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سال تحصیلى 1400-1401

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤاالت به هر روش (الکترونیکى و ...)، قبل و یا بعد از برگزارى آزمون، براى تمامى اشخاص حقیقى و حقوقى ممنوع است (حتى با ذکر منبع) و متخلفین تحت پیگرد قانونى قرار مى گیرند.

دفترچه شماره 2

آزمـون شماره 12
جمعه 1400/09/19

عناوین مواد امتحانى آزمون اختصاصى گروه آزمایشى علوم ریاضى، تعداد سؤاالت و مدت پاسخگویى

اختصــاصی آزمـــون 

دوره دوم متوسطه
پایه دوازدهم ریاضى

شماره داوطلبى: نام و نام خانوادگى:

مدت پاسخگویى: 155 دقیقه تعداد سؤاالتى که باید پاسخ دهید: 115

وضعیتتعداد سؤالمـواد امتـحانـىردیف
پاسخگویى

شماره سؤال
مدت پاسخگویى

تااز

1

ات
ضی
ریا

10حسابان 2

اجبارى

101110

85 دقیقه

10111120ریاضیات گسسته
10121130هندسه 3
5131135ریاضى 1
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y

x
3

4

 

  
گر  -101 y، يک عدد طبيعی باشد، خطkا kنمودار تابع ،f (x) sinkx 0در بازۀ 2 2[ , ] كثر در چند نقطه قطع می  كند؟  را حدا

۱( ۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

tanxنمودار تابع -102 | tanx |
f (x)

 ]ۀ، در باز2 , ]  كدام است؟ ، 

۱(   ۲ (  

۳ (  ۴ (  

گر بخشی از نمودار - 103 mfا (x) sin(mx)
m



1
 تواند باشد؟  كدام می m، به صورت زير باشد، حدود 2

۱(( , )0 2  
۲(( , )2 1   
۳(( , ) 3 2   
۴(( , ) 0   

fتناوب تابع ۀدور -104 (x) sin xcos x sin xcos x 2 2 4 232 2 32  كدام است؟  2

۱(
4  ۲(

2  ۳(  ۴(
8   

گر شكل زير، بخشی از تابع - 105 fا (x) cos(c x)  1 ،باشدf ( )1
 چقدر است؟  16

۱( 11 2 32    ۲( 11 2 32   

۳( 11 2 32     ۴( 11 2 32   

 )۲حسابان (
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گر تابع -106 fا (x) cosaxنسبت به دو خط ،x  xو 1  a|ارن باشد، مقدار، متق3  كدام است؟  |

۱(
2  ۲(

4  ۳(
3  ۴(

6   

m)ۀمعادل - 107 )sinx m  1  كدام است؟  m، فاقد جواب است. حدود 2

۱(( , ) ( , ) 1 1   ۲(( , ) ( , )   11 1 2  ۳(( , ) 1
2  ۴ (R  

گر دو زاوي - 108 cosxچنين مكمل باشند و هم yو  xمثلثاتی  ۀا cosy  باشد، مقدارx  كدام است؟ 

۱(k  ۲(k
2  ۳(k  2  ۴(k2   

yخط -109  fنمودار تابع 3 (x) sin( x) 3 ]ۀرا در باز 4 , ]0  كند؟  در چند نقطه قطع می 2

  ۳) ۴  ۲) ۳  ۱) ۲  صفر )۱
گر در مثلث زير -110 ABا AC ،باشدtan برابر كدام است؟ 

۱(x
x4    

۲(x
x2   

۳(x
x
2   

۴(
x

2
2      

 

گر عدد -111 xا x 23 5  دام است؟ك xباشد، مجموع ارقام اعداد دو رقمی قابل قبول برای  ۴۱مضرب  2

۱ (۴۲  ۲ (۴۹  ۳ (۲۱  ۴ (۳۸ 

xمعادلۀ همنهشتی - 112 
1310   دو رقمی چند جواب دارد؟طبيعی در مجموعۀ اعداد  7

۱ (۵  ۲ (۶  ۳(۷  ۴ (۸ 

Aبه ازای چند عضو از مجموعۀ -113 { , , , ... , } 1 2 3 xمعادلۀ سيالۀ 50 y a  23 6   دارای جواب است؟ 2
۱ (۳۴  ۲ (۱۶  ۳ (۴۸  ۴ (۱۷ 

گر  - 114 yxصورت توان آن را به ترين عدد گويای مثبتی كه می دو عدد صحيح باشند، كوچک yو  xا 30   نوشت، كدام است؟ 36

۱(1
45   ۲(1

90   ۳(1
180   ۴(1

36  

xكه در معادلۀ همنهشتی xضرب ارقام بزرگترين عدد دو رقمی  اصلح -115 x  
33 2   كند، كدام است؟ صدق می 0

۱ (۷۲  ۲ (۵۶  ۳ (۴۲  ۴ (۵۴ 

رياضيات گسسته
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گر - 116 xا
12

77 k)كدام گزينه است؟  kبرحسب متغير  x، فرم كلی 61 )   

۱(k 12 1   ۲(k 12 3   ۳(k 12 5   ۴(k 12 7  

  تومانی خريد به شرطی كه از هر دو سكه استفاده كرد؟ ۳۷۰۰تومانی يک خودكار  ۲۵۰و  ۱۵۰های  توان با سكه به چند طريق می - 117

۱ (۳  ۲ (۴  ۳ (۵  ۴ (۶ 

صورت  امتياز كسب كرده است. در اين ۵۱امتيازی پاسخ داده است و مجموعاً  ۱۱امتيازی يا  ۷های  الشخصی در يک آزمون علمی به همۀ سؤ -118

  توانسته اين امتياز را كسب كند؟ اين شخص به چند صورت می

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴ 

گر - 119 xا 
7812   است؟  كدام ۱۳بر  x23، باقيماندۀ252

۱ (۱  ۲( ۲  ۳ (۱۰  ۴ (۱۲ 

معادلۀ -120
m

( m )x


 
3 2

4 3   دارای جواب است؟ در mبه ازای چند عدد دو رقمی مانند  1

۱ (۷۸  ۲ (۸۸  ۳ (۸۹  ۴ (۹۰ 

 

گر - 121 xۀهای معادل ، ريشهو ا x  2 2 2 د، حاصلباشن0 
 

3
  كدام است؟  3

۱(24  ۲( ۱۲) ۴  ۲۴) ۳  صفر  

گر -122 yا
x  

1 2 4 13 1 2 2 0 82 1 5
xباشد، مقدار 

y
0
  ، كدام است؟ 5

۱(25  ۲ (۲۵  ۳(125  ۴ (۱۲۵  

گر -123 Aا
 
  
 
 

1 2 3
1 0 1

2 0 3
، Aضرب كنيم، دترمينان ماتريس حاصل، چند برابر دترمينان ماتريس  j3ام را درjو ستون  i2ام را درiباشد، سطر  

  خواهد بود؟ 

۱ (۶  ۲(26  ۳(46  ۴(66   

گر -124 Aا I
          

5 0 2 5 53 5 5   ، كدام است؟  A5باشد، دترمينان 0

۱ (۲۵  ۲(25  ۳ (۱  ۴(1   

  ای باشد؟  با يک سطح استوانه P ۀتوانند فصل مشترک تقاطع صفح ، می»دايره، بيضی، سهمی و دو خط موازی«چند مورد از موارد  - 125

۱ (۴  ۲ (۳  ۳ (۲  ۴ (۱  

 )۳هندسه (
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  نقطۀ متمايز، به يک فاصله باشد؟  ۳ه وجود دارد كه از چند نقطه در صفح -126

كثر يكی ۳  ) حداقل يكی ۲  ) دقيقاً يكی ۱   نقطه  ۳) ۴  ) حدا

  تهی است؟ ضلع آن به يک فاصله باشد، همواره نا ۴در كدام چهارضلعی، مكان هندسی نقاطی از صفحه كه از  -127

