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2: ۀصفحریاضیات

محل انجام محاسبات

3در یک دنبالۀ هندسی نامتناهی، نسبت هر جمله به حد مجموع جمالت بعد از آن برابر - 1
است، قدرنسبت این دنباله کدام است؟ 4

1(352 (273 (474 (25
2و 17، 13مساحت مثلثی به اضالع -2 کدام است؟5

1(62 (73 (84 (9

0mبراي هر -3  ، 2معادلۀ 2 2 41 0(m )x m x m    :
. ریشۀ منفی دارد2)1
. بت داردریشۀ مث2) 2
.باشدباشد که فاصلۀ ریشۀ منفی تا مبدأ بیشتر از فاصلۀ ریشۀ مثبت تا مبدأ میالعالمه میریشۀ مختلف2داراي ) 3
. باشدباشد که فاصلۀ ریشۀ منفی تا مبدأ کمتر از فاصلۀ ریشۀ مثبت تا مبدأ میالعالمه میریشۀ مختلف2داراي ) 4

3اي چند جملهاگر مجموع ضرایب خارج قسمت تقسیم -4 22 3 4f (x) x x kx    2برx  باشد، مقدار 8برابرk چقدر است؟
1(42 (53 (3-4 (2-

xهاي معادلۀ ریشهو اگر -5 kx
k

  2
2
1 0
2

k)0هاي معادله کدام است؟ نیمم مجموع مربعات ریشهگاه میآن،باشد )

1(12 (23 (324 (52
2اگر -6 8(fog)(x) g(x)  2و(gof )(x) x ،4گاه مقدار آنباشدg( کدام است؟ (

1(42 (83 (94 (10

4نمودارهاي دو تابع -7 2
2x

f (x)  12و axg(x) ( ) 1متقاطع هستند، حاصل 1اي به طول در نقطهf (a) کدام است؟

1(322 (123 (144 (34

2نمودار تابع -8 1y f ( x ) ر کنیم و طول نقاط روي نمـودا ها قرینه میرا یک واحد به چپ منتقل کرده، سپس آن را نسبت به محور عرض
ضابطۀ تابعی که نمودار آن به دست آمده کدام است؟ . کنیمرا دو برابر می

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

3 (y f ( x) 4 (3 4y f ( x) 

0حاصل -9 0
1 1
75 75sin cos

 کدام است؟

1(22 (2 63 (2 24 (2 3



3: ۀصفحریاضیات

محل انجام محاسبات

1معادلۀ -10 0cos x sin xcos x sin x    0چند جواب در بازة 2[ , ] دارد؟
4) 24) 13) 2صفر)1

مقدار حد -11
0

1 2
2 2 3 3x

sin x x
lim [ ] [ ]

x sin x
  نماد جزء صحیح است[  ](دام است؟ ک ،(.

-1) 4صفر ) 2-3) 12)1

12تابع -12 1f (x) ( x )[ ]
x

   1در بازة(k , .)، نماد جزء صحیح است[  ](کدام است؟ kحداقل مقدار . پیوسته است(

صفر ) 124) 133) 142)1

2اختالف مشتق چپ و راست تابع -13
x

y sin x[cos ] درx   نماد جزء صحیح است[  ](کدام است؟ ،(.

2) 4صفر) 123) 12)1

با ضابطۀ fاگر تابع -14
m x

, x
f (x) x

nx x , x




 
  
2

1

3 1
کدام است؟ nپذیر باشد، مقدار مشتقبر روي 

1(5/1-2 (6/1-3 (8/1-4 (2-
3اگر -15 1na Ln(n ) Ln(n )   گاه دنبالۀ آن، باشدn{na }:

. همگراست1به ) 2. واگراست)1

3به ) 4. همگراست2به ) 3
. همگراست2

1fاگر -16 (x) sin x sin x  در این صورت حاصل ،باشد
x
lim f (x)


کدام است؟ 

. موجود نیست) 14) 123) 2رصف)1

3خط به معادلۀ -17 2y x  2در نقطۀx  پذیرو معکوسپیوستهتابعبرy f (x) حاصـل  . مماس اسـت
1

4

2 2
4x

x
f (x) f ( )

lim
x








کدام است؟ 

1(562 (343 (344 (56

0از نقطۀ -18 3M( , 21yدو خط مماس بر منحنی به معادلۀ ( x یـن خطـوط بـا منحنـی را     اگر محل تماس ا. رسم شده استB وC

کدام است؟ MBCبنامیم، آنگاه مساحت مثلث 
1(2 22 (2 33 (4 24 (4 3



4: ۀصفحریاضیات

محل انجام محاسبات

fتابعی همواره پیوسته و نمودار fاگر -19  به صورت زیر باشد، در مورد تابعf کدام سطر از جدول درست است؟

1 (12 (23 (34(4

24fتابع نسبی نیمم نقاط ماکزیمم و می-20 (x) x x ، بر روي کدام خط قرار دارند؟

1(2y x2 (2y x

3 (
2

x
y 4 (2

x
y 

2تقعر تابع -21 6y x | x |  در بازة(a , b)ترین مقدار بیش. ترو به پایین اسb کدام است؟
1(42 (63 (6-4 (2-

نسبت ارتفاع به شعاع قاعـدة آن  . گیریمترین حجم را دارد درنظر میآن که بیش،هاي قائم که طول مولد آنها ثابت استدر بین همۀ مخروط-22
کدام است؟ 

1(2
3

2 (1
2

3 (14 (1
6

مساحت سطح محصور بین تابع -23
3 2
2
1x x

f (x)
x

 
 1و مجانب مایل آن و خطوطx  1وx k ) وقتیk  (دام است؟ ک

1(322 (43
. قابل محاسبه نیست) 14) 3

1حاصل -24 11
0 (sin x cos x)dx  کدام است؟

1(2
2 (22




3 (12


4 ( صفر

فعطتعداد نسبیmaxتعدادنسبیminتعداد
1(326
2 (228
3(327
4 (236



5: ۀصفحریاضیات

محل انجام محاسبات

ABچنان واقع است که ACروي Dنقطۀ ، ABCدر مثلث - 25 AC BD . 30اگرˆDBC ،ۀزاویاندازةÂاست؟ کدام

1(602 (703 (804 (100

،باشـد 4برابـر  ABCDاگر طول ضلع مربع . هستندDGوAB،DF ،CEط به ترتیب وسHوF ،E ،Gاطنق،زیرشکل در مربع- 26
کدام است؟ DHCمساحت مثلث 

1(4
2 (2
3 (1

4 (1
2

کـــدام اســـت؟ AEطـــول پـــاره خـــط . باشـــدمـــیABمـــوازي DEو Aنیمســـاز داخلـــی زاویـــۀ AD،زیـــردر مثلـــث شـــکل - 27
12 8 15(AC , AB , BC )  

