
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 گویی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، تعداد، شماره سؤاالت و مدت پاسخ اختصاصیعنوان مواد امتحانی آزمون 

 گویی مدت پاسخ تا شماره از شماره تعداد سؤال مواد امتحانی ردیف
 دقیقه 75 130 81 50 ریاضیات 1
 دقیقه 35 155 131 25 فیزیک 2
 دقیقه 20 175 156 20 شیمی 3

 
 سرفصل دوازدهم سرفصل یازدهم سرفصل دهم مواد امتحانی

 5و  4فصل  - - حسابان 
 )119تا  90(صفحه 

 )76تا  62(صفحه بعدي)  (فضاي سه درس اول 3فصل  - 2و  1فصل  هندسه

 ها و آمار توصیفی مجموعه - ریاضیات گسسته
 )102تا  74و صفحه 38تا  19(صفحه 

 : اصول شمارش) 1(درس مباحثی در ترکیبیات 
 )73تا  56(صفحه 

 )44تا  1(صفحه (الکتریسیته ساکن)  1فصل  - فیزیک
 ها)   کنش موج (برهم 4کل فصل 

 )114تا  89(صفحه 

 )88تا   65(صفحه  3فصل  )77تا  61(صفحه  2فصل  - شیمی
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2صفحه  ریاضیات 

 
 ________________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

fاگر  (x) x x  مشتقf x
xبه ازاي  2 -81 کدام است؟ 2

1 (1
2 2 (1

2 3 (2 4 (2 

f(x)اگر  cos
x

f، مقدار  2 ( -82 چه عددي است؟ 16(

1 (128 2 (64 3 (128 4 (64 

xf(x)اگر 
x

9 )fحاصل  2 )f ( )2 -83 چقدر است؟ 2

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

xدر  fاگر  پذیر و  مشتق 2
x

f(x)lim
x22

4 6
4

yباشد، مقدار مشتق تابع   x f x
2 xنقطۀ در  2 -84 چقدر است؟ 1

1 (32 2 (20 3 (40 4 (48 

xمنحنی نمایش تابع  aبه ازاي چه مقادیري از  x af(x) x
2 3
3 -85 دو مماس افقی دارد؟ 2

1 (a 7
3 2 (a 14

9 3 (a 7
3 4 (a 14

9 

af(x)تابع  x2 -86 کدام است؟ aپذیر است. حدود  اعداد حقیقی مثبت مشتق مجموعۀدر  1

1 (| a | 1 2 (| a | 2 3 (| a | 1
2 4 (| a | 4 

yنمودار دو سهمی  f(x) ،y g(x)  در شکل مقابل آمده است. با فرضf(x) xh(x) g(x) x
0
yنمودار تابع  0 h (x) 87 تواند باشد؟ کدام می-

1(  2 (  

3 ( 4 ( 

)gبه فرض آنکه  )0 fو  2 ( )0 xf(x)طوري که  به 2 x g32 4 fمقدار  2 ( )
g ( )

0
-88 چه عددي است؟ 0

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

f(x)fاگر  (x) x1  مقدارf ( -89 چه عددي است؟ 4(

1 (/0 25 2 (/0 5 3 (/0 75 4 (1 

f (x)

g(x)

1 (322 (203 (404 (48

xمنحنی نمایش تابع a ازاي چه مقادیري از  x af(x)
2 3
3 2xدو مماس افقی دارد؟

1 (a 7
32 (a 14

93 (a 7
34 (a 14

9
af(x)ع  2 1x پذیر است. حدود اعداد حقیقی مثبت مشتقمجموعۀدرaکدام است؟

1 (| a | 12 (| a | 23 (| a | 1
24 (| a | 4

yودار دو سهمی  f(x) ،y g(x) در شکل مقابل آمده است. با فرضf(x) xh(x) g(x) x
0
yنمودار تابع 0 h (x) تواندکدام می

1( 2(

3 (4 (

)g فرض آنکه  ) fو (2 ( ) xf(x)طوري که به(2 x g3x fمقدار  2 ( )
g ( چه عددي است؟(

1 (62 (123 (64 (12

f (x)

g(x)
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3صفحه  ریاضیات 

 
 ________________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

yنمودار سهمی  f(x)  شکل مقابل است. آهنگ متوسط تغییرf  بازة در[ , ]0 xدر  fاي  از آهنگ تغییر لحظه 3 -90 چقدر کمتر است؟ 1
1 (1  
2 (2  

3 (1
2 

4 (3
2 

 
اي این تابع وقتی  است. آهنگ تغییر لحظه xمحاط است، مساحت این مستطیل تابعی از  5اي به شعاع  دایره در نیم xمستطیلی به طول  91-

x  کدام است؟ 6

1 (7
3 2 (7

4 3 (2 4 (8
3 

yتابع  x asin x3 -92 کدام است؟ aبحرانی است، حدود نقطۀ فاقد  2

1 (| a | 3 2 (| a | 3
2 3 (| a | 1

2 4 (| a | 1
6 

xهرگاه  yبحرانی نقطۀ طول  1 x(x a)3  باشد، مقدارa 93 چه عددي است؟-
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

|صورت مقابل است، اگر  به fنمودار تابع  f -94 کدام است؟ aداراي ماکزیمم نسبی باشد، حدود  |
1 (a2 0 
2 (a 2  
3 (a 1 
4 (a1 0 

yمقادیر مینیمم مطلق و ماکزیمم مطلق تابع  x a x24  یکدیگر هستند، مقدار قرینۀa95 چه عددي است؟-

1 (1 2 2 (2  a) 4 ) صفر3 1
-96 مطلق است؟ Maxو  Minدر کدام بازه داراي  fشکل مقابل است،  fنمودار 

1 ([ , ]2 0  
2 (( , )0 4 
3 (( , )02 
4 ([ , ]1 2 

cosxf(x)اگر  sinx
3

-97 مطلق آن چقدر بیشتر است؟Minمطلق آن از  Maxباشد، مقدار  2

1 (2 3 2 (2 3 (3 4 (1 
f(x)[x]تابع  ( ) cos x1 ]بازة در  2 , ]0 -98 اي با کدام طول داراي ماکزیمم نسبی است؟ تعریف شده است، این تابع در نقطه4

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

4

4

2
1

1 2
a

2 2 3 4

yع  x asin xx asinasin بحرانی است، حدود نقطۀ فاقدaکدام است؟

1 (| a | 32 (| a | 3
23 (| a | 1

24 (| a | 1
6

xرگاه  yبحرانی نقطۀ طول  1 x(x a)3 باشد، مقدارaچه عددي است؟
1 (12 (23 (34 (4

|صورت مقابل است، اگر بهfودار تابع  f کدام است؟aداراي ماکزیمم نسبی باشد، حدود |
1 (2 0aa
2 (a 2
3 (a 1
4 (1 0aa

yادیر مینیمم مطلق و ماکزیمم مطلق تابع  x a x24یکدیگر هستند، مقدار قرینۀaچه عددي است؟

