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حقچاپ،تکثیروانتشارسؤاالتبههرروش)الکترونیکیو...(،قبلویابعدازبرگزاریآزمون،برایتمامیاشخاصحقیقیوحقوقیممنوعاست)حتیباذکرمنبع(ومتخلفینتحتپیگردقانونیقرارمیگیرند.

سال تحصیلی 1400-1401

عناوین مواد امتحانی آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی، تعداد سؤاالت و مدت پاسخگویی

شماره داوطلبی: نام و نام خانوادگی:

مدت پاسخگویی: 80 دقیقه تعداد سؤاالتی که باید پاسخ دهید: 50

وضعیتتعداد سؤالمـواد امتـحانـیردیف
پاسخگویی

شماره سؤال
مدت پاسخگویی

تااز

80 دقیقه101150اجباری50ریاضیات1

دفترچه شماره 2

آزمـون جامع 3
پنج شنبه  1401/04/02

اختصــاصي آزمـــون 

دوره دوم متوسطه

پایه دوازدهم ریاضی
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 محل انجام محاسبات

  
  
  
  
  
 

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

  
گر  -101 n(B)دو مجموعۀ جدا از هم و Bو  Aا n(A) n(A B)   10 2 3 1 2 3

6 2 3
عضـو داشـته  ۱۷گاه در صورتی كه مجموعۀ مرجـع  ، آن

n(Aباشد، B )  برابر كدام گزينه است؟ 

۱ (۵  ۲ (۶  ۳ (۷  ۴ (۸ 

گر -102 tanا sin tantan a bsincos tancos

       
  



21 aگاه ، آن1 b 23   م گزينه است؟برابر كدا 4

۱ (۷  ۲ (۱  ۳ (۱۰  ۴ (۱۷ 

گر - 103 xا x   2 4 x، حاصل عبارت3
x

 


52 2   كدام است؟ 4

۱(5   ۲ (۵  ۳ (۶  ۴(6  

گر يكی از جواب -104 x)های ا )(x )(x )(x ) k    1 2 3  های حقيقی آن كدام است؟ ديگر جواببرابر يک باشد، مجموع  6

۱ (۵  ۲(8   ۳(9   ۴ (۶ 
 

گر ريشه - 105 )xهای معادلۀ ا ) xx x
   

2 22 2025 ,های كدام معادله باشد، ريشه و برابر 10  
 

2 21  است؟ 1

۱(x x  22 58 145 0     ۲(x x  22 53 145 0   

۳(x x  22 58 145 0     ۴(x x  22 53 145 0  

گر -106 xا x x    25 100 4 Aباشد، مقدار 7 x x   1   كدام است؟ 5

۱ (۴  ۲ (۵  ۳ (۶  ۴ (۳ 

گر دامنۀ تا - 107 fبعا (x) cx ax bx   2 )برابر 8 , ] fو 4 ( )2 aگاه باشد آن 10 b c 2  كدام است؟ 3

۱(4   ۲ (۴  ۳ (۲  ۴(2  

گر تابع - 108 fا (x) x x  3 3  تا مبدأ كدام است؟ Aقطع كند، فاصلۀ نقطۀ  Aخود را در نقطۀ ، وارون 12

۱(2   ۲(3 2   ۳(2 2   ۴(4 2  

گر -109 fا (x) x 3 وg(x) log (x x) 2
2 fogDباشد و 2 [a , b) (c , d]  گاه آنa b

c d

2 كدام است؟ 

۱ (۳  ۲ (۲  ۳ (۱  ۴(1
2   

|x|معادلۀ -110 |cosx | 2  دارای چند جواب است؟ 1

  صفر) ۴  ۴) ۳  ۳) ۲  ۲) ۱
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 محل انجام محاسبات

  
  
  
  
  
 

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

حاصل -111
x

cos xlim
( x )


 2

3

2 2 3
3

 كدام است؟ 

  ۱) ۴  صفر) ۳  ۳) ۲  ۴) ۱

گر باق - 112 x2بر P(x)مانده تقسيم یا xfمانـده تقسـيم پذير باشـد، باقی بخش x3بر P(x)و ۲برابر  1 (x) xP( ) (x )P( x )    1 14 

 كدام است؟ x2بر

۱ (۲  ۲ (۳  ۳ (۴  ۴ (۱ 

)sinكه در صورتی -113 )cos( )  6 )tanدر ناحيۀ دوم باشد، مقدار و 13 ) 4 كدام است؟  

۱(9 4 2
7    ۲(9 4 2

7    ۳(4 9 2
7    ۴(4 9 2

7   

مقدار - 114
x ( )

sinxlim
[ ] xx

  1
2

1 6
 كدام است؟ 

۱(    ۲(    ۳(sin 1
2    ۴(sin 1

2  

115- f  ،تابع خطیg تابع درجه دوم و
x

flim ( )(x)
g


2

است. مقدار 2
x

g(x)lim
xf (x)

 كدام است؟ 

  fنصف شيب خط ) f    ۲برابر شيب خط ) ۱

 صفر) f    ۴دو برابر شيب خط ) ۳

]در كدام نقطه از بازه - 116 , ]0 fآهنگ متوسط تابع 4 (x) x x   ای آن برابر است؟ با آهنگ لحظه 25

۱(10 2
4    ۲(5 5

2    ۳(5 5
2    ۴(10 2

4  

 دهيم، بيشترين حجم جسم توليد شده چقدر است؟ را حول يكی از محورهای تقارنش دوران می 12مستطيلی به قطر - 117

۱(2    ۲(3    ۳(4    ۴(5  

fكه در صورتی -118 (x) sin x[x]
 fباشد، مقدار 3 ( )  چقدر است؟ 2

۱(3 2
32    ۲( 3 2

64    ۳( 3 2
32    ۴(3 2

64   

تابع - 119
x

f (x) x
x x


2 2

1 0
2 1
1

a]در بازۀ  , b] كثر مقدار نزولی كيد است، حدا bا a (.عالمت دترمينان است | |) كدام است؟ 

۱(4
3   ۲(2

3   ۳(1
3   ۴( ۱ 
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 محل انجام محاسبات

  
  
  
  
  
 

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

گر تابع -120 fا (x)  پيوسته و نمودار مشتق آن به صورت زير باشد. كدام جمله در موردf صحيح است؟ 

كزيمم نسبی، يک مينيمم نسبی و يک نقطۀ عطف دارد.) ۱   يک ما
كزيمم نسبی و فاقد نقطۀ عطف است.) ۲   دو مينيمم نسبی، يک ما
كزيمم نسبی، يک مينيمم نسبی و فاقد نقطۀ عطف است.د) ۳   و ما
كزيمم نسبی، يک مينيمم نسبی و فاقد نقطۀ عطف است.) ۴  يک ما

