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 محل انجام محاسبات  

 
  

  در تمام نقاط كدام بازه رو به پايين است؟  fبه صورت زير باشد، تقعر نمودار تابع  fاگر نمودار مشتق تابع  - 81

1( 3
2 2( , )       2( 2( , )     

3( 0 2( , )     4( 
2( , )

   

4تابع  - 82 31 3f (x) x (k )x (k )x     نيمم نسبي تابع كدام است؟ عرض مي .عطف است ةفاقد نقط  

1( 1      2( 1   

3( 3     4( 3   

xfتابع ، aبه ازاي كدام مقادير  - 83 (x) (x a)e   در فاصلة( , )0  ؟باشد مي و تقعر آن به سمت باالصعودي  

1( a  1      2( a  2    

3( 0a      4( a   

fبا ضابطة  fنمودار تابع جهت تقعر  - 84 (x) x x2   و دامنة( , )0   چگونه است؟  

   همواره به سمت پايين   )2     همواره به سمت باال )1

  ابتدا به سمت پايين سپس به سمت باال )4  ابتدا به سمت باال سپس به سمت پايين )3

f ر نمودار تابععجهت تق - 85 (x) tan ( )
x

1 1  در بازة( ,a) حداكثر مقدار . به سمت پايين استa  كدام است؟  

1( 1    2(  1  

3( 1
3

  صفر )4    

  .د داردسازي و پيدا كردن ماكزيمم و مينيمم تابع از مسائل روز جهان است و در همة علوم از جمله اقتصاد، علوم مهندسي و حتي علوم پزشكي كاربر مسألة بهينه
  .بپيونديد riyazikanoon@به آدرس   به كانال رسمي گروه آزمون چهارم رياضي كانون

  آهنگ تغييرات »مشتق توابع«: حسابان/ )نيمم نسبي و آهنگ تغيير وابسته مشتق دوم و تقعر نمودار، ماكزيمم و مي( مشتق و كاربرد آن :ديفرانسيل
 دقيقه 30: وقت پيشنهادي  182تا  175هاي  صفحه :حسابان/  197تا  180هاي  صفحه :ديفرانسيل
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 محل انجام محاسبات  

2ي نشيب خطي كه نقاط عطف منح - 86 1f (x) Ln(x )  كند، كدام است؟  م وصل ميه را به  

1( 1      2( 1
2

    

  صفر )4     2 )3

2fنمودار تابع  - 87 (x) x (x )   1در بازة 2( , ) چگونه است؟  ماز نظر اكسترم  

  .و فاقد مينيمم موضعي است فقط يك ماكزيمم موضعي دارد )2     .وضعي داردمفقط يك مينيمم  )1

  . م موضعي نداردماكستر )4    .يك ماكزيمم و يك مينيمم موضعي دارد )3

3اگر  - 88 22 3f (x) x x ax b    حدود  ،باشد) موضعي(اكسترمم نسبي  ةداراي دو نقطa  كدام است؟  

1( 3
2a       2( 3

2a    

3( 3 3
2 2a       4( 3

2a    

fنمودارپذير باشد و  تابعي پيوسته و مشتق fاگر  - 89   شبيه به نمودار مقابل باشد، كدام گزينه صحيح است؟  

1( f  فاقد اكسترمم- f   منفي دارددو اكسترمم.   

2( f  داردعطف  ةدو نقط ويك ماكزيمم نسبي.   

3( f  ودو اكسترممf   دارددو اكسترمم.  

4( f دارد وعطف  ةدو نقط f   استفاقد اكسترمم .  

1xنقاط  - 90    1وx   براي تابعy x tan x    باشند؟ از راست به چپ، چه نقاطي ميترتيب  به 12

  مينيمم  –ماكزيمم   )2     ماكزيمم -ماكزيمم  )1

  مينيمم  –مم يمين )4    ماكزيمم  –م يممين )3
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 محل انجام محاسبات  

2با ضابطة  fي نبه ترتيب تعداد نقاط ماكزيمم و مينيمم موضعي منح bو  aاگر  - 91 21f (x) x x    1در بازة 1( , ) گاه زوج  باشد، آن

  است؟كدام  (a,b)مرتب 

1( 1 1( , )      2( 2 2( , )    

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

2fنمودار تابع  - 92 (x) sin xcos x  0چند اكسترمم نسبي در بازة 2( , )  دارد؟  

1( 2      2( 4   

3( 5     4( 6   

fدر تابع  - 93 (x) x ax b4    نقطة( , )1 1 مقدا . يك نقطة اكسترمم نسبي استa b  كدام است؟  

1( 6    2( 6  

3( 2    4( 2  

2تابع  - 94 xf (x) x e يمم موضعي زماك ةهاي نقاط عطف و نقط در اين تابع مجموع طول .مفروض استf  كدام است؟  

1( 2      2( 4    

3( 6     4( 8   

fنمودار منحني  - 95 (x) xLn(x ) 1  چند نقطة اكسترمم نسبي و چند نقطة عطف دارد؟  

  عطف  يكاكسترمم و  يك )2   عطف يكاكسترمم و دو )1

  .داردعطف  يكو ندارد اكسترمم  )4  .نداردو عطف داشته اكسترمم  يك )3

1اگر آهنگ متوسط تغيير  - 96
sin xf (x)

cos x



2در  

2
k , ,    

در  fاي  لحظهتغيير برابر آهنگ  
2x 

  ،باشدk  كدام است؟  

1( 4 2      2( 2 2    

3( 4 2     4( 2 2   
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 محل انجام محاسبات  

10cmاي با آهنگ آني  اگر شعاع دايره - 97 / s 2اي كه مساحت دايره  بزرگ شود، در لحظه
0 20S cm  باشد، آهنگ تغيير آني مساحت آن

cmند چ
s

2
  است؟  

1( 20


      2( 10
    

3( 20      4( 20 20   

0/اگر طول مستطيل با سرعت . واحد است 2و  4طول و عرض مستطيلي به ترتيب برابر  - 98 واحد بر ثانيه كاهش يابد و عرض آن با سرعت  1

