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    9922  ماهماه    بهمنبهمن  1111  آزمونآزمون
  رياضيرياضي    دانشگاهيدانشگاهي  پيشپيش

  
   الفبا حروف ترتيب به طراحان  

  نام طراحان  نام درس

دوسـت    مكـرم    سيدحـسن نـوراني    - الهـام محمـدي    - كاظم كاظمي  - مريم شميراني  - حسن روزپيكر  - شيرين چنگيزي  - داود تالشي  -محسن اصغري   فارسي  ادبيات و زبان
  منشاريمرتضي 

  پور  اسماعيل يونس- احمد طريقي- حسين رضايي- مهدي ترابي- ابوالفضل تاجيك-درويشعلي ابراهيمي  زبان عربي 
   سيداحسان هندي- كيومرث نصيري-كبير  مرتضي محسني- محمدحسن فضلعلي-آبادي  مسلم بهمن-اندي  عسكر اميركالئي-پور امين اسديان  دين و زندگي
  زاده  عليرضا يوسف- جواد مؤمني- شهراد محجوبي- رضا كياساالر-اهللا سعادت  حبيب- ميرحسين زاهدي- شهاب اناري-مدحسين آشنامح  زبان انگليسي
   حبيب شفيعي- محمدطاهر شعاعي-منصوريان  كورش شاه- اميرحسين افشار- محمودرضا اسالمي- كاظم اجاللي-محمدمصطفي ابراهيمي  ديفرانسيل 

زاده     محمـدابراهيم گيتـي    - سيداسـداهللا فـاطمي    -اصـل    رضـا عباسـي    - محمـدطاهر شـعاعي    - محسن رجبـي   - حسين حاجيلو  -ابومحبوباميرحسين    هندسه
   محمدعلي نادرپور-  مهرداد ملوندي- محسن محمدكريمي-منش  رسول محسني-نويد مجيدي

 محـسن فـاطمي     -  مهدي عزيزي   - سعيد زوارقي  - آرش رحيمي  - سيدوحيد ذوالفقاري  - دالورنژاد  محمدرضا - رضا پورحسيني  -اميرحسين ابومحبوب   جبرواحتمال و آمار
   فرهاد وفايي- سروش موئيني-حميد گروسي

  فيزيك
 مليحـه جعفـري  - سيدابوالفـضل خـالقي    - ناصـر خـوارزمي    - محـسن پيگـان    - مجتبـي بگلـو    - بابك اسالمي  -زاده   حسن اسحاق  -فرد  خسرو ارغواني 

انزابـي     اميـر محمـودي    - منـوچهر مـددي    - غالمرضا محبـي   - مصطفي كياني  -فر   فرهنگ فرقاني  - محمدعلي عباسي  -ملكي   كاظم شاه  -ليفرشيد رسو 
   مسعوديارمحمدي-رامين مقدس

ي 
صاص

اخت
ي و 

موم
ع

  

 زاده   مرتـضي رضـايي    -آبـادي    مـصطفي رسـتم    - كورش حـشمتي   -باديفيروزآ   رضا جعفري  - محمدرضا پورجاويد  - محمدحسين انوشه  -ميترا اكبري   شيمي
   امين نفيسي- امير قاسمي- احسان فهام- علي فرزادتبار-زاده  حسن عيسي- سيدرضا عمادي- زهره صفايي-ملكان منصور سليماني

  

  ويراستاران و گزينشگران
 و ادبيات  نام درس

جبرواحتمال و    هندسه  ضيات پايهريا  انگليسي زبان  دين و زندگي  زبان عربي  فارسي زبان
  شيمي  فيزيك  آمار

  مهدي ترابي  مرتضي منشاري  گزينشگر
  پور امين اسديان

آبادي  مسلم بهمن
  سيداحسان هندي

  نويد مجيدي  كاظم اجاللي  جواد مؤمني
 زاده حسن عيسي  فر فرهنگ فرقاني  اميرحسين ابومحبوب  حسين حاجيلو

  گروه ويراستاري
  محسن اصغري

  اني مريم شمير
  زماني بخش سعيد گنج

  درويشعلي ابراهيمي
 رضا كياساالر  ــــ  پور  اسماعيل يونس

  حميدرضا احمدي
  آرش روزطلب

  زاد علي سعيدي
 معصومه گرايي

  حميدرضا احمدي
 معصومه گرايي

  معصومه عليزاده
 انزابي امير محمودي

  آبادي مصطفي رستم
  مجيد شمس

  صادق ابرقويي  بابك اسالمي  اميرحسين ابومحبوب  اميرحسين ابومحبوب  هادي پالور  جواد مؤمني  كينه گلشنيس  فاطمه منصورخاكي  الهام محمدي  مسئول درس

  محمدحسين آشنا  محمدحسن فضلعلي سيدمحمدعلي مرتضوي ــــ  بازبيني نهايي
   طراوت سروري

  خواه محمدحسن علي
 روزبه شريفيان

 الهه شهبازي  كفش حميد زرين  هادي پالور  هادي پالور

  

  توليد و فني گروه 

   ) عمومي  (  مسعود اعتصامي   -) اختصاصي   (محمد اكبري     گروه مدير
  )موميع (فاطمه منصورخاكي -)اختصاصي( سحر جعفري  ؤول دفترچهمس

  )عمومي(ليال ايزدي -)اختصاصي(ليال خداورديان :مسئول دفترچه          مريم صالحي :مدير گروه  گروه مستندسازي
   فرجي زهره-ي نسيم غفور  نگار حروف

  نوري روزبه نائيج  ناظر چاپ
  

  

  گروه آزمون
  ) وقف عام(چي  بنياد علمي آموزشي قلم

  021021--64636463:   :    تلفن تلفن–– كانون فرهنگي آموزش  كانون فرهنگي آموزش ––  923923 پالك  پالك ––خيابان انقالب بين صبا و فلسطين خيابان انقالب بين صبا و فلسطين  :دفتر مركزي
  

 



  رياضي پايه
  2رياضي 

: 2، فصل»الگو و دنباله«: 1فصل
تا سر وارون يك رابطه (» تابع«

، )و مقدار تابع در يك نقطه
توابع خاص، نامعادله «: 3فصل

: 4، فصل»و تعيين عالمت
،  »توابع نمايي و لگاريتمي«

  »مثلثات«: 5فصل
   40 تا 1هاي  صفحه

  158 تا 49و 
  حسابان

محاسبات جبري، «: 1فصل
: 2، فصل»معادالت و نامعادالت

 دو يادآوري، تساوي(» تابع«
اي،  تابع، توابع چند ضابطه

معادالت و توابع، رسم نمودار، 
اعمال روي توابع، تركيب 

توابع، توابع زوج، فرد،صعودي 
  )و نزولي، تابع

تانژانت و (» مثلثات«: 3فصل
-)كتانژانت، اتحادهاي مثلثاتي

   85 تا 1هاي  صفحه
  117 تا 106و 
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 پايهرياضي

  دقيقه 45

 محل انجام محاسبات

  

  

x|xy|ي تابع دامنه -81 −+=     ، شامل چند عدد صحيح است؟46

1 (9  2 (7  3 (6  4 (8  

اگر تابع -82
mx

mx)x(f
−
−

=
  ؟ كدام استmضرب مقادير ممكن براي تابعي ثابت باشد، حاصل4

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

     نمودار كدام تابع است؟،شكل مقابل -83

1 (||y x2=    2 (|x|y −= 2  

3 (|x|y 2=    4 (||y x−= 2  

223 ي همعادل -84
=− )xx(

xlog دارد؟جواب چند     

  . نداردجواب) 4  1) 3  3) 2  2) 1

klogاگر  -85 35 3، آنگاه= 61/logكدام است؟     

1 (k41−  2 (k52−  3 (k21−  4 (k−1  

tan/20اگر -86 =θباشد، مقدار
)sin()sin(

)cos()cos(
A

θ+π−θ−π

θ+π−θ+
π

= 3
2

3
    كدام است؟

1 (2-  2 (2/1  3 (2  4 (3  

  ؟ تواند باشد است، كدام مي120كه يكي از زواياي آن22و2االضالعي به اضالع قطر متوازي -87

1(6  2(12  3(10  4 (4  

ي سوم  اگر جمله. ي اول آن است ي اول سه برابر مجموع دوازده جمله ي عددي مجموع بيست جمله در يك دنباله -88

  ي دهم كدام است؟  باشد، جمله6برابر 

1 (32  2 (34  3 (36  4 (38  

x...xx)(x...xx(A(حاصل -89 8282 11      كدام است؟x=2 به ازاي=++++−+−+

1 (507  2 (511  3 (512  4 (516  

)x)(x(عددي طبيعي باشد وnاگر -90 nn 11 2 −− 22بر+ 1)x(    :پذير باشد آنگاه خشب−

1(n2  .تواند باشد  هر عدد فرد مي( n تواند باشد هر عدد زوج مي.  

3( n4  .تواند باشد مقادير محدودي از اعداد زوج مي (nتواند باشد هر عدد طبيعي مي.  

)n)yxدر بسط  -91 3ي سوم برابر  ي چهارم به ضريب جمله نسبت ضريب جمله2+
اين بسط چند جمله . است16

   .)اند نوشته شدهyجمالت به ترتيب توان صعودي  (؟دارد

1( 34  2( 35  3( 36  4 (37  
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ــاقي -92 محل انجام محاسبات ــده ب ــسيم ك مان ــه.م.ي تق ــد جمل ــاي اي م چن 13ه += x)x(P16و −= x)x(Q44و 2 −= x)x(R 

12بر +x؟ ، كدام است  

   12 )4   صفر)3  24 )2  -8 )1

هـاي دو جـواب    باشد، مجموع مكعـب −+31ي دومي با ضرايب گويا ي درجه هاي معادله اگر يكي از جواب    -93

  ؟ كدام است

1( 4  2( 20  3( 4-  4 (20-  

11ي هاي معادله تعداد جواب -94 −=+ xx؟ كدام است  

  هيچ) 4  3 )3  2 )2  1 )1

|z||y||zy|وx>اگر -95 ، آنگاه عبارت+>+
|yz|

yz
|xz|

xz
|xy|

xy
A تواند داشته  چند مقدار متفاوت مي=++

  ؟ باشد

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

|x|xي هاي معادله ورد جوابكدام گزينه در م -96 −=   ؟ صحيح است42

   دو جواب مثبت)2   يك جواب مثبت و يك جواب منفي)1

  .جواب ندارد) 4     دو جواب منفي)3

=−2اگر دو تابع -97
x

a)x(fو
cbxx

dx)x(g
++

+
= 2

dcbaآنگاه مقدار. مساوي باشند5   ؟ كدام است+++

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

mm,(,),{(f(,),{(دو تابع  -98 21163 2 n(),m,(),,m{(g,{( و =− 2321 ، د را در نظر بگيري=++

gfاگر mnدقيقاً يك عضو داشته باشد+    ؟تواند باشد كدام مي+

1( 5  2( 4  3( 2  4 (8  

تواند داشته    نمودار زير كدام ضابطه را مي     . به شكل مقابل است   fنمودار تابع  -99

