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  رياضي پايه
   2رياضي 

  ، »الگو و دنباله«: 1فصل 
  »  تابع«: 2فصل

توابع خاص، «: 3فصل
  ، »نامعادله و تعيين عالمت

توابع نمايي و «: 4فصل
    ،»لگاريتمي

  »مثلثات«: 5فصل
   40تا  1هاي  صفحه

  158تا  49و 
  

  حسابان 
محاسبات جبري، «: 1فصل

  ، »معادالت و نامعادالت
  » تابع«: 2فصل
  » مثلثات«: 3فصل
   85تا  1هاي  صفحه

  123تا  106و 

 2: ي صفحه      رياضي دانشگاهي  اختصاصي پيش  95 بهمن 8 آزمونـ  4ي  پروژه

 رياضي پايه

محل انجام محاسبات

   دقيقه 30
  

)حاصل عبارت  - 101 x x) ( x x)    2 2 1 2 2 11  كدام است؟ 1

1( 1    2( ( x x) 2 21  

3( ( x x) 2 21    4 (( x x) 2 21  

x برابـر  حسابي بـه ترتيـب   ي اگر جمالت چهارم، نهم و پانزدهم يك دنباله - 102 1 ،x 2 xو  1 5 باشـند،   1

 اين دنباله كدام است؟ ي اول جمله 20مجموع 

1( 
22
9    2( 

8
9  

3 (11
9    4 (1300

9  

log2،...ي   اول دنباله ي ملهمجموع ده ج - 103
3 ،1،log3

 اول آن است؟ ي چند برابر مجموع پنج جمله 2

1( log 2
31 5    2( ( log ) 2 5

31  

3 (log 3
21 5    4 ((log ) 2 5

31  

)اي  و جملهبسط د در - 104 x y) ضـرايب  مجمـوع  نوشـته شـوند،    xهاي نزولـي   اگر جمالت بر اساس توان 102

 دوم تا نهم كدام است؟ هاي جمله

1( 1042    2( 1024  

3 (1004    4 (1004  

xاگر  - 105  fم دو عبارت .م.ب 2 (x) x ax b  2  وg(x) x (a )x b a     3 2 2 م دو .م.باشد، ك 1

 عبارت كدام است؟

1( (x )(x )(x )  22 9 1  2( (x )(x )(x )  22 9 4  

3 ((x )(x )(x )  22 9 1  4 ((x )(x )(x )  22 9 1  

axدوم  ي درجه ي در معادله - 106 ax a   2 3 2   بين  و  ي رابطـه باشـند،   مـي معادله هاي  ريشهكه 

     2 22 3  كدام است؟ a. برقرار است 9

1( 2    2( 1  

3 (2    4 (1  

x| ي جواب نامعادله ي موعهجم - 107 |log  
2 1

1
5

 شامل چند عدد صحيح است؟ 1

  1 )2    صفر )1

3 (2    4 (3  
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 3: ي صفحه      رياضي دانشگاهي  اختصاصي پيش  95بهمن  8 آزمونـ  4ي  پروژه 
 

محل انجام محاسبات fنمودار تابع  - 108 (x) Ln
| x |




1
  كدام است؟ 2

1(   2(   

3 (  4 (  

xبرد تابع  - 109
f (x) log  5 4

1
3

 كدام است؟ 

1( (log , )4
3    2( ( log , ) 4

3  

3 (( , log )  4
3    4 (( , log ) 4

3  

xتابع ي  دامنه - 110 | x |f (x)
sin ( x)



2 كدام است؟ 

1( R { }     2( [ , ) N   

3 ([ , ) W     4 (( , )  

fي تابع  دامنه - 111 (x)
sinx x




1
 ؟نيست عددشامل چند  10

1( 5    2( 6  

3 (7    4 (8  

 ها متناسب است؟ آنچند تا از نمودارهاي زير با ارائه شده براي  ي ضابطه - 112

      

y )الف x   1 y )ب  1 x   1 y )پ  1 x  1 1 

  1 )2    صفر )1

3 (2    4 (3  

2

2

2

2
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 4: ي صفحه      رياضي دانشگاهي  اختصاصي پيش  95 بهمن 8 آزمونـ  4ي  پروژه 
  

]( است؟ xبرحسب هاي زير نمايش يك تابع  يك از ضابطه كدام - 113 محل انجام محاسبات  .)، نماد جزء صحيح است[

1( [y][x] 1    2( 
x x

f (x)
x x

 
 

2
2 1

5 1
  

3 (y x x   2 2 2 1   4 (y x x   2 2 2 1 4  

Aي چند تابع از مجموعه - 114 { , , , , } 1 2 3 4 B ي به مجموعه 5 { , , , , } 6 7 8 9 كـرد كـه روي   عريف تتوان  مي 10

)مرتبل زوج ماشتعريف شده باشد و  A ي مجموعه ي همه , )1 )يا  6 , )1  باشد؟ 7

1( 1250    2( 3125  

3 (625    4 (125  

xتابع  - 115 | x |f (x)
| x |





2

  يك از توابع زير برابر است؟  با كدام 1
 ; x

sgn(x) ; x
; x


 
 


 



1

1
  

1( g(x) | sgn(x) |    2( g(x) sgn(x)  

3 (g(x) xsgn(x)    4 (g(x) xsgn(x ) 2  

ABC، BCلــث ر مثداگــر - 116 m ABCو  20 15  وBAC  45 ،مســاحت مثلــث چنــد برابــر  باشــد

( )3 sin) است؟ 3 )


6 215 4
 

1( 100  2( 50  3 (25  4 (20  

tanxاگر  - 117  1
sinحاصل  ،باشد 2 x sin x sin x

cosx cos x cos x
 
 

2 3
2  كدام است؟ 3

1( 1
2  2( 2  3 (3

4  4 (4
3  

xاگر  - 118 y 
  cos(xو  4 y) 

3
cotگاه مقدار  آنباشد،  5 x2  تواند باشد؟ ميكدام 

1( 7  2( 7  3 (1
7  4 (

2
7  

sinاگر  - 119 x  3
xtanحاصل  ،باشد 5  ).حاده است اي زاويه x(كدام است؟  2

1( 1
2  2( 1

3  3 (1
4  4 (1

5  

)sin ي هاي معادله تعداد جواب - 120 sin x) cos( cos x) 
 2 2 22 ) ي هزبا در 2 , )2 كدام است؟ 

1( 1  2( 2  3 (3  4 (4  
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 5: ي صفحه      رياضي دانشگاهي  اختصاصي پيش  95بهمن  8 آزمونـ  4ي  پروژه

  دقيقه 15

 محل انجام محاسبات

  
  

yي  ،  منحنـي بـه معادلـه   aكدام مقادير به ازاي - 121 ax (a )x  2 ي دوم محورهـاي مختصـات    از ناحيـه  2

    ؟گذرد نمي

1 (a  2    2 (a  2  

3 (a      4 (a  2   

xي  هاي حقيقي معادله اصلضرب ريشهح - 122 x x x    2 24 3 4     كدام است؟ 5

1( 2-    2 (1  

3( 2    4 (4  

yي نيمم تابع با ضابطه مي ي نقطه - 123 x ax  2     كدام است؟ a. روي نيمساز ربع سوم قرار دارد 2

1 (4-    2 (2-  

3 (2    4 (4  

a)ي  در بازه - 124 , b) نمودار تابع ،y x  f، در باالي نمودار تابع 3 (x) | x |  1 بيشـترين  . قرار دارد 2

b)مقدار  a) كدام است؟   

1 (6    2 (7  

3 (8    4 (9  

)Aي مطابق شكل زير، خطي كه از نقطه - 125 , )2 اي سـاخته   الزاويه با محورهاي مختصات مثلث قائم ،گذرد مي 1

x)كدام است؟ xاست، تابع مساحت اين مثلث برحسب ) 2   

1( xS(x)
x




2

2 4  

2( xS(x)
x




2

2  

3( xS(x)
x




2
2 4

2
  

4 (xS(x)
x





2 1
2  

 ) گواه(ـ آزمون شاهد رياضي پايه

y

x

( x, )-

-2

(  , y)

1
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 6: ي صفحه      رياضي دانشگاهي  اختصاصي پيش  95 بهمن 8 آزمونـ  4ي  پروژه 
  

yقسمتي از نمودار تابع زيرشكل  - 126 محل انجام محاسبات a sin(b x)   مقدار. استy ي در نقطهx 
25
    ، كدام است؟3

1( 2  

2( 5/2    

3( 3  

4 (5/3  

حاصل عبارت  - 127
cos


1 2
20

    ، برابر كدام است؟

1( sin2 40    2 (cos4 40  

3 (cos2 40    4 (sin4 40  

ي آن دسته باشـد،   كنيم كه تعداد جمالت در هر دسته، برابر شماره بندي مي اعداد طبيعي را به طريقي دسته - 128

( ) , ( , ) , ( , , ) , ( , , , ) , ...1 2 3 4 5 6 7 8 9    ي بيستم، كدام است؟ ت در دستهمجموع جمال. 10

1( 4010    2 (4020  

3( 4030    4 (4040  

)log، حاصل دترمينانxچند مقدار مورد قبول - 129 x ) log( x)
log( x) log( x )

 
 

