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 زمان پيشنهادي ي پايه دروس دوره تعداد سؤال مواد امتحاني 

 دقيقه 38 2تا انتهاي فصل 1فصل  25 حسابان 1

 دقيقه 22 تا آخر ضرب دكارتي  2و فصل  1فصل  15 جبر و احتمال 2

 دقيقه 23 تا سر رابطه طولي در دايره 2و فصل  1فصل  15 هندسه 3

 دقيقه 32 2و  1هاي  فصل 25 فيزيك 4

 دقيقه 20 54تا ابتداي برخي از تغييرات آنتالپي هاي مهم ص 2و بخش  1بخش  20 شيمي 5

 دقيقه 135   زمان پاسخگويي:           100 تعداد كل  سؤال: 
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محل انجام محاسبات

پرسش نامه 
 دقيقه 38زمان پيشنهادي:                                         حسابان

1ي هندسي، حد مجموع جمالت در يك دنباله 
باشد  6ي دوم برابر  هاي جمالت آن است. اگر جمله حد مجموع مربع 8 81-

 ي اول كدام است؟  جمله
1 (4 2 (4- 3 (12 4 (12- 

2بر مانده و خارج قسمت تقسيم  اگر باقي   2 2به ترتيب 3 3و 1 5 2 6 باشد.  7 82-
 كدام است؟ 1بر مانده تقسيم باقي

1 (33 2 (32 3 (31  4 (34 

3بسط ي مستقل از جمله  2 6
-83 كدام است؟ 

1 (720 2 (720- 3 (4320  4(4320- 

2ي هاي معادله ريشه 2و 1اگر  4 1 1باشند حاصل 0
2

2
1

-84 كدام است؟ 
1 (6 2 (4 3 (8  4 (10 

2ي هاي معادله ريشه و اگر  5 1 2باشد، حاصل 0 -85 كدام است؟ 5
1 (25 2 (24 3 (26  4 (22 

1ي ي بين نقاط منحني به معادله كوتاهترين فاصله 
4

2 0ي از نقطه 3 -86 كدام است؟ 5
1 (4 2 (5 3 (2 7 4 (3 3 

2ي معادله  1 -87 داراي چند جواب است؟ 1
 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

2ي در فاصله 4ي معادله  -88 چند ريشه دارد؟ 2
1 (3 2 (2 3 (5 4 (4 

-89 چقدر است؟ ، مجموع تمام مقادير ممكن براي دو عدد مخالف صفر باشند و و اگر 
1 (4 2 (2 3 (3  4 (1 

2ي هاي معادله مجموع جواب  1 3 2 -90 كدام است؟ 8
 ) صفر4  -2/3)3 -2/0)2 8/2) 1

3ي چند عدد صحيح در نامعادله  1
7 -91 كند؟ صدق مي 4

1 (21 2 (22 3 (23  4 (24 
2داشته باشيم: اگر به ازاي هر   3 -92 چقدر است؟ حداكثر گاه آن 1
1 (1 2 (2 3 (3  4 (4 

2اگر داشته باشيم  1 3 -93 كدام است؟ 1مقدار 2
1 (1 2 (2 3 (1- 4 (2- 

1ي ، رابطهمقدار به ازاي كدام   2 2 5 0 4 1 -94 است؟ يك تابع 2
 3) 4  1) 3 -2) 2 ) صفر1

-95 ؟شود نمي شامل چند عدد صحيح 2برد تابع 
1 (2 2 (3 3 (4  4 (5 

-96 با كدام تابع برابر است؟ 2تابع 
1 (1

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

1 2 2 
-97 است؟ نادرستكدام گزينه  
2و ) برد دو تابع1  يكسان است. 3
 يكسان است. 3و ) دامنه دو تابع2
 ست.ا هانسبت به محور  ي نمودار تابع قرينه تابع ) نمودار3
 ست.ا هانسبت به محور  ي نمودار تابع قرينه ) نمودار تابع4
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1اگر نمودار 
1مطابق شكل زير باشد نمودار تابع  2

-98 ؟كدام است2
 

1(      2( 
 
 
 
 
 
3(            4( 
 
 
 
 

1اگر   0 2 1 0 2 3 3 3 4و 4 -99 كدام است؟ تابع گاه آن 2
1 (2 2 2 2  2 (2 0 2 0 
3 (2 2 0 0 2 2  4 (2 0 1 3 2 1  