  ؟ باشد

1()|x(|fy 1−=      

2(1−= |)x(|fy  

3(|)x(|fy 1−=      

4()|x(|fy 1+=   

1اگر -100
1

−
+

=
x
x)x(gو),[Df +∞=   كدام است؟)x)(fog(ي تابع ، دامنه3

1(],( 31  2(),[ +∞3  3(],( 21  4(),[ +∞2   
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x[x)x(f[اگر -101 محل انجام محاسبات x)x(g و=−+    .)، نماد جزء صحيح است][ ( كدام است؟gof، آنگاه برد تابع=2

1 (⎥⎦

⎤
⎜
⎝

⎛ 12
1 ,   2 (⎟

⎠

⎞
⎢⎣

⎡ 12
1 ,  3 (],( 21  4 (),[ 21  

ي  ضابطهaر اديبه ازاي كدام مق -102
<
≥

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−
=

x;
x;

ax

x
)x(f

    ؟ يك تابع فرد است2

 aهيچ مقدار ) 4  4±) 3  4) 2  -4) 1

RDDاگر -103 gf gfو توابع== gfو+   ؟ فرد باشد، آنگاه كدام گزينه همواره صحيح است−
1(fو g2  . هر دو زوج هستند(fو gستند هر دو فرد ه.  
3(f زوج وg4    .فرد است(f فرد وgزوج است.   

axxlog()x(f(نمودار تابع  -104 22 نمودار كدام تابع نـسبت بـه       . نسبت به مبدأ مختصات متقارن است     =++
  ؟ تقارن استها مyمحور

1(|ax|y 2+=    2(232 1 xx)a(y −−=  

3(x)a(xy 122 +−=    4(|ax|y 2−=  

12است و   Rي  نزولي اكيد با دامنه   fتابع -105 =)(f ي تـابع    دامنـه)x)()x(f(y 21 ل چنـد عـدد     شـام =−−
  ؟ صحيح است

   شمار  بي)4   هيچ)3  2 )2  1 )1

مقدار عبارت -106
3
9

3
9

cos
cos

sin
sin

  ؟ است6cosچند برابر+

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

)ABCtan(مقدار. اند  كنار هم قرار گرفته4 و 2، 1در شكل مقابل سه مربع به اضالع -107
∧

  ؟ كدام است

1(2
1

−    2(2
3

−  

3(4
7

−    4 (1-  

حاصل -108
2060

17020
tantan

sincosA
−

−+
  ؟ كدام است=

1(40sin    2(20sin  

3(10sin    4(102sin   
  نگاه به گذشته

121ي لهنيمم دنبا ماكسيمم و مي -109
+

−=
n
n)(a n

n؟ به ترتيب از راست به چپ كدام است  

1(5
2

3
1 ,−  2(2

1
2
1 3 ندارد و )3  −,

   . ندارد و ندارد)4  −1

مجانب مايل تابع -110
xxx

xxxy
2
2

2

2

++

+−
  ؟ كدام است=

1(22 −−= xy  2(12 += xy  3(12 −−= xy  4(22 += xy  



  )1( ي هندسه
  

  كل كتاب

   6:  ي صفحه                                            رياضي دانشگاهي پيشاختصاصي   92بهمن 11آزمون -)1(ي هندسه 

 )1(يهندسه

 محل انجام محاسبات

   دقيقه15

  :توجه 

به صورت زوج كتاب است؛ يعني شما) 2(و هندسه ) 1 (هندسهكنيدكه دروس  گرامي، توجه آموزان دانش

  .پاسخ دهيد) ها فقط به يكي از آن ()2(و هندسه ) 1(هندسه  بايد به يكي از دو دسته سؤال

  
  

  

  
 
 
ACABرو در شكل روبه -111 BCEBFEAF و=    چند درجه است؟ Aي   زاويه،===

1( 36      
2 (18  
3 (7

180      
4( 24  

.  متقـاطع اسـت    Mي     در نقطـه   AC بـا سـاق      AB، عمودمنـصف سـاق      ABCالساقين    در مثلث متساوي   -112

=57اگر
∧

MBCي  ه زاويه ، آنگاA چند درجه است؟  
1 (21  2 (22  3 (23  4 (24   

 چنـد  AE از BC وسـط  Mي  ي نقطـه  فاصـله .  واحد اسـت   6 مربعي به طول ضلع      ABCD شكل زير در   -113
   است؟ 10برابر

1( 4
3    2 (20

39  

3( 40
39    4 (2

3  
ي هاشـور   مساحت ذوزنقـه . هاي شش ضلعي منتظم هستند هاي ضلع ، وسطP و M ، Nدر شكل زير نقاط      -114

   است؟ MNPزده شده، چند برابر مساحت مثلث 
1( 9

5    2 (3
1    

3( 9
4    4 (3

2  
ــل  -115 ــكل مقابـ ــدازه   AB||ED:در شـ ــه انـ ــه بـ ــا توجـ ــاي روي  ، بـ هـ

xBDشكل،   ؟ كدام است=
1( 36    2 (40  
3 (44    4 (48  

، چـه  مـساحت مثلـث هاشـورخورده   .  اسـت 4زده  هاي دو مثلث سايه ي شكل زير، نسبت مساحت  در ذوزنقه  -116
  كسري از مساحت ذوزنقه است؟

1( 4
1    2 (16

3    

3( 9
2    4 (16

5  
هاي اين مكعب مستطيل، مربعي        واحد و يكي از وجه     3هاي يك مكعب مستطيل       ترين فاصله بين رأس     بيش -117

   سطح كل اين مكعب مستطيل، چند واحد مربع است؟.  واحد است2به طول ضلع 
1(16  2(18  3(20  4(22   

 طوري در   ABوBC،ACهاي   را به ترتيب روي ضلع     ′Cو′A′،B، نقاط Â=90 كه ABCدر مثلث    -118
BCACگيريم كه  نظر مي ′′′=45 و′=′ BÂC .نوع مثلثCBA    لزوماً چگونه است؟′′
  نامشخص  ) 4  الزاويه  قائم) 3  االضالع  متساوي) 2  الساقين متساوي) 1

 واحد و 6هاي جانبي منشور  طول يال.  واحد است4االضالع به ضلع  ك منشور مايل، مثلث متساويي ي قاعده -119
    حجم اين منشور كدام است؟ .  درجه است60 ،ي قاعده ها با صفحه ي يال زاويه

1 (312  2 (24  3 (318  4 (36  
نسبت حجم جسم اول . دهيم  و بار ديگر حول يكي از قطرهايش دوران ميها مربعي را يك بار حول يكي از ضلع -120

 به حجم جسم دوم، كدام است؟
1(22  2(32  3(23  4(33  



  )2(ي هندسه
  

  كل كتاب

   7:  ي صفحه                                            اضيري دانشگاهي پيشاختصاصي   92بهمن11آزمون -2ي هندسه 

 2يهندسه

 محل انجام محاسبات

   دقيقه15

  :توجه 

به صورت زوج كتاب است؛ يعني شما) 2(و هندسه ) 1(كه دروس هندسه كنيد گرامي، توجه آموزان دانش

  .پاسخ دهيد) ها فقط به يكي از آن) (2(و هندسه ) 1(هندسه  بايد به يكي از دو دسته سؤال

  
  
  
  

هـاي آن واقـع       داخلـي مـستطيلي روي طـول      هـاي     زاويهدو رأس چهارضلعي حاصل از برخورد نيمسازهاي         -121
    ؟ واحد سطح باشد، محيط مستطيل چند واحد است8اگر مساحت چهارضلعي مذكور برابر . شوند مي

1( 36  2( 32  3( 28  4( 24  
122- Bو C ي تالقي سه عمودمنصف مثلث نقطهمكان هندسي . اند ثابت در يك صفحهي  دو نقطهABC وقتي

    ؟كدام استشود،  جا مي در صفحه جابهAي نقطه
  BCدو خط موازي )BC  4 عمود بر يك خط)BC  3اي به قطر دايره )BC  2خط موازي يك )1

ــث -123 ــدازهABCدر مثلـ ــه ، انـ ــلعbm=6وam=9ي ي دو ميانـ ــيa=10و ضـ ــند مـ ــساحت . باشـ مـ
    ؟كدام استABCمثلث

1( 54  2( 40  3( 36  4( 30   
    ؟شعاع دايره محاطي آن چقدر است. باشد  مي32 و 48به ترتيب  چهارضلعي محيطييك مساحت و محيط  -124

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

x(BNT,)x(LXA,)x(BYT(در شـــــــكل زيـــــــر -125 167910269 +=−=+=
∧

ي  انـــــــدازه. 

ي زاويه
∧

BNT؟كدام است    
  

1(38    2(37    
3(36    4(35  

R,O(C(وC)R,O(ي    دو دايره  -126  بـين نقـاط     ي  ترين فاصله   اگر كم . هاي مساوي، متخارج هستند     با شعاع ′′
    ؟استRچند برابر  اين دو دايرهباشد، طول مماس مشترك داخليها  آنشعاع با  دو دايره برابر واقع بر اين

1( 2  2( 3  3(6   4(5   
A),(ي اگر دو نقطه -127 B),(و53  بازتاب به  ايني محور تقارن بازتاب محوري يكديگر باشند، آنگاه معادله، −31

    ؟كدام صورت است
1(=−+ 64yx  2(=−− 94 yx  3(=++ 24yx  4(=−− 74 yx  

632ي خط   تبديل يافته  -128 =− yx:L تحت تبديل)x,y()y,x(T 11 ي دسـتگاه     ، از كـدام ناحيـه     =−+−
    ؟گذرد نميمختصات 

  چهارم )4   سوم)3   دوم)2   اول)1
 با خط عمود بر ′P وPي  فصل مشترك دو صفحه ي سومي عمودند،  بر صفحه′P وPي متقاطع دو صفحه -129

    ي سوم كدام وضع را دارد؟ صفحه
           نامشخص ) 4  موازي ) 3  متنافر ) 2  عمود ) 1

    ؟ستنيير، در حالت كلي درست هاي ز از گزارهكدام يك  -130
    .اند  دو خط عمود بر يك صفحه، با هم موازي)1
    .اند ، با هم موازيخط يك موازي بادو خط  )2
    .اند  يك صفحه، با هم موازيموازي بادو خط  )3
   .اند ، با هم موازيخطعمود بر يك ي  صفحهدو  )4



  جبرواحتمال
  ها استدالل، مجموعه

  57 تا 4هاي  صفحه

   8:  ي صفحه                                            رياضي دانشگاهي پيشاختصاصي   92بهمن 11آزمون -جبرواحتمال 

 جبرواحتمال

 محل انجام محاسبات

   دقيقه15

  :توجه 

سازي و جبرواحتمال به صورت زوج كتاب است؛ يعني شما كنيدكه دروس آمار و مدل گرامي، توجه آموزان دانش

  .پاسخ دهيد) ها نفقط به يكي از آ(سازي و جبرواحتمال  بايد به يكي از دو دسته سؤال آمار و مدل

  

  

  

)mn:)nدر اصل استقراي تعميم يافته براي اثبات حكم -131 n ≥+<−++++ ترين  ، كوچك1212531

    ؟كدام استmعدد طبيعي مناسب

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

اين حكم » توان به صورت مجموع اعداد طبيعي متوالي نوشت هر عدد طبيعي دو رقمي را مي«اگر ادعا كنيم  -132

    ؟داردچند مثال نقض 

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

33دو عدد طبيعي باشند وqوpاگر -133 2qp     ؟وجود دارد)p,q(آنگاه چند مقدار براي زوج مرتب=

   8 )4  4 )3  2 )2   هيچ)1

A},,,,,{ي  از مجموعه  -134 2928321  تـا از  2دد متمايز انتخاب كنيم تا مجموع حـداقل        ، دست كم چند ع    =…

    ؟ باشد30ها برابر با  آن

1( 12  2( 2  3( 16  4( 15   

هاي اعداد صحيح و مثبت انتخاب كنيم، تا مطمئن باشيم   با مختص)b,a(ب به صورتحداقل چند زوج مرت -135

هر ، ها  آنهاي دوم  و جمع مختصها  آنهاي اول ص، جمع مختها وجود دارند كه حداقل دو زوج مرتب در ميان آن

 اعداد زوج هستند؟  دو 

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

    ؟نيستصحيح  كدام گزينه در حالت كلي -136

1(BA BAاگر و فقط اگر= ABو⊇ ⊆.    

