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 محل انجام محاسبات  

  رياضيات

توانند جمـالت متـوالي يـك     ، ميغيرصفر برابر جملة دهم از يك دنبالة حسابي دوهفتم و  ةجملة اول، جمل - 101

 مقادير قابل قبول براي قدرنسبت دنبالة هندسي كدام است؟دنبالة هندسي باشند. مجموع 

1 (3
2   2 (3   3 (1

2   4 (2   

32اگر  - 102 2 10x
x

   3مثبتباشد، مقدار
3

278x
x

 كدام است؟ 

1 (344   2 (352   3 (360   4 (368   

2ترين مقدار عبارت  كم -103
1

x

| x |




 كدام است؟ x ةمحدودبزرگترين است.  1برابر  

1 (3 1 12[ , ) ( , )     2 (1( , )    3 (1( , )   4 (3 1 12( , ] ( , )     

21ودار تابع نم - 104 1f (x) (k )x kx k     محدودة مقادير ممكن براي گذرد نمي دوم از ربع .k كدام است؟ 

1 (2
3

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

k     

5قطة برخورد نمودارهاي دو تابع فاصلة ن -105 7 2 1f (x) x x     3وg(x) x  مبدأ مختصات كدام است؟ از 

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

1اگر  - 106 4 2 5 3 6 7 1f {( , ),( , ),( , ),( , )}  ،2 5 7 3 1 2 3 7g {( , ),( , ),( , ),( , )}   و
1fog

{(a,b)}
f g






aباشد، حاصـل    b   كـدام

 است؟

1 (4   2 (11   3 (6   4 (2   

fog)پذير،  تابعي وارون gاگر  -107 )(x) x  1 2 )22gو  1 x) x   4باشد، مقدارf ( ) تواند باشد؟ كدام مي 

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

xfاگر نمودار تابع  -108 (x) ab b  4باشد، بزرگترين عضو دامنة تابع  زيرصورت  بهg(x) f (x)  كدام است؟ 

1 (log 3 2   

2 (31 2log   

3 (log 2 3   

4 (21 3log   

  دقيقه 85وقت پيشنهادي: 



  3 :ةصفح    اترياضي
  

 

 

 

 

 

 

 محل انجام محاسبات  

32اگر  - 109 4 1
x

log x log   ،4عبارت براي مقادير ممكن  مجموعباشدlog x كدام است؟ 

1 (3
2   2 (1

2   3 (1
2   4 (3

2   

حاصل  - 110
2 2

20
1

x

sin x cos x
lim

x

  كدام است؟ 

1   3 (3) 2  صفر) 1
2   4 (1

2   

2axاگر تابع  - 111 [sin x]
f (x)

a[sin x]



 

2xدر  


  پيوسته باشد، مقدار| a ]كدام است؟ ( |  ، نماد جزء صحيح است.)[

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

3است. مساحت سطح محدود به نمودار تابع   در شكل زير رسم شده fنمودار تابع  - 112 2 1g(x) f ( x )   و محورxكدام است؟ ها 

1 (2   

2 (4   

3 (6   

4 (8   

33اگر قسمتي از نمودار تابع  - 113 2f (x) sin x sin( x)


   شيب خـط گذرنـده از نقـاط     ،باشد زيرصورت  بهA  وB   كـدام

 است؟

1 (

2   

2 (1


   

3 (4


   

4 (3


   

AB، رو روبهدر شكل  -114 AC  3وtan   است. مقدارtan كدام است؟ 

1 (1
3     2 (2

3   

3 (3
5     4 (3

4   
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 محل انجام محاسبات  

1هاي معادلة  مجموع جواب - 115 sin x | cos x |   0در بازة 2[ , ] كدام است؟ 

1 (5
2
     2 (7

2
   

3 (9
2
     4 (3

2
   

2اگر  -116 3
2

x
f (x)

sin( x)





 باشد، حاصل 

0x

sin x
limf ( )

x
 كدام است؟ 

1 (1     2 (   

3 (     4 (   

1اگر  -117
1
| x |

f (x)
| x | x

 


صل باشد، حا 
x
lim (fof )(x)


 كدام است؟ 

1 (1
2     2 (   

3 (1     4 (   

2xو قسمتي از خط مماس بر آن در  fنمودار تابع  زيردر شكل  - 118      .اگـر  رسـم شـده اسـت
2

5 12 4x

f (x)
lim

x





طـول  باشـد،   

 است؟ كدام ABخط  پاره

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

اي تابع  آهنگ تغيير لحظهاگر  -119
3

2
2 2

2
ax ;x

f (x)
x bx ;x

   
 

2xدر    ريف شده باشد، آهنـگ تغييـر متوسـط آن در بـازة     عت

0 2[ ,  است؟ كدام [

1 (1
2     2 (2   

3 (5
2     4 (3   

3اگر  - 120 1 8f ( x ) x    2تابع باشد، مشتقy f (x )  2درx  كدام است؟ 

1 (1
6     2 (2

3   

3 (2
9     4( 1

18   



  5:ةصفح    رياضيات
  

 

 

 

 

 

 

 محل انجام محاسبات  

هـاي مثلـث    ها است. فاصلة نقطة همرسـي ارتفـاع   نقطة همرسي ارتفاع Oواحد،  6به ضلع  ABCاالضالع  در مثلث متساوي -121
BOC  از نقطةO كدام است؟ 

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

A)ˆ090الزاوية  در مثلث قائم - 122 )ABC ،4AB   6وAC   است. از نقطةC ي با ارتفاع خطي موازAH   رسم مي كنيم تـا
 كدام است؟ BDقطع كند. طول پاره خط  Dرا در نقطة  BAامتداد 

1( 13   2 (12   3 (11   4 (10 

A)ˆ090الزاوية  در مثلث قائم - 123 )ABC نقاط ،H  وM 3وارد بر وتر هستند. اگـر   ةترتيب پاي ارتفاع و ميان به
3MH BM 

   كدام است؟ BCباشد، طول وتر  2برابر  AMHحت مثلث و مسا

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

دلخـواه درون مثلـث از    ةاالضالعي كه مقدار عددي محيط و مساحت آن يكسان است، مجموع فواصل هر نقط لث متساويدر مث - 124
 سه ضلع آن كدام است؟

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

بـريم.   كامل در يك سطل رنگ فرو مي رطو را كه از هفت مكعب كوچك به ابعاد يك واحد تشكيل شده است، به زير شكلجسم  -125
 كعب كوچك با چهار وجه رنگي داريم؟بعد از بيرون آوردن، چند م

  صفر )1
2 (1   
3 (2   
4 (3  

 كدام است؟ 10طول خط المركزين و  8و  6هاي  طول وتر مشترك دو دايره با شعاع - 126

1( 4 8/   2 (9 6/   3 (2 5   4 (7  

,4C(Oمماس مشترك خارجي دو دايرة  - 127 6Cو  ( (O , )  ترتيب در نقاط  بهT  وT    بر دو دايره مماس است. اگر چهـار ضـلعي
TT O O  محيطي باشد، اندازة خط المركزين دو دايره كدام است؟ 

