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   الفبا حروف ترتيب به طراحان  

  نام طراحان  نام درس
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  علي ارجمند
  فروشان ايمان چيني
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  رياضي پايه
  2رياضي 

: 2، فصل»الگو و دنباله«: 1فصل
ه تا سر وارون يك رابط(» 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

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

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

توابع، توابع زوج، فرد،صعودي 
  )و نزولي

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

   85 تا 1هاي  صفحه
  117 تا 106و 
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 پايهرياضي

  دقيقه 45

 محل انجام محاسبات
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3اگر خروجي از ماشين شكل مقابل  -2
      ؟ باشد مقدار ورودي كدام است4
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klog اگر -5 )log()log(، آنگاه حاصل 2= 512526     ، كدام است؟−++

1 (k2  2 (k4  3 (k+1  4 (k42+  

ايـم   متـر رسـم كـرده     سانتي10اي به شعاع  متر است دايره     سانتي 15ي آن     به كمك پرگاري كه طول هر پايه       -6

    ؟ استكدام پرگار ي ي بين اين دو پايه كسينوس زاويه

1(3
1  2(3

2  3(9
7  4(9

8  

xbsin(ay(رو، قسمتي از نمودار تابع  روبهشكل -7 π=است .b.a؟كدام است    
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,b,,a,ي هندسي دنباله -8 محل انجام محاسبات 8ي اول آن برابر مجموع چند جمله. غيرنزولي است 14
    ؟است21

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

623يكي از جمالت920xاگر -9 )axx(     ؟كدام استaباشد، +

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

3   

62عامليك x−2اگر -10 23 −−+ axxx ،؟تواند باشد عامل ديگر آن كدام ميباشد    
1(1+x  2(1−x  3(3−x  4(13 −x  

x(f(،اي باشند   جمله چند g)x(وf)x(اگر -11  بـر   x(g(ي تقـسيم      مانـده    بخش پذير باشد و بـاقي      x−1 بر   2

2−x تقسيمي  مانده قي باشد، با3با برابر)x(g)x(fy 2212    كدام است؟x−1 بر =+−
1 (6  2 (6−   3 (3−  4 (3   

 دقيقه و 24 دقيقه، دومين زنگ هر 18اولين زنگ هر . سه زنگ در يك كارخانه براي موارد مختلف وجود دارد -12
ي بعدي كه هر سه        لحظه ، صبح هر سه زنگ با هم زده شود        7اگر  . دزن  مي ر دقيقه يك با   32سومين زنگ هر    

    ؟شود چه ساعتي است گ با هم زده مينز
1(0512 ′:  2(0211 ′:  3(8411 ′:  4(8212 ′:  

xxxي  معادله -13 −+=−+     ؟داردحقيقي  جوابچند 113
   3 )4  2 )3  1 )2  هيچ )1

282نمودار تابع -14 −+= xmx)x(fمقابل استبه شكل  .m؟تواند داشته باشد چند مقدار صحيح مي    
1( 7    2( 8    
3( 9    4( 10   
  

2xyها از نقاط منحني عرض واقع بر محور 2به عرض Aي ي نقطه ترين فاصله كوتاه -15     ؟ چقدر است=

1(2
3  2(2

5  3(2
6  4(2
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x|y|نمودار  -16 −= 32باالتر از خط)b,a(ي در بازه2 =+ xyترين مقدار قرار دارد، بيشab     ؟كدام است−

1(3
2  2( 1  3(3

4  4 (2  

513 ي مجموعه جواب نامعادله -17 ≤−+ |x||x|؟شامل چند عدد صحيح است    
   3 )4  2 )3  1 )2   صفر)1

|k|xي  معادله -18     ؟تواند داشته باشد چند مقدار صحيح ميk. داراي دو جواب است32−=
   شمار بي )4  8 )3  7 )2  6 )1
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24اگر -21 محل انجام محاسبات 2 −= x)x(fو نمودار تابعgتابعي تعريف نهمبه صورت زير باشد، آنگاه دا gof؟كدام است    
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hgتابع     ؟كدام است−
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2  2(2
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3اگر  -27
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2
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gcottg)(cos(cos(عبارت  -28 100707010     برابر كدام است؟−−

1 (1  2 (3−   3 (202cos  4 (80sin  
  نگاه به گذشته

ــودار  -29 ــر نم ــت      x(f(اگ ــپ و راس ــدهاي چ ــوع ح ــد، مجم ــر باش ــورت زي ــه ص ب
x)(fof[(y[(تابع   .)، عالمت جزء صحيح است][(كدام است؟ x=−2در =
1 (1-    2 (2-    
3 (3-    4 (4-   
  

3اگر نمودار تابع   -30
3

−
−

=
x

]x[k)x(f       رو   شـكل روبـه   صورت  در اطراف مجانب قائم آن به
  .)، عالمت جزء صحيح است][(كدام است؟ kباشد، حدود
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  )1( ي هندسه
  

  كل كتاب

   6:  ي صفحه                                            رياضي دانشگاهي پيشاختصاصي   93بهمن 10آزمون -)1(ي هندسه 

 )1(يهندسه

 محل انجام محاسبات

   دقيقه15

  :توجه 

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

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

  
  

  

  
 

  ؟  كدام استABCنوع مثلث. استBي دو برابر زاويهCي ي خارجي متناظر با زاويه زاويهABCدر مثلث -31
    غيرمشخص)4  الزاويه  قائم)3   الساقين  متساوي)2  االضالع  متساوي)1

ECDEDB:ر داشته باشيم، اگزيردر شكل  -32 ==،90=Â 18و=DB̂Aي  گاه زاويه ، آنC چند درجه 
  است؟
1 (20  
2 (22    
3 (24  
4 (27  

5اي  الزاويه ي قائمه در مثلث قائم هاي زاويه طول يكي از ضلع -33
 واحد 40اگر مساحت اين مثلث . ديگري است 4

  ؟ قدر است ي قائمه چه هاي زاويه  طول ضلعاختالفمربع باشد، 
1( 3  2(2

5  3( 2  4(2
3  

EMEB طوري قرار دارد كـه     BC روي ضلع    Mي    مطابق شكل، نقطه   -34 MCMF و =  Â=80؛ اگـر  =
   چند درجه است؟ ABCي مثلث  ترين زاويه ، كوچكFM̂E=26و

1( 42    2 (40    
3( 38    4 (36  
  

 10متـر و مقـدار مـساحت برابـر             سـانتي  6 و   4 به ترتيـب     AC و   ABهاي دو ضلع       طول ABCدر مثلث    -35
 از  Dي    ي نقطـه    قطع كرده باشد، فاصله    Dي     را در نقطه   BC، ضلع   Âاگر نيمساز داخلي  . مترمربع است   سانتي
   كدام است؟ABضلع 

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

3  
 اسـت، مـساحت   AMي   وسط ميانهP و AC وسط ضلع Nدر شكل مقابل     -36

   است؟ABC چه كسري از مساحت مثلثPNCمثلث 
1( 4

1  2 (6
1  3( 8

1  4 (12
1  

   
ــستطيل  -37 ــمABCDدر م 241243:داري === AMBCAB خــطDM 

  ؟ استقدر  چه EOطول .كند قطع ميE را در نقطهACقطر
1( 3  2(2

5   3(3
8  4(3

10   

MBAM، مقابـل در شـكل   -38 3
2

.  و چهـار ضـلعي متـوازي االضـالع اسـت     =
    است؟ ABCمساحت متوازي االضالع چند درصد مساحت مثلث 

1 (48    2 (50  
3 (54    4 (60  

OOي مايل زير،    در استوانه  -39 بـر  BوAمحور استوانه است و نقـاط     ′
OBBHاگـر . محيط دو قاعـده قـرار دارنـد        ′=،34=′OO  عـدد  و

HOAOمساحت چهارضلعي  ه باشـد، حجـم ايـن        برابر شعاع قاعـد    6،  ′
  ؟ استوانه كدام است

1(π108  2(π112  3(π128  4(π144   
اگر طول ضلع . هاي جانبي، نصف مساحت قاعده است القاعده، مساحت هر يك از وجه در يك هرم منتظم مربع -40

       ؟باشد، حجم هرم كدام استaقاعده برابر

1(33a  2(3
2
3 a  3(3

3
3 a  4(3

6
3 a  



  )2(ي هندسه
  

  كل كتاب

   7:  ي صفحه                                            رياضي دانشگاهي پيشاختصاصي   93بهمن10آزمون -2ي هندسه 

 2يهندسه

 محل انجام محاسبات

   دقيقه15

  :توجه 

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

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

  
  
  

  

    ؟هاي هاشورخورده در مرحله دهم كدام گزينه است هاي زير، تعداد مثلث ي شكل با توجه به مراحل سه گانه -41
1( 30    
2( 36    
3( 40    
4( 45   

    ؟ مثلث قابل رسم استباشد، به چند حالت اينĈ=30وBC،3=AB=5، اگرABCدر مثلث -42
  3 )4  2 )3  1 )2   نشدني است)1

ي  نيمسازهاي داخلي دو زاويـه    . استBCي وارد بر ضلع     ميانهABC،AMدر مثلث  -43
∧

AMCو
∧

AMB   را رسـم
  ؟كدام استPQي ، آنگاه اندازهBC=12وAM=4اگر. قطع كندQوPرا به ترتيب درABوACكنيم تا مي

1( 6/3  2( 8/4   3( 6/5  4( 2/7  
  

ــر دايــرهATخــط پــاره -44 . ممــاس اســتO بــه مركــزCي ب
==26اگر P̂Âباشد، كمانMN؟چند درجه است    

1(10    2(12    
3(14    4(16  
  

O(C,(ي  رو، مركز دايـره     در شكل روبه   -45 31 روي وتـر مـشترك دو دايـره       ′
ــي ــرار دارد وABيعنــ ــره MTقــ ــر دايــ ــت )C(ي بــ ــاس اســ . ممــ