/0   يابد؟  واحد بر ثانيه افزايش يابد، مساحت مستطيل با چه سرعتي تغيير مي 2

0/با سرعت  )1 0/با سرعت  )2  .يابد بر ثانيه كاهش ميمربع واحد  6   .يابد بر ثانيه افزايش ميمربع واحد  6

  . يابد بر ثانيه افزايش ميمربع واحد  1با سرعت  )4    .يابد بر ثانيه كاهش ميمربع واحد  1با سرعت  )3

  چقدر باشد تا سرعت پر شدن استوانه برابر سرعت باال آمدن آب باشد؟   شعاع ثابت استوانه. آب استاز اي در حال پر شدن  استوانه - 99

1( 1


      2( 2


    

3( 


1     4(    

روي بيضي  Mنقطة - 100
2

2 19
x y   3در ناحية اول به سمت رأس 0A( , ها به  xروي محور  بر Mاي كه تصوير در لحظه. در حركت است (

3 ةفاصل
2

3اين فاصله با سرعت  ،قرار دارد أاز مبد 
  چقدر است؟  أاز مبد Mةسرعت افزايش فاصل .يابد افزايش مي 20

1( 2
15

      2(  0 35/   

3( 0 15/     4( 1
15
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 محل انجام محاسبات  

 
  

  

xyتناوب تابع  ةدور - 101 sin 
   كدام است؟  5

1( 10      2( 5
2    

3( 15
4      4( 5   

Aحاصل عبارت  - 102 [tan ] [tan ] [tan ] [tan ]   
   

2 3 4
5 5 5 ]( كدام است؟ 5   .)، نماد جزء صحيح است[

1( 2      2( 1    

  صفر )4      2 )3

53برد تابع  - 103 3 2f (x) x [ x ]   كدام است؟ )[   .)، نماد جزء صحيح است[

1( 3 5
2 2( , )      2( 3 5

2 2( , ]    

3( 3 5
2 2[ , ]      4( 3 5

2 2[ , )    

f ةبا كدام ضابط - 104 (x)  1همواره تساوي [x]( ) .f (x) f (x)   برقرار است؟ )[   .)، نماد جزء صحيح است[

1( sin x      2( 3 sin x     

3( cos x      4( cos x     

Aحاصل  - 105 ( cot )(cot )  0 01 17 28   كدام است؟  1

1( 2      2( 1    

3( 2      4( 1    

 

  .ها را مرور كنيد تا روز كنكور آن كنيد سعي بنابراين . شوند هاي مثلثات زياد است و در عين حال زود هم فراموش مي تعداد فرمول
  .بپيونديد riyazikanoon@به آدرس   به كانال رسمي گروه آزمون چهارم رياضي كانون

  »مثلثات«: 3فصل /)اي و جزء صحيح اي و متناوب و پلهتوابع چند جمله(»تابع«:2فصل:حسابان/  »مثلثات«: 5فصل :2رياضي : رياضي پايه
 دقيقه 15: وقت پيشنهادي  130تا  104هاي  صفحه/  102تا  96هاي  صفحه :حسابان/  158تا  121هاي  صفحه :2رياضي 
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 محل انجام محاسبات  

مقدار  - 106
0 0 0

0
5 55 65

75
sin sin sin

cos
  : برابر است با 

1( 1
2      2( 1

4    

3( 1
8      4( 3

4    

sinجواب كلي معادلة مثلثاتي  - 107 xcos x cos xsin x 5 5 1
  به كدام صورت است؟  4

1( 2 8
k 

      2( 4k 
     

3( 4k 
      4( 2 8

k 
   

3ة معادل - 108 3sin x sin x cos x cos x    0در بازة 2[ , ]  چند جواب دارد؟  

1( 6      2( 2    

3( 3      4( 4    

1حاصل  - 109 32 4tan( sin )  كدام است؟  

1( 3 7      2( 3 7    

3( 6 7      4( 6 7    

12yنمودار تابع  - 110 cos( cos x) هاي زير است؟  به صورت كدام يك از شكل  

  قسمتي از بيضي  )2     قسمتي از دايره  )1

  قسمتي از يك هذلولي )4     قسمتي از يك سهمي )3
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 محل انجام محاسبات   

  
  
  

 ماتريس سوم از سطر اول ماتريس الحاقي ةيادر - 111
a

A b
 
   
  

1 2
0 2
0 1 3

aاگر  . برابر صفر است،  b ab  ،باشدa كدام است؟  

  1 )2    صفر )1
3( 2     4( 3  

)tاگر  - 112 A )
 

    
1 2 32 1   كدام است؟ Aباشد،  1

1(  
  

4 2
6 2    2( 

  
 
   

1 1
2 2
3 12

  

3( 

 
 
 
    

31 2
1 1
2 2

     4( 
  
 
   

11 2
3 1
2 2

  

ماتريس - 113





















122
31
112

A؟  ناپذير باشد صفر، كدام عدد را قرار دهيم تا ماتريس حاصل وارون ةبه جاي دراي. پذير است وارون 

1( 4 -    2 (6-  

3( 4    4 (6  

Aفرض كنيد  - 114
 
   
  

1 2 4
1 3 9
1 4 16

  كدام است؟ A1واقع در سطر دوم و ستون اول ماتريس  ةدرايباشد،  

1( 7
2    2( 7

2  

3( 8     4( 8  
Aاگر  - 115 A A I O   3   كدام است؟ A ماتريس گاه وارون آن ،باشد 2

1( A3    2( A 3  
3( A I3     4( A I3  

  .گردد ترين بازدة ذهني و بهترين خروجي ممكن ميبيشهاي كانون، تابع نظمي منطقي است كه منجر بهچيدمان دفترچة سؤاالت در آزمون
  .بپيونديد riyazikanoon@به آدرس   به كانال رسمي گروه آزمون چهارم رياضي كانون

  )پذير هاي وارون ماتريس(هاي معادالت خطي  دستگاه: تحليليهندسه

 دقيقه 15: وقت پيشنهادي  137 تا 131هاي صفحه
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 محل انجام محاسبات   

Aاگر  - 116
 

   
  