گر تابع - 121 xا x
f (x)

ax bx c x

  
   

3
2

1
1

xدر    كدام است؟ cمشتق دوم داشته باشد، مقدار  1

۱ (۳  ۲(3    ۳ (۱  ۴(1   

yتقعر تابع -122 sin x cos x 2 2،x  0 در كدام بازه رو به پايين است؟ 

۱(( , ) 4    ۲(( , )30 4    ۳(( , )0    ۴(( , ) 3
4 4    

 ه گزارۀ زير را در نظر بگيريد:س -123

P :۵ .عددی اول است  

q :۷ است. ۱۹۲های  يكی از عامل  

rاست. ۳۵عدد  ۷و  ۵ترين مضرب مشترک  : كوچک  

  های زير درست است؟ يک از عبارت سپس مشخص كنيد كدام

۱((p q) (~ r)    ۲(~ p (~ q r)    ۳ (~ p (q r)    ۴(p (~ q r)   

گر -124 x)مجموعۀ اعداد صـحيح و ا )(x x )A {x ; }    
22 5 62 1 وB {x ; x }     3 2 1 9 های  گـاه تعـداد زيرمجموعـه آن

Aمجموعۀ B كدام است؟ 

۱(182   ۲(122   ۳(152   ۴(102  

P(C)دو مستقل و به دو Cو  Bو  Aپيشامدهای  - 125 , P(A B C) 0 0  است، بنابراينP(A B |C)  كدام است؟ 

۱(P(A) P(B )   ۲(P(A ) P(B )    ۳(P(A ) P(B )    ۴(P(A ) P(B)   

 تری بيايد چقدر است؟ گ كه هر تاس از قبلی عدد بزر كنيم، احتمال اين يک تاس را سه بار پرتاب می -126

۱(5
216   ۲(5

54   ۳(1
6   ۴(5

36  

ناميم و دو كيف داريم كه هر كدام شامل يـک  می Aگوی سياه است. اين سه كيف را گروه  ۲گوی سفيد و  ۵سه كيف داريم كه هر كدام شامل  -127

گـر  ن میكنيم و يک گوی بيرو ناميم، يک كيف به طور تصادفی انتخاب می می Bگوی سياه است، اين دو كيف را گروه  ۴گوی سفيد و  آوريم، ا

 باشد، چقدر است؟ Aهای  كه گوی بيرون آمده از گروه كيف اين گوی سياه باشد، احتمال اين

۱(4
35   ۲(15

43   ۳(6
35   ۴(12

43  
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 محل انجام محاسبات

  
  
  
  
  
 

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

گر ميانگين و واريانس  - 128 گر پنج ۱۶و  ۸داده به ترتيب برابر  ۷ا ,ها تا از داده باشد و ا , , ,2 4 10 12 ضرب دو داده ديگـر كـدام  باشد، حاصل 14

 است؟

۱ (۴۵  ۲ (۴۸  ۳ (۴۰  ۴ (۴۹ 

گر انحراف -129 ,های معيار داده ا , , k1 0 kو 5برابر 1   كدام است؟ kگاه  باشد آن 0

۱(2 6   ۲(6   ۳(102 3   ۴(54 3  

سكه و در پاكت دوم حداقل يک سكه قرار  ۲حداقل پاكت قرار دهيم. با كدام احتمال در پاكت اول ۳سكۀ بهار آزادی را درون  ۱۰خواهيم  می - 130

 گيرد؟ می

۱(6
11   ۲(5

11   ۳(36
60   ۴(40

66  

نفر حضور دارند. بـه  A  ،B  ،C  ،D  ،۲های  تيم جانبۀ فوتبال، رئيس فدراسيون، يک مترجم و از هر يک از ۴كشی مسابقات  در مراسم قرعه -131

هم كنار هم  Cكنار هم و افراد تيم  Bكنار هم، افراد تيم  A  گيرند به طوری كه افراد تيم توانند دور يک ميز گرد قرار  چند طريق اين افراد می

  باشند؟

۱ (۵۷۶۰  ۲ (۷۲۰  ۳ (۱۲۰  ۴ (۵۰۴۰ 

 ع سه درايۀ وسط در سطر چهارم كدام است؟، مجمو۵در يک مربع التين چرخشی از مرتبۀ  -132

۱ (۱۵  ۲ (۱۲  ۳ (۱۰  ۴ (۹ 

گر - 133  كدام است؟ nو  m2مقادير طبيعی ترين گاه قدرمطلق تفاضل كم ، آنm!121|و n!125|ا

۱(/0 3   ۲ (۱۱  ۳ (۷  ۴ (۲۹ 

)يماندۀ تقسيمباق -134 )  1251000 9 112چند برابر رقم يكان ۷بر  10  است؟ 7

۱(/0 2   ۲(/0 3  ۳(/0 4   ۴(/0 5 

pدر گراف ناهمبند با مشخصات - 135  qو 12 55  داريم؟ ۴چند دور به طول 

۱ (۹۹۰  ۲ (۱۰۲۴  ۳ (۱۹۸۰  ۴ (۴۹۵ 

 گر مينيمم يكتا دارد؟ های زير مجموعۀ احاطه يک از گراف كدام -136

۱(P91   ۲(P14   ۳(P24   ۴(P100   

O،DOدايره به مركز  در نيم - 137 AB وKO KC وˆCBA 50  ،استx چند درجه است؟ 

۱ (۱۰  

۲ (۱۵  

۳ (۲۰  

۴ (۲۵ 
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 محل انجام محاسبات

  
  
  
  
  
 

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

ABبا توجه به شكل، - 138 , x , y 8  وˆB̂ C ،ماكزيمم مقدار برای استx y كدام است؟  
۱ (۱۸  
۲ (۱۹  
۳ (۲۰  
۴ (۲۱ 

ABC،BMبا توجه به شكل در مثلث - 139 MC  وAD  نيمساز زاويۀA است، نسبت مساحت مثلثABD به مساحت مثلثAMCكدام است؟ 

۱(3
5     

۲(13
20     

۳(7
10     

۴(3
4  

B̂با توجه به شكل -140 90 وDC FD 4 وBD8 وAE EC شده كدام است؟ است، مساحت قسمت رنگ 

۱(36
5   

۲(72
5   

۳(48
5   

۴(34
5   

a|است. ۶و شعاع دايرۀ محاطی داخلی آن برابر  ۷۰، برابر قائم است Cكه در رأس  cو  bو  aبه اضالع ABCمحيط مثلث - 141 b | كدام است؟ 

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۸  ۴ (۹ 

گر بزرگ -142  ترين زاويه باشد، اضالع مثلث كدام است؟ ترين زاويه دو برابر كوچک سه ضلع مثلث، سه عدد طبيعی متوالی است. ا