1 (1 22 (2 a)4) صفر13
مطلق است؟Maxو Minدر کدام بازه داراي fشکل مقابل است، fودار 

1 ([ , ],,
2 (( , ),,
3 (( , ),,
4 ([ , ],,

cosxf(x)ر  sinx
3

مطلق آن چقدر بیشتر است؟Minمطلق آن از Maxباشد، مقدار 2

1 (322 (23 (34 (1

2
1

1 2
a

2 2 3 4
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4صفحه  ریاضیات 

 
 ________________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

yاگر مستطیل شکل مقابل بین محورهاي مختصات و نمودار  (x -99 محاط شده باشد، بیشترین مساحت مستطیل چه عددي است؟ 22(
1 (1 

2 (11
9  

3 (9
8 

4 (32
27 

کمترین مسافت طی شده چند برابـر   ،برسد Bنقطۀ یال) به  (وسط Aنقطۀ اگر قرار باشد متحرکی با حرکت بر روي محیط یک مکعب از  100-
 ضلع مکعب است؟

1 (13
2 2 (5

2 

3 (17
2 4 (2 5

2 
عمـود باشـد، حاصـل     ECبـر   BDقـرار دارنـد. اگـر     DEروي عمودمنصـف   Bنقطـۀ  و  BCروي عمودمنصـف   Eنقطۀ در شکل زیر  101-
ˆ ˆECB EDB کدام است؟ 

1 (115 2 (120 
3 (130 4 (135 
 

-102 باشند؟ دو شرطی میقضیۀ هاي زیر  چه تعداد از گزینه
 باشد. الساقین نمی الف) مثلثی که هیچ دو ارتفاعش برابر نباشند، متساوي

 تر است. هر دو ضلع از ضلع سوم بزرگب) در هر مثلث، مجموع 
 ج) در مربع، قطرها برابر و برهم عمودند.

 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1
-103 کدام گزینه مثال نقض دارد؟

 باشد. ) اگر در یک چهارضلعی قطرها عمود بر هم باشند، چهارضلعی یا مربع یا لوزي و یا کایت می1
 باشند، لوزي است. هایش می ) چهارضلعی که قطرهایش، نیمساز زاویه2
 گذرد. شمار دایره می متمایز، بینقطۀ ) از دو 3
 خط باشد. تر از نصف طول پاره هاي رسم شده، بزرگ خط، باید شعاع کمان ) براي رسم عمودمنصف یک پاره4

-104 گیري درست است؟ باشد. کدام نتیجه می ABترین ضلع  و کوچک CDترین ضلع  بزرگ ABCDدر چهارضلعی 
1 (BC AD  
2 (AD BC 
3 (ˆ ˆB D  
4 (ˆ ˆA B 

A

B

2

E

D

B C

BA

D C

3 (17
24 (2 5

2
عمـود باشـد، حECبـر  BDقـرار دارنـد. اگـر    DEروي عمودمنصـف  Bنقطـۀ  و BCروي عمودمنصـف  Eنقطۀ ر شکل زیر 
ˆ ˆECB EDB کدام است؟

1 (1152 (120
3 (1304 (135

باشند؟دو شرطی میقضیۀ هاي زیر ه تعداد از گزینه
باشد. الساقین نمی لف) مثلثی که هیچ دو ارتفاعش برابر نباشند، متساوي

تر است. هر دو ضلع از ضلع سوم بزرگب) در هر مثلث، مجموع 
ج) در مربع، قطرها برابر و برهم عمودند.

3)24)13)2) صفر1
دام گزینه مثال نقض دارد؟

باشد. ) اگر در یک چهارضلعی قطرها عمود بر هم باشند، چهارضلعی یا مربع یا لوزي و یا کایت می1
باشند، لوزي است. هایش می ) چهارضلعی که قطرهایش، نیمساز زاویه2
گذرد. شمار دایره می متمایز، بینقطۀ ) از دو3
خط باشد. تر از نصف طول پارههاي رسم شده، بزرگخط، باید شعاع کمان) براي رسم عمودمنصف یک پاره4

گیري درست است؟باشد. کدام نتیجهمیABترین ضلع و کوچکCDترین ضلع بزرگABCDر چهارضلعی 
1 (BC AD
2 (AD BC

B

E

D

B C

BA
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5صفحه  ریاضیات 

 
 ________________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

AMدر شکل مقابل  MB1
-105 است؟ ABCچند درصد مساحت مثلث  االضالع باشد، مساحت متوازي ع میاالضال و چهارضلعی متوازي 3

1 (35 
2 (/37 5 
3 (40 
4 (/42 5 
 

AB)در ذوزنقه  || DC) ABCD باشند، مساحت این ذوزنقه کدام است؟ می 12ارتفاع اندازة و  15و  13هاي دو قطر  اندازه 106-
1 (83 2 (84 3 (85 4 (86 

BCدر شکل مقابل  || MN است و مساحت ذوزنقهMNCB هشت برابر مساحت مثلثAMNهاي نظیر رأس باشد. نسبت میانهمیA 107-
 کدام است؟ ABCو  AMNهاي  در مثلث

1 (2 2 
2 (3 
3 (2 
4 (3 2 
)Pنقطۀ اگر  , m n,n m )3 3 4 )Qها واقع باشد، با فرض xروي محور  7 m ,n m,m )22 1 3 -108 کدام است؟ Qو  Pنقطۀ دو فاصلۀ ، 1
1 (2 10 2 (3 10 3 (4 10 4 (10 
Sاگر  {(x,y, z) | x, y, z , x , y , z }0 2 0 3 0 -109 کدام است؟ Sباشد، حجم  4
1 (6 2 (8 3 (12 4 (24 

xنمودار معادالت 
z

1
-110 چگونه است؟ 0

 xzصفحۀ ) خطی است عمود بر 2 هاy) خطی است موازي محور 1
 است.) هر سه گزینه صحیح xy 4صفحۀ ) خطی است منطبق بر 3

)نقطۀ  , , )2 1 -111 قرار دارد؟ R3در کدام ناحیه از فضاي  5
 هفتمناحیۀ ) 4 چهارمناحیۀ ) 3 ششمناحیۀ ) 2 پنجمناحیۀ ) 1
)Aنقطۀ اگر  m, m , )2 1 -112 چقدر است؟ها yاش از محور  ها داشته باشد، آنگاه فاصلهxکمترین فاصله را از محور  2

1 (1 172 2 (1
2 3 (1 132 4 (1 152 

)Aاگر  , , )0 1 )Bو  2 , , )1 1 AMو داشته باشیم  1 MB2
-113 کدام است؟ Mنقطۀ ، مختصات 3

1 (, ,2 1 4
5 5 5 2 (, ,1 2 4

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

5 5 5 
Aاگر نقاط  (m , , )2 1 3 ،B ( ,n, )2 )Cو  1 , , )1 2 mروي یک خط راست باشند، حاصل  2 n2 114 کدام است؟-

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
|حاصل عبارت  i k | | j i | | k j |2 2i ki kkk | | j i | | k j |k | | j i | | k j -115 کدام است؟ |

