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 ساله عينكي هستند. در اين گزارش جامعة آماري كدام است؟  45تا  25 پزشكاندرصد از  60 - 1

  كشور  پزشكان) تمامي 2    ) تمام افراد عينكي موجود در كشور 1
  سال  45تا  25داراي سن  پزشكان) تمامي 4  سال  45تا  25) تمامي افراد داراي سن بين 3

 ترتيب چه نوع كميتي هستند؟ به» شهاي اشخاص در ارت درجه«و » نوع شغل افراد يك جامعه«، »دوندهسرعت يك «هريك از متغيرهاي  - 2
  كمي پيوسته، كيفي اسمي، كيفي ترتيبي) 2  ) كمي پيوسته، كيفي ترتيبي، كمي گسسته1
  ) كيفي اسمي، كيفي اسمي، كمي گسسته4  كيفي اسمي، كيفي ترتيبي، كيفي ترتيبي )3

 ؟درستي بيان شده است حل علم آمار بهدر كدام گزينه مرا - 3
  گيري آوري اعداد و ارقام، تحليل و تفسير داده، سازماندهي داده، نتيجه جمع) 1
  ، تحليل و تفسير دادهگيري آوري اعداد و ارقام، سازماندهي داده، نتيجه جمع) 2
  سازماندهي دادهتجزيه و تحليل داده،  ،گيري ، نتيجهاطالعاتآوري  جمع) 3
  گيري آوري اطالعات، سازماندهي داده، تحليل و تفسير داده، نتيجه ع) جم4

4 - C ببارد و باراناول سال  ةكه در هفت د آنمپيشاB كه در اين مدت هوا آفتابي باشد، است. پيشامد پيشامد آنB C′ نه است؟بيانگر كدام گزي 
  نبارد.باران اول سال هوا آفتابي باشد و  ة) در هفت2  ببارد. بارانهوا آفتابي نباشد و  اول سال ة) در هفت1
  نبارد.باران اول سال هوا آفتابي نباشد يا  ة) در هفت4  ببارد.باران هوا آفتابي نباشد يا اول سال  ة) در هفت3

A)باشند، پيشامد  Sاي  دو پيشامد از فضاي نمونه Bو  Aاگر  - 5 B) (B A)− − معادل كدام گزينه است؟ 
   Bرخ دهد و نه  A) نه 1
  رخ دهد. Bيا  Aهاي  ) حداقل يكي از پيشامد2
  رخ دهد.  Bيا A) حداكثر يكي از دو پيشامد 3
  رخ دهد. Bيا  A) دقيقاً يكي از دو پيشامد 4

P(A طوري كهباشند به  مد ناسازگاردو پيشا Bو  Aاگر  - 6 B) /− =0 P(Bو  2 ) /′ =0 P(Aمقدار ، آنگاه7 B)  كدام است؟ 
1 (/0 5   2 (/0 7   3 (/0 8   4 (/0 9   

كه كلمة ساخته شده با حرف  بسازيم. احتمال آنحرفي به طور تصادفي كلمات هشت DYNAMICSخواهيم با كنار هم قرار دادن حروف كلمة  مي - 7
A و حروف كلمة نشودشروعMIC  سه حرف آخر آن باشد، كدام است؟ 

1 (7
60    2 (1

70    

3 (3
70     4 (3

35   

 د؟ ند باشنتوان ترتيب از راست به چپ مربوط به چه نوع متغيري مي به» ، متوسط2، درجه آبي، كيلوگرم 1000«هر يك از مقادير  - 8
  ه، كيفي اسمي، كمي گسسته، كيفي ترتيبي) كمي گسست1
  ) كمي پيوسته، كيفي اسمي، كيفي ترتيبي، كيفي ترتيبي2
  ) كمي گسسته، كيفي ترتيبي، كيفي ترتيبي، كيفي اسمي3
  ) كمي پيوسته، كيفي اسمي، كمي گسسته، كيفي اسمي4

  قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاريهدف  دقيقه 30 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )1( رياضيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 

نگاه به گذشته–1رياضي

 )1رياضي (

 آمار و احتمال
 170تا  141هاي  صفحه
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 كه اين دو مهره هم رنگ باشند، چقدر است؟  كنيم، احتمال آن سه خارج ميدرون يك كيسه داريم. دو مهره از كي زردمهرة  8و  سبزمهرة  10، سفيدمهرة  7 - 9

1 (47
150  2 (70

150  3 (103
150   4 (37

150   

 رو شده اول باشد، كدام است؟ دضرب اعدا كه حاصل كنيم. احتمال آن دو تاس سالم را با هم پرتاب مي - 10

1( 1
6  2 (1

3  3 (1
4  4 (1

2  

يك متغير . . . است كه مقادير آن (بـه   يك فيلم سينمايينامند و ميزان عالقه به  دهند . . . مي عددي را كه به ويژگي يك عضو از جامعه نسبت مي - 11
 ترتيب از راست به چپ) بسيار زياد، زياد، متوسط، كم و بسيار كم است. 

  مقدار متغير، كيفي ترتيبي) 4  حجم نمونه، كيفي ترتيبي )3  ) مقدار متغير، كيفي اسمي 2  ) حجم نمونه، كيفي اسمي 1
 ترتيب در كدام گزينه آمده است؟  هب» دماي يك سلول«و » شاخص تودة بدن«نوع متغيرهاي  - 12

  كيفي ترتيبي  -) كمي گسسته2    كيفي ترتيبي  -) كمي پيوسته1
  كيفي اسمي  -) كمي گسسته4    كمي پيوسته -) كمي پيوسته3

ترتيب از راست به  به »التحصيالن ساالنة يك دانشگاه تعداد فارغ«و » جنسيت افراد«، »هاي يك كشور تعداد درياچه«، »جرم يك سياره«متغيرهاي  - 13
 هايي هستند؟  چپ چه نوع كميت

  ) كمي گسسته ـ كيفي ترتيبي ـ كيفي اسمي ـ كمي پيوسته 2  ـ كيفي اسمي ـ كمي گسسته كمي گسسته ) كمي پيوسته ـ 1
  ته ) كمي پيوسته ـ كيفي ترتيبي ـ كيفي اسمي ـ كمي پيوس4  ) كمي پيوسته ـ كمي گسسته ـ كيفي ترتيبي ـ كمي گسسته 3

كه مجموع اعداد اين دو كارت  كنيم. احتمال آن نوشته شده است دو كارت به تصادف انتخاب مي 7تا  1ها اعداد  كارت يكسان كه بر روي آن 7از بين  - 14
 باشد؟  زوجها  باشد، چند برابر احتمال آن است كه مجموع آن فرد

1 (3
2  2 (4

3   3 (75/0  4 (1  

 مهره به تصادف خارج كنيم، چقدر احتمال دارد دقيقاً دو مهره همرنگ باشند؟  3  قرمز وجود دارد. اگر از اين جعبه ةمهر 3سفيد و  ةمهر 5اي  در جعبه - 15

1(45
56   2(30

56   3(54
56   4(47

56   

 چند متغير از متغيرهاي زير كمي پيوسته است؟  - 16

  »تعداد غائبين يك كالس در هفته –مقاومت يك ترانزيستور  –طول قد افراد يك خانواده –آموزان يك كالس  سن دانش«
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

 نويسيم. با چه احتمالي ارقام آن يكي در ميان زوج و فرد هستند؟  رقمي كه ارقام آن تكراري نيست مي يك عدد شش 6تا 1با ارقام - 17

1 (1
6  2 (1

8  3 (1
10  4 (1

12   

ضرب اعداد دو تاس فرد  كه حاصل كه مجموع اعداد دو تاس عددي زوج باشد به احتمال آن نسبت احتمال آن .كنيم ميرا با هم پرتاب  دو تاس سالم - 18
 ؟كدام است ،باشد

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

 ر قرار دارد؟ نف 3كنيم. با كدام احتمال يك زوج ميان اين  نفر به تصادف انتخاب مي 3زوج (زن و شوهر)  5از ميان  - 19