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

و  TMهـاي   خـط  مماس مشترك اين دو دايره است، پاره TTاند و  مماس  بر هم Mمطابق شكل در نقطة  Cو  Cدو دايرة  -128
T M  را از سمتM ترتيب در نقاط  ها را به دهيم تا دايره امتداد ميP  وP  4قطع نمايند. اگرTM   5وMP    ،باشـد
Tاندازة  M كدام است؟ 

1( 4     2 (2 5   

3 (2 6     4 (5  



  6:ةصفح    رياضيات
  

 

 

 

 

 

 

 محل انجام محاسبات  

2االضالعي به ضلع  تصوير مثلث متساوي - 129 2kهـاي آن و نسـبت    واحد را در تجانسي به مركز يكي از رأس 3    دسـت   بـه

 كدام است؟هاي دو مثلث  آوريم. فاصلة نقاط همرسي ميانه مي

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

2به فاصلة  Aنقطة  -130 را  Aناميم. نقطة  مي A، نقطة dخط  را تحت بازتاب نسبت به Aقرار دارد. تصوير نقطة  dاز خط  6

 كدام است؟ AAخط  حاصل شود. طول پاره Aدهيم تا نقطة  دوران مي 0120دازة نبه ا Aحول نقطة 

1( 12 2   2 (16 2   3 (4 6   4 (16  

ABC ،0120Âدر مثلث  - 131  هاي اضالع  و ميانگين حسابي اندازهAB  وAC ،1
مربع ميانگين هندسي آنهـا اسـت. انـدازة     4

 كدام است؟ ADنيمساز 

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

2اگر  - 132 1
2 1A

 
   

A)و   I) mA I  4  باشد، آنگاه مقدارm كدام است؟ 

1( 15   2 (15   3 (30   4 (30  

3اگر  -133 2
5
| A |

A
| A |

 
  
 

 هاي زير باشد؟ تواند برابر كدام يك از ماتريس مي 1Aباشد، آنگاه ماتريس  

1( 
1 1
5 32

 
 
 
  

   2 (
1 1
5 32

 
 
 
  

   3 (
1 1
5 32

 
 
 
  

   4 (
1 1
5 32

 
 
 
  

  

3هاي سطر دوم ماتريس  به هر يك از درايه - 134 1
2 1A

 
  
 

حاصل شود. اگر دترمينـان   Bكنيم تا ماتريس  را اضافه مي k، عدد 

 كدام است؟ kبرابر باشد، مجموع مقادير ممكن براي  1Bو  Bهاي  ماتريس

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

2  

2دايرة ترين فاصلة بين نقاط دو  بيش -135 2
1 12 27 0C : x y x     2و 2

2 4 0C : x y x   كدام است؟ 

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

2و  8ترتيب  بزرگ و كوچك آن بهرهاي قطكه طول روي يك بيضي  Mنقطة  - 136 اي قرار دارد كه فاصلة آن  گونه بهاست واحد  7

 تر به آن كدام است؟ از كانون نزديك Mاست. فاصلة نقطة  3تا مركز بيضي برابر 

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



  7:ةصفح    رياضيات
  

 

 

 

 

 

 

 محل انجام محاسبات  

0نقطة  -137 3F( , 2xكانون و خط  (    خط هادي يك سهمي است. اگر نقاط برخورد اين سهمي با محورهاي مختصـات را ،A ،B 
 كدام است؟ ABCبناميم، مساحت مثلث  Cو 

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

1اگر نقاط  -138 0 1P ( , , ) ،0 1 2Q ( , , )   ،3 1 1R ( , , )   وS االضالع باشند، آنگاه مجموع  مختصات نقطة  رئوس يك متوازي
S  باشد؟ تواند نميكدام مقدار 

1( 4   2 (2   3 (6   4 (8  

 است؟ نادرستهاي زير  يك از گزاره نادرست باشد، كدام» رود اگر امير به ورزشگاه برود، آنگاه علي به مدرسه نمي«گزارة اگر  - 139

  رود. مدرسه مي رود و علي به امير به ورزشگاه مي )1
  رود. رود يا علي به مدرسه مي ) امير به ورزشگاه نمي2
  رود. ) اگر علي به مدرسه نرود، آنگاه امير به ورزشگاه مي3
 رود اگر و فقط اگر علي به مدرسه برود. ) امير به ورزشگاه نمي4

Aسه مجموعه باشند به طوري كه  Cو  A ،Bاگر  - 140 B C   حاصل عبـارت ،[(B A) C] [(C A) B]       همـواره
 برابر كدام مجموعه است؟

1( B A   2 (C B   3 (B   4 (A C  

141- S {a,b,c,d,e}  ،فضاي نمونة يك آزمايش تصادفيA {a,b} ،B {a,c,d,e}  وC {c,d} .7اگر  است
18P(A)  ،

7
9P(B)   1و

2P(C)  شد، آنگاه احتمال پيشامد باD {b,e} كدام است؟ 

1( 5
18   2 (1

3   3 (7
18   4 (4

9  

بار پشت آمده باشـد،   3دقيقاً كنيم. اگر سكه  مي يك تاس سالم را پرتاب كرده و سپس به تعداد عدد رو شدة تاس، سكه پرتاب - 142
 رو شده است؟ 4تاس، عدد  ببا كدام احتمال در پرتا

1( 1
4   2 (1

3   3 (2
3   4 (3

4  

0در يك آزمون استخدامي به ترتيب برابر  Bو  Aاحتمال قبول شدن افراد  - 143 0و  /4 است. اگر هر دو در اين آزمون شركت  /8
 كدام از آنها قبول نشوند، چقدر است؟ كنند، احتمال آنكه هيچ

1( 0 06/   2 (0 12/   3 (0 24/   4 (0 32/  

3، برابر a،3،6،7،2،9،2،1هاي  ميانگين داده - 144  ها كدام است؟ است. ميانگين معيارهاي مد و ميانة اين داده /75

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

,سن افرادي كه سوار يك اتوبوس هستند به صورت  -145 , , , , , , , , , , ,36 25 50 53 74 23 60 64 45 17 55 32 اي  است. اگر نمودار جعبه 58
 هاي داخل جعبه كدام است؟ گين دادهمتناظر با سن اين افراد را رسم كنيم، ميان

1( 46  2 (47  3 (48  4 (49 
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 محل انجام محاسبات  

1هاي شـهر تهـران از    اي از يكي از خيابان انحراف معيار برآورد ميانگين خسارت ناشي از زلزله براساس نمونه - 146
انحـراف معيـار    7

 جامعه كمتر است. حداقل تعداد اعضاي نمونه كدام است؟

1( 48  2 (49  3 (50  4 (51 

k ،22اگر به ازاي عدد صحيح  - 147 3 6 1( k ,k k ) d     1وd   باشد، آنگاه مقدارd كدام است؟ 

1( 33  2 (41  3 (47   4 (53 

118، عدد nبه ازاي كدام مقادير  - 148 6n   پذير است؟  بخش 5همواره بر(k )   