    ؟چقدر است)C(ي باشد اندازه شعاع دايرهMO=184وMB=9اگر
1( 5    2( 5/5    
3( 6    4( 7   

  
 2ترين ضـلع را بـه    ي مماس كوچك  ، در نقطه8 و 9 و  13ي محاطي داخلي يك مثلث به طول اضالع           دايره -46

  نسبت آن دو قطعه كدام است؟. كند قطعه تقسيم مي

1(3
1    2(5

2    

3(7
3    4(3

2   
ــال  -47 ــردار انتق ــه Tب ــساز ناحي ــر نيم ــصاتي ب ــتگاه مخت ــق اســت  اول دس ــر خــط. منطب ــصوير ′Dاگ ، ت

+−=خط 1032 yx:D؟م صورت استي اين انتقال به كدا تحت اين تبديل از مبدأ مختصات بگذرد، ضابطه    
1()y,x()y,x(T 22 ++=  2()y,x()y,x(T 11 −−=    
3()y,x()y,x(T 11 ++=  4()y,x()y,x(T 22 −−=   

و حـول مبـدأ مختـصات       90ي   زاويه تحتاي از صفحه كه تصويرهاي آن تحت دو تبديل، يكي دوران              نقطه -48
y,x()y,x(T(ي ديگري انتقال با ضابطه 21     ؟، بر هم منطبق باشند، كدام است=+−

1(),( 2
3

2
1
−  2(),( 13−  3(),( 2

1
2
3

−  4(),( 31−  
ي شـامل     بـا صـفحه   3Lمتنافر است، طوري كه   2Lو1Lبا هر دو خط    3Lند و خط  ا  ي مواز2Lو1Lدو خط  -49
1L2وL3 كهتوان رسم كرد چند خط مي. موازي نيستL 1را قطع كند و برL2وL؟عمود متقاطع باشد    

  شمار يك يا بي )4   فقط يك)3  شمار  بي)2   هيچ)1
    ؟ استنادرستكدام گزينه  -50

  .عمود باشدLگذرد كه بر خطي مانند در فضا، يك و تنها يك صفحه ميA از هر نقطه مانند)1
  .عمود باشدPاي مانند گذرد كه بر صفحه در فضا، يك و تنها يك صفحه ميA از هر نقطه مانند)2
    .عمود باشدPاي مانند گذرد كه بر صفحه در فضا، يك و تنها يك خط ميAاز هر نقطه مانند )3
  .ي عمود بر هم باشند، هر كدام شامل خطي است كه بر ديگري عمود است دو صفحهQوP اگر)4



  جبرواحتمال
  ها استدالل، مجموعه

  57 تا 4هاي  صفحه

   8:  ي صفحه                                            رياضي دانشگاهي پيشاختصاصي   93بهمن 10آزمون -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 ط به يكي از آنفق(سازي و جبرواحتمال  بايد به يكي از دو دسته سؤال آمار و مدل

  
  
  

1128در اثبات نامساوي     -51
1321 2 ≥+<++++ n;)n(n....          با كمـك اسـتقراي رياضـي، كـدام ،

    رود؟ ي بديهي به كار مي رابطه
1 (kk 21<+    2 (321 +<+ kk    

3 (22 32234 )k()kk( +<++  4( 22 329124 )k(kk +=++  
    ؟نداردكدام گزاره مثال نقض  -52

    . متوالي نوشتتوان به صورت مجموع چند عدد طبيعي ا مير هر عدد طبيعي )1
    .شود  صحيح نوشته ميهاي سه عدد مربع هر عدد طبيعي به صورت مجموع )2
    .تر است  يك واحد بيش،8  صحيح فرد، از مضربهر عدد طبيعيمربع  )3
12م وصل كنيمي متمايز روي محيط دايره را دو به دو به ه نقطهnاگر )4 −n آيد وجود مي هبناحيه.   

    ؟ استچگونه عدديAB، هر كدام برابر مجموع دو عدد مربع كامل باشند، آنگاهBوAاگر دو عدد طبيعي -53
    مجموع دو مربع كامل )2    مربع كامل )1
  زوج )4    اول )3

. اند   نفر، حداقل دو نفر وجود دارند كه در روزهاي متفاوتي از هفته متولد شده              5ك مهماني از ميان هر      در ي  -54
  تعداد افراد حاضر در مهماني حداكثر چند نفر است؟

1 (25  2 (28  3 (24  4 (35  
A},,,,{ي   عضوي از مجموعه   6ي    هر زير مجموعه   -55 n2222 حداقل داراي دو عضو است كه يكي دو        =321

    ؟كدام استnحداكثر مقدار. باشد ميبرابر ديگري 
1( 9  2( 10  3( 11  4( 12  

56- AوBي جهــاني هــايي از مجموعــه   زيرمجموعــهUي اگــر مجموعــه . هــستندAB  عــضو و 6داراي −
BAوBهاي مجموعه ′′ BAي  عضو باشند، آنگاه مجموعه12 و 11به ترتيب داراي ∩     ؟چند عضو دارد∆′
1( 23  2( 17  3( 13  4( 18   

e,d,c,b,a{A{ي  مجموعه -57     ؟نگرددرا شامل bاست كهaي شامل داراي چند زيرمجموعه=
1( 8  2( 16  3( 25  4( 32   

)C)BAي  متمم مجموعه  -58 ي جهاني، در كدام يك از نمودارهاي ون زير، به درستي        نسبت به مجموعه  ′∪∪
    ؟نشان داده شده است

1(  2(  3(  4(   

i,i[Ai[و∋Niاگر -59 21 +−= iمجموعه، −
i

A
4

1=
    ؟كدام است∩

1(],[ 31−  2(],[ 32
1

−  3(],[ 34
1

−  4(],[ 64
1

−  

باشــــد، U عــــضوي از3اي  زيرمجموعــــهAاگــــر.  عــــضو اســــت5داراي Uي مرجــــع مجموعــــه -60
)U)A()AAي مجموعه ∆φ∆∆′∆؟چند عضو دارد    
    صفر)4  2 )3  3 )2  5 )1



  

  سازي آمار و مدل
  

  162 تا 3هاي  صفحه

   9:  ي صفحه                                            رياضي دانشگاهي پيشاختصاصي   93بهمن 10آزمون -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 مدل يكي از دو دسته سؤال بايد به

113
4432
3221

ساقهبرگ

  
 
  
  
 
حجم اين مخزن از . گيري شده است  متر اندازه2 و 1اي شكل به ترتيب  شعاع قاعده و ارتفاع يك منبع استوانه -61

 ؟كند چه مدلي پيروي مي

1(E+π2  2(Eπ2  3(22 )E( +π  4(E+π4  
 ؟ي كيفي اسمي، كيفي ترتيبي، كمي پيوسته و كمي گسسته وجود دارنددر كدام گزينه تمام متغيرها -62

   سن، جنسيت، ميزان تحصيالت، شغل)1
  ندان، جنسيت، شغل وزن، تعداد فرز)2
     شدت آلودگي هوا، گروه خون، مراحل رشد، تعداد فرزندان)3
   ها، مراحل تحصيل، رنگ چشم، گروه خون  تعداد تماس)4

اگر همين  .  است 21-25 اول   ي  شوند كه دسته    بندي مي    مساوي طبقه  هاي  ه با طول   دست 9هاي آماري در      داده -63
 ؟ي سوم كدام است  دسته قرار گيرند مركز دسته12ها در  داده

1( 5/22  2( 5/26  3( 5/28  4( 5/27   
هاي   موع كل مساحت  را به خود اختصاص دهد و مج      108 ي  اي زاويه   هاي يك دسته در نمودار دايره       اگر داده  -64

 ؟ها كدام است  باشد، مساحت زير نمودار مستطيلي اين دسته از داده50زير منحني نمودار مستطيلي برابر 
1( 25  2( 30  3( 20  4( 15  

522511هـاي   هاي آماري زير در ميان داده       كدام يك از شاخص    -65 51121125111111هـاي   و داده ,/,,/ /,,/, ،
  ؟ استبرابر
    ضريب تغييرات)4   انحراف معيار)3   ميانه)2  انگين مي)1

]/,/(ي چهارم به صورت     بندي آماري طبقه    در يك دسته   -66 ي سـوم و      اگر فراوانـي تجمعـي دسـته      . است5554
 ؟ي چهارم در نمودار چندبر فراواني كدام است ي متناظر طبقه  باشد، نقطه12 و 7چهارم به ترتيب 

1(),( 75  2(),( 56  3(),( 55  4(),( 512   
 در اين صورت ميانگين اعـداد داخـل   ،اي قرار دهيم اگر اعداد نمودار ساقه و برگ مقابل را داخل نمودار جعبه           -67

 ؟جعبه چقدر است
1( 6/22    
2( 8/22    
3( 2/22  
4( 40   

، 50 و 45، 15، 10هاي ناجور  اگر داده. باشد  مي8 و 30ترتيب  ي آماري، ميانگين و انحراف معيار به  داده25در  -68
  هاي باقيمانده، كدام است؟ از بين آنها حذف شوند، واريانس داده

1( 72/14  2 (81/14  3( 33/15  4 (66/16  
 :به صورت زير استBوAنمرات آزمون مهارت فني دو كارگر -69

181714171416191716151415 ,,,,,:B,,,,,:A  
  تر است؟ دقت عمل كدام بيش

1(A  2(B  3(بيني  غيرقابل پيش)4   يكسان   
  باشند؟ هاي زير، ميانه و مد به ترتيب كدام مي در جدول داده -70

372515
2017141283

i

i
f
x  

1(1317,  2(137,  3(147,  4(1417,   



  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   93 بهمن10ون آزم -)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(  كنيد كه دروس فيزيك  توجهگرامي، 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
) سازند   مي 30ي    پرتوها با راستاي افق زاويه    (تابد،     نسبت به زمين مي    30ي  كه خورشيد با زاويه    در حالتي  -71