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

B C

M N

A

A

B C

M

1 (2 2
2 (3
3 (2
4 (3 2
)P نقطۀ ر  , m n,n m ), m n,n m, m n,n m  روي محورx ها واقع باشد، با فرضxxQ( m ,n m,m )2m ,n m,mm ,n m,m، نقطۀدو فاصلۀ P وQکدام
1 (1022 (1033 (4 104 (10
Sر  {(x,y, z) | x, y, z , x , y , z }, y , z, y , z, xx باشد، حجمSکدام است؟
1 (62 (83 (124 (24

xودار معادالت 
z

1
چگونه است؟ 0

xzصفحۀ ) خطی است عمود بر 2هاy) خطی است موازي محور 1
است.) هر سه گزینه صحیحxy4صفحۀ ) خطی است منطبق بر 3

)طۀ  , , ), ,, قرار دارد؟ R3در کدام ناحیه از فضاي ,
هفتمناحیۀ ) 4چهارمناحیۀ ) 3ششمناحیۀ ) 2پنجمناحیۀ ) 1
)Aنقطۀ ر  m, m , )m ,m چقدر است؟ها yاش از محور ها داشته باشد، آنگاه فاصلهxکمترین فاصله را از محور ,

1 (1 1722 (1
23 (1 1324 (1 152

)Aر  , , ), )Bو , , , ), AMو داشته باشیم ,, MB3AM MB2 نقطۀ ، مختصاتMکدام است؟

1 (, ,2 1 4
5 5 5, ,2 (, ,1 2 4

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

5 5 5, ,
Aر نقاط  (m , , ), ,,،B ( ,n, ),n,, وC( , , ), mروي یک خط راست باشند، حاصل ,, n2 کدام است؟
12344

B C

M N
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 ________________________________________________________________________________________   محل انجام محاسبه   

,a,b,{a,b}}مجموعۀ کدام گزینه یک افراز از  -116 است؟ {
1 ({a},{b},{ }  2 ({{a,b},b},{a,b},{ } 
3 ({{a,b}},{a,b},  4 ({{a,b},b},{a, } 

a,b,c,d,e,f}مجموعۀ  عضوي در هـر افـراز    3ایم، در چند حالت دقیقاً یک زیرمجموعه  تر افراز کرده هاي کوچک را به زیرمجموعه { 117-
 وجود خواهد داشت؟

1 (60 2 (80 3 (90 4 (70 
A]مجموعۀ  (A B )] [B (A B)](A B )] [B (A B)] 118 برابر با کدام گزینه است؟-

1 (B 2 (B 3 (A 4 ( 
Aاگر  {x , x }1 2 Bو  3 {a}  دو مجموعه باشند کهA B A BB A B ،[a, ] (x, )1 -119 کدام است؟ 2

1 (

2

4

5
 2 (

5

2

4

 

3 (

5

4 2
 4 (

5

4 2
1 

 

گروه  3اي این  شوند. جدول فراوانی و نمودار دایره تقسیم می Cو  A ،Bگروه  3هاي تأخیر به  آموزان یک مدرسه بر اساس ساعت دانش 120-
aر است، صورت زی به c کدام است؟ 
1 (140 
2 (180 
3 (240 
4 (340 
 

0/انحراف از میانگین تعدادي عدد با میانگین  کنیم  ها را به هر عدد اضافه می است. میانگین این داده xو  -5، -4، -1، 0، 2، 7، 2برابر  5 121-
 هاي جدید کدام است؟ دست آید. ضریب تغییرات داده هاي جدید به تا داده

1 (5 2
4 2 (5 2

2 3 (5 2 4 (10 2 

A

B

C

a A
b B

c C
60

یبسن یناوارف یناوارف اه هداد

1 (

4

5
2 (

5

4

3 (

5

4 2
4 (

5

4 2
11

اي اینشوند. جدول فراوانی و نمودار دایرهتقسیم میCو A ،Bگروه 3هاي تأخیر به آموزان یک مدرسه بر اساس ساعتدانش
aییر است، صورت زیه c کدام است؟
1 (140
2 (180
3 (240
4 (340

0/نحراف از میانگین تعدادي عدد با میانگین  ها را به هر عدد اضافه ماست. میانگین این دادهxو -5، -4، -1، 0، 2، 7، 2برابر /5
داده بها جدید دادههاي ات تغ یب ض آید است؟دست کدام جدید هاي

A

C

a A
b B

c C
6

یبسن یناوارف یناوارف اه هداد
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10/، 9، 8آموز نمرات  دانش 10در یک آزمون ریاضی  5 ،11 ،/12 5 ،13 ،/13 25 ،/13 ولـی دبیـر   اند؛  خود گرفتهورقۀ را از  14و  14، 75 122-
 ضافه کرده است. میانگین نمرات پایانی کدام است؟درصد به نمرات آزمون آنها ا25آنها براي نمرات مستمر 

1 (/14 5 2 (/14 75 3 (/14 875 4 (/14 25 
گذاري کنیم، اگر قرار باشد کـدها   نشانه a ،a ،b ،d ،d ،dحرفی شامل  6خواهیم تعدادي جعبه را کدگذاري و هر جعبه را با یک کد  می 123-

 توانیم کدگذاري کنیم؟ شود، حداکثر چند جعبه را میشروع  dبا حرف 
1 (30 2 (25 3 (15 4 (10 

-124 طوري که به هر نفر حداقل دو مداد برسد؟ نفر توزیع کنیم، به 3خودکار یکسان را بین  4مداد یکسان و  10توانیم  به چند روش می
1 (30 2 (45 3( 90 4 (225 

-125 کدام است؟ kباشد. اگر به هر نفر حداقل یک سیب رسیده باشد، ماکزیمم  می 120 ،کنیم نفر تقسیم می kسیب یکسان را بین  11تعداد حاالتی که 
1 (3 2 (9 3 (8 4 (6 

nxمعادلۀ هاي طبیعی  تعداد جواب x ... x n1 2 1 -126 کدام است؟ nتا است،  55برابر  1
1 (10 2 (11 3 (12 4 (13 

-127 طوري که در هر النه حداقل یک کبوتر قرار بگیرد؟ النه قرار داد، به 3کبوتر را در  10توان حداکثر  به چند طریق می

1 (13
3 2 (10

2 3 (9
3 4 (10

3 

طوري کـه   توانیم در یک قفسه بچینیم به کتاب شیمی یکسان را به چند طریق می 2کتاب فیزیک یکسان و  2ان، کتاب ریاضی یکس 2 128-
 هاي فیزیک (نه لزوماً کنارهم) باشند؟ هاي ریاضی بین کتاب کتاب

1 (10 2 (12 3 (15 4 (14 
-129 دست آمده یک مربع التین است؟ دهیم، با کدام احتمال مربع به میهاي خالی مربع مقابل قرار  صورت تصادفی در خانه را به 1و  1، 2، 2، 3، 3اعداد 

1 (1
60 2 (1

45 

3 (2
45 4 (1

15 
اي که هر کارگر با هر نوع ماشین و هر نوع  به گونه ؛روز هفته کار کنند 5نوع الیاف در  5ریسی و   نوع ماشین نخ 5کارگر با  5ر است قرا 130-

ریزي براي این مسئله  بار به کار گرفته شود. کدام جدول برنامه بار کار کرده باشد و نیز هر الیاف در هر ماشین دقیقاً یک الیاف دقیقاً یک
 دهد؟ نشان می را