3اگر تابع  -100 كدام است؟ تابعي فقط زوج باشد 2
1 (5- 2 (1- 3 (1  4 (5 

-101 كدام گزينه همواره برقرار است؟ گاه آن اگر 
1 (3 3  2 (5 5  
3 (2 2  4 (3 3 

1اگر  3 1حاصل 1 -102 كدام است؟ 3
1 (3 2 (9 3 (6  4 (8 

1حاصل گاه آن 1اگر  -103 كدام است؟ 1
1 ( 2(  3(   4 (1 

2ي تناوب اصلي تابع دوره  2 -104 كدام است؟ 4
1 (π

2 2 (4 3 (π  4 (2 
2ي معادله  -105 چند ريشه دارد؟ 1

 3) 4  2) 3 1) 2 ) صفر1
 دقيقه 22زمان پيشنهادي:                                             جبر و احتمالل

 

،1هاي  اي از عبارت فرض كنيد دنباله  2، -106 ، نشان داديم كه از درستي ند. براي هر عدد طبيعي ا مفروض ،
 گيري درست است؟ را نتيجه گرفت. در اين صورت كدام نتيجه 1توان درستي  مي
 باشند. هاي داده شده درست مي ي عبارت ) همه2 باشند. درست مي هاي بعد از  ي عبارت ) همه1
 باشند. درست مي 1هاي بعد از  ) عبارت4 هاي داده شده درست نباشند. ) ممكن است هيچ يك از عبارت3

،فرض كنيد در مورد افراد   ، ، -107 اطالعات زير درد دسترس باشد: ،
 »تر است بلند از  كوتاهترين فرد نيست؛  كوتاهتر است؛  از  كوتاهتر باشند ؛  حداقل دو نفر از «

 در اين صورت،  ترتيب قد اين افراد به طور نزولي كدام است؟ (از راست به چپ)
1 (، ، ، ، 2 (، ، ، ، 3 (، ، ، ، 4 (، ، ، ، 

واگر   برابركدام مجموعه  سه مجموعه دلخواه باشند،  و 108-
 است؟ 

1 ( 2 ( 3 (  4 ( 
  

2 

3 4 32 21 

1 

2 1 23 4 
1 

2 1 

2 1 

4 

3 4 

2 1 

2 
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آموز هستند كه در يك ماه از سال متولد  دانش 4در يك  كالس حداقل چند نفر داشته باشيم تا مطمئن باشيم   109-
 اند؟ شده

1 (37  2 (49 3 (57  4 (59 
1ي  حداكثر چند عدد از مجموعه  2 3 -110 نشود؟ 10توان انتخاب كرد كه تفاضل هيچ دو عدد انتخابي  مي 40
1 (20 2 (30 3 (31  4 (21 

7ي  اگر دو مجموعه  1 و 5 -111 ي  را داشته باشيم، مجموعه 3
 چند عنصر سه رقمي دارد؟

1 (25 2 (24 3 (26  4 (27 
-112 باشد؟ مي و فاقد   ي شامل عنصر  داراي چند زير مجموعه ي  مجموعه  

1 (4 2 (8 3 (10  4 (12 
-113 ي  هاي مجموعه برابر تعداد زير مجموعه 212، ي  هاي مجموعه تواني مجموعه تعداد زير مجموعهاگر  

 عضوي دارد؟ 3ي  چند زير مجموعه ي  باشد،مجموعه
1 (35 2 (20 3 (10  4 (4 

-114 كند؟  هاشورزده كدام مجموعه را مشخص مي  در نمودار ون زير قسمت 
1 (   
2 ( 
3 (    
4 ( 

-115 كدام است؟ ي  مجموعه 
1 ( 2 ( 3 (  4 ( 

برابر كدام  ي  دو مجموعه غير تهي باشند، مجموعه  واگر   116-
 است؟

1 ( 2 ( 3 ( 4 ( 
واگر   -117 ست؟كدام گزينه درست ا گاه آنباشد،  مجموعه باشند، به طوريكه  3 و

1 ( 2 ( 3 (  4 ( 
-118 برابر كدام مجموعه است؟   گاه آنباشد  اگر  

1 ( 2 ( 3 ( 4 ( 

كدام مجموعه غيرتهي  گاه آن دو مجموعه غير تهي باشند و داشته باشيم  واگر   119-
 است؟

