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نمودار  - 81    2g x f x   بـه نمـوداراسـت. مسـاحت ناحيـة محـدود      مقابـل صـورت   بـه

   3 2 1h x f x  ؟چقدر است ي مختصاتو محورها

1( 15  2( 12  

3( 18   4( 27  

نقطة  - 82 1 3A ,  روي نمودار تابع f x اظر با آن يعني و نقطة متن A a,b   روي نمودار تـابع 3 2 5 7y f x   قـرار

aدارد.  b كدام است؟

4) 4  2) 3  صفر) 2  -2) 1

تابع  ة. دامناستشكل زير صورت  به fنمودار تابع  -83 2 2 1y f x  ؟شامل چند عدد صحيح است

1 (4  2 (12  

3 (6  4 (8  

5نمودار تابع  - 84 2 1y x   ؟كدام است

1 (2 (  3 (  4 (

زير تابع  اگر شكل -85 y f x  را نشان دهد، دامنة تابع با ضابطة  2
xg x xf    

 
؟كدام است

1 (10 6,  2 (0 6,  

3 ( 10 0 6, ,4 ( 0

تابع  - 86  3 26 12 7f x x x x   مفروض است. تابع  3g x x 1تـابعهـاي زيـر بـر     با كدام يك از انتقـالf منطبـق

؟شود مي

ينيواحد به سمت پا 2يك واحد به سمت چپ و ) 2  د به سمت باالواح 2يك واحد به سمت چپ و ) 1

ينيواحد به سمت پا 2راست و سمت يك واحد به ) 4  به سمت باالواحد  2يك واحد به سمت راست و ) 3

دقيقه 15وقت پيشنهادي: 12تا  1هاي  صفحه :تابع:  2 حسابان
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اگر نمودار تابع  -87 f x حدود  ،باشد زيرصورت  بهm باشد تا معادلة بايد  كدام 2 1 0f x m  ؟باشدداشته ريشه   ، چهار

1 (0 1m 

2 (0 2m 

3 (0 1m 

4 (0 2m 

برابـر در جهـت 3هـا  x نسبت بـه محـور   راقرينة شكل حاصل  ايم و سپس واحد به سمت راست انتقال داده 2نمودار تابعي را  -88

3تابع  و ايم كردهعمودي منبسط  12y x   ؟استبوده . تابع اوليه كدام دست آمده است به

1 (9 6y x    2 (1 23y x    3 (6y x    4 (2y x 

نمودار تابع  ،ترتيب با اعمال موارد كدام گزينه به - 89 y f x  تابع تبديل به نمودار 1 14y f x   ؟شود مي

1، انقباضهاyو هاxانتقال يك واحد به راست، انعكاس نسبت به محور) 1
در راستاي افقي واحد4

1ها، انقباضyو هاxك واحد به چپ، انعكاس نسبت به محورانتقال ي) 2
در راستاي عمودي واحد4

1انقباض ها،yها وxانتقال يك واحد به چپ، انعكاس نسبت به محور) 3
افقيواحد در راستاي 4

1ها، انقباضyو هاxانتقال يك واحد به راست، انعكاس نسبت به محور) 4
واحد در راستاي عمودي4

با توجه به نمودار   - 90 3 2y f x   نمودار تابع ، 2 3y f x   ؟كدام است     3 2y f x  

1(2 (

3 (4 (
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به شكل fاگر نمودار تابع -91

y

x

f

3
yباشد، نمودار تابع  f ( x)   دستگاه مختصات قرار دارد؟ ةدر كدام ناحي

دوم )2اول )1

چهارم )4سوم )3

fاگر  - 92 (x) x ؟نيستند، آنگاه در كدام تابع زير، دامنه و برد برابر

1( 1 1f (x ) 2( 1 1f (x ) 

3( 2 2f (x )      4( f (x)

g(x)به صورت زير باشد و نمودار تابع  fاگر نمودار تابع  - 93 kf (x) b  زوج مرتباز مبدأ مختصات عبور كند ،(k , b) كـدام

   تواند باشد؟   مي

1( 2 8( , ) 2( 1 22( , )

3(  2 4( , )4( 1 22( , )

||2 ةمعادل - 94 x | | x k   ازاي مقادير مختلف  بهk دارد؟ جواب، حداكثر چند

1( 3  2 (4  

3( 5  4 (6  

22تابع  ةبه صورت زير باشد، آنگاه دامن fاگر نمودار تابع - 95
xg(x) f ( ) f ( x)  كدام است؟

1( 2 2[ , ]2( 8 8[ , ]

3(  4 4[ , ]4( 2 4[ , ]

دقيقه 10وقت پيشنهادي: 12تا  1هاي  صفحه :تابع:  ن گواه)(آزمو 2 حسابان

y

x

1

-1-2

2

1 2-3
-1

-4

y f(x)=

3

4

3

-2

4

5

y

x-2

2

f

-4

4

4

-2
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fنمودار تابع  ةقرين - 96 (x) x  را نسبت به محورyواحد به طرف  2ها تعيين كرده، سپسxدهيم. نمودار هاي مثبت انتقال مي

كند؟ اول و سوم را با كدام طول قطع مي ةحاصل، نيمساز ناحي

1( 22( 0 5/

3( 1   4( 1 5/

تابع نمودار مقابل كدام است؟ ةضابط - 97

1( y log | x |     2( y log | x |

3(  y log x    4( y log x 

12به شكل زير باشد، نمودار تابع fاگر نمودار تابع - 98 1y f (x )    ؟كند نميات عبور از كدام ناحيه (نواحي) دستگاه مختص

دوم )1

   سوم )2

  سوم و چهارم )3

دوم و سوم )4

yاگر نمودار تابع - 99 f (x) به شكل زير باشد، به ازاي كدام مقدارa0ةهاي معادل ، مجموع ريشهf (x a)  صفر است؟

1( 2  

2( 2-  

3( 3-  

4( 3  

5 ةباز fرد تابعاگر ب - 100 1fR [ , ]   2باشد، آنگاه برد تابع 1 3g(x) f (x )    شامل چند عدد صحيح است؟

1 (5  2 (2  

3 (3  4 (4  

y

x
-1

2 5

y

x

1

-2

f

y

x-1 1
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 ابعتاگر دو  -101    2 1f , , c,d   و    2 22 1 1 1 2 1g a ,b , b , a      ،برابر باشندc d ؟كدام است

  -1 )2صفر )1

3( 2  4( 1  

1كدام گزينه در مورد توابع  -102
1f (x)

(| x | ) | x |



و

2
1g(x)
x

 ؟درست است

زير مجموعة برد آن است. fدامنة )1

است. gزير مجموعة برد  fدامنة  )2

برابرند. gو  fهاي  دامنه )3

جموعة برد آن است.زير م gدامنة  )4

؟نيست xتابعي از yهاي زير يك از رابطه در كدام - 103

2 )الف 41 1 0| y | ( x )   ب( | y | x x  

|0 )ج x | | y | 0 )د| x | | y | 

) ب و ج2 ج) الف و ب و 1

) الف و د4) الف و ج3

تابع  -104          2 1 0 0f b, , a c,a b , ,b , d,c , ,d b     .دو عضو داردa b ؟ كدام است 0a,b 

1( 2  2( 3  

3( 4    4( 5  

2غيرتهي ة، رابطaبه ازاي كدام مقدار - 105 2 8 2x y x y a    تابع است؟ ،

1 (4  2 (9  

 3 (17  4 (19  

قيقهد 15 وقت پيشنهادي:117تا  94هاي  صفحهتابع: : 1رياضي :  پايه اترياضي
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1xfتابع  -106 (x)
x a





1مفروض است. اگر  1f (x).f ( )
x

    باشد، مقدارa كدام است؟

1( 1  2( 1

3( 2  4 (2

اگر رابطة - 107        2 32 2 3 4 6f ,a , a,a , a, a , a ,b   2يك تابع باشد، حاصل 2a b؟تواند باشد كدام مي

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

كدام است؟ hاست. تابع حجم استوانه بر حسب  محاط شده hقائمي با ارتفاع  ة، استوان3اي به شعاع  در كره - 108

1( 26V ( h )h  2( 26V ( h)h  

3( 
2

9 4
hV ( )h  4 (29 4

hV ( )h  

1صورتي كه رابطة  باشد بهخطي  يتابع fاگر  -109 2f (x ) f (x ) x    2گاه  ، آنبرقرار باشدf ( كدام است؟ (

1( 5
22( 3

4

3( 1  4 (1
2

تابع باشند؟ توانند نميهاي زير  چه تعداد از رابطه -110

دهد. اي كه به هر فرد نوشيدني مورد عالقة او را نسبت مي الف) رابطه

دهد. اي كه به هر عدد، ريشة دوم آن عدد را نسبت مي ب) رابطه

2فر كه در نامعادلة اي كه به هر عدد صحيح مخالف ص پ) رابطه 4 0x   دهد. هاي طبيعي آن عدد را نسبت مي عليه صدق كند، مقسوم

1اي كه دامنة آن، اعداد صحيح مجموعة جواب نامعادلة  ت) رابطه 1x    رد آن، اعداد طبيعي مجموعة جواب نامعادلة22و ب 18 0x  

است.