6 1 1
1 6     كند؟ را صفر مي 1

  1) 2    صفر) 1

3 (2    4 (3  

fاي  چند جمله - 130 (x) x ax x  4 3 xبر  8  fي  ي معادله ترين ريشه كوچك. پذير است بخش 2 (x)   

   كدام است؟

1( 1 3    2 (1 5  

3(  1 3    4 ( 1 5  

y

x1 5

3
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  جبر و احتمال
ها  استدالل، مجموعه

مجموعه، زيرمجموعه، (
تواني، نمايش  ي مجموعه

ها،  هندسي مجموعه
  )ها جبرمجموعه

  56تا  1هاي  صفحه

 7: ي صفحه      رياضي دانشگاهي  اختصاصي پيش  95 بهمن 8 آزمونـ  4ي  پروژه

جبر و احتمال

محل انجام محاسبات

   يقهدق 10
  

)mn:)nدر اصل استقراي تعميم يافته براي اثبات حكم - 131 n  1212531 تـرين   ، كوچك
    ؟كدام استmعدد طبيعي مناسب

1( 2  2( 3  3( 4  4( 5   
 نيست؟هاي زير، لزوماً صحيح  يك از گزاره كدام - 132

  .است 1، برابر 3بر عدد  3تر از  ي تقسيم مربع هر عدد اول بزرگ مانده باقي )1
  .صورت مجموع چند عدد طبيعي متوالي نوشت توان به را مي 28عدد  )2

  .است 4مضرب  nگاه  باشد، آن 8مضرب  n2عددي طبيعي و  nاگر ) 3
pاي كه  وجود دارد به گونه q، عدد اولي مانند pبه ازاي هر عدد اول ) 4 q باشد اول.  

و هم در تقسيم بر  7از آنها هم در تقسيم بر  عدد 2مطمئن باشيم  ات طبيعي انتخاب كنيمحداقل چند عدد  - 133
 ي يكسان داشته باشند؟ مانده باقي ،5

1( 13  2( 35  3 (36  4 (70  
  ؟است نادرستكدام گزينه  - 134

A اگر) 1 B  وB C گاه  آنA C .  
2 ( هاست  ي مجموعه ي همه سره ي زيرمجموعه .  
Aاگر ) 3 B  وB A  ،گاه آنباشد A B است .  
  . ي غيرتهي نيستند  سره ي زيرمجموعهعضوي، داراي  ي تك ها مجموعه) 4

1اگر  - 135 2 3 5 7A { , , , , }گاه  ، آنA كه مجموع هر دو عضو متمايز  ي حداقل دو عضوي دارد چند زيرمجموعه
  ؟ ها، يك عدد زوج باشد هر كدام از آن زيرمجموعه

1( 15    2 (11  
3( 7    4 (5  

Aاگر  - 136 {a,{a},{a,{a}},{{a}}} ي  گاه تعداد اعضاي مجموعه ، آنباشدP(A) A  كدام است؟)P(A) 
 .)است Aي  ي تواني مجموعه مجموعه

1( 12  2( 13  3 (14  4 (15  
 هاي زير، متناهي است؟ يك از مجموعه كدام - 137

1( A {x R | sin x }  1  2( B {x R | x x}  2  

3 (C {x R | x x x }     4 32 1   4 (D {x R | Z}
x

  
1  

n,n(An(اگر - 138  ي مجموعهباشد، آنگاه
10

1

10

1 


n
n

n
n AA شامل چند عدد صحيح است؟)Nn(   

1 (18  2 (16  3 (20  4 (14  
)C)BAي متمم مجموعه - 139 ي جهاني، در كدام يك از نمودارهاي ون زير، به درستي  نسبت به مجموعه

    ؟نشان داده شده است

1(  2(  3(  4(   
Bي ناتهي باشند و  دو مجموعه Bو  Aاگر  - 140 A لگاه حاص ، آن (A B ) B    كدام است؟همواره برابر 

1(   2( B  3 (B A  4 (A  
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  1هندسه 
   كل كتاب

 8: ي صفحه      رياضي دانشگاهي  اختصاصي پيش  95 بهمن 8 آزمونـ  4ي  پروژه

 1هندسه

محل انجام محاسبات

   دقيقه 15
  

اگـر  . انـد  متقـاطع  Dي نقطـه در  ABCاز مثلـث   Cي  زاويـه و نيمساز خارجي  Bي  زاويهنيمساز داخلي  - 141

CAD  71 گاه آن، باشدBDC چند درجه است؟ 

1( 19    2( 20  

3 (21    4 (22  

و  Oو الع االض رأسي از مثلث متساوي Aاگر . يما االضالع، دو مربع ساخته متساوي بر روي دو ضلع يك مثلث - 142

O ي مثلث  گاه كدام گزينه درباره ها باشند، آن برخورد قطرهاي مربعي  نقطهAOO درست است؟ 

  .الزاويه است فقط قائم )1

  .الساقين است فقط متساوي )2

  .استي متساوي الساقين  الزاويه قائم) 3

  .نامشخص است) 4

 كدام است؟ AMBمساحت مثلث . است 2مربعي به ضلع  ABCDدر شكل زير  - 143

1( 2 3
3    2( 3  

3 (2    4 (3
3  

 2برابـر   اگر طول ضلع هشت ضـلعي . در شكل زير يك هشت ضلعي منتظم داخل يك مربع محاط شده است - 144

  ؟باشد، مساحت قسمت هاشورخورده كدام استواحد 

1()( 124     2()( 124    

3()( 128     4()( 128   

       كدام است؟BDي اندازه .استAB||EFو AC||DEزيردر شكل  - 145

1(4
15    2 (4    

3(4
25    4 (5  
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 9: ي صفحه      رياضي دانشگاهي  اختصاصي پيش  95بهمن  8 آزمونـ  4ي  پروژه 
 

محل انجام محاسبات 241243:داريمABCDدر مستطيل  - 146  AMBCAB  خطوDM، قطرACي  را در نقطه E   قطـع

  ؟ چه قدر است EOطول. كند مي

1( 2
5    2 (3  

3(3
8    4(3

10   

OE ،زيرشكل  ABCD ي در ذوزنقه - 147 || AD اگر . استDE
DC


1
چه كسري  AOBباشد، مساحت مثلث  5

 از مساحت ذوزنقه است؟

1( 3
10  2( 2

25  

3 (1
25  4 (2

15  

غيرواقع بر از اين مكعب كه  يي قطر اين مكعب از رأس فاصله. استمربع واحد  288مساحت كل مكعبي برابر  - 148

 كدام است؟ قطر مفروض باشد،

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

را پر از آب كرده و سپس آن را در يك ظـرف بـه    Sي  و مساحت قاعده 12ظرفي به شكل مخروط با ارتفاع  - 149

S1ي  شكل استوانه با مساحت قاعده
اي تـا چـه    نهمقـدار آب در ظـرف اسـتوا   . كنيم و ارتفاع كافي خالي مي 2

 آيد؟ ارتفاعي باال مي

1( 6    2( 8  

3 (9    4 (12  

اگر مساحت قاعده و مساحت جانبي اين هرم به . مفروض استي شش ضلعي منتظم  قاعدهبا يك هرم منتظم  - 150

36ترتيب  36و  3  واحد مكعب است؟ دنحجم اين هرم چ واحد مربع باشند، 11

1( 72    2( 72 2  

3 (144    4 (144 2  
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   سازي آمار و مدل
  كل كتاب

 10: ي صفحه      رياضي دانشگاهي  اختصاصي پيش  95 بهمن 8 آزمونـ  4ي  پروژه

 

 سازي آمار و مدل

محل انجام محاسبات

   دقيقه 15

1/خطي راست به شـيب   DNو  1خط راست به شيب  ADنمودار چند بر فراواني زير  راگر د - 151 باشـد،   5

 گاه ميانگين كدام است؟ آن

1( 33
5  

2( 32
5  

3 (20
3  

4 (19
3  

هـا بـه    ، تفاضـل ميـانگين از داده  33و ميـانگين  12ي تغييـرات   ي آماري مرتب شده بـا دامنـه   داده 6در  - 152

b,,,,,aترتيب 213 ؟ها تقريباً چقدر است ضريب تغييرات اين داده. است 

1 (/0 60    2 (/0 44  

3 (/0 67    4 (/0 87  

و ميانگين نمرات قبل  15ميانگين نمرات داخل جعبه   اي نمرات او، درس دارد كه در نمودار جعبه 12شخصي  - 153

 نمرات او كدام است؟ ميانگين كل. باشد مي 17و  10و بعد از جعبه به ترتيب 

1( 14    2( /14 25  

3 (/14 5    4 (/14 8  

 ؟نيستگيري صحيح  كدام گزينه در مورد نمونه - 154

  . دهد ترين بخش آمار را تشكيل مي گيري مهم عمل نمونه) 1

  . نبايد تصادفي انتخاب شوند اعضاي نمونه،) 2

  .اي بزرگ باشد كه بتواند نمايانگر خصوصيت جامعه باشد نمونه بايد به اندازه) 3

  .تر باشد ي نمونه بزرگ تري برخوردار باشد، الزم است اندازه ي آماري از گوناگوني بيش هرچه جامعه) 4

گيري قطر كمتر از  واحد، اگر خطاي اندازه 10ر تقريبي قطسازي رياضي براي مساحت دايره به  در مدل - 155