1 ( 2 ( 3 (  4 ( 
1اگر   2 و 1 -120 كدام است؟ نمودار مختصاتي  گاه آن،  2

   ) سطح يك مربع2  ) محيط يك مربع1
 ها خط موازي محور عرض ) دو پاره4  ها ) دو پاره خط موازي محور طول3

 

 دقيقه 23زمان پيشنهادي:                                                         هندسه
 

-121 كدام است؟است.  170ضلعي منتظم  ي داخلي يك  هر زاويه 
1 (12 2 (18 3 (36  4 (24 

-122 كنيم؟ در هندسه چه زماني از مثال نقض استفاده مي 
  ) زماني كه بخواهيم درستي يك قضيه را اثبات كنيم.   1
 گيري را اثبات كنيم. ) زماني كه بخواهيم يك نتيجه2
  ) زماني كه بخواهيم يك حدس كلي را رد كنيم.3
 )زماني كه بخواهيم يك حالت خاص را در نتيجه گيري در نظر بگيريم.4 

-123 ؟باشد نميم يك از روابط زير برقرار باشد، كدا ي مثلث سه ميانه اگر 
1(3

4                                 2(2 
3(3

2                               4(2 
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حاصل از برخورد اين هاي  خط شود. مكان هندسي وسط پاره خطي متغير موازي يك ضلع مثلث مفروض رسم مي  124-
 خط با دو ضلع ديگر كدام است؟

 ) يك دايره4خط                     ) يك پاره3    ) يك كمان2                         خط ) يك1
هاي  ضلع رسم كرده تا مثلث جديدي شكل گيرد، عمود منصف 3هايي به موازات  خط هاي مثلث  از رأس  125-

ومثلث شكل گرفته را از  ؟ ست نوع چهار ضلعيا رسم كرده، مطلوب و
 ) محاطي است          2) محيطي است                  1

 ) لوزي است4     ) نامعلوم است            3 

5با داشتن  مثلث   و 60 و صورت متمايز قابل رسم  در چند حالت به 8 126-
 است؟

 توان رسم كرد. ) نمي4  شمار ) بي3 ) دو2 ) يك1
 

-127 ؟ ست حاصلا برابر است مطلوب باي زير طول وتر در دايره 
 است.           1) كمتر از 2               است        1) بيش از 1

 است. 1) برابر با 4           ) نامعلوم است               3

ي مياني كمان  نقطه باشد و 5اند . اگر مماس ي بر دايره وبه ترتيب در نقاط وهاي خط  128-
 ؟ محيط مثلثست محاسبه ا باشد،مطلوب 

1(5                          2 (10                 

 15) 4   قابل محاسبه نيست               ) 3 

 
-129 ي محيطي است؟ در يك شش ضلعي منتظم قطر دايره محاطي چند برابر شعاع دايره  

1(3                           2(3
2                          3 (1

2                                       4 (1 
8هاي به شعاع متقاطع  ي دو دايره  ي مراكز اين دو دايره از هم كدام يك از  اند ، فاصله مفروض 5 130-

 تواند باشد؟ اعداد زير نمي
1(3                            2 (4                           3 (7                                  4 (11 

ودانيم  در شكل مقابل مي  -131 كدام است؟ مقدار  ومركز دايره بوده و  40
1(70                         2 (20             

   3(40                       4 (50 

 

-132 ي محيطي اين مثلث كدام است؟ باشد، شعاع دايره مفروض مي 6و  10و  14با اضالع  مثلث  
0)2باشد               ) قابل محاسبه نمي1 44                       3 (32 33             4 (8 1 

-133    مماس شود و  در كمانبر  مفروض است . اگر خط  در دايره  و قطر وتر 
 ؟  ست زاويها باشد مطلوب120

1(60                            2  (120                                     

 3(30                           4 (90 

ر

40

1
2
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ي  دهد. مكان هندسي نقطه ي محيطي مثلث تغيير مكان مي روي دايره  ثابت است و رأس در مثلثي ضلع   134-

 برخورد نيمسازهاي داخلي كدام است؟
 خط ) دو پاره4               خط يك پاره) 3                يك كمان) 2                               دو كمان) 1

-135  كدام است؟ شكل زيرمقدار در 
1(19 5                                  2 (22 5                          

   3 (20 5                              4 (21 5 

 
 

 دقيقه 32زمان پيشنهادي:                                                         فيزيك
 