۱(, ,5 4 3   ۲(, ,6 5 4   ۳(, ,7 6 5   ۴(, ,8 7 6   

گر -143 cا , b , a  اضالع مثلثABC و تساویb c c a a b c 
   
1 1  كدام است؟ Ĉگاه بين اضالع برقرار باشد، آن 3

۱(30  ۲(45  ۳(60  ۴(120  

cبه طول اضالع ABCدر مثلث -144 , b , a ميانۀ ،AD  عمودبرAC گر cو b5است، ا   كدام است؟ aگاه  باشد. آن 11

۱ (۱۵  ۲ (۱۲  ۳ (۱۴  ۴( ۱۳ 

xطول وتری كه دايرۀ - 145 y x y   2 2 6 2 و انـدازه ضـلع ديگـر ايـن  ABCDكند برابر اندازه يک ضلع مستطيل  ها جدا میxاز محور  26
 كدام است؟ ABCDكند. مساحت مستطيل  ها جدا میyمستطيل برابر طول وتری است كه اين دايره از محور 

۱(12 105   ۲(18 105    ۳(16 3    ۴(18 3  
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 محل انجام محاسبات

  
  
  
  
  
 

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

گر فاصلۀ  (l)از خط هادی سهمی ۱۰به فاصلۀ  Mدر شكل زير نقطۀ  -146 2ه ترتيببC و M(３انون سهمی) از  Fقرار دارد. ا 2و 21 باشـد،  6

 كدام است؟ ACاندازۀ 

۱( ۷   

۲( ۴   

۳( ۵   

۴( ۶ 

گر  -147 B|و ۲پذير از مرتبه  ماتريس وارون Aا I |  Iباشد، حاصل دترمينان ماتريس 2 A BA  كدام است؟ 1

۱ (۲  ۲ (۳  ۳ (۴  ۴(2  

گر -148 Fا
 

  
  

0 2 1
0 0 3
0 0 0

Fباشد، حاصل ماتريس  F F F F   2 3 4 Aبه صورت 5 C
B D
 
 
 

Aهـای خواهد بود كه در آن ماتريس  2 1،B 1 1، 

C 2 Dو 2 1 C|خواهند بود. حاصل 2 |1 های های ماتريس چقدر بيشتر از جمع درايهA2 است؟ 

۱(1
6   ۲ (۶  ۳(1

5    ۴ (۵ 

|شده است. حاصل بنا ۹مثلثی با مساحت  bو  aروی دو بردار  -149 ( a b) (a b) |  2  كدام است؟ 3

۱ (۱۲۶  ۲ (۴۲  ۳ (۷۶  ۴ (۲۱ 

k، حاصلa2االضالع به ضلع در مثلث متساوی - 150 AB.BC BC.CA CA.AB  
     

 كدام است؟ 

۱(a 26    ۲(a26  ۳(a 23  ۴(a23 
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حقچاپ،تکثیروانتشارسؤاالتبههرروش)الکترونیکیو...(،قبلویابعدازبرگزاریآزمون،برایتمامیاشخاصحقیقیوحقوقیممنوعاست)حتیباذکرمنبع(ومتخلفینتحتپیگردقانونیقرارمیگیرند.

سال تحصیلی 1400-1401

وضعیتتعداد سؤالمـواد امتـحانـیردیف
پاسخگویی

شماره سؤال
مدت پاسخگویی

تااز

50 دقیقه151190اجباری40فیزیک1

30 دقیقه191220اجباری30شیمی2

عناوین مواد امتحانی آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی، تعداد سؤاالت و مدت پاسخگویی

شماره داوطلبی: نام و نام خانوادگی:

مدت پاسخگویی: 80 دقیقه تعداد سؤاالتی که باید پاسخ دهید: 70

دفترچه شماره 3

آزمـون جامع 3
پنج شنبه  1401/04/02

اختصــاصي آزمـــون 

دوره دوم متوسطه

پایه دوازدهم ریاضی
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 محل انجام محاسبات

  
  
  
  
  
 

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

  
 باشد؟  cm35ای به حجم گيری با استفاده از پيمانه تواند نتيجۀ حاصل از اندازه های زير، می چه تعداد از عبارت -151

dm3الف) mmج)    cm32ب)   310 3 33 mد)    10 6 35 10    
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

/چند پاسكال است؟ Bو Aدر شكل زير، اختالف فشار بين دو نقطه - 152 N(sin , g )kg 37 0 6 10 

۱(/9 6  
۲ (۹۶۰۰  
۳(/2 4  
۴ (۲۴۰۰۰  

 cm7ق گاز درون مخزن را چند درصد و چگونه تغيير دهيم تا ارتفاع جيوه در لولۀ سمت راست نسبت به حالـت اوليـه،در شكل زير، فشار مطل - 153

Pبيشتر شود؟ ( cmHg0 76،/Hg
g

cm
  313  دو لوله برابر است.) سطح مقطع و مساحت 6

  _ افزايش ۳۰) ۱
  _ كاهش ۳۰) ۲
  _ افزايش ۲۰) ۳
  _ كاهش ۲۰) ۴

شود. آهنگ تغيير فشار وارد بر كف ظرف از طرف مايع با گذشت زمان چگونه  در شكل زير، آب با آهنگ ثابتی از روزنۀ پايين ظرف خارج می - 154
 كند؟ (روزنه تقريباً در انتهای ظرف قرار دارد.) تغيير می

  يابد. ) ابتدا افزايش و سپس كاهش می۱
  يابد. افزايش می ) ابتدا كاهش و سپس۲
  يابد. ) پيوسته افزايش می۳
  يابد. ) پيوسته كاهش می۴

mكند و با تندی از حال سكون روی سطح شروع به حركت می kg50سواری به جرم مطابق شكل زير، سورتمه - 155
s

گـر  می Bاز نقطۀ  6 گذرد. ا

چنـد متـر بـر  Cسوار در هنگام عبور از نقطۀ  باشد، تندی سورتمه ABبرابر مسير  BCسوار در مسير  رتمهكار نيروی اصطكاک بر روی سو

m(gثانيه خواهد بود؟ )
s

 210 

۱(2 2     

۲(4 2     

۳(2 3     
۴( ۴   
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ثانيه با تندی ثابت، سه طبقه باال رود، توان متوسط موتور  ۱۰است. اگر اين باالبر در مدت  kg500سوری به همراه بار موجود در آنجرم اتاقک آسان - 156

,بخار است؟ ( اين آسانسور چند اسب Nhp W g kg 1 750   متر فرض كنيد.) ۳و نيروهای اتالفی را ناديده بگيريد و ارتفاع هر طبقه را 10