1(8/4

2 (6

3 (5

4 (2/7

اگر بخواهیم تمام این ظرف را با آب پر .آیدمتر باال میسانتی4لیتر آب بریزیم، ارتفاع آب 6،مترسانتی12اگر در ظرفی به شکل مخروط قائم با ارتفاع - 28
کنیم، چند لیتر دیگر آب الزم داریم؟ 

1(162
2 (156
3 (152
4 (148

3BDاگر .کنیمرسم میBCضلع موازيخطی ) Iنقطۀ (ABCسازهاي مثلث رسی نیممنقطۀ هدر- 29  7وCE ،مـاکزیمم مقـدار   گاهآن
کدام است؟ BDECۀصحیح محیط ذوزنق

1(41
2 (38
3 (40
4 (39



6: ۀصفحریاضیات

محل انجام محاسبات

PTاگر . رسم شده است6و به شعاع Oاي به مرکز دایرهبر نیمPT، مماس Pاز نقطۀ - 30 ATگاه طول باشد، آنPT کدام است؟

1(6 3

2(6 2
3 (6
4 (12

:خط - 31 y ax  dتحت بازتاب نسبت به خط 2 : y x b 2،دو برابـر عـرض آن   ،تالقی این دو خطۀاگر طول نقط. شودبر خودش تصویر می

کدام است؟ bباشد، 

1(12 (23 (34 (4

مستطیل متنافر است؟با چند یال مکعب،هاي این دو یالخط شامل وسط. گیریممکعب مستطیل را در نظر مییک یک وجهدو یال موازي و غیرواقع بر- 32

1(62 (83 (104 (12

)مقدار .نددهمی4االضالع به ضلع تشکیل مثلثی متساوي،با برآیند صفرcو a،bسه بردار - 33 a b).(b c) 3 کدام است؟ 2

1(962 (963 (724 (72

2خطی که از نقطۀ - 34 0 0( , , گذرد؟ دیگر میۀاز کدام نقط،سازدمساوي میحادة زوایاي ،zو yو با محورهاي45زاویۀ ،هاxگذرد و با محور می(

1(0 1 1( , , )2 (0 2 2( , , )3 (0 1 1( , , ) 4 (0 2 2( , , ) 

2چند نقطه روي خط - 35 0x y z
D :

x y

  
 

2ۀوجود دارد که از صفح 1P : x y z   باشد؟ 1ۀبه فاصل

بیشمار) 4چهی) 3دو) 2یک)1

2ةدایر- 36 2 4 2 1 0x y x y    ، 2بر سهمی 16 2 0y x y m   و خط هادي آن مماس است.m کدام است؟

1(42 (4-3 (14 (1-

2دو رأس هذلولی ۀي به قطر فاصلاصلۀ دو کانون به مساحت دایرهاي به قطر فانسبت مساحت دایره- 37 22 2 4 1(x ) (y ) x      کدام است؟

1(3
22 (23 (34 (4

xبیضی ۀتبدیل یافت- 38 y 2 216 9 تحت ماتریس 1
a

 
 
 

1 1
)ۀنقطاز،0 , )0 کدام است؟ a. گذردمی1

1(22 (33 (44 (5



7: ۀصفحریاضیات

محل انجام محاسبات

اگر - 39
a b c d

A a b c d

a b c d

 
   
  

1bcو  گاه حاصل باشد، آن| A کدام است؟ همواره |

1(2a b c d  2 (a b c d  3 (a b c 4 (صفر

صـورت  بهخطیماتریس افزودة یک دستگاه معادالت- 40
2 1 1
1 1 4
0 1 4

a

b

c

 
  
  

ایـن مـاتریس پـس از اعمـال سـطري مقـدماتی بـه مـاتریس         . اسـت 

0 1 4 14
2 1 1 1
0 1 3 9

 
  
   

a. تبدیل شده است b c  کدام است؟

1(12 (23 (34 (4
رفاق شود، میانگین نمرات جدید چند خواهد شد؟ اش انمره1/0آموز به اندازة باشد و به هر دانش18آموز دانش10نمرة اگر میانگین- 41

1(1/182 (9/173 (2/184 (8/19
10اي مثبت هادهاگر واریانس د- 42 2 1x ,...,x ,x ها کدام است؟ دادهگاه ضریب تغییرات این باشد، آن180ها برابر و مجموع مربعات این داده9، برابر

1(1
32 (13 (34 (9

ةمهر3یا مزقرةمهر2دست کم چند مهره از کیسه خارج کنیم تا مطمئن باشیم الاقل . استسبز موجودةمهر6آبی و ةمهر5قرمز، ةمهر3اي در کیسه- 43
هاي سبز بیرون آمده است؟ آبی یا تمام مهره

1(72 (83 (94 (10

اگر -44 2 5xA | x N , x   و 4nB m | m,n N , n , m n   ۀتعداد اعضاي مجموع، باشد(A B) (A B)  

کدام است؟ 
1(152 (273 (124 (10

رابطۀ - 45
2 22 2 19 4

x y
R (x,y) Z y | x | ,

        
  

است؟ عضوداراي چند 

1(122 (133 (144 (15

ۀبر روي مجموع- 46 A a,b,c,d,e,f ،که شامل يطورتوان تعریف کرد بهارزي میمهۀچند رابط(a,b),(b,c) و فاقد(d,e) باشند؟
1(372 (153 (104 (5

اعداد ۀاز بین مجموع- 47 20 21 109, , ,،؟ نیست7بوده ولی مضرب 3احتمال این عدد مضرب با کدام.کنیمعددي به تصادف انتخاب می

1(5
182 (7

203 (13
454 (8

21



8: ۀصفحریاضیات

محل انجام محاسبات

2ةدو عدد به تصادف در باز- 48 2,  است؟ 4تر از یا بزرگ1تر از مجموع مربعات این دو عدد کوچکبا کدام احتمال.کنیمانتخاب می

1(16 5
16
 2 (16 3

16
 

3 (4
4
 4 (16

16
 

در این درخت کدام است؟ 3به طول هايیرستعداد م. است7مضرب هاي قطر اصلی، حاصل ضرب درایه9ۀ در مربع ماتریس مجاورت یک درخت مرتب- 49

1(42 (53 (64 (7

داشته باشد؟1ة، باقی ماند7و در تقسیم بر 4ة باقی ماند، 10ها در تقسیم بر ه هر یک از آنکوجود دارد به طوري رقمی 3چند عدد - 50

1(122 (133 (144 (15

1xدر مبناي nنمایش عدد طبیعی -51  به صورت(xxxx)2اگر . استn a(a ) گاه نمایش ، آنa 1در مبنايx  به کدام صورت است؟

1 (1012 (1113 (1004 (110

b ،31(a,b)و aاگر براي دو عدد طبیعی -52 [a,b]  باشد، بزرگترین مقدارa b 1کدام است؟(a,b )