  ه ) ذوزنق۴  االضالع ) متوازی۳  ) مستطيل۲  ) كايت ۱

  كـدام عـدد  kباشـد.  aمعلـوم  ۀسازهای داخلی مربـع بـه فاصـل نقطه وجود دارد كه از محل تقاطع نيم k، 3روی محيط مربعی به ضلع - 128

  باشد؟  تواند نمی

  صفر) ۴  ۲) ۳  ۴) ۲  ۸) ۱

گر طول ميان ۳به طول  AB، ضلع ABCدر مثلث  -129   ، كدام است؟ Cباشد، مكان هندسی رأس  ۲برابر  BM ۀثابت است. ا

  جز دو نقطه به ۶ شعاعای به  ) دايره۲    جز دو نقطه به ۴ شعاعای به  ) دايره۱

  جز دو نقطه به ۶خطی به طول  ) پاره۴  جز دو نقطه به ۴خطی به طول  ) پاره۳

گر دو خط  - 130   ، Lو Lشامل اين دو خط وجـود دارد كـه تفاضـل فواصـل آن از  هواحد باشند، چند نقطه در صفح ۲ ۀموازی به فاصل Lو Lا

  باشد؟  ۲برابر 

  ای وجود ندارد.  ) چنين نقطه۴  شمار  ) بی۳  ) دقيقاً يكی ۲   ۱) حداقل ۱

 
گر -131 )ا , b) [ , a) (c , d)  1 cباشد، 2 d است؟ كدام 

۱(b , 1    ۲(b ,1 1    ۳(b ,1 2    ۴(b , 2   

فرض كنيد جملۀ صدم دنبالۀ بازگشتی -132
n

n
n

a ( ) , n
a

a a


    

  

1

1

2 1 1

0
kبرابر 

m  ۀ نود و هشتم دنباله كدام است؟باشد، جمل 1

۱(k m
m k
 


2    ۲(k m
m k
 


2 2 2    ۳(k m
m k
 
 

2
1    ۴(k m

m k
 
 

2 2 2
1   

گر جمالت سوم، دهم و نوزدهم يک دنبالۀ حسابی غير ثابت، سه جملۀ متوالی يک دنباله هندسـی باشـند - 133   بالـۀ هندسـی قدرنسـبت دن ،ا

 كدام است؟

۱(9
7    ۲(7

9    ۳(2
3    ۴(3

2   

گر اين موشک  پرتاب می 45متری از سطح زمين و با زاويۀ ۲۰يک موشک در ارتفاع  -134 طی كند، ارتفاع در مسير خط راست را  متر ۱۰۰۰شود، ا

 است؟ تقريباً چقدراين موشک از سطح زمين 

۱ (۶۲۰  ۲ (۷۲۰  ۳ (۸۲۰  ۴ (۵۲۰ 

sinحاصل - 135 x cosx(cosx sin x )  2  در ربع سوم است.) xكدام است؟ ( 21

۱(cos x 21    ۲(cosx1    ۳(sin x    ۴(cos x   

 )۱رياضی (
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3هندسی با قدرنسبت ۀدر يک دنبال - 136
بناميم، حاصل S40اول دنباله را ۀجمل ۴۰، اگر مجموع 5

a a a a a

S

    40 39 38 2 1
40


  ، كدام است؟ 

۱ (۴  ۲(1
4  ۳(4   ۴( 1

4   

گر مجموع  ۀسوم با پنج برابر جمل ۀحسابی غيرثابت، دو برابر جمل ۀدر يک دنبال - 137 اول اين دنباله برابر صفر باشد،  ۀجمل nدوازدهم برابر است. ا
)ۀجمل n )2   اُم، چند برابر قدرنسبت دنباله است؟ 1

۱ (۳۴  ۲ (۳۵  ۳ (۵۳  ۴ (۵۴  

حاصل عبارت - 138
cos cos sin

sin cos

   

  

3 18 693 25 5 10
323 10 5

  ، كدام است؟ 

۱ (۳  ۲(3  ۳(3
2  ۴( 3

2   

گر -139 tanا cot 2 2 sinباشد، حاصل 8 cos 6   ، كدام است؟ 6
۱(/0 5  ۲(/0 6  ۳(/0 7  ۴(/0 8   

گر -140 )tanا )  128 )cotباشد، حاصل 3 ) tan( )  2 34   (واحدها برحسب درجه است.)، كدام است؟ 152

۱( 5
12  ۲(5

12  ۳(12
5  ۴(12

5   

 
، در كـدام وضـعيت dو متقاطع با  P، موازی صفحۀ  Aدر خارج آن دو مفروض است. در رسم خطی گذرا از نقطۀ  Aو نقطۀ  P، صفحۀ dخط  - 141

 خط و صفحۀ مفروض تنها يک جواب دارند؟

 ) متقاطع۴  ) موازی۳  ) منطبق۲  ) الزاماً عمود۱

گر دو  -142  .متنافر باشند در اين صورت ............ خط و ............ صفحه وجود دارد كه بر هر دو خط عمود باشند dو dخط ا

 شمار ـ يک  ) بی۴  ) صفر ـ صفر۳  شمار ـ صفر ) بی۲  ) يک ـ يک۱

 باشد؟ تواند نمیسطح مقطع يک مكعب با يک صفحه كدام شكل  -143

 ضلعی ) هفت۴  ضلعی ) شش۳  نقه) ذوز۲  ) مثلث۱

,در يک مكعب مستطيل با ابعاد -144 ,1 2 ای بر يال بزرگ و وسط يال متوسط گذشته است، مساحت مقطع حاصل چند برابر مسـاحت  ، صفحه3
 ترين وجه است؟ كوچک

۱(3 2    ۲(23 2    ۳(513 2    ۴(3 5   

 حجم آن كدام است؟ ،آيد ، حول قطر بزرگ، شكلی پديد می۶و قطر كوچک  ۵از دوران يک لوزی با طول ضلع  - 145

۱(24    ۲(28   ۳(32    ۴(36   

 )۱حسابان (

 )۱هندسه (
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,با ارقام -146 , ,0 2 3  باشد؟ ۶سازيم. چقدر احتمال دارد اين عدد مضرب  بدون تكرار ارقام عددی چهاررقمی می 7

۱(4
9   ۲(5

9   ۳(2
3   ۴(7

9  

 تر نسبت به بار قبل ظاهر شود كدام است؟ كه هر بار عددی بزرگ كنيم. احتمال اين ار پرتاب میتاسی را سه ب -147

۱(5
54  ۲(1

9  ۳(7
54  ۴(11

54 

}عددی به تصادف از مجموعه اعداد -148 , , , ... , }100 101 102  ۳باشـد يـا مضـرب  ۲كه عدد انتخابی مضرب  كنيم. احتمال اين انتخاب می 999
  ؟چقدر است نباشد

۱(2
3   ۲(3

4   ۳(5
6   ۴(1

2  

گر -149 P(Aا B)  1
P(Bو 16 A)  1

P(Aو 8 B) 7
16 باشد، در اين صورت حاصلP(A B )  كدام است؟ 

۱(7
16  ۲(5

16   ۳(4
16   ۴(3

4  

گر بدانيم عدد ظاهر شده اول م - 150  ؟رخ داده استای  باشد، چه تعداد از پيشامدهای فضای نمونه یدر پرتاب يک تاس ا

۱ (۶   ۲ (۸  ۳ (۵۶  ۴ (۴۸ 

 ها يكی باشد، كدام است؟ نفر از آن ۳كه ماه تولد فقط  آموز دارد، احتمال آن دانش ۱۰در يک كالس كه  -151

۱(
!

  
 

10

10 113
12 2

   ۲(
!

  
 

9

10 103
12 2

  ۳(
!

  
 

10

12 103
12 2

  ۴(
!