1
8 

 خطاي مساحت تقريباً كمتر از چند واحد مربع است؟ ،واحد باشد

1( 5
8    2( 7

8  

3 (7
9    4 (5

9  
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محل انجام محاسبات هـا،   اي ايـن داده  در نمـودار دايـره  . صورت زير داده شده است ي آماري به جدول فراواني تجمعي تعدادي داده - 156

 است؟ درجه  ندي سوم چ ي نظير دسته زاويه

x /15 2  / x12 8 / /11 6 12 8 / /10 4 11   ها دسته 6
x 5 10  44 x 2   فراواني تجمعي 9 1

 
1( 75    2( 120  

  .قابل محاسبه نيست) 4    90) 3

]اگر . يما هبندي كرد دسته دسته، 8هاي يك تحقيق آماري را در  داده - 157 ,b)3  دسته دوم و[a, دسته پـنجم   9(

 ي آخر كدام است؟ باشند، مركز دسته

1( /11 75    2( /12 75  

3 (/12 25    4 (/13 25  

ي  دامنه. كند واريانس آنها تغيير نمي ،ها را دو برابر كنيم اگر تمام داده. است 5ي آماري برابر  ميانگين چند داده - 158

 ها كدام است؟ تغييرات اين داده

1( 5    2( 10  

  .ها بستگي دارد به تعداد داده) 4    صفر) 3

,در سه گروه داده كه گروه اول شامل اعداد - 159 , , ,1 2 3 4 ,، گروه دوم شـامل اعـداد  5 , , ,3 6 9 12 و گـروه سـوم   15

,شامل اعداد , , ,16 17 18 19  تر است؟ هاي كدام گروه بيش باشد، واريانس داده مي20

    گروه دوم) 2    گروه اول) 1

  .واريانس سه گروه يكسان است) 4    گروه سوم) 3

ابتدا . گيرد دو موضوع مورد بررسي قرار مي ،ي خودروسازي، قبل از تحويل هر خودرو به خريدار در يك كارخانه - 160

متغيـر  اين دو . كنند هاي آن را مشخص مي خودرو را براي هر نوع نقص فني بازرسي كرده و سپس تعداد نقص

 تصادفي به ترتيب از كدام نوع هستند؟

  كمي پيوسته -كيفي اسمي) 2  كمي گسسته -كيفي اسمي) 1

  كمي پيوسته -كيفي ترتيبي) 4  كمي گسسته -كيفي ترتيبي) 3
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  2و  1 فيزيك
/ گيري اندازه/ نورشناخت 
  /انرژي و كار
  گرما/ماده هاي ويژگي

  1 فيزيك
  45تا  1هاي  صفحه

  146تا  77و 

  2 فيزيك
  25تا  1هاي  صفحه

  159تا  76و 

  3يزيك ف
  171و  170هاي  صفحه

 12: ي صفحه      رياضي دانشگاهي  اختصاصي پيش  95 بهمن 8 آزمونـ  4ي  پروژه

  دقيقه 45 2و1فيزيك

محل انجام محاسبات

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

  .پاسخ دهيد) ها ه يكي از آنفقط ب) (3(و يا فيزيك ) 2و  1(شما بايد به يكي از دو دسته سؤال فيزيك 

  
  
  

از سطح يك پرده قرار دارد و قرص كدري موازي با سطح پرده در وسـط   dهاي نور در فاصل نقطه هيك چشم - 161

3اگر قرص كدر به اندازه. بين چشمه نور و پرده قرار دارد هفاصل
d   از چشمه نور دور شود، مساحت سـايه روي

    ؟شود بل ميپرده، چند برابر حالت ق

1(5
3    2(25

9  

3(36
25    4(4

1   

زمان شخص با  هم راگ .در مقابل آينه تختي ايستاده است، شخصي بلامقمطابق شكل  - 162

mسرعت 
s

mبه سمت چپ و آينه با سرعت  1
s

تصوير  ،به سمت راست حركت كنند 2

  شود؟ جا مي با چه سرعتي بر حسب متر بر ثانيه و در چه جهتي جابه

  چپ، 5) 2    راست، 5 )1

  ست، را3) 4    ، چپ3 )3

تالقي پرتو بازتاب كدام پرتو  هنقط. مطابق شكل زير، يك دسته پرتوي موازي به سطح آينه مقعري تابيده است - 163

    ؟تر است با محور اصلي، به كانون آينه نزديك

1 (1    

2 (2     

3 (3    

4 (4   

اگر فاصله كانوني آينه . ز آن قرار داردمتري ا سانتي 10و در فاصله  واصلي يك آينه كا رجسمي عمود بر محو - 164

cm30 شود؟ متري كانون آينه تشكيل مي باشد، تصوير جسم در چند سانتي  

1( 15    2 (30  

3( 60    4 (45  

معادل دو برابر طول جسم ايجاد  يدر مقابل يك آينه كروي قرار گرفته و از آن تصويري حقيقي با طولجسمي  - 165

از مركز آينـه دور   cm10 حقيقي آن از مركز آينه دور شود، تصوير cm2ت لاگر جسم در اين حا. شده است

  كدام است؟ حالت نهايي در آينهنمايي  بزرگ. شود مي

1( 3    2 (2  

3( /2 5    4 (/3 5  

از باال به كف ظرف نگاه طور تقريباً قائم  وقتي به. ايم ي ريختهشفاف متر از مايع سانتي 40درون ظرفي تا ارتفاع  - 166

تـا   افـزايش دهـيم  متر  چند سانتيدرون ظرف را ارتفاع مايع . بينيم متر باالتر مي سانتي 8را  كنيم، كف آن مي

  ببينيم؟مايع طح متري از س سانتي 40فاصله را در  كنيم، آن طور تقريباً قائم به كف ظرف نگاه مي وقتي به

1( /1 6    2 (8  

3( 10    4 (16  

@ELMERUZKONKOOR@ELMERUZKONKOOR



 13: ي صفحه      رياضي نشگاهيدا  اختصاصي پيش  95بهمن  8 آزمونـ  4ي  پروژه 
 

محل انجام محاسبات  اگر ضريب شكست منشور. در يك منشور نشان داده شده است Iرنگ  بخشي از مسير پرتو تك زيردر شكل  - 167

  شود؟ پرتو نور چگونه از منشور خارج مي ،باشد 2

  ABوجه مماس بر  )1

  BCوجه عمود بر ) 2

  BCوجه مماس بر  )3

  ACوجه عمود بر ) 4

بـه   Aاز نقطـه نـوراني    يـي واگرا يدسته پرتو. است cm15ها  يدر شكل زير فاصله كانوني هر يك از عدس - 168

مـوازي باشـند؟   از عدسـي دوم  متر باشد تا پرتوهاي خروجي  فاصله دو عدسي چند سانتي. تابد عدسي اول مي

  .)محور اصلي دو عدسي يكسان است(

1( 15  

2 (30  

3( 45  

4 (60  

ي آن لعمود بر محور اصـ از اين عدسي  nfو جسمي در فاصله است  fفاصله كانوني عدسي واگرايي برابر با  - 169

  فاصله تصوير از جسم، چند برابر فاصله كانوني عدسي است؟ .شود قرار داده مي

1( n
n 

2

1    2 (n
n 1  

3( n
n

2
1    4 (n

n
1  

حقيقي كه طول آن دهيم و از آن تصويري  آن قرار مي يجسمي را در مقابل يك عدسي و عمود بر محور اصل - 170

1
برابر  3 شطول كه مجازي  يتصويرجا كنيم،  جابه cm20اگر جسم را . شود تشكيل مي ،طول جسم است 3

  متر است؟ فاصله كانوني عدسي چند سانتي. شود ميتشكيل است، طول جسم 

1( 6    2 (8  

3( 10    4 (12  

  كدام است؟ SIمتر باشد، توان اين عدسي در  سانتي rاگر شعاع عدسي همگرايي  - 171

1( 
r
1    2 (

r
2  

3( 
r

100    4 (
r

200  
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اين چشـم  متري از  سانتي 50اگر جسمي در فاصله . نهايت است تا بي cm20گستره ديد چشم يك جوان از  - 172 محل انجام محاسبات

بيشينه توان اين چشم . شود از عدسي چشم تشكيل مي cm5د، تصويري روي شبكيه به فاصله سالم قرار گير

  .)نظر شود از ضخامت عدسي چشم صرف(چند ديوپتر است؟ 

1( 25    2 (50  

3( 22     4 (20  

  كند؟ افزايش يابد، انرژي جنبشي آن چگونه تغيير مي 20%و سرعت آن شود اگر جرم جسمي نصف  - 173

  .يابد افزايش مي 28%) 2    .يابد افزايش مي %72 )1

  .يابد كاهش مي 28%) 4    .يابد كاهش مي %72 )3

  هاي زير صحيح است؟ يك از عبارت كدام - 174

N برابر با SIاي است و يكاي آن در  كار كميتي نرده )1
m

  .است 

  .كار نيروي عمودي سطح همواره صفر است) 2

  .رانشي برابر با منفي تغييرات انرژي پتانسيل گرانشي جسم استكار نيروي گ )3

  .هستنددرست  3و  2هر دو گزينه ) 4

m ي به جرمجسمزير، مطابق شكل  - 175 kg1  را بدون سرعت اوليه از نقطهAاگر سرعت جسم . كنيم رها مي

mبا برابر  Bنقطههنگام عبور از 
s

چنـد ژول  جايي  طي اين جابهافزايش انرژي دروني جسم و محيط  ،باشد 8

N(g است؟ )
kg

10  

  3) 2    صفر )1

3( 6    4 (9  

از سطح  h1ارتفاع در  ، ابتداراستاي قائم در حال حركت استجنبشي و پتانسيل گرانشي جسمي كه در انرژي  - 176