1 (1
6  2 (1

4  3 (1
3  4 (1

2  

طـور   تيم ملي بهنفر براي اردوي آمادگي  3ها  گير دارد. اگر از بين نفرات اين تيم كشتي 3اند و هر تيم  تيم در مسابقات ليگ كشتي شركت كرده 6 - 20
 تيم مختلف باشند، چقدر است؟ 3از نفرانتخاب شده  3كه  تصادفي انتخاب شوند، احتمال آن

1 (1
3   2 (17

130   3 (45
136   4 (45

68   
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دوي ايـن سـه صـفحة متمـايز، كـدام وضـعيت را        هاي دوبه مشترك گاه فصل  عمود باشند، آن Pاگر سه صفحة متمايز همگي بر صفحة  - 21
 ؟پذيرد نمي

 ) منطبق 2    ) فصل مشترك ندارند.1

  ) متقاطع 4    ) موازي 3
هاي جانبي هر مكعب را به وجـه   چينيم (وجه ها را كنار هم روي زمين مي تا از اين مكعب 5نوشته شده است.  Mهاي مكعبي حرف  روي همة وجه - 22

 توانيم ببينيم؟  را مي Mصورت چند حرف  چسبانيم). در اين جانبي مكعب بعدي مي
1 (17     2 (19   
3 (20     4 (22  

 ؟ شود نميهاي استوانه عبور نكند، برخورد كند، كدام شكل حاصل  هاي افقي، عمودي و صفحة مايلي كه از قاعده اگر سطح مقطع يك استوانه با صفحه - 23
  ) سهمي2    ) بيضي1
  ) دايره4    ) مستطيل3
  

   ؟آيد دست به    ورتص هاي كوچك برداشته شود تا نماي باال به در شكل زير حداقل چند تا و حداكثر چند تا از مكعب - 24
   111حداكثر  - 55) حداقل 1
   120حداكثر  - 65) حداقل 2
   110حداكثر  - 50) حداقل 3
   112حداكثر  - 60) حداقل 4

 ؟نيستكدام گزارة زير لزوماً درست  - 25
 ها نيز بر آن صفحه عمود است. ) اگر دو صفحة متقاطع بر يك صفحه عمود باشند، فصل مشترك آن1

  بر ديگري نيز عمود است.باشند، هر صفحه كه بر يكي از اين دو صفحه عمود باشد،   ) اگر دو صفحه موازي2
  اي عمود باشد، ديگري نيز بر آن صفحه عمود است. ) اگر يكي از دو صفحة متقاطع بر صفحه3
  اي بر فصل مشترك دو صفحة متقاطع عمود باشد، بر هر دو صفحه عمود است. ) اگر صفحه4

 وجود دارد؟ Pو عمود بر صفحة  Lنباشد، چند صفحة شامل خط  عمود Pبر صفحة  Lاگر خط  - 26
  ) هيچ4  شمار ) بي3  ) حداكثر يك2  ) دقيقاً يك1

 شود؟ در كدام نما از شكل مقابل، كمترين تعداد مربع ديده مي - 27
  رو ) نماي روبه1
  ) نماي چپ2
  ) نماي باال3
  ها يكسان است ) در هر سه نما، تعداد مربع4

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف دقيقه 20 
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از هدف، )1( هندسههاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
 توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

نگاه به گذشته–1هندسه
 )1( هندسه

  تجسم فضايي
 (از ابتداي تعامد)

 تجسمي تفكر
 96تا  83هاي صفحه
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4

متر باشد، مساحت سطح مقطع حاصل  سانتي 25برابر  ′Oتا  Oاند. اگر فاصلة  متر مفروض سانتي 15و 20هاي  و شعاع ′Oو  Oدو كره به مراكز  - 28

 متر مربع است؟  از برخورد اين دو كره چند سانتي

1 (π28     2(π196     

3 (π144     4 (π169   

اسـت.   واحد از صـفحة قاعـدة هـرم قرارگرفتـه     10) به فاصلة Oواحد است. رأس هرم (نقطة  6و  4به اضالع  ABCDقاعدة هرمي، مستطيل  - 29

 واحد باشد، كدام است؟  4اي كه بر ارتفاع هرم عمود باشد و فاصلة اين صفحه تا صفحة قاعده  مساحت سطح مقطع حاصل از برخورد صفحه

1 (/10 42     2 (/10 64     

3 (/9 46     4 (/8 64   

   واحد است.) 2كدام است؟ (شعاع ربع دايره برابر  ABحجم حاصل از دوران جسم زير حول ضلع  - 30

1 (π10
3    2 (π20

3   

3 (π16
3     4 (π32

3   

 

  

 كدام گزينه همواره درست است؟ - 31

  اند. خط عمود بر يك صفحه موازي ) دو1

  اند.  ) دو صفحة عمود بر يك صفحه موازي2

  آن صفحه عمود است. اي عمود باشد، بر ) اگر خطي بر دو خط موازي از صفحه3

  ) اگر خطي با فصل مشترك دو صفحه موازي باشد، در يكي از آن صفحات است. 4

  توان رسم كرد؟ مي dو موازي خط  Pشمار صفحة عمود بر صفحة  بي Aمفروض است. در كدام حالت از نقطة  Pو صفحة  dخارج خط  Aنقطة  - 32

1 (d || P    2 (d P⊆    

3 (d P⊥    4 (d P ≠ φ  

 :dو گذرنده از  Pموازي باشد، هر صفحة غيرموازي با  Pبا صفحة  dاگر خط  - 33

  .است P) عمود بر 2    .است d) عمود بر 1

  دارد. dو موازي با  P) الزاماً فصل مشتركي با 4  دارد.  dو عمود بر  P) الزاماً فصل مشتركي با 3

 ؟ نيسترو  يك از نماهاي شكل روبه يك از تصاوير زير مربوط به هيچ  كدام - 34
   

1 (
  

  2 (  

  

3 (    4 (  
  

 : سؤاالت آشنا1هندسه 

4

3
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هاي كوچكي كه فقط يـك   هاي كوچكي كه دو وجه رنگ شده دارند به مكعب كنيم. نسبت تعداد مكعب آميزي مي هاي مكعب زير را رنگ تمام وجه - 35

 وجه رنگ شده دارند، كدام است؟

1 (3
4         

2 (3
2  

3 (2
3      

4 (4
3   

 تواند مربوط به مكعب گستردة مقابل باشد؟ هاي زير مي يك از گزينه كدام - 36

1 (
  

 2 ( 

  

3 (   4 (  

 وسط يال ديگر گذشته است. مساحت مقطع حاصل، چند برابر مساحت يكي از وجوه مكعب است؟اي بر يك يال و  در مكعب مفروض، صفحه - 37

1 (5
2     2 (6

2     

3 (3
2     4 (2 

جـا   بيشترين سطح مقطع ممكن را ايجاد كرده است. اين صفحه را در راستاي عمود بر صفحه چقدر جابه Rاي به شعاع  اي در برخورد با كره صفحه - 38

 كنيم تا سطح مقطع حاصل نصف شود؟

1 (R
2   2 (R2

2   3 (R
3   4 (R2

3   

 اصل از دوران مستطيل شكل مقابل حول محور داده شده كدام است؟ شكل فضايي ح - 39

      استوانه )1

  استوانه ) نيم2

      ) دو استوانه3

  اي كه يك استوانه از آن جدا شده  ) استوانه4

 است؟  πكند. حجم جسم حاصل، چند برابر  واحد، حول وتر خود دوران مي 8درجه و طول وتر  30يك مثلث قائم الزاويه با زاوية  - 40

1 (24  2 (32  3 (36  4 (40  

1

5

24

5

2

1

4

32

5

6

1 2 3 4

5

6
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  است؟ نادرست هاي زير در رابطه با علم ترموديناميك چند مورد از عبارت - 41
  شوند. هاي ميكروسكوپي توصيف مي توسيلة گروهي از كمي هاي فيزيكي بهفرايندالف) 

  اه لزوماً بايد به شكل گاز باشد.ب) دستگ
  شود. ها توصيف مي ديناميكي با آنوپ) متغيرهاي ترموديناميكي، متغيرهايي مستقل هستند كه حالت تعادل ترم

ت از يـك حالـت بـه    شود كه در آن گرماي داده شده به دستگاه بسيار بزرگ باشد و دستگاه به سرع ي گفته ميفرايندايستاوار به  فرايندت) 
  حالت ديگر برود.