  
 

12

12 113
12 2

 

گر - 152 P(Aا B )  2
5 وP(B A )  1

4 وP(A) P(B)2 P(Aگاه باشد، آن 3 B) كدام است؟ 

۱(/0 3   ۲(/0 4   ۳(/0 6   ۴(/0 7  

اند. احتمال برنده شدن آرش نصف احتمال بازنده شدن سينا و  در يک مسابقه علمی كه فقط يک برنده دارد، آرش، سينا و پرهام شركت كرده - 153
 احتمال برنده شدن سينا نصف احتمال بازنده شدن پرهام است. احتمال برنده شدن پرهام كدام است؟

۱(1
3   ۲(1

4   ۳(2
3   ۴(1

2  

كـه در پرتـاب  ای ساخته شده است كه در پرتاب آن احتمال آمدن هر عدد متناسب با معكوس همان عدد است. احتمال آن يک تاس به گونه - 154
 چقدر است؟ ،ظاهر شود ۴يا  ۳اين تاس عدد 

۱(2
21   ۲(1

7   ۳(4
21   ۴(5

21  

,بر روی يک تاس ارقام - 155 , , , ,1 2 2 3 3 گر اين تاس را دوبار پرتاب كنيم احتمال آن 3 باشد  ۶كه مجموع اعداد ظاهر شده  حک شده است. ا
 كدام است؟

۱(1
4   ۲(1

2   ۳(2
3   ۴(1

3   
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Aبا جرم های Bو  Aدو ماهوارۀ  - 156 Bm m eRو  eRهای به ترتيب در فاصله 2

به دور زمـين در  شكل ای از سطح زمين در مدارهای دايره 2

 شعاع كرۀ زمين است.) eRاست؟ ( Bچند برابر اندازۀ تكانۀ ماهوارۀ  A. اندازۀ تكانۀ ماهوارۀ هستند  حال چرخش

۱(2   ۲(3   ۳(2
2   ۴(3

2   

mدر حركتی رو به پايين با شتاب kg1000آسانسوری به جرم - 157

s22 شود. همين آسانسـور در حركتـی ديگـر بـه سـمت بـاال بـا  متوقف می

mشتاب

s21 گر نيروی كششی كابل آسانسور در دو حالت به ترتيب برابرك شروع به حركت می  T1های انـدازه باشد، اخـتالف T2و T1با ند. ا

m(gچند كيلونيوتون است؟ T2و )
s

 210  

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

گر  می فشاركيلوگرمی را به ديوار  ۲كه فقط جسم  هنگامی ،در شكل زير - 158 Fنيرویاندازۀ دهيم، ا


باشد، جسم در آستانۀ حركت بـه  نيوتون ۵۰، 

گر جعبۀ  سمت پايين قرار می Fنيـروی انـدازۀ دكه جسم به پايين نلغـزد، بايـ كيلوگرمی قرار دهيم، برای آن ۲را روی جسم  mگيرد. ا


 ۲۰را  

m(gچند گرم است؟ m جعبۀدهيم.  درصد افزايش  )
s

 210  

۱ (۸۰۰  

۲ (۲۰۰  

۳ (۴۰۰  

۴ (۵۰۰  

Nو ثابت cm8توسط فنری به طولمطابق شكل زير،  - 159
m

پـس از  .كشـيم روی سـطح افقـی میبا نيروی ثابت، را  kg2به جرم جسمی، 200

10/طول فنر بهجسم، شروع حركت  mمتر رسيده و جسم با سرعت ثابت سانتی 5
s

كند. ضريب اصطكاک جنبشی بين جسم و  حركت می 4

m(gاست؟ برابر كدام گزينهسطح  )
s

 210  

۱(/0 2   

۲(/0 25   

۳(/0 4   

۴(/0 5   
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mبا سرعت ثابت kg3جسمی به جرم -160
s

گر نيرويی به بمسيری افقی در در  6 ثانيه در خالف جهت  ۳به مدت  N2زرگیحال حركت است. ا

 شود؟ حركت جسم به آن وارد شود، اندازۀ تكانۀ جسم نسبت به حالت اول چند برابر می

۱ (۱  ۲(1
2   ۳(2

3   ۴(3
4   

گر ترازو عدددرون آسانسوری روی يک ترازوی فنری  kg80شخصی به جرم - 161 و اندازۀ نوع حركت  ،را نشان دهد، جهت N600ايستاده است. ا

m(gاست؟شتاب آسانسور چند متر بر مجذور ثانيه  )
s

 210  

gـتندشونده  ـ) باال ۱
gـتندشونده  ـ )پايين۲  4

gـكندشونده  ـ) پايين ۳  4
gـكندشونده  ـباال  )۴   3

3   

گر ای يكنواخت،  در يک حركت دايره -162 «شعاع انحنای مسير، سرعت خطی متحرک و جرم متحرک به ترتيب،ا ,1 3 22  شـوند، انـدازۀبـر برا 2

 شود؟ شتاب مركزگرا چند برابر می

۱(9
8   ۲(8

9   ۳(9
4   ۴(4

9   

كثر سرعت ممكن است.  rاتومبيلی در حال عبور از پيچی به شعاع مطابق شكل زير،  -163 در مورد اين حركت  های زير ز عبارتچه تعداد ابا حدا
كثر سرعت و بدون خارج شدن از جاده از  ؟ (میاستدرست   عبور كند.) اين پيچخواهيم اتومبيل با حدا

 تر شود. تواند به مركز پيچ نزديک سطح و اتومبيل بيشتر باشد، اتومبيل میبين الف) هر چه ضريب اصطكاک ايستايی 

كثر  ب) برای آن   سرعت خود را افزايش دهد، بايد از مركز پيچ دور شود.كه اتومبيل حدا
  شود. ج) هر چه ضريب اصطكاک ايستايی بين زمين و اتومبيل بيشتر باشد، نيروی مركزگرای وارد بر اتومبيل بيشتر می

  تواند با سرعت بيشتری از پيچ عبور كند. د) هر چه جرم اتومبيل بيشتر باشد، اتومبيل می
۱ (۱  
۲ (۲  
۳ (۳  
۴ (۴  

mای يكنواختی بـا تنـدی ثابـت بسته شده است و در حركت دايره m1به انتهای نخی به طول g100، جسمی به جرمزير مطابق شكل -164
s

5 

m(gاست؟ Bكشش نخ در نقطۀ نيروی   اندازۀچند برابر  Aنيروی كشش نخ در نقطۀ اندازۀ چرخد.  می Oحول نقطۀ  )
s

 210  

۱(5
3   

۲(3
5   

۳(7
3   

۴(3
7   
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گر ساكن است، سقوط می از هليكوپتری كه در آسمان و در ارتفاع زياد kg80چتربازی به جرم كلی - 165 نيروی مقاومت هوای متوسط  اندازۀ كند. ا

mبا كشد تا چترباز به تندی حدی خود كه برابر نيوتون باشد، چند ثانيه طول می ۲۰۰ ،وارد بر چترباز
s

m(gاست، برسد؟ 60 )
s

 210  

۱ (۴  ۲ (۶  ۳ (۸  ۴ (۱۲  

Fتوسط نيروی kg3به جرم مطابق شكل زير، جسمی -166


mبا شتابنيوتون  ۲۰به بزرگی  

s24 گر  سمت راست حركت می در امتداد افق به كند. ا

0/با يكسان و برابر ،ضريب اصطكاک جنبشی بين جسم و دو ديوار  ،كند نيروی عمودی سطح كه ديوار بااليی به جسم وارد میندازۀ اباشد،  2

m(gبرابر چند نيوتون است؟ )
s

 210  

۱ (۱۰  
۲ (۲۰  
۳ (۵  
۴ (۱۵  

/جسمی به جرم ه برحسب زمان برایمعادلۀ تكان -167 kg1 pبرابر با SIدر  5 t t  2 3 وارد بر جسـم در متوسط خالص نيروی اندازۀ . است 4
tبازۀ زمانی s1 tتا 2 s2  چند نيوتون است؟ 5