1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  
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3اگر -111 3ijA [a ]  با تعريـفija i j 3و 3ijB [b ] بـا تعريـفij
j i ; i j

b
i j ; i j
 

   
، دو مـاتريس باشـند، مجمـوع

Aهاي باالي قطر اصلي ماتريس درايه B؟چقدر است

  1 )4  -4 )3  4 )2صفر )1

اگر - 112
3 4

4 1 8
6 9 1

m
A n

k

 
   
  

،3 3B i ij      وA B  حاصل باشد، آنگاهm n k  ؟كدام است

1( 6  2( 20 

3( 16   4( 25  

اگر -113
4 3ijA a


   ،
3 5ijB b


     وC AB  ،واقع در سطر دوم و ستون سوم مـاتريس   ةدرايباشدC از كـدام رابطـه بـه

؟آيد دست مي

1( 
4

2 3
1

i i
i

a b

2( 

3
2 3

1
i i

i
a b




3( 
4

2 3
1

i i
i

a b

4( 

3
2 3

1
i i

i
a b




اگر - 114
2
1 3 1 1
3

a b c
A

d e f

   
        
      

aحاصل باشد،   b e  ؟كدام است

1( 11  2( 15  3( 18  4( 21  

21هاي معادلة  ، ريشهو  اگر  -115 2 01 5
x x

x
   

          
2باشند، حاصل 2   ؟كدام است

1( 84  2( 54  

ندارد. معادله جواب )4  44 )3

قيقهد 15 وقت پيشنهادي:21تا  9هاي  صفحه :ماتريس و كاربردها : 3هندسه 
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ABكه به طوري باشندمتمايز  دو ماتريسBو  Aاگر - 116 A  وBA B،2ماتريس آنگاهB؟برابر كدام است

1( I2( A

3( B4( I

2اگر  - 117 1 3 5A         3و 4 1 2A          ،8حاصل باشد 9 A   ؟كدام است

1( 1 9  2( 1 9  

3( 1 9  4( 1 9   

2اگر -118 2 8
4 18A
 

  
 

،2 3 4
4 3B

 
   

2و 1
2 2A B
 

   
 

ABحاصل  ،باشد BA ؟كدام است

1( 1 0
12 15
 
 
 

   2( 1 12
0 15
 
 
 

 

3( 1 3
6 21

 
  

4( 1 6
3 21

 
 
 

 

اگر - 119
1 1 1
0 0 0
1 1 1

A
 
   
  

؟كدام است 12Aماتريسهاي  مجموع درايهباشد، 

1( 122   2( 112 

3( 113 24( 123 2

اگر -120
1 2 3
0 1 2
2 1 5

A
 
   
  

است.) 3مرتبة  ماتريس هماني I(؟ پذير است هاي زير تعويض با چه تعداد از ماتريس Aماتريس  ،باشد

2Aالف)  I    (2بA I (3پA (2تA I

1( 1  2( 2  

3( 3  4( 4  
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AB، دو ماتريس هم مرتبه باشند و BوAاگر«حكم  - 121 Oآنگاه ،A OياB O «مفروض است. براي . . . . . . . درستي اين
كنيم. اده ميحكم از روش. . . . . . .  استف

مثال نقض -رد )2    استدالل استنتاجي -اثبات )1
برهان خلف -رد )4    برهان خلف -اثبات )3

1xاگر « ةبه ازاي كدام عبارت زير، گزار -122   . . . ؟نيستاي است كه عكس آن لزوماً برقرار  قضيه» باشد، آنگاه(x R)

1 (21 1 0(x )(x x )   2( 21 2 3 0(x )(x x )   

3 (21 2 1 0(x )(x x )    4 (21 1 0(x )(x )  

1نامساوي  اثباتدر  -123 1 4
x y x y
 


دو yو  x( ؟دست آمـده كـدام اسـت    بديهي به ةاز طريق اثبات بازگشتي، رابط

عدد حقيقي مثبت هستند.)
1( 2 0(x y)   2 (2 2 0x y 3( 2 0( x y ) 4 (0x y 

a,b,c)؟هاي زير، همواره درست است كدام يك از گزاره -124 Z)

aاگر )1 | b cآنگاه ،a | bياa | c  2( اگرb c | aآنگاه ،b | aياc | a

aاگر )3 | bcآنگاه ،a | bياa | c  4( اگرbc | aآنگاه ،b | aوc | a

abcاگر  ،cو  a ،bعدد طبيعي  سهبراي  - 125 | ab ac، ؟نيست لزوماً درست ارهزآنگاه كدام گ
1( 3b | c   2( 2c | b   3( a | b c   4( bc | b c

5اگر  -126 2 1| n  214، عبارت 19 6n n   ؟ پذير است بخشير زبر كدام عدد همواره n

1( 10  2( 25  3( 15  4( 30  

6nاي كه  گونه وجود دارد به nچند مقدار صحيح  -127   2بر 2n  ؟پذير باشد بخش
1( 2  2( 4  3( 8  4( 10  

11اگر  - 128 3| a b k   11و 5 4 3| a b ترين مقدار طبيعي  ، آنگاه كمk ؟ كدام است a,b

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

a)0و aبراي دو عدد صحيح -129 ) b،3اگر 2a | bآنگاه كدام رابط ؟نيستدرست  لزوماًزير  ة،
1(a | b2(2a | b3(4 5a | b4(2a | b

7اگر  - 130 3| a b  7و |b،  به ازاي چند مقدارk  از مجموعة 3 7A x | x , x     7، رابطة 2| a kb لزوماً برقـرار
؟ است a,b

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

قيقهد 15 وقت پيشنهادي:12تا  1هاي  صفحه :يي با نظريه اعدادآشنا:  گسسته ترياضيا
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هاي زير، مثال نقض دارد؟ كدام يك از گزاره -131

) هر دو مثلث همنهشت، هم مساحت هستند.1

اند. هاي اضالع هر مثلث، همرس عمودمنصف )2

اندازه و عمود بر هم باشند، مربع است. اي كه قطرهايش هم يعچهارضل )3

االضالع است. اي كه قطرهايش منصف يكديگر باشند، متوازي چهارضلعي )4

؟باشد نميس كدام يك از قضاياي شرطي زير، يك قضية شرطي عك -132

هاي هر دو مثلث همنهشت با هم برابرند. مساحت )1

است. 60اگر سه ضلع مثلثي برابر باشند، آنگاه هر زاوية آن )2

مثلثي كه دو زاوية برابر دارد، داراي دو ضلع برابر است. )3

هاي دو ضلع ديگر است. الزاويه، مربع وتر برابر مجموع مربع مدر يك مثلث قائ )4

ABC،50B̂در مثلــث - 133  ،35Ĉ  ةو نقطــDروي ضــلعBC 25چنــان قــرار دارد كــهDAC


  كــدام يــك از .اســت

؟است نادرستهاي زير  نامساوي

1(AC AB  2(AB BD   3(AC AD  4(BD AD

r)0؟ داشته باشند rفاصلة ثابت  ،Pو  dشود كه از  ند نقطه در صفحه پيدا ميروي آن مفروض است. چ Pو نقطة  dطخ -134 ) 

نقطه 4حداكثر  )4  نقطه 2حداكثر  )3 نقطه 4دقيقاً  )2  نقطه 2دقيقاً  )1

قائمOنقطة- 135 مثلث داخلي نيمسازهاي تالقي ABC )5الزاوية محل 12 60AB AC  90وÂ فاصلة است. (Oضلع از

BC ؟كدام است

1( 1   2( 2  

3( 3   4( 4  

قيقهد 15 وقت پيشنهادي:28تا  9هاي  صفحه :هاي هندسي و استدالل ترسيم:  1هندسه 
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تـوان يافـت مي ABخط  روي پاره Mاند. چند نقطه مانند  قطع كرده Dو  C، يكديگر را در نقاط Bو  Aدو دايره به مراكز  -136