1 (132 (313 (174 (11

3هاي صحیح و نامنفی نامعادلۀ تعداد جواب-53
1 2 3 6x x x   کدام است؟

1 (282 (313 (344 (36

؟ آمده باشد3ها، فقط یکی از تاسکهباشد، چقدر احتمال دارد 8و کوچکتر از 5، بزرگتر از اگر مجموع اعداد رو شده. کنیمبا هم پرتاب میرا دو تاس - 54

1(2
112 (3

113 (1
34 (4

11

و اگر اعتصـاب نشـود، بـه    3/0به احتمال ،اگر اعتصاب شود. باشدمی6/0ه دلیل کمبود نقدینگی، احتمال اعتصاب کارگران در یک پروژة ساختمانی، ب- 55

کدام است؟ ،در صورتی که بدانیم کار به موقع تمام شده است،دنباشکه کارگران اعتصاب کرده احتمال این. شودکار پروژه به موقع تمام می، 8/0احتمال 

1(2
52 (9

253 (11
254 (8

25



9: ۀصفحفیزیک

محل انجام محاسبات

72ونی با سرعت ثابت یدر یک مسیر مستقیم و افقی، کام-56 km
h

40mو خودرویی با سرعت 
s

در پشت کامیون و در یک جهـت  

گیرد و سـرعت  درو ترمز میاست، رانندة خو50mاي که فاصلۀ بین خودرو و کامیون برابر با در لحظه. در حال حرکت هستند
کـامیون حداقل اندازة شتاب ترمز خودرو چند متر بر مجذور ثانیه باشـد تـا خـودرو بـه     . یابدخودرو با شتاب ثابت کاهش می

برخورد نکند؟
1 (42 (53 (84 (10

درصد کل مسافت سقوط تا رسیدن به زمین 64اگر گلوله . شوداي از ارتفاع معینی از سطح زمین رها میدر شرایط خأل، گلوله-57
ر بر را در ثانیۀ آخر حرکت طی کند، اندازة سرعت متوسط این گلوله از لحظۀ رها شدن تا لحظۀ رسیدن به سطح زمین چند مت

210ثانیه است؟ 
m

(g )
s



1(12 5/2 (6 5/3 (25
34 (25

6
2صـورت  بهSIدر xoyر صفحۀ داي معادلۀ مسیر حرکت ذره-58 3 10y x x   اگـر بزرگـی سـرعت ذره در مکـان     . اسـت

1
2x m 34برابر با m

s
ها در این مکان چند متر بر ثانیه است؟yباشد، بزرگی سرعت ذره در راستاي محور

1 (42 (4 23 (2 34 (3 2

26صورت بهSIبردار مکان متحرکی در -59 5 8r ti ( t t)j   
  

اي که زاویۀ بین بردار جایی متحرك از لحظهاندازة جابه. است

210(متر است؟ ترین مقدار خود را دارد، چندترین مقدار خود را دارد تا زمانی که کماب بیشسرعت و شت
m

g
s

 متحرك از و

.)شودسطح زمین پرتاب می
1 (4 8/
2 (9 6/
3 (19 2/
4 (38 4/

باشـد،  روي سطح افقی لغزش ۀدر آستان2mۀاگر وزن. شودبا سرعت ثابت کشیده می2mۀبر سطح وزن1mۀدر شکل زیر، وزن-60

10(فقی کدام است؟ و سطح ا2mۀضریب اصطکاك ایستایی بین وزن N
g

kg
1و ضریب اصطکاك جنبشی بینm2وm برابر

.)است6/0با 
1 (4/02 (5/0

3 (24/04 (16/0



10: ۀصفحفیزیک

محل انجام محاسبات

ـ  . ل تعادل استباشد و در حااي توسط فنري از سقف آسانسوري که ساکن است، آویزان میدر شکل زیر وزنه-61 فنـر  ۀطـول اولی
150cm 180بوده که در اثر آویزان بودن وزنه، طولش بهcm7اگر فاصلۀ وزنه از کف آسانسور . رسیده است 5/ cm  ،باشـد

210د تـا وزنـه بـه کـف آسانسـور برسـد؟       آسانسور حداقل با چه شتابی برحسب متر بـر مجـذور ثانیـه بـاال رو    
m

g )
s

 و

200N
m

فنر(k

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

22صـورت  بـه SIکند و معادلـۀ تکانـۀ آن در   حرکت میxبر روي محور 2kgجسمی به جرم -62 8 10P t t    در . اسـت

1mvاي که سرعت جسم لحظه
s

 ند نیوتون است؟است، بزرگی برایند نیروهاي وارد بر آن چ

1 (162 (4
صفر) 124) 3

ترتیـب بـردار سـرعت    بـه 2tو 1tهاي اگر در لحظه. کنداي یکنواخت دوران میاي افقی، متحرکی با حرکت دایرهحول دایره-63
ترین سرعت خطی ممکن براي این متحرك چند برابر کمترین سـرعت  طرف شرق و شمال باشد، بیشبار بهمتحرك براي اولین

2خطی ممکن براي آن است؟   1(t t )

1 (12 (2
3 (34 (4

داري که اصطکاك آن ناچیز است، به پایین لغزیده و در پایین سطح، فنر به جرم ناچیز را در شکل زیر جسمی روي سطح شیب-64
.)حداکثر تغییر طول را داردDفنر در نقطۀ (باشد؟ این جسم در کدام مکان داراي بیشترین سرعت می. کندمتراکم می

Cدر مکان ) 1

Dو Cدر مکانی بین ) 2

Dدر مکان ) 3

Cو Bدر مکانی بین ) 4
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محل انجام محاسبات

. دهیمقرار میمقابل آن، آینۀ تختی عمود بر محور اصلی آن dدر فاصلۀ واستfفاصلۀ کانونی آینۀ مقعري مطابق شکل زیر، -65
dشود، آینۀ مقعر تابیده میصورت غیرموازي با محور اصلی به بهاز فاصلۀ خیلی دور که نوريقدر باشد تا یکی از پرتوهاي چه

پس از برخورد به آینۀ تخت، روي خودش برگردد؟

1 (2
f

d 2 (d f

3 (d f4 (d f

متر است؟فاصلۀ تصویر تا آینه چند سانتی. است9cmو فاصلۀ جسم تا کانون آینه برابر با 13بانمایی برابردر یک آینۀ محدب بزرگ- 66
1 (12 (2

3 (34 (4
اگر فاصـلۀ چشـم   .کندشده است، نگاه میرمتري از آب پسانتی120طور تقریباً عمود به کف استخري که تا عمق بهیشخص-67

را در فاصلۀ متر پایین بیاید تا شخص کف استخرباشد، سطح آب درون استخر چند سانتی110cmدر ابتداشخص تا سطح آب 