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  تر از بقيه است؟ ني دستگاه بيشهاي زير، اندازة تغيير انرژي درو يك از حالت در كدام - 42

  كار مبادله شود. J50گرما از محيط بگيرد و ضمن انبساط،  J250) دستگاه 1
  كار مبادله شود. J 250گرما از محيط بگيرد و ضمن انبساط،  J 150) دستگاه 2
  كار مبادله شود. J300گرما به محيط بدهد و ضمن انقباض،  J 200) دستگاه 3
  كار مبادله شود. J250و ضمن انقباض،  گرما به محيط بدهد J400) دستگاه 4

T1به  T1حجم، دماي مطلق گاز كاملي را از  هم فراينددر يك  - 43
3
  يابد. مي . . .ي دروني گاز كامل و انرژگرما داده است  . . .رسانيم. در اين صورت  مي 2

  افزايش  –محيط  ) گاز به2    كاهش  – ) گاز به محيط1
  افزايش  – ) محيط به گاز4    كاهش  – ) محيط به گاز3

باشـد،   J460 فراينـد تغيير انرژي درونـي گـاز در ايـن    اندازة براي يك مول گاز آرماني نشان داده شده است. اگر  V-Tدر شكل زير، نمودار  - 44
J(Rچند ژول است؟  فرايندگرماي مبادله شده در اين  )

mol.K
= 8  

1 (980  
2 (1100  
3 (1900  
4 (1440  
  

Pدر شكل زير، نمودار  - 45 V−  يك گاز آرماني نشان داده شـده اسـت. اگـر   مقدار معيني از براي 
 ab فرايندو گرماي مبادله شده در  J5000برابر با abc فرايندتغيير انرژي دروني گاز در  اندازة

  چند ژول است؟ bc فرايندباشد، گرماي مبادله شده در  J6000بر با برا
1 (1400  
2 (1400-  
3 (3400-  
4 (3400  

  

Pنمودار  - 46 V− يك گاز آرماني در شكل زير نشان داده شده است. كدام گزينه در مورد تغيير انرژي دروني( U)Δ ر روي گاز و كار انجام شده ب
(W)  فراينددر ab درست است؟  

1 (UΔ >0  ،W >0  
2 (UΔ >0  ،W <0  
3 (UΔ <0  ،W >0  
4 (UΔ <0  ،W <0  
  

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف دقيقه 25 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )1فيزيك (هاي درس  گويي به سؤال طفاً قبل از شروع پاسخل

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 

نگاه به گذشته–1فيزيك
 )1فيزيك (

 ترموديناميك
  5فصل 

  149تا  127هاي  صفحه

V(L)

T(K)

a

b

3000 480

2

3/2

P(Pa)

V(L)

c

ab

20 6

6   10
5

×

P(Pa)

V(L)

a

b
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P

V
A

C

B

V

A

B

P

C

V

T(K)

(1)

(2)

P(atm)

V(m  )
0/20 0/6

3

1

1/5

برابـر   5/1برابـر و   2ترتيـب   ترموديناميكي، حجم و فشـار گـاز را بـه    فراينداست. طي يك  J90انرژي دروني مقدار معيني گاز كامل برابر با  - 47
  ين گاز و محيط چند ژول است؟باشد، اندازة گرماي مبادله شده ب J60گاز برابر با  مبادله شده توسطكنيم. اگر طي اين تغييرات، اندازة كار  مي

1 (120  2 (180  3 (200  4 (240  
دهـد،   انجام مي محيطروي  BCو AB  هايفراينددر  گازكند. كاري كه  ترموديناميكي متفاوت را طي مي فرايندمطابق شكل زير، گازي دو  - 48

  ترتيب چه عالمتي دارد؟ به
  ) منفي، مثبت1
  ) مثبت، مثبت 2
  ) منفي، منفي3
  ي ) مثبت، منف4

Vمطابق نمودار  - 49 T−  ييرات )، دچار تغ2( فرايندديگر طي  ) و بار1( فرايندزير، مقدار معيني گاز كامل از دو حالت اولية متفاوت، يك بار طي
  شود. در اين صورت . . . مي

  يابد.  ) فشار گاز كاهش مي2( فرايند) فشار گاز افزايش و در 1( فرايند) در 1
  يابد.  ) فشار گاز افزايش مي2( فرايند) فشار گاز كاهش و در 1( فرايند) در 2
  يابد.  فشار گاز كاهش مي فرايند) در هر دو 3
  يابد.  فشار گاز افزايش مي فرايند) در هر دو 4

كار انجام دهد، گرماي  J160دررو  يب فراينددررو تشكيل شده است. اگر گاز در  حجم و بي دما، هم هم فراينداي از سه  مطابق شكل زير، چرخه - 50
  حجم چند ژول است؟ هم فرايندمبادله شده در 

1 (160 
2 (160-  
3 (360  
4 (360-  

  گرمايي درست است؟هاي  هاي زير، دربارة ماشين چه تعداد از عبارت - 51
  اند.  سوز بوده هاي درون هاي گرمايي، ماشين الف) از نظر تاريخي، نخستين ماشين

  سوز هستند.  هاي گرمايي برون ، ماشين استرلينگ و ماشين بخار، انواع مختلفي از ماشينب) ماشين نيوكامن
  اند.  از آن، با حركت پيستون همراه فراينداست كه دو  فرايندپ) چرخة يك ماشين بنزيني شامل شش 

  دررو در نظر گرفت.  توان بي هاي تراكم و قدرت را مي هاي انجام شده در ضربهفرايندت) در يك ماشين بنزيني، 
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

گرما دريافت و در هر  kJ80مربوط به يك ماشين گرمايي است. اين ماشين در هر چرخه  مقابلچرخة  - 52
بازدة اين ماشين چند درصد و توان مفيد ترتيب از راست به چپ،  كند. به چرخه را طي مي 300دقيقه 

  آن چند كيلووات است؟   
1 (25 ،200    
2 (33 ،200  
3 (25 ،100  
4 (33 ،100  

شود. اگـر بـازدة ماشـين     ) دريافت مي2)، توسط ماشين گرمايي (1وارة شكل زير، تمام انرژي گرمايي تلف شده در ماشين گرمايي ( در طرح - 53
  ) چند درصد است؟1اشين گرمايي (باشد، بازدة مدرصد  20) برابر با 2گرمايي (

1 (/6 25     
2 (/12 5   
3 (25   
4 (50   

HQ 1

L H| Q | Q=2 1
3
4

W1

W2
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قـانون دوم   . . .قـانون اول ترموديناميـك    اگر در چرخة يك ماشين گرمايي، تمام گرماي گرفته شده از منبع دماباال بـه كـار تبـديل شـود،     - 54
  .    . . .     ترموديناميك، نقض 

  شود.  نمي –) همانند 4  شود.  مي –) همانند 3  شود.  نمي –) برخالف 2  شود.  مي –) برخالف 1
ترتيـب از راسـت بـه چـپ،      دهـد. بـه   گرما به منبع دمابـاال مـي   J5000گيرد و  پايين مي گرما از منبع دما J3000يك يخچال در هر چرخه  - 55

Pچرخة V−  كند؟ يهر چرخه چند كيلوژول كار دريافت مدر يخچال ساعتگرد است يا پادساعتگرد و  
  8) ساعتگرد، 4  2) پادساعتگرد، 3  2) ساعتگرد، 2  8) پادساعتگرد، 1

كنيم. اگر پـس از مـدتي، پيسـتون     را وارد حجم بزرگي از مخلوط آب و يخ مي  وي هوا را مسدود نموده و آناي حا انتهاي يك سرنگ شيشه - 56
 كند؟ را طي مي فرايندسرنگ را به آرامي فشار دهيم، هواي درون سرنگ كدام 

1 (

V

P

0

  2 (

T(K)

P

0

  3 (

V0

P

  4 (

T(K)

V

0

  

  

Pنمودار  - 57 V− روي مقدار معيني از يك گاز كامل، در شكل زير رسم شده است. نمودار  هاي ترموديناميكي انجام شده برفرايندV T−  آن
 كدام است؟

1 (    2 (  

  