MCاي كه  گونه به MD باشد؟

2 )4  1 )3  هيچ )2شمار بي )1

5xاگر - 137 ،2 2x 1وx ؟تواند محيط اين مثلث باشد ، طول اضالع مثلثي باشند، كدام عدد مي

1( 5  2( 8

3( 10    4( 18 

138 - Bو Cمثلثاضالع  هاي تالقي عمودمنصف ةاند. نقط ثابت در يك صفحه ةدو نقطABC ،  ـ جـا در صـفحه جابـه  Aةوقتـي نقط

؟همواره كجا قرار داردشود،  مي

BCاي به قطر دايرهروي  )BC    2با ييك خط موازروي  )1

BCبا دو خط موازي يرو )BC    4يك خط عمود برروي  )3

؟رسم كرد توان نميكدام چهارضلعي زير را  -139

باشد. 4و طول يكي از قطرهاي آن  5و  2االضالعي كه طول اضالع آن  متوازي )1

باشد. 30و زاوية بين دو قطر آن  5مستطيلي كه طول قطر آن برابر  )2

باشد. 3مربعي كه طول قطر آن  )3

باشد. 10و طول قطر بزرگ آن  4اي كه طول ضلع آن  لوزي )4

توان يافت كه از . حداكثر چند نقطه در صفحه ميدارند)ندر يك راستا قرار  Oyو  Ox( قرار دارد xOyدرون زاوية  Mنقطة  -140

؟ قرار داشته باشند rبه فاصلة معين Mفاصلة يكسان و از نقطة  ه، بxOyاضالع يا امتداد اضالع زاوية  0r 

1( 1  2( 2  

3( 3  4( 4  
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هاي زير، ارزش گزارة  يك از حالت در كدام - 141 p q q  ،؟است نادرست
1( p وq.2 هر دو درست باشند( pدرست وq .نادرست باشد
3( pنادرست وq.4درست باشد( p وq.هر دو نادرست باشند

2اگر «زير معادل گزارة  ةكدام گزار -142 9x   باشد، آنگاه 3 3x x    «؟باشد مي
2اگر  )1 9x   باشد، آنگاه 3 3x x     2(  اگر 3 3x   2آنگاه  ،باشد 9x 

2اگر  )3 9x   3باشد، آنگاه 3x     4(  اگر 3 3x x    2آنگاه  ،باشد 9x 

نقيض گزارة  -143 p ~ q p  ؟ هاي زير است يك از گزاره ارز منطقي با كدام هم)T  گزارة هميشه درست وF گـزارة هميشـه
).نادرست است

1( T   2( ~ q   3( q   4( F

؟اظهارنظر نمود qو  pدربارة ارزش هر دو گزارة قطعي  طور به توان هاي زير، نمي يك از گزينه در كدام -144
pة گزار )1 q .گزارة  )2  نادرست باشدp ~ q .درست باشد
pهاي  گزاره )3 q  وp q .هاي  گزاره )4  هر دو درست باشندp q  وp q  باشند.درست

اگر  - 145 1 2 3 4 5A , , , ,، ؟است نادرستهاي زير  يك از گزاره نما باشد، كدام دامنة متغير گزاره

1( 
2 4 22

xx A; x
x


   


   2( 2 5 6 0x A;x x    

3( 3 2x A; x   4( 2x A;x x  

1«نقيض گزارة  -146 2x ; x   «؟هاي زير است يك از گزاره ، كدام
1( 1 2x ;x x        2( 1 2x ;x x    

3( 1 2x ;x x        4( 1 2x ;x x    

، در چند حالت ارزش گزارة rو  p ،qدر جدول ارزش سه گزارة  -147 p q r  ؟است نادرست
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

گزارة  -148   ~ p q p q r    ؟ هاي زير است كدام يك از گزاره ارز منطقي با هم)T   گزارة هميشه درسـت وF گـزارة
).هميشه نادرست است

1( T   2( F   3( p   4( q

؟هاي زير، هميشه درست است چه تعداد از گزاره -149
pالف)  ~ p    (ب p p ~ p     (پ p ~ p p 

  3 )4  2 )3  1 )2هيچ )1
گزارة  - 150   ~ p q p q ~ q      ؟ هاي زير است يك از گزاره ارز منطقي با كدام هم)T     گـزارة هميشـه درسـت وF

).گزارة هميشه نادرست است
1( ~ p q2( F3( T4( p ~ q

قيقهد 10 وقت پيشنهادي:18تا  1 هاي صفحه :آشنايي با مباني رياضيات:  آمار و احتمال
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جايي آن، كمتر از مسافت طي شده توسـط كند و در يك بازة زماني مشخص، اندازة بردار جابه حركت مي xمتحركي روي محور  -151
؟صحيح استالزاماً هاي زير  يك از عبارت امآن است. كد

يك بار تغيير كرده است.حداقل جهت حركت اين متحرك  )1
جايي يكسان است. ة زماني، جهت بردار مكان و بردار جابهدر انتهاي باز )2
اندازة سرعت متوسط و تندي متوسط آن يكسان است. ،طي اين بازة زماني )3
ها است.xجايي متحرك در جهت منفي محور بردار جابه )4

20mمتوسط  تنديرباتي روي يك خط راست با  - 152
s

بـا 15sحركت، ربات روي همان مسير  500mكند. پس از  به جلو حركت مي

12متوسط  تندي m
s

؟ثانية آغاز حركت چند متر بر ثانيه است 40سرعت متوسط ربات در اندازة گردد.  باز مي

1( 5/14  2( 5/10  3( 8  4( 17  
رسـد. اگـر در طرف مقابل مـي  Bبه نقطة براي اولين بار ثانيه  2شود و پس از مدت  رها مي Aابق شكل زير آونگي از نقطة مط - 153

1آونگ  ةسرعت متوسط گلولاندازة  5 m/
s

؟باشد، تندي متوسط گلوله چند متر بر ثانيه است

1( 32( 3
3 

3( 3
4( 

سـرعت ،tاست. از لحظة صفر تا لحظـة   زيركند، مطابق شكل  حركت مي xزمان متحركي كه در امتداد محور  –نمودار مكان  - 154
؟كند متحرك چگونه تغيير مي

رو به افزايش است. )1
 رو به كاهش است. )2

كند. تغيير نمي )3
.بسته به معادلة منحني داده شده هر سه گزينه صحيح است )4

20در  اين متحـرك  ندي متوسطاست. تزير كند، مطابق شكل  زمان متحركي كه روي مسيري مستقيم حركت مي –نمودار مكان  - 155
؟چند متر بر ثانيه استحركت ثانية اول 

  2 )2صفر )1
3( 6  4( 4  

قيقهد 15 وقت پيشنهادي:13تا  1هاي  صفحه :حركت بر خط راست:  3فيزيك 
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8tدر لحظة  آنخط مماس بر  كه دهد زمان متحركي را نشان مي –، نمودار مكان زير شكل - 156 min رسم شـده اسـت. سـرعت

؟استمتر بر ثانيه متحرك در اين لحظه چند 

1( 1
302( 2  

3( 5/1  4( 1
4

؟هاي زير الزاماً صحيح است يك از گزينه كدام - 157

سرعت متوسط متحرك برابر است. اندازةهمواره تندي متوسط با  )1

.است جايي و مسافت پيموده شده توسط متحرك برابر جابه اندازة بردار ،هرگاه متحرك روي خط راست حركت كند )2

اي متحرك است. سرعت لحظه با اندازةاي متحرك برابر  همواره تندي لحظه )3

جهت هستند. همواره شتاب متوسط و سرعت متوسط متحرك هم )4

؟است نادرستگزينه  است. كدامزير مطابق شكل  ،كند خط راست حركت مي يك زمان متحركي كه روي -نمودار سرعت  - 158

بيشترين تندي متحرك در لحظة 4tاز لحظة صفر تا لحظة  )1 ،4t خواهد بود. 