1 (

13 41 24 52 35
45 23 51 34 12
22 55 33 11 44
54 32 15 43 21
31 14 42 25 53

 2 (

13 41 24 52 35
22 55 33 34 12
31 14 42 25 53
32 54 15 43 21
22 55 33 11 44

 

 

3 (

31 14 42 25 53
22 33 55 11 44
45 23 51 34 12
31 14 42 25 53
54 32 15 43 21

 4 (

35 12 44 21 53
52 34 33 43 25
24 51 11 15 42
41 23 55 32 14
13 45 22 54 31

 

1 2 3

1(12(113(124(13
طوري که در هر النه حداقل یک کبوتر قرار بگیرد؟النه قرار داد، به3کبوتر را در 10توان حداکثر ه چند طریق می

1 (2 (3 (4 (

طورتوانیم در یک قفسه بچینیم بهکتاب شیمی یکسان را به چند طریق می2کتاب فیزیک یکسان و 2سسان، کتاب ریاضی یکس2
هاي فیزیک (نه لزوماً کنارهم) باشند؟هاي ریاضی بین کتابکتاب

1 (102 (123 (154 (14
دست آمده یک مربع التیندهیم، با کدام احتمال مربع بهمیهاي خالی مربع مقابل قرار صورت تصادفی در خانهرا به1و 1، 2، 2، 3،3عداد 

1 (1
602 (1

45
3 (2

454 (1
15

است قرا کنند5نوع الیاف در 5ریسی و نوع ماشین نخ5کارگر با 5ر اي که هر کارگر با هر نوع ماشین وبه گونه؛روز هفته کار
ریزي براي اینبار به کار گرفته شود. کدام جدول برنامهبار کار کرده باشد و نیز هر الیاف در هر ماشین دقیقاً یکلیاف دقیقاً یک

دهد؟نشان میرا

1 (

13 41 24 52 35
45 23 51 34 12
22 55 33 11 44
54 32 15 43 21
31 14 42 25 53

2 (

13 41 24 52 35
22 55 33 34 12
31 14 42 25 53
32 54 15 43 21
22 55 33 11 44

31 14 42 25 53
22 33 55 11 44

35 12 44 21 53
52 34 33 43 25

1 2 3
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هاي الکتروسکوپ ابتدا بسته و سـپس بـاز    و به الکتروسکوپ با بار مثبت نزدیک کنیم، ورقهنارسانایی را با چوب مالش دهیم میلۀ اگر  131-
 شوند. با توجه به جدول سري الکتریسیته مالشی،جنس این میله و عالمت بار ایجاد شده در آن کدام است؟ می
 مثبت) الستیک ـ 1
) الستیک ـ منفی2
 ) شیشه ـ مثبت3
 ) شیشه ـ منفی4

135اي با بار الکتریکی مثبت،  به ذره ایـن ذره  اولیـۀ  گردد. بار  برابر می 3بار الکتریکی آن اندازة دهیم، در این صورت  الکترون می 10 132-
e)/چند میکرو کولن بوده است؟  C)191 6 10 

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

cmAنقطۀ در  nC9اي  بار نقطه cm
3
cmBنقطۀ میدان الکتریکی حاصل از این بار در اندازة واقع شده است،  4 cm

6
چند نیوتون بـر   5 133-

N.m(Kکولن است؟  )
C

29
29 10 

1 (1000 2 (5000 3 (10000 4 (8100 
qدر شکل مقابل بار  C4 صفحۀ بین دو فاصلۀ گرم از وسط  به جرم یک میلیA  وB    صـفحۀ  حداکثر با چه سرعتی بـه سـمتB 134-
 شود.)نظر می برخورد نکند؟ (از وزن و اصطکاك و مقاومت هوا صرف Bصفحۀ پرتاب شود که به 

1 (20 
2 (20 2 
3 (10 
4 (10 2 
 

Cیک خازن با ظرفیت  F20  داراي دي الکتریکK از مولد جدا شده است. اگـر  شارژ شده و سپس  V10است، توسط مولد  4 135-
 بخواهیم دي الکتریک را از میان صفحات خازن بیرون آوریم، حداقل چند میلی ژول باید کار انجام دهیم؟

1 (1 2 (4 3 (3 4 (/0 75 
فاصـلۀ  دن از مولـد،  است، توسط مولد شارژ کرده و پـس از جـدا کـر    cm2صفحاتش فاصلۀ خازن تختی را که دي الکتریک آن هوا و  136-

صفحات به درستی فاصلۀ رسانیم. کدام شکل نمودار تغییرات انرژي ذخیره شده در خازن را برحسب  می cm4صفحات را به تدریج به 
 دهد؟ نشان می

 
 
1(  2(  3( 4(

 

هشیش
بوچ
کیتسال

A B

cm10

V V100

U

d(cm)42

U

d(cm)42

U

d(cm)42

U

d(cm)42

Aنقطۀ در nC9اي ار نقطه cm4 ،نقطۀ میدان الکتریکی حاصل از این بار در اندازة واقع شده استB cm5چند نیوت

N.m(Kکولن است؟  )
C

29
29 10

1 (10002 (50003 (100004 (8100
qدر شکل مقابل بار  Cصفحۀ بین دو فاصلۀ گرم از وسط به جرم یک میلیA وB   صـحداکثر با چه سرعتی بـه سـمت
شود.)نظر میبرخورد نکند؟ (از وزن و اصطکاك و مقاومت هوا صرفBصفحۀ رتاب شود که به 

1 (20
2 (220
3 (10
4 (10 2

Cک خازن با ظرفیت  F2 داراي دي الکتریکK از مولد جدا شده استشارژ شده و سپس V10است، توسط مولد 4
خواهیم دي الکتریک را از میان صفحات خازن بیرون آوریم، حداقل چند میلی ژول باید کار انجام دهیم؟

1(12(43(34(/0 75/
دن از مولـد،است، توسط مولد شارژ کرده و پـس از جـدا کـر   cm2صفحاتش فاصلۀ خازن تختی را که دي الکتریک آن هوا و 

صفحات بهفاصلۀ رسانیم. کدام شکل نمودار تغییرات انرژي ذخیره شده در خازن را برحسب میcm4صفحات را به تدریج به 
دهد؟شان می

1( 2( 3(4(

A B

cm10

V V1

UU U U
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qدر شکل مقابل بار  C4  به جرم/ g0 رهـا   cm5فاصلۀ مثبت در صفحۀ منفی به سمت صفحۀ بدون سرعت اولیه از مجاورت  2 137-

mشود و با سرعت  می
s3  کند. اختالف پتانسیل بین دو صفحه چند ولت است؟  مثبت برخورد میصفحۀ به)mg

s2
و نیـروي وزن   10

 ه است.)قابل توج
1 (125 
2 (250 
3 (500 
4 (1000 

برابر شده و فضاي میان صفحات آن که ابتدا خالی بوده را به طور کامـل توسـط    10میان صفحات مستطیل شکل خازن مسطحی فاصلۀ  138-
1/الکتریکی با ضریب  دي کنیم. اگر طول و عرض صفحات به یک نسبت تغییر کنند، ابعاد صفحات خازن چنـد برابـر شـود تـا      پر می 6