اگر . است U2و  K2تيب برابر با تر از سطح زمين به h2ارتفاع  درو سپس  U1و  K1ترتيب برابر با  زمين به

| K K |
| U U |





2 1
2 1

اندازه نيـروي وزن  ( صحيح است؟ h2و  h1هاي زير راجع به  گيري يك از نتيجه باشد، كدام 1

  ).رض شودف نه نيروي اصطكاك وارد بر آانداز جسم بيشتر از

1( h h1 2    2 (h h1 2  

3( h h1   .اظهارنظر قطعي ممكن نيست) 4    2

@ELMERUZKONKOOR@ELMERUZKONKOOR



 15: ي صفحه      رياضي نشگاهيدا  اختصاصي پيش  95بهمن  8 آزمونـ  4ي  پروژه 
 

محل انجام محاسبات mسطح زمين با سرعت افقي آب را روي  kg25پمپي در هر دقيقه  - 177
s

توان مفيد اين پمپ . كند پرتاب مي 36

  .)ها صرف نظر شود و آب را در ابتدا ساكن فرض كنيد از تمام اصطكاك(چند كيلووات است؟ 

1( 270    2 (16200  

3( /0 27    4 (/16 2  

كـار رفتـه در سـاخت آن     باشد و بدانيم چگالي مواد بـه  cm3100و  g600ترتيب  حجم آلياژي به اگر جرم و - 178

g
cm34  وg

cm312 ييـر  تغاز (متر مكعب اسـت؟   به كار رفته در ساخت آن چند سانتي هاي حجم ماده ،است

  .)نظر كنيد مواد به دليل مخلوط كردن صرفحجم 

  75و  25) 2    50و  50 )1

  70و  30) 4    35و  65 )3

  است؟ نادرستهاي زير  يك از عبارت كدام - 179

  .، هر دو نيروهاي بين مولكولي هستندو دگرچسبي چسبي نيروهاي هم )1

  .وسيله نيروهاي بين مولكولي توجيه كرد توان به خاصيت كشساني اجسام جامد را مي) 2

  .ها است مولكولسبي بين چكشش سطحي نتيجه وجود نيروي دگر )3

  .ها است چسبي و دگرچسبي بين مولكول گي ناشي از رقابت دو نيروي همنپديده مويي) 4

Paبرابر با ي نساكمتري از سطح آب  10فشار كل در عمق  - 180 52 متـري از   22فشار كل در عمـق  . است 10

kgسطح آب چند پاسكال است؟  )
lit

1آب ،Ng
kg

10(  

1( /  52 2 10    2 (/  53 2 10  

3(  514 10    4 ( 522 10  

kgچنـد   A. شكل در حال تعادل هسـتند  Uدرون لولهمخلوط نشدني در شكل زير، سه مايع  - 181
m3  اسـت؟ 

B
g/ )

cm
  31 Cو  2

g( /
cm

  30 8  

1( /0 9  

2 (900  

3( 1  

4 (1000  
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/gدر شكل زير، چگالي مايع  - 182 محل انجام محاسبات
cm31 بر سطح مايع شـاخه سـمت راسـت،    . بوده و مايع در حال تعادل است 5

 cm52پيستون چند گرمي قرار دهيم تا پس از برقراري تعادل، در شاخه سمت چپ، ارتفاع مايع از كف ظرف، 

  شود؟

1( 70  

2 (80  

3( 165  

4 (180  

ي  دماي اوليه. شود سلسيوس چهار برابر شود، دماي آن برحسب كلوين دو برابر ميه اگر دماي جسمي برحسب درج - 183

 سلسيوس است؟ هجسم چند درج

1 (135    2 (5/136  

3 (140    4 (5/236  

  .است. . . ناشي از . . . زودپز ديگ علت سريع پخته شدن غذا در  - 184

  افزايش دماي جوش آب ـ افزايش فشار )1

  جوش آب ـ افزايش فشار يكاهش دما) 2

  افزايش دماي جوش آب ـ جنس زودپز )3

  افزايش فشار ـ افزايش دماي جوش آب) 4

گرمـاي  . است BوAه تغييرات دما برحسب گرماي داده شده به دو مايع هم جرمنمودار شكل زير، مربوط ب - 185

    ؟است Bمايع هچند برابر گرماي ويژAمايع هويژ

1(3
1      

2(12
5   

3(5
4      

4(1   

0/وس را بايد به يسلسچند كيلوگرم يخ صفر درجه  - 186 تعـادل،  ايجاد تا پس از اضافه كنيم  C25ليتر آب  8

kgباشد؟  C4دما  )
m

 FLآب ، آب31000 c   ).هستند SIو تمام واحدها در  80

1( /0 2    2 (/0 25  

3( /0 4    4 (/0 5  

A cm 2
1 50 A cm 2

2 5
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محل انجام محاسبات پس از رسيدن به . اندازيم مي C20و يك قطعه يخ با دماي  C100رم ناچيز مقداري آب درون ظرفي با ج - 187

اگر جـرم كـل آب موجـود درون    . ماند نصف جرم يخ ذوب شده و نصف آن ذوب نشده باقي مي ،گرماييتعادل 

cآب(باشد، جرم قطعه يخ اوليه چند كيلوگرم بوده است؟  kg3ظرف پس از تعادل 
1
FLآب ،cيخ2 c 80 

  .)هستند SIو تمام واحدها در 

1( 1    2 (/1 5  

3( 2    4 (3  

. دهد درجه نشان مي 200درجه و  40ترتيب  تمسفر بهماي ذوب و جوش آب را در فشار يك آدماسنجي د - 188

يك ميله فلزي با ضريب انبساط طولي  يچنانچه دما
K

4 درجـه   60بندي ايـن دماسـنج    را طبق درجه 110

  كند؟ ، طول ميله چند درصد تغيير ميدهيمافزايش 

1( /2 5    2 (/0 25  

3( /0 6    4 (6  

و سر ديگر آن در  C100در مقدار زيادي آب جوش cm24اي آلومينيومي به طول استوانه هميليك  سريك  - 189

دقيقه  56باشد، پس از گذشت  cm275اگر سطح مقطع ميله. سلسيوس قرار دارد همقدار زيادي يخ صفر درج

kJ شود؟ ذوب مي چند كيلوگرم از يخ )
kg

 FL،Alيخ336
Wk

mK
   .)ي ثابت استو آهنگ انتقال انرژ 240

1 (25/1     2 (5/7   

3 (75/8    4 (11  

يـر  تغيگونـه  برابر كنيم، چگالي اين گاز چ 5/2را  برابر و دماي مطلق آن 4اگر فشار مقدار معيني گاز كامل را  - 190

    ؟كند مي

  .يابد درصد افزايش مي 60) 2  .يابد درصد كاهش مي 60) 1

  .كند تغيير نمي) 4  .يابد درصد افزايش مي 40) 3

@ELMERUZKONKOOR@ELMERUZKONKOOR



  3فيزيك 
  كل كتاب

  171تا  1هاي  صفحه
  

  1فيزيك
   الكتريسيته

  76تا  46هاي  صفحه

 18: ي صفحه      رياضي دانشگاهي  اختصاصي پيش  95بهمن  8 آزمونـ  4ي  پروژه

  دقيقه 45 3فيزيك

محل انجام محاسبات

  :توجه 
صورت زوج كتاب است؛ يعني  به) 3(و فيزيك ) 2و  1(كنيد كه دروس فيزيك   گرامي، توجه آموزان دانش
  .پاسخ دهيد) ها فقط به يكي از آن) (3(و يا فيزيك ) 2و  1(بايد به يكي از دو دسته سؤال فيزيك شما 

   
 
  

در ابتدا كه شـيرها همگـي   . اند از هم جدا شده Bهاي برابر توسط شير  دو محفظه با حجم ، زير مطابق شكل - 191

ابتدا مدتي . كامالً خالي است) 2(  قرار دارد و محفظه) 1(درون محفظه  P1گاز كامل با فشار  ياند، مقدار بسته

شود و سپس  د تخليه ميادرون هواي آز) 1(از جرم گاز درون محفظه  20%طوري كه  را باز كرده به Aرشي

نسبت به ) 1(و چگالي گاز درون محفظه پس از برقراري تعادل، فشار . ميكن را باز مي Bرا بسته و شير   Aشير

تمامي مراحل در دماي ثابت و بدون اتالف انرژي (ترتيب از راست به چپ چند برابر شده است؟  به ،حالت اوليه

  .)اتفاق افتاده است

1( /0 4  ،/0 4  

2( /0 4  ،/0 8  

3( /0 8  ،/0 4  

4 (/0 8  ،/0 8  

  

Pنمودار - 192 V يند اگر فرا. كند، مطابق شكل زير است اتمي طي مي فرايندهايي كه مقدار معيني گاز كامل تك

BC دررو باشد، كار محيط روي گاز از حالت بيA تا حالتC،  چند ژول است؟V(C R)
3
2  

1( 700  

2( 400  

3( 400  

4 (700  

  

كامل اگر كار انجام شده روي گاز . حجم تشكيل شده است دررو و هم دما، بي هم آرماني زير، از سه فرايندچرخه  - 193

  چند ژول است؟ CAفرايند  درگاز ادله شده توسط بگرماي م هانداز باشد،  J500برابر با ABطي فرايند 

  صفر )1

2( 250  

3( 500  

4 (1000  
  

تـرين و   كنـد، برابـر بـا بـيش     اگر دماي منبع گرم و سرد يك ماشين گرمايي فرضي كه با چرخه كارنو كار مي - 194

  ين دماي چرخه شكل زير باشد، بازده اين ماشين گرمايي برابر با چند درصد است؟تر كم

1( 75  

2( /66 6  

3( /33 3  

4 (8  
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محل انجام محاسبات   هاي زير صحيح است؟ يك از گزينه كدام - 195

Pنمودار  )1 V صورت ساعتگرد است چرخه يخچال به.  