1 1 2
0 1 3
1 1 2

|*گاه حاصل  ، آنباشد A   كدام است؟ 2|

1( 128    2( 84  

3( 64     4( 32  

Aماتريس دترمينان اگر  - 117 4 |*مقدار  ،برابر واحد باشد، 4 A A |   .)است Aلحاقي ماتريس ا  ماتريس A*( چقدر است؟ 1

1( 8    2( 32  

3( 4     4( 16  

Aاگر  - 118 a
b c

 
   
  

0 0 0
0 0

0
Aماتريس گاه وارون  آنباشد،   I   كدام است؟ 2

1( A A I 2 2 4    2( (A A I)21 2 48    

3( (A A I) 21 2 48     4( A A I2 2 4   

)باشند و داشته باشيم  nپذير و از مرتبة  ، وارونيدو ماتريس مربع Bو  Aهرگاه  - 119 , ) 0 1 B A BA  2 ،صورت حاصل  در اين

| A B | 1   كدام است؟ 12

1(     2( n  

3( n 1     4( n | A || B |  

T(x,y)ماتريس تبديل  Aاگر - 120 (x y, x y)   2 با فرض  ،باشد(A PA)  
  
 

1 3 27 0
0 سطر اول و ستون اول  ةدراي، 8

  كدام است؟ P3ماتريس

1( 10  2( 11  3( 10   4( 11  
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 محاسباتمحل انجام  

 
  

  

روي تاسي ارقام  - 121    1 2 3 3 4   چقدر است؟ ،ظاهر شود 5احتمال آنكه در پرتاب دو بار تاس، مجموع . نوشته شده است 4

1( 1
3   2( 1

9   3( 
2
9   4( 

4
9    

  پاسخ صحيح بدهيم، چقدر است؟سؤال،  3كم به  اي را به تصادف پاسخ دهيم، احتمال اينكه دست سؤال دو گزينه 10 تمامي اگر - 122

1( 56
1024   2( 968

1024   3( 
848

1024   4( 
1015
1024    

پذير باشد، كدام  بخش 5يا  3احتمال آنكه بر  ،پذير است بخش 2اگر بدانيم بر . كنيم انتخاب مي 100تا  1عددي را از بين اعداد طبيعي  - 123
  است؟

1( 17
50   2( 23

50   3( 37
50   4( 

26
50    

]دو عدد به تصادف از بازة  - 124 , ]0   باشد، چقدر است؟ 3احتمال آنكه مجموع اين دو عدد بيشتر از . كنيم انتخاب مي 2

1( 1
2   2( 1

6   3( 1
4   4( 

1
8    

  اگر يك مثلث به تصادف ترسيم شود، احتمال اينكه هر سه زاوية آن حاده باشد، چقدر است؟ - 125

1( 1
4   2( 1

2   3( 3
8   4( 

3
4    

و قرار گرفته هاي متوالي  ارقام در خانه ،كدام احتمالبا . مينويس خانة هم رديف مي 7را در يكي از  6 ،5، 4، 3، 2، 1هر يك از اعداد  - 126
  كنار هم هستند؟ ،3مضارب 

1( 2
15   2( 1

15   3( 2
21  4( 

1
21  

  باشد، كدام است؟ 5عددي زوج و بزرگتر از  ،سه تاس در پرتاب سه تاس، احتمال آنكه مجموع - 127

1( 35
72   2( 95

216   3( 1
2   4( 211

216   
پذير است، چقدر احتمال دارد كه حاصلضرب اين اعداد  بخش 5اگر بدانيم حاصلضرب اعداد ظاهر شده بر . كنيم تاسي را سه بار پرتاب مي - 128

  پذير باشد؟ بخش 10بر 

1( 71
91   2( 72

91   3( 73
91    4( 

74
91    

مهره به تصادف انتخاب  2از اين ظرف . وجود دارد 4تا  1هاي  سفيد با شماره ةمهر 4و  4تا  1هاي  سياه با شماره ةمهر 4در ظرفي  - 129
  باشند؟  باشد، با كدام احتمال اين دو مهره همرنگ مي 4اگر جمع اعداد اين دو مهره برابر با . كنيم مي

1( 1
3   2( 1

5   3( 1
2   4( 

2
5    

P(B و داشته باشيم دو پيشامد مستقل باشند Bو  Aاگر  - 130 | A)  1
P(A)و  4  5

P(A، حاصل 9 B )
P(A B)




  كدام است؟  

1( 5
8   2( 3

8   3( 5
18  4( 

5
36    

 

  .توانايي مستقيم فكر كردن يعني استفادة بهينه از اطالعات قبلي در حل مسأله، يكي از دستاوردهاي داشتن ذهن منطقي و رياضي است
  .بپيونديد riyazikanoon@به آدرس   به كانال رسمي گروه آزمون چهارم رياضي كانون

  جبرواحتمال /)ي ضرب احتمال، استقالل دو پيشامد دآوري، مدل احتمال شرطي، قاعدهيا( احتمال: رياضيات گسسته
 دقيقه 15: پيشنهاديوقت   121تا  69هاي  صفحههاي  صفحه :جبر و احتمال/  85تا  74هاي  صفحه :رياضيات گسسته



  12: هصفح  رياضيدانشگاهي  اختصاصي پيش  97فروردين  31ـ آزمون  7پروژة 
  

 محل انجام محاسبات   

  
  
  

مسـاحت  . آيـد  بدسـت مـي   MNPQ، چهارضـلعي  060و يك زاويه  1و  5هاي  االضالعي به ضلع متوازياز برخورد نيمسازهاي داخلي  - 131
  كدام است؟ MNPQاز برخورد نيمسازهاي داخلي چهارضلعي حاصل 

1( 4 3 4     2( 8 4 3   

3( 4 2 3      4( 8 2 3    

x,y)كدام است؟  y، مجموع مقادير زيردر شكل  - 132 N)   
1( 19    

2( 21    

3( 25    

4( 27    

كـدام   x زاويـة  .انـد  متقاطع Fدر  BCو  ADو امتداد اضالع  Eدر  CDو  ABامتداد اضالع ، ABCDدر چهارضلعي محاطي  - 133
  است؟ 