 ظرفیت آن تغییر نکند؟

1 (5
2 2 (2

5 3 (25
4 4 (4

25 

برابر شـود،   q1 ،3است. اگر بدون تغییر عالمت بار  Eوسط دو بار بردار  Mنقطۀ در شکل مقابل میدان الکتریکی حاصل از دو بار در  139-

qشود. نسبت  می Eبردار  Mنقطۀ میدان الکتریکی در 
q
2
1

 چند است؟ 

1 (1
2 2 (1

2  
3 (2 4 (2 

xهاي  به ترتیب در مکانها  x+ روي محور C4+ و C2بارهاي الکتریکی  cm6  وx cm3     اي چنـد   قـرار دارنـد. بـار نقطـه 140-

xمیکروکولن را باید در مکان  cm2  قرار داد تا میدان الکتریکی در مبدأ محورx  برابر صفر شود؟N.m(K )C
99 10 

1 (2 2 (2 3 (4 4 (4 
متر از هم قرار داشته و خطوط میدان الکتریکی بین آنها رسم شده  سانتی 6فاصلۀ در  q2و  q1اي  در شکل زیر دو بار الکتریکی نقطه 141-

متـر میـدان کـل ناشـی از دو بـار صـفر        برحسب سانتی q1اي از بار  برابر دیگري باشد، در چه فاصله 4یکی از بارها اندازة است. اگر 
 گردد؟ می
1 (2 
2 (4 
3 (6 
4 (12 

افزایش میکرو ژول  20انرژي پتانسیل الکتریکی در یک میدان الکتریکی،  Aنقطۀ از مبدأ پتانسیل به  C4بار الکتریکی در انتقال  142-
 چند ولت است؟ Aنقطۀ ، پتانسیل الکتریکی یابد می
1 (10 2 (10 3 (5 4 (5 

q C4
V ? cm5

q1 q2
M

q1 q2

1 (5
22 (2

53 (25
44 (4

25
برابر q1 ،3است. اگر بدون تغییر عالمت بار EEوسط دو بار بردار Mنقطۀ در شکل مقابل میدان الکتریکی حاصل از دو بار در 

qشود. نسبت میEEبردار Mنقطۀ میدان الکتریکی در 
q
2
1

چند است؟ 

1 (1
22 (1

2
3 (24 (2

xهايبه ترتیب در مکانها x+ روي محورC4+ وC2ارهاي الکتریکی  cm6وx cm3دارنـد. بـار نقطـه ايقـرار

xمیکروکولن را باید در مکان  cm2 قرار داد تا میدان الکتریکی در مبدأ محورx برابر صفر شود؟N.m(K )C
99 10

1 (22 (23 (44 (4
متر از هم قرار داشته و خطوط میدان الکتریکی بین آنها رسسانتی 6فاصلۀ در q2و q1اي در شکل زیر دو بار الکتریکی نقطه

متـر میـدان کـل ناشـی از دو بـابرحسب سانتیq1اي از بار برابر دیگري باشد، در چه فاصله4یکی از بارها اندازة ست. اگر 
گردد؟ می
1 (2
2 (4
3 (6
4 (12

میکرو ژول20انرژي پتانسیل الکتریکی در یک میدان الکتریکی، Aنقطۀ از مبدأ پتانسیل به C4بار الکتریکی در انتقال 
چند ولت است؟Aنقطۀ ، پتانسیل الکتریکی یابدمی
1(102(103(54(5

q1 q2
M

q1 q2
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nطول موج نور تک بسامدي هنگامی که از هوا وارد منشور به ضریب شکست  شود. بسـامد ایـن نـور     کم می nm400شود،  می 3 143-

m(Cاست؟  THzچند  )s
83 10 

1 (500 2 (1000 3 (200 4 (400 
-144 کاربرد بازتاب امواج در زندگی است؟دهندة هاي زیر نشان  چند مورد از پدیده

بینیم، تصـاویري کـه بـا اسـتفاده از      ی، تصویري که با کمک عینک میکمان، تولید صدا در آالت موسیق هاي رنگین پژواك صدا، رنگ«
 »هاي خورشیدي شود، دیدن ماه، گرم شدن مواد غذایی در اجاق هاي ابزارهاي نوري مانند میکروسکوپ و دوربین دیده می عدسی

1 (3 2 (4 3 (5 4 (6 
-145 بین دو آینه چقدر است؟زاویۀ باشد،  15و  40برابر ) به ترتیب 1(آینۀ تابش به سطح زاویۀ در شکل زیر اگر اولین و دومین 

1 (30 
2 (15 
3 (25 
4 (/12 5 
 

وارد شیشـه   20کند و قسمتی نیـز بـا انحـراف     تابد، قسمتی از آن بازتاب پیدا می اي می شیشهتیغۀ پرتو نوري از هوا به سطح یک  146-
 شکست چند درجه است؟زاویۀ باشد،  130بین پرتو بازتابش و پرتو شکست زاویۀ شود. اگر  می
1 (15 2 (20 3 (35 4 (40 

-147 دهد؟ هاي موج را به درستی نشان می حرکت این جبههنحوة شود. کدام شکل  میهوا وارد آب یک جبهه موج صوتی از 

بآ) 1
اوه

بآ) 2  
 اوه

 

بآ) 3
اوه

بآ) 4  
اوه

 

 
درصد افزایش یابد، بسامد هماهنگ پنجم تار جدیـد   21است. اگر تار را بکشیم تا طول تار  Hz495بسامد هماهنگ سوم تار مرتعشی  148-

 شود.) میشود؟ (نیروي کشش تار ثابت فرض  چند هرتز می
1 (600 2 (650 3 (700 4 (750 

S

( )1

( )2

i i 2(15
3 (25
4 (/12 5/

وارد ش 20کند و قسمتی نیـز بـا انحـراف    تابد، قسمتی از آن بازتاب پیدا میاي میشیشهتیغۀ رتو نوري از هوا به سطح یک 
شکست چند درجه است؟زاویۀ باشد،  130بین پرتو بازتابش و پرتو شکست زاویۀ شود. اگر می
1 (152 (203 (354 (40

دهد؟هاي موج را به درستی نشان میحرکت این جبههنحوة شود. کدام شکل میهوا وارد آب ک جبهه موج صوتی از 

بآ) 1
اوه

بآ) 2
اوه

بآ) 3
اوه

بآ) 4
اوه

درصد افزایش یابد، بسامد هماهنگ پنجم تار21است. اگر تار را بکشیم تا طول تار Hz495سامد هماهنگ سوم تار مرتعشی 
شود.)میشود؟ (نیروي کشش تار ثابت فرض چند هرتز می

1(62(653(74(75

S
( ))

i i
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درصد کاهش داده و آزمایش را به جاي هوا در آب بـا ضـریب    20ایم. اگر بسامد نور مورد آزمایش را  آزمایش یانگ را در هوا انجام داده 149-

4شکست 
 شود؟ انجام دهیم، ضخامت نوارها چند برابر می 3

1 (15
16 2 (16

15 3 (5
3 4 (3

5 
-Hz 150شود، بسامد تـار چنـد    گره ایجاد می 3 در همین تار تعداداست. وقتی  Hz450و  Hz525بسامد دو هماهنگ متوالی تار مرتعشی 