۱( ۳  ۲( ۲   ۳( ۶    ۴( ۴   

  كـش طول اين كتاب بـا همـان خـط C30گيری شده است. در دمای اندازه cm20طول كتابی، C10كش فلزی در دمای توسط يک خط - 157

)/شود. گيری می اندازه............  )
K

   5 11 5 10 

۱(/ mm0 /)۲    بلندتر ،2 mm0   تر كوتاه ،12
۳(/ mm0 /)۴    ، بلندتر06 mm0   تر كوتاه ،06

158 - /0 kJظرفيت گرمايیكيلوگرم يخ  با دمای صفر درجۀ سلسيوس را در ظرفی به  5
K10  كيلوگرم آب بـا دمـای ۲كه در آنC20  ،قـرار دارد

ماند. چند كيلـوژول گرمـا و چگونـه بـين سيسـتم و محـيط مبادلـه شـده  يخ در ظرف باقی می g300اندازيم. پس از برقراری تعادل، می

JAF؟است
kJ kJ(L , c )
kg kg.K

 320 4 

29/)۲  گرما از سيستم به محيط خارج رفته است. ـ ۲۹۶) ۱   ـ گرما از سيستم به محيط خارج رفته است. 6
  ) گرمايی بين سيستم و محيط مبادله نشده است.۴  گرما از محيط وارد سيستم شده است. ـ ۲۹۶) ۳

Pنمودار - 159 V  ،ژول گرما گرفته است، مطابق شكل زير است. در طول اين فرايند، انرژی درونی گاز چنـد ژول و  ۱۲۰۰گازی كه طی يک فرايند

)چگونه تغيير كرده است؟ atm Pa) 51 10  

  كاهش ـ ۴۰۰) ۱
  افزايش ـ ۴۰۰) ۲
  كاهش ـ ۲۰۰۰) ۳
  افزايش ـ ۲۰۰۰) ۴

 كند؟ ک به بيان ماشين گرمايی را نقض میكدام گزينه، قانون دوم ترمودينامي -160

۱(L HQ J , W J , Q J    550 250 700   ۲(L HQ J , W J , Q J    30 15 45   
۳(L HQ J , W J , Q J    75 40 115   ۴(L HQ J , W J , Q J   0 240 240   

كنـد.  از هر دو عبور می Iيكسان  اند و جريان های يكسانی درست شده دو سيملولۀ آرمانی، مطابق شكل زير داريم. اين دو سيملوله از سيم - 161
ها خيلـی  است؟ (در هر دو سيملوله، حلقه Bچند برابر بزرگی ميدان مغناطيسی در سيملولۀ  Aبزرگی ميدان مغناطيسی در داخل سيملولۀ 

  به هم نزديک هستند.)
۱ (۱  
۲ (۳  

۳(1
2  

۴(1
3  
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/به صورت SIاطيسی يكنواختی در بردار ميدان مغن -162 /B i j 0 3 0 4
 

كـه سـطح آن  cm20شكل بـه ضـلع باشد و قاب رسانای مربعی می 
است، در اين ميدان قرار دارد. به ترتيب از راست به چپ، بزرگی ميدان مغناطيسـی در آن محـيط و شـار  yو عمود بر محور  xموازی محور 

 اند؟ در كدام گزينه به درستی آمده SIطيسی عبوری از اين قاب در مغنا

۱(/0 /ـ 5  21 6 10  ۲(/0 0/)۳  ۲ـ 5 ـ4 22 10  ۴(/0 /ـ 4  21 6 10  

qای با بار الكتريكی ذره -163 mC 4 و با سرعتkm
s

كنـد، عمـود بـر راسـتای  آمپر عبور می ۱۰ای آرمانی كه از آن جريان  داخل سيملوله 5

گر اندازۀ نيروی مغناطيسی كه از طر خطوط ميدان مغناطيسی داخل سيملوله پرتاب می ف ميدان مغناطيسی درون سيملوله بر اين ذره شود. ا

Nشود، برابر وارد می 424 )T.mباشد، در هر متر از اين سيملوله چند دور حلقه وجود دارد؟ 10 )
A

   7
0 12 10 

۱(/0 1  ۲ (۱۰  ۳(/0 2  ۴ (۲۰  
ای رسانا به صورت زير است. اندازۀ بار الكتريكی كه از يک سطح مقطع مشخص حلقه در بازۀ  شار مغناطيسی عبوری از حلقه نمودار تغييرات -164

tزمانی  tتا 0 s tانیكند، چند برابر اندازۀ بار الكتريكی كه از يک سطح مقطع مشخص قاب در در بازۀ زمـ عبور می 4 s4 تـاt s8 
 كند، است؟ عبور می

۱(3
4  

۲ (۱  
۳ (۲  

۴(1
2  

 شود؟ خازن چند برابر می كنيم. اندازۀ ميدان الكتريكی بين صفحات اين فاصلۀ بين صفحات خازن تختی را پس از جدا كردن از باتری، سه برابر می - 165

1)۲  ماند.  ) ثابت می۱
3   ۳ (۳  ۴ (۹  

گر بارهای های يک مثلث متساوی ای روی رأس در شكل زير، سه بار الكتريكی نقطه -166 مثبـت  ،q3منفـی و بـار ،q2و q1االضالع قرار دارند. ا
qباشد و داشته باشيم |q |3 از طرف دو بـار ديگـر بـر  q1تواند برايند نيروهای وارد بر بار يک از بردارهای زير نمی ، در اين صورت كدام2

 باشد؟ SIحسب 

۱(i j2 4
 

   

۲(i j3 5
 

   

۳(i j6 4
 

   

۴(i j2 2
 

    
 های زير صحيح است؟ چه تعداد از عبارت -167

  شود. شده به يک رسانا، در سطح داخلی آن توزيع می الف) بار داده
  ر است.تيز سطح جسم رسانا، در حالت تعادل الكترواستاتيكی، پتانسيل الكتريكی بيشت ب) در نقاط نوک

  ج) ميدان الكتريكی درون رسانا هميشه صفر است.
كم بار، بيشتر است. د) در نقاط نوک  تيز سطح خارجی رسانای باردار، ترا

   ۳) ۴  ۲) ۳  ۱) ۲  ) صفر۱
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ان مصرفی در چند اهم باشد تا در هر دو حالت، تو Rكنيم. مقاومت  وصل می bو بار ديگر به نقطۀ  aرا به نقطۀ  Kدر شكل زير، يک بار كليد  - 168
 مدار يكسان باشد؟ (باتری را آرمانی در نظر بگيريد)