4خود ببیند؟ يمترسانتی220
3 )آب(n

1 (202 (80
3 (504 (100

4صلۀ جسمی در فا-68 و 15اگر بزرگنمایی عدسی چشـمی میکروسـکوپ   . متري عدسی شیئی میکروسکوپی قرار داردمیلی/1
متر است؟باشد، فاصلۀ کانونی عدسی شیئی چند میلی600بزرگنمایی میکروسکوپ 

1 (402 (30
3(34 (4

010کیلوگرم یـخ  2حداقل چند کیلوژول گرما باید به -69 C       2بـدهیم تـا نیمـی از جـرم یـخ ذوب شـود؟ 1 kJ
/ )

kgK
 یـخc و

336F
kJ

(L
kg



1(3782 (336
3(2944 (40

050را مـایع  کنیم و دمـاي ظـرف و  ر میطور کامل از مایعی در دماي صفر درجۀ سلسیوس پرا به3100cmظرفی به حجم -70 C

2اگر ضریب انبساط سطحی ظرف . دهیمافزایش می
متر مکعـب مـایع از   برابر ضریب انبساط حجمی مایع باشد، چند سانتی3

.)نظر شوداز هرگونه تبخیر صرف(ریزد؟ ظرف بیرون می
1 (1 5/2 (1 2/

3 (0 صفر) 5/4
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محل انجام محاسبات

در این حالت مقداري هـوا در بـاالي   . طور قائم و وارونه روي ظرفی پر از جیوه قرار دارداي به طول یک متر بهمطابق شکل لوله-71
بـه  تقریباً از جیوه خارج کنیم، ارتفاع هواي محبوس در باالي لوله 2cmاگر لوله را . محبوس شده است16cmلوله به ارتفاع 

6(متر خواهد رسید؟ چند سانتی 2 5/ ،3 1 7/ ،0 76P cmHgو دماي محیط را ثابت فرض کنید(.
1 (142 (18

3 (14 8/4 (18 8/

شود، برابر متر مربع از بدن شخص وارد میاندازة نیرویی که از طرف هوا بر هر سانتی. شخصی در کنار خلیج فارس ایستاده است-72
)atmP(با چند نیوتون است؟ 1

1 (1/02 (1
3 (104 (100

313متر جیـوه اسـت؟   فشار وارد بر کف ظرف چند سانتی. مایع در حال تعادل است، هر دودر شکل زیر-73 6
Hg

g
/ )

cm
  و

0 75(P cmHg

1 (77 5/2 (80

3 (854 (82 5/

027فرضیدماي مقداري گاز کامل-74 C 3و فشار آنatm1اگر جرم مولی این گاز . باشدمی 6 g
/

mol
باشد، چگـالی آن چنـد   

3
g

cm
8باشد؟ می J

(R )
mol.K



1 (0 2/2 (200

3 (24 (42 10

Vنمودار -75 Tکند، مطابق شکل مقابل اي که مقدار معینی گاز کامل طی میچرخه

Pنمودار . است Vآن کدام است؟

1 (2 (3 (4 (
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محل انجام محاسبات

1اگر بازدة این ماشین .باشداتمی است، مطابق شکل میچرخۀ یک ماشین گرمایی که مادة کاري آن یک گاز کامل تک-76
باشد، 6

x 3(کدام است؟
2VC R ،5

2PC RوBCدررو استفرایندي بی(.

1 (322 (2

3 (524 (3

چند درصـد از  . کنندبه یکدیگر وارد میFاز هم، نیرویی به بزرگی dاندازه در فاصلۀ نام و هماي، ناهمدو بار الکتریکی نقطه-77

1به بزرگی ییکی از بارها کاسته و به دیگري بدهیم تا در همان فاصله، نیروی
16 Fد؟به یکدیگر وارد کنن

1 (252 (50
3 (754 (80

122، کروي شکلگرمی32در اثر مالش، بر روي یک بادکنک -78 10 بـراي اینکـه   . شـود میاضافه صورت یکنواختبهالکترون
کـدام  SIصورت معلق قرار گیرد، بزرگی و جهت میـدان الکتریکـی در   بادکنک در یک میدان الکتریکی یکنواخت و قائم به

10(است؟  N
g

kg
،191 6 10e / C نظر شودو از نیروي شناوري صرف(.

616) 2، پایین610) 1 10پایین ،
616) 4، باال610) 3 10باال ،

چنـد  2Cباشد، ظرفیت خازن 2Cدر خازن شده انرژي ذخیره برابر1C ،6اگر انرژي ذخیره شده در خازن زیردر مدار شکل -79
تواند باشد؟میکروفاراد می

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

16Mدر شکل زیر اگر -80 NV V V 4فی مقاومت رباشد، توان الکتریکی مصRچند وات است؟
1(16
2 (8
3(5
4 (25
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محل انجام محاسبات

چند ولت است؟Aتریکی نقطۀ کل الیدر مدار شکل زیر، پتانس-81
1 (12 5/

2 (9 5/

3(11 5/

4 (7

چند وات است؟) 1(، توان خروجی باتري زیردر مدار شکل-82
1 (2
2 (6
3 (10
4 (14

4صورت بهSIاي درمعادلۀ جریان الکتریکی عبوري از سیملوله-83 2I t در ها در واحد طول ایـن سـیملوله   اگر تعداد حلقه. استSI

52اي برحسـب ثانیـه بزرگـی میـدان مغناطیسـی درون سـیملوله       باشـد، در چـه لحظـه   5برابر با  10 T  شـود؟  مـی
7

0 4 10 T.m
( )

A
   

1 (12 (2
3 (34 (2 5/

کدام گزینه صحیح است؟-84
.کنندبراي ساختن آهنرباهاي موقت از مواد فرومغناطیس سخت استفاده می) 1
.د خاصیت مغناطیسی استفوالد فاق) 2
.کندگردش الکترون به دور هسته ایجاد میدان مغناطیسی می،مواد مغناطیسیرد) 3
.ها به دور خودشان استهاي مغناطیسی مربوط به گردش الکترونتفاوت مواد از لحاظ ویژگی) 4

صـورت  بـه SIدر 10ور حلقـه و مقاومـت الکتریکـی    د100معادلۀ شار مغناطیسی عبوري از یـک پیچـۀ مسـطح بـا     -85
34 10 100cos( t)   نۀ جریان القایی عبوري از این پیچه چند آمپر است؟یبیش. است

1 (42 (4
3 (0 4/4 (0 4/ 

48Rجریان عبوري در مدار ثانویه از مقاومت ۀدر مبدل آرمانی شکل زیر، اگر بیشین-86   0برابر با 5/ Aولتاژ ۀباشد، بیشین
مولد چند ولت است؟