۱ (۳  ۲ (۴  ۳ (۶  ۴ (۸  
چند  ،است. به ترتيب از راست به چپ ، مطابق شكل زيربرحسب زمانكه بر روی خط راست حركت می كند، نمودار تغييرات تكانۀ يک جسم  - 168

 د؟نشو صفر می ،و شتاب حركت جسمبار سرعت 

۱ (۲ _ ۴  
۲ (۴ _ ۲  
۳ (۲ _ ۳  
۴ (۳ _ ۲  

نيوتـون وارد  ۲۵ بـه بزرگـیكند، نيـروی مركزگرايـی  حركت می cm25شكل به شعاع ای مسير دايرهيک كه روی  kg1به متحركی به جرم -169
 ثانيه است؟ متحرک چندشود. دورۀ تناوب اين  می

۱(
2   ۲(

4   ۳(
5   ۴(2

5   

گر  به هم وارد می F ای به بزرگی جاذبهديگر نيروی  از يک r  جرم در فاصلۀ دو جسم هم - 170  درصد جرم يكی را برداشـته و بـه ديگـری ۴۰كنند. ا
 كند؟ چند درصد تغيير می ۀ قبلی،ها در همان فاصل نيروی جاذبۀ بين آناندازۀ اضافه كنيم، 

  ۱۶) ۴  ۲۰) ۳  ۲۴) ۲  كند. ) تغيير نمی۱
A،/1چگالی متوسط سيارۀ  - 171 گر جرم سيارۀ  Bبرابر چگالی متوسط سيارۀ  5 سـطح  باشد، شتاب گـرانش در Bبرابر جرم سيارۀ  A ،۱۲است. ا

 است؟ Bچند برابر شتاب گرانش در سطح سيارۀ  Aسيارۀ 

۱ (۴  ۲(1
4   ۳ (۳  ۴(1

3   

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
  11  |  يزيكف  دوازدهم رياضيسؤال   

 

 حل انجام محاسباتم

  
  
  
  
  
 

حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

كشد. ضريب اصطكاک جنبشی بين زمـين و  را می kg1200باربر به كمک يک طناب افقی محكم، يک خودروی سواری به جرم یخودرويک  -172

0/ودروی سواریخ گر خودرو با شتاب 4 /است.  ا
m

s21 m(gنيروی كشش طناب چند نيوتون است؟اندازۀ در حال حركت باشد،  5 )
s

 210  

۱ (۳۰۰۰  ۲ (۴۸۰۰  ۳ (۶۶۰۰  ۴ (۵۸۰۰  

Nترازويی از فنری با ثابت - 173
m

گر با اين ترازو جسمی را روی سيارۀ مريخ وزن كنيم، فنر آنساخ 600 شـود.  فشـرده می cm12ته شده است. ا

¶gÄoوزن اين جسم روی زمين چند نيوتون از وزن آن روی مريخ بيشتر است؟ ¸Ã¶p
m m(g , g )
s s

 2 24 10  

۱ (۹۰  ۲ (۱۸۰  ۳ (۹۶  ۴ (۱۰۸  

mبا تندی g250توپ بيسبالی به جرم -174
s

زند و توپ  ای به توپ می ضربه ،شود. بازيكن با چوب بيسبال به طور افقی به بازيكنی نزديک می 18

mبا تندی
s

گر چوب بيسبال به مدت در جهت مخالف برمی 26 0/گردد. ا تماس باشد، اندازۀ نيروی متوسطی كه چوب به ثانيه با توپ در  022

m(gتوپ وارد كرده چند برابر وزن توپ بوده است؟ )
s

 210  

۱ (۱۰۰  ۲ (۲۰۰  ۳ (۲۵۰  ۴ (۵۰۰  
كثر و حداقل نيرويی كه از طـرف كـف آسانسـور بـه اندازۀ زمان حركت آسانسوری مطابق شكل زير است. تفاوت بين  _نمودار سرعت  - 175 حدا

m(gشود، چند نيوتون است؟ وارد میكه درون آسانسور قرار دارد،  kg50ی به جرمجسم )
s

 210  

۱ (۴۰۰  
۲ (۳۰۰  
۳ (۲۰۰  
۴ (۱۰۰  

 زير درست است؟های  چه تعداد از عبارت -176

 يک قطرۀ باران در نزديكی زمين تقريباً صفر است.حركت الف) شتاب 

  قاومت هوا همواره به سمت باال است.ب) نيروی م
  است. ثابتنيروی مقاومت هوای وارد بر قطرۀ باران در كل زمان سقوط آن اندازۀ ج) 

  د) سرعت برخورد يک قطرۀ باران به زمين به ارتفاع رها شدن قطره از ابر بستگی دارد.
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

گـر جـرم ايـن زيـر مطابق شكل  ،روع به حركت كرده، برحسب زمان حركتنمودار نيروی خالص وارد بر جسمی كه از حال سكون ش - 177 اسـت. ا
/جسم kg0  ثانيه چند متر بوده است؟ ۷زمان  جايی جسم در مدت  باشد، اندازۀ جابه 5

۱ (۱۸  
۲ (۱۵  
۳ (۳۳  
۴ (۵۷  
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0/ضريب اصطكاک جنبشی روی سطحی با v0را با سرعت اوليۀ mجسمی به جرم  - 178 گر جسم پس از  مماس بر سطح افقی پرتاب می 16 كنيم. ا

v)سرعت اوليۀ جسماندازۀ متوقف شود،  m20طی مسافت m(gچند متر بر ثانيه بوده است؟ 0( )
s

 210  

۱ (۴  ۲ (۸  ۳ (۱۶  ۴ (۱۲  

و پس از مدتی چتـر خـود را بـاز كـرده و پرد  كه در ارتفاع زيادی نسبت به سطح زمين قرار دارد، به بيرون میچتربازی از هواپيمايی ساكن  -179

 كدام گزينه شباهت بيشتری دارد؟شده در  نمودار دادهرسد. نمودار تندی چترباز برحسب زمان به  سرانجام به زمين می

۱ (  ۲ (
  

۳ (  ۴ (
  

  

Fنيرویشكل زير،  مطابق - 180


حركـت بـه  شروع بـهكيلوگرمی با سرعت ثابت،  ۴جسم ، بنابراين وارد كرده k1با ثابت به فنر را N50به بزرگی 

xبه ترتيب k2و k1با ثابت . در اين حالت، تغيير طول فنرهایكند میسمت راست  xو 1 كه ضـريب اصـطكاک  باشند. در صـورتی می 2

0/زمين و جسمبين جنبشی  باشد، 2
x

x




2
1

 است؟ گزينه كدامبرابر  

۱(/1 5    

۲(/1 62   

۳(/1 68   

۴(/1 76   
  

  

  
  

  
 است؟  نادرستزير های  چه تعداد از عبارت -181

  سوز به صورت انبساط است.  قدرت در يک ماشين گرمايی درون ۀيند ضرباالف) فر

  يند ايستاوار انجام شده است. اگوييم يک فر رود، می به حالت تعادل ديگر میتعادل هنگامی كه دستگاه از يک حالت  ب)

  مثبت است.  ،دررو گاز آرمانی، كار محيط روی دستگاه ج) در انبساط بی

گر در چرخه HQای رابطۀ د) ا | W |    شود. باشد، قانون دوم ترموديناميک نقض می 0

  ۱) ۴  ۲) ۳  ) صفر ۲  ۳) ۱

)،٢٠٠تـا  ١٩١ شـمارۀ )،٢فيزيـک (( ٢زوج درس) و ١٩٠تـا  ١٨١ ۀ، شمار)١فيزيک (( ١ زوج درس، لطفاً از بين سؤاالت یتوجه: داوطلب گرام
  ه انتخاب خود پاسخ دهيد.را ب یسر کفقط ي