است. xشتاب متوسط در جهت محور  ،3tتا 2tزماني در بازة  )2

دهد. متحرك دو بار تغيير جهت مي ،4tلحظة صفر تا لحظة از  )3

است. xخالف جهت محور  ، در4tلحظة صفر تا لحظة شتاب متوسط از  )4

13tاست. شتاب خودرو در لحظة زير كند، مطابق شكل  حركت مي xر زمان خودرويي كه در راستاي محو –نمودار سرعت  - 159 s

؟د متر بر مجذور ثانيه استچن

1( 4-    2( 4  

3( 6    4( 6-  

3در  متحرك است. اگر تندي متوسطكل زير شصورت سهمي  كند، به حركت مي xزمان متحركي كه روي محور  –نمودار مكان  -160

2ثانية دوم حركت  5 m/
s

؟ثانيه است بر ثانية دوم چند متر 3در  متحرك باشد، سرعت متوسط

  5/1 )2صفر )1

3( 2  4( 5/2  
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2است، برابر با  2200cmاي كه مساحت كف آن برابر با اگر حجم ظرفي استوانه - 161 ليتر باشد، ارتفاع اين ظرف چنـد ايـنچ /540

2است؟ (هر اينچ معادل  ).متر است سانتي /54

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

3حاصل عبارت -162 2 28 10 4dam dm كدام است؟

1( 28 4/ m2( 28400cm

3( 2400m4( 8 24 10 cm

يك محقق پس از انجام يك آزمايش علمي، نتايج حاصل را در رابطة مربوطه قرار داده و به مقدار -163
2

21650g.m.cm.dm
mL.s

دسـت 

؟برابر با كدام گزينه است SIيافته است. اين مقدار بر حسب يكاهاي 

1( 165Pa2( 41 65 10/ J

3( 165N4( 0 165/ J

چند برابر اين نسبت در ابزارهاي مدرج است؟ رقميگيري در ابزارهاي  گيري به دقت اندازه ة نسبت خطاي اندازهانداز -164

1( 1  2( 1
2

اظهارنظر قطعي ممكن نيست. )4    2 )3

هـاي عبـوري از ايـن بزرگي تعداد ماشين ةند. تخمين مرتبك ماشين عبور مي 10s ،3از يك مقطع فرضي از يك خيابان، در هر  - 165
تواند باشد؟ كدام گزينه مي مقطع فرضي، در طول يك سال

1( 210   2( 1010 

3( 610   4( 1410 

315كنيم. اگر چگالي اين آلياژ  مخلوط ميBمتر مكعب از مادة  سانتي 40را با  Aگرم از مادة  600 -166 g
cm

باشد، طي عمل مخلوط

3؟متر مكعب كاهش حجم اتفاق افتاده است كردن، چند سانتي 37 5 20B A
g g/ ,

cm cm
     
 

  5 )2صفر )1

3( 5/7  4( 10  

قيقهد 30 وقت پيشنهادي:60تا  1هاي  صفحه :گيري + كار، انرژي و توان فيزيك و اندازه:  1فيزيك 

 : توجه  
ها) پاسخ دهيد. (فقط به يكي از آن )2( فيزيك) و يا 1( فيزيكصورت زوج كتاب است؛ يعني شما بايد به يكي از دو دسته سؤال  ) به2( فيزيك) و 1( فيزيككنيد كه دروس   گرامي، توجه آموزان دانش
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اي توخالي تشكيل داده باشد، چگالي حجم اين كره را حفرهدرصد  20در اختيار داريم. اگر  8kgو جرم  10cmاي به شعاع  كره -167

؟ ستكدام ا SIآن در دهندة  تشكيل ةماد 3 

1( 5/2  2( 2  

3( 2500  4( 2000  

نصف ارتفاع يك استوانة توخالي به چگالي 2ارتفاع يك مخروط تو پر به چگالي  - 168 ،1 است. اگر جرم اين دو قطعه با هم برابـر

نه برابر با شعاع قاعدة مخروط و شعاع خارجي قاعدة استوانه، دو برابر شعاع داخلي آن باشـد،باشد و شعاع قاعدة داخلي استوا

2

1




؟كدام است

1( 18  2( 1
18

3( 9  4( 1
9

متـر، 3ةجايي افقي جسم به انداز شود. كار اين نيرو برحسب ژول در جابه وارد مي mجرمبه جسمي به  10Nنيرويي به بزرگي -169

تواند باشد؟ هاي زير مي يك از گزينه كدام
1( 15    2( 32  

دارد. mبستگي به مقدار) 4    36 )3

72اي كه تندي حركـت ايـن گلولـه     شود. در لحظه شليك مي 2kgاز تفنگ ثابتي به جرم  20gبه جرم  اي گلوله - 170 km
h

اسـت،

؟انرژي جنبشي آن چند ژول است
1( 2  2( 4  

3( 4000  4( 2000  

يـك از بر حسب متر بر ثانيه مطـابق كـدام   vمطابق شكل زير است.  mنمودار انرژي جنبشي بر حسب تندي جسمي به جرم  - 171

؟استمقادير زير 
1( 5/2  

2( 12  

3( 5  

4( 20  
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از سطح زمين، مطـابق كـدام گزينـه جسم نمودار انرژي پتانسيل گرانشي يك جسم نسبت به سطح زمين بر حسب ارتفاع آن -172

انش ثابت فرض شود.)(اندازة شتاب گر ؟ است

1(   2(   3(   4( 

تر هنگام رسيدن بـه نشوند. تندي گلولة سنگي ، دو گلوله روي سطح بدون اصطكاكي به سمت پايين پرتاب ميزيرمطابق شكل  - 173

؟تر هنگام رسيدن به سطح زمين است سطح زمين، چند برابر تندي گلولة سبك

1( 1
22( 2

3( 1
44( 4  

گلولـه بـه تنـدي اي كه  شود. در لحظه در راستاي قائم رو به باال پرتاب مي 0v با تندي اوليةmاي به جرم  در شرايط خأل، گلوله -174

3
 رسد، ...... اش مي اوليه تندي4

2انرژي جنبشي جسم به اندازة )1
0

13
32 mv يابد. افزايش مي

2انرژي جنبشي جسم به اندازة )2
0

13
32 mv يابد. كاهش مي

2انرژي پتانسيل گرانشي جسم به اندازة )3
0

3
16 mv يابد. افزايش مي

2انرژي پتانسيل گرانشي جسم به اندازة )4
0

3
16 mv يابد. كاهش مي

2با تندي ثابت  200gمطابق شكل زير، روي سطح افقي بدون اصطكاكي، جسمي به جرم  - 175 m
s

درافقي با جرم ناچيز كه به فنري 

شده در مجموعة جسم و فنر چند ژول است؟ ترين انرژي پتانسيل كشساني ذخيره بيشكند.  برخورد مياست، حال تعادل 
1( 4/0  

2( 200  

3( 400  

4( 2/0  
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در طول مسير حركت تـا لحظـة ،اولية جسممكانيكي از انرژي  درصد 10ود. اگر ش متري سطح زمين رها مي 20جسمي از ارتفاع  -176

210mg(؟ برخورد با زمين تلف شود، تندي جسم در لحظة برخورد با زمين چند متر بر ثانيه است
s

 و سطح زمـين بـه عنـوان

ل گرانشي در نظر گرفته شود.)يمبدأ انرژي پتانس

1( 20  2( 10 6   3( 5 6   4( 6 10   

اي را درست در برابر نوك بيني خود گرفتـه و آن است، گلوله 180cmكه فاصلة نوك بيني او تا زمين  A، شخص زيردر شكل  - 177

انرژي اولية گلوله بـر درصد از 20بوده و  160cmتا زمين  Bكند. اگر فاصلة نوك بيني شخص  پرتاب مي Bص را به سمت شخ

210mg(؟ نكنـد اصابت  Bاثر مقاومت هوا تلف شود، حداكثر تندي پرتاب گلوله چند متر بر ثانيه باشد تا گلوله به شخص 
s

 و

ل گرانشي در نظر گرفته شود.)يسطح زمين به عنوان مبدأ انرژي پتانس
1( 2/0  2( 4/0  

3( 4  4( 2  

در ايـن .وضعيت نشان داده شده قـرار بگيـرد   فشار داده تا فنر درجرم ناچيز را به فنري با  2kgدر شكل زير جسمي به جرم  - 178

شود. با رها كردن جسم، پس از طي مسافت چند متر از محل رها شـدن، ذخيره ميكشساني  پتانسيل انرژي 34Jحالت در فنر 

10(؟ ايسـتد  حركت مي زجسم براي بار اول ا Ng
kg

 ،53 0 8sin /   نيـروي اصـطكاكانـدازة  و

).در نظر بگيريد 1Nمتوسط وارد بر جسم را 
1( 1  2( 2  

3( 4  4( 8  

تنـدي با متر  20نيوتوني را  8000 اي هكشد تا اين موتور وزن است. چند ثانيه طول مي 5kWتوان ورودي يك موتور الكتريكي  -179