1(162 (24
3(84 (12



15: ۀصفحفیزیک

محل انجام محاسبات

0هاي اي با دورة نوساننوسانگر هماهنگ ساده-87 1/ s13هايو دامنۀ نوسانcmانـدازة سـرعت نوسـانگر    . در حال نوسان است
متري از انتهاي مسیر نوسان قرار دارد، برابر با چند متر بر ثانیه است؟سانتی8ر فاصلۀ زمانی که د

1 (1 6/ 2 (160
3 (2 4/ 4 (240

2aصورت بهSIدهد، در که حرکت نوسانی ساده انجام می10gمعادلۀ شتاب ـ مکان نوسانگري به جرم  -88 x  اگـر  . اسـت
10اندازة سرعت این نوسانگر در مرکز نوسان  cm

s
 2ن چند نیوتون است؟ آباشد، اندازة بیشینه نیروي وارد بر 10( ) 

1 (0 3/2 (0 03/

3 (0 01/4 (0 1/
2100Uصـورت  بـه SIدر معادلۀ انرژي پتانسیل کشسانی یک نوسانگر هماهنگ ساده برحسب زمان-89 sin ( t)  در . اسـت

است، نوسانگر در چه کسري از دامنۀ خود قرار دارد؟84Jاي که انرژي جنبشی نوسانگر لحظه
1 (0 1/2 (0 16/

3 (0 2/4 (0 4/
0صورت بهSIتابع موجی در -90 02 100 2yU / sin( t x)   50اي که در فاصلۀ شتاب ذره. باشدمیx cm  از منبـع قـرار

1دارد در لحظۀ 
100t s؟استور ثانیه ذ، چند متر بر مج

20) 2صفر) 1
3 (2004 (2

0tنقش یک موج عرضی در طناب، در لحظۀ -91 1اگر . مطابق شکل زیر است
375 s 50بـا سـرعت   طول بکشد تا مـوجm

s
از 

2yدر مکان Aةکشد تا ذربرسد، حداقل چند ثانیه طول میBبه نقطه Aۀنقط cm قرار بگیرد؟
1 (1

2002 (1
750

3 (1
2504 (1

100

38سیمی به چگالی -92 g

cm
400Hzاگر بسـامد مـوج   . شیده شده استک640Nبین دو نقطه با نیروي 22mmو سطح مقطع 

طول این تار باشد؟تواندنمیمتر، ده برحسب سانتیهاي داده شیک از اندازهکدامباشد،
1(1202 (100

3(504 (150
0327آن اکسیژن با دماي که در Lصوتی دو انتها بازي به طول ۀدوم لولهماهنگبسامد -93 C300،وجود داردHz باشـد مـی .

027با دمـاي که در آن هیدروژن 2Lاي به طول یک سر بستهۀوم لولسهماهنگبسامد  C باشـد، چنـد هرتـز اسـت؟     مـی

2 32O
g

M )
mol

 2و 2H
g

(M
mol



1(225 22 (250
3(425 24 (450
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محل انجام محاسبات

بل بوده است؟تراز شدت صوت در حالت دوم چند دسی. شودبرابر می4برابر کنیم، تراز شدت صوت 10اگر شدت صوتی را -94
1 (132 (10

3
3 (434 (40

3
سـرعت  و بسامد نوسـان  ،طول موجطرف امواج رادیویی،بهگاماۀهاي الکترومغناطیسی، با حرکت از اشعطیف موجبا توجه به -95

کند؟چگونه تغییر میترتیب از راست به چپدر خأل، بهانتشار پرتوها 
ـ افزایشکاهشـ کاهش) 2کاهشافزایش ـ افزایش ـ ) 1

کاهش ـ افزایش ـ ثابت) 4افزایش ـ کاهش ـ ثابت) 3
. نگسـتروم اسـت  آ15000رسند، سوم روشن میردو شکاف به محل نوامحل که از نوري در آزمایش یانگ اختالف راه دو پرتو-96

83رسند، چند پیکوثانیه است؟اختالف زمانی دو پرتو نوري که از این دو شکاف به محل نوار دوم تاریک می 10 m
(c )

s
 

1 (310 103
2 (32 5 10/ 

3 (152 5 10/ 4 (151 103


0فوتون با طول موج 2010در هر ثانیه -97 درصد باشد، تـوان ورودي آن  4لیزر ةاگر بازد. شودمیکرون از یک لیزر خارج می/66

83وات است؟کیلوچند  10 m
c )

s
  346و 6 10(h / J.s 

1 (12002 (1 2/
3 (7504 (0 75/

ان گردش الکترون چند برابر خواهد شد؟رامد دوبرود، بسدومبه مدار ماناي سومدر اتم هیدروژن اگر الکترون از مدار ماناي -98

1 (322 (27
8

3 (944 (27
8

درست است؟» دیود«کدام مطلب در مورد -99
.کندولت موافق مثل یک مقاومت اهمی عمل میدر پیش) 1
.کندجریان مستقیم را تبدیل به جریان متناوب سینوسی می) 2
.کندولت مخالف، تقریباً مثل یک عایق الکتریکی عمل میدر پیش) 3
.کندمستقیم میۀجریان ضعیف سینوسی را تبدیل به جریان قابل مالحظ) 4

عمر این ماده پرتوزا چند روز است؟نیمه. است7مانده از یک مادة پرتوزا، باقیروز، نسبت جرم متالشی شده به جرم 48پس از گذشت - 100
1 (162 (8

3 (34 (12
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 محل انجام محاسبات

 كدام گزينه صحيح است؟ -101

 .هاي علمي بزنند رابرت بويل از دانشمندان خواست كه عالوه بر سه ابزار يونانيان در مطالعة طبيعت، دست به پژوهش) 1
 .گويند دهد كه به آن آبكافت مي با عبور جريان برق از درون محلول يك تركيب شيميايي فلزدار، واكنشي رخ مي) 2
 .كاتد، الكترود منفي و آند، الكترود مثبت است در لولة پرتوي كاتدي،) 3
 .از يكي به ديگري منتقل شوند  ها دهد كه با اتصال مستقيم بين دو جسم، الكترون تخلية الكتريكي هنگامي رخ مي) 4
25هاي عنصر  تواند مربوط به يكي از الكترون هاي زير مي يك از گزينه اعداد كوانتومي كدام -102 Mn باشد؟ 

1 (0lm  ،1l   4وn   2 (1
2sm   ،2l   3وn  

3 (1
2sm   ،1lm    4وn  4 (1

2sm   ،2lm    3وn  
12لي هـاي يـونش متـوا    براي الكترون مشخص شده در نمودار زير كه مربوط به انـرژي  smو  lmاعداد كوانتومي  -103 X   ،اسـت

 ترتيب از راست به چپ كدامند؟ به

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1و  0) 1
2  2 (0  1و

2  3 (1  1و
2 4 (1  1و

2 
 ترتيب از راست به چپ كدام است؟ شعاع واندروالسي و شعاع كوواالنسي به مقابل، با توجه به شكل -104

 
1 (110 ،90  
2 (120 ،90 
3 (110 ،80 
4( 120 ،80 
باشـد،   2هاي موجود در الية سوم برابر  ، مجموع اعداد كوانتومي اسپيني الكتروناگر براي عنصري از دوره چهارم جدول تناوبي -105

 هستند؟ نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت

 6تواند به صورت  آرايش الكتروني اليه ظرفيت آن فقط مي 23 4d s باشد. 