1( 0110    

2( 0115    

3( 0120    

4( 0125    

  كدام است؟، 2ضلعي منتظم به ضلع  10هاي محيطي و محاطي يك  ناحية محصور بين دايرهمساحت  - 134

1(       2( 2
    

3( 02 36sin      4( 04 18sin    

3MAبيرون دو دايره چنان واقع شده است كه  Mنقطة . اند متقاطع Bو  Aدو دايره در نقاط  - 135   12وMB  اگـر انـدازة   . باشد مي
  ها چقدر است؟  گاه اندازه اين مماس بر دو دايره يكسان باشد، آن Mهاي رسم شده از نقطة  مماس
1( 6      2( 5    

3( 3      4( 4    

 
  .هاي تفكر و حل مسأله است به روشهندسه به دليل برخورداري از ساختارهاي منطقي، ابزار مهمي در راه نظم بخشيدن 

  .بپيونديد riyazikanoon@به آدرس   به كانال رسمي گروه آزمون چهارم رياضي كانون

  ي فضاييهندسه/هاي هندسيتبديل/دايره/ استدالل در هندسه:2هندسه

 دقيقه 15: وقت پيشنهادي  147تا  1هاي  صفحه



  13: هصفح  رياضيدانشگاهي  اختصاصي پيش  97فروردين  31ـ آزمون  7پروژة 
  

 محل انجام محاسبات   

2تصوير خط  - 136 3 1x y   4با انتقالT(x,y) (x ,y b)   ،افتد روي خودش مي .b  كدام است؟  

1( 1
6      2( 6    

3( 
3
8      4( 8

3    

Aبه  ABخط  پاره ، اگرOتحت يك تجانس به مركز  - 137 B   3تصوير شود وA B AB  ،طول  باشدBB  چند برابرOB  است؟  

1( 3      2( 2    

3( 
1
2      4( 2

3   

    ؟يكتا رسم كرد ةتوان يك صفح هاي زير همواره مي در كدام يك از حالت - 138

    با داشتن دو خط )2    با داشتن سه نقطه )1

  االضالع با داشتن دو ضلع متمايز يك متوازي )4    با داشتن يك نقطه و يك خط )3

را قطع d2وd1موازي بوده و دو خطd3توان رسم كرد كه با خط مي حداكثر چند. هستندمفروض d3وd1،d2سه خط دو به دو متنافر - 139

  ؟نمايد

   1) 2    صفر) 1

  شمار  بي) 4    2) 3

  موازي باشد؟ P ةصفح شود كه اين دوخط را قطع كند و با خط يافت مي چند. متقاطع هستند Pةصفح با dو d دوخط متنافر - 140

  يك) 2    شمار بي) 1

  هيچ) 4    دو) 3



  14: هصفح  رياضيدانشگاهي  اختصاصي پيش  97فروردين  31ـ آزمون  7پروژة 
  

 محل انجام محاسبات   

  
  

AC، ضلع ABCدر مثلث  - 141  BMو ميانه  6  دو ضلع ديگر اين مثلـث را در  ، CMBو  AMBةنيمسازهاي دو زاوياگر  .است 5

   كدام است؟ PQ ةانداز ،دننكقطع  Qو  Pنقاط

1 (25/3    2 (5/3  

3 (75/3    4 (4  

BCاگر. اند متقاطعMةدر نقطCDوABهاي دو ضلع مقابل ، عمودمنصفABCDدر چهارضلعي - 142 AD آنگاه كدام نابرابري همواره ،
  صحيح است؟

1(AMB BMC
 

    2(CAB CAD
 

  

3(BMC AMD
 

    4(CMD AMB
 

  

تماس، ضلع متوسط  ةنقط .محاطي خارجي بر ضلع متوسط و امتداد دو ضلع ديگر مماس است ةواحد، داير 3و 5، 7در مثلثي به طول اضالع  - 143

    كند؟ را به كدام نسبت تقسيم مي

1 (1
9    2 (1

6  

3 (1
5    4 (2

9  

AODةزاوي. استABCي مثلثها محل تالقي ارتفاعO،زير شكلدر  - 144


   برابر كدام است؟  

1(OBC


   2(CAD


  

3(OAC


   4(ADO


  

32و  6هاي  به طول قاعده يالساقين متساوي ةذوزنق - 145
س ذوزنقه تا نقاط دايره چند واحد أر ةترين فاصل كوتاه .اي محيط است بر دايره ،واحد 3

    است؟

1( 1
2   2 (3

2 

3 (1   4 (3  

   دقيقه 10: پيشنهادي  وقت  )گواه(آزمون شاهد ـ 2هندسه



  15: هصفح  رياضيدانشگاهي  اختصاصي پيش  97فروردين  31ـ آزمون  7پروژة 
  

 محل انجام محاسبات   

yخط  - 146 x Tرا يك بار تحت تبديل  2 (x,y) (x ,y )  1 1 xو يك بار تحت تبـديل   1 yT (x , y) ( , )2 2 كنـيم،   تصـوير مـي   2

    بين دو خط تبديل يافته كدام است؟ ةفاصل

1 (2 5
5   2 (5   

3 (1
5   4 (5

5  

BDاالضالع باشد و  متساوي ABCدر شكل زير، اگر مثلث  - 147 CEهاي  خط گاه پاره ، آنAD  وBE ديگر نسبت بـه   يك ةدوران يافت

    اي هستند؟ چه مركز و با چه زاويه

  F ،060ةنقط) ABC ،060 2هاي مثلث  تالقي ميانه ةنقط) 1

  F ،0120ةنقط) ABC ،0120 4هاي مثلث  تالقي ميانه ةنقط) 3

ـ Pةصفح(در كدام حالت وجود ندارد؟ dوdو متقاطع با دو خطOگذرا برخط . اند مفروضOةو نقطdوdدو خط - 148 dوOةشامل نقط

 .)است

1(d P {O}    2(d P  

3(d P    4(d || P   

 dو متقاطع با خـط  Pةموازي صفحكه Oةيك خط گذرنده بر نقط  در كدام حالت، فقط. اند مفروضPةدر خارج صفح Oةنقط و dخط - 149

 وجود دارد؟باشد، 

1(d P    2(d || P     

3 (d P      4 (گذرنده بر ةصفحOوdموازي صفحهP باشد.  