 )190تا  181(سؤاالت  1فيزيك 
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Aيندافردر نمودار زير در  - 182 B كند؟  دمای مطلق گاز چند درصد و چگونه تغيير می ،كه مربوط به يک گاز كامل است 

  افزايش  ـ ۲۵) ۱
  كاهش  ـ ۲۵) ۲
  افزايش  ـ ۷۵) ۳
  كاهش  ـ ۷۵) ۴
  

گانۀ اگاز كاملی طی دو فرمطابق نمودار زير،  - 183 گر فر می Bنقطۀ به  Aاز نقطۀ  bو  aيند جدا شـده در  دما باشد، گرمـای مبادله هم bيند ارسد. ا

)چند ژول است؟ aيند افر atm Pa) 51 10   

۱ (۴۸۰۰   
۲ (۳۶۰۰  
۳(4800   
۴(3600   

باشد. چند درصد از گاز درون مخزن را خارج كنيم تـا فشـار  می C27و دمای mmHg120شارمخزنی حاوی مقدار معينی گاز كامل در ف -184

 برسد؟  C227و دمای آن به mmHg80نهايی مخزن

۱ (۶۰   ۲ (۴۰   ۳ (۲۰   ۴ (۸۰   
Pنمودار - 185 T  است. نمودار زير مطابق شكل ،گاز كاملیبرای يک چرخۀ ترموديناميكیP V  است؟ در كدام گزينه به درستی آمدهآن 

۱(     ۲(   

۳(     ۴(   
گر در هر دقيقهت ثاببا سرعت  m20ليتر آب را از چاهی به عمق ۴۰تواند در هر دقيقه  يک ماشين بخار می - 186 گرما به ماشين  kJ80باال آورد. ا

(از راسـت بـه چـپ)در كـدام گزينـه بـه درسـتی در ايـن مـدت بـه ترتيـب (برحسـب ژول) شده  داده شود، بازده ماشين و گرمای تلف

JA؟اند آمده
g m( , g )

cm s
  3 21 10  

۱ (/0 0/)۲  ۸۸۰۰۰ ـ 1 0/)۳  ۸۸۰۰۰ ـ 2 0/)۴   72000 ـ 1   ۷۲۰۰۰ ـ 2
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شده از اين ماشين در هر چرخـه  دهد. گرمای خارج كار انجام می J4500،چرخه ۱۰است. اين ماشين در هر  75%،بازده يک ماشين گرمايی - 187
 است؟  ژولچند 

۱ (۱۵۰  ۲ (۱۰۵۰  ۳ (۱۵۰۰  ۴ (۱۰۵۰۰  
گر مساحت داخـل چرخـه  مطابق شكل زير را طی میترموديناميكی ای  مقدار معينی گاز كامل، چرخه - 188 باشـد، گرمـای  SIواحـد  ۵۰۰۰كند. ا

)است؟ BCيند ادر فربر روی گاز شده  چند برابر كار انجام ABمای د يند هماشده در فر مبادله atm Pa) 51 10  

۱(8
13     ۲(13

8   

۳(3
8     ۴(8

3   

  
گر  پيمايد. گاز كاملی، فرايندی را مطابق شكل زير می - 189 ، شده توسط محيط روی دسـتگاه انجام سه برابر اندازۀ كار ،يندافراين گاز در حين اين ا

)گرما گرفته باشد، تغييرات انرژی درونی آن چند كيلوژول است؟ atm Pa) 51 10 

۱ (۱۲   
۲ (۳   
۳ (۹   
۴ (۶   

Pنمودار -190 V گر انرژی درونی كند، مطابق شكل زير است اتمی طی می فرايندی كه يک مول گاز كامل تک بـه  Bو  A نقاطدر اين گاز كامل . ا

)؟ با محيط مبادله كرده استچند ژول گرما گاز در اين فرايند، باشد،  J720و J350ترتيب atm Pa) 51 10 

  است.  ژول گرما گرفته ۱۴۷۰) ۱
  ژول گرما گرفته است.  ۷۳۰) ۲
  ژول گرما از دست داده است.  ۱۴۷۰) ۳
  ژول گرما از دست داده است.  ۷۳۰) ۴

  

  

  

  

  
اين حلقـه در القايی متوسط در  ۀ. بزرگی نيروی محركمطابق شكل زير است، برحسب زمان رسانا ۀعبوری از يک حلقمغناطيسی نمودار شار  - 191

 سوم است؟  ۀدر دو ثاني متوسط در آن القايی ۀبزرگی نيروی محرك، چند برابر چهارم ۀثاني

۱(1
2   

۲ (۲  
۳ (۳  
۴ (۱  

 )200تا  191(سؤاالت  2فيزيك 
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ــكل  - 192 ــدار ش ــلمدر م ــقاب ــزی  ۀ، تيغ ــول ABفل ــه ط ــت  cm40ب و مقاوم
ه به طور كامـل است و تيغ دادههای ثابت مدار تكيه  روی سيم ،10الكتريكی

Bيكنواختميدان مغناطيسی در 


كنـد.  قرار دارد و حركت نمی T6به بزرگی 
ها، بايد حداقل نيرويی افقی و عمـود بـر  جهت آغاز لغزش تيغه روی اين سيم

/تيغه به بزرگی N5 ها غلبه كنـد. بـرای  ن تيغه و سيم، بر نيروی اصطكاک بي4
 ها، مقاومت رئوستا را به چند اهم برسانيم؟  آغاز لغزش تيغه روی سيم

۱ (۲  ۲(/2 5   ۳ (۳   ۴(/3 5   
Bمطابق شكل زير، ميدان مغناطيسی و يكنواخت -193


گر ميلۀ فلزی  عمود بر سطح قاب رسانای نشان داده mT60به بزرگی  شده برقرار است. ا

MN به طولcm10 با تندی ثابت/
m
s

0 آمپر است؟ (مقاومت  چند ميلی MNبه سمت چپ حركت كند، جريان الكتريكی گذرنده از ميلۀ  5

 باشد.)  نظر می صرف ناچيز و قابل MN ۀميل

۱(/0 625   
۲(/1 25   

۳(/
 30 625 10   

۴(/
 31 25 10   

  

B، وارد ميدان مغناطيسی يكنواختvدهد كه با سرعت ثابت  را نشان می شكل رسانايی قاب مربعیشكل زير،  -194


كاغـذ و  ۀكه عمود بر صـفح  
متوسـط در ايـن القايی  ۀ، تغييرات نيروی محركشده در كدام گزينه نمودار دادهشود.  شود و از طرف ديگر ميدان خارج می درونسو است، می

 دهد؟  را به درستی نشان میحلقه 

    

۱ (    ۲ (  

۳ (    ۴ (  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
  دوازدهم رياضيسؤال   يزيكف  |  16

  

 محل انجام محاسبات

  
  
  
  
  
 

حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

B
�

( )2 ( )1

B
�

عمود بر خطوط ميدان مغناطيسی يكنواختی  ،تشكيل شده است. سطح اين قاب cm2100حلقه به مساحت ۱۰۰، از 4ای به مقاومت پيچه - 195

گر قاب را به انداز ۱ بزرگیبه  وسـط ، بار الكتريكی متمغناطيسی قرار گيردبچرخانيم تا دوباره عمود بر خطوط ميدان  180ۀگاوس قرار دارد. ا

 است؟  ميكروكولن پيچه چنداين عبوری از يک مقطع از 

  ۱۰) ۴  ۱۰۰) ۳  ۵۰) ۲  ) صفر ۱

 شده در آن چند ژول است؟  باشد و مقاومت الكتريكی نداشته باشد، انرژی ذخيره H6،مدار شكل زير را در نظر بگيريد. اگر ضريب القاوری القاگر - 196

۱(4
3   

۲(8
3    

۳(5
3   

۴(7
3    

Bی) عمود بر ميدان مغناطيسی يكنواخت و درونسو۲) و (۱مسی ( ۀدو حلقمطابق شكل زير،  -197