  35اختالف عدد اتمي آن با عنصر Y است 10بر برا. 

 2هاي با عدد كوانتومي  مجموع اعداد كوانتومي مغناطيسي الكترونl 2تواند  ، نمي باشد. 

 32ترين زيرالية اتم  ترين زيرالية آن و بيروني هاي موجود در بيروني تعداد الكترون X برابر است. 

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

620

180

   
تم 

اري
لگ

ش
يون

ي 
نرژ

ا
 

?

خارج شدهايهالكترونشمارة 
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 محل انجام محاسبات

 است؟ نادرستهاي زير  كدام يك از مقايسه -106

Mg: نقطة ذوب) 1 N CaF3 2 2 2 (انرژي شبكة بلور :AlF MgO3  
MgF: نقطة ذوب) 3 Mg(NO )2 3 2 4 (انرژي شبكة بلور :NaF NaNO3 
 است؟ درستناعبارت كدام گزينه  -107

 .اي است تر از نيروهاي دافعه اي بسيار بيش به هنگام تشكيل پيوند كوواالنسي، اثر نيروهاي جاذبه) 1
 .رسند ترين سطح انرژي مي گيرند و به پايين معيني از يكديگر قرار ميتعادلي ها در فاصلة  شود، اتم ها پيوند تشكيل مي وقتي بين اتم) 2
تـر كنـيم    درگير در پيوند را كم  اتم 2يابد و اگر فاصلة بين  ها افزايش مي ر در پيوند را بيشتر كنيم، سطح انرژي آنهاي درگي اگر فاصلة اتم) 3

 .يابد ها كاهش مي سطح انرژي آن
 .شوند هاي دافعه با نيروهاي جاذبه برابر مي نيرو ،كوواالنسيپس از تشكيل پيوند ) 4
 هاي زير درست هستند؟ چه تعداد از عبارت -108

Hانرژي پيوند ) آ Cl تر از  بيشH C است. 
2اكسيژن در  –طول پيوند كربن ) ب

3CO   2اكسيژن در  –از طول پيوند نيتروژنNO تر است بيش. 
2در يون  Crعدد اكسايش ) پ

2 7Cr O  برابر عدد اكسايش ،Mn  4در يونMnO است. 
 .باشد تر مي بيش 3AsHنيز از  HBrاست، نقطة جوش  3PHتر از نقطة جوش  بيش HClكه نقطة جوش  با توجه به اين) ت
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
2Hهاي  در بين مولكول -109 Te ،3BF ،3PCl ،2CO  2وSO كول، شكل هندسي خميده دارند؟چند مول 

1 (2 2 (3 3 (4 4 (1 
 ؟باشد نميهاي زير دربارة الماس و گرافيت صحيح  كدام يك از گزينه -110

 .اي درنظر گرفت آساي ورقه توان هر صفحه را يك مولكول غول پيوندهاي موجود در هر صفحة گرافيت بسيار قوي هستند و از اين رو مي) 1
 .هاي آن كمتر است هاي كربن در يك الية گرافيت بيشتر اما از فاصلة بين ورقه ن در الماس، از فاصلة بين اتمهاي كرب فاصلة بين اتم) 2
 .دليل وجود پيوندهاي دوگانه و رزونانسي در هر اليه، رساناي جريان برق است  گرافيت به) 3
 .مسطح است صورت چهار وجهي و سه ضلعي ترتيب به ها در گرافيت و الماس به آرايش اتم) 4
 هاي زير با يكديگر ايزومر هستند؟ كدام تركيب -111

) آ

2 3

2

3 2 3

3

CH CH
|

CH
|

|
CH

CH CH CH CH CH



     ب (
3

3

3

2 2

2

3

CH
|

CH CH CH
| |
CH CH CH
|
CH
|

CH



  

3) پ 2 2 3

2 3

3

| |
CH CH

|
CH

CH CH CH CH CH CH     ت (

3

3 2 2 2

3 2 3

CH
|

CH CH CH CH
| |

CH CH CH CH CH

 

    

 ب و ت) 4 پ و ت ) 3 آ و پ) 2 آ وب ) 1



 19 :صفحه    شيمي

 
 
 

 محل انجام محاسبات

شود كه فرمـول   حاصل مي..............  ،روه متيل با گروه هيدروكسيل در الكل ميوههاي هيدروژن گ با جايگزين كردن يكي از اتم -112
 .است.............. تجربي اين تركيب 

C -اتيلن گليكول ) 1 H O2 CH -اتيلن گليكول ) 2 6 O3 
CH -گليسرين ) 3 O3 4 (گليسرين - C H O3 8 3 
 كدام عبارت درست است؟ -113

 .دست آورد توان از واكنش گازهاي كربن مونوكسيد و هيدروژن به اتانول را مي) 1
 .شود كلريد در طبيعت به صورت كانه هماتيت يافت مي سديم) 2
 .شود د مياكسيد، آهن مذاب تولي(III)در واكنش آلومينيم با آهن) 3
 .اكسيد است (II)اسيد با منگنز هاي توليد گاز كلر، واكنش هيدروكلريك يكي از روش) 4
 ):موازنه نشده(ناخالصي طي واكنش % 20گرم مس با  24اگر  -114

  3 3 2 2Cu(s) HNO (aq) Cu(NO ) (aq) NO(g) H O(l)     

 چند ليتر گاز نيتروژن مونواكسيد توليد خواهد شد؟  (STP)، در شرايط استاندارد با مقدار كافي اسيد نيتريك واكنش دهد
164(Cu g.mol )  

1 (48/4 2 (36/3 3 (6/5 4 (24/2 
هـا در   فرض كنيـد همـه واكـنش   (شود؟  مي 2COآزيد، منجر به جذب چند گرم  سديم 130gدر كيسة هواي خودرو، تجزيه  -115

123.) شوند طور كامل انجام مي فرايند عملكرد كيسه هوا به 16 14 12(Na ,O ,N ,C : g.mol )    

1 (44 2 (88 3 (66 4 (132 
 كدام گزاره زير درست است؟ -116

CO(g)در واكنش ) 1 O (g) CO (g) q2 22 2    در فشار ثابت در يك پيستون روان رابطةE H   برقرار است. 
 .خواهد بودتر  تغيير دماي آن جسم بيشهمواره تر باشد،  هرچه ظرفيت گرمايي ويژه يك جسم كم) 2
 .در انرژي گرمايي استدليل اختالف   و محيط به سامانهبين  مبادلة گرما) 3
 .شوند قداري محسوب ميهمواره خواصي كه به ازاي مقدار مشخصي از ماده هستند، خواص م) 4
 منفي، صفر و مثبت است؟از راست به چپ ترتيب  در كدام گزينه آنتالپي استاندارد تشكيل مواد به -117