'dخط متنافر دو - 150 dةو نقط وAنقطةاز. ندستهمفروض  ،ها خارج آنAدو خط موازي باشد؟با اين توان رسم كرد كه  چند صفحه مي    

  فقط يكي )2    هيچ )1

  شمار بي) 4    فقط دو تا )3



  16: هصفح  رياضيدانشگاهي  اختصاصي پيش  97فروردين  31ـ آزمون  7پروژة 
  

 محل انجام محاسبات   

  
  
  

  ؟ندشو نمي گسيليك از پرتوهاي زير  كدامهيدروژن، اتم  در در يك گذار الكتروني - 151
  فروسرخ )2    گاما )1

  فرابنفش )4    مرئي )3
شـود، چنـد ميكـرون اسـت؟      مـوجي كـه سـبب گسـيل فوتـوالكترون از ايـن فلـز مـي         بلنـدترين طـول   .اسـت  eV2تابع كار فلزي  - 152

h eV.s)  154 m(cو  10
s

  83 10  

1( /1 2    2( /0 3  
3( /0 6    4( /0 9  

اگر بسـامد و شـدت    .برابر تابع كار فلز است 4ي هر فوتون تابيده شده بر فلز ژفوتوالكتريك بر روي يك فلز مشخص، انر شييك آزمادر  - 153

1نور تابيده شده بر فلز 
  شود؟ ولتاژ متوقف كننده چند برابر حالت اول مي  مقدار اوليه شود، 3

1( 1  2( 1
3  

3( 
1
9  4( 1

27  

فوتوالكترون جدا شده اگر . كنيم متصل مي V4را به ولتاژ  Bالكترود  و V10را به ولتاژ  Aالكترود ، زير زمايش فوتوالكتريكآدر  - 154
  خواهد شد؟ولت  الكترون آن چندجنبشي رسد، انرژي  مي Bالكترود كه به  باشد، هنگامي eV20نرژي جنبشي داراي ا Aالكترود از 

1( 34    
2( 14  
3( 26     
4( 6  

اگر شدت نور . نمايش داده شده است W02و  W01 هاينمودار جريان الكتريكي برحسب ولتاژ براي دو فلز با تابع كار در شكل زير، - 155

  صحيح است؟ W02و  W01فرودي براي هر دو فلز يكسان باشد، كدام گزينه در مورد رابطة بين 

1( W W0 01 2  
2( W W0 01 2  

3( W W0 01 2   
  .تواند صحيح باشد بسته به شرايط هر سه گزينه مي )4

 

  ، هاي علمي اي در رابطه با دروس اختصاصي كنكور و پاسخ به سؤال مشاورهبراي دريافت آخرين نكات آموزشي و 
  .بپيونديد riyazikanoon@به آدرس   به كانال رسمي گروه آزمون چهارم رياضي كانون 

  )فوتوالكتريك، طيف اتمي، الگوهاي اتمي، آشنايي با ليزر ةفوتون و پديد(فيزيك اتمي: دانشگاهيفيزيك پيش
 دقيقه 15: وقت پيشنهادي  220تا  191هاي  صفحه



  17: هصفح  رياضيدانشگاهي  اختصاصي پيش  97فروردين  31ـ آزمون  7پروژة 
  

 محل انجام محاسبات   

. دهد بر سطح فلز در يك آزمايش فوتوالكتريك نشان مي فروديكننده را برحسب بسامد نور  شكل زير نمودار تغييرات ولتاژ متوقف - 156

دهيم، چند  انجام مي nm250موج  نوري با طولكه آزمايش را با  هاي گسيلي از سطح فلز، هنگامي بيشينة انرژي جنبشي فوتوالكترون

hولت است؟  الكترون / J.s)  346 6 10، mc
s

  83 e)و  10 / C  191 6 10   

1( /0 8    

2( /1 65  

3( /3 6  
4( /6 6  

nالكترون در اتم هيدروژن در حالت  - 157   ةچند فوتون با بسامدهاي مختلف در محدودتر،  گذار به ترازهاي پايين بااين الكترون  .قرار دارد 6

  كند؟ تواند گسيل  فروسرخ مي

1( 15     2( 6  

3( 9     4( 12  

  كدام است؟ ،بالمر در طيف اتم هيدروژن ةموج رشت ترين طول براكت به كوتاه ةموج رشت نسبت بلندترين طول - 158

1( 100
9     2( 20

9  

3( 9
100     4( 9

20  

nدر اتم هيدروژن الكتروني از مدار  - 159  nبه مدار  2  نيروي وارد بر الكترون و انرژي جنبشي  ، اندازةترتيب از راست به چپ به. رود مي 4

  آن چند برابر شده است؟

1( 1
16 ،1

4     2( 1
4 ،1

4  

3( 4 ،1
4     4( 1

4 ،1
2  

و هنگام  طول موج  1ترازبه  2گذار از ترازو هنگام  ، طول موج 2ترازبه  3 گذار از ترازالكتروني هنگام در يك اتم هيدروژن  - 160

  صحيح است؟بين اين سه طول موج كدام رابطه . كند را تابش مي طول موج  1ترازبه  3 گذار از تراز

1(  
   

1 1 1
     2(        

3(           4(  
   

1 1 1  



  18: هصفح  رياضيدانشگاهي  اختصاصي پيش  97فروردين  31ـ آزمون  7پروژة 
  

 محل انجام محاسبات   

  
  

  

افزايش يابد،  300Jاگر در اين فرايند انرژي دروني گاز  .ايم رسانده 2Tبه   1Tني گاز كامل را از يعمحجم، دماي مقدار  ايند همطي يك فر - 161

  كدام گزينه صحيح است؟

1( J300 كمتر از  )2  .ايم به گاز گرما دادهJ300 ايم به گاز گرما داده.  