توسط يك پيستون عايق متحرك به دو بخش مجزا تقسيم شده   2و 2در شكل مقابل محفظه شامل گازهاي   136-
است و گازها در حال تعادل قرار دارند. اگر جرم گاز توزيع شده در هر دو بخش با هم برابر باشد، طول بخشي از 

 متر است؟ باشد برابر چند سانتي يمحفظه كه شامل گاز اكسيژن م
1( 4 2 (48    

3 (8 4 (44 

 
227گاز هليم در دماي32   در يك مخزن با حجم ثابت،   موجود است. چند كيلوژول گرما به آن بدهيم تا    137-

3فشار اين گاز در مخزن دو برابر گردد؟ 
2 8 4 

1 (48000 2 (96000 3 (48  4 (96 
كار روي محيط انجام داده است. مقدار گرماي دريافت شده  200گاز كامل تك اتمي تحت يك فرآيند هم فشار   138-

5توسط گاز برابر چند ژول است؟ 
2 

1 (300+ 2 (300- 3 (500-  4 (500+ 
فرض شود، كدام   واحد 500يك گاز كامل مطابق شكل مقابل است. اگر مساحت زير نمودار برابر   نمودار  139-

 درست است؟ تا  گزينه راجع به گرماي مبادله شده طي فرآيند
1 (0 2 (500  

3 (500 4 (500 

-140 دررو درست است؟ هاي زير در مورد فرآيند بي كداميك از گزينه 
دما  دررو بيشتر از تغيير فشار ايجاد شده در فرآيند هم فرآيند بيوجود آمده در  ) به ازاي يك تغيير حجم معين، تغيير فشار به1
 باشد. مي
دماي همان گاز  فرآيند هم درروي مقدار معيني گاز كامل بيشتر از شيب نمودار در يك فرآيند بي ) شيب نمودار 2
 باشد. مي
 ند.كن ) در اين فرآيند هر سه كميت مربوط به معادله حالت گاز تغيير مي3
 ) هر سه گزينه درست است.4

  

3

2

27  127  

2 2 
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-141  آن مطابق كدام نمودار زير است: گاز كاملي مطابق شكل مقابل است. نمودار نمودار  
 

1 (  2( 
 
 
 
 
 
3( 4( 
 
 
 
 
 
 
 

اگر در يك ماشين گرمايي كارنو دماي مطلق چشمه سرد و گرم هر كدام دو برابر شوند، بازده ماشين چند برابر   142-
 شود؟ مي
 شود. برابر مي 2) 2 كند. ) تغيير نمي1
 3 (1

 شود. برابر مي 2تر از  ) بيش4 شود.          برابر مي 2
كند. با اين فرض كه تمام  در شكل مقابل پيستون بدون اصطكاك بوده و با حرارت دادن گاز رو به باال حركت مي  143-

 كدام گزينه درست است؟ شود،  گرماي رسيده به گاز به كار انتقال پيستون تبديل
 شود. ) در طي اين فرآيند قانون اول ترموديناميك نقض مي1
 شود. ) در طي اين فرآيند قانون دوم ترموديناميك نقض مي2
 شود. ) در طي اين فرآيند هر دو قانون اول و دوم ترموديناميك نقض مي3
 شود. ) هيچ يك از دو قانون اول و دوم ترموديناميك نقض نمي4

است، نسبت گرماي گرفته شده از چشمه سرد به گرماي داده شده به  3يخچالي كه ضريب عملكرد آن در   144-
 ي گرم برابر است با: چشمه

1 (3
4 2 (1

4 3 (2
3  4 (1

3 
-145 باشد؟  ي اتو مي نمايش درست چرخهكدام يك  

1 ( 2 ( 
 
 
 
 
3( 4( 
 
 
 
 
 
    

ي نيروي بين هر دو بار الكتريكي مجاور  اند. اگر اندازه چهار بار الكتريكي مشابه در چهار رأس يك مربع قرار گرفته  146-
 ي برآيند نيروهاي الكتريكي وارد بر هر بار تقريباً چند نيوتن است؟ باشد، اندازه 10برابر 

1 (4 2 (9 3 (19  4 (30 
كند. اگر بار  را جذب مي و را دفع و بارهاي الكتريكي  و  بارهاي الكتريكي بار الكتريكي نا مشخص   147-

 باشد؟ منفي باشد، چه تعداد از اين پنج بار الكتريكي الزاماً  مثبت مي الكتريكي 
1 (1 2 (2 3 (3  4 (4 