  زمـين  رويvي پرنـده بـا سـرعت چنـد          يه سا .كند   باال حركت مي   طرف  به قائم در راستاي    vاي با سرعت    پرنده
    شود؟ جا مي جابه

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

 تصوير آن از    نمايي  ، بزرگ شود  محدب نزديك مي  ي    متر به يك آينه      سانتي 10ي    كه جسمي به اندازه     هنگامي -72
1
1 به 5

    متر است؟ اين آينه چند سانتيانحناي  شعاع. كند  تغيير مي3
1 (5  2 (10  3 (20  4 (40  

توان . است  برابر طول تصوير4متر و طول جسم   سانتي45اش  ي جسم تا تصوير مجازي در يك عدسي، فاصله -73
  ديوپتر است؟ اين عدسي چند

1( 5-   2 (5/2-   3 (5/2+  4 (5+  
 و براي ديدن    …هاي مژگاني، ضخامت عدسي چشم براي ديدن اشياء دور             ماهيچه كمك تطابق به    عملدر   -74

    …اشياء نزديك 
  .يابد  كاهش مي-افزايش) 2   .يابد  افزايش مي-كاهش) 1
  .يابد  افزايش مي-ماند ثابت مي) 4    .ماند  ثابت مي-كاهش) 3

 با سرعت  kg8مي به جرم    جس -75
s
m10     چه نيرويي برحـسب نيوتـون و در        . كند  روي خط راست حركت مي

 ژول 1200 انرژي جنبشي آن به، متر8كدام جهت بايد در راستاي حركت به آن وارد شود، تا پس از طي مسافت 
    برسد؟
   و در جهت حركت50)  2    حركت و در جهت100) 1
   و در خالف جهت حركت100)  4   و در خالف جهت حركت50) 3

اگر .  در حال حركت است در مسيري افقي كيلومتر بر ساعت54 كيلوگرم با سرعت 600به جرم  اتومبيلي -76
شـود، كـدام      كه به حرارت تبديل مي    ) برحسب كيلوژول (يروي اصطكاك    اتومبيل متوقف شود، كار ن     ،در اثر ترمز  

    ؟است
1  (135  2  (5/67  3  (5/67-  4  (135-  

هاي  فشاري كه مكعب. است) 2(شكل كوچك در هاي  مشابه هر يك از مكعب) 1(، مكعب شكل زيردر شكل  -77
     است؟) 1(چند برابر فشار حاصل از مكعب شكل . كنند بر سطح افقي وارد مي) 2(شكل 

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

  

  
........ ايـــن فـــشار، . شـــود گيـــري مـــي  كيلـــو پاســـكال انـــدازه220 ،اي الســـتيك بـــاد شـــده فـــشار -78
)210mg

s
جيوه3و= 613

cm
g/=ρ (   

    . استآتمسفر 22فشار مطلق است و معادل ) 1
  . استآتمسفر 22اي است و معادل  فشار پيمانه) 2
    . است162cmHgاي است و تقريباً معادل  فشار پيمانه) 3
  . است162cmHgفشار مطلق است و تقريباً معادل ) 4

ي سلسيوس به ضـخامت متوسـط         اي از يخ صفر درجه    در زمستان اليه  .  است 2500kmاي   درياچه مساحت -79
10cm    كنـد؟  درياچـه در بهـار چنـد مگـاژول انـرژي بـراي ذوب يـخ جـذب مـي                   . پوشـاند  سطح درياچه را مي

)
cm

g/,
kg
kJL( F يخ3 90336 =ρ= 

1 (71 512 10/ ×    2 (101 512 10/ ×    
3 (131 512 10/ ×    4 (161 512 10/ ×  



 11:  ي صفحه                                  رياضيدانشگاهي پيشاختصاصي                          93 بهمن10آزمون  -)2(و ) 1(فيزيك  

كه رسانندگي  در صورتي. اند يكسان به هم متصل متر با سطح مقطع   سانتي50، دو ميله به طول زير شكلدر  -80 محل انجام محاسبات
دمـاي محـل اتـصال دو ميلـه چنـد        ،در حالت تعـادل   گرمايي آلومينيوم سه برابر رسانندگي گرمايي آهن باشد،         

   ي سلسيوس است؟   درجه
1 (80    
2 (40   
3 (50    
4 (30   

  هاي طراحي سؤال
بـه    پـس از تابيـده شـدن       SIپرتو نور ، اگر   مقابل شكل   مطابق -81

روي خـودش   ،  2Mو1Mهـاي   بازتاب از آينـه    و   1Mتختي    آينه
چنـد درجـه     2Mو1Mتخت ي  ي بين دو آينه     زاويهآنگاه   ،گردد  بر

    ؟است
1( 15      
2( 30    
3( 45      
4( 60   

آينه را در دو نقطه، عمود بر محور اصلي  cm4جسمي به طول. است cm10ي مقعري  ي كانوني آينه فاصله -82
ي اين دو نقطـه از        فاصله در اين صورت  باشد،   cm20اگر طول تصوير در هر دو حالت      . دهيم   قرار مي  نمقابل آ و  

    ؟متر است ديگر چند سانتي يك
1( 4  2( 6  3( 8  4( 10   

در . كنيم جا مي  از كانون آينه تا مركز آن جابهvي مقعري با سرعت ثابت جسمي را بر روي محور اصلي آينه -83
    ؟شود ا ميج اين حالت تصوير جسم در آينه چگونه جابه

    .شود به آينه نزديك ميv با سرعت)1
    .شود از آينه دور ميv با سرعت)2
    .شود به آينه نزديك ميvتر از  با سرعت متوسط بزرگ)3
  .شود  ميبه آينه نزديك vتر از متوسط كم  با سرعت)4

 نسبت حيطي حد اين م  زاويهباشد،تر از سرعت نور در هوا   درصد كم30 شفاف حيطسرعت نور در يك ماگر  -84
)/(؟به هوا چند درجه است 412 =    

1( 30  2( 37  3( 45  4( 60   
چنـد درجـه باشـد تـا پرتـو نـور ممـاس بـر                 θي  زاويـه  ،مقابـل در شكل    -85

)n(؟از منشور خارج شودACوجه     =منشور2
1( 30      
2( 45    
3( 60      
4( 90   

در ايـن حالـت     . ي كـانوني عدسـي اسـت         برابـر فاصـله    4 ،عدسـي ي جـسم از       در يك عدسي همگرا، فاصله     -86
    ؟قدر است نمايي عدسي چه بزرگ

1(3
2   2(4

1  3(3
1  4(2

1   
م چشمتري اين   سانتي25ي  اگر جسمي در فاصله. نهايت است تا بي cm25ي ديد يك چشم سالم از  گستره -87

ن توان چشم تري متر باشد، بيش    سانتي 5ي چشم اين شخص برابر با         ي عدسي تا شبكيه     قرار داشته باشد و فاصله    
    ؟اين شخص چند ديوپتر است

1( 20  2( 24  3( 4  4( 28   
 گرم  200 انرژي حاصل از مصرف   اين شخص با    .  درصد است  40برابر با    kg50ي بدن شخصي به جرم      بازده -88

نرژي شيميايي  امرغ با   
g

kJ/ تواند بـا سـرعت ثابـت بـاال      تا چه ارتفاع قائمي از يك كوه را برحسب متر مي ،76

(؟رود
s
mg( 210=    

1( 864  2( 683  3( 536  4 (1072  
كار نيروي وزن جـسم  . كنيم را رها مي kg1 متري سطح زمين، جسمي به جرم     50 از ارتفاع    ،در شرايط خأل   -89

(؟ است سقوطي دوم ط چند برابر كار همين نيرو در ثانيهي اول سقو در ثانيه
s
mg( 210=    

1( 1  2(3
1  3(3

2  4 (4
3  

ي  به اندازهkg2اگر سرعت جسمي به جرم  -90
s
m4 جنبشي آن اضافه شود، انرژيJ144كند  افزايش پيدا مي .

    ؟ي جسم چند متر بر ثانيه بوده است سرعت اوليه
1( 12  2( 16  3( 8  4( 20   
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3510و چگالي آن g420جرم جسمي -91 محل انجام محاسبات
cm

g/ ر از الكلي طور كامل  بهاگر اين جسم را . استفرو درون ظرف پ

(؟شود گرم الكل از ظرف خارج مي چند ببريم،
cm

g/( الكل3 80=ρ    
1( 20  2( 40  3( 32  4( 16   

 Bبه حالت    Aرا از حالت   اگر آن . كنيم  را مسدود مي    ظرفي را از آب پر كرده و درب آن        مطابق شكل درون     -92
به درستي شود،  وارد ميبر كف ظرف مايع  ي كه از طرفن نيرو و فشاري بي  در كدام گزينه مقايسه،يمواژگون نماي

    ؟انجام شده است
1(BA PP BAو= FF <    
2(BA PP BAو< FF =    
3(BA PP BAو< FF >    
4(BA PP BAو= FF =  
  

 متـري آب اسـتخري برابـر بـا چنـد      4/3متر جيوه اسـت، فـشار در عمـق          سانتي 75در محلي كه فشار هوا       -93
)/(؟متر جيوه است سانتي جيوهآب 613 ρ=ρ    
1( 90  2( 100  3( 110  4( 120   

كـشد تـا ايـن        صد باشد، چند ثانيه طول مي      در 80ي آن      و بازده  W3000اگر توان يك آبگرمكن الكتريكي     -94
/kg آب درون يك مخزن مسي به جرم       kg1آبگرمكن الكتريكي دماي    كه به حالت تعـادل قـرار دارد، بـه            را 51

 (؟ افزايش دهدC20ي اندازه
C.kg

Jc مس400 =،
C.kg

Jc آب4200     .)نظر شود و از اتالف انرژي صرف =
1( 40  2( 50  3( 35  4 (65   

 2 اگـر  .كنيم  ي سلسيوس وارد مي     درجه θگرم و دماي  30، قطعه آهني به جرم    C100 گرم آب  20داخل   -95
نظر   از اتالف انرژي صرف    (؟ي سلسيوس است    چند درجه θتعادل برسد،   حالت  گرم آب بخار شود تا مجموعه به        

 ،شود
Ckg

Jc آهن420  و=
g
JLV 2268=(    

1( 360  2( 460  3( 180  4 (230  
كره را اگر دماي اين . يابد  درصد افزايش مي50، حجم آن دهيمافزايش  C40 راي فلزي اگر دماي يك كره -96

C30 ؟افزايش دهيم، مساحت آن چند درصد افزايش خواهد يافت    
1( 20  2( 25  3( 5/37  4( 50   

 ليتر مايع با ضريب انبساط حجمي      2ظرفي توسط    -97
K

/ 11021 اگـر دمـاي    . پر شده اسـت   طور كامل     به ×−4
ضريب انبساط خطي  (؟ريزد متر مكعب مايع از ظرف بيرون مي    ، چند سانتي  افزايش دهيم  C60ظرف و مايع را   

15103ظرف
2 −−× Kاست (.    