گر شعاع حلق قرار گرفته  )، سه برابـر ۱( ۀاند. ا

جريـان ) بـه ۱( ۀدر حلقـ متوسط القـايیقرينه شود، نسبت جريان الكتريكی  t) باشد و ميدان مغناطيسی در مدت زمان۲( ۀعاع حلقش

 های هر دو حلقه يكسان است.)  است؟ (سطح مقطع سيمگزينه كدام برابر )، ۲( ۀحلقالكتريكی متوسط القايی در 

۱ (۳  

۲ (۶  

۳ (۹  

۴ (۱۸  

گر مساحت نيمكرهدر شكل زير،  - 198 Bبوده و شدت ميدان مغناطيسی يكنواخت cm227ا


Gبرابر با  38 شار مغناطيسی گذرنده از  ،باشد 10

 ؟استسطح نيمكره چند وبر 

۱(/
 35 4 10     ۲(/

 31 08 10   

۳(/
 32 7 10     ۴(/

 32 16 10   

 .شـوند می Bوارد ميدان مغناطيسی يكنواخت به شدت  v0های يكسان های يكسان و با سرعت ) با شعاع۲) و حلقۀ مسی (۱ديسک مسی ( -199

 كدام گزينه درست است؟

  ) است.۲(حلقۀ مسی تر از  ) كم۱( ديسک مسی سرعت ،ميدانها از  ) هنگام خروج آن۱

  ) است.۲(حلقۀ مسی ) بيشتر از ۱( ديسک مسی ها از ميدان سرعت ) هنگام خروج آن۲

  يكسان است.، ها هنگام خروج از ميدان ) سرعت آن۳

  شوند. از ميدان خارج می v0) بدون تغيير سرعت، با سرعت مساوی۴
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های نشان  در جهت O های محورهای عمود بر صفحه و عبوری از نقطهحول  ،های مساوی با سرعت Bو  Aهای مغناطيسی  تيغهر هر گزينه د -200
tچرخند. در لحظۀ می شده داده  را جريـان القـايی در حلقـه جهت ها نشان داده شده است. از اين لحظه به بعد كدام گزينه  وضعيت آن 0

 ؟دهد نمیدرست نشان 

۱ (    ۲ (NS

I 0�

N S

o o

AB  

۳ (N S

I 0�

o o

AB
NS

  ۴ (  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
  دوازدهم رياضيسؤال   يميش  |  18

  

 محل انجام محاسبات

  
  
  
  
  
 

حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

  
  است؟ نادرستيک از مطالب زير  كدام -201

گانه ممكن نيست. ) اندازه۱   گيری پتانسيل يک سلول به طور جدا

كسنده دارد.۲ كسيژن همواره نقش ا كنش سوختن فلزها، ا   ) در وا

كنش فلز روی با محلول هيدروكلريک اسيد، سطح انرژی مواد كا۳ كنش، منفی است. Hهش يافته و عالمت) در وا   وا

  ها در مدار درونی از قطب منفی به قطب مثبت است. های گالوانی، جهت حركت الكترون ) در سلول۴

كنش - 202 كسنده و قوی شوند. قوی های زير به طور طبيعی انجام می هر كدام از وا   ت؟ترين كاهنده در كدام گزينه آمده اس ترين ا

  Na (aq) Ca(s) Na(s) Ca (aq)    2  

  Na(s) Cd (aq) Na (aq) Cd(s)   2   

  Ni (aq) Cd(s) Ni(s) Cd (aq)   2 2   

۱(Ni , Ca 2   ۲(Ca , Ni 2   ۳(Cd , Ca 2   ۴(Na , Ni 2   

  های زير درست است؟ چه تعداد از عبارت -203

 گ   كند. ر در سلول گالوانی نقره ـ طال، فلز پالتين جايگزين نقره شود، قطب مثبت سلول تغيير میا

 گر در سلول گالوانی روی ـ آهن، نيم   يابد. جايگزين الكترود آهن شود، ولتاژ سلول افزايش می SHEسلول  ا

 گر در سلول گالوانی آلومينيم ـ نقره، فلز مس جايگزين نقره شود، ولتاژ س   يابد. لول كاهش میا

 گر در سلول گالوانی آلومينيم ـ آهن، فلز منيزيم جايگزين آلومينيم شود، نوع الكترود آند تغيير می   كند. ا

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

گر - 204 كنش Eا   ست؟ا نادرستهای زير  به ترتيب مثبت و منفی باشد، چه تعداد از عبارت bو  aهای  مربوط به وا

  a) Cu (aq) X(s) X (aq) Cu(s)   2 2   

  b) X (aq) Mn(s) X(s) Mn (aq)   2 2   

  / / / /E (Cu Cu) V E (Mn Mn) V    2 20 34 1 18    

 E  سلول حاصل ازX  وMn بيشتر ازE  سلول حاصل ازX  وCu .است  

  قدرت كاهندگی فلزX  از هر كدام از فلزهایMn  وCu يشتر است.ب  

 گر تيغه Cuهای را وارد محلولی از يون Mnای از جنس فلز  ا (aq)2 كنش افزايش می   يابد. كنيم، پس از مدتی دمای مخلوط وا

  در سلول حاصل ازX  وMn يابد. با گذشت زمان، غلظت يون منگنز، كاهش می  

۱ (۴  ۲ (۳  ۳ (۲  ۴ (۱  
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كنش كلی باتری سربی به ص -205   ورت زير است:وا

  Pb(s) PbO (s) H (aq) SO (aq) PbSO (s) H O(l)     2
2 4 4 24 2 2 2   

كنش با توجه به نيم   باتری سربی چند ولت است؟ emfهای زير،  وا

  /PbO (s) H (aq) e Pb (aq) H O(l) E V      2
2 24 2 2 1 46   

  /PbSO (s) e Pb(s) SO (aq) E V     2
4 42 0 35   

  /PbO (s) H (aq) SO (aq) e PbSO (s) H O(l) E V        2
2 4 4 24 2 2 1 69   

۱(/1 34   ۲(/1 81    ۳(/2 04    ۴(/1 11    

Alشكل زير نمايی از سلول گالوانی - 206 Cu دهد. چه تعداد از مطالب پيشنهادشده در ارتباط با آن درست است؟ را نشان می  

 كسايش رخ می آلومينيم الكترودی است كه در آن نيم كنش ا   منفی سلول است.دهد و قطب  وا

 شود. تر می رنگ با گذشت زمان، محلول سمت راست، كم  

 كنند. ها با عبور از ديوارۀ متخلخل به سمت الكترود مس حركت می كاتيون  

X  دهد. منبع توليد جريان برق را نشان می  

۱ (۱    ۲ (۲  

۳ (۳    ۴ (۴  

Alهـای ای استاندارد است. كدام نمودارها به ترتيب مربوط به يونه سلول شكل زير مربوط به سلول گالوانی آلومينيم ـ نقره با نيم -207 (aq)3 

Agو (aq) ها را از راست به چپ بخوانيد.) هستند؟ (５زينه  

۱ (a  وc  

۲ (b  وd 

۳ (c  وa 

۴ (d  وb 

گر در هر كدام از شكل -208 0/، (II)و (I)های ا كنش چند گـرم اسـت؟  مول يون نقره كاهش يابد، تفاوت جرم تيغه 04 های روی پس از انجام وا

Zn)شود.) ها رسوبی تشكيل نمی كدام از شكل است و در هيچ g10های روی (جرم اوليۀ هر كدام از تيغه , Ag :g.mol )  165 108   