1( 2n k     2 (2 1n k    

3 (4 3n k      4 (4 1n k   

 سه شنبه باشد، سومين شنبه در ماه تير همان سال چندمين روز اين ماه بوده است؟ بهمن يك سال 22اگر  - 149

 ) هيجدهم4  ) هفدهم3  ) شانزدهم2  پانزدهم )1

امتياز كسب نموده است. اگر پاسخ به هـر   71امتيازي پاسخ داده و در پايان  3و  5شخصي در يك مسابقة تلويزيوني به سؤاالت  -150
 دست آورد؟ توانسته اين امتياز را به مييا فاقد امتياز باشد، آنگاه اين شخص به چند طريق  سؤال يا امتياز كامل داشته و

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

 حداكثر چند رأس تنها دارد؟ Gيال بيشتر از گراف مكمل خود دارد. گراف  16، 8از مرتبة  Gگراف  - 151

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

 گر مينيمال براي اين گراف است؟ هاي زير، يك مجموعة احاطه يك از مجموعه مطابق شكل زير مفروض است. كدام Gگراف  -152

1( {d,i, j,n}   

2 ({a,e, i,n,o}   

3 ({d,f ,g,h,k,n}   

4 ({a,b,c, i,k,m,n}  

 كنار يكديگر قرار دارند؟ mو  c ،o، سه حرف combineهاي حروف كلمة  در چه تعداد از جايگشت -153

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

1معادلة  -154 2 3 14x x x   چند جواب زوج مثبت دارد؟ 

1( 15  2 (21  3 (28  4 (36 

k)3دانيم به ازاي عدد  مي -155 )k  دو مربع التين متعامد از مرتبةk هاي هر مربع التين  صورت مجموع درايه اين وجود ندارد. در
 كدام است؟ kاز مرتبة 

1( 40   2 (75   3 (126   4 (196  
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 محل انجام محاسبات  

  فيزيك
صـورت   بـه  SIدر كنـد،   كـه بـر روي مسـيري مسـتقيم حركـت مـي      زمـان متحركـي    – معادلة مكان  -156

22 12 5x t t    0است. تندي متوسط اين متحرك در بازة زمانيt   اي كه سـرعت آن بـه    تا لحظه

4 m

s
 ؟  رسد، چند متر بر ثانيه است مي 

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

جـايي   كند. اگر اندازة جابه دهد كه با شتاب ثابت روي خط راست حركت مي زمان متحركي را نشان مي – شكل زير، نمودار مكان  -157
4t متر باشد، سرعت متحرك در لحظة 30برابر با حركت اول   ثانية 10متحرك در  s ؟  چند متر برثانيه است 

1( 2  

2 (2 -  

3( 12  

4 (12 -  

اگـر تنـدي    .كند با شتاب ثابت شروع به حركت ميروي مسيري مستقيم  A و از نقطةمتحركي از حال سكون مطابق شكل زير،  -158

C حاصلباشد،  Cvبرابر با  Cو هنگام عبور از نقطة  Bvبرابر با  B نقطة هنگام عبور ازمتحرك 

B

v

v
  ؟ كدام است 

1( 2     2 (2  

3( 3     4 (4  

برابر با  Aمدت زمان سقوط گلولة شوند. اگر  از سطح زمين رها مي Bhو  Ahهاي  از ارتفاع Bو  Aهاي  در شرايط خأل، گلوله -159
ـ  Bمتر بر ثانيه بيشتر از تندي گلولة  15برخورد با زمين لحظة در  Aتندي گلولة ثانيه و  4 ورد بـا زمـين باشـد،    در لحظة برخ

 A Bh h  210؟ چند متر است m
g

s

 
 

 
  

1( 5/7  2 (25/11  3( 75/48  4 (25/71  

Fثابت افقي و توسط نيروي  2kgمتحركي به جرم در شكل زير،  - 160


6با تندي ثابت  ، m

s
كند و بـا همـان    را طي مي ABمسافت  

Fنيروي 


 2تـا ديـوار،    Bاز نقطة  بين سطح و جسم دهد. اگر ضريب اصطكاك جنبشي ، حركت خود را به سمت ديوار ادامه مي
؟ ايسـتد  باشـد، متحـرك در چنـد متـري ديـوار مـي       Bتـا   Aدر مسـير  بين سطح و جسـم  برابر ضريب اصطكاك جنبشي 

N
g

kg

 
 

 
10 

1( 1    2 (2  

3( 5/2    4 (9  

 دقيقه 55وقت پيشنهادي: 

3
4BC AC
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 محل انجام محاسبات  

زند، نيروي پاي او بر توپ يك نيروي تماسي است. پس چرا بعد از جدا شدن تـوپ   بان با پاي خود به توپ ضربه مي وقتي دروازه -161
 ؟  كند از پاي بازيكن و قطع آن نيرو، توپ به سمت جلو حركت مي

  به دليل نيروي مقاومت هواي وارد بر توپ) 2  به دليل نيروي گرانشي وارد بر توپ )1
  لعمل نيروي پاي بازيكنا به دليل عكس) 4  به دليل خاصيت لختي در توپ )3

400 فنر با ثابتفنري بدون جرم توسط  200gجسمي به جرم  - 162 N

m
آسانسور با شـتاب  ابتدا از سقف يك آسانسور آويزان است.  

22 m

s
است.  xبابرابر نسبت به حالت عادي تغيير طول فنر  ،در اين حالتكه كند  رو به باال شروع به حركت ميو از حال سكون   

22سپس حركت آسانسور با شتاب  m

s
نسبت به حالـت   رنتغيير طول فنيز در اين حالت كه ايستد  در همان جهت كند شده و مي 

N؟ متر است چند سانتي xو  xاست. اندازة اختالف  x برابر باعادي 
g

kg

 
 

 
10 

  6/0) 4  4/0 )3  2/0) 2  صفر )1

pصورت  به SIزمان متحركي در  – معادلة تكانه  - 163 t t  2 2 نيروي متوسط وارد بـر متحـرك در ثانيـة سـوم     اندازة است.  4
 ؟  چند نيوتون استحركت، 

1( 15  2 (7  3( 44  4 (5  

زمين در حال گردش هستند. اگر اندازة تكانـة  كرة از سطح  hو  eRهاي  ترتيب در فاصله به 2mو  mهاي  جرم هدو ماهواره ب - 164
 شعاع كرة زمين است.) eR(؟ است eRچند برابر  hدو ماهواره با يكديگر باشد، 

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

 ؟  باشد چند ثانيه مي tاي مطابق شكل زير است.  زمان حركت نوسانگر هماهنگ ساده – نمودار مكان  -165

1( 1
20     2 (1

30   

3( 1
24     4 (1

40   

مطابق با شكل زيـر  در يك لحظة معين، كند،  حركت مي xنقش موج عرضي منتشر شده در ريسماني كه در جهت مثبت محور  - 166

4است. اگر بيشينة تندي هر ذره از ريسمان برابر با  m

s
   0و جرم واحد طول ريسـمان 1kg

/
m

باشـد، بزرگـي نيـروي كشـش      

 ؟  ريسمان چند نيوتون است

1( 80    2 (40  

3( 20    4 (10  
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 محل انجام محاسبات  