3 (    4 (  

برابر  ca فرايندپيمايد. اگر اندازة كار انجام شده در  اي مطابق شكل زير را مي مقداري گاز كامل چرخه - 58
دررو  بـي  ca فراينـد باشد، گرماي مبادله شده توسط گاز در كل چرخه چند ژول اسـت؟ (  J2800با 

 است.)
1 (−1900   
2 (−3700   
3 (1900   
4 (3700   

 شكل زير، حجم مقدار معيني از گاز چگونه تغيير كرده است؟ AB فراينددر  - 59
    شود. ) ابتدا زياد و سپس كم مي1
  شود. ) همواره زياد مي2
    شود. ) همواره كم مي3
  شود. ) ابتدا كم و سپس زياد مي4

)ار، ايستاو فراينددر رابطة قانون اول ترموديناميك براي يك  - 60 )U Q WΔ = ترتيب از راست به چپ چه چيزهايي  به UΔو Wهاي ، كميت+
 دهند؟ را نشان مي

  تغييرات انرژي دروني دستگاهدهد و  ) كاري كه دستگاه انجام مي1
  رژي دروني دستگاهتغييرات انشود و  ) كاري كه روي دستگاه انجام مي2
  فرايندانرژي دروني دستگاه پس از انجام شود و  ) كاري كه روي دستگاه انجام مي3
  فرايندانرژي دروني دستگاه پس از انجام دهد و  ) كاري كه دستگاه انجام مي4
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كنيم. اگر در دمـاي جديـد درصـد جرمـي محلـول       سرد مي C°10حل كرده و محلول را تا دماي  C°60گرم آب  100را در  Xگرم نمك  75 - 61

 نياز است؟ C°10درصد باشد، براي انحالل دوبارة رسوب ايجاد شده در اين فرايند، چند گرم آب 20برابر  Xك شدة نم سير

1 (100   2 (50   3 (150   4 (200   

كنـيم. اگـر ايـن     تهيه مي C°60در دماي Aاز نمكگرم محلول سيرشده  75طور كامل در آب مقطر حل نموده و  را به Aناخالص  نمكمقداري  - 62

رسد؟ (فـرض   در محلول نهايي به چه عددي مي Aشود. غلظت مولي مادة  توليد مي Aگرم رسوب خالص 5 ،سرد كنيم C°35محلول را تا دماي

گـرم آب اسـت و    100گرم در  30گرم و  40به ترتيب  C°35و  C°60در دماي  Aپذيري مادة  شوند و انحالل ها در آب حل مي كنيد ناخالصي

/ g.mL , A g.mol− −= =1 11 4   چگالي محلول نهايي)75
1 (2   2 (4   3 (5/1   4 (3   

Liو  KClهاي  پذيري نمك هاي جدول زير، انحالل با توجه به داده - 63 SO2 پذيري اين دو نمك در ايـن   در چه دمايي يكسان است و مقدار انحالل 4
Liو  KClپذيري  دما، چقدر است؟ (نمودار انحالل SO2  ها را از راست به چپ بخوانيد.) .) (گزينهاستخطي  صورت بهدر آب  4

)gپذيري در دماي  انحالل افزايش C°10ازاي هر  پذيري به انحاللتغييرات  ) C
g

°0100 JA  نمك  

3 27  KCl  

5/1 -  36  Li SO2 4   
  

1 (/ C− °25 1 30  2 (/ C− °25 1 20  3 (C− °33 30  4 (C− °33 20 

N)كند؟  كدام مورد، جملة داده شده را به درستي كامل مي - 64 ,O : g.mol )−= = 114 16  

  .»از ......................... فرّارتر است؛ زيرا ......................... «......................... 
1 (CH COCH C H OH−3 3 2 Cهاي جرم و حجم مولكول - 5 H OH2   كمتر است. 5
2 (PH AsH−3   تر است. ضعيف AsH3هاي والسي بين مولكول در هاي وان نيرو - 3
3 (H O HF−2 - ي ها ژني ميان مولكول هاي هيدرو شمار پيوندHF  كمتر است.به ازاي هر مولكول  
4 (N O−2   قطبي هستند. N2هاي برخالف مولكول O3هاي مولكول - 3

 درست است؟ عبارت كدام گزينه - 65

 يابد. زايش مي) در مواد مولكولي ناقطبي با افزايش جرم مولي، نيروهاي بين مولكولي اف1

  شود. به مايع تبديل مي COزودتر از N2برابر است، COو N2كه جرم مولي گازهاي ) با اين2
  وش نزديك به يكديگر دارند.و نقطة جهستند قطبي  و هاي خميده ) آب و هيدروژن سولفيد، هر دو مولكول3
  باالتر است. HClبيشتر است، نقطة جوش آن از نقطة جوش HClاز جرم مولي F2) چون جرم مولي4

  س در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هر درهدف  دقيقه 20 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )1( شيميهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 

نگاه به گذشته–1شيمي
 )1( شيمي

 آب، آهنگ زندگي
ها به  (از ابتداي آيا نمك

يك اندازه در آب حل 
  شوند تا انتهاي فصل) مي

 122تا  100هاي  صفحه
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 . . . جز به ؛هاي زير درست هستند همة عبارت ،لوويس زير هايهايي با ساختار دربارة مولكول  - 66

H H

X
, Y H , O Z O 

Hگاه نقطه جوش اكسيژن قرار گيرد، آن  ،X، فلوئور و به جايY) اگر به جاي1 X2 از نقطة جوشHY تر خواهد بود. بيش 

  گيري نخواهد كرد. در ميدان الكتريكي جهت CH4همانند ZO2گاه  اي عنصرها باشد، آن خستين عضو گروه چهاردهم جدول دوره، نZ) اگر2
  شود. در ميدان الكتريكي مي آن گيري ، سبب جهتHYدرYبه جاي(در دما و فشار اتاق) ) قرارگرفتن تنها نافلز مايع جدول تناوبي 3
X،Hاي عنصرها به جاي ) با قرار گرفتن هر يك از دو عضو اول گروه شانزدهم جدول دوره4 X2 هـاي اتـانول را    توانايي برقراري پيوند هيدروژني با مولكول

  خواهد داشت.
 ؟هاي زير درست هستند چند مورد از عبارت - 67

Hهاي  ) در حالت بخار، مولكولالف O2يابند. جاي ديگر انتقال مي  يي به، آزادانه و منظم از جا  
  ژني وجود دارد. ) در ساختار يخ، پيرامون هر اتم اكسيژن، دو پيوند اشتراكي و دو پيوند هيدروب
  شكنند. هاي اشتراكي مي هاي هيدروژني و سپس پيوند لحظة به جوش آمدن آب، ابتدا پيوند ) تاپ
  تر است. هاي آن قوي هاي آب از پيوند اشتراكي بين اتم ژني بين مولكول ) پيوند هيدروت
  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

 است؟ نادرستكدام گزينه  - 68
  رنگ يد در هگزان يكسان و يكنواخت است. نفشسر مخلوط ب ) حالت فيزيكي و تركيب شيميايي در سرتا1
  ضلعي قرار دارند. هاي شش هاي اكسيژن در رأس حلقه ) در ساختار يخ، اتم2
  . استها با آب، يك مخلوط ناهمگن  رو مخلوط اين تركيب هاي آلي ناچيز و در حدود صفر است؛ از اين قطبي اغلب تركيب ) گشتاور دو3
  اند. به اشتراك گذاشته ها به غير از هيدروژن، بيش از يك الكترون تمساختار استون، تمامي ا) در 4

 ؟هستندزير درست  هاي از عبارت موارد  كدام - 69
  ژني بين دو مولكول آب است. تر از پيوند هيدرو مولكول اتانول، قوييك آب و   مولكوليك ژني بين  ) پيوند هيدروآ

  يابد. يش دما كاهش ميپذيري گازها با افزا ب) طبق قانون هنري، انحالل
قطبي بزرگتر از صفر و جرم مولي بيشتر، در فشار يك اتمسفر و در هر دمايي بيشـتر از گـاز    به دليل گشتاور دو CO2پذيري گاز  پ) انحالل

NO .است  
Hهاي  ضلعي مولكول ششو ت) چگالي يخ به دليل وجود فضاهاي خالي بين آرايش منظم  O2.كمتر از چگالي آب است ،  