T 
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2اي  به بار نقطه 1اي  بار نقطه  50ي كه به فاصله 50 ي  كند. اندازه وارد مي 200 د نيروياز آن قرار دار   148-

 برابر است با: 2در محل بار  1حاصل از بار  ميدان الكتريكي
1 (4 106 2 (1 8 106  
 معلوم باشد. 1ي بار ) بايد اندازه4 4) 3

باشد. بار الكتريكي كه  مي برابر  ي  در نقطه ي ميدان الكتريكي بار  و اندازه 3در شكل مقابل   149-
 برابر شود، برابر است با:  4بدون تغيير جهت  ي  قرار داده شود تا ميدان الكتريكي در نقطه ي  بايد در نقطه

1 (12 2 (12 

3 (27 4 (27 

به موازات  105در خالف جهت خطوط ميدان الكتريكي يكنواخت  5ي  را به اندازه 10بار الكتريكي    150-
 كنيم. تغييرات انرژي پتانسيل الكتريكي اين بار چند ژول است؟ جا مي خطوط ميدان جابه

1 (05/0- 2 (05/0 3 (5-  4 (5 
ر جهت خطوط ميدان هر دو د و پتانسيل الكتريكي  ي ميدان الكتريكي  هاي زير اندازه يك از شكل در كدام  151-

 يابند؟ كاهش مي
1(      2( 
 
 
 
3(    4( 
 
 
 
 
 

ي عايق قرار دارد نزديك شده  ي باردار منفي به جسم رساناي بدون بار الكتريكي كه بر پايه مطابق شكل، ميله  152-
 درست است؟و و  ي زير بين پتانسيل الكتريكي نقاط  است. كدام رابطه

1 ( 2 (0 

3 (0 4 (0 

-153 شود؟ چند الكترون ـ ولت كار انجام مي 10الكترون بين دو نقطه به اختالف پتانسيل  50در انتقال  
1 (500 2 (50 3 (8 10 17  4 (8 10 21 

به انرژي  خازنخازني را به مولد بدون مقاومت دروني متصل كرده تا شارژ كامل گردد. نسبت انرژي ذخيره شده در   154-
 مصرف شده در مولد برابر است با:

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

3 
-155 چند درصد انرژي الكتريكي يك خازن را تخليه كنيم تا اختالف پتانسيل بين صفحات آن نصف شود؟  

1 (20 ٪ 2 (25٪ 3 (50٪  4 (75٪ 
ي ميدان  كنيم. اندازه پر ميالكتريك  دي اي را از مولد جدا كرده و فضاي بين صفحات آن را با خازن شارژ شده   156-

 كند؟ الكتريكي بين صفحات چه تغييري مي
 يابد. ) كاهش مي2  يابد. ) افزايش مي1
 ) بسته به شرايط ممكن است افزايش يا كاهش يابد.4  ماند. ) ثابت مي3
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را ببنديم، اختالف  ولت است. اگر كليد  10برابر  2باز است، اختالف پتانسيل خازن  در شكل مقابل وقتي كليد   157-
 شود؟  چند ولت مي 1پتانسيل دو سر خازن 

   10) 2 ) صفر1

3 (5/12 4 (20  

 
و ثابت دي الكتريك بين صفحات آن  5انرژي ذخيره شده در خازني پس از جدا شدن از منبع تغذيه برابر   158-
 باشد. براي بيرون كشيدن دي الكتريك از بين صفحات حداقل چند ميكروژول كار بايد انجام دهيم؟ مي 3برابر

1 (10 2 (15 3 (20  4 (5 
برابر  وي  اند. ظرفيت هر خازن چقدر باشد تا ظرفيت معادل بين دو نقطه ها مشابه در مدار شكل مقابل خازن  159-

 شود؟ 20
1 (12 5μ 2 (8μ   

3 (5μ 4 (12μ 

50صورت سري به اختالف پتانسيل به 3و 2هاي  دو خازن به ظرفيت  ها را از مولد و از  اند. اگر آن متصل شده   160-
ها پس از اتصال صفحات به يكديگر  ها را به هم وصل كنيم، ولتاژ مشترك آن نام آن يكديگر جدا كرده و صفحات هم

 چند ولت خواهد شد؟
1 (50 2 (25 3 (26  4 (24 

 

 دقيقه 20زمان پيشنهادي:                                                         شيميي
 