بل اسـت. اگـر    دسي 49 ،از آن قرار دارد 1rي كه در فاصلة ا براي شنوندهاي  نقطهتراز شدت صوت دريافتي از يك چشمة صوت  - 167

2شود. نسـبت   ل ميب دسي 81  برسد، تراز شدت صوت دريافتي از همان چشمه، 2rبه چشمه و شنونده فاصلة 
1

r

r
  ؟ اسـت كـدام   

)log /2 0  و اتالف انرژي نداريم.) 3

1( 1
20   2 (1

25   3( 1
30   4 (1

40   

اي بـا سـطح افـق     تخت، موازي با سطح افق باشد، سطح آينه بايد چه زاويـه  ةكه پرتوي بازتابيده از آين در شكل زير، براي آن  -168
 بسازد؟

1(70      

2(20    

3(55      

4(35   

چنـد درجـه    . زاويـة  انـد  دهد كه از مرز دو محيط عبور كرده را نشان مي الكترومغناطيسي تختيهاي موج  جبهه ،شكل زير - 169
053؟ است 0 8(sin / )  

1( 30    2 (37  

3( 53    4 (60  

  

ايم و نوارهاي تداخلي روشـن و   فام زرد رنگ استفاده كرده رد، از يك باريكة نور تكيگ هوا انجام ميآزمايش يانگ كه در يك در  -170

 ؟  تاريك بر روي پرده تشكيل شده است. اگر بخواهيم پهناي نوارهاي تداخلي را افزايش دهيم، كدام اقدام بايد صورت گيرد

  فام قرمز رنگ استفاده كنيم. از باريكة نور تك )1

  فام بنفش رنگ استفاده كنيم. اريكة نور تكاز ب) 2

  جاي هوا در آب انجام دهيم. آزمايش يانگ را به )3

  با تندي نور كمتر انجام دهيم. يآزمايش يانگ را به جاي هوا در محيط) 4

گـره   5در آن بـوده و   cm120شود. اگر طول طنـاب   اي تشكيل مي كه دو سر آن بسته شده است، موج ايستادهافقي در طنابي  -171

240انتشار موج در طناب  تندي(؟ ، بسامد موج ايجاد شده در طناب چند هرتز استه باشدتشكيل شد m

s
 است.) 

1( 400  2 (60  3( 200  4 (120  

سطح افق
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 محل انجام محاسبات  

 ؟  يك از موارد زير، با ديدگاه فيزيك كالسيك قابل توجيه است كدام - 172

  فوتوالكتريك در هر بسامدي رخ نخواهد داد. ثرا )1

  شدت تابش نور با مربع دامنة ميدان الكتريكي موج الكترومغناطيسي متناسب است.) 2

  اي از انرژي به نام فوتون تشكيل شده است. اي گسستهه انرژي يك موج الكترومغناطيسي از بسته )3

  ها ندارد. الكترونافزايش شدت تابش نور، تأثيري بر انرژي جنبشي فوتو) 4

آزمـايش  يـك  در  Bو  Aمجـزاي  ها برحسب بسامد نـور فـرودي بـراي دو فلـز      انرژي جنبشي فوتوالكترون ينةشنمودار بي -173

هاي خارج  فوتوالكترون تنديبه هر دو فلز بتابانيم، بيشينة  200nmموج  مطابق شكل زير است. اگر نوري با طول ،فوتوالكتريك

  ؟ اسـت  eVچنـد   Aشود. تابع كـار فلـز    مي Bهاي خارج شده از فلز  فوتوالكترون تندينة يبرابر بيش  A ،3شده از فلز 

)83 10 m
c

s
   154و 10h eV.s ( 

1( 4/2    2 (8  

3( 6    4 (12  

3nتراز در اتم هيدروژن در  يالكترون - 174  مـوج   تـرين طـول   چند برابر كوتاه ،موج گسيلي در اين حالت بلندترين طول .قرار دارد

 ؟  گسيلي آن است

1( 16
5   2 (32

5   3( 8
5   4 (9

5   

42 ثابت از يك شلنگ، آب با آهنگ -175 10 2/0كـه طـول هـر ضـلع آن     خـالي  ريزد. مكعبي  تر بر نانوثانيه به بيرون ميلي ميلي 

 ؟  ر از آب كردتوان توسط اين شلنگ پ باشد را در چند ثانيه مي دكامتر مي

1( 10  2 (100  3( 40  4 (400  

6اولية  تنديبا  يدر امتداد سطح شيبدار Aرا از نقطة  1kgجسمي به جرم  ، زير مطابق شكل - 176 m

s
به باال پرتاب كرده و جسـم   

210؟ چند ژول است رفت و برگشتاين گردد. كار نيروي اصطكاك در  بر مي A ، به نقطةBبعد از توقف در نقطة  m
(g )

s
   

1( 8 -    2 (12 -  

  صفر) 4    - 16 )3
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 محل انجام محاسبات  

در شـرايط  كه داراي جرمي ناچيز اسـت،  نسبت به سطح آزاد فنري قائم  hگرم از ارتفاع  400جسمي به جرم زير مطابق شكل  -177
كند. اگر بيشينة انرژي پتانسيل كشساني فنـر   فشرده مي 10cm به اندازةحداكثر  را آن ،شود و بعد از برخورد به فنر خأل رها مي

1در اين فرايند برابر با 2/ J  ،باشدh ؟ متر است چند سانتيN
g

kg

 
 

 
10  

1( 10    

2 (20  

3( 30    

4 (40  

 ؟  درخشند، نشانة چيست اي شبنمي كه روي برگ درختان در نور خورشيد ميه قطره -178

  نيروي جاذبة زمين) 4  كشش سطحي )3  چسبي نيروي هم) 2  نيروي دگرچسبي )1

30هاي  ناپذير به چگالي مايع اختالط ، دودر شكل زير - 179 8 g
/

cm
31و   2 g

/
cm

قـرار دارنـد.   در حال تعادل شكل  Uدر يك لولة  

10؟ متر است چند سانتي hباشد،  160Paبرابر با  Bو  Aاختالف فشار دو نقطة  اندازة اگر N
(g )

kg
  

1( 2    

2 (4  

3( 2/0    

4 (4/0  

20 برابر با Mمقطعنشان داده شده است. اگر تندي آب در زير مقطع خروجي يك مخزن آب در شكل  -180 m

s
ترتيـب از   بـه  ،باشد 

صورت  (سطح مقطع خروجي به؟ است SIتندي آب چند متر بر ثانيه و آهنگ شارش آب چند واحد  N مقطعدر راست به چپ 
 دايره است.)