  )پ(و  )ب() 4  )ت(و  (آ)) 3  )ت(و  )پ() 2  )پ(و  (آ)) 1
 است؟ نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت - 70

 .در مخلوط آب و هگزان، برخالف محلول استون و آب، اجزاي مخلوط، هيچ اختالطي با يكديگر ندارند  
  شوند. جا مي لغزند و جابه ژني ضعيفي دارند و به همين علت روي هم مي هاي هيدرو هاي آب، پيوند حالت مايع، مولكولدر  
  كنند. شونده، ماهيت خود را در محلول حفظ مي هاي حل و مولكولاست در انحالل يد در هگزان، رنگ مخلوط بنفش  
 و  اتسولف بيشتر از ميانگين قدرت پيوند يوني در سديم ،قطبي در محلول دو –به آب، قدرت نيروي جاذبه يون  اتبا اضافه كردن سديم سولف

  د.بوخواهد آب ژني در  هاي هيدرو پيوند
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

0/اتمسفر،  2و فشار  C°10در دماي  - 71 پذيري  دست آمده است. در اين دما انحالل سيرشده به يآب حل شده و محلول g500گرم گاز اكسيژن در  04
 اتمسفر كدام است؟ 5گاز اكسيژن در فشار 

1 (/0 008   2 (/0 004   3 (/0 04   4 (/0 02   
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)gS) در دماي اتاق از رابطه Pژن برحسب فشار ( ) گاز نيتروSپذيري ( معادلة انحالل - 72 ) / P
gH O

−= × 3
2

7 5 با كاهش فشار از  .كند پيروي مي 10100

N)شود؟  خارج ميمحلول گرم آب از اين  ژن به ازاي هر كيلو مول گاز نيترو  چند ميليتقريب  اتمسفر، به 2به اتمسفر  6 g.mol )−= 114  
1 (/21 4   2 (/10 7   3 (/7 8   4 (/15 6   

 ؟ستا  ام موارد از مطالب زير، درستدهد، كد نشان مي C°20در آب  پذيري چند گاز را بر انحاللبا توجه به نمودار زير كه تأثير فشار  - 73

 (H ،C ،N ،O ،Ar :g.mol )−= = = = = 11 12 14 16 40  
  

1/0 2/0 3/0 4/0 5/0 6/0 7/0 8/0 9/0 10/0

0/01

0/02

0/03

0/04

0/05

0/06

0/07

0/08

(g
/ 

  
  
g
H

  
O

)
10

0
2

ي
�ر

ذ
لپ

ال
ح

اهن NO

Ar

O2

CH4

N2

H2

گاز  (atm)فشالاير
 شوند. آ) تمامي اين گازها بدون انجام واكنش شيميايي در آب حل مي

  تر شده است. در تمام موارد با افزايش جرم مولي گازها در فشار ثابت، شيب نمودار بيشب) 
  است. ppm300برابر  atm5گون در فشار  پ) غلظت گاز آر

0/مقدارتقريباً  ،atm6به  atm2افزايش فشار گاز متان از با ت)    شود. گرم محلول وارد مي كيلو گرم ديگر از اين گاز در نيم 05
1/توان  به تقريب مي atm3ث) در فشار  0/در  NOگرم گاز 1   است.) g.cm−31برابر باليتر آب حل نمود. (چگالي آب  6

  )ث( ) وت(، )پ() 4  )ث( ) وپ(، )ب() 3  )پ( ) وب(، )آ() 2  )ت( ) وپ(، )آ() 1
 است؟ نادرستدهد. عبارت كدام گزينه  ها نشان مي آن (K)جوش  نقطةگشتاور دوقطبي چند تركيب آلي با جرم مولي يكسان را با  ةنمودار زير رابط - 74

ش
جو

ي
ما

د
(K

)

50

100

200

250

0/01 1/1 1/6 2/8

A
B

C
D

(D) دوقطب�   گشتاولاير
  

  را دارند.گيري  ترين جهت بيشو  ترين كمبه ترتيب  Dو  A تركيباتهاي  ) در ميدان الكتريكي، مولكول1
  در آب بيشتر است. Dپذيري مادة  در هگزان و انحالل Aپذيري مادة  ) انحالل2
Dصورت  لكولي آنها به هاي بين مو ) ترتيب قدرت نيرو3 C B A> >   است. <
  سولفيد است. دي  نبتقريباً مشابه مخلوطي از يد و كر Dو  A) مخلوطي از دو ماده 4

 ؟ستا  نادرست عبارت كدام گزينه - 75
  شود. انجام مي يآب هاي در محلول ،هاي شيميايي درون بدن انسان واكنش همة)1
  .كند در آب، ماهيت ساختاري ماده تغيير نمي »كسيد گليكول و سديم هيدرو اوزون، اتيلن ،شكر«هاي  از تركيب سه مورددر اثر انحالل ) 2
  قطبي است. دو –ترتيب از نوع واندروالسي و يون  سديم كلريد در آب، به و هگزانچربي در   انحاللفرايند نيروي غالب در ) 3
  شود. مول يون آزاد مي 5در مجموع هاي آمونيوم نيترات و پتاسيم سولفات در آب،  يك مول از هريك از تركيب  با انحالل) 4
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�ون
آب

هن#مچهتراوا غشاي

 . . . جز بههستند،  نادرستهاي زير  همة عبارت - 76
  رخالف روش اسمز معكوس و صافي كربن، مرحلة كلرزني بايد انجام شود.براي تصفية آب به روش تقطير، ب )1
  ناميم. آن را مخلوط همگن مي ،اگر حالت فيزيكي در سرتاسر يك مخلوط يكسان باشد )2
  .استرنگ  ، بيC°25محلول سيرشده استون در آب در دماي  )3
  شود. پذيري گاز اكسيژن در آن مي ل كاهش انحالافزودن مقداري سديم كلريد به آب باعث  )4

 است؟ درستناهاي زير  چه تعداد از عبارت - 77
 كند و در نتيجه چه مقدار از حجم منابع  را مصرف مي قابل استفاده و در دسترسهاي  دهد كه هر فرد چه مقدار از آب ردپاي آب نشان مي

  شود. آبي كاسته مي
 شود. هاي شكسته شده استفاده مي ميايي و از كلسيم سولفات براي گچ گرفتن انداماز آمونيوم نيترات در كودهاي شي  
 شود. شده در آب بيشتر باشد، گاز كمتري در آن محلول حل مي چه ميزان نمك حل هر  
  يابد. تر شده و نقطة جوش افزايش مي ي قويلهاي بين مولكو نيرو ،در مواد آليدوقطبي با افزايش گشتاور  
 3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

 ؟است درستهاي زير  از عبارت موارد  كدام - 78

A

B

  
  استفاده كرد. فوقشكل   توان از فناوري ) براي تهية آب شيرين از آب دريا ميآ

  شود. ، آب شيرين خارج ميBب) از بخش 
  يابد. كاهش مي Aبخش  در محلولها  پ) با گذشت زمان، غلظت نمك

  شوند. خارج مي Aدر نهايت از بخش  ،ي وجود داشته باشندت) چنانچه در آب شور ورودي، فلزات سم
  )ت(و  )ب() 4  )پ( (آ) و) 3  )ب( (آ) و) 2  )ت(و  )ب(، (آ)) 1

 ؟با توجه به شكل مقابل عبارت كدام گزينه درست است - 79
  است.از آب دريا و يك روش تهيه آب شيرين  دارد) اين روش اسمز نام 1
  د.ياب ترتيب كاهش و افزايش مي راست و چپ شكل، به هاي هشاخدر  مايع) با گذشت زمان ارتفاع 2
  يابد. ) در شاخه سمت چپ لوله با گذشت زمان غلظت نمك افزايش مي3
  جا شوند. توانند جابه ها هم مي ذرات حتي يون تراوا همه ه) در غشاي نيم4
  
  
  