 شود؟ می
1 (75 2 (150 3 (225 4 (300 

اسـت. در دو طنـاب مـوج     B، چهار برابر کشش ریسـمان  Aبا طول و چگالی طولی یکسان داریم، کشش ریسمان  Bو  Aدو ریسمان  151-
 کدام است؟ Bمطابق زیر باشد، شکل ریسمان  Aکنیم. اگر شکل ریسمان  ایستاده با بسامد یکسان ایجاد می

 

1 ( 2 ( 
 

3(  4 (  
cmیک تپ سینوسی مطابق شکل با سرعت 

s5  شود. کدام گزینه شکل طناب در  یک طناب نزدیک میبستۀ به انتهايt s6   را بـه 152-
 دهد؟ درستی نشان می

1 ( 2(   

 

3 ( 4(  
 

در مسیر نشان داده شـده از مـایع خـارج     ،تختآینۀ وارد مایع شده و پس از بازتاب از  ،عمود بر سطح مایع SIپرتو نور  ،طابق شکلم 153-
 شود. ضریب شکست مایع کدام است؟ می
1 (2  
2 (3 
3 (2 
4 (3 

 

A نامسیر

cm20

cmv s5

cm20

15

30
S

I

هنیآ

عیام

اوه

1 (2 (

3( 4 (
cmک تپ سینوسی مطابق شکل با سرعت 

s5 شود. کدام گزینه شکل طناب در یک طناب نزدیک میبستۀ به انتهايt s6

دهد؟درستی نشان می

1 (2( 

3 (4( 

در مسیر نشان داده شـده از مـایع،تختآینۀ وارد مایع شده و پس از بازتاب از ،عمود بر سطح مایعSIپرتو نور ،ممطابق شکلم
شود. ضریب شکست مایع کدام است؟می
1 (2
2 (3
3 (2

cm20

cmv s5

cm20

30
S

I

عیام

اوه
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-154 ؟باشد نمیکدام گزینه صحیح 
 شود. تر می شنویم بم کنیم، با خالی شدن آب بسامد صداي گلوپ گلوپی را که می ) وقتی گالن آبی را خالی می1
 شود. ها به ناحیه سایه بیشتر می اگر آزمایش پراش را به جاي امواج رادیویی با میکروموج انجام دهیم، میزان پراش سیگنال) 2
شود. اي هر نوار روشن بیشتر مینهنور تکفام قرمز به کار ببریم، پ ،سبزدر آزمایش یانگ به جاي نور تکفام  ) اگر3
 شود. اگر آزمایش پراش نور از شکاف عیناً به جاي هوا در آب انجام شود، میزان پراش کمتر می) 4

شود. حتی وقتی گیرنـده بـه دلیـل     هاي تلویزیون فرستاده می گیرندهها به  هاي روي دکل ها از آنتن هاي متداول، سیگنال در تلویزیون 155-
ها را به دلیل ......... دریافت خواهد کـرد   وجود یک تپه یا ساختمان در معرض ارسال مستقیم امواج یک آنتن نباشد، همچنان سیگنال

هاي قدیمی است.هاي تلویزیونهاي دیجیتال امروزي ......... از سیگنالها در تلویزیونکه این عمل براي سیگنال
  ) پراش ـ بیشتر2  ) پراش ـ کمتر1
 ) تداخل ـ بیشتر4  ) تداخل ـ کمتر3
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-156 است؟ نادرستیک از موارد زیر  کدام
 جامد زمین است.پوستۀ ترین عنصر در  ) سیلیسیم پس از اکسیژن فراوان1
 سیلیسیم است.هاي ناخالص  هاي خالص و ماسه از جمله نمونه ) کوارتز از جمله نمونه2
جامد زمین است.پوستۀ ترین اکسید در  ) سیلیس، فراوان3
 آساي آن است. ) دلیل دیرگداز بودن و سختی سیلیس، ساختار به هم پیوسته و غول4

-157 نوعی خاك رس است، چند مورد از مطالب زیر درست هستند؟سازندة درصد جرمی مواد دهندة  با توجه به جدول زیر که نشان

 
 

 است.در آن ) اکسید IIفام بودن این نوع خاك رس به دلیل وجود آهن ( خالف) سر
 است. »جامد کوواالنسی <جامد یونی  < فلزي جامد«صورت  انواع جامدها به مجموع درصد جرمیمقایسۀ ب) 

 دهند. درصد جرمی این نمونه را اکسیدهاي نافلزي تشکیل می 60ج) بیش از 
 هاي سنگی است. درصد جرمی را دارد، عامل استحکام سازه د) ترکیبی از این خاك که بیشترین

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
Feاگر درصد جرمی سدیم اکسید و  O2 1/در یک نمونه خاك رس به ترتیب  3 0/و  24 Feنسبت تعداد مول  درصد باشد، 96 O2 به  3 158-

Feتعداد مول سدیم اکسید در یک کیلوگرم از این نمونه خاك رس کدام است؟ ( ,Na ,O : g.mol 156 23 16( 

1 (3
10 2 (10

3 3 (3 4 (1
3

شیمیایی ......... است گونۀ این  اند، هاي کربن با پیوندهاي اشتراکی ......... تشکیل داده آن، اتماي از گرافیت است که در  گرافن، تک الیه 159-
 رود ......... باشد. و انتظار می

 بعدي ـ کدر تایی ـ سه ) زنجیرهاي شش2 هاي شش گوشه ـ دو بعدي ـ کدر ) حلقه1
 دو بعدي ـ شفاف تایی ـ ) زنجیرهاي شش4 هاي شش گوشه ـ دو بعدي ـ شفاف ) حلقه3

-160 ساختار بلوري یخ و سیلیس به درستی بیان شده است؟مقایسۀ یک از مطالب زیر در  کدام
 تر است. ) پیوندهاي اشتراکی در سیلیس از پیوندهاي اشتراکی آب قوي1
 ) یخ دیرگداز و سیلیس زودگداز است.2
 اتم اکسیژن است. 6که هر حلقه شامل اي تشکیل شده است  هاي شش گوشه ) ساختار بلوري دو ترکیب از حلقه3
 هر دو ترکیب، هر اتم اکسیژن دو پیوند اشتراکی تشکیل داده است.سازندة هاي  ) در مولکول4

________________________________________________________________________________________  جام محاسبه 

ییب) جر ر وع بج ج ع یزيجورو یو یج وو ج
دهند. درصد جرمی این نمونه را اکسیدهاي نافلزي تشکیل می60ج) بیش از 

هاي سنگی است.درصد جرمی را دارد، عامل استحکام سازهد) ترکیبی از این خاك که بیشترین
1 (12 (23 (34 (4

Feگر درصد جرمی سدیم اکسید و  O2 3O 1/در یک نمونه خاك رس به ترتیب 0/و /24 O3Oنسبت تعداد مول  درصد باشد، /96

Feعداد مول سدیم اکسید در یک کیلوگرم از این نمونه خاك رس کدام است؟ ( ,Na ,O : g.mol 1,Na ,O,N O(

1 (3
102 (10

33 (34 (1
3

شیمیایی ......گونۀ این اند،هاي کربن با پیوندهاي اشتراکی ......... تشکیل دادهآن، اتماي از گرافیت است که در گرافن، تک الیه
رود ......... باشد.و انتظار می