1(310613 −×/  2( 12  3( 6/13  4( 8/16   
ه ك براي آن.  محبوس استcm24ي يك دستگاه باد دوچرخه به طول آتمسفر درون استوانههوا با فشار يك   -98

هوا را گاز  (؟متر بايد كاهش دهيم  شود، طول استوانه را چند سانتيآتمسفر  3در دماي ثابت فشار هواي محبوس 
    .)كامل فرض كنيد

1( 4  2( 8  3( 12  4( 16   
  نگاه به گذشته

 متري از سطح زمين قرار دارد، با چه سرعتي برحسب متر بـر   2/16اي را كه در ارتفاع        در شرايط خأل، گلوله    -99
ــهثا ــا بــيش  نيــه در راســتاي قــائم ب ــاال پرتــاب كنــيم ت ــه تــرين فاصــله طــرف ب  m18ي آن از ســطح زمــين ب

(برسد؟
s
mg( 210=   

1 (6  2 (8  3 (5/6  4 (5/8   
دهـد،    ام مـي   كه حركت نوساني هماهنگ ساده انج      g100نمودار انرژي پتانسيل كشساني نوسانگري به جرم       -100

 ي حركت اين نوسانگر چند ثانيه است؟    دوره. صورت زير است برحسب فاصله از مركز نوسان به

1(25
π    2(50

π    

3(25
2π    4(100

π  
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 3فيزيك

 محل انجام محاسبات

   دقيقه45

  

 
   آبي هاي منتخب كتاب سؤال

510 در فشار  گاز كاملي حجم   -101 Pa  27و دماي C 31 با ، برابرcm هاي گاز كـدام اسـت؟        تعداد مولكول . است

)8 JR
mol.K

236و= 10=     )عدد آووگادرو×

1( 212 5 10/ ×  2( 192 5 10/ ×  3( 
1310

24  4(
2310

24  
-فرايند ميدر مورد اين . دور ميf به حالت iي از حالت فرايندي گاز كامل، طي  معينمطابق شكل زير، مقدار -102

   . . . .توان گفت 
  .استدما  فرايند هم) 1
  .دررو است بيفرايند) 2
  .گاز گرما گرفته است) 3
  .كار انجام شده روي گاز مثبت است) 4

1q، يكي داراي بار   جرم  هم كوچك   ي  ولهلگ دو -103 q=      2 و ديگري داراي بار 2q q=           را بـه انتهـاي دو نـخ بـا 
 از  هـا    گلولـه  هـر يـك از     انحراف يها زاويه. آويزيم  ها را از يك نقطه مي      هاي مساوي بسته و انتهاي ديگر نخ        طول

      .)نظر شود ها صرف از جرم نخ (دارند؟با هم اي   چه رابطه،گيريم  ميβ و α ترتيب به را كه تعادل وضعيت
1 (α = β  2 (2β = α  3 (2tan tanβ = α  4 (2α > β > α  

4qبار الكتريكي   مطابق شكل زير،     -104 C= − µ     510نواخـت بـه بزرگـي        در يك ميدان الكتريكي يك V
m

 رهـا   
. يابـد  مـي  افـزايش  ژول  ميلـي 8 آنانرژي جنبشي  ،  B تا    A ي  ه نقط  از q بار   خودي   خودبه جايي  در جابه . شود  مي

B A(V V      چند كيلوولت است؟−(
1 (2  
2 (2-  
3 (200  
4 (200-  

2ر به ظرفيت    را به دو سر يك خازن پ1C       دو سر يك خازن خالي به ظرفيت         -105 1
1
2C C=    كنـيم   وصـل مـي. 

    شود؟  چند برابر مي،بعد از تعادل الكتريكي در مقايسه با حالت اوليه 2Cخازن الكتريكي ذخيره شده در انرژي 

1 (1
3  2 (2

3  3 (1
9  4 (4

9  
اگر سيم را از ابزاري عبور دهيم تا بـدون   .  است 2mm و قطر مقطع آن      مترسانتي 10يك سيم فلزي    طول   -106

 ؟  شده استمتر  چند سانتيسيم در حالت جديد برابر شود، طول 16تغيير جرم، مقاومت الكتريكي آن 
1 (5/2  2 (40   3 (80  4 (160  

 تـوان   برابـر  چنـد  Rمـصرفي مقاومـت    توان. دهد ولت را نشان مي    18 آل  ده اي سنج ، ولت شكل زير در مدار    -107
        ؟  است rمصرفي مقاومت

1( 9/0    2(10
9    

3( 5/4    4 (9  
نـشان  آل  ايـده سـنج    كه ولتعددي در اي ر قابل مالحظهتغيي، k با باز و بسته كردن كليد   زير،اگر در شكل     -108

  . . . كه گيريم نتيجه ميدهد حاصل نشود،  مي
1 (R ناچيز است.          
  . ناچيز استR در مقايسه بامولدمقاومت دروني ) 2
    . ت برابر اسR بامولدمقاومت دروني ) 3
  .كند سنج تغييري نمي در هر حالتي عدد ولت) 4
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 محل انجام محاسبات
. كنـد  هايي مطابق شـكل عبـور مـي        ، جريان ي كاغذ قرار دارند      كه در صفحه    موازي و بلند   ،از سه سيم راست    -109

(چند نيوتون و در چه جهتي است؟   Cبر هر متر از سيم وارد برايند نيروي ي  اندازه
A
m.T7104 −×π=µ(    

1 (59   ، به سمت چپ×−10
2 (59   ، به سمت راست×−10
  ، به سمت راست−510) 3
   به سمت چپ، −510) 4

و يـا   .. ......اگر حلقـه را     .  قرار دارند  ي كاغذ    در صفحه   حامل جريان  ي رسانا و سيم راست    ، حلقه زيردر شكل    -110
 .  گرد خواهد شد ، جريان القايي در حلقه ساعت........  را Iشدت جريان 

      كاهش دهيم- از سيم دور كنيم) 1
   افزايش دهيم- از سيم دور كنيم) 2
   كاهش دهيم- به سيم نزديك كنيم) 3
   افزايش دهيم-  به سيم نزديك كنيم)4

  هاي طراحي سؤال
كـل  ي    انـدازه . رود  مـي cبه حالت  aاز حالت  فرايندهايي    طي اتمي ل تك ممطابق شكل زير، نيم مول گاز كا       -111

 (؟چنـد ژول اسـت    طـي ايـن فراينـد       گرماي مبادله شده بين گـاز و محـيط          
K.mol

JR 8=،RCMV 2
3

= 

RCMPو 2
5

=(    
1( 90    2( 300    
3( 210    4( 290   

گرمـايي  . كند   را طي مي   مقابلاي مطابق شكل      اتمي چرخه  يك مول گاز كامل تك     -112
)RC(؟استچند ژول كند،  با محيط مبادله ميABCدر مسيركه گاز  MV 2

3
=    

1( 200    2( 400    
3( 200-    4( 400-   

در هر چهـار دقيقـه      اين ماشين   اگر  . درصد است 10و   kW20 ترتيب  بهي يك ماشين گرمايي       توان و بازده   -113
    ؟است دهد برابر با چند كيلو ژول ي سرد مي ي گرمايي كه در هر چرخه به چشمه اندازهد، كنطي را  چرخه 480

1( 5/94  2( 80  3( 90  4( 100   
ي گرمايي كه اين كولر در هـر          اندازه.  است 5/2عملكرد آن    وات و ضريب     700توان مصرفي يك كولر گازي       -114

    ؟دهد برابر با چند كيلوژول است دقيقه به فضاي بيرون مي
1( 42  2( 105  3( 147  4 (63  

CqAبرابر با  BوAرساناي و    ي مشابه ها  كرهي    بار اوليه  ،در شكل زير   -115 µ= CqBو 20 µ=12  اگـر  . اسـت
فرض كنيد هيچ بار الكتريكي بـر        (؟شود  جا مي   را ببنديم، چند الكترون و در چه جهتي بين دو كره جابه           kكليد

C/eروي سيم قرار نگيرد و 191061 −×=(    
1(131052     Bبه A ازو/×
2(131052       Aبه Bو از /×
3(191052       Bبه Aو از /×
4(191052      Aبه Bو از /×

qqاي    در شكل زير بارهاي الكتريكي نقطه      -116 qqو1= 22 االضـالعي ثابـت      در دو رأس مثلـث متـساوي       =−
 برابر باAي در نقطه 1q بار حاصل ازاگر بزرگي ميدان الكتريكي   . اند  شده