2(CA BAاگر و فقط اگر⊇ CBو⊇ ⊆.    

      .ي ناتهي ندارند ي سره هاي تك عضوي زيرمجموعه  مجموعه)3

x|Rx{A{ي  مجموعه)4    . متناهي استنااي  ، مجموعه=∋>>1

A},,,,,,{ي مجموعه -137     ؟د شو9ترين عضو آن  ترين و بزرگ چند زيرمجموعه دارد كه مجموع كوچك=7654321

1( 21   2( 18  3( 25  4( 16   

A},,},{},,{},{}{{اگــر -138 ، A باشــد، چــه تعــداد از اعــضاي   A تــوانيي مجموعــهA(P(و=323121

    ؟باشد نيز ميA(P(عضو

   3 )4  2 )3  1 )2   صفر)1

n)[(A,[اگر -139 nn
n 32 باشد، حاصل=−21 AA     ؟كدام است∩

1(1A  2(2A  3(3A  4(24 AA −   

)C)CB()BAحاصل عبارت  -140   كدام است؟همواره برابر ∪∩∪∩′

1 (CB −    2( CB∩   3 (BA∪  4 (B  



  

  سازي آمار و مدل
  

  162 تا 3هاي  صفحه

   9:  ي صفحه                                            رياضي دانشگاهي پيشاختصاصي   92بهمن 11آزمون -سازي آمار و مدل

 سازيآمار و مدل

 محل انجام محاسبات

   دقيقه15

  :توجه 

به صورت زوج كتاب است؛ يعني شما جبرواحتمال و سازي آمار و مدلكنيدكه دروس  گرامي، توجه آموزان دانش

  .پاسخ دهيد) ها فقط به يكي از آن(سازي و جبرواحتمال  آمار و مدلبايد به يكي از دو دسته سؤال 

84310
76429

518
ساقهبرگ

  
 
  
  
 
اگـر  . گيري ضلع مربع است     خطاي اندازه Eباشد كه سازي شده     مدلE+6فرض كنيد ضلع مربعي به صورت      -141

136مدل مساحت مربع به صورت     ES 224و مدل محيط آن به صـورت      =+ EP باشـد، مقـدار   =+
2
1

E
E دام كـ

 ؟است
1 (3   2( 5/3  3( 2   4( 5/2   

در چه تعداد از روزها، تعداد . ماه آورده شده است در جدول زير، فراواني نسبي مراجعات به يك شركت در آبان -142
 ؟ مورد بوده است4تر از  مراجعات كم

  تعداد مراجعات در روز  0  1  2  3  4  5  6
1/0  2/0  10/0  x 10/0  2/0  10/0  فراواني نسبي  

1( 17   2( 18  3( 19   4( 20   
، 4 هفتم و هشتم به ترتيب ،هاي اول اگر فراواني تجمعي دسته. اند  دسته، طبقه بندي شده8هاي آماري در  داده -143

 ؟هاي اول و آخر قرار ندارند ها در دسته  باشد، چند درصد داده36 و 31
1 (55  2( 60  3( 70  4( 75   

18ها نسبي يكي از محصولكند اگر فراواني   محصول توليد مي4اي  كارخانه -144
اي مربوط به  باشد، در نمودار دايره5

 ؟ محصوالت كدام استسايراين محصوالت، مجموع زواياي 

1 (100  2(260  3(350   4(160  
 ؟ به صورت زير، درصد فراواني نسبي دسته چهارم كدام استدر نمودار چندبر فراواني -145

1 (20    
2( 30    
3( 40     
4( 10   
  
  
  

 40هاي نمودار ساقه و برگ زير را سه برابر كرده، سپس  تمام داده -146
 هاي جديد كدام است؟  ميانگين داده. كنيم ها كم مي واحد از آن

1 (240    2 (245   
3 (250    4 (255   

),,a,,,,,,,(ايه اگر ميانگين داده -147  ؟كدام استها  ي اين داده  ميانه باشد،5/5برابر 385937834
1 (5/4  2( 5  3( 5/5   4( 6   

15151413126835239هاي آماري  در داده -148 تر از  تر از چارك اول و كوچك هاي بزرگ ، ميانگين داده,,,,,,,,,,
 چارك سوم، كدام است؟ 

1( 5/10  2( 9  3( 2/11  4 (4/9  
ايـن     ضـريب تغييـرات   . باشد   مي 480ها     و مجموع مجذورات آن    72ها    ي آماري مجموع تمام داده       داده 12در   -149

 ها كدام است؟   داده

1(4
1  2(9

2   3(3
1  4(5

2   
)x(ها كدام است؟ ي تغييرات داده  باشد، دامنه5برابر xوx3،x3،xهاي اگر انحراف معيار داده -150 >  

1 (5  2 (10  3 (15  4( 20  



  2 و 1 فيزيك
 و كار/ گيري اندازه/ نورشناخت 

  /انرژي
  گرما/ماده  هاي ويژگي

  1 فيزيك
  53 تا 1هاي  صفحه

  168 تا 88و 
  2 فيزيك

  30 تا 1هاي  صفحه
  182 تا 94و 

   10:  ي صفحه                                            رياضي دانشگاهي پيشاختصاصي   92 بهمن11آزمون  -)2(و ) 1(فيزيك 

 )2(و)1(فيزيك

 محل انجام محاسبات

  دقيقه 45

  :توجه 
صورت زوج كتاب است؛  به) 3(و فيزيك ) 2 (و) 1( د كه دروس فيزيك كني گرامي، توجه آموزان دانش

) ها فقط به يكي از آن) (3(و يا فيزيك ) 2(و ) 1(فيزيك  يعني شما بايد به يكي از دو دسته سؤال
  .پاسخ دهيد

  
  

 
  
  
  

   آبي هاي منتخب كتاب سؤال
3برابر بانمايي آن   قرار دارد و بزرگ آن عمود بر محور اصلييي مقعر جسمي مقابل آينه -151

جسم را اگر .  است1

3برابر با نمايي بزرگكنيم،  جا  متر جابه  سانتي15
    متر است؟  سانتي آينه چند ايني كانوني فاصله. شود  مي2

1 (5  2 (10  3 (15  4 (20  
از آن قرار دارد، تصويري مجازي  cm30ي در فاصلهعمود بر محور اصلي و  كروي از يك جسم كه ي آينهيك  -152
3دهد كه طولش  مي

    متر است؟  آن چند سانتي انحناينوع آينه چيست و شعاع.  طول جسم است2
  120 –كوژ )  4  60 –كوژ )  3  120 –كاو )  2  60 –كاو  ) 1

 40 يك مايع شفاف قرار دارد و جسمي را كه در عمق سطح بااليمتري   سانتي60 ي   فاصله در ناظريچشم   -153
ضريب شكست . كند متري چشم خود مشاهده مي  سانتي90 ي قائم، در فاصلهتقريباً متري مايع است از ديد  سانتي

       است؟كدامهوا مايع نسبت به 
1 (2  2 (2

3  3(3
4  4 (9

10  
توان . است  برابر طول تصوير4متر و طول جسم   سانتي45اش  ي جسم تا تصوير مجازي در يك عدسي، فاصله -154

  ديوپتر است؟ اين عدسي چند
1( 5-   2 (5/2-   3 (5/2+  4 (5+  

       انرژي فسيلي است؟منابع، از  از موارد زيريك كدام -155
  سنگ زغال) 2    بيومس) 1
  ي موارد همه) 4    اورانيوم) 3

 دستگاه از حال سكون به  و قرقره و اصطكاك ناچيز است  ،، جرم نخ  مقابلدر شكل    -156
 بـه  كيلـوگرمي  4 ي   انرژي جنبشي وزنـه    ،جايي  پس از يك متر جابه    . آيد  حركت در مي  
(رسد؟  چند ژول مي

kg
Ng( 10=     

1 (1     2 (2      
3 (8      4 (4    

    توان دست يافت؟ ، به كدام نتيجه ميمقابل شكلي  از مشاهده -157
  .  سطح مايعات كشش سطحي وجود دارددر) 1
    .تر از چگالي مايع است ي مويين كم  لولهچگالي) 2
بندگي تر از نيـروي چـس       هاي مايع، بيش     نيروي چسبندگي مولكول    بزرگي) 3

  .هاي مايع و لوله است ل سطحي بين مولكو
 نيـروي چـسبندگي      تـر از بزرگـي      هاي مـايع و لولـه، بـيش          نيروي چسبندگي سطحي بين مولكول      بزرگي) 4

  .هاي مايع است مولكول
متر جيوه باشد،   سانتي75اگر فشار هوا در سطح آب . متر جيوه است  سانتي125اي   درياچهكف  برد واررفشا -158

31چگالي آب ( درياچه چند متر است؟ عمق آب
cm

g3613 و چگالي جيوه
cm

g/است (.    
1 (68    2 (17    
3 (8/6    4 (7/1  
  

 برحـسب زمـان    گـرم    100 جامدي به جـرم      تغييرات دماي جسم  نمودار   -159
ي جسم اگر گرماي ويژه. استمقابل مطابق شكل 

Ckg
J400  ،جسم در باشد

       چند ژول گرما گرفته است؟    هر ثانيه
1 (10  
2 (12    
3 (20  
4 (24  

 كاهش درصدچگالي اين گاز چند . يابد  ميافزايش درصد 25  كامل مطلق گازدماي ،فشار همدر يك فرايند  -160
    يابد؟    مي

1( 20  2( 25   3(75  4(80  
  



 11:  ي صفحه                                  رياضيدانشگاهي پيشاختصاصي                          92 بهمن11آزمون  -)2(و ) 1(فيزيك  