32و  80 )1 10     2 (80  38و 10   

32و  40 )3 10     4 (40  38و 10   

020آب  670gيك قطعه يخ با دماي صفر درجة سلسيوس درون  - 181 C 100پس از برقراري تعادل گرمايي،  شود و انداخته ميg  يخ

J(؟ ماند. جرم اولية يخ چند گرم بوده است ميدر ظرف باقي 
c

kg.K
 4200JA  335وF

kJ
L

kg
( 

1( 168  2 (268  3( 68  4 (670  
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 محل انجام محاسبات  

010در دماي  40gو جرم  1cmيك گلولة مسي به شعاع  -182 C   قرار دارد. دماي گلوله را چقدر و چگونه تغيير دهيم تا چگـالي آن

30 03 g
/

cm
5(؟ كاهش يابد 

0
110
C

 مس  3و ( 

090تقريباً دماي گلوله را  )1 C .090تقريباً دماي گلوله را ) 2  افزايش دهيم C .كاهش دهيم  

0100تقريباًدماي گلوله را  )3 C .0100 تقريباًدماي گلوله را ) 4  افزايش دهيم C.كاهش دهيم  

1گرمايي  هاي رسانندگيو  2dو  1dهاي  دو صفحة فلزي با ضخامت -183 90 W
k

mK
  2و 200 W

k
mK

    بـه  زيـر  مطـابق شـكل

0100مجموعه،  اند. دماي يك طرف يكديگر چسبيده C  صفر درجة سلسيوس است. اگر دماي سطح مشـترك  آن، و طرف ديگر

020فلزي برابر با دو صفحة  C 2نسبت  ،باشد
1

d

d
 ؟  كدام است 

1( 4
5     2 (2

5   

3( 5
6     4 (5

9   

027جيوه را در دماي  متر سانتي 15فشار  ،ليتري 6فشارسنج متصل به مخزن  ،در شكل زير - 184 C دهد. اگر شـير را بـاز    نشان مي
را نشان  15cmHgعددفشارسنج  ها،بعد از به تعادل رسيدن گاز ،ليتري متصل شود 6به مخزن  خاليليتري  9كنيم تا مخزن 

؟ رسيده است سلسيوس ةدما به چند درج ،دهد. در اين حالت مي 0 75P cmHg  

1( 227    2 (27  

3( 500    4 (273  

كند. كار انجام شده توسط محيط بر روي گاز و گرماي داده شده بـه   را مطابق شكل زير طي ميABنيم مول گاز كامل اكسيژن فرايند  -185

Pترتيب از راست به چپ، چند ژول است؟ گاز به
J

(C R,R )
mol.K

 
7 82 

1( 800  ،2000 -      

2( 800 -  ،2000    

3( 400  ،1400 -      

4( 400 -  ،1400   
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 محل انجام محاسبات  

Pچرخة  -186 V است. اگر فرايند زير اتمي مطابق شكل  يك گاز كامل تكAB گرمـايي كـه گـاز در فراينـد      ،.................... باشد

CA ژول است. ،كند از محيط دريافت مي ...................... V(C R)
3
2   

  600دما، بيشتر از  هم) 2    600دما،  هم )1

  600دررو، كمتر از  بي) 4    600دررو،  بي )3

ايـن    بيشينةبازدة اگر  است. درجة سلسيوس درجة سلسيوس و دماي منبع گرم  27در يك ماشين گرمايي، دماي منبع سرد  -187
 ؟  چند درجة سلسيوس است % باشد، 40ماشين گرمايي 

1( 127  2 (227  3( 300  4 (500  
 qاي چه بار نقطـه  است. چنان Fكند، برابر با وارد مي qاي به بار نقطه qاي اي كه بار نقطه نيروي الكتريكي ةدر شكل زير، انداز -188

sin)/(؟شود ميFكند، چند برابر وارد مي qاي كه بر بار نيروي الكتريكي ةمنتقل شود، اندازCةبه نقطAةاز نقط 6037  

1(4
3    2(16

9  

3(5
3    4(25

9  

5qبار در شكل زير، در ميدان الكتريكي يكنواخت نشان داده شده  -189 C    ازA  بهB  و از آنجا بهC   اگـر شـود  بـرده مـي . 
كار نيـروي الكتريكـي در ايـن     باشد، V80برابر با  Cو پتانسيل الكتريكي نقطة  V280برابر با ، Aنقطة پتانسيل الكتريكي 

 ؟  جايي چند ژول است جابه

1( 310   

2 (35 10    

3( 25 10   

4 (210   
نـيم.  ك برابر مـي  2را از مولد جدا كرده و فاصلة بين صفحاتش را  نكنيم. سپس آ شارژ مي 10Vرا ابتدا با يك مولد تختي خازن  - 190

 ؟  ت استلاي خازن چند وه اختالف پتانسيل بين صفحهدر اين حالت 

1( 5  2 (10  3( 15  4 (20  
 است؟ نادرستهاي زير  يك از عبارت كدام -191

  ديود نورگسيل يك مقاومت غيراُهمي است. )1
  يابد. دما كاهش مي رساناها با افزايش ) مقاومت ويژة نيم2
  ميستور نوعي از مقاومت است كه مقاومت الكتريكي آن به نور تابيده شده به آن بستگي دارد.ر) ت3
  ها ناچيز است. ) مقاومت الكتريكي ديودها در برابر عبور جريان، تنها در يك سو از آن4
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 محل انجام محاسبات  

36ترتيـب   داراي مقاومت الكتريكي يكسان هستند. اگر دماي دو سيم را بـه  Bو  Aدو سيم رساناي  - 192 F  108و F   افـزايش

شود. اگر ضريب دمـايي مقاومـت ويـژة دو سـيم را      برابر حالت اوليه مي 5برابر و  3دهيم، مقاومت الكتريكي دو سيم به ترتيب 

Aنمايش دهيم، حاصل  Bو  Aترتيب با  به

B




 ؟  كدام است 

1( 9
5   2 (1

5   3( 3
2   4 (2

3   

 ؟  است 3روجي از مولد خچند برابر توان  1است. توان ورودي به مولد  1مقاومت دروني تمامي مولدها  زير،در مدار شكل  - 193

1( 11
7     

2 (13
7   

3( 11
9   

4 (13
9   

 ؟  كند آل چند آمپر تغيير مي را ببنديم، جريان عبوري از آمپرسنج ايده K، اگر كليد زيردر مدار شكل  - 194

1( 1    

2 (2  

3( 3    

4 (4  

42 تنديجرم ناچيز و  اذرة باردار منفي بزير، يك مطابق شكل  -195 5 10 m
/

s
،   در امتداد محـورx    وارد فضـاي بـين دو صـفحة  

براي اينكـه ذره بـدون انحـراف بـه     شود.  تسال است، مي ميلي 02/0آن يكنواخت سي يكه بزرگي ميدان مغناط Dو  Cرساناي 

Nچند  Dو  Cچيست و اندازة ميدان الكتريكي بين دو صفحة  Dةصفحبار مسير خود ادامه دهد، عالمت 

C
 ؟  است 

  500مثبت،  )1

  500منفي، ) 2

  5/0مثبت،  )3

  5/0منفي، ) 4
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 محل انجام محاسبات  

0ميدان مغناطيسي يكنواخت به بزرگي يك در زير متر مطابق شكل  2 لطو سيمي به - 196 03/ T  50قرار دارد. اگر از سيم جريانA 
0(؟ كدام است SIدر وارد بر آن در جهت نشان داده شده عبور كند، بردار نيروي مغناطيسي  053 37 0 8sin cos / ( 