/با چگالي AgNO3% جرمي 50ليتر محلول  ميلي 400 - 80 g.mL−11 گـرم   7/11كلريـد شـامل    ليتـر محلـول سـديم    ميلي 200و  Aدر بازوي  87
طول بازوها به اندازة كافي بلند بوده و محلول از ( جا شود تا پديدة اسمز متوقف شود؟ ليتر آب بايد جابه وجود دارد. چند ميلي Bشونده در بازوي  حل
  )شود. ز نميها سرري آن

(Ag , N ,O , Na ,Cl / : g.mol )−= = = = = 1108 14 16 23 35 5  
1 (100  
2 (50  
3 (150  
4 (25  

B A

هن#مچهتراوا غشاٍء
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...عبارت  حاصل - 81 ...+ + + +
100

1 11 111 11 1
IU

 ؟كدام است 

1( −10010 91
9     2( −10110 910

9   

3( −10110 1
9    4 (−10110 910

81  

fسهمي به معادلة - 82 (x) (m m )x (m )x= − − + + −2 22 1  ؟به كدام صورت است m. مجموعه مقاديركند نميبور مختصات ع دومفقط از ناحية  1

1( ( , )− 71 5   2( ( , )7 25  3( ( , )−1 2  4 (( , )−∞ −1  

معادلةمتمايز هاي  تعداد جواب - 83
x x x x x x

+ =
− + − + − +2 2 2

1 2 6
2 2 2 3 2 4

 ؟م استكدا 

  3) 4  2 )3  1 )2  صفر )1

yهاي يك ذوزنقه به معادالت قاعده - 84 x= −1 yو 13 x− =6 2  ،ارتفـاع ذوزنقـه باشـد   برابـر   5ديگر  ةبرابر و قاعد 3ها  اگر يكي از قاعده .مفروضند 1

 ؟مساحت ذوزنقه كدام است

1( 4/4  2( 9/4  3( 8/9  4 (8/8  

fتابع اگر نمودار  - 85 (x) a x b= −  قرار دارد؟  fباشد، كدام نقطة زير روي نمودار تابع زيرصورت  به +

1 (( , )−28 5      

2 (( , )−19 4  

3 (( , )−39 5  

4 (( , )−12 4  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 15 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )1( حسابانهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 

آيندهنگاه به –1حسابان

 )1( حسابان

)1(كل فصل جبر و معادله 
)3و  2، 1هاي  (درس تابع

  62تا  1هاي  صفحه
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fاگر - 86 :{ , , , } { , , , , }→1 2 3 4 1 3 5 7 fو داشته باشيم 9 (x) x= +2  ؟شود نمي؛ برد اين تابع چند عضو از هم دامنه را شامل 1

  1 )2    صفر )1

3( 2    4 (3  

fضابطةبا تابع دامنه تعريف  - 87 (x) x x= + −2  ؟كدام است 2

1( ( , )−1 1     2( [ , ]−1 1   

3( R [ , ]− −1 1     4 (R ( , )− −11   

xتابع با ضابطةكه  براي اين kحدود - 88 xA(x)
kx x k

−=
− + −

2
2

6 2
2 9

 ؟تعريف شده باشد، كدام است xهمواره به ازاي جميع مقادير حقيقي 

1( R { }− 0     2( k< < 10 3   

3( k− < <1 1
3 3     4 (k < − 1

kيا 3 > 1
3   

fدامنة تابع  - 89 (x) x x= − +22 6 Iبه بازة 2 [a , )= +  Iاي انتخاب شده كه بازة به گونه aپذير باشد و عدد وارون fمحدود شده است تا تابع ∞

bxصورت  به fترين بازة ممكن باشد. اگر وارون تابع بزرگ cf (x)− + +=1 5
aباشد، حاصل  2 b c+  كدام است؟ 2+

1 (8    2 (9  

3 (10    4 (11  

]اگر - 90 x ]− =2 1 ]باشد، حاصل 3 x ]+4 ]( كدام است؟ 3  )جزء صحيح است. ، نماد[

  12يا 11) 2    11) فقط1

  13يا 12) 4    12) فقط 3
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C(Oدو دايرة - 91 , R) وC (O , R )′ ′   دو دايره است.  . . . ABخط كنند. پاره قطع مي Bو Aيكديگر را در دو نقطة ′

  المركزين ) خط2    وتر مشترك ) 1
  مشترك خارجي ) مماس4    مشترك داخلي  ) مماس3

C(Oرا بر دايرة MTمماس Mدر شكل زير از نقطة - 92 , Cرا بر دايرة ′MTو مماس 6( (O , )′ ′  MTتكنيم. كدام گزينه در مورد نسب رسم مي 4
  صحيح است؟  ′MTو

1 (MT
MT

<
′

1  

2 (MT
MT

=
′

1  

3 (MT
MT

>
′

1  

  توان اظهارنظر قطعي كرد.  ) نمي4

AB)الساقين بر اضالع مثلث متساوي Pو M ،Nدر نقاطOبه مركز اي در شكل زير، دايره - 93 AC) ABC=  مماس است. اگـرÂ = باشـد،   040
  كدام است؟  MNاندازة كمان

1 (0100          

2 (0105  

3 (0110  

4 (0120   
C(Oدو دايرة - 94 , Cو 2( (O , )′ ′  ها باشـد، مربـع   برابر طول مماس مشترك داخلي آن 5/1اند. اگر طول مماس مشترك خارجي دو دايره  مفروض 4

  المركزين دو دايره كدام است؟  طول خط
1 (60  2 (6/61  3 (8/64  4 (68   

 گاه مجموع طول اضالع كدام است؟    باشد، آن 3، اگر طول شعاع دايرة محاطي برابر 84در يك چندضلعي محيطي به مساحت  - 95
1 (24  2 (28  3 (48  4 (56   

AMبر اضالع لوزي مماس است. اگر Qو M ،N ،Pدر شكل زير دايره در نقاط - 96 = باشد، طول قطر بـزرگ لـوزي كـدام     π6حيط دايره و م 9
  است؟ 

1 (4 5              
2 (3 10  
3 (8 5  
4 (6 10  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 20 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2( هندسههاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

 زمون امروز چيست؟شما براي آگذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 

آيندهنگاه به –2هندسه
 )2هندسه (

  دايره
  تا انتهاي 3و  2، 1هاي  درس(

ثلث)هاي محيطي و محاطي م دايره
  26تا  9هاي  هصفح
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MAطوري كه  ه است؛ بهرسم شد MABدر دايرة زير، قاطع - 97 AB= = BACˆو 6 = AC. اگر075 CB=باشد، فاصلة نقطةM  دايـره   از مركـز
 چقدر است؟

1 (6 3  
2 (12  
3 (8 3  
4 (16   

Cدو دايرة - 98 (O , )1 1 Cو 5 (O , )2 2 (مماس مشترك خارجي دو دايره) عمودي بر آن رسم كنيم  ′TTخط مماس خارج هستند. اگر از وسط پاره 11
Oتا O1   كدام است؟ MTخط قطع كند، طول پاره Mرا در نقطة 2
1 (109             
2 (117  
3 (119  
4 (107   

  تا دايره كدام است؟ Aة رأسدر شكل زير دايره در مثلث محاط است. كمترين فاصل - 99

1 (16
3          

2 (10
3  

3 (5  
4 (4   

A)ˆالزاوية در مثلث قائم - 100 ) ABC= هـاي سـه دايـرة محيطـي      ، اگر شـعاع كنيم را رسم مي AHاست، ارتفاع 13و  12، 5كه طول اضالع آن  090
Rنمايش دهيم، حاصل ′′Rو ′R ،Rرا به ترتيب با ACHو ABC ،ABHهاي مثلث R R′ ′′+   كدام است؟  +

1 (10  2 (15  3 (17  4 (18   
 

  

ABبرابر شعاع دايره و  ABدر شكل زير، وتر  - 101 || CD زاوية ،β = α2  وCx  مماس بر دايره است. كمانBD چند درجه است؟  
1 (50          
2 (60   
3 (70   
4 (75   

MNدر شكل مقابل اگر  - 102  تر است.) مركز دايرة بزرگ O( چند درجه است؟ BCباشد، اندازة كمان 1000=
1 (20     
2 (50    
3 (60    
4 (80  
  كدام است؟ y، مقدارزيردر شكل  - 103