  هاي طراحي سؤال م محاسباتمحل انجا
كـدام  . قـرار دارد   ABي  در مقابـل منبـع نـور گـسترده        و  موازي با پرده     CDمطابق شكل زير، جسم كدر     -161

 ؟ها درست است سايه ي پهناي نيم ي مقايسه ي زير درباره گزينه

1(FEEF ′′>    
2(FEEF ′′<    
3(FEEF ′′=    
  .دنبايد معلوم باش CDو قطر جسم كدرAB نوري چشمهطول ) 4
  

ارتفاع  متر از 5تواند  متري از آينه قرار دارد و مي  سانتي30ي   در فاصله،ي تخت و ديوار شخصي بين يك آينه -162
ديوار پشت  ارتفاعاز  متر 4 فقط ،شود متر از آينه دور مي  سانتي10وقتي او . ديوار پشت سر خود را در آينه ببيند

  متر است؟ ي آينه تا ديوار چند سانتي فاصله. بيند سر خود را در آينه مي
1 (160    2 (200   
3 (120    4 (240  

ي كـانوني آينـه تـا         فاصـله با  اي برابر     ي محدب و روي محور اصلي آن از فاصله          جسمي را در مقابل يك آينه      -163
 ؟كدام گزينه درست است. كنيم جا مي ابهشعاع آينه با سرعت ثابت جبا اي برابر  فاصله

    .شود جا مي نهايت تا مركز جابه  تصوير جسم از بي)1
    .يابد نمايي آينه افزايش مي  بزرگ)2
    .شود تر مي  تصوير به كانون نزديك)3
   .شود  تندشونده از آينه دور ميصورت به تصوير )4

 ي  زاويـه   چـه  رنـگ تحـت     نـور تـك    ،در شكل مقابـل    -164
 ؟شود مي 3nد محيط شفافشكستي وار

      .مشخص باشد2n بايد)1
2(30    
3(53      
4(45   

ت تصويري دهيم و در هر دو حال  مقابل يك عدسي همگرا قرار مي، عمود بر محور اصلي درجسمي را در دو حالت -165
ي جسم تا عدسي  ي اختالف فاصله باشد، اندازه Dاگر توان عدسي. شود تشكيل مي  3 و 2هاي  نمايي مستقيم با بزرگ
|)p(|در اين دو حالت   ؟، كدام است∆

1(
D6
1    2(

D4
1     

3(
D2
1    4 (

D
1  

   
 .باشد مي. . . و . . . شود و تصوير نهايي نسبت به جسم  استفاده مي. . . در ساختمان ميكروسكوپ دو عدسي  -166

     مجازي- مستقيم- واگرا)2     حقيقي- وارونه- همگرا)1
  مجازي -وارونه -همگرا) 4   مجازي- مستقيم-همگرا )3
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 محل انجام محاسبات
هـا بـا       از گزينه  يك  كدامگيري    دقت اندازه . هاي زير بيان شده است       گزينه صورت  بهيري  گ  ي چند اندازه    نتيجه -167

 ؟بقيه متفاوت است

1(dm/0148  2(m/ 960  3(mm39  4(cm/ 51   
ca، حاصلمقابلبا توجه به شكل  -168  ؟ استكدام +

1(fdb ++    
2(fdb −−    
3(edf ++    
4(f   

تواند به آرامي  د دقيقه مي گرم سيب چن200 درصد باشد، اين شخص با خوردن 20ي بدن شخصي  اگر بازده -169

 (؟روي كند پياده
min
kJ16= و آرامروي براي پيادهتوان مصرفي 

g
kJ/  )انرژي شيميايي موجود در سيب=42

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

 متري سطح زمين و از حال سكون رها شده و با سرعت            50از ارتفاع  kg2سنگي به جرم   -170
s
m25     بـه سـطح 

شود، برابر با چند نيوتون       ي متوسط نيروي مقاومت هوا كه در طول مسير بر سنگ وارد مي              اندازه. رسد  زمين مي 

(؟است
kg
Ng( 10= 

1( 75/3    2( 5/7    
3( 10    4( 15   

351چگـالي ر از مـايعي بـه        درون ظرف پ   طور كامل   به را به آرامي   g135قطعه سنگي به جرم    -171
cm

g
فـرو   /

 ؟است SIمايع از ظرف بيرون بريزد، چگالي سنگ چند واحد g75اگر. بريم مي

1( 1350    2( 7100    
3( 4050    4( 2700   

جنس بوده و هر دو را        هم خاليي تو    دو استوانه  ،مقابلدر شكل    -172
 نسبت فشار وارد بر تـه ظـرف         .كنيم مير   پ ل كام طور  به با يك مايع  

 كدام است؟ ،تر از طرف مايع تر به فشار وارد بر ته ظرف كوچك بزرگ
  .)نظركنيد  صرف و فشار هواها از وزن ظرف(

1 (2    2(2
1    

3 (4
1    4 (4  

ي اختالف فشار گاز درون مخزن با محيط بيـرون            دازهدر شكل زير، مايع درون لوله در حال تعادل است و ان            -173

,sin/(؟است SIچگالي مايع درون لوله چند واحد. باشد مي Pa7200برابر با
kg
Ng( 603710 == 

1( 480      
2( 600    
3( 640      
4 (800  
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 و مـساحت    kg5ي آن با پيستوني به جـرم        هانهمطابق شكل زير، مقدار معيني گاز كامل درون ظرفي كه د           -174 م محاسباتمحل انجا
ايم، به حالت تعادل قـرار   گذاشتهkg25وkg20ي   دو وزنه،روي پيستونبر مسدود شده و     250cmسطح مقطع 

متـر   را از روي سطح پيستون برداريم، پيستون چند سـانتي  kg20ي  با فرض ثابت بودن دماي گاز، اگر وزنه       . دارد

,PaP(؟شود تا دوباره در حالت تعادل قرار گيرد جا مي جابه
kg
Ng( 51010 == 

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

باشـد،    مـي  C25آب g500اوي  را درون ظـرف عـايقي كـه حـ          C5و دمـاي   g250جسمي بـه جـرم     -175

ي جــسم چنــد شــود، گرمــاي ويــژه C21اگــر دمــاي تعــادل مجموعــه برابــر بــا. انــدازيم مــي
Ckg

J؟اســت 

)
Ckg

Jc آب4200  .)پوشي كنيد  و از تبادل گرما بين آب و ظرف چشم=

1( 8400  2( 4200  3( 3150  4( 2100   
 از يـك   كدامدر  . هاي آب نشان داده شده است       ، انواع تغيير حالت   مقابلدر شكل    -176

 ؟هاي مشخص شده به درستي بيان شده است هاي زير، نام تمامي تغيير حالت گزينه

1(A: ،تصعيدB:،چگالشC:ميعان    
2(A: ،تصعيدB:،چگالشD:ذوب    
3(A:چگالش ،B:تصعيد،C:ذوب    
4(A: ،چگالشB:،تصعيدD:ذوب   

 ي سلسيوس،  برحسب درجهدر چه دمايي.  استmm150 هر كدام برابر باCدر دمايBوAي طول دو ميله -177

برابـر بـا   Aي  يب انبساط طولي ميله   ضر(شود؟    مي mm/120اختالف طول نهايي دو ميله برابر با      
C
11016 و  ×−6

 برابر با Bي ضريب انبساط طولي ميله
C
1108  .)است ×−6

1( 10  2( 1000  3( 1  4( 100   
ي گرما با  را در كوره يك طرف آن. اريممتر در اختيار د  ميلي5ي   متر و شعاع قاعده5/1اي فلزي به طول  ميله -178

 5بعـد از    .  دهيم  ي سلسيوس قرار مي     را در تماس با يك قطعه يخ صفر درجه           و طرف ديگر آن    C3400دماي  

،π=3 (؟شود دقيقه چند گرم يخ ذوب مي
kg
kJLF و=340

K.m.s
JK ميله80 =( 

1( 2/1    2( 12    
3( 120    4( 1200   

  نگاه به گذشته

21دار ناچيز و شتاب دسـتگاه         اگر اصطكاك سطح شيب   .  مفروض است   زير دستگاهي مطابق شكل   -179
s
m  باشـد ، 

(ضريب اصطكاك سطح افقي كدام است؟ 
kg
Ng( 10=    

   1/0) 2    صفر ) 1
3 (2/0     4 (5/0   

rad6ركت نوساني يك نوسانگر هماهنگ ساده برابر با       اي كه فاز ح     در لحظه  -180
π    آن  كشـساني   است، انرژي پتانـسيل 

J/  ؟انرژي مكانيكي اين نوسانگر چند ژول است. باشد مي60

1( 8/0  2( 6/1  3( 4/2  4( 2/3   



  3فيزيك 
  كل كتاب
  1فيزيك

   الكتريسيته:3 فصل
 86 تا 54هاي  صفحه
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 3فيزيك

 محل انجام محاسبات

   دقيقه45

  
 

   آبي هاي منتخب كتاب سؤال
گاز موجود در    جرم.   است  C27 و دماي  Pa510اكسيژن در فشار    كامل   حاوي گاز  lit5 حجم بهمخزني   -181

(مخزن چند گرم است؟
mol

gM,
Kmol

JR( O 328 2 =
⋅

=    

1 (3
10  2 (3

5  3 (24
5  4 (3

20  

/Pa فشار ثابت  اگر در . است lit2برابر C27 گاز كاملي در دماي    ي  اوليهحجم   -182 51051 را بـه    ، دمـاي آن   ×
C127دهد، چند ژول است؟    يط انجام مي كاري كه گاز روي مح، برسانيم      

1 (1  2(3
200  3 (100  4 (300  

25 برابر بااي فلزي به قطر يك متر چگالي سطحي بار الكتريكي كره -183
m

Cµ  بار الكتريكي موجود در سطح . است
  كره چند ميكروكولن است؟

1(π5  2(π57 /  3 (5/12  4 (15  
ــار  -184 ــيب Cqالكتريك µ−= ــه 2 ــي  اي از نقط ــسيل الكتريك ــا پتان VVب 401 ــه =− ــا نقط ــسيل  اي ت ــا پتان  ب

VVالكتريكي 102     كند؟ بار چند ژول و چگونه تغيير ميالكتريكي انرژي پتانسيل . شود جا مي  جابه=−
            .يابد افزايش مي، −410)2    .يابد كاهش مي، −410)1
3(5106 5106)4  .يابد  افزايش مي،×−   .يابد  كاهش مي،×−

FC،زير شكلدر   -185 µ= 41،FC µ= FC و 62 µ=123    ولـت را    12تواند ولتاژ     هر خازن حداكثر مي    است و 
هـا دچـار      اعمـال كـرد تـا خـازن        B و   Aي    توان بـين دو نقطـه       ترين اختالف پتانسيلي كه مي      بيش. تحمل كند 
     چند ولت است؟،نشوند فروشكست

1 (12  2 (24  
3 (22  4 (36  

. دهـيم   يش مـي   را افزا  2Rمتغيرالكتريكي   مقاومت   ،مقابل شكلمدار  در   -186
    كنند؟ چگونه تغيير مي 1Iو Iهاي شدت جريان ،ترتيب از راست به چپ به