  .شود ني گاز كامل، گرمايي مبادله نمييعمدماي مقدار  در تراكم هم )2

  .يابد درروي مقدار معيني گاز كامل، انرژي دروني دستگاه افزايش مي در تراكم بي )3

مانده  ابت خارج كنيم، فشار گاز باقياي با حجم ث در دماي ثابت، اگر مقداري گاز كامل را از داخل محفظه) 4

  .اوليه يكسان است گاز با فشار

برابر  Cدر نقطه  Bqو  Aqاي  در شكل زير، بزرگي ميدان الكتريكي برايند حاصل از بارهاي الكتريكي نقطه - 196

. شود اش دو برابر مي عوض شده و اندازه Cدر نقطه برايند خنثي شود، جهت ميدان  Aqاگر بار . است Eبا 

Aحاصل 

B

q
q

  كدام است؟ 

1( 27
2    2( 

27
2  

3( 27
4    4 (

27
4  

qاي  نقطه يدر شكل زير، وقتي بار الكتريك - 197 C  4  در ميدان الكتريكي يكنواختVE
m

 نقطه  از 20000

A كه به نقطه  يانرژي جنبشي آن زمان  شود، رها ميB رسد برابر با  مي/ J0 ترتيب از راست به  به. شود مي 04

Aچپ  B(V V )  چند ولت و فاصلهAB نظر شود از نيروي وزن وارد بر ذره صرف(متر است؟  چند(.  

1( 410  ،/0 5  

2( 410  ،2  

3(  410  ،/0 5  

4 ( 410  ،2  
  ت است؟هاي زير درس يك از گزينه كدام - 198

  .شود زياد ميمدار ظرفيت معادل  ،افزايش يابد حلقه يك مدار تكمتوالي هاي  تعداد خازن اگر )1

  .اناي باردار عمود استسبر سطح يك رهمواره ميدان الكتريكي هاي  خط )2

  .نقاط ديگر رسانا استبا برابر  ،ل بار ساكنمپتانسيل الكتريكي نقاط نوك تيز يك رساناي حا )3

خـازن كـم    بين صـفحات ت قرار دهيم، بزرگي ميدان الكتريكي خلكتريكي را درون يك خازن تا دياگر ) 4

  .شود مي

برابر با چنـد   Bو  Aيل الكتريكي بين دو نقطه سبعد از ايجاد تعادل، اندازه اختالف پتان، زيردر مدار شكل  - 199

  ولت است؟

1( /2 5  

2( /0 5  

3( /1 5  

4 (1  
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الكتريـك   را كه ابتدا هوا قرار دارد، با عـايقي بـا ثابـت دي    C2در مدار شكل زير، اگر فضاي بين خازن تخت  - 200 محل انجام محاسبات

k 
3
  شود؟ انرژي الكتريكي ذخيره شده در اين خازن چند برابر مي  پر كنيم، 2

1( 3
2    2( 2  

3( 9
16    4 (27

32  

qصـورت   بـه  SIدر  برحسب زمـان يك رسانا هر مقطع از  شارش شده معادله بار - 201 t t 2  جريـان  . اسـت

tر ثانيه سوم چند برابر جريان الكتريكي در لحظه دمتوسط  الكتريكي  s   است؟ 3

1( 1    2( 4  

3( 5    4 (6
7  

جريـان  افـزايش دهـيم، شـدت      5را  مقاومت رسانادرصد و  20را اگر اختالف پتانسيل دو سر يك رسانا  - 202

  .) دما ثابت است(است؟  رسانا چند اهماوليه مقاومت . يابد ميدرصد كاهش  60 آناز  يالكتريكي عبور

1( 5    2( /2 5  

3( 10    4 (15  

اگر طول سيم آهني . ايم هاي يكنواختي تبديل كرده طور جداگانه به سيم هاي مساوي از آهن و مس را به حجم - 203

/ m1 چند برابر مقاومت الكتريكي سيم مسـي   يباشد، مقاومت الكتريكي سيم آهن m3سي مو طول سيم  5

  .)برابر مقاومت ويژه مس فرض شود ششدما ثابت و يكسان است و مقاومت ويژه آهن، (است؟ 

1( 3    2( /2 5  

3(/1 5     4 (1  

ترتيب داراي  سلسيوس به هدر دماي صفر درج 2و ي  دو رساناي الكتريكي با ضريب دمايي مقاومت ويژه - 204

ــايR2و Rهــاي مقاومــت ــه Cو در دم  مقاومــت. هســتند Rو R3هــاي راي مقاومــتترتيــب دا ب

  .)رض كنيدفدماي مرجع را صفر درجه سلسيوس ( است؟ Rالكتريكي چند برابر مقاومت Rالكتريكي

1(12    2(10  

3(6    4(5  

انـرژي  . كنـيم  وصـل مـي   V110را به اخـتالف پتانسـيل    V220و  W200دو سر يك المپ با مشخصات  - 205

مقاومت المپ ثابت (چند كيلووات ساعت است؟ با ساعت برابر  12المپ در مدت  توسط هشدالكتريكي مصرف 

  .)فرض شود

1( /0 6    2( /1 2  

3( /2 4    4 (/0 3  
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محل انجام محاسبات  W16برابـر بـا   د، كه آسيب نبينن براي آنها  در شكل زير، حداكثر توان الكتريكي مصرفي هر يك از مقاومت - 206

ند، نيبها آسيب ن كه هيچ يك از مقاومت حالتيدر bو  aترين توان الكتريكي مصرفي بين دو نقطه  بيش. است

  برابر با چند وات است؟

1( 18  

2( 19  

3( 38  

4 (36  

چند  1باشد، توان توليد شده توسط مولد  W36بابرابر  R1اگر توان مصرفي در مقاومت  ،در مدار شكل زير - 207

  وات است؟

1( 24  

2( 36  

3( 54  

4 (72  

جريـان  . مدار مطابق شكل زير اسـت معادل خارجي يك مولد برحسب مقاومت خروجي نمودار تغييرات توان  - 208

Rاي كه  گذرنده از مدار در لحظه r چند آمپر است؟ ،است  

1( 4  

2( 12  

3( 24  

4 (36  

چند اهم  Rرا نشان دهد، مقاومت  A10آل  و آمپرسنج ايده V16آل  سنج ايده در مدار شكل زير، اگر ولت - 209

  است؟

1( 1  2( 16
3  

3( 8
3  4 (4  

  هم است؟اچند  Rمقاومت  ،وات باشد 16 با برابر R1اگر توان مصرفي در مقاومت  شكل زير،در مدار  - 210

1( 1  

2( 3  

3( 4  

  .بايد مشخص باشد 4مقدار ) 4
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  دهد؟ درستي نمايش مي ها را به كدام شكل وضعيت سوزن. هنربا متصل هستنددو سوزن فوالدي به يك آ - 211 محل انجام محاسبات

1(   2(   

3(     4 (  

بـه ايـن ذره در درون   . شـود  محور سيملوله حامل جرياني پرتاب ميمطابق شكل زير، ذره بارداري منطبق بر  - 212

  .... سيملوله نيروي مغناطيسي 

  .شود باال وارد مي  به رو )1

  .شود ارد ميبه پايين و رو )2

  .شود وارد نمي )3

  .شود رو به باال و يا رو به پايين وارد مي ،بسته به نوع بار ذره) 4

بزرگي ميدان . يكسان بر صفحه كاغذ عمودندبا بزرگي سه سيم بلند، مستقيم و موازي حامل جريان   در شكل زير، - 213

)T.m، چند گاؤس است؟ الزاويه قائم لثمث وتروسط  Mمغناطيسي برايند در نقطه  )
A

   74 10  

1(  42 10  

2( 2  

3(  42 2 10  

4 (2 2  

) 1(نيرويي كه سيم بزرگي . ندموازي و بلند حامل جريان در صفحه كاغذ قرار دار  در شكل زير، دو سيم راست، - 214