  .معلوم نيستند، پس اظهارنظر قطعي ممكن نيست T2و  T1چون  )4 .ايم به گاز گرما داده J300بيشتر از  )3

162 - /2 ترتيب از راست به  به Cدما باشد، در حالت  هم CAاگر فرايند . كند اي مطابق شكل زير را طي مي اتمي، چرخه مول گاز كامل تك 5

J(Rدماي گاز چند درجة سلسيوس و فشار آن چند اتمسفر است؟  ،چپ )
mol.K

 8  

1( 300 ،6  

2( 300 ،4  

3( 27 ،6  

4( 27 ،4  

دررو برابر با كار در فرايند بي ةاگر انداز. پيمايد دررو را به دنبال هم مي دما و بي دو فرايند انبساطي همترتيب  مول گاز كامل دو اتمي، به 3 - 163

J400 باشد، تغيير انرژي دروني گاز در كل دو فرايند چند ژول است؟    

1( 2400    2( 2400  

3( 400    4( 400  

ترتيب از راست به چپ، گرماي مبادله شده توسط گاز و كل كار  به. كند مطابق شكل زير را طي مي اي ي، چرخهاتم مقداري گاز كامل تك - 164

5 كدام است؟ SIدر انجام شده روي گاز طي اين چرخه 
2PC R)،3

2VC R 8 و J(R
mol.K

   

1( , 100 100    

2( , 200 200   

3( , 100 100    

4( , 200 200   

 

  ، هاي علمي اي در رابطه با دروس اختصاصي كنكور و پاسخ به سؤال مشاورهبراي دريافت آخرين نكات آموزشي و 
  .بپيونديد riyazikanoon@به آدرس   به كانال رسمي گروه آزمون چهارم رياضي كانون 

  1فيزيك/  جريان الكتريكي/ساكنالكتريسيته/ ترموديناميك:3فيزيك
 دقيقه 30: وقت پيشنهادي  76تا  46هاي  صفحه :1فيزيك /  114تا  1هاي  صفحه: 3فيزيك



  19: هصفح  رياضيدانشگاهي  اختصاصي پيش  97فروردين  31ـ آزمون  7پروژة 
  

 محل انجام محاسبات   

گرما به محيط سرد بدهد، توسط كار توليدي پس از چند  3000Jاگر اين ماشين در هر چرخه. است%  25يك ماشين گرمايي برابر با  ةبازد - 165

10متري باال برد؟ 10را با سرعت ثابت از سطح زمين تا ارتفاع  40kgتوان جسمي به جرم مي  چرخه N(g )
kg

    

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

دهد به گرمايي كه از داخل يخچال  باشد، نسبت اندازة گرمايي كه يخچال به محيط بيرون مي Kاگر ضريب عملكرد يخچالي برابر با  - 166
  گيرد، كدام است؟  مي

1( K   2( 
K
1  3( 

K


11   4( K
K



1
1   

ميدان الكتريكي بزرگي بار،  اي از مركز خط واصل دو در چه فاصله. از يكديگر قرار دارند dدر فاصلة  q9و  q4اي  دو بار الكتريكي نقطه - 167
  برايند برابر با صفر است؟ 

1( 0 1/ d   2( / d0 6  3( / d0 4   4( / d0 9   
اگر اندازة برايند نيروهاي الكتريكي وارد . اند اي ثابت شده اي مثبت در سه رأس مثلث قائم الزاويه سه بار الكتريكي نقطه ،مطابق شكل زير - 168

N.m(kكنند چند نيوتون است؟  بر هم وارد مي q2و  q1باشد، اندازة نيرويي كه دو بار  N650برابر با  q3بر بار  )
C

 
29

29 10   

1( 150   
2( 300    
3( 450   
4( 600   

/C بار الكتريكي چگالي سطحي ااي رسانا و تو خالي ب كره - 169
m


   29 rو شعاع خارجي  6 cm ترتيب از راست  به. در اختيار داريم 10

e)روي سطح داخلي كره وجود دارد؟ اضافه روي سطح خارجي و چند الكترون اضافه به چپ چند الكترون  / C , )   191 6 10 3   

1( /  127 2 10 ، /  127 2 10     2( /  127 2   صفر ،10

3( /  121 8 / )4    ، صفر 10  121 8 10  ،/  121 8 10   

N الكتريكي به بزرگي يينيرو ،C3در ميدان الكتريكي يكنواخت شكل زير به بار  - 170 33 و  Aبين دو نقطة  ةاگر فاصل. شود وارد مي 10

B  برابر باcm10  ،باشدB AV V 037 برابر با چند ولت است؟ 0 8(cos / )   
1( 80     2( 100   

3( 100     4( 80   



  20: هصفح  رياضيدانشگاهي  اختصاصي پيش  97فروردين  31ـ آزمون  7پروژة 
  

 محل انجام محاسبات   

  كدام است؟  C4ذخيره شده در خازن الكتريكي به انرژي  C1ذخيره شده در خازن الكتريكي در مدار شكل زير، نسبت انرژي  - 171

1( 1
4   

2( 4   

3( 9
4   

4( 4
9   

بسته است، كدام است؟  kكه كليد  باز است به حالتي kكه كليد  در حالتي Bو  Aدر شكل زير، نسبت ظرفيت معادل بين دو نقطة  - 172
  ) .اند مشابهها  خازن(

1( 11
7   2( 11

14   

3( 4
7   4( 7

11   

اگر ظرفيت . كنيم ها را به هم وصل مي نام آن ناهمر كرده و صفحات پV400 ولتاژ و ديگري را با  V200يكي از دو خازن مشابه را با ولتاژ  - 173
ن خواهد كولترتيب از راست به چپ اختالف پتانسيل مشترك آنها چند ولت و بار ذخيره شده در هر يك چند ميكرو باشد، به F5هر يك 

  بود؟ 
   600،3000 )2    صفر صفر، )1

3( 100، 500     4( 300، 1500   
با عايقي با  را صفحات آنفاصلة بين تمام تختي به شكل مستطيل را دو برابر كنيم و سپس خازن  ةبين دو صفح ةاگر طول هر ضلع و فاصل - 174

  .)در ابتدا بين صفحات خازن هوا وجود دارد(شود؟  طور كامل پر كنيم، ظرفيت خازن چند برابر مي به 2الكتريك  ثابت دي