۱(/1 72     

۲(/4 32  

۳(/2 16   

  ) صفر۴
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y¹¨H»ï´Ãº
/

/

/

/

/

/

/

/

E

Ca (aq) e Ca(s) V

Al (aq) e Al(s) V

Fe (aq) e Fe(s) V

Co (aq) e Co(s) V

Pb (aq) e Pb(s) V

H (aq) e H (g) V

Cu (aq) e Ca(s) V

Pt (aq) e Pt(s) V

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

2
3
2
2
2

2
2
2

2 2 84
3 1 66
2 0 44
2 0 28
2 0 13

2 2 0 00
2 0 34
2 1 18



بـر جـرم الكتـرود كاتـدی افـزوده  90%از الكترود آندی، 20%شدن ازای خورده ساعت به ـ نقره پس از گذشت نيم در سلول گالوانی منيزيم - 209

گر جرم اوليۀ الكترود كاتدی دو برابر جرم اوليۀ الكترود آندی بوده باشد، مجموع جرم تيغه می ساعت از آغـاز بـه  ها پس از گذشت نيم شود. ا

Mg)كار سلول چند گرم بوده است؟ , Ag :g.mol )  124 108   

۱ (۳۶    ۲ (۲۸  

  ست.های سؤال كافی ني ) داده۴    ۲۳) ۳

  تواند باشد؟ يک از عنصرهای زير می كدام Xهای پيشنهاد شده،  با توجه به جدول زير و عبارت -210

  فلزX  كنش داده و طی آن گاز ۱با محلول   شود. توليد می XCl2و محلول H2موالر هيدروكلريک اسيد وا

 كنش Xدر شرايط استاندارد، وا (aq) Al(s) X(s) Al (aq)   2 33 2 3   شود. به طور طبيعی انجام می 2

  در شرايط استاندارد، فلزX .كاهندۀ بهتری از فلز كبالت است  
۱ (Cu    
۲ (Ca   
۳ (Fe   
۴ (Pb  
  
  
 

كنش - 211   كاهش زير، پس از موازنه كدام است؟ ـ كسايشهای ا تفاوت مجموع ضرايب استوكيومتری مواد در وا

  a)V H O OH H HV O     3
2 2 6 17   

  b)CH CH OH Cr O H CH COOH Cr H O      2 3
3 2 2 7 3 2   

  ) صفر۴  ۲) ۳  ۳) ۲  ۵) ۱

  های زير درست است؟ چه تعداد از عبارت -212

 كنند.  خيره میتر بوده و انرژی الكتريكی بيشتری ذ  تر و كوچک های قديمی، سبک های ليتيمی در مقايسه با باتری باتری  

 كنند. های ليتيمی دوستدار محيط زيست بوده و آن را آلوده نمی باتری  

 كنش به انرژی الكتريكی تبديل می 100%های گالوانی در حدود بازده سلول   شود. است و با تقريب خوبی تمام انرژی آزاد شده در وا

 شود. ها بيشتر می ها از آنيون ل پيرامون الكترود آند، غلظت كاتيوندر سلول گالوانی به تدريج در محلو  

۱ (۴  ۲ (۳  ۳ (۲  ۴ (۱  
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كنش فلز روی با محلول هيدروكلريک اسيد است. چه تعداد از عبارت -213   های زير درست است؟ شكل زير مربوط به وا

  گونۀA كسايش می   يابد. نقش كاهنده را دارد و ا

  گونۀD كسنده بوده و الكترو   گيرد. ن میا

 كنش در معادلۀ موازنه كنش، مجموع ضرايب وا   ها است. ها بيشتر از مجموع ضرايب فراورده دهنده شدۀ وا

 های  ذرهD  ،E  وZ كند. تايی را رعايت می ها قاعدۀ هشت باردار بوده و فقط يكی از آن  

 ل های ناپيوندی مولكو های پيوندی و جفت الكترون تفاوت شمار جفت الكترونX  است. ۲برابر  
۱ (۱    
۲ (۲    
۳ (۳    
۴ (۴  
  

  شكل است به چه تعداد از عوامل زير بستگی دارد؟ سلول كه شامل مواد محلول و گازی يک نيم Eمقدار -214

                         دما شكل                         فشار اجزای گازی غلظت اجزای محلول                        كنش   ها ها و فراورده دهنده مقدار وا
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

  است؟ نادرستهای ليتيمی  های زير در ارتباط با ليتيم و باتری چه تعداد از عبارت - 215

 ترين چگالی و ليتيم در ميان فلزها، كمE .را دارد  

  رسد. تايی می (５روه اول) بوده و با از دست دادن يک الكترون به آرايش هشتليتيم جزو فلزهای قليايی  

 ها را بارها شارژ كرد. توان آن های ليتيمی اين است كه می های مشترک همۀ باتری از ويژگی  

 كسندگی Liدر شرايط يكسان قدرت ا (aq) بيشتر ازK (aq) .است  
۱( ۴  ۲ (۳  ۳ (۲  ۴ (۱  

 
  

  
  های زير درست است؟ چه تعداد از عبارت -216

 .در ميان صنايع، صنعت پوشاک بيشترين حجم آب مصرفی را به خود اختصاص داده است  

  اطراف هر مولكولHF همانند هر مولكولNH3 كثر دو پيوند هيدروژنی می   تواند تشكيل شود. حدا

 های عصبی در بدن انسان، بدون وجود يون پتاسيم، ممكن نيست. انتقال پيام  

 كسيژن در آبی كه دارای مقدار كمی نمک باشد در مقايسه با آب خالص، به ميزان بيشتری حل می   شود. در شرايط يكسان، گاز ا
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

)،٢٣٥تـا  ٢٢٦)، شـمارۀ ٢(شـيمی ( ٢) و زوج درس٢٢٥تا  ٢١٦)، شمارۀ ١(شيمی ( ١توجه: داوطلب گرامی، لطفاً از بين سؤاالت زوج درس 
 خود پاسخ دهيد. را به انتخاب فقط يک سری

 )225تا  216) (سؤاالت 1شيمي (
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گر  -217 8/سرد كنيم، C25تا C60را از دمای گرم محلول سيرشدۀ سديم نيترات ۶۶ا كـه معادلـۀ  شود. با فرض اين گرم رسوب تشكيل می 4
ت داد؟ (درصـد توان به ايـن نمـک نسـب های زير را می يک از معادله پذيری اين نمک در آب برحسب دما به صورت خطی باشد، كدام انحالل

54/برابر C60جرمی نمک در محلول سيرشدۀ   است.) 54
۱(/S   0 6 84   ۲(/S   0 6 64   ۳(/S   0 8 72   ۴(/S   0 8 58   

  زير در ميدان الكتريكی مشابه رفتار مولكول اوزون است؟ های رفتار چه تعداد از مولكول - 218

                       كربن مونوكسيد كسيد                       گوگرد دی كلريد                       آمونياک                       ا   نيتروژن كربن تترا
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

/برابر C30پذيری شكر در آب انحالل -219 g207 /ای از شكر در اين دما كه چگالی آن است. موالريتۀ محلول سيرشده 8 g.mL11 باشد  می 5

C)چند مول بر ليتر است؟ , H , O :g.mol )   112 1 16   
۱(/2 96   ۲(/2 42   ۳(/3 12   ۴(/3 71   

  كدام ترتيب برای انحالل گازها در آب در دما و فشار يكسان، درست است؟ - 220
۱(N NO HCl 2     ۲(SO CO HCl 2   

۳(O He SO 2 2     ۴(CO N NH 2 2 3   
  های زير در مورد اتانول، بيشتر از استون است؟ چه تعداد از ويژگی -221

 پذيری در آب                انحالل                دمای جوش                جرم مولی كسيژن الزم برای سوختن كامل يک مول   مقدار ا
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

  های پيشنهاد شده درست است؟ ن از آب درياست، چه تعداد از عبارتبا توجه به شكل زير كه مربوط به توليد آب شيري - 222

 شود. در اين فرايند از يک پمپ ايجاد خأل استفاده می  

  چگالی محلول در قسمتb  بيشتر از قسمتa .است  

 .فرايند انجام شده در اين شكل به اسمز معكوس معروف است  

 كنند. به محلول رقيق مهاجرت میهای آب از محلول غليظ  در اين فرايند مولكول  
۱ (۱    
۲ (۲    
۳ (۳    
۴ (۴  