C
N2000   هـاي    باشـد، براينـد ميـدان

 برحسبAي   در نقطه2qو1qالكتريكي بارهاي
C
N؟ كدام است)q( >    

1(31033 ×−−= )ji(E    
2(31033 ×+= )ji(E    
3(3103 ×−= )ji(E   
4(3103 ×−−= )ji(E   
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كنيم و    صورت متوالي به يك مولد وصل مي       باشد به   ها هوا مي    هاي آن   ن صفحه دو خازن مشابه تخت را كه بي       -117 م محاسباتمحل انجا
ها  ي يكي از خازن فضاي بين دو صفحهها را از مولد جدا كرده و  آني  دو سر مجموعهها،  پس از باردار شدن خازن

انـرژي الكتريكـي ذخيـره شـده در     . كنيم طور كامل پر مي  بهk=5الكتريك  يك قطعه شيشه با ضريب دي   را با 
    ؟ها در حالت دوم چند برابر حالت اول است ي خازن مجموعه

1(5
3  2(3

5  3(3  4(3
1   

بـاز و اخـتالف پتانـسيل دو سـر           k ابتدا كليد  ،در مدار شكل مقابل    -118
را ببنـديم، اخـتالف     kاگر كليد . است 1V با  ميكرو فارادي برابر   2خازن  

حاصـل . شود  مي 2V  برابر با   ميكروفارادي 2پتانسيل دو سر خازن     
2
1

V
V 

    ؟كدام است

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

    ؟رو، انرژي الكتريكي ذخيره شده در خازن چند ميكروژول است در مدار شكل روبه -119
1( 100      
2( 10    
3(410−      
  صفر) 4
  

 2اگـر   .  آمپر ساعت بار الكتريكي در مدار ايجاد كند        24تواند     مي ناچيز با مقاومت دروني      ولتي 12يك مولد    -120
مولد وصـل   مجموعه را به    دو سر اين    ديگر متصل كرده و       يكطور متوالي به      واتي را به   24 ولتي و    6 مشابه   المپ

دو سـر   ولتاژ   و فرض كنيد     ها ثابت است    الكتريكي المپ مقاومت   (؟شود  كنيم، پس از چند ساعت مولد خالي مي       
    ).ماند باقي ميتا زمان اتمام ثابت مولد 

1( 6  2( 12  3( 24  4( 48   
21در مدار شكل زير،      -121 ε=ε12و rr  2εچه قدر باشد تا اختالف پتانسيل دو سـر مولـد          Rمقاومت. است <

    ؟صفر شود

1(12 rr −    2(
1
2

r
r    

3(21 rr +    4(
2
1

r
r  

    ؟چند آمپر است3R جريان گذرنده از مقاومت ،زيردر مدار شكل  -122
       صفر)1
2( 4/0    
3( 8/0      
4( 5/0   

)VV(.هدد شكل زير قسمتي از يك مدار الكتريكي را نشان مي -123 BA     ؟برابر با چند ولت است−
1( 8    
2( 8-    
3( 20    
4( 20-   
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با سرعت  −mC2 گرم و بار2اي به جرم  مطابق شكل زير، ذره -124 محل انجام محاسبات
s
m310طور افقي وارد ميدان مغناطيسي   به

ي ميدان الكتريكي چند ندازها. شود  تسال مي1/0سويي به بزرگي  نواخت و درون يك
C
N  و جهت آن به كدام طرف

(؟نشوداز مسير خود منحرف باشد تا ذره 
kg
Ng( 10=    

      ، باال110 )1
    ، پايين100 )2
      ، باال100 )3
   ، پايين110 )4
  

ثابت نگه BوAهاي  حامل جريانهاي مستقيم، موازي و بلند  سيم،در شكل مقابل -125
ها قـرار داده      ه مكاني و موازي سيم     چ در A60سيم سوم حامل جريان   . اند  داشته شده 

ي كاغـذ قـرار        در صـفحه   CوA  ،Bهر سه سيم   (؟شود تا به حال تعادل باقي بماند      
    .)دارند

    و بين دو سيمBمتري از سيم  سانتي4 در )1
     دو سيمي  از فاصلهخارجو Aمتري از سيم  سانتي4 در )2
    و بين دو سيمBمتري از سيم  سانتي6 در )3
   دو سيمي  از فاصلهو خارج Aمتري از سيم  سانتي20 در )4

/Tنواختي به بزرگي هاي ميدان مغناطيسي يك  دور سيم عمود بر خط200 با سطحيمي  پيچه -126 . قرار دارد 20

 با چه آهنگي برحسبپيچهمساحت 
s

m2
    ؟ ولت شود4/0ابر با ي القا شده در آن بر تغيير كند تا نيروي محركه 

1( 2/0  2( 02/0  3( 01/0  4( 1/0   
ي   ايم كه مساحت هـر حلقـه       اي ساخته   ، سيم لوله  mm2با سيم روكش داري به طول يك متر و قطر مقطع           -127
24104آن m−×π ـ  شـده پيچيـده  صـورت فـشرده    بهديگر  ها در يك اليه و كنار يك باشد و حلقه  مي ضـريب  . دان

(؟لوله چند هانري استخودالقايي اين سيم
A
m.T( 7104 −×π=µ    

1(6103 −×π  2(6102 −×π  3(8103 −×π  4(8102 −×π  
 اين  .است cm10هاي آن    كه شعاع حلقه   استساخته شده   طوري   متر   6ي مسطحي از سيمي به طول         پيچه -128

ميدان مغناطيـسي يكنـواختي بـه       هاي    خط و عمود بر     آن واقع در سطح      گذرا از مركز پيچه،    پيچه حول محوري  
پيچـه چنـد ولـت      ايـن   ي نيـروي محركـه القـايي در            بيـشينه  .چرخـد    دور مي  300در هر دقيقه     G200بزرگي
)(؟است 3=π    

1( 18/0  2( 8/1  3( 18  4 (180  
  نگاه به گذشته

 متري از سطح زمين قرار دارد، با چه سرعتي برحسب متر بـر   2/16اي را كه در ارتفاع        در شرايط خأل، گلوله    -129
ــا بــيش  ثانيــه در راســتاي قــائم بــه ــاال پرتــاب كنــيم ت ــه تــرين فاصــله طــرف ب  m18ي آن از ســطح زمــين ب

(برسد؟
s
mg( 210=   

1 (6  2 (8  3 (5/6  4 (5/8   
دهـد،     كه حركت نوساني هماهنگ ساده انجام مـي        g100نمودار انرژي پتانسيل كشساني نوسانگري به جرم       -130

 ي حركت اين نوسانگر چند ثانيه است؟    دوره. صورت زير است برحسب فاصله از مركز نوسان به

1(25
π    2(50

π    

3(25
2π    4(100

π  
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 2      شيمي  
 

  است؟نادرست مطلبكدام  -131

  .مشابه يكديگرندهاي يك عنصر  ي اتم  دالتون، همهي طبق نظريه) 1
   .ي ميان اتم و الكترون پي برده نشد به رابطه ،فرايند برقكافتدر ) 2
  .اي بنيادي براي الكتريسيته پيشنهاد كرد كه اين ذره الكترون ناميده شد فارادي ذره) 3
  . ي كاينات هستند طو عقيده داشت كه هوا، خاك، آب و آتش عنصرهاي سازندهارس) 4

  .  ي درست را انتخاب كنيد رو، گزينه با توجه به شكل روبه -132
  .دار كه همان مدل اتمي تامسون است، مربوط است اين شكل به مدل اتم هسته) 1
  . ي آن است  برابر حجم هسته510حجم اتم طال به تقريب) 2
  .ي پرتو در مركز اتم قرار دارد ي طال، عامل منحرف كننده در تابش پرتوي آلفا به ورقه) 3
  .اي بسيار كوچك و سبك دارد اتم طال، هسته) 4

هـا چنـد نـوع      با توجه به اين ايزوتوپ. داردS3516 وS3216،S3316،S3416 و گوگرد چهار ايزوتوپ پايدارH21  وH11هيدروژن دو ايزوتوپ پايدار -133
)SH(هيدروژن سولفيدمولكول   هاي متفاوت خواهيم داشت؟  با جرم 2

1 (4  2 (6  3 (8  4( 16  
تر، يك  انرژي باالتر به يك تراز انرژي پاييني خطي اتم هيدروژن، هر انتقال الكتروني از يك تراز  براي توجيه طيف نشر،طبق مدل اتمي بور -134

 در طيف نشري خطي مشخص شده باشد، كدام 1X با خط طيفيAاگر انتقال الكتروني . آورد خط طيفي را در طيف نشري خطي به وجود مي
  است؟ 2X خط طيفيي انتقال الكتروني نشان دهنده

1 (B    
2 (C  
3 (D    
4 (E  

جزو عناصر ... است و اين عنصر با عدد اتمي ...  الكترون دارد، آرايش الكتروني تراز سوم آن به صورت 10ي سوم انرژي خود   در اليهXعنصر  -135
 .شود محسوب مي... دسته 

1 (262 43320 sps،s،  2 (262 33320 dps،s،  3 (1062 33330 dps،d،  4 (262 33322 dps،d،  
  است؟ نادرستمطلبكدام  -136

2 الكترون باMo42 ،24در اتم) 1
1

smوجود دارد  . 