-161 كدام مطلب درست است؟ 
 شود. ) پتاسيم كلرات جامد بر اثر گرما به پتاسيم كلريت جامد وگاز اكسيژن تجزيه مي1
 است. 13و فريون ـ  12فريون  ـ  موليبرابر با اختالف جرم 12و فريون   ـ  11) اختالف جرم مولي فريون ـ 2
 است. 6ها برابر با  اكسيد با گاز هيدروژن مجموع ضريب ي موازنه شده واكنش آهن  در معادله )3
4ي نمادي سوختن متان به صورت  معادله )4 2 2  باشد. مي 2

-162 ؟شود نمياكسيد توليد  دي در كدام يك از واكنش هاي زير گاز كربن 
 ي حرارتي سديم هيدروژن كربنات تجزيه )2            ي حرارتي پتاسيم كربنات                             تجزيه )1
 ي حرارتي متانول تجزيه )4  واكنش محلول سديم كربنات با نيتريك اسيد   )3

-163 موارد زير صحيح مي باشند به جز........... 
 نيترات، تركيبي زرد رنگ پديد مي آيد. از واكنش محلول پتاسيم كرومات و محلول سرب  )1
 مي توان از محلول سديم كلريد استفاده كرد. براي شناسايي يون  )2
 جايي دوگانه مي دهد. به فلز روي با محلول هيدروكلريك اسيد، واكنش جا )3
 كرومات در آب محلول نمي باشد. م ديي آمونيو ي جامد حاصل از تجزيه ماده )4

0از تجزيه گرمايي  -164 شود؟ مول آلومينيم سولفات چند مول گاز توليد مي15
1( 0 45                     2( 0 3                         3(6                            4(0 75 

2گرم گاز اتان در اكسيژن كافي  6براثر سوختن كامل    -165 اختالف جرم دو فراورده چند گرم است؟ 6
12 1 16 1  

 گرم          5/6)4گرم                   4/3)3گرم                               6/13)2  گرم                  8/6)1
گرم آمونيوم برميد شده است. درصد  49گازآمونياك ناخالص و مقدار كافي هيدروژن برميد، توليد  10از واكنش   166-

14خلوص آمونياك كدام  است؟ 1 80 1 
1(82                           2(85                                      3(80                         4(78  

 

1 40  

 

2 20  

ثابت دي الكتريك بين صفحات آن 
3 40  
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پرسش نامه 
0ي هواي درون يك فضاپيما از ليتيم پر اكسيد استفاده شده است. براي جذب  هدر تصفي  مول گاز  1 167-

اكسيد به چند گرم ليتيم پر اكسيد احتياج داريم و گاز اكسيژن پديد آمده چه حجمي دارد؟چگالي گاز  دي كربن
0اكسيژن در شرايط آزمايش برابر با  2 7است. 1 16 1 

ليتر)1  1 24 گرم 2 ليتر)2                                            3 8 گرم 4 6 
ليتر)3 8 گرم 2 ليتر)4                                                 3 1 24 گرم 4 6 

0ليتر محلول ميلي 200براي ساختن   5 -168 ............ از   1
 رسانيم. ليتر مي ميلي 200را در مقداري آب حل كرده و سپس حجم محلول را به  ) يك مول 1
 كنيم. ليتر آب  حل مي ميلي 200را در  مول  1/0) 2
 كنيم. ليتري كرده و پس از انحالل تا رسيدن به خط نشانه، آب اضافه مي ميلي 200را وارد يك بالن  مول  1/0) 3
 كنيم. گرم آب در داخل يك بشر حل مي 200را به همراه  مول  1/0) 4

0محلول  100  طور كامل واكنش داده ايم. اگر از تغيير  موالر هيدروكلريك اسيد را با مقدار كافي فلز قلع به02 169-
 حجم صرف نظر كنيم، غلظت مولي محلول حاصل كدام است؟

1(0 01 1              2(0 02 1            3(0 03 1        4(0 04 1 
0را با   ٨٠٪گرم گلوكز با خلوص 4مقدار   ايم.  واكنش اكسايش شركت داده ليتر گاز اكسيژن در شرايط  28 170-

12چند مول گاز پديد مي آيد؟ 1 16 1 
1(0 025                           2(0 05                          3(0 0125                    4(0 0135 