1( 1 8 2 4F / i / j  
 

   
2 (2 4 1 8F / i / j  

 
   

3( 1 08 1 44F / i / j  
 

   
4 (1 44 1 08F / i / j  

 
   

0درون سيملوله يكنواخت ميدان مغناطيسي بزرگي كه  گذرد. در صورتي مي 10Aجريان  ،50cmاي به طول  از سيملوله - 197 12/ T 

7(؟ اي سيملوله كدام استه باشد، تعداد حلقه
0 12 10 T.m

A
  ( 

1( 200  2 (2000  3( 500  4 (5000  
هـاي يـك ميـدان مغناطيسـي      ، عمـود بـر خـط   10دور سيم و مقاومت الكتريكي  100شامل  cm10اي به شعاع  سطح حلقه -198

0مغناطيسي يكنواخت بدون تغيير جهت از يكنواخت قرار دارد. اگر طي يك مدت زمان معين، بزرگي ميدان  03/ T  0به 05/ T 
)3برسد، اندازة بار القايي در حلقه چند ميلي كولن است؟  )    

1 (36 10   2 (6   3 (312 10   4 (12   

مطابق شكل  5و مقاومت  10cmاي شكل به شعاع  دايره ةيك حلق پيرامونبر حسب زمان مغناطيسي نمودار تغييرات ميدان  - 199
بر حسب زمان در اين حلقه كـدام   توليدينمودار آهنگ توليد انرژي اگر ميدان مغناطيسي بر سطح حلقه عمود باشد، زير است. 

2است؟  10( )   

1(   2 (  

3(   4 (  

 ؟  كدام استاز راست به چپ ترتيب  ، بهK قطع و وصل كليد در لحظة Rزير، جهت جريان القايي در مقاومت  شكلدر  - 200

1( a  بهb ،b  بهa   

2 (b  بهa ،a  بهb   

3( a  بهb ،a  بهb  

4 (b  بهa، b  بهa  
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 محل انجام محاسبات  

  شيمي
 برابـر بـا  حاصـل از ليتـيم و كلـر    يـوني  تركيـب  جـرم مـولي   ، اگـر  زيـر  با توجه به اطالعات جدول - 201

/ g.mol142 (مقدار عددي جرم اتمـي و   ؟كدام است كلر تر سنگينايزوتوپ  درصد فراوانيباشد،  44
 جرم مولي را يكسان در نظر بگيريد.)

1( 20     

2( 80  
3( 25     

4( 75  

هـم دوره اسـت. عـدد     B22گروه است و با عنصر  هم ،شود ختم مي p33اتم آن به ه آرايش الكتروني ك Aبا عنصر  Xعنصر  -202
 (نمادها فرضي هستند.) ؟ترتيب كدام است به Xعنصر اشغال شدة اتمي و آخرين زيرالية 

1( 31 - p34   2( 31 - d23   3( 33 - p34  4( 33 - d23  
 ؟است نادرستدام گزينه ك - 203

  شود. اي عنصرها، در هر خانه عالوه بر نماد هر عنصر، عدد اتمي و عدد جرمي آن نيز گزارش مي هردر جدول دو )1
lهاي با  ، برابر با تعداد الكترونX33هاي ظرفيت عنصر  تعداد الكترون )2    است. Y24در عنصر  2
هـاي   سـترة طيـف  ترتيب، زرد، سـرخ و سـبز اسـت كـه فقـط باريكـة بسـيار كوتـاهي از گ         هاي سديم، ليتيم و مس به شعلة تركيبرنگ  )3

  گيرد. الكترومغناطيسي را در بر مي
  كنند. موج معين نشر مي ها در اتم برانگيخته، هنگام بازگشت به حالت پايه، نوري با طول الكترون )4

 ؟هاي زير درست است چه تعداد از عبارت -204

  شود. جاذبة زمين مانع از خروج گازهاي موجود در هواكره از اتمسفر ميالف) 
  اكسيد است. اكسيد باالتر بوده و پايداري كربن مونوكسيد كمتر از كربن دي ي كربن مونوكسيد از كربن ديسطح انرژب) 
  شود. اوزون در اثر تابش فرابنفش، به يك اتم اكسيژن و يك مولكول اكسيژن تبديل ميپ) 
  اثر هنگام جوشكاري است. يكي از كاربردهاي گاز آرگون ايجاد محيط بيت) 

1( 4  2( 3  3( 2  4( 1  
 ؟استبرابر  در كدام دو واكنش پس از موازنهها  دهنده مجموع ضرايب واكنش - 205

I) C H OH O CO H O  2 5 2 2 2   

II) KNO K O N O  3 2 2 2   

III) C H O CO H O  4 8 2 2 2   

IV) Al O C CO Al  2 3 2   
1( II  وIV   2( III  وIV   3( I  وIII   4( I  وII   

  Cl35  Cl37  Li6  Li7  ايزوتوپ
  f1  f2  6  94  درصد فراواني

 دقيقه 35وقت پيشنهادي: 
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 محل انجام محاسبات  

 ؟است نادرستكدام عبارت  -206

NOيس ودر ساختار لو )1
  است. 1با هاي ناپيوندي برابر  هاي پيوندي به تعداد جفت الكترون ت تعداد الكتروننسب 3

COساختار لوويس تعداد پيوندهاي كوواالنسي در  )2 2
  با يكديگر برابر است. SO3و  3

  ، پيوند دوگانه وجود دارد.COCl2يس وختار لوهمانند سا POCl3يس ودر ساختار لو )3

  و آمونياك با يكديگر برابر است. HCNدر ساختار لوويسهاي ناپيوندي  شمار جفت الكترون )4

 ؟كدام گزينه درست است - 207

  شوند. يل ميدار در كليه تشك هاي پتاسيم هاي كليه از رسوب برخي نمك اغلب سنگ )1

  يابد. مي افزايش پذيري گازها با افزايش فشار در دماي معين، انحالل )2

  نشان دهندة محلول سيرنشده است. ،يك مادهبر حسب دماي پذيري  نقاط باالي نمودار انحالل )3

  .شوند بندي مي دستهدر آب  نامحلولنقره كلريد و كلسيم سولفات جزو مواد ، C25در دماي )4

 ؟ناقطبي استكدام گزينه، مولكول سمت راست داراي نقطة جوش باالتري بوده و مولكول سمت چپ در  - 208

)S ,C ,N ,O ,F ,I ,H : g.mol       132 12 14 16 19 127 1(  

1( CS2 - CO2  2( NO - CO   3( H O2 - H S2   4( I2 - HF   

استفاده كرد. بـراي   NaClO% جرمي 1 ةضدعفوني كنندتوان از محلول  براي ضدعفوني سطح و از بين بردن ويروس كرونا مي -209

هـا را   (چگالي محلـول  ؟% جرمي آن نياز است5ليتر از محلول  ، به چند ميليضدعفوني كنندهمحلول اين ليتر از  ميلي 500تهية 