  .  با هم برابرندX24 وM29هاي  در اتم0lهاي با تعداد الكترون) 2
  .  جدول تناوبي با هم برابرند35 و 25هاي  هاي مربوط به خانه هاي ظرفيتي اتم لكتروناتعداد ) 3
  Fe(26( . است0lm الكترون با13، كاتيون داراي 32OFeدر تركيب يوني) 4

... ها تعلق داشت، عدد        به اين مكان   72 و   68،  44هاي اتمي      مندليف جاهاي خالي وجود داشتند كه عنصرهايي با جرم         هاديپيشندر جدول    -137
 ... بوده و اين عنصر ... شود و فرمول اكسيد آن به صورت  گفته مي... م تعلق دارد كه امروزه وبه اِكاآلوميني

  . ذوب و چگالي كمي دارد ، نقطه2EaO، ژرمانيم،72) 2  . ذوب و چگالي كمي دارد  ، نقطه3EaO، گاليم،68 )1
  . ذوب كم و چگالي بااليي دارد ، نقطه32OEa، ژرمانيم،72) 4    . استب اذم، در دماي بدن 32OEa، گاليم،68) 3

 به ترتيب كدام دو عنصر در يك دوره و كدام دو عنصر در يك گروه جـدول تنـاوبي جـاي                      ،D36 و A13،X19،Y31در ميان چهار عنصر    -138
 .)ها را از راست به چپ بخوانيد گزينه(دارند؟ 

1( A,DY,D   2 (A,XY,D   3 (X,YA,D   4 (X,DA,Y   
2 و1lm و1l و5nي عنصري كه در اتم آن، الكتروني با اعداد كوانتومي كدام عبارت درباره -139

1
smتواند درست باشد؟   مي، وجود دارد  

   .ترين شعاع اتمي را دارد ترين انرژي نخستين يونش و كم هالوژني است كه در بين عناصر هم گروهش، كم )1
  .ي پنجم قرار دارد  و در دوره15 يا 14، 13هاي  در يكي از گروه) 2
  .  اتمسفر به حالت جامد است1نافلزي است كه در دماي اتاق و فشار ) 3
  .ترين الكترونگاتيوي را در گروه خود دارد است و بيش pي  فلزي است كه در بين عناصر دسته) 4
  
  

  دقيقه30: قت پيشنهاديو

 محل انجام محاسبات

 از  به يكي  است و شما بايد      كتاب پايه زوجشيميآموزان گرامي، توجه كنيد كهدانش
 .پاسخ دهيد» 3شيمي«يا » 2شيمي «هاي  ل سؤا دو دسته
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  كدام مطلب درست است؟ -140
  . مخلوط كردHClي آب يد، بايد محلول پتاسيم يدات را با محلول پتاسيم يديد در مجاورت  براي تهيه) 1
  .يابد رت يكنواخت كاهش ميي ذوب فلزهاي قليايي و قليايي خاكي از باال به پايين به صو نقطه) 2
  .است، يك عنصر فلزي استبه ترتيب از چپ به راست  2، 8، 18، 4هاي اتم آن به صورت  ها در اليه عنصري كه شمار الكترون) 3
  .هاي موجود در جدول را توجيه كند نظمي مندليف با مرتب كردن عنصرها برحسب عدد اتمي، توانست بي) 4

است، به صـورتي    ...  رو به    طور كلي    به ها  و مقدار انرژي نخستين يونش آن     ...  در يك دوره، شعاع اتمي عنصرها        عنصرهاافزايش عدد اتمي    با   -141
  .  داردي خود را دوره در ميان عناصر هممقدار انرژي نخستين يونش ... در ... كه در تناوب سوم جدول تناوبي عنصر 

  ترين  بيش-نئون - افزايش-كاهش) 2  ترين  كم- آرگون- كاهش-افزايش) 1
  ترين  كم- سديم- افزايش-كاهش) 4  ترين  بيش- سديم- كاهش-افزايش) 3

جـدول   ) از عناصر اصلي قبل از دوره چهـارم        ( چند عنصر متوالي   انرژي نخستين يونش   تغييرات    زير، كه  نموداربا توجه به     -142
 درست است؟گزينه كدام  دهد، را نشان ميدر مقابل عدد اتمي تناوبي 

  .  عناصر موجود در يك دوره از جدول قرار دارند تمامي)1
2 (E، و  هالوژن يك Fست و  يك گاز نجيب اD پر داردنيمه يك اوربيتال  .  
  .  پايدارتر استB نسبت به C و Eآرايش الكتروني ) 3
  . استگروه   همAتري دارد و با  يونش كمنخستين  انرژي G نسبت به G عنصر بعد از )4

 است؟مطلب صحيح كدام  -143

g(NaCl)g(Cl)g(Na(مربوط به واكنشسديم كلريد بلور ي   انرژي شبكه)1  است .  
   .  عامل شكننده بودن تركيب يوني است،انجامد اي كه پس از وارد شدن ضربه به شكسته شدن بلور يك تركيب يوني مي  نيروهاي جاذبه)2
  . ها برابر است  با تعداد آنيونها داد كاتيون در بلور يك تركيب يوني همواره تع)3
  . نام است هاي با بار هم تر از نيروي دافعه بين يون نام خيلي بيش هاي با بار ناهم  بين يوني  در يك جامد يوني نيروي جاذبه)4

)mol.g:OH,CuSO(  درست است؟ مطلبكدام  -144 124 18160   
  . بوده و نسبت شمار آنيون به كاتيون در آن، برابر با يك استآمونيوم نيترات در حالت مذاب رساناي جريان برق) 1
/,OH.CuSOبا حرارت دادن پنج گرم نمك آبدار) 2 24   .آيد  گرم نمك خشك و بدون آب، به دست مي561
  .  نيترات است)I (س تركيب م يك مول ازها در فسفات، دو برابر تعداد كاتيون)  II ( تركيب كبالت يك مول ازها در تعداد كاتيون) 3
  . دهند ها نشان مي ترين نسبت ممكن را براي كاتيون در فرمول شيميايي يك تركيب يوني دوتايي، زيروندها كوچك) 4

   است؟نادرستكدام مقايسه . دهد ي چند تركيب يوني را نشان مي جدول زير انرژي شبكه -145

1 (23 ab     
2( 13 cc   
3( 12 ab   
4 (22 bc   

OH.FeSO(آموزي در آزمايشگاه، يك بوته چيني را وزن كرده و سپس مقداري زاج سبز               دانش -146 24 را وارد بوته كرده و تا رسيدن به نمك         ) 7
OxH.FeSO كـدام اسـت؟   x آمـوز از شـروع تـا پايـان آزمـايش، مقـدار       ن دانـش هاي اي دهد، با توجه به يادداشت حرارت مي به آن 24

)mol.g:OH,FeSO( 124 18152   g22جرم بوته چيني  
1(  5    2 (4    g/ 5627جرم نمكقبل از حرارت( بوته(  
3 (3    4 (2    g/1226جرم نمكبوته  )بعد از حرارت(  

  تري دارد؟ وجود جفت الكترون ناپيوندي روي اتم مركزي در يك مولكول، در كدام ويژگي آن اثر كم -147
  طول پيوند) 4  شكل هندسي) 3  ي پيوندي زاويه) 2  قطبيت مولكول) 1

  .  هم تفاوت دارندبا............ با هم شباهت و در مورد ..............  در مورد SCO و HCNمولكول  -148
   داتيو    هاي شمار پيوند-اند هشتايي پايدار رسيدهآرايش هايي كه به  شمار اتم )2   شمار پيوندهاي دوگانه-هاي ناپيوندي شمار جفت الكترون) 1
  ي بين مولكولي   قدرت نيروهاي جاذبه-شمار پيوندها) 4    ي پيوندي         زاويه-قطبيت مولكول) 3
 محل انجام محاسبات  

2O  Cl  F  آنيون  
  كاتيون

3a  2a  1a  Na  
3b  2b  1b  K  
3c  2c  1c  2Ca  
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اسـت و   ..... اتم مركزي بوده، شمار قلمروهاي الكتروني آن برابر شمار قلمروهـاي اتـم مركـزي در مولكـول                   ....... ، اتم   22ClSOدر مولكول  -149
ها در   اليه ظرفيت اتمهاي ناپيوندي الكترونجفت از مجموع شمار ......  ، 3Iها در هاي ناپيوندي اليه ظرفيت اتم مجموع شمار جفت الكترون

 . است22ClSOمولكول

1( SPOCl 3-2  تر  كم (SNCl 3-3  تر  بيش (OPOCl 3-4  تر  كم (ONCl 3-تر  بيش  
  .كند گروه هيدروكسيل را در اين مولكول تأييد مي... ..دهد و وجود  را نشان مي..... مولكول ..... رو، مدل  شكل روبه -150

   پنج– گلوكز –گلوله و ميله ) 1
   سه– گليسرين –گلوله و ميله ) 2
   پنج– گلوكز –ساختاري گسترده ) 3
   سه– گليسرين –ساختاري گسترده ) 4

  تر است؟  بيش آن كل مولكول دريونديهاي ناپ  الكترونجفت قلمرو الكتروني داشته و 4در كدام مولكول زير اتم مركزي بيش از  -151
1 (4SF  2 (5PCl  3 (3NF  4 (OCl2  

 ترين مقدار ممكن است؟  در كدام تركيب عدد اكسايش كلر بيش -152

1( HCl  2(3HClO  3(72OCl  4(ClO  
62 به صورت Y و3Xاگر آرايش الكتروني اليه ظرفيت -153 33 ps ،درست است؟طلب كدام م باشد 

1 (X و Y 1 الكترون با12 هر دو دارايlاند .  
  .  است1 و 3هايشان به ترتيب   در تركيبY و X عدد اكسايش باالترين) 2
3 (X و Y3توانند تركيبي با فرمول  ميXYكند گيري مي  تشكيل دهند كه در ميدان الكتريكي جهت .  
  . ي استي هشتايي پايدار در مورد اتم مركزي رعايت نشده و قطب  قاعده5XYدر مولكول) 4

  كدام است؟ زيرهاي ناپيوندي در تركيب  هاي پيوندي به شمار جفت الكترون نسبت شمار جفت الكترون -154

1( 5
3315 n    2 (53

3316



n

n  

3( 53
3315




n

n
   4( 

n

n

3
3316   

 .)كنند ي هشتايي پيروي مي ها از قاعده ي اتم همه(؟ است) -2(راي بار الكتريكي ا د،ي زير ي داده شده ذرهكدام  -155

1 (Cl

Cl

PCl
|
  2 (NNN   3 (O

O

P

O

O
|

|
  4 (  

 است؟مطلب صحيح كدام  -156

1(3CHClو HCNگاز ،در اثر كاهش دما) 2    .  قطبي هستند HClبل از  قHBrشود  مايع مي .  
3333نقطه جوش) 4  . متيل اتر با اتانول ايزومر است و نسبت به اتانول نقطه جوش باالتري دارد  دي)3 NHSbHAsHPH است .  