۱(/7 5   
۲(/4 8   
۳(/3 25   
۴(/6 5    

 چند آمپر و در چه جهتی است؟ R2در مداری به شكل زير، جريان الكتريكی در مقاومت -169

۱(4
  Bبه طرف  Aـ از  3

۲(4
  Aبه طرف  Bـ از  3

۳(8
  Bبه طرف  Aـ از  3

۴(8
   Aبه طرف  Bـ از  3

 ام مقاومت بيشترين توان مصرفی را دارد؟قسمتی از يک مدار در شكل زير آمده است. كد - 170

۱(R5  

۲(R1    

۳(R3   

۴(R2  

 گذرد، چند آمپر است؟ می Mدر مدار شكل زير، جريانی كه از نقطۀ  - 171

۱ (۸  

۲(4
3   

۳(20
3   

۴ (۱۶   
گـر  ترمـز كـرده و می aكند و پس از مدتی با شتاب  شروع به حركت می xبر روی محور  a3متحركی از حال سكون با شتاب ثابت -172 ايسـتد. ا

 ه در حركت تندشونده و كندشونده چند متر است؟شد متر باشد، اختالف مسافت طی ۴۰۰مسافتی كه متحرک در كل حركت طی كرده است، 

۱ (۳۰۰  ۲ (۲۰۰  ۳ (۱۰۰  ۴ (۵۰  
متـر را  ۸۰سوم حـركتش،  ثانيۀ ۳متر و در ۲۰اول حركتش،  ثانيۀ ۳در حال حركت است. اين متحرک در xمتحركی با شتاب ثابت روی محور  - 173

 ثانيۀ اول حركتش چند متر طی كرده است؟ ۹كند. متحرک در  طی می

۱ (۱۰۰  ۲ (۱۵۰  ۳ (۱۴۰  ۴ (۱۳۰  
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انـد، نشـان  كنند و در مبدأ زمان از كنـار هـم عبـور كرده حركت می xكه بر روی محور  Bو  Aزمان دو متحرک  ـ شكل زير، نمودار سرعت -174
 ديگر چند متر است؟ شود، فاصلۀ دو متحرک از يک دهد. هنگامی كه اندازۀ سرعت دو متحرک برابر می می

۱ (۲۰  
۲ (۳۰  
۳ (۴۰  
۴ (۵۰  

kmاتوبوسی با سرعت ثابت - 175
h108 در حال حركت است. مسافری از صندلی رديف سوم بلند شده و با شتابm

s28  شروع به حركت به سمت

mنشيند و بعد با سرعت ثابت دقيقه می ۱۰كند، سپس در انتهای اتوبوس به مدت  انتهای اتوبوس می
s20  به سمت صندلی خود حركت كرده

 نشيند. سرعت متوسط مسافر در اين مدت چند متر بر ثانيه است؟ و روی آن می

  ۳۰) ۴  ۲۰) ۳  ۸۰) ۲  ) صفر۱

گر شتاب حركت جسم - 176 mدر شكل زير، ا
s24 باشد، ضريب اصطكاک جنبشی بين سطح و جسم برابر كدام گزينه است؟m(g )

s
 210   

۱(/0 25   
۲(/0 3  

۳(/0 2   
۴(/0 1   

كنش نير متوقف می سنگ پس از مدتی .كنيم پرتاب می افقی و مماس بر آن مطابق شكل زير، تكه سنگی را روی سطح - 177 وهای وارد بر شود. وا
  ها هستند؟ كند، در كدام جهت جسم طی زمانی كه حركت می

۱ (  ،  ، ،     ۲ (  ،  ، ،   
  

۳ (  ،  ، ،     ۴ (  ،  ، ،   
mبا تندی kg2ای به جرم گلوله - 178

s10 كثر ت گـر انـدازۀ نيـروی  متری در آب فرو مـی ۲ا عمق به آب برخورد كرده و در راستای قائم حدا رود. ا

Ngنيوتون باشد، اندازۀ نيروی مقاومت آب در مقابل حركت گلوله، چند نيوتون است؟ ۲۵شناوری وارد بر گلوله از طرف آب برابر با  )
kg

 و 10

 نيروی مقاومت آب در مقابل حركت گلوله را ثابت فرض كنيد.)

۱ (۴۵  ۲ (۵۰  ۳ (۵۵  ۴ (۷۵  
گر جرم گلول از ارتفاع يكسان نسبت به زمين رها می Bو  A ۀدو گلول -179 باشد و نيروی مقاومت هوا برای هـر  B ۀ، سه برابر جرم گلولA ۀشوند. ا

ايی در ج در راستای قائم بـه جابـه A ۀجايی گلول باشد، در مدت زمان يكسان، نسبت جابه Bدرصد وزن گلولۀ  ۲۰دو جسم، يكسان و معادل 
 ها در ابتدا نسبت به زمين، زياد است.)  راستای قائم ، برابر كدام گزينه است؟ (فرض كنيد ارتفاع گلوله B ۀگلول

۱(7
6  ۲(6

7  ۳(7
3  ۴(3

7  
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مرتبه محيط دايره را طی  ۱۸۰دقيقه،  ۱كه در هر  كند. به طوری متر را با سرعت ثابت طی می ۱۰ای به شعاع  محيط دايره kg2جسمی به جرم - 180

1كند. تغيير تكانۀ اين جسم در می
)است؟ SIدوره چند واحد  4 )  3  

۱ (۱۸۰  ۲ (۳۶۰  ۳(180 2   ۴(360 2   

Nرا با فنری با ثابت kg8ای به جرم وزنه -181
m200 ۀآوريم. ايـن نوسـانگر در لحظـ روی سطح افقی بدون اصطكاكی به نوسـان درمـیt  از  0

xمكان A  )A گر دامن نوسان است)، شروع به نوسان می ۀدامن t/زمانی ۀباشد، تندی متوسط وزنه در باز cm10نوسان، ۀكند. ا s1 0 3 

t/تا s2 0 )متر بر ثانيه است؟ ، چند سانتی4 ) 3 

۱ (۵۰  ۲ (۱۰۰  ۳ (۱۵۰  ۴ (۲۰۰  

x/، به صورتSIيک نوسانگر در  ۀحركت هماهنگ ساد ۀمعادل - 182 cos( t) 0 t/زمـانی ۀاست. تندی متوسط اين نوسانگر در باز 02 s1 0 5 

tتا s2  متر بر ثانيه است؟  ، چند سانتی2

۱ (۸  ۲ (۴  ۳(4
3  ۴(2

3   

 a ۀكند. ذر ای حركت می شده در طول ريسمان كشيده xدهد كه در جهت محور  ای از زمان نشان می شكل زير، يک موج سينوسی را در لحظه - 183

/زمان در مدت s0  كند؟  متر را طی می ، مسافت چند سانتی02

۱ (۲  

۲ (۴  

۳ (۸  

۴ (۱۶   

گر  -184 يابد. فاصـلۀ اوليـۀ از منبـع صـوت چنـد متـر بـوده  بل كاهش می دسی ۱۴متر از منبع صوت دور شويم، تراز شدت صوت به اندازۀ  ۲۰ا