)T.mكند و جهت آن، كدام است؟  وارد مي) 2(از سيم  Lبر طول  )
A

   74 10  

1( I L
d


2

22    ، راست( I L
d


2

2چپ ،  

3( I L
d


2

72 I) 4    ، راست10 L
d


2

72   ، چپ10

  و فوالد درست است؟خالص آهن  يخواص مغناطيس هكدام مقايسه دربار - 215

بـه سـختي تغييـر    خـالص  ولي در آهـن   ،كند هاي مغناطيسي به سهولت تغيير مي در فوالد حجم حوزه )1

  .كند مي

  .مناسب ساخت آهنرباي دائمي و فوالد مناسب ساخت آهنرباي غيردائمي استخالص آهن  )2

  .فرومغناطيس نرم استخالص فوالد فرومغناطيس سخت و آهن  )3

  .آهن و فوالد هر دو پارامغناطيس هستند) 4
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محل انجام محاسبات  هكدام گزينه دربـار   .كند از آن عبور ميطور كامل  بهاي از مداري شده و  ي وارد حلقهيآهنربازير، مطابق شكل  - 216

  ست است؟در Rالقايي در مقاومت جهت جريان 

  bبه  aهمواره از  )1

  aبه  bهمواره از  )2

  aبه  bپس از و س bبه  a ابتدا از )3

  bبه  aپس از و س aبه  b ابتدا از) 4

/ده از يك حلقه بسته به شعاع نشار مغناطيسي گذر - 217 m0 طـول آن   الكتريكـي بـه  اومت مقنسبت كه  1
m
2 

/به اندازه  tدر مدت زمان  ،است Wb0 از هر مقطع سيم اين حلقه در اين مدت زمان چند . كند تغيير مي 6

)كولن بار الكتريكي عبور كرده است؟  ميلي )  3  

1( /0 5  2( 5  3( 50  4 (500  

mبا سرعت يروي مدار رساناي مستطيل شكل cm10طول به ACرساناي همطابق شكل زير، ميل - 218
s

طرف  به 10

/بزرگيبه  ييسو اگر ميدان مغناطيسي درون. كند راست حركت مي T0 برقـرار و  كاغـذ  و عمـود بـر صـفحه     1

  اهم باشد، جريان القايي متوسط در حلقه چند آمپر و به كدام سمت است؟ 1/0مقاومت مدار 

    ، پادساعتگرد1/0 )2    ، ساعتگرد1 )1

    ، پادساعتگرد1 )4    ، ساعتگرد1/0 )3

cmاي با سطح مقطع  از سيملوله Iدر اثر عبور جريان متغير  - 219


بزرگي ميدان مغناطيسـي درون آن در   ، 2100

SI طبق رابطه  B / sin( t) 0 04 ايـن    ي درون هر حلقـه يبيشينه نيروي محركه خودالقا. كند تغيير مي 40

  ولت است؟ سيملوله چند ميلي

1( 5    2( 16  

3( 16    4 (8  

0/انرژي مغناطيسي ذخيره شده در يك القاگر در مدت  - 220 اگـر ضـريب   . رسـد  ژول به صـفر مـي   10ثانيه از  5

/خودالقايي اين القاگر  H0 باشد، در اين مدت نيروي محركه خودالقايي متوسط دو سـر القـاگر چنـد ولـت      2

  است؟

1( 4    2( /0 4  

3( /2 5    4 (10  
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 محل انجام محاسبات  

   
 

 است؟ نادرستكدام عبارت  - 221

  .ي اتمي خود را ارائه كرد ي يوناني اتم، نظريه ي رابرت ميليكان و استفاده از واژه جان دالتون با عمل كردن به توصيه) 1
  .اي بر كشف ساختار دروني اتم بوده است هاي بسياري با الكتريسيته، مقدمه اجراي آزمايش) 2
  .تري تبديل كرد توان آن را به مواد ساده دانست كه نمي مي اي  ن شكاك، عنصر را مادهدا رابرت بويل در كتاب شيمي) 3
  .هاي آن بستگي دارد ي يك عنصر است كه خواص شيميايي و فيزيكي عنصر ذكرشده به ويژگي ي سازنده ترين ذره اتم كوچك) 4

 اند؟ كدام موارد از مطالب زير درست - 222

  .رود كار مي به ي تيروئيد هاي غده بيماري تشخيص براي 129 –راديو ايزوتوپ يد  - الف
  .برابر با عدد جرمي آن اتم استهاي يك اتم در واقع  تعداد نوكلئون - ب
  .تري دارد ترين انحراف در منشور، نسبت به پرتوهاي ديگر طول موج بيش پرتوي نور داراي بيش - پ

1 اسپينيمغناطيسي الكترون با عدد كوانتومي  14هاي عنصري با  نمك - ت
2هاي آتش بدهد تواند رنگي زيبا به جرقه ، مي.  

  الف، ب، ت) 4  ب، ت) 3  الف، ب، پ) 2  الف، پ، ت) 1
 . . . .ي  جز گزينه اند به هاي زير درست ي گزينه همه - 223

  .شناسيم روزه اين عنصر را با نام اسكانديم مينظمي جدول مندليف، جاي خالي بين عناصر كلسيم و تيتانيم بود كه ام يكي از موارد بي) 1
  .ها درست بودند گويي بيني كرد كه اين پيش عنصر را پيش 10مندليف خواص) 2
  .شود و مندليف در زمان خود آن را اكاآلومينيم ناميد گاليم عنصري است كه با دماي بدن ذوب مي) 3
  .هاي جدول پيشنهادي خود را خالي گذاشت برخي از خانه مندليف براي رعايت اصل تشابه خواص فيزيكي و شيميايي) 4

 است؟نادرست با توجه به جدول زير كه بخشي از جدول تناوبي است، چند مورد  - 224

  .است Cترين الكترونگاتيوي مربوط به عنصر  كم ●
  .ي پتاسيم وجود دارد دوره فلزي هم در اين جدول يك عنصر شبه ●
  .استGو  Bتر از خصلت يوني  كم Hو  Aت يوني پيوند خصل ●
1lالكترون با عدد كوانتومي  E ،13در عنصر  ●   ون با عدد الكتر 16و

1كوانتومي 
2sm   است.  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 كدام عبارت درست است؟ - 225

  .جدول تناوبي الكترونگاتيوي بسيار كوچكي دارند 18عناصر گروه ) 1
  .سمت هسته خود است هاي يك پيوند به الكترونگاتيوي يك اتم ميزان تمايل نسبي آن اتم براي كشيدن الكترون) 2
  .دهد شده در پالسماي خون بدن انسان را تشكيل مي هاي حل ذره% 60از   كلريد بيش سديم) 3
  .ي آن است هاي گازي سازنده ي بلور، مقدار انرژي گرفته شده به هنگام تشكيل يك مول جامد يوني از يون انرژي شبكه) 4
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 محل انجام محاسبات  

تواند به گروه پانزدهم جدول تناوبي تعلق  مي Mنصر ع. . . . است و در تركيب يوني . . . . فرمول شيميايي كوپريك كلرات  - 226
 .داشته باشد

1 (3 3KM CuClO  2 (2 3 2K M Cu(ClO )    
3 (2 3K M CuClO  4 (3 3 2KM Cu(ClO )  

 باشد؟ هاي زير صحيح مي يك از گزينه كدام - 227

  .آيند حساب مي تر پيوندهاي موجود، پيوندهايي كامالً يوني و يا كامالً كوواالنسي ناقطبي به بيش) 1

اي كلر  نقطه  در مدل الكترون) 2
. .

. .
(:Cl )  نمادCl باشد ي زيراتمي مي ذره 27ي  دهنده تنها نشان.  

  .گيريم تر را اتم مركزي درنظر مي م با الكترونگاتيوي كمدر رسم ساختار لوويس همواره ات) 3
4 (NaCl ماند مي  حالت مايع باقي ي دمايي باالتري به شده، در گستره شده نسبت به يد ذوب ذوب. 

و در ) تر است بيش Aاز  Bعدد اتمي (صورت متوالي پشت سر هم بوده  وبي بهكه درجدول تنا Bو  Aبراي دو عنصر نافلز  - 228
باشد،  Bتر از عنصر  بيش Aباشند، اگر انرژي نخستين يونش عنصر  آرايش الكتروني خود داراي يك جهش بزرگ انرژي مي

 كدام گزينه همواره صحيح است؟

  .بر روي اتم مركزي يك جفت الكترون ناپيوندي وجود دارد 2ABدر تركيب ) 1
  .گانه است ، داراي يك پيوند سهABتركيب ) 2
  .كند ي هشتايي پيروي نمي ناقطبي بوده و از قاعده 5XClبناميم، تركيب  Xرا  Aاگر عنصر زيرين ) 3
  .باشد مشابه مي 3ClBو  3AOشكل هندسي و تعداد پيوند داتيو دو تركيب ) 4

 ؟نداردنام ذكر شده وجود  در كدام گزينه، تركيبي با - 229

  بوتين  - 2متيل  - 2) 2  متيل پنتان  دي - 3و  2) 1
  متيل پنتان  - 2اتيل  - 3) 4    هپتن  -  2اتيل  - 3) 3

 رو درست است؟ ي تركيبي با ساختار روبه كدام مطلب درباره - 230

  .تركيبي آروماتيك و داراي گروه عاملي آميني است) 1
  .وه عاملي موجود در پليمر كوالر يكسان استهاي عاملي آن با گر يكي از گروه) 2
  .اتم از چهار عنصر وجود دارد 22در فرمول مولكولي آن ) 3
  .اتم كربن وجود دارد كه با هيچ هيدروژني پيوند كوواالنسي ندارد 2در اين مولكول ) 4

            
  

  درست است؟  كدام گزينه - 231
3nدو الكترون داراي مجموعه عددهاي كوآنتومي ، تنها 22Tiدر اتم تيتانيم) 1  ،2l   1و

2sm  اند.  
  .ي انرژي الكترون در اتم ارائه شد ، نخستين بار توسط شرودينگر براي محاسبهnعدد كوآنتومي اصلي ) 2

1هاي با اسپين ار الكترونشم) 3
2 30در اتمZn 24ها در اتم با شمار آنCr متفاوت است.  