 .)در نظر بگيريد g.mL11برابر با 

1( 300  2( 200  3( 100  4( 50  

Sصورت  سديم نيترات به يپذير معادلة انحالل - 210 /  0 8 ـ  C60را از دمـاي   گرم محلول سيرشـدة آن  200. اگر است 72  ات

 ؟كند نيترات رسوب مي سديمچند گرم تقريب  بهسرد كنيم،  C10دماي 

1( 36/36    2( 40  

3( 12/50    4( 54/20  

 كدام گزينه درست است؟ -211

Liپذيري:  واكنش )1 Na K 7 11 Nشعاع اتمي:  )2   19 O F 7 8 9   

Nفعاليت شيميايي:  )3 O F 7 8 Beشعاع اتمي:  )4   9 Mg Na 4 12 11   
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 محل انجام محاسبات  

 ؟ها درست است كدام گزينه در مورد آلكان - 212

  داشته باشد.كوواالنسي  تواند پيوند  هر اتم كربن حداكثر با سه اتم كربن ديگر مي )1

  .وجود داردخانواده، پنج مول اتم اين ترين عضو  سادهاز در هر مول  )2

  اتم كربن هستند. 10تا  1شامل  هايي تركيب )3

Cخط اين مواد، هر خط نشان دهنده يك پيوند يگانه  –در فرمول نقطه  )4 C  ياC H .است  

درصـد بـه طـور كامـل      64اكسيد با خلـوص   (III)گرم آهن  چنددرصد با  54گرم آلومينيم با خلوص  200ترميت،  واكنشدر  - 213

Fe( ؟دهد واكنش مي ,O ,Al :g.mol   156 16  )كنند ها در واكنش شركت نمي ناخالصيو  27

Al(s) Fe O (s) Al O (s) Fe(l)  2 3 2 32 2   

1( 500  2( 492  3( 375  4( 200  

 (IV)مـوالر قلـع    15/0ليتر محلـول   ميلي 200زير،  نشدةمطابق معادلة موازنه  STPد ليتر گاز اوزون در شرايط چناز واكنش  - 214

 شود؟ د توليد مييكلر

SnCl (aq) HCl(aq) O (g) SnCl (aq) H O(l)   2 3 4 2   

1( 24/2  2( 48/4  3( 224/0  4( 448/0  

 ؟است نادرستاك، روش آيوپ نام كدام آلكان به -215

  متيل پنتان -2 –اتيل  -3 )1

  متيل اوكتان تري – 6، 5، 4 )2

  متيل هگزان دي – 2، 2 –اتيل  -3 )3

  دي متيل هپتان – 4، 2 )4

 ؟است نادرستكدام عبارت  - 216

  هاي سازندة آن بيشتر است. هرچه دماي يك ماده باالتر باشد، ميانگين انرژي جنبشي ذره )1

  است. هاده برابر با حاصل ضرب جرم در گرماي ويژة آن مادظرفيت گرمايي يك م )2

  شود. هوازي در زير آب توليد مي هاي بي گاز متان از تجزية گياهان به وسيلة باكتري )3

  گيري كرد. توان به طور تجربي اندازه آنتالپي واكنش توليد كربن مونوكسيد را مي )4
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NHمطابق واكنش انحالل  - 217 NO (s) kJ NH (aq) NO (aq)   4 3 4 326 JA، نيتـرات در  مونيـوم با حل شدن چند گرم آ

/(ظرفيت گرمـايي آب:   ؟را به صفر رساند C25گرم آب  130توان دماي  آب مي J.g . C 1 14 2      و از گرمـاي جـذب شـده

Oنظر شود. توسط آمونيوم نيترات صرف ,H ,N : g.mol   116 1 14( 

1( 50    2( 42  

3( 30    4( 24  

112؟است نادرستكدام گزينه  -218 1(C ,H : g.mol )  

  يابد. افزايش مي مقدار عددي آنتالپي سوختن ها با افزايش شمار كربن در آلكان )1

  مول متان بيشتر است. يكمول متانول از گرماي سوختن  يكگرماي سوختن  ،C25در دماي  )2

H ،هاي سوختن كامل مواد آلي در دماي اتاق يكي از فراورده )3 O(l)2 .است  

C)آنتالپي سوختن اتين اگر  )4 H )2 kJ.molبرابر  2   است. kJ.g150 برابر با ارزش سوختن آن باشد، 11300

Nواكنش  Hهاي زير مقدار  با توجه به واكنش - 219 O(g) H (g) N (g) H O(l)  2 2 2  ؟چند كيلوژول است تقريب به 2

a) H (g) O (g) H O(l) ; H / kJ    2 2 22 2 571 8   

b) NH (g) N O(g) N (g) H O(l) ; H kJ     3 2 2 22 3 4 3 1010   

c) NH (g) O (g) N (g) H O(l) ; H kJ     3 2 2 24 3 2 6 1531   

1( 3/152-  2( 4/367+  3( 4/367-  4( 3/152+  

دقيقه از آغاز واكنش 56شود. اگر پس از گذشت بق معادلة زير تخمير مي% گلوكز است مطا30تن پسماند گياهي كه حاوي  8/1 -220

(شـرايط را   كـدام اسـت؟   L.s1در اين بازة زماني بر حسب  CO2% از گلوكز مصرف شده باشد، سرعت متوسط توليد گاز 60

STP .در نظر بگيريدC , O , H : g.mol   112 16 1(   C H O (aq) C H OH(aq) CO (g) 6 12 6 2 5 22 2 

1( 24    2( 12  

3( 4/22    4( 56  
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 محل انجام محاسبات  

2    ؟هستند ، درسترو هبا توجه به واكنش روب زيركدام موارد از مطالب  - 221 2 33 2N (g) H (g) NH (g)  

mol.sبا الف) اگر سرعت متوسط توليد آمونياك برابر  2 14 بـا  برابـر  در همـان بـازة زمـاني     H2 مصـرف متوسـط  باشـد، سـرعت    10

mol.min 3 136   .است 10

  ب) سرعت متوسط توليد آمونياك با سرعت واكنش برابر است.

n(NHپ) رابطة  ) n(H )
R

t t

 
  

 
3 22(y¹¨H») .برقرار است  

n(Nرابطة  H2و  N2ت) بين تغييرات مول  ) n(H )  2   برقرار است. 23

  و ت پ )4  و تالف  )3  ب و پ )2  الف و ب )1

 ؟ساختار زير، كدام مطلب درست است بادربارة تركيبي  -222

   شود. به خوبي در آب حل مي )1

  تري است.سداراي گروه عاملي كتوني و ا )2

Cصورت  فرمول شيميايي آن به )3 H O21 18   .است 2

  اتم كربن در آن به اتم هيدروژن متصل نيستند. 10 )4

آميـد چنـد    مـول پلـي   8/3بـه ازاي توليـد   باشد،  200آميد برابر با  اگر شمار واحدهاي تكرار شونده پليبا توجه به واكنش زير  -223

H) ؟شود آب توليد ميكيلوگرم  , O : g.mol )  11 16  

|| ||

| |

O O

H H
n

nHOOC R COOH nH N R NH C R C N R N nH O
 
               
  