بعدي ـ کدر تایی ـ سه ) زنجیرهاي شش2هاي شش گوشه ـ دو بعدي ـ کدر ) حلقه1
دو بعدي ـ شفاف تایی ـ ) زنجیرهاي شش4هاي شش گوشه ـ دو بعدي ـ شفاف ) حلقه3

ساختار بلوري یخ و سیلیس به درستی بیان شده است؟مقایسۀ یک از مطالب زیر در دام
تر است. ) پیوندهاي اشتراکی در سیلیس از پیوندهاي اشتراکی آب قوي1
) یخ دیرگداز و سیلیس زودگداز است.2
اتم اکسیژن است. 6که هر حلقه شامل اي تشکیل شده است هاي شش گوشه) ساختار بلوري دو ترکیب از حلقه3
هر دو ترکیب، هر اتم اکسیژن دو پیوند اشتراکی تشکیل داده است.سازندة هاي ) در مولکول4
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-161 است؟نشده عبارت کدام گزینه در مورد ترکیب کربونیل سولفید به درستی بیان 
 ها تقریباً یکسان است. اتمهستۀ هاي پیوندي در اطراف  هاي کربن و گوگرد، احتمال حضور جفت الکترون در پیوند میان اتم) 1
 هاي پیوندي پیرامون هسته اتم اکسیژن بیشتر است. هاي اکسیژن و کربن، احتمال حضور جفت الکترون ) در پیوند میان اتم2
گیرند. آن، همانند اتین، بر روي یک خط راست قرار میزندة سا) در مولکول این ترکیب هر سه اتم 3
 دهند. گیري نشان می اکسید در میدان الکتریکی از خود جهت این ماده، همانند کلروفرم و گوگردتريدهندة هاي تشکیل  ) مولکول4

تـوان   زیر را می مواددهد، ......... تعداد از  اي باردار نشان می شیشهمیلۀ حرکت یک مایع را در حضور یک نحوة با توجه به شکل زیر که  162-
 توان به شکل (ب) نسبت داد. را میمواد به شکل (الف) و ......... تعداد از 

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

H O(l) Br (l) CCl (l) CH Cl(l) CHCl (l) CH Cl (l) NH (l) C H (l)2 2 4 3 3 2 2 3 6 14 
-163 درستی بیان شده است؟ تولید انرژي الکتریکی از پرتوهاي خورشیدي بهپیشرفتۀ هاي زیر در مورد فناوري  یک از گزینه عبارت کدام

 شود. مستقیم به انرژي الکتریکی تبدیل میطور  ) در این روش، انرژي خورشیدي (گرمایی) به1
 کند. اي است که با به حرکت در آوردن توربین، انرژي الکتریکی تولید می ) سدیم کلرید مذاب شاره2
 نمایند. مصرف میچرخۀ ) با این روش، بخشی از انرژي خورشیدي را ذخیره و به شکل انرژي الکتریکی وارد 3
 شود تا حتی در روزهاي ابري و شب هنگام انرژي الکتریکی تولید شود. انرژي الکتریکی سرازیر میة ذخیربسیار داغ به منبع شارة ) 4

kJ.molجدول زیر انرژي الزم براي فروپاشی چند ترکیب یونی را برحسب  به ترتیب از راست به  Zو  X ،Yدهد. به جاي  نشان می 1 164-
 توانیم قرار دهیم؟ چپ چه اعدادي را می

  801ـ  672ـ  864) 1
  769ـ  864ـ  801) 2
  864ـ  796ـ  801) 3
 672ـ  769ـ  864) 4

-165 هاي داده شده بر اساس مدل دریاي الکترونی قابل توجیه است؟ چند مورد از ویژگی
 »ذوب فلزهاي مختلفنقطۀ پذیري ـ تفاوت  پذیري ـ واکنش ـ شکل ـ رسانایی الکتریکی تنوع عدد اکسایش«
1 (2 2 (3 3 (4 4 (5 

)ب( لکش)فلا( لکش

F Cl Br
Li X
Na Y
K Z

1045 819
904 736
769 698

نویتاکنوینآ

________________________________________________________________________________________  جام محاسبه 

4 (6 2

(l) Br (l) CCl (l) CH Cl(l) CHCl (l) CH Cl (l) NH (l) C H (l)2 4 3(l) Br (l) CCl (l) CHr CC CH 3 2 2 3 6 14(l) CH Cl (l) NH (l) C HCH Cl C H
درستی بیان شده استولید انرژي الکتریکی از پرتوهاي خورشیدي بهپیشرفتۀ هاي زیر در مورد فناوريیک از گزینهعبارت کدام

شود. مستقیم به انرژي الکتریکی تبدیل میطور ) در این روش، انرژي خورشیدي (گرمایی) به1
کند. اي است که با به حرکت در آوردن توربین، انرژي الکتریکی تولید می) سدیم کلرید مذاب شاره2
نمایند. مصرف میچرخۀ ) با این روش، بخشی از انرژي خورشیدي را ذخیره و به شکل انرژي الکتریکی وارد 3
شود تا حتی در روزهاي ابري و شب هنگام انرژي الکتریکی تولیدانرژي الکتریکی سرازیر میةذخیربسیار داغ به منبع شارة)4

kJ.molجدول زیر انرژي الزم براي فروپاشی چند ترکیب یونی را برحسب  به ترتیب از رZو X ،Yدهد. به جاي  نشان می 1
توانیم قرار دهیم؟چپ چه اعدادي را می

801ـ 672ـ 864) 1
769ـ 864ـ 801) 2
864ـ 796ـ 801) 3
672ـ 769ـ 864) 4

هاي داده شده بر اساس مدل دریاي الکترونی قابل توجیه است؟چند مورد از ویژگی
»ذوب فلزهاي مختلفنقطۀ پذیري ـ تفاوت  پذیري ـ واکنشـ شکل ـ رسانایی الکتریکیتنوع عدد اکسایش«
1 (22 (33 (44 (5

)ب(لکش)فلا(لکش

F Cl Br
Li X
Na Y
K Z

ll
1045 819X
904 736Y
769 698

نویتاکنوینآ
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-166 هاي زیر در مورد تیتانیم درست است؟ یک از گزینه کدام
 نزن است. ذوب و چگالی کمتري نسبت به فوالد زنگنقطۀ ) داراي 1
 مقاومت کمی در برابر خوردگی دارد. دهد، ولی هاي موجود در آب دریا واکنش نمی ) با ذره2
 ) نیتینول آلیاژي از تیتانیم و منیزیم بوده که به آلیاژ هوشمند معروف است.3
 شود. پیما استفاده می کشتی اقیانوسپروانۀ ) از این فلز در موتور جت و در ساخت 4

-167 است؟ نادرستکدام گزینه 
 شود. نه ماده، با نام انرژي شیمیایی یاد می) در برخی منابع از انرژي پتانسیل موجود در یک نمو1
هاي شیمیایی، تغییر آن و تأثیري کـه   اي از علم شیمی است که به بررسی کمی و کیفی گرماي واکنش ) ترموشیمی، شاخه2