  .چهار خط طيف نشري اتم هيدروژن، نخستين بار توسط هنري موزلي كشف شد) 4

دقيقه10:پيشنهاديوقت/2شيمي -   )گواه(آزمون شاهد 
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 محل انجام محاسبات  

  هاي كاتيون، در كدام دو تركيب داده شده، برابر است؟ الكترون lmجمع جبري عددهاي كوآنتومي - 232
1 (25 26 4MnO, FePO    
2 (28 2 29 4Ni(CN) , CuSO  
3 (24 3 22 3CrO , TiCl    
4 (27 3 23 2 3CoCl , V O  

21اي به  اگر آرايش الكتروني گونه - 233 sآن درست است؟ ي ، چند مورد از مطالب زير دربارهختم شود  
  .عنصر مربوط، تنها در تناوب اول جدول تناوبي قرار دارد ●
  .اول جدول تناوبي قرار گيرد تواند در گروه  عنصر مربوط، مي ●
  .هاي قليايي باشد تواند آنيون متصل به كاتيون فلز اي مي چنين گونه ●
  .ها داشته باشد ن انرژي نخستين يونش را در ميان عنصرتواند باالتري عنصر مربوط، مي ●
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

ترين و  تفاوت پايينترتيب  بهصورت زير است؛  به 1kJ.molي دوم برحسب  درپي عنصري از دوره هاي يونش پي انرژي - 234

1م آن چند الكترون با اسپين ي ظرفيت ات باالترين عدد اكسايش اين عنصر چند واحد است و در اليه
2  ها  گزينه(وجود دارد؟

  .)را از راست به چپ بخوانيد
1 (8 ،3  2 (4 ،3    
3 (8 ،4  4 (4 ،4  

ي چهارم جدول  بر اساس افزايش عدد اتمي در دوره) به ترتيب از راست به چپ(در پي  به صورت پي Zو  A ،X ،Dعنصرهاي  - 235
  اين عنصرها درست است؟  ي را تشكيل دهد، كدام مورد درباره AClو  2AClبا كلر دو تركيب پايدار  Aاگر . ندتناوبي جاي دار

1 (Z جاي دارد 4، فلز واسطه است و در گروه .  
2 (Xفلزي دو ظرفيتي و هم گروه فلز منيزيم است ، .  
  . ، دو الكترون وجود داردAي عنصر  الكتروني اشغال شده ي در باالترين اليه) 3

lداراي عددهاي كوآنتومي  Dآخرين الكترون اتم ) 4  smو  1  
1
  . است 2

114است؟  نادرستكدام گزينه  - 236 16 24 27 55(N ,O ,Mg Al ,Mn :g.mol )      
  .ز دو برابر درصد جرمي نيتروژن در آلومينيوم نيترات استدرصد جرمي نيتروژن در آلومينيوم نيتريد بيش ا )1
  .تر است ي بلور ليتيم فلوئوريد كم ي بلور پتاسيم يديد از انرژي شبكه انرژي شبكه) 2
  .ها در بلور جامد يوني است ي بلور يوني، آرايش سه بعدي منظم يون شبكه) 3
  .دهد مي درصد جرم منيزيم پرمنگنات را منيزيم تشكيل 9بيش از ) 4

 ي ديگر دارد؟ كدام گونه، ساختار لوويس متفاوتي با سه گونه - 237

1( 7 2NO Cl  2( 15 4PCl  3 (16 2 2SO F  4 (2
4 4BeF   

1 2 3 4 5 6
1400 2860 4580 7480 9440 53270
IE IE IE IE IE IE 

@ELMERUZKONKOOR@ELMERUZKONKOOR



  27: ي صفحه  رياضيدانشگاهي  اختصاصي پيش  95 بهمن 8ـ آزمون 4ي  پروژه

  

 
 
 

 محل انجام محاسبات  

2در مولكول  - 238 2SO Cl قلمروهاي الكتروني آن برابر شمار قلمروهاي اتم مركزي در مولكول اتم مركزي بوده، شمار ... ، اتم. .  .
هاي ناپيوندي الكترون جفت از مجموع شمار.  . .، 3Iها در ي ظرفيت اتمهاي ناپيوندي اليهاست و مجموع شمار جفت الكترون

2ها در مولكولي ظرفيت اتماليه 2SO Cl  . است 

1( S ،3POCl2    تر ، كم (S ،3NClتر ، بيش   
3 (O ،3POCl4   تر ، كم (O ،3NClرت، بيش  

 اند؟ كدام دو فرمول ساختاري به يك آلكان مربوط - 239

  -ب    -آ

  -ت   -پ

  ب، پ) 4  پ، ت) 3  آ، ت  )2  آ، ب ) 1
 اند؟ درست چند مورد از مطالب زير، - 240

  . است هاي عاملي آلدهيدي و كتوني در گروه  ويژگي مشترك گروه ●
  . ها است مولكول آن ها در ي اتم گستردگي و تفاوت خواص مواد آلي، به دليل آرايش ويژه ●
  . ها است اي از مواد آلي به نام استرها در آن ها، به دليل وجود دسته ها و ميوه طعم و بوي خوش برخي از گل ●
هـاي   مواتان از مجموع شمار جفـت الكتـرون  دي بر -2، 1ها در  مي ظرفيت ات هاي ناپيوندي اليه مجموع شمار جفت الكترون ●

  . تر است پيوندي بيش
1 (1  2( 2  3 (3  4( 4  
  
  
  

 كدام گزينه درست است؟ - 241

  .توان گاز متان را تهيه كرد با عبور بخار آب بسيار داغ از زغال چوب مي) 1
  .شوند  ميآورده دست  هتتراكلريد مايع با منيزيم خالص ب هاي الكترونيكي، از واكنش سيلسيم ي خالص مورد استفاده در تراشه ماده) 2
  .تر از ليتيم پراكسيد است ي هواي درون فضاپيما، ليتيم هيدروكسيد مناسب براي تصفيه) 3
  .رود كار مي در برخي كشورها به عنوان يك سوخت تميز براي خودروها به ها است كه ميوه مدتالكل ) 4

كلريك اسيد هيدرود، مقدار ليتر گاز كلر توليد شده باش 1/7اگر . شود توليد ميروش آزمايشگاهي  گاز كلر به در آزمايشي - 242
10را  چگالي گاز كلر(شده چند گرم بوده است؟  مصرف 4/ g.L 135. در نظر بگيريد 5 1Cl / ,H : g.mol ( 

1( 46/1  2( 84/5  3( 56/1  4( 74/5  
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 محل انجام محاسبات  

براي تبديل گاز اتين حاصل به . هيمد درصد را با مقدار كافي آب واكنش مي 80گرم كلسيم كاربيد با خلوص  12مطابق واكنش زير  - 243
140الزم است؟  STPدر شرايط  2Hگاز اتان، چند ليتر گاز  12(Ca ,C : g.mol )  

2 2 2 2 22CaC (s) H O(l) Ca(OH) (aq) C H (g)   

1( 72/6   2( 4/8  3( 5/10   4( 25/5  
20ي  كيلوگرم آهن را به اندازه 76اتانول دماي گرم  23اگر گرماي حاصل از سوختن كامل  - 244 C  افزايش دهد، ظرفيت گرمايي مولي

1آهن كدام است؟ 1
2 1368 ســـوختن5 16 12 1 56( H C H OH kJ.mol ,O ,C ,H ,Fe :g.mol )        

1( 4/50   2( 45/0  3( 9/0   4( 2/25  
 هاي زير درست است؟ رو، چه تعداد ازعبارت با توجه به نمودار روبه - 245

4شدن تركيب يوني  تواند مربوط به حل اين نمودار، مي - الف 3NH NO (s) در آب باشد.  
هاي گاز موجود در ظرف سربسته، كاهش  شمار مول  اين واكنش، دراگر  -ب

  .شود خودي انجام نمي به صورت خود يابد، واكنش به
  .يابد ميسامانه افزايش اجزاي ي منزوي، دماي  با انجام اين واكنش، در يك سامانه -پ
0Eكننده در اين واكنش حالت فيزيكي جامد يا مايع داشته باشند،  اگر تمام مواد شركت -ت  است.  
  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

2براي واكنش  - 246 2 2 22 2H O (aq) H O(l) O (g)   25اگر در دماي C ،و فشار يك اتمسفرG  وS ترتيب برابر  به
227kJ  1140وJ.K  2باشد، اختالف آنتالپي تشكيلH O  2و 2H O برحسب كيلوژول كدام است؟ 

1( 2/90-  2( 64/92-  3( 5/88-  4( 3/75-  
0مول متان، يك مول اكسيژن و ده مول نيتروژن در دماي  5/0بندي شده با حجم ثابت،  در يك ظرف عايق - 247 C اگر . قرار دارند

4CHآنتالپي استاندارد تشكيل (طور كامل با اكسيژن بسوزد، دماي نهايي مخلوط پس از واكنش تقريباً كدام است؟  متان به (g) ،
2CO (g)  2وH O(g) 2كيلوژول بر مول و ظرفيت گرمايي مولي  - 242و  - 394، - 75ترتيب برابر  بهCO (g) ،2H O(g) ،

2N (g) 1 5/30و  36، 57ترتيب برابر  به 1J.mol . C  است(. 