WI/است؟ , log )
m

 12
0 210 2 0  و از اتالف انرژی صوتی در محيط صرف نظر كنيد.)3

۱ (۵  ۲ (۱۰  ۳ (۱۵  ۴ (۲۰  

) بـه ۱دهد. نسبت طول موج در محـيط ( ) را نشان می۲) و (۱شده در دو محيط شفاف ( كستههای موج فرودی و ش شكل زير، وضعيت جبهه - 185

 ) برابر كدام گزينه است؟۲طول موج در محيط (

۱(3
6   

۲(2 3  

۳(3  

۴(3
3  
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رسـد. عـرض هـر يـک از  می nm3000بـه nm4000داشتن شرايط آزمايش، طول موج نور مورد آزمايش از نگ، با ثابت نگهدر آزمايش يا - 186

 كند؟ نوارهای تاريک و روشن، چند درصد و چگونه تغيير می

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

 شـود، بـه صـورت انرژی فوتونی كه در اثر گذار الكترون در اتـم هيـدروژن از تـراز انـرژی بـاال بـه تـراز انـرژی پـايين ايجـاد میرابطۀ  - 187

E A( )
n n

 
2 2
1 به ترتيب ثابت ريدبرگ، سرعت نور در خأل و ثابت پالنک  R،c،hبرابر كدام گزينه است؟ ( Aباشد. در اين رابطه می 1

 باشند.) می

۱(R
hc

  ۲(Rhc  ۳(R  ۴(Rc
h

  

گر الكترون در اتم هيدروژن در تراز - 188 nا   تواند تابش كند، چند ريدبرگ است؟ ترين فوتونی كه می باشد، انرژی پرانرژی 3

۱(8
9  ۲(9

8  ۳(1
9  ۴(1

16  

گر با ثابت ماندن طول تار، اندازۀ نيـروی كشـش تـار،  Hz1200گ ششم،در يک تار مرتعش دو سربسته، بسامد هماهن - 189 درصـد  ۴۴است. ا

 افزايش يابد، بسامد هماهنگ دهم اين تار مرتعش چند هرتز است؟

۱ (۶۰۰  ۲ (۱۲۰۰  ۳ (۲۴۰۰  ۴ (۴۸۰۰  

1يم. هنگامی كههای اوليۀ يكسان دار هايی با تعداد هسته ، نمونهBو  Aاز دو مادۀ پرتوزای  -190
به صورت فعال بـاقی  Aهای اوليۀ مادۀ  هسته 64

 است؟ Bعمر مادۀ  چند برابر نيمه Aعمر مادۀ  اند. نيمه دچار فروپاشی شده Bهای اوليۀ مادۀ  درصد از هسته ۷۵اند،  مانده

۱(1
3   ۲ (۳  ۳ (۶  ۴(1

6   

  
  های زير در ارتباط با يون سديم درست است؟ چه تعداد از عبارت - 191

 های طبيعی و گوناگون خود، تنها به شكل يون سديم وجود دارد. عنصر سديم در تركيب  

 تر است. های پتاسيم و منيزيم به ترتيب بيشتر و كم چگالی بار آن از يون  

 نصف يون پتاسيم است.نياز روزانۀ بدن هر فرد بالغ به يون سديم ،  

 ها است. كند، به دليل وجود يون سديم در آن ها را روشن می ها و خيابان هايی كه شب هنگام، بزرگراه نور زرد المپ  

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴ 

/روی سطح آب، در دمای cm4يک حباب كروی به قطر -192 C45 5 و فشار/ atm0 ، حاوی چند مولكول بخار آب اسـت؟ (فـرض كنيـد 667

اند، های بخار آب تشكيل داده تمام حجم كره را مولكول 3(  

۱(/  177 4 10   ۲(/  207 4 10   ۳(/  174 9 10   ۴(/  204 9 10  
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  ای، در اليۀ ظرفيت اتم چند درصد عنصرها، فقط يک زيراليۀ دو الكترونی وجود دارد؟ در مجموع چهار دورۀ نخست جدول دوره -193
۱(/83 33   ۲(/72 22   ۳(/47 22   ۴(/77 77  

ك -194 كسيژن می Aدار  دار و نيتروژن سيژنتركيب آلی ا گر نسبت مولی با مقدار معينی ا  NOو نسبت مولی  ۳حاصل برابر  COبه  CO2سوزد. ا

1حاصل برابر N2به
كنش مورد نظ 4 كسيژن در معادلۀ موازنه شدۀ وا   كدام است؟ Aر به ازای سوختن يک مول باشد، ضريب مولی ا

  x y z pA :C H N O  

۱(x z y p  35 4 10 20
40  ۲(x z y p  35 2 10 20

40   ۳(x z y p  63 4 18 36
72   ۴(x z z p  45 2 18 36

72  

)تری است؟ ر كدام گونۀ زير، عدد كوچکهای ناپيوندی د های پيوندی و شمار جفت الكترون تفاوت شمار جفت الكترون - 195 Sn , Te)50 52   

۱(TeO2   ۲(IF2   ۳(SnCl2   ۴(CS 2
3  

13/، ۱۵، ۶۴جرمی به ترتيب  ای از گاز طبيعی حاوی متان، اتان، پروپان و نيتروژن با تركيب درصد نمونه -196 7/و 2 باشد. فـرض كنيـد بـا  می 8
 گرم گاز طبيعی چند گرم ۱۰۰ازای  ـ بوتين تبديل شود. به۱به ايزومری از  100%استفاده از يک كاتاليزگر، كل كربن موجود در گاز طبيعی با بازده

C)آيد؟ از ايزومر مورد نظر به دست می , H , N :g.mol )   112 1 14   
۱(/52 3   ۲(/61 0   ۳(/79 6   ۴(/90 1  

گر جرم -197 حلول به دست آمده كدام است؟ (از تغيير حجم در اثر مخلوط كردن را با هم مخلوط كنيم، موالريتۀ م IIو  Iهای  های برابر از محلول ا

Ca) صرف نظر كنيد.) , Br :g.mol )  140 80  

(I  و چگالی ۲۰محلول كلسيم برميد با درصد جرمی/ g.mL11 250   

(II و چگالی ۴۰می محلول كلسيم برميد با درصد جر/ g.mL11 333  

۱(/1 40   ۲(/1 71   ۳(/1 93   ۴(/2 19  

گيری كـرد. او بـا  س جرم آن را انـدازهآموزی برای تعيين ميزان گوگرد در يک نمونه، گوگرد را به صورت باريم سولفات رسوب داد و سپ دانش - 198
درصد از رسوبی كه  ۳۰گزارش كرد، در حالی كه در واقع  ۲۰كه تمام رسوب حاصل، باريم سولفات است، درصد گوگرد را در اين نمونه  فرض اين