  . است... در ... و ...  در اثر وجود پيوندهاي گرافيترسانايي الكتريكي  -157
  هاي گرافيت  اليه- دوگانه-قطبي) 2  يه سراسر ال- رزونانس- دوگانه)1
   هاي گرافيت بين اليه - الكترون غير مستقر-واندروالسي )4  هاي گرافيت  بين اليه- قطبي-واندروالسي )3

3322223نام هيدروكربني با فرمول -158 CH)CHCH(CH)CH(CCH)CH(كدام است؟  

  متيل اوكتان دي -7، 3) 4   اوكتن-2 -يلمت يد -6، 2) 3  اوكتانمتيل   دي -6، 2) 2   اوكتن-6 -متيل  دي-7، 3) 1
  است؟نادرست مطلبكدام  -159

  .  هپتانون و استون هر كدام داراي يك گروه كربونيل هستند-2) 1
  . رم مايع است بوتن با ب-2وموبوتان حاصل واكنش بر  دي-3و2) 2
  . دكريد استفاده كلر لويني توان در تهيه پلي روژن كلريد مي حاصل از واكنش اتين با هيدي از ماده) 3
  . تر دارد  اتم هيدروژن نسبت به بنزآلدهيد بيش3 اتم اكسيژن و 3 اتم كربن، 2رين، آسپ) 4

  است؟نادرست) مقابلساختار (در مورد آسپارتام عبارت كدام  -160

521814 فرمول مولكولي آن)1 ONHCبوده و يك تركيب آروماتيك است .  
  .  و سه اتم اكسيژن هر كدام داراي سه قلمرو الكتروني هستند اتم كربن9 در ساختار آن )2
  . است»  اكسيژن-كربن«و دو پيوند ساده »  اكسيژن-كربن«داراي سه پيوند دو گانه ) 3
  . هاي عاملي آميني، كربوكسيل، استري و آميدي است داراي گروه) 4

 محل انجام محاسبات



  20 : ي صفحه  رياضيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شيمي
  

OHAlFNaHFNaOHOAl) 263321 

OHCOOHC) 2221882 

 3      شيمي  
  

  است؟درست عبارتكدام  ،، پس از موازنهرو روبههاي  با توجه به واكنش -161

    .  است26برابر ) 1( واكنش ي هاي مولي مواد در معادله مجموع ضريب) 1
  . است8 در دو واكنش برابر هدهند هاي مولي مواد واكنش اختالف مجموع ضريب) 2
  .است) 1(سه برابر ضريب اين ماده در واكنش ) 2(واكنش  در OH2 ضريب) 3

8 برابر2CO ضريببه) 1( واكنش ي  معادلههاي مولي مواد در مجموع ضريب) 4
  . است30

  است؟ نادرستمطلبكدام  -162

aq(CuSO)s(Al(...با انجام واكنش) 1    . شود  آلومينيم تشكيل ميفلز سرخ فام مس روي سطح ورقه 4
  . شود  توليد ميs(ClNH4(، گرد سفيد رنگ آمونيوم كلريدHCl و بخار3NHثر واكنش بخارا بر) 2
  . شود وكلريك اسيد نيز توليد مينيم با هيدري، در واكنش آلوم)g(OHCH3(( متانولي يكي از گازهاي حاصل از تجزيه) 3
  . شود از تجزيه يك مول كلسيم كلرات و پتاسيم كلرات مقدار يكساني گاز اكسيژن توليد مي) 4

  جايي يگانه است؟ كدام واكنش زير جابه -163
1( 3223 2HNOCdSSH)NO(Cd     2( 3232 SAlSAl   
3 (OH)NO(BaHNO)OH(Ba 22332 22   4 (Ag)NO(ZnAgNOZn 22 233   

)mol.g:N,C,S,H,O(ها برابر است؟  ي زير، تعداد اتم هاي برابر از كدام دو ماده در جرم -164 1141232116   
  CO - ت  2N - پ  SH2 - ب  NO - آ
  ب و پ) 4  آ و ت) 3  پ و ت) 2  آ و ب) 1

 ست؟ انادرستكدام عبارت  -165

  .لوساك وضع شد هاي تركيبي گازها، توسط گي قانون نسبت) 1
  . ليتر حجم دارد4/22، يگازهر مول از يك ، atm1 و فشار Cدر دماي) 2
  . اكسيژن دارد گاز گرم10 گرم گاز هيدروژن حجمي برابر حجم 10در شرايط استاندارد، ) 3
  .نون آووگادرو، در فشار و دماي ثابت، يك مول از گازهاي مختلف، حجم ثابت و برابري دارندبراساس قا) 4

)mol.g:O,H,C(  است؟نادرستمطلب كدام با توجه به ساختارهاي زير  -166 116112  

                                     
  . سيژن وجود دارد مول اك4 مول هيدروژن و 8 مول كربن، C ،9 ي در يك مول از ماده) 1
  . آيد  با متانول به دست ميBشود و از واكنش ماده   به عنوان طعم دهنده مواد غذايي استفاده ميAده ما) 2
  . آيد  به دست ميC ماده ، وارد واكنش كنيمB با ماده HClاگر الكل چوب را در حضور ) 3
  . دهد ن را اكسيژن تشكيل مي درصد از جرم آ56/35  حدود را كربن وC درصد از جرم ماده 60) 4

فرض شود ( اند؟  ي محدودكننده و جرم يد حاصل كدام  گرم پتاسيم يديد وارد شد، واكنش دهنده3/8 ليتر گاز كلر در STP ،7/0در شرايط  -167
)mol.g:I,K(  .)نشده استواكنش جانبي انجام  112739   

    45/3 -پتاسيم يديد) 4     35/6 -يدپتاسيم يد) 3      76/3 -گاز كلر) 2      46/4 -گاز كلر) 1
در شرايط  طور كامل انجام شوند،       ها به   كنيم تا واكنش     وارد مي  در آب را   K مول عنصر    3 و   Ca، يك مول عنصر     Be مول عنصر    2مخلوطي از    -168

STP،2 چند ليتر گازH ؟ شود مي توليد 

1 (8/100  2 (4/78  3 (56  4 (4/22  
  
  

  دقيقه30: قت پيشنهاديو

 محل انجام محاسبات



  21 : ي صفحه  رياضيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شيمي
  

 بـا  2NO ليتـر گـاز  10هاي موجـود در    چند برابر تعداد مولكول تحت شرايط استاندارد، تقريبا2SOً  ليتر گاز8/2هاي موجود در    متعداد ات  -169
)mol.g:O,N(   گرم بر ليتر است؟92/0چگالي  11614    

1 (88/1    2 (54/0   3 (17/2     4 (63/0  
  است؟نادرست كدام مطلب -170

  . متيل پنتان است  تري-4 و 2 و 2 ايزواوكتان، آيوپاكنام ) 1
  .ي هوا با حجم مشخص، به چگالي گاز وابسته است كه آن هم به دما بستگي دارد حجم گاز مورد نياز براي پر كردن كيسه) 2
  . توان از واكنش زغال سنگ با بخار آب بسيار داغ تهيه كرد گاز متان را مي) 3
  . دهد نيوم اكسيد با آهن بسيار داغ واكنش ميي آلوم،واكنش ترميت در )4

  .) ژول بر گرم بر درجه سلسيوس در نظر بگيريد4/0 و 2/4 آب و مس را به ترتيب ي ظرفيت گرمايي ويژه ( است؟نادرست مطلبكدام  -171
  .ظرفيت گرمايي ويژه هر ماده برعكس ظرفيت گرمايي آن به مقدار آن بستگي ندارد) 1
  . گرم مس در دماي يكسان است45/9 برابر ظرفيت گرمايي 10 گرم آب، 9ظرفيت گرمايي ) 2
  .هاست هاي انتقال آن ديگر و راه هاي گوناگون انرژي به يك ترموديناميك، روش بررسي تبديل شكل) 3
  .تر است ر اتاق بيشليتر آب در دما و فشا متر مكعب بخار آب از ظرفيت گرمايي يك ميلي ظرفيت گرمايي يك سانتي) 4

كنيم   ميC25مساوي از آب با دماي هاي  را وارد حجمC100 آلومنيوم، نقره، مس و آهن و با دمايلزهاي برابر از چهار ف چهار ميله به جرم    -172
  ه است؟  دماي آب در ظرف محتوي كدام فلز، باالتر از بقي،پس از رسيدن به تعادل گرمايي

Fe Cu  Ag  Al  فلز  
45/0  38/0  235/0  9/0  )C.g.J(C 11    

   آهن)4  مس) 3  نقره) 2  آلومينيوم) 1
 . است... آنتالپي تبخير مولي آب برابر و ...  آنتالپي استاندارد سوختن پروپان برابر ،داده شدههاي   معادلهبا توجه به  -173

kJH)g(OH)g(CO)g(O)g(HC)I 2056435 22283  

kJH)l(OH)g(CO)g(O)g(HC)II 2220435 22283  

1( kJ،mol.kJ 2056164 1   2 (kJ،mol.kJ 2220164 1   
3 (kJ،mol.kJ 205641 1   4( kJ،mol.kJ 222041 1    

 است؟ صحيح كدام مطلب -174

  . شود گيري مي اندازه در گرماسنج بمبي، گرماي سوختن يك ماده به صورت تقريبي و در فشار ثابت )1
  . الدي درون گرماسنج يك سامانه منزوي استدر گرماسنج بمبي، بمب فو )2
  .  آنتالپي استاندارد تشكيل مانند آنتالپي سوختن همواره منفي است)3
  . تر از گرماي سوختن يك مول متان است  گرماي سوختن يك مول متانول كم)4