(بازدة موتور الكتريكي را صد در صد در نظر بگيريد.)؟ بردبثابت باال 
1( 16  2( 40  

3( 32  4( 320  

336ساعت،  2است. اگر اين تلمبه در مدت  4kWتوان يك تلمبه  - 180 10 40به انـدازة   ليتر آب را با تندي ثابتm ،بـاال ببـرد

31بازدة آن چند درصد است؟ ( g
cm

آب 210وmg
s

(

1( 30  2( 50  3( 70  4( 90  
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هـاي الكتروسـكوپ شود ابتدا ورقـه  كنيم. مالحظه مي به كالهك يك الكتروسكوپ باردار نزديك ميبه تدريج ميلة بارداري را  -181

؟تواند باشد ترتيب از راست به چپ از چه نوعي مي شوند. عالمت بار ميله و الكتروسكوپ به بسته و سپس از هم باز مي

تواند صحيح باشد. هر سه گزينه مي )4  منفي -ثبت م )3  منفي -منفي  )2  مثبت -مثبت  )1

كنيم. اگر در سري الكتريسيتة مالشي، ابريشـم بـاالي نقـره قـرار اي ابريشمي تميز مي وسيلة پارچه قاشقي از جنس نقره را به - 182

وكولن مطـابق كـدامترتيب از راست به چپ برحسب ميكر داشته باشد و اين دو ماده در ابتدا خنثي باشند، بار نقره و ابريشم به

؟ تواند باشد گزينه مي 191 6 10e / C 

1( 122 48 10/   ،122 48 10/    2( 123 52 10/   ،123 52 10/ 

3( 122 48 10/  ،122 48 10/    4( 123 52 10/  ،123 52 10/    

152در هستة اتم هليم، دو پروتون به فاصلة تقريبي  - 183 4 10/ m    اي از يكديگر قرار دارند. حداقل اندازة نيـروي جاذبـة هسـته

191(؟ داخل هسته چند نيوتون است 6 10e / C  و
2

9
29 10 N.mk

C
 (

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

در چه فاصله2qو 1qاي  را روي خط واصل دو بار الكتريكي نقطهQاي در شكل زير بار الكتريكي نقطه -184 قرار دهيم 2qاي از بار  ،

؟حال تعادل واقع شود درتا 

2به فاصلة )2خارج از دو بارdبه فاصلة )1
dبين دو بار

2به فاصلة )3
d4به فاصلة )4خارج از دو بار

dدو بار بين

Fبا كند برابر وارد مي qبر بار  qاي كه بار  كتريكيدر شكل زير نيروي ال - 185


از طـرف qينـد نيروهـاي وارد بـر بـار     او بر

5Fبرابر با  qو  qبارهاي 


؟كدام است qاست. بار  

1( q2( q

3( 2q4( 2
q

  

قيقهد 30 وقت پيشنهادي:32تا  1هاي  صفحه :ساكن ةالكتريسيت:  2فيزيك 

 : توجه  
ها) پاسخ دهيد. ) (فقط به يكي از آن2( فيزيك ) و يا1( فيزيكصورت زوج كتاب است؛ يعني شما بايد به يكي از دو دسته سؤال  ) به2( فيزيك) و 1( فيزيككنيد كه دروس   گرامي، توجه آموزان دانش
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انـد. اگـر الزاويه ثابت شده الساقين قائم هاي مختلف يك مثلث متساوي ر قسمتاي د مطابق شكل زير، چهار بار الكتريكي نقطه - 186

1برابر با صفر باشد، حاصل3qوارد بر بارالكتريكي برايند نيروهاي 

2

q
q

؟كدام است

1( 2
22( 2

2 

3( 2  4( 2

2qاي  ميدان الكتريكي حاصل از بار الكتريكي نقطه - 187 C    در نقطةA  به فاصلةx   از آن برابر بـاE


اسـت. بـار الكتريكـي 

بر حسـبرا  Qشود. كدام گزينه اندازة بار  2Eبزرگي ميدان الكتريكي  Aگذاريم تا در نقطة  مي qرا بر روي بار  Qاي  نقطه

؟نشان دهدتواند  ميبه درستي ميكروكولن 

هر سه گزينه نادرست است. )4  6 )3  4 )2   1 )1

ميـدانبزرگي . اگر نمودار اند ثابت شدهاز يكديگر  متري سانتي 18در راستاي افقي و در فاصلة  2qو  1qمثبت الكتريكي دو بار  - 188

كي ناشـي ازيالكتر هاي اي كه برايند ميدان باشد، نقطه زيرهاي  صورت شكل لكتريكي بر حسب فاصله براي هر كدام از بارها بها

؟متر فاصله دارد شود، تا بار بزرگتر چند سانتي دو بار صفر مي

1( 36  

2( 18  

3( 6  

4( 12  

هاي الكتريكـي اند. اگر برايند ميدان ثابت شده يدر سه رأس مستطيل 3qو  1q ،2qاي  مطابق شكل زير، سه بار الكتريكي نقطه - 189

؟چند ميكروكولن است 2qبرابر با صفر باشد، Mحاصل از اين سه بار در نقطة 

1( 16-  2( 4  

3( 32  4( 8-  

در شكل زير، مسير حركت يك پروتون كه درون يك ميدان الكتريكي يكنواخت پرتاب شده، رسم شـده اسـت. كـدام گزينـه -190

؟دهد جهت ميدان الكتريكي را به درستي نشان مي

1( 2( 

3( 4( 
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2Bqاي  نقطــهالكتريكــي دو بــار زيــر مطــابق شــكل  - 191 C    2وCq C    در دو رأسB  وC  يــةالزاو مثلــث قــائماز

چند برابر )BC(وسط ضلع  O حاصل از اين دو بار در نقطةبرايند قرار دارند. اندازة ميدان الكتريكي  ABCالساقين  متساوي

؟است Aاندازة ميدان الكتريكي برايند در رأس 

1( 4 2     2( 2 2 

3( 2
44( 2

)Mخواهيم باري در مركز دايـره (نقطـة    اي مشابه، روي محيط يك دايره قرار دارند. مي دو بار الكتريكي نقطهزير مطابق شكل  -192

اي روي محوري گذرنده از مركز دايره كه بر سطح دايره عمود سه بار در نقطه اين برايند حاصل ازالكتريكي ا ميدان قرار دهيم ت

؟صفر گردد. اين بار كدام استبا از مركز دايره قرار دارد، برابر  aبوده و در فاصلة 

1( 2q     2( 2q

3( 2
2 q4( 2

2 q

درسـتي نمـايش داده شـده اسـت؟     ، بـه اي نقطـه  هاي زير، خطوط ميدان الكتريكي بين دو بار الكتريكـي  يك از گزينه در كدام -193

 0q 

1(   2(  3(   4( 

هاي الكتريكي مثبـتو داراي بار2cmها از هم آن ةرساناي افقي كه فاصل ةبه جرم يك گرم در فضاي بين دو صفح qباردار ةذر -194

ها به سـمت پـايين و يكسان هستند، به حالت معلق قرار دارد. اگر جهت ميدان الكتريكي يكنواخت بين صفحه ةو منفي با انداز

10؟كولن كدام استبرحسب ميكرو qباشد، بار 500Vها برابر با  اختالف پتانسيل الكتريكي بين آن ةانداز N(g )
kg



1( 4/0  2( 4/0-  3( 40+  4 (40-  

خود بـه خـود ،هاي ميدان شود و در خالف جهت خط يك ذرة باردار، در يك ميدان الكتريكي يكنواخت، از حال سكون رها مي - 195

انرژي پتانسيل الكتريكي آن طـي ايـن حركـت،و بوده ذرة باردار ............... بار كند. در اين صورت، عالمت  شروع به حركت مي

نظر كنيد.) يابد. (از نيروي وزن صرف ............. مي

كاهش -مثبت  )4  افزايش -مثبت  )3  كاهش -منفي  )2  افزايش -منفي  )1
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جـا جابـه  Cتا Aاز مسير مشخص شده در را در يك ميدان الكتريكي يكنواخت  qاي  مطابق شكل زير، بار الكتريكي نقطه -196
؟كند چگونه تغيير مي qانرژي پتانسيل الكتريكي بار  ،مسيرطي اين كنيم.  مي
 يابد. كاهش مي )1

يابد. افزايش مي )2
يابد. ابتدا كاهش و سپس افزايش مي )3
يابد. ابتدا افزايش و سپس كاهش مي )4

4qاي  وقتي بار الكتريكي نقطه -197 C   از نقطـة   به صورت خود به خـود   در يك ميدان الكتريكي يكنواختA    بـه نقطـةB