    .يابد ميافزايش   - يابد ميافزايش ) 1
      .يابد مي كاهش  - يابد مي كاهش)  2
     .يابد ميكاهش   - يابد مي افزايش) 3
    .يابد مي  افزايش - يابد ميكاهش ) 4

baاگـر . ، قسمتي از يك مدار الكتريكي اسـت       مقابلشكل   -187 VV − 
ca ولت باشد،10  بابرابر VV      چند ولت است؟−

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

 موازي كه عمود    ، مستقيم و  ، از دو سيم بلند    مقابلدر شكل    -188
 2Iو1Iهـاي      جريـان   در جهت نـشان داده شـده،       ،اند  بر صفحه 

حاصل از دو سيم     مغناطيسي   هاي  ميدانبرايند  جهت  . گذرد  مي
     كدام است؟ Mي  در نقطه 2Iو1Iحامل جريان

1( ↑   2 (↓  3 (⊗  4 (  
 گذرد، ميدان مغناطيـسي     از آن مي  A2ي آهني بسازيم كه وقتي جريان       اي بدون هسته    خواهيم سيملوله   مي -189

الزم اسـت؟     چنـد دور سـيم     ،ولهسـيمل  متـر   در هر سـانتي   .  شود ايجاد داخل آن    T/0120نواختي به بزرگي    يك
)

A
m.T( 71012 −×=µ     

1 (20  2 (50  3 (200  4 (500  
 .كند  عبور مياست كه نصف شار بيشينه از آن طوري قرار گرفته نواخت  يكاي در يك ميدان مغناطيسي حلقه -190

    .………حلقه سطح ميدان مغناطيسي با خط عمود بر هاي  خطتوان گفت كه راستاي   ميحالتدر اين 
  .سازد  درجه مي60ي  زاويه) 2  .سازد  درجه مي30ي  زاويه) 1
  .سازد  درجه مي90ي  زاويه) 4    . است موازي) 3
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  هاي طراحي سؤال محل انجام محاسبات
TV، نمودار مقابلدر شكل    -191 د متوالي كه مقدار معيني گاز كامل طي        ي چند فراين  −

VPكدام گزينه نمودار  . كند، رسم شده است     مي ي اين فرايندها را به درسـتي نـشان         −
   ؟دهد مي

  
  
  
  
  
  
1(    2(   
  
  
  
  
3(    4(   
  

حجم   ، مقدار معيني گاز كامل طي يك فرايند هم        مقابلمطابق شكل    -192
بـه  Bدررو از حالـت     و سپس طي يك فرايند بـي      Bبه حالت Aاز حالت 

   ؟هاي زير درست است يك از گزينه كدام. رود ميCحالت
  
  
  .است BCنرژي دروني در مسير ااتي تغيير تر از اندازه بيش ABي تغييرات انرژي دروني در مسير  اندازه)1
  .است ABي گرماي مبادله شده در مسير  برابر با اندازهBCي كار انجام شده در مسير اندازه )2
  .است AB مبادله شده در مسيري گرماي تر از اندازه  بيشBCي كار انجام شده در مسير اندازه )3
  .است BCي تغييرات انرژي دروني در مسير  تر از اندازه كمABي تغييرات انرژي دروني در مسير اندازه )4

شـده و تبـديل بـه       برعكس  ي اين ماشين گرمايي        چرخه اگر.  است 25/0ي يك ماشين گرمايي برابر با         بازده -193
   ؟قدر خواهد شد  اين يخچال چهي يك يخچال گردد، ضريب عملكرد چرخه

1( 2  2( 3   3( 4  4( 5  
نواخت  طور يك به qاي نارسانا كه بار الكتريكي ابتدا كره. است qمطابق شكل زير، آونگ الكتريكي داراي بار -194

ي   ي آونـگ بـه انـدازه        شـود گلولـه     مـشاهده مـي   . كنـيم   ي آونگ نزديك مـي      زيع شده است را به گلوله     در آن تو  
است را بـه   qاي رسانا كه داراي بار الكتريكي ي نارسانا را دور كرده و كره سپس كره. شود  منحرف مي αي  زاويه
كدام گزينه . است βي ي زاويه ي آونگ به اندازه  در اين حالت ميزان انحراف گلوله.كنيم ي آونگ نزديك مي گلوله

 درست است؟
1(β=α    2(β<α  
3(β>α    4( بستگي به ميزان بارqدارد. 

Cqنام  اي هم   دو بار الكتريكي نقطه   ،  مقابلمطابق شكل    -195 µ+= از cm6ي  در فاصله 5
واقع بر عمودمنصف Aي هاي الكتريكي در نقطه ي برايند ميدان اندازه. ديگر قرار دارند يك

ل دو بار، چنداز وسط خط واصcm4ي خط واصل دو بار و به فاصله
C
N و جهت آن كدام

(است؟
C
m.Nk( 2

2
9109×=      

    x، جهت مثبت محور×61018)1
2(610828   x، جهت مثبت محور/×
    y، جهت مثبت محور×61018)3
4(610828    y، جهت مثبت محور/×

 mm6هـاي خـازن را      ي بين صفحه    گر فاصله ا. ر شده است  هاي يك خازن تخت با هوا پ        ي بين صفحه    فاصله -196
ي  فاصله. شود  برابر ظرفيت اوليه مي3پر كنيم، ظرفيت خازن  k=5الكتريكي با ثابت را با دي افزايش داده و آن  

   ؟متر بوده است هاي خازن چند ميلي ي بين صفحه اوليه
1( 5/4  2( 5/7  3( 6  4( 9  

چنـد برابـر انـرژي       1C، انرژي الكتريكي ذخيره شده در خـازن       مقابلدر مدار شكل     -197
   ؟است 3Cالكتريكي ذخيره شده در خازن

1( 5/0    2( 4/0   
3( 6    4( 5/12  

FCخازن -198 µ=101  را با ولتاژV20  و خازنFC µ= هـا را از    اگر اين خـازن   . كنيم   مي  پر V25ولتاژبا  را  52
 1Cها را به هم متصل كنيم، بار الكتريكي ذخيره شده در خـازن   آننام هاي ناهم هايشان جدا كرده و صفحه     مولد
   ؟كند و چگونه تغيير ميدرصد چند 

  .يابد مي  كاهشدرصد 75 )2  .يابد  مي افزايشدرصد 75 )1
    .يابد مي  كاهشدرصد 25 )4  .يابد مي  افزايشدرصد 25 )3
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 ل انجام محاسباتمح
از آن عبـور كنـد       A3و اگـر جريـان     W20از آن عبـور كنـد برابـر بـا          A2توان مفيد مولدي اگر جريـان      -199

ي مولد چند ولت و مقاومت دروني آن چنـد اهـم              ترتيب از راست به چپ، نيروي محركه       به. شود   مي W18برابر
   ؟است

1( 18  ،   4  2( 36  ،   4  3( 4   ،  4/0  4( 18  ،   4/0  
 BوAي معادل بين دو نقطهالكتريكي مقاومت نسبت ، مقابلشكل در  -200

  ؟بسته است، كدام است kكه كليد   باز است به حالتيkكه كليد در حالتي

1(4
3    2(5

6   

3(16
19    4(10

19   
ي   كه قسمتي از يك مدار الكتريكي است، اگر اندازهمقابلدر شكل  -201

باشد،  V150از مدار برابر با      BوAي  اختالف پتانسيل بين دو نقطه    
   ؟چند آمپر است 1Rجريان عبوري از مقاومت

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

، بـار الكتريكـي ذخيـره شـده در          در مدار شـكل مقابـل      -202
باز است، چند برابر حالتي است  kكه كليد  هنگاميCخازن

   ؟بسته باشد kكه كليد
1( 1    2( 2  
3(2

1    4( 4  
ي حامل جريان     ، حلقه )2(ي حامل جريان    ، حلقه مقابلدر شكل    -203
   .كند مي. . .  را  ثابتاي هميلو آهنرباي . . .  را )1(

  جذب، دفع )2     جذب، نيز جذب)1
  دفع، جذب )4     دفع، نيز دفع)3

AIهاي الكتريكي ترتيب جريان به) 2(و ) 1(ند و موازي و سيم بلاز د -204 101 AIو = 22 در يك جهت عبور  =
/Aرا به) 2(ي جريان عبوري از سيم  را برعكس كرده و اندازه    ) 1(اگر جهت جريان عبوري از سيم       . كند  مي 43 

   ؟كند شود، چند درصد و چگونه تغيير مي ها وارد مي بر هر متر از اين سيمي نيرويي كه  برسانيم، اندازه
  .يابد  درصد افزايش مي70 )2  .يابد  درصد افزايش مي30 )1
  .يابد  درصد كاهش مي70 )4  .يابد  درصد كاهش مي30 )3

جهـت جريـان القـايي در       k با بـستن كليـد     ،مقابلدر شكل    -205
است و نيـروي محركـه القـايي در    . . . از   Bي مدار ي پايين   شاخه
   .كند  عمل ميεنيروي محركه مولد. . . در  Aمدار

1(CبهDخالف جهت ،      
2(CبهDجهت ،     
3(DبهC ،خالف جهت      
4(DبهCجهت ،   

 و با سرعت    cm30طول   به ACي رساناي     ، ميله مقابلمطابق شكل    -206
ثابت

s
m15      نـواختي بـه      دان مغناطيـسي يـك    هـاي ميـ     عمـود بـر خـط
اخـتالف پتانـسيل الكتريكـي دو سـر         . كنـد   حركت مـي   G2000بزرگي
CA يعنيACي  ميله VV    چند ولت است؟−

1( 90-  2 (9/0-  3 (90   4 (9/0  
اي بـا ضـريب خودالقـايي          از سيملوله  هنمودار تغييرات جريان گذرند    -207

mH200       ي نيـروي     انـدازه .  اسـت  مقابـل برحسب زمان، مطابق شـكل
   ؟ي خودالقايي در سيملوله چند ولت است محركه
1( 600    2( 8/2   
3( 6/0    4(31082 −×/   

 سـيم  مطابق شكل مقابل، يك قاب مسي مستطيلي كـه از يـك دور      -208
مغناطيــسي اي ثابـت در ميــدان   هيــتـشكيل شــده اســت، بـا بــسامد زاو  

گـذرد برابـر      اي كـه از قـاب مـي         شـار بيـشينه   . چرخـد   نـواختي مـي    يك
ولـت  π5 نيروي محركه القايي درون قاب برابر بـا  ي  و بيشينه Wb/10با

   ؟چند دور كامل خواهد زدs2اين قاب در مدت. است
1( 2  2( 8  3( 50  4( 500  
  اه به گذشتهنگ

21دار ناچيز و شتاب دسـتگاه         اگر اصطكاك سطح شيب   .  مفروض است   زير دستگاهي مطابق شكل   -209
s
m  باشـد ، 