62HC  ،11560با توجه به اين كه آنتالپي سوختن       -175  mol.kJ 62 مول 7/0سوختن  اگر گرماي حاصل از     ،   استHC    20 كيلـوگرم آب     4 را به 
    خواهد شد؟گراد دماي نهايي آب چند درجه سانتيگراد بدهيم،  ي سانتي درجه

C.g

J
/


24ظرفيت گرمايي ويژه آب  

1 (60  2 (75  3 (85  4 (95  
 چنـد   ،يت بـه المـاس     گرم گراف  96 است، به هنگام تبديل       كيلوژول بر مول   -396 و   -394برابر  يت و الماس به ترتيب      فآنتالپي سوختن گرا   -176

)mol.gC(شود؟ كيلوژول گرما مبادله مي 112  

1 (16  2( 790  3( 16  4 (790  
H،)g(NOتشكيلهاي داده شده با توجه به واكنش -177  است؟ چند كيلوژول بر مول 

15222 532252  mol.kJH)g(ON)g(O)g(N  
1 (90+  2 (180+  122 14122  mol.kJH)g(NO)g(O)g(NO  
3 (35+  4 (70+  15222 11024  mol.kJH)g(ON)g(O)g(NO 

  
  
  

 محل انجام محاسبات



  22 : ي صفحه  رياضيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شيمي
  

 برابر g(NH3(  تشكيل با توجه به اين كه آنتالپي استاندارد       -178
mol

kJ46 و S 322 واكنش 23 NHHN   در دمايC27 برابر 
K

J200 
  اين واكنش برابر چند كيلو ژول است؟ Gاست،

1( 32    2 (32-    
3 (14+   4 (14-  

kJH,)g(NH)g(H)g(N: اگر واكنش  -179 9223 322   در دماي ،C187             به تعادل برسد، مقدار آنتروپي آن چند ژول بـر كلـوين 
  است؟ 

1 (128-  2 (79-   3 (200-   4 (103-      
  ي اين فرايند همواره درست است؟  تر از صفر هستند كدام گزينه درباره ، هر دو بزرگS وHبراي فرايندي در فشار ثابت، -180

1( G2    .خودي است  آن منفي و خودبه(Gخودي است خودبهغير و ثبت آن م .  
  . خودي بودن آن، به دما بستگي دارد گويي خودبه خودي يا غيرخودبه پيش) 4  . هاي گازي همراه است هاي فراورده با افزايش شمار مول) 3

    درست است؟مطلب كدام  -181
  . ي حالت استفاده كنيم نواختي و حالت فيزيكي يك سامانه، بهتر است از واژه في يك براي معر)1

4اگر در يك بِشر كه تا) 2
  . دهد ي دو فازي تشكيل مي  از آب پر شده است يك قطعه كوچك يخ بلوري بيندازيم، يك سامانه3

  . قابل تشخيص نيستهاي ناهمگن، مرز ميان دو فاز، همواره   در مخلوط)3
  . دهند  دو فاز را تشكيل مي،مخلوط استون، هگزان، آب و اتانول به نسبت مولي برابر) 4

 گـرم ليتـيم نيتـرات    9/52ي بلـور     انرژي آزاد شود و براي فروپاشـي شـبكه         kJ930م نيترات،   ي ليت  يك مول  هاي   يون پوشي  اگر در اثر آب    -182
kJ4/330تقريباً كدام است؟ يك مول از آن  گرما الزم باشد، آنتالپي انحالل)mol.g:O,N,Li( 116147  

1 (431+    2 (3/253-    
3 (499-    4 (1361+  

شـود؟    در آن حـل مـي  s(CaSO4(چند گرم ديگـر  .  گرم آب در دماي معين، داراي يك گرم يون كلسيم است500 در  4CaSOمحلولي از  -183
)mol.g:CaSO,Ca(  .) گرم آب است100 گرم در 02/1 در اين شرايط برابر 4CaSOپذيري  انحالل( 14 13640   
    5/1) 2    صفر) 1
3 (7/1    4 (1/4  

 توان تهيه كرد؟  آن را ميppm 40 چند كيلوگرم محلول تقريباًموالر پتاسيم هيدروكسيد،  02/0محلول ليتر  ميلي 100با  -184

)111639  mol.g:H,O,K(  
1 (8/2    2 (2/1    3 (6/3  4 (4/1       

    ها، درست است؟ ها و محلول ي نقطه جوش مايع كدام مطلب درباره -185
  .رود كند و به تدريج باالتر مي ها، ضمن جوشيدن آن تغيير مي  نقطه جوش محلول نمك)1
  .شود ي جامد غير فرار در يك حالل، سبب باال رفتن فشار بخار آن مي حل شدن يك ماده) 2
  .شود آمدن نقطه جوش آن مي ي جامد غير فرار در يك حالل، سبب پايين حل شدن يك ماده) 3
  .تر است نقطه جوش محلول يك موالل منيزيم كلريد، از نقطه جوش محلول دو موالل شكر، پايين) 4

 ت؟ اسالزم% 85 با خلوص NaOH گرم محلول يك موالل سديم هيدروكسيد تقريباً چند گرم 8ي  براي تهيه -186

)mol.g:H,O,Na( 111623   
1 (47/0  2 (36/0  3 (28/0  4 (23/0  
  

  
 محل انجام محاسبات



  23 : ي صفحه  رياضيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شيمي
  

رسانيم   ليتر مي    ميلي 250به دست آمده را با افزودن آب خالص به          محلول  كنيم و حجم       مقداري آب به آرامي حل مي      در را   ONa2 گرم 4/12 -187
121 را كه در شرايط آزمايش داراي چگالي       3SO ليتر گاز  7/23در يك ظرف ديگر،     ). Aمحلول  ( L.g/    حجم نهايي  . كنيم   است وارد آب مي

 30 براي واكـنش كامـل بـا         Bليتر از محلول موجود در ظرف          چند ميلي  تقريباً ).Bمحلول  (ليتر است      ميلي 150محلول موجود در اين ظرف      
)mol.g:S,O,Na(م است؟  الزAليتر از محلول موجود در ظرف  ميلي 1321623  

1 (13/10  2(  25/20  3( 44/44    4 (51/40  
.  رسانايي چند محلول آبي با هم مقايسه شده است         در شكل روبرو   -188

 توانند باشند؟  به ترتيب كدام ميهاي پ، ب، آ محلول

   سولفات(II) مس - آمونياك-استون) 1
   هيدروكلريك اسيد- استون-شكر) 2
   آمونياك-وفلوئوريك اسيد هيدر-اتانول) 3
    شكر-سديم كلريد -هيدروفلوئوريك اسيد) 4

 موالل پتاسيم نيترات با شروع نقطه انجماد كدام محلول برابر است؟  1/0ي انجماد محلول  شروع نقطه -189

   موالل كلسيم كلريد1/0محلول ) 2   موالل ساكارز2/0محلول ) 1
   موالل گلوكز1/0 محلول) 4  نيم نيتراتي موالل آلوم1/0محلول ) 3

  كدام گزينه درست است؟  -190
1( Hانحالل پتاسيم كلرات در آب منفي و Sانحالل آن مثبت است  .  
  . كه فاز پخش كننده و فاز پخش شونده آن مايع استاي از سول هستند  هاي روغني، نمونه رنگ) 2
g(CO)g(SH)g(Cl(ترتيب انحالل پذيري) 3 222 كند  در آب، با دما، تغيير نمي.   
  .  موالل شكر است1/0 برابر نقطه جوش محلول 2 موالل منيزيم كلريد، به تقريب 1/0نقطه جوش محلول ) 4
  
 
  

  .هاي زير با دقت پاسخ دهيد لطفاً بعد از پايان آزمون به سؤال
  شروع به موقع

  .)ي نظرخواهي آمده است هاي علمي در ابتداي برگه گويي به نظرخواهي و سؤال هاي شروع پاسخ زمان(شود؟   شروع ميي شما به موقع  در حوزهآزمونآيا  -293
  .شود گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي پاسخ) 2  .شود بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سر وقت آغاز مي) 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  دانش آيا- 294
  .داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند) و حتي گاهي اوقات پس از آن(خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون ) 1
  د اما نه به طور كاملشو اين موضوع تا حدودي رعايت مي) 2
  .شود شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي شوند و بعداً وارد حوزه مي بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي) 3
  .ودش 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

  ي پاسخ تشريحي  توزيع دفترچه–پايان آزمون 
ي پاسخ   شما توزيع دفترچهي در حوزه.  تشريحي فقط پس از پايان آزمون توزيع شود ي پاسخ هاي كانون، بايد دفترچه  طبق مقررات آزمون-296

  تشريحي چگونه است؟
  .شود مي ي پاسخ تشريحي داده  كنند، دفترچه به افرادي كه حوزه را زودتر ترك مي) 2  .شود ها گذاشته مي ي پاسخ تشريحي در كنار صندلي در اواخر آزمون، دفترچه) 1
  .شود ي پاسخ تشريحي توزيع مي برگ، دفترچه آوري پاسخ پس از اتمام جمع) 4  .دشو ي پاسخ تشريحي توزيع مي برگ، دفترچه آوري پاسخ در هنگام جمع) 3

   ترك حوزه–پايان آزمون 
  شود؟ ي ترك حوزه داده مي ي شما به داوطلبان قبل از پايان آزمون اجازه آيا در حوزه - 297
  گاه خير، هيچ) 4  ندرتبه ) 3  گاهي اوقات) 2  .شود ي ترك حوزه داده مي بله، قبل از پايان آزمون اجازه) 1

  ارزيابي آزمون
  كنيد؟ به طور كلي كيفيت برگزاري آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي - 298
  ضعيف) 4  متوسط) 3  خوب) 2  خيلي خوب) 1

 شود؟ آيا مقررات آزمون اجرا مي:نظرخواهي

  نور كم)پ(  نور زياد)ب(  خاموش)آ(