 پردازد. بر حالت ماده دارد، می
 شود. ) واکنش اکسایش گلوکز در بدن، در دماي ثابت انجام می3
دهنده، نوع فراورده و حالـت فیزیکـی    ما و فشار، گرماي یک واکنش، فقط به نوع و مقدار مواد واکنش) در شرایط متفاوت د4

 کننده بستگی دارد. مواد شرکت
اکسید تولید شده است، اگر بخواهیم مقدار گرماي تولید شده از واکنش فوق را از  دي گرم گاز کربن 22در اثر سوختن مقداري گاز اتان،  168-

Cمین کنیم، به چند گرم اتانول نیاز داریم؟ (سوختن اتانول تأ ,O ,H : g.mol 112 16 1( 
C H O CO H O kJ2 6 2 2 22 7 4 6 3120 

C H OH O CO H O kJ2 5 2 2 23 2 3 1248 
1 (/14 375 2 (/28 75 3 (/86 25 4 (/1 5 

-169 هاي زیر در مورد ساختارهاي (الف) و (ب) درست است؟ گزینهیک از  کدام
O

H OH
 )ب()فلا(

 ) خواص فیزیکی و شیمیایی آنها، یکسان است.1
 هاي کربن موجود در ترکیب آلدهیدي موجود در بادام با (الف) و (ب) یکسان است. ) تعداد اتم2
 هستند.) این دو ترکیب داراي محتوي انرژي متفاوتی 3
 ) گروه عاملی ترکیب (ب) با گروه عاملی ترکیب آلی موجود در رازیانه یکسان است.4

-170 ها به درستی انجام شده است؟ گرماي آزاد شده در واکنشدربارة اندازة ها  یک از مقایسه زیر، کدامشدة هاي داده  با توجه به معادالت واکنش
N (g) H (g) NH (g) q2 2 3 13  (الف 2

N H (g) H (g) NH (g) q2 4 2 3  (ب 22
CH (g) O (g) CO (g) H O(g) q4 2 2 2 32  (ج 2
CH (l) O (g) CO (g) H O(g) q4 2 2 2 42  (د 2

1 (q q1 2 ،q q3 4 2 (q q1 2 ،q q4 3 3 (q q1 2 ،q q3 4 4 (q q1 2 ،q q4 3 

________________________________________________________________________________________  جام محاسبه 

Cمین کنیم، به چند گرم اتانول نیاز داریم؟ (سوختن اتانول تأ ,O ,H : g.mol 1,O ,H,O ,H(
H O CO H O kJ6 2 2 2 312H O CO H OO CO H O6 2 2 22 2H O CO HO CO HO CO

OH O CO H O kJ2 2 2OH 1248O CO H OO CO H O2 2 22 2O CO HCO HO CO
1 (/14 375/2 (/28 75/3 (/86 25/4 (/1 5/

هاي زیر در مورد ساختارهاي (الف) و (ب) درست است؟گزینهیک ازکدام
O

H OH
)ب()فلا(

) خواص فیزیکی و شیمیایی آنها، یکسان است.1
هاي کربن موجود در ترکیب آلدهیدي موجود در بادام با (الف) و (ب) یکسان است. ) تعداد اتم2
هستند.) این دو ترکیب داراي محتوي انرژي متفاوتی3
) گروه عاملی ترکیب (ب) با گروه عاملی ترکیب آلی موجود در رازیانه یکسان است.4

ها به درستی انجام شدهگرماي آزاد شده در واکنشدربارة اندازةها یک از مقایسهزیر، کدامشدةهاي داده توجه به معادالت واکنش
N (g) H (g) NH (g) q2 2(g) H(g) H 3 1(g) qH (g)H

H (g) H (g) NH (g) q2 4 2H (g) HH (g) H 3 2(g) q
H (g) O (g) CO (g) H O(g) q4 2 2 2 3(g) O (g) CO (g) H O(g) q(g) O (g) CO (g) HO (g) CO (g)O (g) CO (g)O (g) CO (g)(g) COO (g) CO (g)
H (l) O (g) CO (g) H O(g) q4 2(l) O(l) O 2 2 4(g) H O(g) q(g) HO (g) CO (g)O (g) CO (g)O (g)

1 (q q1 2q ،q q3 4q2 (q q1 2q ،q q4 3q3 (q q1 2q ،q q3 4q4 (q q1 2q ،q q4 3q
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-171 هاي زیر درست هستند؟ چند مورد از عبارت
 کرد. ها تهیه می الف) در گذشته انسان، مواد رنگی را از منابع طبیعی همچون گیاهان، جانوران و برخی کانی

 هاي ساختگی گوناگونی شده است. تولید رنگهاي صنعتی باعث  ب) امروزه پیشرفت و گسترش تولید فراورده
 روند، نوعی سوسپانسیون هستند. کار می صنایع غذایی، نساجی، ساختمانی و... به هایی که در ج) رنگ
 کنند. هاي سبز و قرمز را ایجاد می اکسید به ترتیب رنگ (III)و آهن  TiO2هاي  دانه د) رنگ

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4
Feکیلوگرم آهن از واکـنش   28هاي داده شده، براي تولید  با توجه به واکنش O (s) CO(g) Fe(s) CO (g)2 3 23 2 چنـد   3 172-
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 شود. هاي سوختن گرماده است، ارزش سوختی در منابع معتبر علمی با عالمت منفی گزارش می واکنشهمۀ ) به دلیل آنکه 1
 ) آنتالپی سوختن مقدار گرماي آزاد شده به هنگام سوختن یک مول از یک ماده در هوا است.2
 مرغ و شیر بیشتر است. ارزش سوختی نان از تخم) 3
 ها است. ها و کربوهیدرات ها اندکی کمتر از دو برابر ارزش سوختی پروتئین ) ارزش سوختی چربی4

Hاگر متوسط آنتالپی پیوند  F  اندازة بهkJ.mol Fبیشتر از متوسط آنتالپی پیوند  1150 F  باشد و متوسط آنتالپیC F  به 174-
kJ.molاندازة  Cکمتر از متوسط آنتالپی پیوند  1100 H  ،باشدH  برحسب کیلوژول چقدر است؟زیر واکنش 
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-175 است؟ نادرستیک از موارد زیر  کدام
 تر از محیط گرم، روشن و مرطوب است. ) محیط سرد، خنک و تاریک براي نگهداري انواع مواد غذایی مناسبالف
 شود سرعت فاسد شدن بیشتر شود. باعث میو وجود پوست شود  ها مانع از ورود اکسیژن به درون آنها می پوست میوه ب)

 شود. اش فاسد می گردي مغذي است که دیرتر از مواد سازنده ،ج) قاووت
 .کنند بندي می ها، آنها را با خالی کردن هواي درون ظرف بسته د) براي نگهداري سالم برخی خوراکی

 ) ج و د4 ) ب و ج3 ) الف و ج2 ) الف و ب1
 

 آموز گرامی! دانش
QRافزار  نرموسیلۀ ، پس از اتمام آزمون، تصویر داده شده را به پاسخنامهجهت دریافت  Code Reader  از کانال)

دانلـود  پاسـخنامه را  دفترچـۀ  مرکز سنجش آموزش مدارس برتر دریافت کنید) در تلفن همراه خود اسکن نموده و 
 نمایید.
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