(ضريب اصطكاك سطح افقي كدام است؟ 
kg
Ng( 10=    

   1/0) 2  صفر ) 1
3 (2/0   4 (5/0   

rad6اده برابر با  اي كه فاز حركت نوساني يك نوسانگر هماهنگ س          در لحظه  -210
π    آن  كشـساني   است، انرژي پتانـسيل 

J/  ؟انرژي مكانيكي اين نوسانگر چند ژول است. باشد مي60
1( 8/0  2( 6/1  3( 4/2  4( 2/3   
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 2      شيمي  
 

  است؟ نادرستكدام عبارت زير -211
  .ايزوتوپ پرتوزاي هيدروژن است) T(تريتيم ) 1
  .هايي كه همگي با هم برابرند تكه شده است، تكه كوانتيده به معناي تكه) 2
  . هم انرژي هستند، الكترونيي  موجود در يك اليهيها ي زير اليه  همه،در اتم هيدروژن) 3
  .  الكترون را دارد6 حداكثر گنجايش pهر اوربيتال) 4

345ها در يون ها و نوترون اگر تفاوت شمار الكترون -212 A است؟ نادرست كدام مطلب، باشد6 برابر  

    . زيراليه توسط الكترون اشغال شده است5ي اصلي و  ، سه اليه3Aدر ساختار يون) 1
  . استA ،31 با عنصر   هم دورهي عنصر اصلنعدد اتمي اولي) 2
  . هم گروه استAc89 با عنصرAعنصر ) 3
  . است32OAصورت  بهA فرمول اكسيد عنصر) 4

ها را از راست به       گزينه ( وجود دارد؟  lm و چند الكترون با مشخصات     2lترتيب چند الكترون با مشخصات كوانتومي        به ،Ag47در اتم  -213
 .)چپ بخوانيد

1 (20- 20  2 (19- 19  3 (20- 19  4 (19- 20  
   است؟نادرست Mي اتم خنثاي  ختم شود، كدام مطلب درباره25s به2Mاگر آرايش الكتروني يون -214

  . تشكيل دهد2MOتواند اكسيدي با فرمول مي) 2  . است50عدد اتمي آن برابر ) 1
  .شود بين سومين و چهارمين يونش متوالي آن، جهش بزرگي ديده مي) 4  .ي آن از الكترون اشغال شده است  زيراليه11) 3

 ؟شته باشـد  وجود دا تواند     مي اتمدر يك    lm و چند اوربيتال با    2lناوبي، حداكثر چند الكترون با    عناصر دوره چهارم جدول ت    بين  در   -215
 .)ها را از راست به چپ بخوانيد گزينه(
1 (10-16  2 (10-8  3 (5-16  4 (5-8  

  است؟ نادرستكدام مطلب -216
  . جاي دارد17 گروه  ودول تناوبي در تناوب دومترين نافلز در ميان عنصرهاي ج فعال) 1
  .تر است  كم جدول تناوبي اول و دومهاي پذيري شيميايي فلزهاي واسطه نسبت به فلزهاي گروه واكنش) 2
  .واند برم را از محلول پتاسيم برميد آزادكندت محلول آب يد مي) 3
  . باالتر استK(19( از پتاسيم20)Ca(ي ذوب كلسيم نقطه) 4

 يك گاز تك اتمي باشـد، كـدام مطلـب           Dاگر  . اند   در جدول تناوبي قرار گرفته     )از چپ به راست    (ترتيب عدد اتمي     به F,E,D,C,B,Aعناصر -217
 درست است؟

  . استB بيش از Aانرژي نخستين يونش ) 2    . استFترين شعاع اتمي متعلق به  بيش) 1
  . استC بيش از Eالكترونگاتيوي ) 4  .است 2BO با باالترين عدد اكسايشBول اكسيد فرم) 3

، كدام مطلب در مورد )ها  عنصر اول جدول تناوبي نسبت به عدد اتمي آن       20نمودار تغييرات انرژي نخستين يونش      (رو،    با توجه به شكل روبه     -218
   درست است؟F وB،Dعنصرهاي

  .در طبيعت به حالت آزاد وجود دارند) 1

  .ي جدول تناوبي تعلق دارند به يك دوره) 2

    .تر است  كمE وA،Cها در مقايسه با عنصرهاي پذيري آن واكنش) 3

  .دارند قرار در نمودار تغيير شعاع اتمي نسبت به عدد اتمي، در نقاط ماكزيمم) 4
   است؟نادرست، كه بخشي از جدول تناوبي عنصرهاست، كدام مطلب زيربا توجه به جدول  -219

  .تر است ، كوچكG در مقايسه با شعاع اتمي Hشعاع اتمي ) 1
  .تر است ش بيE از الكترونگاتيوي اتم Aالكترونگاتيوي اتم ) 2
  .تر است  كمC و يا اتم A در مقايسه با اتم Bانرژي نخستين يونش اتم ) 3
  . الكترون است7 و 6، 5 به ترتيب داراي C و A ،Bهاي  آخرين زيراليه اشغال شده اتم) 4

  دقيقه30: قت پيشنهاديو

  
VIIA VIA VA IVA IIIA  

C  B A     2  

    F E O 3  

      H G 4  
 

 از  به يكي  است و شما بايد      كتاب پايه زوجشيميآموزان گرامي، توجه كنيد كهدانش
 .پاسخ دهيد» 3شيمي«يا » 2شيمي «هاي   سؤال دو دسته
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)mol.kJ(IE
FEDCBA

1
1414149112439961004782

عنصر


)IE(هاي جدول زير، كه انرژي نخستين يونش با توجه به داده -220  دهد، كدام مطلب درست است؟ بي را نشان ميشش عنصر متوالي جدول تناو1
1(Eهاست ، عنصري از گروه هالوژن.    
2(Fعنصري از گروه ،IAجدول تناوبي است .  
3 (AوBپذير هستند  فلزهاي بسيار واكنش.  
4(CباD2تركيبي يوني با فرمول شيمياييCDدهند تشكيل مي .  

  جاي داشته و    ... و گروه    ...تواند در تناوب       مي X الكترون باشد، عنصر     36داراي  ) با آرايش الكتروني گاز نجيب     ( Xاگر يون تك اتمي عنصر       -221
    .  تشكيل دهد...ن، اكسيدي با فرمول با اكسيژ

VIAXO - چهارم)1 2  2(چهارم - IVAXO 3  
163-پنجم) 3 XO    4 (1732 -پنجم OX   

 تر است؟ ر و از تركيب سمت چپ كمت از تركيب سمت راست بيشترتيب  به 3AlFدر كدام گزينه انرژي شبكه بلور -222
1(ONa,MgO 2    2(MgO,OAl 32  
3(23 MgF,AlBr    4(2MgCl,MgO  

 از   ...هـا در تركيـب رديـف        نيونها به شمار آ      با نسبت شمار كاتيون    II از ستون  ...ها در تركيب رديف       ها به شمار كاتيون     نسبت شمار آنيون   -223
 . رو، برابر است  جدول روبهIستون 

1 (1 ،2    

2( 3 ،4     

3( 2 ،3   

4 (4 ،1   

OH.CONaي  گرم از نمك آبپوشيده   58/8اي به جرم      نمونه -224 232 /g ، پس از گرم كردن به جرم  10  جـرم  چند درصـد از .  رسيده است723
)mol.g:H,C,O,Na(آب نمونه، جدا شده است؟ 11121623   

1(  80  2 (85  3 (90  4 (95  
  تر است؟ انرژي كدام پيوند بيش -225

1 (H - Cl    2 (Cl - Cl   3 (Br - Br   4 (H - Br   

با توجه به ساختار چهاروجهي     -226





















 O

O

X

O

O
|

|
 اكسايش كدام اسـت؟   عدد   با باالترين     آن چيست و فرمول اكسيد   X، پايدارترين يون عنصر     

 .)كنند ي هشتايي پيروي مي ها از قاعده ي اتم ها را از راست به چپ بخوانيد و همه گزينه(

1(2
2 X,XO    2(X,OX 52    

3(2
3 X,XO    4(X,OX 72 

 كدام مقايسه درست است؟ -227
  . يكسان است3PCl و 3BClشكل هندسي ) 2  . است2BeClتر از  ، بزرگ3Oي پيوندي ي زاويه اندازه) 1
IHقطبيت پيوند ) 4    . استHClتر از   كمHIدماي جوش ) 3 تر از   كمClH است . 

 يـك  4SFاست و مولكول. . .  عدد اكسايش كربن در مولكول متانول برابر  .ها وجود دارد     اتم رد جفت الكترون ناپيوندي  . . . ،  . . . در مولكول    -228
 .است. . . مولكول 

1(392 SO,,4112) 2   ، ناقطبي HClO,, ،قطبينا  
3(3112 ClF,,4122)4   ، قطبي SiF,,قطبي ،  

 كدام مطلب درست است؟ -229

هاي شكل فضايي يون) 1
3NOو 2

3COتهاي ناپيوندي دو يون برابر نيس  جفت الكترونشمار اما ؛ديگر است مشابه يك.  
  .ي چهار قلمرو الكتروني داردز اتم مرك،متان كه مولكولي ناقطبي استدر تركيب يدو) 2
  .هاي پيوندي بوده و اين مولكول، دو پيوند داتيو دارد هاي ناپيوندي دو برابر شمار جفت الكترون اكسيد، شمار جفت الكترون در مولكول گوگرد تري) 3
  .ها نابرابر است هاي پيوندي آن هايي قطبي بوده و شمار جفت الكترون ، مولكول2SOو 3Oهاي مولكول) 4

  ستون  
  II  I  رديف

  سزيم فسفات  كلسيم هيدروژن فسفات  1
  روي پركلرات  كرومات ليتيم دي  2
  تسديم هيدروژن سولفا  پتاسيم پرمنگنات  3
  منيزيم هيپوكلريت  آلومينيم كلرات  4
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تـر    ي شـيميايي آن بـيش       هاي ناپيوندي گونـه     ي شيميايي، اتم مركزي داراي پنج قلمرو الكتروني است و شمار جفت الكترون              در كدام گونه   -230
  است؟ 

1 (317 ClF    2 (535 BrF  
3 (

253 lCl    4 (454 XeF  
  شده، درست است؟ هاي پيشنهاد ي دماي جوش تركيب  كدام مقايسه درباره -231

1(2222 ClFBrI     2(HFHClHBrHI   
3(SHSeHTeHOH 2222    4(3333 SbHAsHPHNH    

3332روكربني با فرمولنام هيد -232

52

3

3 )CH(C)CH(

HC

C

CH

CH
|

|
كدام است؟  

  متيل هپتان ي تر-6 ،2، 2 - اتيل-6) 2  هگزان  تترامتيل-4 ،4، 2، 2) 1
   تترامتيل اوكتان-6 ،6، 2، 2) 4  متيل هپتان  تري-5 ،5، 2 - اتيل-2) 3

  است؟نادرست كدام مطلب رو روبهدر مورد ساختار  -233
OHCفرمول مولكولي آن) 1   .است3020
  . جفت الكترون پيوندي است56داراي ) 2
  . اتم كربن با آرايش چهاروجهي است10سطح و م اتم كربن با آرايش 10داراي ) 3
5109 حدود متيل زاويه پيونديهاي گروههاي كربن موجود در  اتمگروه هيدروكسيل بوده و تنها يك داراي ) 4   . دارند/