O)به دست آورده بود باريم سولفيد بود. درصد واقعی گوگرد در نمونه به تقريب چقدر بوده است؟ , S ,Ba :g.mol )   116 32 137   
۱ (۳۲  ۲ (۲۲  ۳ (۱۸  ۴ (۱۴ 

Al)است، چند يون سولفات وجود دارد؟ ppm1620در پنج گرم از محلول آلومينيم سولفات كه غلظت يون آلومينيم در آن برابر - 199 g.mol ) 127   

۱(/  191 2 10   ۲(/  201 2 10   ۳(/  192 7 10   ۴(/  202 7 10  

  است؟ نادرستيک از مطالب زير  كدام -200
  خودی بوده در حالی كه انجام اسمز معكوس با مصرف انرژی همراه است. اسمز يک فرايند خودبه) ۱
  است.) هوا همانند آب دريا و آب آشاميدنی از يک حالل و چند حل شونده تشكيل شده ۲
كلريد به ترتيب می ) گشتاور دو قطبی مولكول۳ 0/تواند برابر های هيدروژن سولفيد و كربن تترا 0/و 97   دبای باشد. 76
  متفاوت با دما و فشار اتاق است. STPدر شرايط  HF) حالت فيزيكی ۴
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  )Br35،Ge32است؟( نادرستكدام گزينه در مورد برم  -201
  تر است. شعاع اتمی آن از شعاع اتمی ژرمانيم كم) ۱
  تر است. ) نقطۀ ذوب و جوش آن از فلوئور بيشتر ولی از يد كم۲

كنش با گاز هيدروژن به دمای حداقلی۳   نياز دارد. C200) سومين هالوژن جدول بوده و برای وا
كنش با اتن، تركيب ۴  آورد. برمو اتان را به وجود می ـ دی۱، ۱) به حالت آزاد و مولكولی قرمزرنگ بوده و در وا

گانه، جرم - 202 ) بـا مقـدار اضـافی محلـول II) و آلياژ منيزيم ـ آلومينيم (آزمايشIهای يكسان از منيزيم خالص (آزمايش در دو آزمايش جدا
كنش داده گر جرم گاز هيدروژن آزاد شده در آزمايش هيدروكلريک اسيد وا II ،/1اند. ا  Iبرابر جرم گاز هيدروژن آزاد شده در آزمـايش 25

Mg)ژ كدام است؟باشد، درصد جرمی آلومينيم در آليا , Al :g.mol )  124 27   
  Mg(s) HCl(aq) MgCl (aq) H (g)  2 22  

  Al(s) HCl(aq) AlCl (aq) H (g)  3 22 6 2 3   
۱ (۷۵  ۲ (۶۰  ۳ (۵۰  ۴ (۴۰ 

  های آروماتيک يكسان است؟ فرمول مولكولی چه تعداد از ساختارهای زير با فرمول مولكولی سر گروه هيدروكربن -203

            

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴ 

  كدام مطالب زير درست هستند؟ - 204
  رساند. های پوست آسيب می آ) شستن پوست يا تماس آن با پنتان و هپتان در دراز مدت به بافت
  كند. سنگ، گرمای بيشتری آزاد می ب) سوزاندن يک گرم بنزين در مقايسه با سوزاندن يک گرم زغال

Cۀپ) هر هيدروكربنی كه در ساختار خود حداقل يک پيوند دوگان C  شود. داشته باشد، آلكن ناميده می  
كسيد، تركيب يونی كلسيم سولفات توليد می ها از روی آهک برای به دام انداختن گاز گوگرد دی ت) با عبور گازهای خروجی نيروگاه   شود. ا

 »ت«، »پ) «۴  »ت«، »ب) «۳  »پ«، »ب«، »آ) «۲  »ب«، »آ«) ۱

زنجير اين آلكين كدام است؟  دار و راست است. تفاوت ميان شمار ايزومرهای شاخه kJ5210ندهای يک آلكين گازی برابرمجموع آنتالپی پيو -205

C__(ميانگين آنتالپی پيوندهای H ،__C C و______C C  كيلوژول بر مول در نظر بگيريد.) ۸۴۰و  ۳۵۰، ۴۱۵را به ترتيب  
 ۲) ۴  ۱) ۳  ۳) ۲  صفر) ۱

كنش - 206 كنش با توجه به وا Nهای زير، آنتالپی وا O (s) N O (g) N O (g) 2 5 2 3 2   چند كيلوژول است؟ 42
  /a) NO(g) NO (g) N O (g) H kJ    2 2 3 39 8   
  /b) NO(g) NO (g) O (g) N O (g) H kJ     2 2 2 5 112 5   
  /c) NO (g) N O (g) H kJ   2 2 42 57 2   
  /d) NO(g) O NO (g) H kJ    2 22 2 114 2   

  /e) N O (s) N O (g) H kJ   2 5 2 5 54 1   
۱(/22 2   ۲(/76 3   ۳(/31 9   ۴(/35 0  
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كنش كلسيم -207 گانه، وا كنش كربنات با محلول  در دو ظرف جدا كنش آهن (۱هيدروكلريک اسيد (وا كنش III) و وا كسيد با كربن (وا ) در حال ۲) ا
گر پس از گذشت  كنش ( ۴انجام است. ا 2/)،۱دقيقه، تغيير جرم مخلوط وا كـنش ( 5 ) باشـد، سـرعت متوسـط ۲برابر تغيير جرم مخلوط وا

كسيد است؟IIIمصرف آهن (مصرف هيدروكلريک اسيد، چند برابر سرعت متوسط    ) ا
۱(/2 40   ۲(/7 50   ۳(/4 80   ۴(/3 75  

گر به جای هر كدام از اتم -208 هـای زيـر در  ز عبارتترين مولكول كربوكسيليک اسيد، يک گروه اتيل قرار گيرد، چه تعـداد ا های هيدروژن ساده ا

C)ارتباط با تركيب ايجاد شده درست است؟ , H , O :g.mol )   112 1 16   

 .نام اين تركيب اتيل استات است  

  تفاوت جرم مولی آن با جرم مولی پارازايلن به اندازۀ جرم دو مولH2 .است  

 از سوختن كامل آن، به نسبت مولی برابرCO2 وH O2 شود. توليد می  

  ـ پنتن است.۱نسبت درصد جرمی كربن به درصد جرمی هيدروژن آن برابر با همين نسبت در مولكول  
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