2 2 22   

1( 52/20  2( 84/6  3( 68/13  4( 36/27  

 ؟است نادرستيك از مطالب زير دربارة پليمر سبز  كدام -224

  شوند. اكسيد تبديل مي بيني به آب و كربن دي توسط جانداران ذره )1

  كنند. ذرت و نيشكر تهيه مي زميني، هاي كشاورزي مانند سيب اين پليمرها را از فراورده )2

  كنند. الكتيك اسيد تبديل مي نخست نشاستة موجود در اين مواد را به الكتوز تبديل كرده، سپس آن را به پلي )3

  گذارد. تري در محيط زيست بر جاي مي امكان تبديل شدن به كود را دارد به همين دليل ردپاي كوچك پليمراين  )4
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سيرشـده  هيـدروكربني   شود، زنجيرتوليد گرم رسوب  06/6 ،كلسيم كلريد كافيون جامد با مقدار گرم صاب 12/6واكنش از اگر  -225

(R)  ؟دارداين صابون چند اتم كربن (H ,C ,O ,Na ,Ca : g.mol )     11 12 16 23  ).(معادله موازنه شود 40

RCOONa(aq) CaCl (aq) (RCOO) Ca(s) NaCl(aq)  2 2  

1( 17  2( 18  3( 19  4( 20  

 ؟هاي زير درست است رتيك از عبا كدام -226

  شود. اوره برخالف استون قطبي است و در آب حل مي )1

  مخلوط صابون مايع در روغن نوعي مخلوط همگن است. )2

  اند. هايي است كه در ساختار خود شمار بسيار زيادي گروه كربوكسيل داشته و قطبي عسل حاوي مولكول )3

  شود. حل مي روغن زيتون نوعي هيدروكربن است و در هگزان )4

ثابـت يـونش ايـن بـاز برابـر      اگـر  رسـانيم.   ليتـر مـي   2مقداري آب حل كرده و حجم محلول را به را در  BOHگرم باز  5/0 -227

mol.L  3 15 12 ؟تقريب كدام است به در دماي اتاق محلول حاصل pHباشد،  10 0 3 50(log / ,BOH g.mol )  

1( 3/8  2( 7/9  3( 3/10  4( 7/11  

اين محلول كدام است و با  pHمول بر ليتر است.  2/0 محلول هيدروكلريك اسيد برابر باليتر  ميلي 3غلظت يون هيدرونيوم در  -228

Mgشود؟ ( طور كامل خنثي مي چند گرم منيزيم هيدروكسيد به ,O ,H : g.mol   124 16 1((log / )2 0 3  

Mg(OH)(واكنش موازنه شود.)    (aq) HCl(aq) MgCl (aq) H O(l)  2 2 2   

1( 7/0  ،0174/0    2( 3/0، 0174/0  

3( 7/0، 0348/0    4( 3/0، 0348/0  

 ؟يابـد  ميش افزايگرم از جرم الكترود آند، جرم الكترود كاتد چند گرم  13 كاهش، به ازاي نقره - در سلول الكتروشيميايي روي -229

(Zn ,Ag : g.mol )  165 108  

: Zn(s) Zn (aq) e  2   واكنش آندي نيم 2

: Ag (aq) e Ag(s)  واكنش كاتدي نيم  

1( 2/43  2( 6/21  3( 8/64  4( 4/32  
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 محل انجام محاسبات  

 ؟است نادرستهاي زير  يك از عبارت كدام - 230

  يابد. افزايش مي pHده و الف) در فرايند برقكافت آب، در قسمت كاتدي، گاز هيدروژن توليد ش
  شود. در برقكافت سديم كلريد مذاب، گاز كلر در كاتد و فلز سديم در آند توليد ميب) 

  يابد. خراشيده در هواي مرطوب، فلز روي در آند اكسايش ميپ) در آهن گالوانيزة 
  شود. واكنش مي ال، الكترود كاتد برخالف الكترود آند واردهدر فرايند ت) 

  ب و ت )4  ب و پ )3  الف و ب )2  الف و ت )1
 ؟كدام گزينه درست است - 231

  كنند. تمام فلزها در واكنش با اسيدها، گاز هيدروژن و نمك توليد مي )1
  شد. در گذشته براي عكاسي از سوختن منيزيم به عنوان منبع نور استفاده مي )2
  دهد. كاهش رخ مي –ار گيرد، واكنش اكسايش هرگاه تيغه مس درون محلول روي سولفات قر )3
  در مدار بيروني است. ها آهن، برخالف جهت حركت الكترون –ها در سلول گالواني روي  جهت حركت كاتيون )4

 ؟است نادرستاكسيژن  –كدام عبارت در مورد سلول سوختي هيدروژن  -232

  يابد. گاز هيدروژن در آند سلول وارد شده و اكسايش مي )1
  شوند. كننده از كاتد به آند منتقل مي با گذر از غشاي مبادله هيدروژنهاي  يون )2
  بخشند. هاي اكسايش و كاهش سرعت مي آند و كاتد شامل كاتاليزگرهايي هستند كه به نيم واكنش )3
  كنند. ها، انرژي شيميايي را ذخيره نمي هاي سوختي برخالف باتري سلول )4

 ؟استدرست رة سيليس، هاي زير دربا چه تعداد از ويژگي - 233

  ل است.يك جامد كوواالنسي است كه در آن هر اتم اكسيژن به دو اتم سيليسيم و هر اتم سيليسيم به چهار اتم اكسيژن متصالف) 
  رود. ها به كار مي فرم خالص آن در ساخت منشورها و عدسيب) 
  بيشتر است. CO2نقطة ذوب سيليس از پ) 
  ترين اكسيد در پوستة جامد زمين است. فراوان SiO2ت) 

1( 4  2( 3  3( 2  4( 1  
NH  ؟است نادرستكدام گزينه  رو روبههاي  با توجه به مولكول -234 ,SO ,CH ,OF ,CS ,SO3 2 4 2 2 3 

  هاي ناقطبي برابر است. هاي قطبي با شمار مولكول شمار مولكول )1
  مخالف صفر است. OF2و گشتاور دو قطبي  بودهمثبت  OF2ولكول بار جزئي اتم اكسيژن در م )2
  د.نكن گيري نمي همانند مولكول آمونياك در ميدان الكتريكي جهت CH4و  SO3هاي  مولكول )3
  متفاوت است. SO2و  CS2اي ه شكل فضايي مولكول )4

 ؟اند رد از مطالب زير درستاكدام مو - 235

  نظر از اينكه گرماده يا گرماگير باشند، براي آغاز شدن به انرژي نياز دارند. هاي شيميايي صرف الف) واكنش
  كنش بيشتر است.سرعت واسازي واكنش بيشتر باشد،  ب) هرچه انرژي فعال

  ها باالتر است. ها از فراورده دهنده سطح انرژي واكنش ،هاي گرماگير ) در واكنشپ
  دهد. ها را تغيير نمي ها و فراورده دهنده سطح انرژي واكنش ،) كاتاليزگرت
  پو  ب )4  و ت الف )3  تپ و  )2  ب و الف )1