گرم زغال سنگ با مقدار كافي بخارآب،  6چه از واكنش  كار مي رود.چنان ي گاز متان به واكنش زير براي تهيه  171-
0  مول گاز متان تهيه شود، بازده درصدي اين واكنش كدام است؟1

2 2 2 4 2  
12 1 1  

1(50                                 2(45                                3(35                            4(40 
-172 كدام مطلب صحيح است؟ 

 بنزين خودروها را ايزواكتان خالص تشكيل مي دهد. )1
 باعث پر شدن ناگهاني كيسه هاي هوا شود. به تنهايي  واكنش تجزيه سديم آزيد نمي تواند )2
2)در كيسه هاي هوا، براي از بين بردن سديم اكسيد توليد شده از 3  استفاده مي كنند. 3
 كار مي رود. هاي عكاسي به )سيليسيم خالص در ساخت فيلم4

-173 كدام يك از موارد زير درست است؟ 
 گازها در نسبت هاي حجمي معيني با هم واكنش مي دهند. بر طبق قانون آووگادرو، در دما و فشار ثابت، )1
 حجم گاز ها تابعي از فشار و جرم مولي آن هاست. )2
 مي باشد. )كاتاليزگر تهيه متيل ساليسيالت از واكنش ساليسيليك اسيد و متانول،3
 دست مي آورند. به 400)الكل چوب را از گرم كردن چوب در حضور اكسيژن در دماي 4

-174 كدام عبارت صحيح است؟ 
 )حركت منظم ذره هاي سازنده يك ماده را حركت هاي گرمايي مي گويند.1
 شود، توزيع انرژي ميان همه ي ذره هاي جسم يكسان است. )هنگامي كه يك جسم گرم مي2
 )با افزايش دماي يك جسم، انرژي گرمايي آن نيز باال مي رود.3
 يش دماي يك گرم آب خالص به اندازه ي يك درجه سلسيوس است.)يك ژول، مقدار گرماي الزم براي افزا4

-175 كدام عامل(ها) بر ظرفيت گرمايي مولي يك ماده موثر است؟ 
 الف)حالت فيزيكي ماده            ب) تعداد مول ماده               ج)حجم ماده               ت)ساختار ماده

 )فقط ب4  )الف، ت                 3               )ب، پ              2 )ب ،ت                            1
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-176 200و  100اين محلول را در دو بشر به حجم هاي  ي سامانهسولفات داريم  از محلول آبي رنگ مس  300 

وميلي ليتر تقسيم مي كنيم هاي سامانه  كدام مطلب در رابطه با اين سامانه ها درست است؟  
 باشد. با هم برابر نمي وي سامانه هاي  )ظرفيت گرمايي ويژه1
 كم تر است. واز مجموع انرژي دروني سامانه هاي  )انرژي دروني سامانه 2
 باشد. با هم برابر مي و)چگالي سامانه ي 3
 با هم برابر است. و)ظرفيت گرمايي سامانه ي 4

-177 با توجه به واكنش سوختن گاز پروپان كدام مطلب درست است؟ 
1(0            2(              3(0                     4( 

براي انتقال يك كيسه سيمان از كف حياط به پشت بام يك بار از باالبر استفاده كرده ايم و بار ديگر از راه پله ها به   178-
 در اين دو روش برابر با كدام گزينه است؟ و  ي مقدار  باال برده شده است. مقايسه

 متفاوت است.يكسان و)2                در هر دو روش متفاوت است.                  و  )1
 در هر دو روش يكسان است.  و  )4   يكسان است.                               متفاوت و)3

حالت استاندارد ترموديناميكي عنصر كربن........................ مي باشد و براي يك محلول، حالت استاندارد   179-
 ......................... در نظر گرفته مي شود. ترموديناميكي

 غلظت يك موالر  –)الماس 2   غلظت يك موالل                                  –)گرافيت 1
 غلظت يك موالل –)الماس 4   غلظت يك موالر                                     -)گرافيت3

-180 كدام مطلب درست است؟ 
 تر است. يك مول پروپان به حالت گاز، از آنتالپي سوختن يك مول پروپان به حالت مايع در شرايط يكسان كم)آنتالپي سوختن 1
 ي هيدروژن از بقيه باالتر است. )در ميان گازها، ظرفيت گرمايي ويژه2
            دهد.                                 هنگامي منفي است كه محيط روي سامانه كار انجام مي )مقدار 3
 )حل شدن آمونيوم نيترات در آب گرماده است.4
 
 