1( 1
4     2( 1   

3( 4     4( 8   
مقاومت رساناي  ةچند اهم بيشتر از انداز Bاندازه مقاومت رساناي . باشند 6، 5، 1ترتيب بيانگر اعداد  اي، سبز و آبي به اگر اعداد قهوه - 175

A  است؟  

1(  66 10     2( /  58 9 10   

3(  56 10     4( /  68 9 10   
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 محل انجام محاسبات   

  ؟است SIبا توجه به نمودار مقاومت الكتريكي يك سيم برحسب دما، ضريب دمايي مقاومت الكتريكي اين سيم چند واحد - 176

1(410    2(310    

3( 42 10    4( 32 10  

  دهد؟ ميآل چند آمپر را نشان  باشد، آمپرسنج ايده آمپر  1اهمي برابر با  6در مدار شكل زير، اگر جريان گذرا از مقاومت  - 177

1 (25/2  

2 (5/1  

3 (5/4  

4 (3  

)100و  (50W چند المپ - 178 V صورت موازي با هم و موازي با مولدي به نيروي محركة  توان به مشابه را ميV120  و مقاومت دروني10 

  خود روشن شود؟اسمي مپ با توان متصل كرد تا هر ال

1( 10     2( 8   

3( 6     4( 4   

  كند؟  تغيير ميچگونه  Rتوان مصرف شده در مقاومت . دهيم افزايش مي 3تا  1را از  R متغير در مدار شكل زير، مقاومت - 179

    پيوسته كاهش )1

  ابتدا افزايش و سپس كاهش  )2

  ابتدا كاهش سپس افزايش  )3

  پيوسته افزايش )4

A، مقدار زيرشكل مدار در  - 180 BV V  چند ولت است؟  

1( 10     

2( /10 2   

3( /10 4   

4( /10 8   

V



  22: هصفحریاضیدانشگاهی  اختصاصی پیش97فروردین  31ـ آزمون  7پروژة 

 محل انجام محاسبات   

  

  
  

1فاصلۀ را در  5cmاگر قرص کدري به قطر . اي قرار دارد متري از پرده 2در فاصلۀ  2cmمنبع نوري به قطر  - 181 متري پرده مقابل منبـع   /5

  متر خواهد بود؟  نور و موازي با آن قرار دهیم، قطر سایۀ آن روي پرده چند سانتی

1( 12     2( 13   

3( 14     4( 15   

ـ    ۀرو، پرتوي نوري تحت زاوی در شکل روبه - 182 )1 ۀ تخـت نسبت به سـطح آین بـه آن   ، (

)2تخت ۀتابد و پس از تابش به آین می ـ   ۀتحت زاوی، ( )2ۀنسبت به سطح آین بازتـاب   (

 .شود می ( )    چند درجه است؟  

1( 20     2( 100   

3( 110     4( 140   

ناظر است، از دید ناظر تمام ارتفاع آینه را پر کـرده   تصویر درختی که در پشت سر. ناظري در فاصلۀ یک متري از یک آینۀ تخت قرار دارد - 183

  باشد، ارتفاع درخت چند متر است؟  50cmو بلندي آینه  38mاگر فاصلۀ درخت از ناظر . است

1( 19     2( 19 5/   

3( 20     4( 20 5/   

و فاصـلۀ جسـم تـا تصـویر      9cmاگر فاصلۀ تصویر از مرکز آینه . عمود بر محور اصلی یک آینۀ محدب قرار دارد  5cmجسمی به طول  - 184

36cm متر است؟  طول تصویر چند سانتی ،باشد  

1( 
5

4
     2( 

5

3
   

3( 1     4( 
5

2
   

وقتی جسم ت تصویر حرکنوع  .کنیم نزدیک می يبا سرعت ثابت از فاصلۀ دور به آینۀ مقعراصلی و محور  را رويجسمی مطابق شکل زیر،  - 185

  ترتیب از راست به چپ چگونه است؟  به  قرار دارد،) 3(و ) 2( ،)1(هاي  در ناحیه

  تندشونده، کندشونده، تندشونده  )1

  کندشونده، کندشونده، کندشونده  )2

  تندشونده، تندشونده، کندشونده )3

  کندشونده، کندشونده، تندشونده  )4

  

  ، هاي علمی اي در رابطه با دروس اختصاصی کنکور و پاسخ به سؤال آموزشی و مشاورهبراي دریافت آخرین نکات 

  .بپیوندید riyazikanoon@به آدرس   به کانال رسمی گروه آزمون چهارم ریاضی کانون 

  

  )هاي ماده ویژگی/ کار و انرژي( 2فیزیک /  نورشناخت/ انرژي: 1فیزیک 

 دقیقه 30: وقت پیشنهادي  117تا  76هاي  صفحه :2فیزیک  / 146تا  77و  26 تا 1هاي  صفحه :1فیزیک 



  23: هصفح  رياضيدانشگاهي  اختصاصي پيش  97فروردين  31ـ آزمون  7پروژة 
  

 محل انجام محاسبات   

3يك دسته پرتو نور قرمز از هوا وارد محيط شفافي به ضريب شكست  - 186
و سرعت نـور   …موج آن  ، طول… ردر اين حالت بسامد نو. شود مي 2

  . يابد مي …

  كاهش  –افزايش  –ثابت  )2    نيز كاهش  –كاهش  –ثابت  )1

  نيز كاهش  –كاهش  –افزايش  )4  نيز افزايش  –افزايش  –كاهش  )3

متـر   نگاه كنيم، سكه چند سانتيطور تقريباً عمود  و بهاگر از باالي ليوان . ن آب ليواني معلق استوراي پالستيكي د ، سكهزير مطابق شكل - 187

4ضريب شكست آب (باالتر از محل واقعي خود ديده خواهد شد؟ 
  ). است 3

1( 1    

2( 4   

3( 5    

4( 8   

)با توجه به مسير نور در منشور، كدام گزينه در مورد ضريب شكست منشور الزاماً درست است؟  - 188 / )3 1 7   

1( 2n     

2( n / 1 1   
3( / n 1 1 2    

4( 2n    
 6و  2هـاي   نمـايي  مسـتقيم بـا بـزرگ    يدو حالت تصويرهر دهيم و در  يك عدسي همگرا قرار مي روي محور اصليجسمي را در دو حالت  - 189