1( 543 C  2( 1087 C  3( 815 C  4( 2173 C  
 است؟ درستي مفهوم فاز  كدام گزينه درباره - 248

    .ي استفاز پروپانول و نقره كلريد تك -1ليوان پر از مخلوط آب و  )1
  .براي مواد خالص همواره تغيير حالت فيزيكي با تغيير فاز معناي يكساني دارد )2
  .پر از پنتان، جيوه و آب داراي سه فاز است يك ليوان نيمه )3
  .ضريب شكست و ظرفيت گرمايي ويژه در هر نقطه از مخلوط يد و تولوئن، يكسان است )4

 نيترات الزم است؟ موالر نقره 4/0ليتر محلول  ميلي 250براي واكنش كامل با  9/14ي چند گرم محلول پتاسيم كلريد با درصد جرم - 249

139 35 5(K ,Cl / : g.mol )  

1( 100  2( 50  3( 25  4( 12 5/  
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 كدام مطلب درست است؟ - 250

    .موالل نمك خوراكي در آب است 2/0تر از فشار بخار محلول  موالل شكر در آب كم 2/0ر بخار محلول فشا )1
  .شود موالل نمك خوراكي منجمد مي 05/0زودتر از محلول  1atmموالل شكر در فشار  1/0محلول  )2
  .موالل برابر است 2/0كلريد  با كلسيمموالل  3/0ي انجماد در محلول پتاسيم نيترات  نزول نقطه )3
  .شونده غيرفرار موجود در محلول وابسته است نه به خواص شيميايي ذرات ها به نوع و تعداد ذرات حل خواص كوليگاتيو محلول )4
  
  

  است؟ نادرستهاي زير، كدام گزينه  با توجه به واكنش - 251
3-آ 2 2KNO (s) KNO (s) O (g)

     
4-ب 4CuSO (aq) Fe(s) FeSO (aq) Cu(s)    
3-پ 22 2KClO (s) KCl(s) aX (g)

     
2-ت 2 3 22LiOH(aq) CO (g) Li CO (aq) H O(l)    
      .در واكنش ت، مثبت است wعالمت ) 1
  .جايي دوگانه است واكنش ب، از نوع جابه) 2
  .قرار گيرد 23Oبايد 2aXدر واكنش پ، به جاي ) 3
  .است 5هاي مولي مواد برابر  ي معادله، مجموع ضريب از موازنهدر واكنش آ، پس ) 4

252 - 229 033 10/   اتم آهن، برابر چند مول آهن است و در واكنش با مقدار كافي سولفوريك اسيد، چند ليتر گاز هيدروژن آزاد
10چگالي گاز هيدروژن در شرايط واكنش برابر (سازد؟  مي 08/ g.L ها را از راست به چپ بخوانيد است، گزينه(.  

1 (18/0 – 5/4  2 (18/0 – 9/3    
3 (15/0  - 25/3  4 (15/0 – 75/3  

توان  سديم نيترات مي گرمايي چند گرم ي كلرات را از تجزيه مول پتاسيم 3/0گرمايي  ي اكسيژن آزاد شده از تجزيه مقدار - 253
114.)شودفرض % 100بازده هر دو واكنش ( دست آورد؟  به 16 23(N ,O ,Na : g.mol )     
1 (34  2 (41    
3 (68  4 (5/76  

 اند؟ از مطالب زير، درست مواردكدام  - 254

  .در هر سه حالت گاز، مايع و جامد مواد، هر سه نوع حركت انتقالي، چرخشي و ارتعاشي وجود دارد -آ
  .شود ها، نمي ي دو اتم در پيوند ي ميان هسته اي فاصله ها در مولكول، سبب تغيير لحظه حركت ارتعاشي اتم -ب
  .ي آن است ضرب جرم مولي آن در ظرفيت گرمايي ويژه ظرفيت گرمايي مولي هر ماده، برابر حاصل -پ
  .ترتيب مرزهاي حقيقي و مجازي دارند هاي بازند كه به ي چراغ گاز، سامانه بدن انسان و شعله -ت
  ت آ، پ، )4  آ، ب، پ )3  پ، ت )2  ب، پ) 1

دقيقه10:پيشنهاديوقت/3شيمي -   )گواه(آزمون شاهد 
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  30: ي صفحه  رياضيدانشگاهي  اختصاصي پيش  95 بهمن 8ـ آزمون 4ي  پروژه

  

 
 
 

 محل انجام محاسبات  

   :هاي شيميايي زير با توجه به معادله - 255

2 2 395O (g) CO (g) , H kJ     )الماسC(s, )آ 

2 22 2 566CO(g) O (g) CO (g) , H kJ     )ب  
2 2 173CO (g) CO(g) , H kJ    )گرافيتC(s, )پ  

H الماس، چند كيلوژول است؟ واكنش تبديل آلوتروپ گرافيت به 
1 (20-   2 (2-   3 (2 +  4( 20+  

  پذير است؟  هم عالمت باشند، چند مورد از موارد زير، امكان ΔHو  ΔSهايي كه  در واكنش - 256
● ΔG تواند مثبت باشد ها، مي آن .    
  . توانند خود به خودي باشند ين ميدر دماهاي پاي ●
    .اند در هر دمايي خود به خودي ●
  . اند در هر دمايي غيرخود به خودي ●
  . توانند خود به خودي باشند در دماهاي باال مي ●
1 (1  2 (2  3 (3  4( 4  

تشكيل آمونياك و بخار آب در  Hو  908kJو بخار آب برابر  NO(g)واكنش سوختن آمونياك و تبديل آن به  Hاگر  - 257
  ، چند كيلوژول بر مول است؟ NO(g)تشكيل  Hكيلوژول بر مول باشد،  - 245و  -46شرايط آزمايش به ترتيب برابر 

1 (378-  2 (378+  3 (5/94-  4( 5/94+  
  درست است؟كدام گزينه،  - 258

    .ها را در خود حل كند، در آب نامحلول است هر حاللي كه بتواند چربي) 1
  .پذيري گازها، بايد دماي آب را باال برد ي قانون هنري، براي افزايش دادن انحالل بر پايه) 2
  .استها مؤثر  پذيري آن ها در انحالل انحالل گازها در آب، با كاهش آنتروپي همراه و قطبي بودن آن) 3
  .دهند شوند و محلول يك فازي تشكيل مي ديگر حل مي به خوبي در يك) با جرم برابر(اوكتان، دكان و آب  )4

درصد الزم  78هاي كلريد، به تقريب چند گرم كلسيم كلريد با خلوص  از يون 10ppmمحلول با غلظت  200mL ي تهيهبراي  - 259
140 است؟ 35 5(Ca ,Cl / :g.mol )  ) 11چگالي محلول برابرg.mL است(.   

1 (38 10  2 (34 10  3 (32 10  4 (31 10 

ليتيم هيدروكسيد وارد شود و با هم واكنش كامل دهند، واكنش  موالر 02/0ليتر محلول  25گرم گاز كربن دي اكسيد در  22اگر  - 260
Li)شود؟   و چند گرم ليتيم كربنات تشكيل مي استي محدود كننده كدام  دهنده , C , O : g.mol )   17 12 16   

    8/14كربن دي اكسيد، ) 1
     5/18كربن دي اكسيد، ) 2
    5/18ليتيم هيدروكسيد، ) 3
  37ليتيم هيدروكسيد، ) 4
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شود؟شود؟  آيا مقررات آزمون اجرا ميآيا مقررات آزمون اجرا مي::))سوال هاي نظم حوزهسوال هاي نظم حوزه((نظرخواهينظرخواهي  

 

  

  

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

  روع به موقعـش
  )ي نظرخواهي آمده است هاي علمي در ابتداي برگه گويي به نظرخواهي و سؤال زمان هاي شروع پاسخ(شود؟  شروع مي عـبه موقي شما  آيا آزمون در حوزه - 294

    .شود و مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز ميبله، هر د) 1

  .شود س ساعت آغاز نميگويي به نظرخواهي رأ پاسخ) 2

    .شود هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال پاسخ) 3

  .نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4

  رينـمتأخ
  شوند؟ متوقف مي در محل جداگانهآموزان متأخر  آيا دانش -295

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

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

  .شود ه ايجاد ميشوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهم 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

  انـمراقب
  كنيد؟ آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي عملكرد و جديت مراقبان -296

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

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

    .شود ي ترك حوزه داده مي بله، قبل از پايان آزمون اجازه) 1

    گاهي اوقات) 2

      به ندرت) 3

  گاه خير، هيچ) 4

  امروز  ونـارزيابي آزم
  كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي ت برگزاري آزمون امروزكيفيبه طور كلي  -298

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