1 (C(s, ),H (g),CO (g)2 ــت2 ,C(s) 2  گرافيـ ),H O(g)2ــت ,C(s  گرافيــ   الماس     ,(
3 (C(s, ) ,H (g),C H (g)2 2 ,C(s) 4  الماس     2 ),O (l),CO (g)2 ــت2   گرافيــ
2با توجه به اطالعات زير، آنتالپي تشكيل -118 5N O (g)       در صـورتي  در واكـنش تشـكيل آن،   چنـد كيلـوژول بـر مـول اسـت و

49كه 5/ kJ 114آيد؟  دست مي گرما مصرف شود، چند كيلوگرم از اين ماده به 16(N , O : g.mol )   

0
2 2 12 2 114NO(g) O (g) NO (g) , H kJ       

0
2 2 2 5 24 2 110NO (g) O (g) N O (g) , H kJ       

0
2 2 32 180N (g) O (g) NO(g) , H kJ       

1(22 0/و 243  2(11 0/و 486  3(11 0/و 243  4(22 0/و 486  
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برابر کدام گزینه است؟ HFتشکیلباشد، آنتالپی kJ77، انرژي آزاد در دسترس برابرC77اگر براي واکنش زیر در دماي-119

20 J
)

K
 اکنشو( S2 2 2H (g) F (g) HF(g) 

1(702(353(704(35
اي میـان  ذرههـاي بـین  کـنش بوده و همانند برهم........ .......اي از نوع ذرههاي بینکنشهاي متانول و اوکتان، برهمبین مولکول-120

.است.................. هاي مولکول
اکسیدديکربن-دوقطبی القایی، بنزن–پیوند هیدروژنی ) 1
تولوئن-القایی، استوندوقطبی–پیوند هیدروژنی ) 2
اکسیدديکربن-دوقطبی القایی، بنزن–دوقطبی ) 3
تولوئن-دوقطبی القایی، استون–دوقطبی ) 4
است؟نادرستکدام یک از موارد زیر -121

0میزان افزایش نقطۀ جوش محلول ) آ 0کلرید با محلول موالل سدیم/2 .موالل ساکارز برابر است/2
.رندهاي ناهمگن بوده و ظاهري مات یا کدر داها مخلوطکلویید) ب
.شونددهندة کلویید به علت درشت بودن باعث پخش نور مرئی میهاي تشکیلذره) پ
.ها هستندشوند و پلی میان مخلوط همگن و سوسپانسیوننشین میته،ها در اثر زمانکلویید) ت
آ و ب) 4پ و ت) 3ب و پ) 2آ و ت) 1
است؟نادرستهاي زیر یک از گزینهکدام-122

.باشدع در مایع میکف، کلویید مای) 1
.شودها در آب میشدن چربیهاي غیرصابونی، گروه سولفونات سبب پخشکنندهدر پاك) 2
.باشدهاي کلویید حاصل از روغن، صابون و آب، غیرقطبی است و بخش بیرونی آن داراي بار منفی میبخش داخلی ذره) 3
.تاسیم یا آمونیوم اسید چرب استصابون جامد، نمک سدیم اسید چرب و صابون مایع، نمک پ) 4
0محلول -123 ترتیب از راست به چپ به تقریب داراي غلظت چند موالل، چند موالر درصد جرمی سدیم هیدروکسید در آب به/04

140NaOH(باشد؟ میppmو چند  g.mol رم بر لیتر در نظر بگیریدکیلوگ1و چگالی محلول را(.
1 (/0 01-/0 01-4002 (/0 1-/0 01-40
3 (/0 01-/0 1-404 (/0 1-/0 1-400
هاي زیر درست است؟یک از عبارتکدام-124

.شوده، حجم بسیار کمی از گازهاي داغ تولید میشوندة منفجرانفجار، یک واکنش بسیار سریع است که در آن از مقدار بسیار زیادي از یک ماد) 1

Cuرنگ شدن محلول، مقدار سولفات، ضمن بی(II)در واکنش کامل تیغۀ روي با محلول مس) 2 (aq)2 همانندZn(s)یابدکاهش می.
.زنندرطوب به سرعت زنگ میاشیاي آهنی در هواي م) 3
NO(g)مطابق واکـنش  هااي رنگی است که در موتور خودروهاي خروجی از اگزوز خودروها، گاز قهوهیکی از آالینده) 4 O (g) NO (g)2 22 2 

.شودتولید می
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 كنند؟ هاي زير، جاهاي خالي را به درستي تكميل مي چند مورد از عبارت -125

 ». شوند............ ، ............ و ............ شود كه   همواره هنگامي تعادل برقرار مي توان گفت مي« 
 برابر –سرعت واكنش برگشت  -سرعت واكنش رفت) آ
 برابر  –ها  غلظت فراورده –ها  دهنده غلظت واكنش) ب
 صفر  –سرعت واكنش برگشت  –سرعت واكنش رفت ) پ
   ثابت -ها  ت فراوردهغلظ –ها  دهنده غلظت واكنش) ت

1( 1 2( 2   3( 3  4 (4 
2Aبا توجه به واكنش  -126 B C    10و مطابق جدول زيـر، اگـر 25[B] / mol.L  10و 2[A] / mol.L    باشـد، سـرعت

 واكنش برحسب مول بر ليتر بر دقيقه كدام است؟ 

1 (/ 77 5 10 
2 (/ 61 5 10 
3 (59 10 
4 (/ 54 5 10 
 است؟ نادرستهاي زير  كدام يك از گزينه -127

 .شود رنگ تبديل مي سولفات خشك سفيد(II)پذير به مس رنگ است و طي يك فرايند برگشت آبه آبي 5سولفات (II)مس) 1
 .رود درصد مولي آمونياك در مخلوط، پيش مي 28فرايند هابر، واكنش بين گازهاي هيدروژن و نيتروژن در شرايطي است كه تا توليد ) 2
 .هاي رفت و برگشت در هنگام برقراري تعادل با هم برابر است هاي تعادلي پويا هستند و سرعت واكنش واكنش) 3
SOواكنش ) 4 (g) O (g) SO (g)2 2 32 2  در مجاور كاتاليزگر پالتين يا واناديم (IV)شود اكسيد انجام مي. 
وارد ظرف سربسته يك ليتري شود و واكنش  3SOمول گاز  6اگر . درصد است 60برابرتعادلي زير در  دماي معين   درصدي واكنش ةبازد -128