1 (6    
2 (5/7  
3 (8  
4 (9  

 : سؤاالت آشنا2هندسه 
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واحد، مفروض است. اگر اين ذوزنقه قابل محاط در دايره باشد، طول قطعة مماسي كه  5و اندازة يك ساق برابر  12و  8هاي  اي با طول قاعده ذوزنقه - 104

  شود، كدام است؟  مياز نقطة تالقي دو ساق بر دايرة محيطي آن رسم 

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

Rترتيب  به C2و  C1اگر شعاع دو دايرة  - 105 =1 Rو  7 =2 dالمركزين  و طول خط 1 = اي كه بر هر دو دايره  باشد، اندازة شعاع بزرگترين دايره 2

  مماس است كدام است؟

1( 5    2 (10    

3 (8    4 (4  

توان يافت كـه از آن   اند. حداكثر چند نقطه روي خط مي المركزين عمود است، مفروض ها كه بر خط خارج آن dو خط C2وC1دو دايرة متخارج - 106

 نقاط بتوان بر هر دو دايره مماس واحد رسم كرد؟

  ) صفر 1

2 (2     

3 (4   

  شمار ) بي4

متـر   المركزين دو دايره چنـد سـانتي   درجه است. طول خط30متر،  سانتي30و  5/7هاي  عالمركزين و مماس خارج دو دايره به شعا زاوية بين خط - 107

  است؟

1 (5/42  2 (45  3 (5/47  4 (50  

AB)در مثلث  - 108 AC) ABC<  ضلعBC هاي  را از هر دو طرف، به اندازهBD BA= وCE CA= دهيم. مركز دايرة محيطي مثلث  امتداد مي

ADE بر روي كدام جزء مثلث ،ABC  است؟  

    BC) ميانه نظير ضلع BC    2) عمود منصف 1

 A) نيمساز داخلي زاوية BC    4) ارتفاع وارد بر ضلع 3

كند. نسبت آن دو قطعه كدام  قطعه تقسيم مي 2ترين ضلع را به  ، در نقطة تماس، كوچك8و  9، 13دايرة محاطي داخلي يك مثلث به طول اضالع  - 109

  است؟

1(1
3    2(2

5        

3(3
7    4(2

3   

 دايرة محاطي داخلي تا مركز دايرة محيطي چقدر است؟    ، فاصلة مركز10و  8، 6در مثلثي با اضالع  - 110

1 (2    2 (5  

3 (8    4 (10  
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هاي عايقي قرار دارند. اگر اين دو كره را با سيم رسانايي به يكديگر  بر روي پايه Bو  Aاندازة  همكوچك و مطابق شكل زير، دو كرة رساناي  - 111
 باشند؟ وصل كنيم، چه تعداد از عبارات زير، صحيح مي

  قرار دارد. Bباالتر از رساناي  Aول تريبوالكتريك، قطعاً رساناي الف) در جد

  كمينه شود. ها ه اندازة نيروي الكتريكي بين آنكند ك ب) انتقال بار بين دو كره تا جايي ادامه پيدا مي

  د صحيح است.ها، قطعاً يك عد پ) اندازة بار انتقالي بين كره

 شود. ميت) با توجه به تمايل اجسام به پايداري بيشتر، مجموع اندازة بار دو كره بعد از تماس، كمتر از مجموع اندازة بار دو كره قبل از تماس 

  ) صفر4  3) 3   2) 2  1 )1

كدام است؟  SIنزديك كنيم، بردار برايند نيروهاي وارد بر آن در  q3به بار  cm5در حال تعادل است. اگر اين بار را  q2در شكل زير بار  - 112
N.m(k )
C

= ×
29

29 10  

1 (/ i10 44


     2 (/ i−10 44


   

3 (/ i7 56


     4 (/ i−7 56


   

صـورت   بر حسـب فاصـله از آن، بـه    qاي  نمودار تغييرات اندازة ميدان الكتريكي حاصل از بار نقطه - 113
وي وارد بر بار متر و اندازة نير بر حسب سانتي r1ترتيب از راست به چپ، فاصلة  شكل مقابل است. به

Cμ9  كه در فاصلةcm30  از بارq قرار دارد، برحسب نيوتون، كدام است؟ 

1( , 59 9     2 (, 59 3     

3 (, 51 3     4 (, 51 9   

−Cو  Cμ4اي  دو بار الكتريكي نقطه - 114 μ16  اي كه  عوض شود، نقطهبا يكديگر متري از يكديگر قرار دارند. اگر جاي دو بار  سانتي 20در فاصلة
 شود؟ جا مي متر جابه شود، چند سانتي يدر آن ميدان الكتريكي خالص صفر م

  80) 4  60) 3  40) 2  صفر )1

 Bاي برحسـب متـر بـر ثانيـه بـه صـفحة        رها شود، با چه تنـدي  Oاز نقطة  Cμ15و بار  mg125، اگر ذرة بارداري به جرم زيردر شكل  - 115
 )نظر شود. از وزن ذره صرف( رسد؟ مي

1( 4  

2 (2 5   

3 (2 10   

4 (5  

q = μC q = μC q 

cm cm
x 

+
+ + +
+ + +

+ +

+
+

+
A B

0 5

36

r(cm)

E( )×10

4

r1

6 N

C

 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف دقيقه 15 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2فيزيك (هاي درس  گويي به سؤال ز شروع پاسخلطفاً قبل ا

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 

آيندهنگاه به –2فيزيك
 )2فيزيك (
)1(كل فصل الكتريسيتة ساكن 

الكتريكي و جريان 
  مدارهاي جريان مستقيم
(تا ابتداي عوامل مؤثر بر 

  مقاومت الكتريكي)
  51تا  1هاي  صفحه
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الكتريـك بـا    ري جدا شده، در اختيار داريم. اگر فاصلة صفحات خازن را نصف كرده و يـك دي تالكتريك كه شارژ و از با يك خازن بدون دي - 116

 شود؟ را بين صفحات آن قرار دهيم، انرژي ذخيره شده در خازن نسبت به حالت قبل چند برابر مي 2/1ضريب 

1 (5
12     2 (/2 4   

3 (5
  ماند. ) ثابت مي4     3

باشد، انرژي اين خازن  kW4ولت شارژ شده است. اگر توان متوسط خروجي اين خازن  200، با اختالف پتانسيل Fμ400خازني به ظرفيت  - 117

 شود؟ ثانيه تخليه مي در چند ميلي

1 (2000    2 (2  

3 (−× 62 10     4 (× 62 10  

qابه باردار با بارهاي الكتريكي مطابق شكل زير، دو كرة مش  - 118 C= + μ1 qو  20 C= − μ2 هاي عايقي قرار دارنـد و بـا بسـتن     بر روي پايه  12

/، پس از kكليد  ms0  مپر و در چه جهتي است؟آ رسند. جريان عبوري از سيم چند ميلي به تعادل الكتريكي مي 8

  )2) به (1، از كرة (5) 1

  )1) به (2، از كرة (20) 2

  )2) به (1، از كرة (20) 3

  )1) به (2، از كرة (5) 4

  
  

 است؟  نادرستهاي زير  يك از گزينه شود. كدام جا مي اي با بار الكتريكي منفي در يك ميدان الكتريكي جابه ذره - 119

  ات انرژي پتانسيل الكتريكي بار است. ) كار نيروي ميدان قرينة تغيير1

  يابد. سيل الكتريكي ذره كاهش مي) با حركت در خالف جهت خطوط ميدان الكتريكي، انرژي پتان2

  يابد. ل الكتريكي نقاط افزايش مي) با حركت در جهت خطوط ميدان الكتريكي، انرژي پتانسيل الكتريكي آن كاهش و پتانسي3

  ماند. يل الكتريكي نقاط ثابت ميبر خطوط ميدان الكتريكي، انرژي پتانسيل الكتريكي بار و پتانس ) با حركت در راستاي عمود4

چنـد   q2اند. نيروي الكتريكي خـالص وارد بـر ذرة   الساقيني ثابت شده الزاوية متساوي مطابق شكل زير سه ذرة باردار در سه رأس مثلث قائم - 120