0جنبشي آن  انرژي ،رود مي 04/ J 2000يابد. اگر بزرگي ميـدان الكتريكـي    افزايش مي V
m

ترتيـب از راسـت بـه بـه باشـد،  

چپ B AV V  چند ولت و فاصلةAB (اتالف انرژي نداريم.)؟ باشد چند متر مي
1( 410 ،52( 410 ،5 3( 42 10 ،0 5/4( 42 10  ،0 5/

40و بار الكتريكـي   20gاي به جرم  ، گلولهمقابلمطابق شكل  - 198 C در خـالف جهـت ،

50هاي ميدان الكتريكي يكنواخت افقي به بزرگي  خط V
mm

شود. پرتاب مي Aاز نقطة  

اين جسم، نيرويي خارجي در خالف جهت حركت گلوله به آن اعمـال تنديبراي كاهش 

10mترتيب  به Cو  Bگلوله در نقاط  تنديايم. اگر  هكرد
s

6و   m
s

كـارانـدازة  باشـد،   

نظر كنيد.) (از نيروي وزن صرف؟ چند ژول است Cتا  Bجايي از  در جابه خارجينيروي 
1( 84/0 2( 64/0 3( 44/04( 20/0  

مثبت است، يك بار به سطح داخلي و بار ديگر به سطح خـارجي كـرة  الكتريكي را كه داراي بار  Aكرة فلزي  زير، مطابق شكل -199
؟كدام درست است ،طي دو حالتدو كره  مجموعة سطحدهيم. در مورد چگالي سطحي  تماس مي B و  رساناي بدون بار

1( 1 2   
2( 1 2   
3( 1 2   
پذير است. ها امكان ها هر يك از حالت بسته به اندازة شعاع كره )4

2Bو  Arترتيب  به Bو  Aاناي شعاع دو كرة رس -200 Ar r  ترتيـب   ره بـه كو چگالي سطحي بار روي اين دوA  1و
5B A   

135اند. اگر اين دو كره را با سيمي به يكديگر متصـل كنـيم، تعـداد     مثبتالكتريكي ار باشد و هر دو كره داراي ب مي 10 عـدد

B ،1منتقل شده و چگالي سطحي كرة  Aبه  Bالكترون از كرة 
چنـد Bخواهد شد. بار اولية كـرة   Aچگالي سطحي كرة 4

191(ميكروكولن بوده است؟  6 10e / C  ماند.) و فرض كنيد باري روي سيم باقي نمي
1( 16  2( 80 3( 32  4( 64  
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است؟ بيان شده» ها كهكشان«تري از  تعريف كاملدر كدام عبارت  - 201

اند. ها كه طي انفجاري بزرگ تشكيل شده اي تنها از گاز و اجرام آسماني مثل ستاره توده) 1
اند. اي از گاز، غبار و ميلياردها جرم آسماني كه تحت تأثير نيروهاي گرانش متقابل كنار هم جمع شده توده) 2
اند. تشكيل شده ياردها ستاره و سياره كه طي انفجارهاي كوچكميلي) 3
اند. تعدادي از اجرام مختلف كه تحت تأثير نيروهاي گرانش متقابل كنار هم جمع شده) 4

گردند. در مدارهايي . . .  به دور . . . ميسياره براساس نظرية بطلميوس . . .  - 202
دخورشي –بيضوي  – 5) 2زمين –اي  دايره – 5) 1
خورشيد –بيضوي  – 7) 4زمين –اي  دايره – 7) 3

سال زميني باشد، فاصلة سياره از خورشيد برابر با چند 250اي به دور خورشيد برابر با  گردش سيارهدو دور كه زمان  در صورتي - 203
واحد نجومي خواهد بود؟

1 (7  2 (5   3 (6  4 (25  
ي زير نسبت به بقيه جديدتر است؟ها يك از پديده رخداد كدامدر فرايند تكوين زمين  - 204

هاي متعدد فوران آتشفشان) 2    ها تشكيل اقيانوس) 1
هاي رسوبي فرسايش و تشكيل سنگ) 4  كره هاي سنگ حركت ورقه) 3

؟استفاده كرد توان ميدر راديومتري را عناصر راديواكتيو  كدام ويژگي - 205
د.نكن يها نسبت به يكديگر را مشخص م تقدم و تأخر وقوع پديده) 1
صورت مداوم و با سرعت ثابت در حال فروپاشي هستند. به) 2
شوند. پس از فروپاشي به عناصر ناپايدار تبديل مي) 3
ها مؤثر است. عوامل خارجي مانند گرما و فشار بر آن) 4

؟رو در كدام دوره بوده است پيدايش فسيل روبهولين ا - 206
پالئوزوييك) 1
سنوزوييك) 2
 يلورينس) 3
كامبرين) 4

؟رخ داده استشناسي  هاي زمين ترتيب در كدام دوره بهها  آنو تنوع دايناسورها پيدايش  - 207
ترشياري –ژوراسيك ) 4  ژوراسيك  –ترياس ) 3  ژوراسيك  –كرتاسه ) 2  ترياس  –ترشياري ) 1

يك از مراحل چرخة ويلسون است؟ دهندة كدام شكل زير نشان - 208
مرحلة گسترش) 1
مرحلة بازشدگي) 2
شدن مرحلة بسته) 3
مرحلة برخورد) 4

؟شمالي و جنوبي زمين استدرجه در نيمكرة  5/66درجه تا  5/24 هايمدار بين مناطقويژگي  ازكدام مورد  - 209
گراد است. درجة سانتي 20دماي هوا در اين مناطق بيش از ) 1
ق فقط فصل زمستان وجود دارد.در اين مناط) 2
رد.وجود داطق ابر سطح زمين در اين منخورشيد ودي تابش عمامكان ) 3
د.نشو مي ديدهدر اين مناطق چهارفصل سال ) 4

تابد؟ السرطان تا استوا عمود مي گيرد كه خورشيد بر مدارهاي رأس زمين در موقعيتي قرار مي ،از سال چه زمانيدر  - 210
اول پاييز) 4  اول بهار) 3  فصل زمستانطول ) 2  فصل تابستانطول ) 1

دقيقه 10 وقت پيشنهادي : آفرينش كيهان و تكوين زمين
25تا  10هاي  : صفحهشناسي زمين
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؟است نادرستگزينه كدام  - 211
كنند. نقش پررنگي در سالمت، بهداشت و اميد به زندگي ايفا مي ها ها و شوينده كننده پاك )1

گويند. اي كه بيش از مقدار طبيعي در يك محيط، ماده يا جسم وجود دارد، آالينده مي به ماده )2

را از بين برد. ها د آلودگيبراي داشتن هواي پاك، محيط بهداشتي و لباس پاكيزه باي )3

شوند. هاي هيدروكسيل انتهايي ختم مي اسيدهاي چرب، زنجيرهاي بلند كربني هستند كه به گروه )4

،زيرا اين شاخص به عوامل مختلفي بستگي دارد و در كـل  ،اميد به زندگي در شهرهاي مختلف يك كشور، با هم ................ است -212
.اطق ....................... در مقايسه با مناطق ................... كمتر استشاخص اميد به زندگي در من

برخوردار كم - توسعه يافته و برخوردار - متفاوت )2  توسعه يافته و برخوردار - كم برخوردار - مشابه )1

فته و برخوردارتوسعه يا - كم برخوردار - متفاوت )4  برخوردار كم - توسعه يافته و برخوردار - مشابه )3

؟اند چه تعداد از مواد زير در آب نامحلول -213

* عسل * گريس *  2 2CO NH *57 104 6C H O وازلين * نمك خوراكي *

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

هـاي كه در آنها تعـداد اتـم   هاي جامدي كيلوگرم عنصر فلزي در ساختار صابون 875/2سازي اگر روزانه  كارخانة صابونيك در  -214
روز) چند قالـب صـابون 30ماهانه ( ،گرم باشد 5/69است به كار رود و جرم هر قالب صابون  15هيدروكربني برابر  ةكربن زنجير

139K(؟ شود توليد مي : g.mol ،23Na  ،12C  ،1H  ،16O (
1( 500  2( 1500  3( 5000  4( 15000

هـا فقـط ها است و چـه تعـداد از آن   مشترك كلوييدها و محلول هاي زير، ويژگي ترتيب از راست به چپ، چه تعداد از ويژگي به - 215
؟ها است مربوط به سوسپانسيون

دن * پخش كردن نور * پايداري* ته نشين شبودن همگن * 

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

است؟ نادرستكدام گزينه  -216
ها دارند. چسبندگي كمتري به چربي ،استر هاي پلي نسبت به پارچههاي نخي  پارچه )1