  است؟نادرست مطلبكدام  -234
  .شود  محسوب ميتركيبات آروماتيكرين جزو ي مانند آسپفنول) 1
  . هگزين ايزومر ساختاري هستند-1 -متيل  تري-4 ،3، 3كتين با و ا-3 - متيل-2) 2
  . با هم اختالف دارندC اتم 4 و Hبنزن و نفتالن در دو اتم فرمول مولكولي ) 3
  .ه باالتر از ساختارهاي لوويس جداگانه آن استرانس همواند رزودر مولكول اوزون سطح انرژي هيبري) 4

  .  اند... وجود دارد و هر يك از اين دو مولكول، ... يك پيوند ... مانند مولكول ...در ساختار مولكول  -235
   قطبي- سه گانه-)استيلن( اتين -هيدروژن سيانيد) 2     قطبي - دوگانه- استون- متانال)1
   قطبي- دوگانه- گوگرد دي اكسيد-كربن دي اكسيد) 4   ناقطبي- سه گانه- گوگرد تري اكسيد-كربن مونو اكسيد) 3

  است؟متفاوتها  تعداد هيدروژن كدام تركيب با ساير تركيب -236
   اتانوآت متيل) 2    اتر متيل  دي) 1
 اتانول) 4    اتانال) 3

 ؟نيست درست گزينهكدام  -237
  .هاي آروماتيك است ي هيدروكربن نفتالن از دسته) 2    .ستاتر ا متيل  دماي جوش اتانول باالتر از دي)  1
 .فرمول تجربي سيكلوهگزان و بنزن، يكسان است) 4  .تر از اتان است تر از اتين و بيش پذيري اتن كم واكنش) 3

  ؟نيستكدام مقايسه درست  -238
OCNC: طول پيوند) 1   2 (خصلت يوني پيوند :ClCOSi   
CCOC: انرژي پيوند) 3   4 (تعداد پيوند كوواالنسي :HCNOCH 2  

 نام علمي آسپيرين چيست؟ -239
  اسيد  بنزوييك -)اوكسي استيل  (-2  )2  اسيد  ساليسيليك -)استيل اوكسي (-1) 1
  سيدا  ساليسيليك -) اوكسي متيل (-2) 4  اسيد  بنزوييك -)متيل اوكسي (-1 )3

  بيان شده است؟نادرستكاربرد كدام ابزار آزمايشگاهي  -240
  ها براي تهيه و نگهداري محلول: بالون حجمي) 1
  ها  براي برداشتن يا ريختن مقدارهاي دلخواه از محلول: مدرجپيپت ) 2
   جرم و جرم حجمي اجسامتعيينها و   از مايعيبراي برداشتن حجم معين: استوانه مدرج) 3
  ها ها يا محلول برداشتن يا ريختن مقدار مشخصي از مايعبراي : بشر) 4
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 3      شيمي  
  

  صحيح است؟مطلبكدام  -241
  .هاي بسپارش و خنثي شدن اسيد و باز از نوع تركيب هستند واكنش) 1
  .شود تر از ليتيم هيدروكسيد استفاده مي  بيشپيماها هواي داخل فضاي يهف تصبراي) 2
  .شود ياي از اكسيد تشكيل م  سادهي بر اثر تماس مستقيم پتاسيم با هوا، روي سطح آن اليه) 3
  .نمايند جايي دوگانه با پتاسيم كرومات توليد رسوب مي طور جداگانه طي يك واكنش جابه نيترات هر يك به) II(هاي نقره نيترات و سرب  محلول) 4

  است؟ نادرستكدام مطلب -242
388ساليسيالت تركيبي به فرمول متيل) 1 OHCي و دارويي كاربرد دارددهنده به مواد غذاي  است كه به عنوان طعم.  
  .سديم آزيد الزم است  مولSTP( ،2در شرايط ( ليتر 2/67ي هواي خودرو با حجم  براي پر كردن يك كيسه) 2
  .كنند سيليسيم خالص را از واكنش سيليسيم تتراكلريد محلول و منيزيم بسيار خالص تهيه مي) 3
  .ي محدود كننده است دهنده  بنزين واكنش،كند  با سرعت معمولي حركت ميهنگام روشن كردن خودرو، اكسيژن و هنگامي كه خودرو) 4

  است؟سترناد مطلبكدام ) كرومات ي آمونيوم دي تجزيه(با در نظر گرفتن واكنش كوه آتشفشان  -243
  .اين واكنش است يكي از محصوالت g(OH2(ي اين است كه بشر وارونه نشان دهنده ي دروني هاي آب روي جداره قطره) 1
  .پودر نارنجي رنگ است و هر دو محلول در آب هستندصورت  بهو جامد توليد شده  دارد  بلور سبز رنگ ي اوليه ماده) 2
  . است6ها  پس از موازنه مجموع ضرايب فرآورده) 3
  .واكنش تجزيه، اما گرماده است) 4

  هاي زير درست است؟ ي واكنش كدام مطلب درباره -244

  

)g(Cl)g(SO)g(ClSO)IV

)s(NaHCO)III

)s(Cu)aq(ZnCl)s(Zn)aq(CuCl)II

)g(O)s(KNO)s(KNO)I C

2222

3

22

22
500

3 22







 





  

  .جايي دوگانه است  از نوع جابهIIواكنش ) 1
  .گيرد  است، انجام مي ، به صورتي كه معادله آن نوشته شدهIواكنش ) 2
  . است6ها برابر  هاي مولي فرآورده ، مجموع ضريب)III(ي واكنش  كردن معادله پس از كامل و موازنه) 3
  .شود  آزاد ميSTPهاي گازي در شرايط   ليتر فرآورده2/11دهنده،  ش مول واكن25/0، به ازاي مصرف )IV(در واكنش ) 4

  است؟نادرستكدام عبارت  -245
  .هاي تركيبي گازها، توسط گيلوساك وضع شد قانون نسبت) 1
  . ليتر حجم دارد4/22، هر مول از گازها، atm1 و فشار Cدر دماي) 2
  . گرم اكسيژن دارد10 گرم گاز هيدروژن حجمي برابر حجم 10اندارد، در شرايط است) 3
  .براساس قانون آووگادرو، در فشار و دماي ثابت، يك مول از گازهاي مختلف، حجم ثابت و برابري دارند) 4

246- mL50 موالر نقره نيترات و      2 محلول mL50   موالر آهن    5/0 محلول )III (      دهنده محـدود     واكنش. . . كنيم،    كلريد را با هم وارد واكنش مي
1  . شود گرم رسوب تشكيل مي. . .  و  استكننده

33
1 2425143   mol.g)NO(Fe,mol.g/AgCl 

  35/14 -نقره نيترات) 2    587/3 -نقره نيترات) 1
  7625/10 -كلريد) III(آهن ) 4  05/6 -كلريد) III(آهن ) 3

باشد، چند ليتـر اكـسيژن بـا    % 92اكسيد، در صورتي كه بازده درصدي واكنش       با كربن دي  % 80وص  ل با خ   گرم ليتيم پراكسيد   30از واكنش    -247
161چگالي L.g/شود؟  حاصل مي  )mol.g:O,Li( 1167  

1 (6/9  2 (8/4  3 (6  4 (22/5  
248- X     درصد خالص را با    80 گرم فلز روي mL100 5دهيم، اگر   اكنش مي اسيد و    هيدروكلريك

1 HCl         ين م پس از تمام شدن روي باقي بماند و ه
)mol.gZn( كدام است؟ Xمقدارخنثي شود،  NaOH موالر 2 محلول mL50 باHClي مانده  باقيمقدار 165  

1(g/ 2516  2(g13  3(g/ 410  4(g/ 3120  
DBAي شـروع واكـنش گـازي     اگر شكل داده شده مربوط بـه لحظـه       -249 423    باشـد و هـر ذره را معـادل mol/ ، بگيـريم  در نظـر  50

ها را از راسـت بـه    گزينه (گردد؟  توليد ميDماند و چند مول  ي اضافي باقي مي   چند مول از ماده    ؟محدود كننده كدام است   ي    دهنده  واكنش
 .)چپ بخوانيد

1 (B ،2 ،4    2 (A ،1 ،6  
3 (A ،1 ،8    4 (B ،2 ،6 

  دقيقه30: قت پيشنهاديو
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د، فرمول آنيون اين تركيـب يـوني،         درصد كلسيم باش   9/22 درصد اكسيژن و     6/36 درصد كلر،    5/40اگر يك تركيب يوني از كلسيم داراي         -250
)mol.g:Ca,/Cl,O(كدام است؟  14053516   

1(
2ClO  2(

4ClO  3(
3ClO  4(2

22OCl  
g(O)s(CONa)g(CO)s(ONa(:براساس واكنش  -251 232222 222        2 گرم 088/0، اگر هر ليتر هوا، دارايCO   ،گـرم سـديم     2/31باشـد 

)mol.g:Na,O,C(كند؟  موجود در چند ليتر هوا، كفايت مي2COپراكسيد براي جذب گاز 1231612  
1 (100  2 (150  3 (200  4 (250  

 .) را اعدادي مثبت در نظر بگيريدy و xها را از راست به چپ بخوانيد و  گزينه (:از اند ترتيب عبارت  بهd و a ،b ،cبا توجه به جدول زير موارد  -252
)mol.kJ(H 1 معادله فرآيند  نوع آنتالپي  

a 
H  )g(Ar)l(Arتبخير   

c b 
)g(NH)g(H)g(N 322 2

3
2
1

  
242+  d )g(Cl)g(Cl 22   

1( xHyH  ،،، پيوندتشكيل
  2( xHxH  ،،، سوختنپيوند

  
3( xHyH  ،،، تشكيلپيوند

  4( xHyH  ،،، پيوندتشكيل
  

g(HC(آنتالپي تفكيك  -253 6 براي شكستن  . كيلوژول بر مول است    1660 و   2272ترتيب برابر     ها به   دهنده آن   هاي تشكيل    به اتم  g(CH4( و 42
1 

CCپيوندمول  چند كيلوژول انرژي نياز است؟ )mol.gC( 112  
1 (612  2 (102  3 (51  4 (204  

 فلز روي با g/1258 كيلوژول برمول است، از واكنش-480و  -160ترتيب برابر   بهaq(ZnCl2( وHCl)aq(كه آنتالپي تشكيل با توجه به اين -254
 در شـرايط  2Hچگـالي گـاز  . (شود  توليد مي2Hليتر گاز. . . كيلوژول گرما آزاد شده و    . . . ،  HClدرصد با مقدار كافي محلول       80خلوص  

)mol.g:H,Zn(.)  گرم بر ليتر است8/0آزمايش برابر  1
2 265 ) ه چپ بخوانيدها را از راست ب گزينه(. 