N.m(kنيوتون است؟ )
C

= ×
29

29 10  

1 (10   

2 (15   

3 (50   

4 (70   
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 . . . جز بههاي زير درست هستند،  همة عبارت - 121
  هاي فسيلي بوده است. هاي اخير ميزان استخراج و مصرف مواد معدني بيشتر از ميزان استخراج و مصرف فلزها و سوخت ) در سال1
  ت.هاي قلع و سرب با هم برابر اس شده اتم ترين اليه الكتروني اشغال هاي بيروني ) شمار الكترون2
 گروه خود، رسانايي الكتريكي و گرمايي كمي دارد. فلز هم ) سيليسيم برخالف عنصر شبه3
  ها همانند نافلزها است. كه رفتار شيميايي آن ها مشابه فلزهاست، در حالي ) خواص فيزيكي شبه فلز4

 ؟ (نماد عنصرها فرضي است.)است نادرستينه دهد، عبارت كدام گز شعاع اتمي برخي عناصر را نمايش مينمودار كه ، زيربا توجه به شكل  - 122
  تر است. بزرگ G17از شعاع اتمي  X35) شعاع اتمي1
  ) بيشترين تفاوت شعاع اتمي دو عنصر متوالي در اين دوره، 2

  باشد. مي Cو  Bمربوط به 
  بيشتر است. C13از  B12) خصلت فلزي عنصر 3
  است. AGصورت  به Gبا  A واكنش ) فرمول تركيب يوني حاصل از4
  

 ؟ندارنداي، كدام ويژگي بيان شده و عبارت داخل پرانتز با هم ارتباط  جدول دوره 14دربارة عناصر گروه  - 123
  )14عنصر گروه ترين  شود. (سبك ) سطح آن تيره است و در اثر ضربه خرد مي1
  پذير با رسانايي گرمايي باال (عنصري فلزي با نماد دو حرفي) ) جامدي شكل2
  شود.) دوره با آرگون (در اثر ضربه خرد مي ) رسانايي الكتريكي كم و هم3
  شود. (عناصري كه همگي داراي سطح درخشان هستند.) ) در اثر ضربه خرد مي4

 ؟ول تناوبي، عبارت كدام گزينه از نظر درستي يا نادرستي همانند عبارت داده شده استجد 14در رابطه با پنج عنصر نخست گروه  - 124
  »شود. كاري استفاده مي از عنصر پنجم اين گروه در تهيه سيم لحيم«
  ) همة عناصر اين گروه رسانايي الكتريكي دارند.1
  ) از بين اين عناصر، سه عنصر شكننده هستند.2
  دهند. ها، الكترون از دست مي اكنش با ديگر اتمعنصر، در و 5) سه عنصر از 3
  شبيه است.همين گروه ) خواص فيزيكي عنصر دوم اين گروه به عنصر پنجم 4

 ؟ هاي زير درست هستند چند مورد از عبارتزير  نشدةهاي موازنه  با توجه به واكنش - 125

    TiCl Mg Ti MgCl Fe O Al Fe Al O
Fe O Ti Fe TiO Al O Ti

+ → + + → +
+ → + + →

4 2 2 3 2 3
2 3 2 2 3

   
  

Fe«) واكنش الف O Mg ...+ →2   است. 9برابر  اين واكنش پس از موازنهمتري در  پذير بوده و مجموع ضرايب استوكيو انجام »3
Al) ترتيب ب Ti Fe>   دهد. درستي نشان مي پذيري اين عناصر را به ، واكنش<
TiO) در واكنش پ Al Ti Al O+ → +2 2   ده هستند.رها پايدارتر از فراو دهنده ، واكنش3
Ti) در واكنش ت Fe O TiO Fe+ → +2 3   شود. توليد مي Feمول  Ti ،4مول  3ازاي مصرف هر  پس از موازنه، به 2
1 (1    2 (2  
3 (3    4 (4  

  روع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شهدف  دقيقه 10 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )2( شيميهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 

آيندهنگاه به –2شيمي
 )2شيمي (

قدر هداياي زميني را 
 بدانيم

  ) 1(كل فصل 
  48تا  1هاي  صفحه
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 ؟ عبارت كدام گزينه درست است - 126

  شود. فلزهاي مس و آهن، از واكنش سنگ معدن اين فلزها با كربن استفاده ميچشمه و فوالد مباركه براي استخراج  ) در تأسيسات مس سر1

لز روي است و روش گياه پااليي براي اسـتخراج فلـز   گرم از گياه، متعلق به ف بيشترين مقدار فلز در يك كيلو» Au ،Ni ،Cu ،Zn«) در ميان فلزهاي 2

  صرفه نيست. به روي، مقرون

  دهد. مي افزايشاكسيد را  يافت فلزها از جمله فلز آهن، ردپاي كربن دي ) باز3

  تر از فلز آهن است. ) شرايط نگهداري فلز طال، سخت4

مانده در ظرف پس از انجام  شود. اگر جرم جامد باقي درصد تجزيه مي 60ش زير به ميزان درصد خالص مطابق واكن 75جامد  NaHCO3مقداري  - 127

شـود.)   گرم باشد، جرم سديم هيدروژن كربنات اوليه چند گرم بوده است؟ (هـيچ فـراوردة جـانبي گـازي شـكلي توليـد نمـي        02/28واكنش برابر 

)(H ,C ,O , Na : g.mol−= = = = 11 12 16 23    NaHCO (s) Na CO (s) CO (g) H O(g)→ + +3 2 3 2 22   
1 (/33 6     2 (/46 4     

3 (/98 7     4 (/59 2   

هاي  به تعداد اتم Aژن آلكن  هاي هيدرو تمبوده و نسبت تعداد ا Bآلكين   ژن هاي هيدرو تر از تعداد اتم واحد كم A ،10هاي كربن آلكن  تعداد اتم - 128

B ،/0هيدروژن آلكين هـا را خطـي در نظـر بگيريـد.)      كـربن  است. كدام گزينه در مورد اين دو تركيب به درستي بيـان شـده اسـت؟ (هيـدرو     75

(H ,C :g.mol )−= = 11 12  

  ژن است. برابر درصد جرمي هيدرو 6هاست و درصد جرمي كربن در آن،  عضو خانواده آلكن پنجمين A) آلكن 1

B ،/6جود در آلكين  االنسي مو هاي كوو ) تعداد پيوند2 Cهاي  برابر تعداد پيوند 25 C−  در آلكنA .است  
  ها است. ومين عضو خانواده آلكينسم مولي اين دو تركيب برابر با جرم مولي ) اختالف جر3

ژن مورد نياز براي سيرشدن يك مـول از سـرگروه    مورد نياز براي سير شدن هر مول از دو تركيب، بيشتر از تعداد مول هيدرو  ژن ) مجموع تعداد مول هيدرو4
  ماتيك است. هاي آرو تركيب

H)؟هستند زير درستهاي  چند مورد از عبارت - 129 , C :g.mol )−= = 11 12  

  شود. ها استفاده مي بيد از نخستين عضو خانواده آلكين ) در جوشكاري كارالف

  دست آورد. ها و الياف را به ها، پالستيك توان انواع الستيك ها مي ) از پليمر شدن برخي آلكنب

  گرم بر مول است. 12ها برابر  آلكنخانوادة سومين عضو ها با   آلكينخانوادة ) اختالف جرم مولي چهارمين عضو پ

  است. 6و  6ترتيب برابر  ژن بين نفتالن و بنزن به هاي كربن و هيدرو ) اختالف شمار اتمت

    1) 2    ) صفر1

3 (2    4 (3  

 كدام گزينه درست است؟ - 130

  هايي با پنج تا پانزده كربن است. طور عمده شامل آلكان ) سوخت هواپيما به1

  درصد برسد، احتمال انفجار وجود دارد. 5گاه مقدار آن در هواي معدن به بيش از  رنگ و سمي است كه هر بو، خرمايي ان گازي سبك، بي) مت2

  اكسيد است.ها با عبور گازهاي خروجي از روي كلسيم  اكسيد خارج شده از نيروگاه به دام انداختن گاز گوگرد تري ،سنگ ل هاي بهبود كارايي زغا  ) يكي از راه3

  شود. اي مي كره و تشديد اثر گلخانه ها به هوا ه سنگ سبب ورود مقدار بيشتري از انواع آاليند نفت با زغال ي) جايگزين4