A ،/100بر اثر سوختن كامل نيم مول از پليمر  - 209 كسـيد در شـرايط  یمترمكعب گاز كربن د 8 گـر شـمار واحـدهای  توليـد می STPا شـود. ا
  نسبت داد؟ Aتوان به پليمر  باشد، كدام ساختار زير را می ۱۵۰۰تكرارشونده در هر مولكول اين پليمر 

۱ (  ۲ (
  

 

۳ (  ۴ (  

0/با غلظت HAليتر محلول از اسيد خيلی ضعيف ميلی ۱۰مقدار  -210 در اين محلـول بـه يـک  Hكه غلظت موالر در اختيار داريم. برای اين 1
  ليتر آب خالص بايد به آن اضافه كرد؟ سوم مقدار اوليه برسد، چند ميلی

۱ (۶۰  ۲ (۸۰  ۳ (۴۰  ۴ (۲۰ 

  های زير درست است؟ چه تعداد از عبارت - 211

 مطابق مدل آرنيوسNH3 شود. برخالف اتانول، باز محسوب می  

 شيرين در آب، كاغذ های خورنده است و برخالف محلول جوش كننده جوهرنمک جزو پاکpH آورد. را به رنگ سرخ درمی  

 تر از يون سديم است. با آب، قوی كنش يون پتاسيم كنندگی صابون مايع بيشتر از صابون جامد است، زيرا برهم قدرت پاک  

 تر از يک است. آيد، بزرگ نسبت غلظت مولی يون هيدروكسيد به يون هيدرونيوم در خاكی كه گل ادريسی در آن به رنگ آبی درمی  
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴ 

گر  -212 pH/ليتر محلول باريم هيدرو كسيد با ميلی ۵۰۰ا  12 pH/تر محلول پتاس بالي ميلی ۷۵۰را با  7  13 مخلوط كنيم،  C25در دمای 3
pH محلول نهايی كدام است؟/(log )7 0 85   

۱(/13 05     ۲(/13 15   
۳(/12 85     ۴(/12 95  
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كسايش اتم كربن در كدام -213   تر است؟ های زير بزرگ يک از تركيب عدد ا
 ) الكل چوب۴  ) اوره۳  ) جوهرمورچه۲  متيل آمين) ۱

  است؟ نادرستهای زير در ارتباط با آبكاری يک قاشق آهنی با فلز كروم  چه تعداد از عبارت -214
 عنوان الكتروليت سلول انتخاب كرد. توان به هر تركيب يونی شامل كاتيونی از فلز كروم را می  
 كسايش همانند نيم نيم كنش ا كنش كاهش مربوط به فلز كروم است. وا   وا
 يابد. قاشق آهنی بايد به قطب منفی باتری وصل شود و جرم آن به مرور زمان افزايش می  
  است.جهت جريان الكترون در مدار بيرونی سلول آبكاری از تيغۀ كروم به سمت قاشق آهنی  
 ۳) ۴  ۲) ۳  ۱) ۲  صفر) ۱

Hدرصد جرمی - 215 O2 گر  ۳۵ای از خاک رس برابر  در نمونه گـرم از  ۷۵گرم از اين خاک رس را به مقدار كافی حـرارت داده و  ۴۰۰درصد است، ا
  جرم خود را از دست دهد، درصد جرمی آب در نمونۀ نهايی كدام است؟

۱(/16 25   ۲( ۲۰  ۳ (/22 5  ۴(/27 5  
  های زير درست است؟ چه تعداد از عبارت -216

  اتم كربن ديگر متصل است. ۴در الماس برخالف گرافيت، هر اتم كربن به  
 تركيبTiO2 كند. ی را بازتاب میهای مرئ يک رنگدانۀ معدنی است كه همۀ طول موج  
 ها، تمام فرايندهای انجام شده، فيزيكی هستند. در تكنولوژی توليد انرژی الكتريكی از پرتوهای خورشيدی به كمک آينه  
  كسيژن بيش از   دهند. درصد پوستۀ جامد زمين را تشكيل می ۹۰تركيب دوتايی سيليسيم و ا
۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴ 

كنش در كدام -217   تری است؟ عدد بزرگ eای زير پس از موازنه ضريبه يک از نيم وا

۱(CH (g) H O(l) CO (g) H (aq)  4 2 2  

۲(HfO(OH) (aq) H O(l) Hf (s) OH (aq)  2 2  

۳(Ti O (s) H (aq) TiO(s) H O(l)  2 3 2  

۴(Fe O (s) H O(l) Fe(OH) (s) OH (aq)  2 3 2 2  

Nای به حجم يک ليتر، تعادل در محفظه - 218 (g) H (g) NH (g)2 2 33 2 ر دمایدC200  برقرار است. با توجه به شكل زير چه تعداد از
  های پيشنهاد شده درست است؟ عبارت

 مقدار ثابت تعادل در دمایC200 تر از يک است. بزرگ  
 ) در اثر افزودن۱تعادل (/ mol0 كنش بهم خورده است.گاز نيتروژن به محفظۀ  05   وا
 ) مقداری گاز۱اگر به تعادل (HCl كنش در جهت برگشت جابه كنش كاسته می اضافه شود، وا   شود. جا شده و از درصد مولی آمونياک در مخلوط وا
 ) گر به تعادل كنش در جهت خاصی جابهيابد  ) مقداری گاز هليم اضافه شود، هر چند فشار كلی سامانه افزايش می۱ا   شود.  جا نمی اما وا
۱ (۴    
۲ (۳  
۳ (۲    
۴ (۱  
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 محل انجام محاسبات

  
  
  
  
  
 

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

  است؟ نادرستيک از مطالب زير  كدام -219
كنش گاز اتن با كلر تركيبی به دست می) ۱  شود. كنندۀ موضعی از آن استفاده می حس آيد كه به عنوان بی از وا

  يابد. دار، مقدار اوزون تروپوسفری افزايش می رنگ نيتروژن ای ) در هوای يک شهر بزرگ با كاهش مقدار گاز قهوه۲
  توانند عنصر ضروری نيتروژن برای رشد خود را به طور مستقيم از هوا جذب كنند. ) گياهان نمی۳
  های هدف بيشتر باشد، ساخت آن دشوارتر بوده و به دانش پيشرفته و فناوری كارآمدتری نياز دارد. های عاملی در مولكول ) هر چه نوع و شمار گروه۴

گر دی - 220 يكسان و جرم مولی اين دو پليمر با هم برابر باشد، شمار واحدهای تكرار شوندۀ كـوالر چنـد  PETاسيد سازندۀ پليمرهای كوالر و ا

C)آمين سازندۀ كوالر يک حلقۀ بنزنی با دو گروه آمينی است.) است؟ (دی PETبرابر , H , O , N :g.mol )    112 1 16 14   
۱(/0 80   ۲(/0 90  ۳(/0 60   ۴(/0 70  
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