1 (160 ،24/2  2 (160 ،25/0  3 (16 ،24/2  4 (16 ،25/0  
kJ/Hواكنش -255 257،)g(NO)g(ON 242 2كدام نتيجه درست است؟،كند  در دماي مناسب تا حدي خود به خودي پيشرفت مي  

  . استS در حال افزايش هستند و لذايزهاي گا دليل خود به خودي بودن واكنش، اين است كه طي پيشرفت واكنش مول) 1
  .دليل خود به خودي بودن واكنش، افزايش سطح آنتالپي در حين واكنش است) 2
  .تر است و به همين دليل واكنش خود به خودي است  بيش42ON در مقايسه با2NOجنب و جوش هر مولكول) 3
  . واكنش خود به خودي استلذا در اين واكنش مساعد هستند و SوHهر دو عامل) 4

 :تر باشد بيشي آن  هاي سازنده  يونيهاي آبپوش مجموع انرژي قدر مطلق  انرژي شبكه بلور يك نمك از قدر مطلقاگر -256
    .پذيري اين نمك در آب افزايش خواهد يافت با كاهش دما، ميزان انحالل) 1
  . نمك همراه با كاهش آنتروپي و كاهش سطح انرژي خواهد بود فرآيند انحالل) 2
  .بر اثر حل شدن اين نمك در آب، دماي آب كاهش خواهد يافت) 3
  .يابد افزايش ميهاي آب  ولدر فرآيند انحالل، ميانگين انرژي جنبشي مولك) 4

   است؟نادرستگيرد، كدام عبارت  ي واكنش سوختن پروپان كه در فشار ثابت انجام مي درباره -257
    .دهد ي واكنش، روي محيط كار انجام مي سامانه) 1
2 (Eارز گرماي مبادله شده بين سامانه و محيط است واكنش، هم.  
  .دهد ژي گرمايي به محيط انتقال ميسامانه، مقداري انر) 3
  . است13ي آن، برابر  ي موازنه شده هاي مولي مواد در معادله مجموع ضريب) 4

kJH,)g(CF)g(F)s(C  :رو هاي روبه با توجه به واكنش -258 6802 42   

kJH,)g(HF)g(F)g(H

kJH,)g(HC)g(H)s(C

5372
5222

22

422








  
Hواكنش  :)g(HF)g(CF)g(F)g(HC 426 4242 چند كيلو ژول است؟ ،  

1 (2856-  2 (2684-  3 (2566-  4 (2486-  
 سطح انرژي همراه    ... زيرا با    ...خودي     خودبه ...توان دريافت كه در دماي معمولي، واكنش          ها، مي    آن Hهاي زير و مقدار     با توجه به واكنش    -259

kJ/H,)g(CO)g(OH)g(CO)g(H)I  . است... در مورد آن Sاست و عالمت  138222  
kJH,)g(O)l(OH)aq(OH)II 18822 2222  

1 (I-2   منفي- افزايش- است (II-مثبت- كاهش- است   
3 (I-4   مثبت- كاهش- نيست (II-منفي- افزايش- نيست   
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  ؟ در كدام گزينه همه مواد نامحلول هستند -260
1(24242 CuCl,SO)NH(,PbI   2(332 )OH(Cr,COK,PbS  
3(42243 SOAg,)PO(Ca,BaO  4(CuI,ClHg,CuO 22  

 D و A  ،B ،Cمواد  . گيري كرده است    ها را اندازه    ي انجماد آن    ي جوش و نقطه     آموزي چند محلول آبي را طبق جدول زير انتخاب و نقطه            دانش -261
/Cي ي انجماد آب به اندازه   ، نقطه )غيرفرار(شونده    ي حل   به ازاي يك موالل ذره    (ند باشند؟   توان  ترتيب كدام مواد مي     به 861ي   پايين و نقطه

/Cي  جوش آب به اندازه 520رود  باال مي(. 
   كلسيم كلريد- پتاسيم نيترات- شكر-شكر) 1
   پتاسيم نيترات - سديم كلريد- شكر-شكر) 2
   كلسيم كلريد- پتاسيم نيترات- اتانول-اتانول) 3
   پتاسيم نيترات - سديم كلريد- اتانول-اتانول) 4

  ذرات كلوييدي كدام است؟نشدننشين  علت ته -262
  ها  حركت دايمي و نامنظم آن )2    ها وجود اثر تيندال در آن) 1
  ها  آن ي ميان ها و جاذبه بار الكتريكي روي سطح ذرهوجود ) 4  ها ي ميان آن ها و دافعه  وجود بار الكتريكي روي سطح آن)3

  است؟نادرستكدام مطلب  -263
  .تر است ي غير فرار از حالل خالص آن بيش ي حل شونده نقطه جوش هر محلول داراي ماده) 1
  .كند هاي روغن پخش شده در آب را پايدار مي  قطره، امولسيون، با ايجادصابون) 2
  .مرغ وجود دارد ي تخم در زردهلسيتين امولسيوني است كه ) 3
  . صابون جامد نمك سديم اسيد چرب و صابون مايع نمك پتاسيم يا آمونيوم اسيد چرب است) 4

ـ رجدرصـد  .  آب اسـت g100 درg30 برابـر  C15 و در دماي   g45 برابر C60 در دماي  Aپذيري ماده     انحالل -264 در سـير شـده   ي محلـول  م
121 برابرC15چگالي محلول در دماي   (ترتيب كدام است؟       به C15 و غلظت موالر محلول در دماي      C60دماي mL.g/   و جـرم مـولي 
 .)ها تقريبي هستند اعداد گزينه (.) مول استبررم  گ75 برابر Aماده 

   موالر56/2 درصد، 31) 4   موالر56/2 درصد، 45) 3   موالر7/3 درصد، 45) 2   موالر7/3 درصد، 31) 1
   هاي جدول زير، كدام مقايسه درست است؟ با توجه به داده -265

  كلريد كلسيم  كلريد سديم  شكر  ي حل شده ماده
  2/1  5/1  2  غلظت موالل محلول آبي

  C(  1t  2t  3t(دماي شروع انجماد محلول آبي 
1( 321 ttt   2 (231 ttt   3 (213 ttt   4 (123 ttt   

  )ها ي آن با فرض برابر بودن موالليته(ي انجماد باالتري است؟  هاي زير در آب داراي نقطه ز تركيبيك ا  محلول كدام -266
  آلومينيم نيترات) 4  گلوكز) 3  سديم كلريد) 2  سديم سولفات) 1

  است؟نادرستكدام عبارت  -267
  . هاي پوششي كاربرد دارد در رنگ) تينر(كننده  هگزان، به عنوان رقيق) 1
  . شوند اي پايين و فشار باال بهتر در آب حل ميگازها، در دم) 2
  . شود ترين حالل صنعتي است كه به هر ميزان با آب مخلوط مي اتانول، مهم) 3
  . شود  گرم آب باشد، كم محلول ناميده مي100شونده در   گرم حل1 تا 01/0پذيري آن بين  اي كه انحالل  ماده) 4

  تر است؟ هاي آبي زير بيش لوليك از مح ي جوش كدام در فشار معين نقطه -268
   موالل شكر 2) 2    موالل پتاسيم نيترات2) 1
   موالل سديم كلريد1) 4     موالل كلسيم كلريد1) 3

23 مول   2/0 از يك محلول كادميم نيترات، مقدار        mL400در -269 )NO(Cd  1118اگر غلظت اين محلول     .  وجود دارد L.g       باشـد، جـرم مـولي 
  نيترات، چند گرم بر مول است؟كادميم

1 (236  2(  118  3( 148  4 (214  
 اند؟  به ترتيب از راست به چپ كدامB و A با هم برابر باشد، مقابلاگر غلظت موالل دو محلول  -270

  -07/1 و 4/100) 1

   -71/0 و 4/100) 2

  -71/0 و 6/100) 3

   -07/1 و 6/100) 4

 A B C D شونده ي حل نوع ماده
 1 1 2 1 غلظت موالل محلول آبي

 C( 52/100 04/101 04/101 56/101(ي جوش محلول شروع نقطه

ي انجماد  شروع نقطه
 C((محلول

86/1- 72/3- 72/3- 58/5- 

 

  يم كلريد          محلول آبي شكرمحلول آبي كلس
CAي جوش       نقطه      C/    ي جوش نقطه2100
C/   ي انجماد نقطهCB   ي انجماد نقطه132

200mL100mL



 

 

 
شود؟شود؟  جرا ميجرا ميآيا مقررات آزمون اآيا مقررات آزمون ا ::نظرخواهينظرخواهيبخش سومبخش سوم   

 

  

  

  .ها دقت كنيد ي سؤال هاي زير، به شماره گويي به سؤال  گرامي؛ لطفاًً در هنگام پاسخآموزان نشدا

  شروع به موقع
  )ي نظرخواهي آمده است هاي علمي در ابتداي برگه گويي به نظرخواهي و سؤال زمان هاي شروع پاسخ(شود؟  ي شما به موقع شروع مي آيا آزمون در حوزه -293

  .شود س ساعت آغاز نميگويي به نظرخواهي رأ پاسخ) 2  .شود مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز ميبله، هر دو ) 1

  .نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4  .شود هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال پاسخ) 3

  متأخرين
  شوند؟ آموزان متأخر در محل جداگانه متوقف مي  آيا دانش -294

  .داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند) و حتي گاهي اوقات پس از آن(تا زمان شروع آزمون خير، متأسفانه ) 1

  شود اما نه به طور كامل اين موضوع تا حدودي رعايت مي) 2

  .شود جاد ميشوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه اي شوند و بعداً وارد حوزه مي بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي) 3

  .شود نظمي و سروصدا ايجادنمي اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي) 4

  مراقبان
  كنيد؟ عملكرد و جديت مراقبان آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي -295

  ضعيف) 4  متوسط) 3  خوب) 2  خيلي خوب) 1

   توزيع پاسخ نامه–پايان آزمون 
  نامه چگونه است؟ ي شما توزيع پاسخ در حوزه. ي تشريحي فقط پس از پايان آزمون توزيع شود نامه هاي كانون، بايد پاسخ طبق مقررات آزمون -296

   .شود ها گذاشته مي نامه در كنار صندلي در اواخر آزمون، پاسخ) 1

  .شود مي نامه داده نند، پاسخك به افرادي كه حوزه را زودتر ترك مي) 2

   .شود نامه توزيع مي پاسخبرگ،  آوري پاسخ در هنگام جمع) 3

  .شود توزيع مينامه  پاسخبرگ،  پاسخآوري  پس از اتمام جمع) 4

   ترك حوزه–پايان آزمون 
  شود؟ ي ترك حوزه داده مي ي شما به داوطلبان قبل از پايان آزمون اجازه آيا در حوزه -297

    گاهي اوقات) 2  .شود ي ترك حوزه داده مي از پايان آزمون اجازهبله، قبل ) 1

  گاه خير، هيچ) 4    به ندرت) 3

  ارزيابي آزمون
  كنيد؟ به طور كلي كيفيت برگزاري آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي -298

  ضعيف) 4  متوسط) 3  خوب) 2  خيلي خوب) 1

 