  باشد، اندازة اختالف فاصلة جسم تا عدسي در اين دو حالت كدام است؟  Dاگر توان عدسي . شود تشكيل مي

1( 2
3D

   2( 3
2D

    3( 1
3D

   4( 1
2D

   
  متر است؟  چند سانتي، 10cmكانوني  ةو عدسي واگرا به فاصل 30cmكانوني  ةفاصلبين دو عدسي همگرا به  d ةفاصل ،زيردر شكل  - 190

1( 40   

2( 20   

3( 25   

4( 50   
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 محل انجام محاسبات   

mدر شکل زیر جسم  - 191 kg 0اگر ضریب اصطکاك جنبشی بین جسم و سطح برابـر بـا   . شود دار رها می از حال سکون در باالي سطح شیب 10 25/ 

10دار چند ژول است؟  جایی آن روي سطح شیب باشد، کار برایند نیروهاي وارد بر جسم در جابه
N

(g )
kg

     

1( 400     2( 320   

3( 240     4( 600   

تا  Oجایی از  تغییر انرژي پتانسیل گرانشی آن در جابه. شود پرتاب می Oاز نقطۀ  mاي به جرم  مطابق شکل زیر، گلوله و در شرایط خأل - 192

A جایی از  چند برابر تغییر انرژي پتانسیل گرانشی آن در جابهA  تاB  است؟  

1( 1     

2( 2   

3( 
4

3
     

4( 4   

کار اندازة  ،در کدام بازة زمانی مشخص شده برحسب ثانیه. باشد زمان حرکت متحرکی روي خط راست مطابق شکل زیر می –نمودار شتاب  - 193

4جسم  ۀسرعت اولی(باشد؟  بیشتر می ها گزینه برایند نیروهاي وارد بر جسم نسبت به دیگر
m

s
    )است 1kgو جرم جسم  

1( 2 5t      

2( 1 5t    

3( 2 4t      

4( 3 7t    

را با سرعتkg4جسمی به جرم - 194
m

s
پرتاب برگردد، سرعتش بـه نصـف    ۀوقتی جسم به نقط. کنیم طرف باال پرتاب می در راستاي قائم به 6

(نیروي مقاومت هوا در طول مسیر چند نیوتون است؟  ةانداز. رسد سرعت اولیه می
N

g
kg

10 نیروي مقاومت هوا در طول مسـیر   زةو اندا

    .)ثابت فرض شود

1( 48  2( 24  3( 30  4( 36  

/اي باریک که مساحت قاعده آن  مطابق شکل لوله - 195 mm
20  .آید درون لوله باال می 40cmآب  و دهیم بی قرار میآباشد را درون ظرف  می 5

هاي آب و لوله چند نیوتون است؟  اندازة نیروي چسبندگی سطحی بین مولکول
N

g )
kg

 و 10
g

cm


3
   )آب 1

1( 0 2/     2( 2   

3( 0 02/     4( 0 002/   
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 محل انجام محاسبات   

انـدازة  باشـد،   Aظـرف   ةقاعد  برابر مساحت B ،5/1ظرفة قاعد  مساحت اگر. شده است  ريخته  جنس مايع هم شكل زير، دو هاي در ظرف - 196
از فشـار  (شود؟  وارد مي Bنيرويي است كه از طرف مايع بركف ظرفاندازة شود، چند برابر  وارد مي Aبر كف ظرف مايعنيرويي كه از طرف 

  .)نظر كنيد هوا صرف

1(  1
3    2(  2

3  

3 (1
2    4 (2  

   

3چگـالي ايـن مـايع چنـد     . رسـم شـده اسـت    SI، نمودار فشار برحسب عمق از سطح آزاد براي يك مايع در زيردر شكل  - 197
kg
m

اسـت؟   

N(g )
kg

 10   

1( 250     2( 800   

3( 600     4( 1600   

جاي آن مايعي بـا چگـالي    هرا برداشته و ب 2 و 1هاي با چگالي هاي مخلوط نشدني اگر مايع زير،با توجه به شكل  - 198  
  1 2

درون  2

  كند؟  چگونه تغيير مي Mةظرف بريزيم، فشار مايع در نقط
   .يابد كاهش مي )2  .يابد افزايش مي )1

  .دارد 2و  1بستگي به  )4  .ماند ثابت مي )3
 6cmجيوه در شاخة مقابل بعد از تعادل ها آب بريزيم تا  اگر بر روي يكي از شاخه. شكل تا ارتفاع معيني جيوه وجود دارد Uدر يك لولة  - 199

Ng(متر كدام گزينه است؟  نسبت به وضعيت قبل باال رود، ارتفاع آب برحسب سانتي
kg

 gترتيـب   چگـالي آب و جيـوه بـه   و  10
cm31  و

g/
cm313    .)فرض شود 5

1( 34   2( 81   3( 136   4( 162   
اگـر  . قرار دارددر حال تعادل آب در داخل ظرف در زير يك پيستون كه اصطكاك آن با جدارة ظرف ناچيز است،  يمقدارزير مطابق شكل  - 200

كـدام   .باشـد  مي BPو  AP ترتيب برابر با به Bو  Aافزايش فشار در نقاط  ،را بر روي پيستون قرار دهيم (m)وزنة ) 2(مطابق شكل 
10گزينه صحيح است؟  N(g )

kg
  

1( A BP P kPa    2     

2( B AP P kPa    2   

3( A BP P kPa    2     

4( A BP kPa, P kPa   2 2   
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شود؟شود؟  آيا مقررات آزمون اجرا ميآيا مقررات آزمون اجرا مي::))سوال هاي نظم حوزهسوال هاي نظم حوزه((نظرخواهينظرخواهي  

 

  

  

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

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

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

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

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

  .نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4

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

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

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

  .شود ه ايجاد ميشوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهم شوند و بعداً وارد حوزه مي بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي) 3

  .شود نظمي و سروصدا ايجادنمي اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي) 4

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

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

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

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

    گاهي اوقات) 2

      به ندرت) 3

  گاه خير، هيچ) 4

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

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