ها پاك كنيم. ها را به كمك صابون از چربي توانيم سطح لباس تر مي با افزايش دما، راحت )2

شود. ها مي كنندگي صابون فلزهاي قليايي در آب سبب كاهش قدرت پاك هاي وجود كاتيون )3

 هم داراي بخش قطبي و هم داراي بخش ناقطبي است. ،صابون همانند الكل شش كربنه )4

قيقهد 10 وقت پيشنهادي:13تا  1هاي  صفحه: ا درخدمت تندرستيه مولكول: 3 شيمي
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؟از نظر شيميايي فعال بوده و خورنده هستند ها پاك كنندهكدام  -217
ها ها، سديم هيدروكسيد، سفيدكننده صابون )1

ها ها، سفيدكننده هاي غيرصابوني، صابون هكنند پاك )2

ها سديم هيدروكسيد، جوهر نمك، صابون )3

 ها سديم هيدروكسيد، جوهرنمك، سفيدكننده )4

؟اند چند مورد از مطالب زير درست - 218
هاي آروماتيك هستند. هاي غيرصابوني جزو تركيب كننده الف) پاك

ها است. بيشتر از صابونابوني، هاي غيرص كننده در پاكهاي اكسيژن  ب) تعداد اتم

3يونهاي داراي  پ) اضافه كردن نمك
4PO   شود. ها مي كنندگي آن سبب افزايش قدرت پاك مواد شويندهبه

كنند. ها عمل مي كنش ميان ذره هاي صابوني و غيرصابوني بر اساس برهم كننده پاكت) 

1( 4  2( 3  

3( 2  4( 1

گـرم 5/292كنيم. پس از مدتي  حل مي 11g.mlزيم كلريد با چگالي يحاوي من محلولمترمكعب  2ون جامد را در مقداري صاب -219
؟بوده استچقدر  ppmبر حسب در محلول اوليه م كلريد يزيآيد. غلظت من دست مي نمك خوراكي به

)123Na : g.mol ،24Mg  ،35 5Cl /(  

1( 5/237  2( 75/118  

3( 75/23  4( 875/11

آيد در صـورتي كـه محصـول ديگـر دست مي چند گرم اسيد چرب به ،درصد 75 هبا بازدكيلوگرم از استر زير  34/5از آبكافت  - 220

3فرمول اواكنش تركيبي ب 8 3C H O11( ؟باشدH : g.mol ،12C  ،16O (

 

 

 

2 2 316

2 316

2 2 316

||

||

||

O
CH O C CH CH

O
CHO C CH CH

O
CH O C CH CH

1( 5112  2( 3834  

3( 6816  4( 1278
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توان به درك بهتري هاي سامانة خورشيدي و مقايسة آن با عناصر سازندة ......... ، مي با بررسي ......... عناصر سازندة برخي سياره -221
.از .........  دست يافت

تشكيل عناصر چگونگي –زمين  –نوع و مقدار  )2  پراكندگي عناصر –زمين  –نوع  )1
پراكندگي عناصر –خورشيد  –نوع  )4  تشكيل عناصرنگي چگو –خورشيد  –نوع و مقدار  )3

؟كدام گزينه صحيح است - 222
از سيارة زمين است.بيشتر مشتري  ةاكسيژن در سيارعنصر درصد فراواني  )1
پردازد. اي مي ها در فضاهاي درون ستاره مولكول ةشيمي است كه به مطالعجذاب هاي  اخترشيمي يكي از شاخه )2
وجود آمدند. عناصر سنگيني مانند ليتيم و كربن بهناصر هيدروژن و هليم، پس از پيدايش ع )3
د.نشو ميتر  از عناصر سبكتر  د كه منجر به توليد عناصر سنگيننده اي رخ مي هاي هسته ها واكنش درون ستاره )4

؟است نادرستكدام گزينه  - 223
است.طبيعي ايزوتوپ  3 فقط دارايهيدروژن  )1
هيدروژن، داراي زمان ماندگاري محدود هستند.ابتدايي توپ ايزو 7از  مورد 5 )2
شوند. نيستند و با گذشت زمان متالشي مي پايدارهاي ساختگي هيدروژن  ايزوتوپ هاي ههست )3
3صورت هاي هيدروژن به ترتيب پايداري تعدادي از ايزوتوپ )4 5 4 6

1 1 1 1H H H H   باشد. مي
چنـد كيلـوژول انـرژيروز  يك شبانهداشته باشيم، بعد از گذشت  عنصر گرم از اين 184اگر ساعت است.  A 8نيم عمر عنصر  - 224

؟آزاد خواهد شد
1(126 3 10/    2( 131 449 10/    3( 126 21 10/ 4( 101 449 10/ 

3Xعدد جرمي يون - 225  2هاي اين يون  است. اگر تعداد الكترون 108برابر با
؟است كدام آنها باشد، عدد اتمي  تعداد نوترون3

1( 60  2( 45  3( 63  4( 55  
؟است نادرستزير  هاي عبارتچند مورد از  - 226

% است.7/0يم در مخلوط طبيعي كمتر از فراواني راديوايزوتوپ تكنس -
235است كهترين فلز پرتوزا  شناخته شدهاورانيم  - U رود. كار مي هكتورهاي اتمي بار دربه عنوان سوخت اغلب
99يون يديد با يوني كه حاوي -

43 Tc  ،كند. م جذب يديد، اين يون را نيز جذب ميمشابهي دارد و غدة تيروئيد هنگا اندازةاست
گيرد. ها به آساني صورت مي اند و دفع آن كتورهاي اتمي پرتوزايي خود را از دست دادهاپسماندهاي ر -
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

؟است نادرستاي عناصر  هاي زير دربارة جدول دوره يك از گزينه كدام - 227
خود دارد. ةپروتون در داخل هست 118شود كه  عنصري ختم مي هشود و ب يك آغاز مي اين جدول از عنصر هيدروژن با عدد اتمي )1
عناصر موجود در يك گروه با يكديگر مشابه است.خواص شيميايي خواص شيميايي عناصر موجود در يك دوره، همانند  )2
شود. صورت مشابه تكرار مي با پيمايش هر دوره از چپ به راست، خواص عنصرها به )3
شود و نماد بيشتر عنصرها دو حرفي است. صورت بزرگ نوشته مي بهآن در نماد شيميايي مربوط به هر عنصر، حرف اول نام التين  )4

قيقهد 10 وقت پيشنهادي:23تا  1هاي  صفحه: : كيهان زادگاه الفباي هستي1 شيمي

 : توجه  
ها) پاسخ دهيد. ) (فقط به يكي از آن2( شيمي) و يا 1( شيميصورت زوج كتاب است؛ يعني شما بايد به يكي از دو دسته سؤال  ) به2( شيمي) و 1( شيميكه دروس كنيد   گرامي، توجه آموزان دانش
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132S(؟ كدام مورد درست است - 228 : g.mol 16وO (

1ون تقريباً برابررمجموع جرم يك پروتون و يك نوت )1
2 AN

است.

است. 2Oگرم مولكول  2/3هاي موجود در  ، چهار برابر تعداد اتم8Sگرم تركيب  6/25هاي موجود در  تعداد اتم )2
شود. اي عنصرها، عدد جرمي هر عنصر گزارش مي در جدول دوره )3
توان ميليارد برآورد شود مي 400هاي هر كهكشان به طور تقريبي  ميليارد و تعداد ستاره 130جهان هستي حدود  هاي اد كهكشانداگر تع )4

مول ستاره وجود دارد. 8گفت در جهان هستي تقريباً 
؟دنباش هاي داده شده از نظر درستي يا نادرستي مانند جملة زير مي چند مورد از عبارت - 229

»هر عنصر نيز طيف نشري خطي خاص خود را دارد. ،ط نماد ويژة خود را داردطور كه هر نوع كاال، خ همان«
گيرد. هاي سديم، زرد رنگ است و رنگ نشر شده از آن، فقط باريكة بسيار كوتاهي از گسترة طيف مرئي را در بر مي الف) شعلة تركيب

ه عدد اتمي آن سه برابر شمارة دورة آن است.تواند نشان دهندة وجود عنصري باشد ك ب) رنگ سرخ ايجاد شده در يك شعله مي
يابد. ها، همواره افزايش مي هاي هستة آن پ) عدد جرمي عناصر جدول تناوبي با افزايش تعداد پروتون