  است؟ نادرستيک از مطالب زير  كدام - 223
  ای كمی بيشتر است. رود در مقايسه با هالوژن دورۀ پنجم جدول دوره كنندۀ رنگ به كار می ) گشتاور دوقطبی آلكانی كه به عنوان رقيق۱
Hهای ) مولكول۲ O2 ها وجود ندارد. ر حالت بخار جدا از هم هستند، گويی پيوندهای هيدروژنی ميان آند  
  وجهی قرار دارند. های شش تر در رأس حلقه های بزرگ ای است كه در آن، اتم های آب به گونه ) در ساختار يخ، آرايش مولكول۳
  شود. به مايع تبديل می AsH3تر از گاز سخت PH3) در شرايط يكسان، گاز۴
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گر نمودار انحالل - 224 31/در آب به صورت يک خط راست باشد، در Xپذيری نمک  ا ، چند مول C70گرم محلول سير شدۀ اين نمک در دمای 5

X)از اين نمک حل شده است؟ g.mol ) 1200   

  درصد جرمی نمکX در محلول سيرشدۀ آن در دمایC80 37/برابر   است. 5

  غلظت مولی نمکX در محلول سيرشدۀ آن در دمایC40 با چگالی/ g.mL11 2/برابر 33   بر ليتر است. مول 22

۱(/0 0575   ۲(/0 0425  ۳(/0 0375   ۴(/0 0625   

.... و بـرای های اسمز معكوس و صـافی كـربن، ........ های آلی فرار از آب آلوده با استفاده از روش كارايی يا عدم كارايی برای جداسازی تركيب - 225

  ها را از راست به چپ بخوانيد.) های اسمز معكوس و تقطير ............ است. (５زينه ها با استفاده از روش جداسازی ميكروب

  يكسان ـ ) متفاوت۴  متفاوت ـ ) متفاوت۳  متفاوت ـ ) يكسان۲  يكسان ـ ) يكسان۱

  
ــدام - 226 كنش در ك ــای استری يک از وا ــی  ه ــراوردۀ آل ــرم ف ــر، ج ــدن زي ــده،ش ــد ش ــكيل  85%تولي ــنش را تش ك ــوط وا ــرم مخل ج

C)دهد؟ می , H , O :g.mol )   112 1 16   

۱(Ï¼ºIT¶ kÃwH ¦ÃG¼ºIQ»oQ      ۲( Ï¼ºIQ»oQ-1 kÃwH ¦ÃG¼ºIU¼M   

۳( Ï¼ºIU¼M-1 kÃwH ¦ÃG¼ºIUH     ۴(Ï¼ºIUH kÃwH ¦ÃG¼ºIQ»oQ    

گر نيم بار مصرف استفاده می ظروف يک برای ساخت Aاز پليمر هيدروكربنی  - 227 مول از اين پليمر به طور كامل سوزانده شود، حجـم گـاز  شود. ا

كسيد توليدشده در شرايط  كربن دی 1075/برابر STPا   آيد. شمار واحدهای تكرار شوندۀ اين پليمر كدام است؟ مترمكعب به دست می 2

۱ (۱۲۰۰۰  ۲ (۱۶۰۰۰  ۳ (۱۸۰۰۰  ۴ (۲۲۰۰۰  

  است؟ نادرستها  يک از مطالب زير در ارتباط با ويتامين كدام - 228

  شود. دارای دو گروه عاملی كربونيل (―تونی) بوده و در آب حل نمی K) ويتامين ۱

  شود. فاقد حلقۀ بنزنی بوده و در آب حل نمی D) ويتامين ۲

  شود. ل نمیدارای گروه عاملی هيدروكسيل (الكلی) بوده و در آب ح A) ويتامين ۳

  شود. های عاملی هيدروكسيل و اتری بوده و در آب حل می دارای گروه C) ويتامين ۴

aساكاريد به صورت فرمول نوعی پلی - 229 b n[C (H O) گر برای سوزاندن 2[ 0/است. ا 201/مول از آن به 5 كسـيژن در شـ 6 رايط مترمكعب گاز ا

STP  كنش به دست آيد. هر مول از پليمر به تقريب شامل چـه تعـداد اتـم اسـت؟ ( ۱۳۵نياز باشد و  bو  aاز  nكيلوگرم آب نيز طی اين وا

  تر است.) بزرگ

۱(/  282 9 10   ۲(/  272 9 10   ۳(/  283 8 10   ۴(/  273 8 10   

 )235تا  226) (سؤاالت 2شيمي (
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  در آزمايشگاهی مواد زير موجود است: -230

    
ها يک نوع مونومر يا دو نوع مونومر با نسبت مولی برابر وجود داشته باشد. با اسـتفاده از  خواهيم پليمرهايی تهيه كنيم كه در ساختار آن می

  ده وجود دارد؟آميد با ويژگی ذكر ش مواد موجود در آزمايشگاه در شرايط مناسب، امكان تهيۀ چند نوع پلی

۱ (۱  ۲ (۴  ۳ (۲  ۴ (۳  

  است؟ نادرستيک از مطالب زير  كدام -231

كاريدها مطلوب است. ) از نگاه توسعۀ پايدار، توليد و استفاده از پلی۱   سا

كتيک اسيد است. ) در شرايط يكسان، زمان ماندگاری پشم گوسفند در طبيعت بيشتر از پلی۲   ال

كنش پليمری شد۳   اتن مؤثر است. ) بر روی جرم مولی ميانگين پلی Tiو  Alن اتن (مخلوطی از ) مقدار كاتاليزگرهای وا

  شود. دهد به هر نسبتی در آب حل می دهد همانند الكل سازندۀ استری كه بوی آناناس می ) الكل سازندۀ استری كه بوی موز می۴

C)های زير در ارتباط با پليمری با ساختار زير درست است؟ چه تعداد از عبارت - 232 , H , O :g.mol )   112 1 16   

 های هيدروژن و كربن واحد تكرارشوندۀ آن، برابر همين تفاوت در مولكول سازندۀ پنبه است. تفاوت شمار اتم  

  ،تر از جرم مولی استر حاصل از اتانول و هگزانوييک اسيد است. گرم كم ۲جرم مولی واحد تكرارشوندۀ آن  

 6/های ناپيوندی مونومرهای سازندۀ آن برابر به جفت الكترون های پيوندی نسبت شمار جفت الكترون   است. 25

 های مولكول سيانواتن است.  های هيدروژن مونومر آن، دو برابر مجموع شمار اتم شمار اتم  

۱ (۱    

۲ (۲    

۳(  ۳    

۴ (۴  

  بندی كرد؟ طبقه ها توان جزو هيدروكربن پليمر اصلی چه تعداد از موارد زير را می -233

              نخ دندان              پتو              سرنگ كيسۀ خون  

  ) صفر۴  ۳) ۳  ۲) ۲  ۱) ۱

  ترين آميد كدام است؟ ترين آمين و ساده های موجود در مولكول ساده تفاوت شمار اتم - 234

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
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  های زير درست است؟ چه تعداد از عبارت -235

 های طوالنی قابل استفاده هستند. آميدی برای مدت استری و پلی های پلی ه شده از پارچههای تهي لباس  

 تر از چگالی آب است. اتيلن سبک و سنگين كم چگالی هر دو نوع پلی  

  شوند. ـ پروپانول، به هر نسبتی در آب حل می۱در دمای اتاق، متانول، اتانول و  

 كنش با گونهپذير موادی هستند  تخريب  مواد زيست كره به مولكول كه در طبيعت توسط وا های ساده و كوچک  های موجود در هوا

  شوند. تبديل می

۱ (۲  ۲ (۴  ۳ (۱  ۴ (۳  
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