3 قدر است؟ هاي گازي در ظرف پس از تعادل چه پس از مدتي به تعادل برسد، مجموع مول 2 22 2SO (g) SO (g) O (g) 
1 (8/6 2 (4/7 3 (6/8 4 (8/7 
Nتر شدن مخلوط تعادلي  ه پررنگمنجر ب تواند نميكدام گزينه  -129 O (g) NO (g)2 4 22  د؟شودر يك ظرف سربسته 

Nافزودن ) NO2  2افزودن ) 1 O2 4 
 افزايش فشار در دماي ثابت) 4 افزودن كاتاليزگر مناسب) 3
كنـد، همچنـين    آزاد مـي .................. شـود زيـرا در آب حـل شـده و      يك اسيد محسوب مـي  HCl ،..................طبق نظرية  -130

 .كند توليد مي.................. حل شده و .................... طور  اكسيد يك باز است، زيرا درآب به سديم

 OH -شيميايي  - H -آرنيوس ) 1
 O2 -شيميايي  - H -برونستد  -لوري) 2
 O2 -فيزيكي  - H -آرنيوس ) 3
 OH -فيزيكي  - H2 -برونستد  -لوري) 4

 شماره آزمايش
 Aسرعت مصرف  ها دهندهغلظت آغازي واكنش

1 1(mol.L .s )  [A] [B] 
10 2/ 0 01/ 73 10 
20 6/ 0 04/ 65 4 10/  
30 4/ 0 0025/ 76 10 
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25در دماي  -131 C 0ليتر محلول پتاسيم هيدروكسيد  ميلي 200به  راكلريد  چند ليتر گاز هيدروژن  pHموالر اضافه كنيم تا  /1
0محلول  از افزايش حجـم ناشـي از    ليتر بر مول درنظر بگيريد، 25حجم مولي گازها را در اين شرايط (حد كاهش يابد؟ وا /3
5نظر كنيد و  گاز صرف  انحالل 0 7log / درنظر گرفته شود(. 

1 (/1 25 2 (/0 125 3 (/2 5 4 (/0 25 
 شود؟ ترتيب از راست به چپ، زرد و قرمز رنگ مي هاي زير، به سرخ در محلول كدام يك از نمك شناساگر متيل -132

  فلوئوريد سديم –كلريد  آمونيوم) 1
 نيترات آمونيوم –استات  سديم) 2
  استات سديم –كلريد  سديم) 3
 يديد پتاسيم –سيانيد  پتاسيم) 4
 كدام گزينه صحيح است؟ -133

 .رود شمار مي كاهش به –هاي مطلوب اكسايش  اي از انجام واكنش اي نمونه سياه شدن وسايل نقره) 1
 .كاهش است –هاي پيرامون ما نتيجة انجام يك واكنش اكسايش  همة پديده) 2
طعاتي از آهن و مس همراه بـا محلـول نمـك خـوراكي يـا سـركه انـرژي شـيميايي را بـه          هاي سفالي، ق ايرانيان باستان با استفاده از ظرف) 3

 .الكتريكي تبديل كردند
 .شد دادن اكسيژن تعريف مي ارز با از دست ارز با گرفتن هيدروژن و اكسايش هم در گذشته كاهش هم) 4
تانسيل كاهشي الكترود استاندارد منيزيم چند ولت زير، پ  با توجه به سلول الكتروشيميايي استاندارد نشان داده شده و واكنش -134

 است؟

  2 2
ــلول 2 سـ 13Mg(s) Ni (aq) Mg (aq) Ni(s) E / V       

1 (88/1  
2 (38/2-  
3 (38/2  
4 (88/1- 
 

 
بـا نفـوذ   . دهـيم  كنش مـي ليتر بخار آب وا 90ليتر متان را با  60اكسيژن،  –براي تأمين سوخت يك سلول سوختي هيدروژن  -135

دست آمده به اين سلول، چند مول الكترون در آند اين سلول توليد و براي مصرف اين مقدار الكترون به چنـد مـول    سوخت به
2O  يريدليتر بر مول درنظر بگ 30حجم مولي گازها را در اين شرايط برابر (نياز داريم؟(. 

   O2مول  3 –مول الكترون  12) 1
  O2مول  3 –مول الكترون  6) 2
   O2مول  4 –مول الكترون  12) 3
  O2مول  4 –مول الكترون  6) 4
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شود؟شود؟آیا مقررات آزمون اجرا میآیا مقررات آزمون اجرا می::))سوال هاي نظم حوزهسوال هاي نظم حوزه((نظرخواهینظرخواهی

.ها دقت کنیدي سؤالهاي زیر، به شمارهگویی به سؤالگرامی؛ لطفاًً در هنگام پاسخآموزاننشدا

روع به موقعـش
)ي نظرخواهی آمده استهاي علمی در ابتداي برگهگویی به نظرخواهی و سؤالزمان هاي شروع پاسخ(شود؟ شروع میعـبه موقي شما آیا آزمون در حوزه- 294

.شودو مورد به موقع و دقیقاً سروقت آغاز میبله، هر د) 1

.شودس ساعت آغاز نمیگویی به نظرخواهی رأپاسخ) 2

.شودهاي علمی رأس ساعت آغاز نمیگویی به سؤالپاسخ) 3

.نظمی وجود دارددر هر دو مورد بی) 4

رینـمتأخ
شوند؟متوقف میدر محل جداگانهآموزان متأخر آیا دانش-295

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

شود اما نه به طور کاملاین موضوع تا حدودي رعایت می) 2

.شوده ایجاد میشوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمشوند و بعداً وارد حوزه میبله، افراد متأخر ابتدا متوقف می) 3

.شودنظمی و سروصدا ایجادنمیاي در نظر گرفته شده و بیشوند ضمناً براي آنان محل جداگانهبله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه می) 4

انـمراقب
کنید؟آزمون امروز را چگونه ارزیابی میعملکرد و جدیت مراقبان-296

ضعیف) 4متوسط) 3خوب) 2خیلی خوب) 1

ترك حوزه–پایان آزمون 
شود؟داده میخروج زودهنگام ي اجازهقبل از پایان آزموني شما به داوطلبان آیا در حوزه-297

.شودي ترك حوزه داده میبله، قبل از پایان آزمون اجازه) 1

گاهی اوقات) 2

به ندرت) 3

گاهخیر، هیچ) 4

امروزونـارزیابی آزم
کنید؟را چگونه ارزیابی میت برگزاري آزمون امروزکیفیبه طور کلی - 298

ضعیف) 4متوسط) 3خوب) 2خیلی خوب) 1




	00-jeld-q-sarasar-jadid
	01-1 Tir  97-Df Q
	02-Az- 1 tir - Ag-Q
	03-1 Tir  97-Ph Q
	04-chr- 1 tir-q
	05-nazarsanji-1 Tir 97
	06-Document1