رسد. ميدهد، اما باز هم سفيد به نظر  ها را تشكيل مي اي پيوسته از رنگ شود و گستره ) اگرچه نور خورشيد بعد از عبور از منشور تجزيه ميت
1( 2   2( 1  3( 4  4( 3  

است. اگر ايـن عنصـر داراي سـه 4/65جرم اتمي ميانگين آن برابر  و %20برابر  Xعنصر ايزوتوپ ترين  درصد فراواني سنگين -230
64ايزوتوپ طبيعي X ،66 X 68و Xاستدرصد  درصد فراواني آن چند ،باشد، كدام ايزوتوپ بيشترين درصد فراواني را داشته

).ها را از راست به چپ بخوانيد (گزينه؟ را داردو كدام ايزوتوپ كمترين ميزان پايداري 
1( 68 6450X % X   2( 68 6650X % X 3( 66 6460X % X 4( 64 6660X % X 

  

جز: هستند، به نادرستتمام عبارات زير  -231
شوند. پيشرفت صنعت الكترونيك بر اجزايي مبتني است كه از موادي به نام رسانا ساخته مي )1
هاي فسيلي بيشتر از فلزات است. هاي فسيلي و سوخت مصرف مواد معدني بيشتر از سوخت )2
آيند. دست مي دي مانند نفت و پالستيك مستقيماً از كره زمين بهموا )3
گيرند. آيند و به صورت خام مورد استفاده قرار مي دست مي مواد اولية الزم براي ساخت دوچرخه، به طور مستقيم از زمين به )4

يابد و كمترين خصلت فلزي در گروه اول جدول در دورة سوم جدول تناوبي از .............. به ..............، خصلت فلزي ................ مي - 232
تناوبي مربوط به .............. است.

چپ، راست، كاهش، آخرين عنصر گروه )2  چپ، راست، افزايش، اولين عنصر گروه )1
راست، چپ، كاهش، آخرين عنصر گروه )4  ايش، اولين عنصر گروهراست، چپ، افز )3

باشد؟ هاي زير صحيح مي چه تعداد از عبارت -233
9* در دورة سوم جدول تناوبي، با صرف نظر از گاز نجيب اين دوره، كمترين شعاع اتمي مربوط به عنصري است كه با  F گروه است. هم

مي عناصر جدول تناوبي ، از باال به پايين چشمگيرتر از افزايش آن از راست به چپ است.* افزايش شعاع ات
* روند تغيير شعاع اتمي در يك دورة جدول تناوبي از چپ به راست مانند روند تغيير خصلت فلزي است.

16* خاصيت نافلزي  X 32از Y اما شعاع اتمي آن كوچكتر است. بيشتر است
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4

قيقهد 10 وقت پيشنهادي:28تا  1هاي  صفحه: قدر هداياي زميني را بدانيم: 2شيمي 

 : توجه  
ها) پاسخ دهيد. ) (فقط به يكي از آن2( شيمي) و يا 1( شيميصورت زوج كتاب است؛ يعني شما بايد به يكي از دو دسته سؤال  ) به2( شيمي) و 1( شيميكنيد كه دروس   گرامي، توجه آموزان دانش
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است؟ نادرستيك از عبارات زير  كدام - 234
پذيرترين عنصر است و كمترين خصلت نافلزي را دارد. ها، فلوئور واكنش در ميان هالوژن )1
2صورت ترتيب به به Iو  Cl ،Brآرايش الكتروني الية ظرفيت عناصر  )2 53 3s p ،2 54 4s p  2و 55 5s p .است
باشد. مي 2nsصورت آرايش الكتروني الية ظرفيت عنصرهاي گروه دوم جدول تناوبي به )3
فلزها بيشتر به فلزها شبيه بوده در حالي كه رفتار شيميايي آنها همانند نافلزها است. شبه يزيكخواص في )4

هاي زير صحيح است؟ يك از عبارت كدام -235
رسـد، در وسـايل خانـه ماننـد اي از دورة چهارم جدول تناوبي كه با تشكيل كاتيون به آرايش الكتروني گاز نجيب مـي  تنها فلز واسطه )الف

ها كاربرد دارد. ن رنگي و برخي شيشهتلويزيو
26 )ب Fe 53در دورة چهارم و گروه هشتم جدول تناوبي جاي دارد و آرايش الكتروني تنها يون پايدار آن بهd شود. ختم مي
پر است. مهاي عناصر، آخرين زيرالية چهار عنصر ني در تناوب چهارم جدول دوره )پ
 هستند. pو  sدر رسانايي الكتريكي و گرمايي مشابه فلزات دستة  dفلزات دستة  )ت
الف و ب و پ )4  ب و ت )3  الف و پ و ت )2  الف و پ )1

2آرايش الكتروني - 236
24 X شود كه در بين عناصر دورة چهارم جدول تناوبي، آرايش الكتروني ........... عنصـر ، به ............. ختم مي

شود. اي با همين تعداد الكترون ختم مي به زيراليه
1( 53d - 53 )2  دوd- 43 )3  يكd- 43 )4  يكd - صفر

چند مورد از مـوارد ،با توجه به دو واكنش زنگ آهن با هيدروكلريك اسيد و محلول حاصل از اين واكنش با سديم هيدروكسيد - 237
باشد.) مي 26زير صحيح است؟ (عدد اتمي عنصر آهن 

2كاتيون محصول واكنش اول با يون  3dهاي موجود در زيرالية * تعداد الكترون
25 Mn  .برابر است

1* نسبت مجموع ضرايب استوكيومتري محصوالت در واكنش اول به مواد اوليه در واكنش دوم برابر  است. /25
شود. اي رنگ توليد مي مز قهوه* در اثر مخلوط كردن محلول ظرف واكنش اول با سديم هيدروكسيد، رسوب قر

شود. مول رسوب توليد مي 1،مول سديم هيدروكسيد 1* در واكنش دوم در اثر واكنش 
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4

درستي نوشته شده است؟ پذير بوده و به هاي زير انجام يك از واكنش كدام -238
1( 2 3 22 3 4 3Fe O (s) C(s) Fe(l) CO (g)  

2( 3 23 3FeCl (aq) NaOH(aq) Fe(OH) (s) NaCl(aq)  

3( FeO(s) Cu(s) CuO(s) Fe(s)  

4( 2 2Ag O(s) Zn(s) ZnO(s) Ag(s)  

كيلـوگرم 672شود. به منظور توليـد   انجام مي% 90با بازده هر كدام دو واكنش زير  ،به منظور استخراج آهن از سنگ معدن آن - 239
156Fe(نياز است؟  %80تقريب به چند گرم متان با خلوص  آهن به : g.mol، 1H  ،12C (

4 2 2 2 3 23 3 2 3CH (g) H O(g) CO(g) H (g) Fe O (s) CO(g) Fe(s) CO (g)     

1( 53 6 10/    2( 54 4 10/   3( 54 104( 52 9 10/ 

اگر در واكنش - 240 2 4 2 3 33 3Al SO (s) Al O (s) SO (g)  ،33 وارد واكنش %80گرم آلومينيم سولفات با خلوص  /5
شود، حجم گاز توليد شده در شـرايط اسـتاندارد تقريبـاً چنـد برابر مي اخالصينشود، زماني كه جرم جامد توليد شده با جرم 

 ليتر است؟ ميلي 127 32 16Al ,S ,O : g.mol  

1( 55/5  2( 4410  3( 6582  4( 8/65  



»31«

شود؟شود؟  آيا مقررات آزمون اجرا ميآيا مقررات آزمون اجرا مي  ::(سوال هاي نظم حوزه)(سوال هاي نظم حوزه)نظرخواهينظرخواهي   

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

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

شود. و مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي) بله، هر د1

شود. س ساعت آغاز نميگويي به نظرخواهي رأ ) پاسخ2

شود. هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال ) پاسخ3

نظمي وجود دارد. ) در هر دو مورد بي4

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

انه تا زمان شروع آزمون (و حتي گاهي اوقات پس از آن) داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند.) خير، متأسف1

شود اما نه به طور كامل ) اين موضوع تا حدودي رعايت مي2

شود. ه ايجاد ميشوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهم شوند و بعداً وارد حوزه مي ) بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي3

شود. نظمي و سروصدا ايجادنمي اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه ) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي4

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

) ضعيف4   ) متوسط3                 ) خوب2     ) خيلي خوب1

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

شود. ي ترك حوزه داده مي ) بله، قبل از پايان آزمون اجازه1

) گاهي اوقات2

) به ندرت3

گاه ) خير، هيچ4

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

  ) ضعيف4  ) متوسط3                ) خوب2  ) خيلي خوب1




