
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 زمان پيشنهادي ي پايه دروس دوره ي چهارم دبيرستان دروس دوره تعداد سؤال مواد امتحاني 
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محل انجام محاسبات

پرسش نامه 
 دقيقه 33: زمان پيشنهادي                                                               رياضي تجربي

 
 داريم، احتمال آنكه هر دو مهره قرمز باشد كدام است؟  ها دو مهره برمي در شكل زير، به تصادف از يكي از كيسه -81
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 ها باشد كدام است؟ ها بيش از تعداد دختر فرزند است. احتمال آنكه تعداد پسر 9اي داراي  خانواده -82
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،مقداركنيد  فرض  -83 1
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 باشد؟ تواند مييك از اعداد زير  كدام 8
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1مستقل از يكديگرند اگر  وفرض كنيد دو پيشامد  -84
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 كدام است؟  فرض كنيد جدول زير يك تابع توزيع احتمال باشد، مقدار  -85
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كنيم. اگر بدانيم كه اعداد رو شده با هم برابر نيستند، احتمال آنكه جمع  چهارتاس متمايز را با هم پرتاب مي  -86
 باشد كدام است؟ 10اعداد رو شده برابر 

1 (1
360 2 (1

90 3 (1
15  4 (1

80 

1اگر  -87 2 3  كدام است؟ 1مقدار  2047

1 (9 2 (12 3 (10  4 (11 
 توان نوشت؟ و بدون تكرار ارقام چند عدد سه رقمي زوج مي 4و  3، 2، 1 ،0با ارقام  -88

1 (30 2 (36 3 (48  4 (24 
 ايستگاه پياده شوند؟ 12توانند در  مسافر موجود است. اين افراد به چند طريق مي 8در اتوبوسي  -89
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 است؟  ي  به مجموعه ي  چند تا از موارد زير، نمايش يك تابع از مجموعه-90
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محل انجام محاسبات

چهارم دبيرستان
 تجربي اختصاصي

1ي  با ضابطه ي تابع  دامنه -92
1 1

1 1
 كدام است؟ 

1 (0 2 (0 1 3 (0 1
2 1  4 (0 1

2 
1فرض كنيد تابع  -93 2 2 8 2 17 9 4 موجود  يك باشد، چند مقدار براي  به يك 7

 است؟

 شمار ) بي4  2) 3 1) 2 ) صفر1
1صورت  ، به ي معكوس تابع  فرض كنيد ضابطه -94  كدام است؟ 2باشد، مقدار تابع 3

 ) صفر4   10) 3 2) 2 1) 1
 كدام است؟ ي معكوس تابع  ، ضابطه 4فرض كنيد  -95

1 (، 1 2 4 2 (، 1 2 4 
3  (0 ، 1 2 4 4 (4 ، 1 2 4 

2ي دوم  ي درجه فرض كنيد در معادله -96 4داشته باشيم  0 2 صورت يكي از  ،در اين 0
 ها برابر كدام است؟ ريشه

1(2 2 (2 3 (2  4 (2 
2ي  هاي معادله ريشه واگر  -97 5 1 2باشند حاصل عبارت  0 5  كدام است؟ 1

1 (1 2 (2 3 (1  4 (5 
2ي  مجموعه جواب معادله -98  چند جواب دارد؟ 7

 7 )4  2) 3 1) 2 ) صفر1
  كدام است؟ نمودار تابع  -99

1(                                           2(  
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محل انجام محاسبات

پرسش نامه 
 دقيقه 02: زمان پيشنهادي                                  زيست شناسي 

 
باعث جنتيسيك اسيد، .... ژنِ آنزيم تجزيه كننده همودر قسمت ........... در بيماران آلكاپتونوريا جهشرويداد  -101

 گردد. .................. مي

 )تنظيمي ـ عدم توليد آن 2                            )ساختاري ـ عدم توليد آن  1
 )تنظيمي ـ توليد غير طبيعي آن4                             )ساختاري ـ توليد غير طبيعي آن 3

 نيست.قارچي است كه حتّي در صورت عدم وقوع جهش هم، قادر به سنتز ................  "نوروسپورا  كراسا" -102

 )متيونين4           )بيوتين             3          )آرژينين         2            )سيترولين            1
 دار واجد گوانين وجود دارد؟ ها به طور معمول، چند كدونِ معني در سلول -103

1(27                               2(37                         3(25                            4(35 
واجد كدام آنتي كدون قبالً شود،  ريبوزوم مي وارد جايگاه كه آنتي كدونِ مقابل، وقتي در -104

 خارج شده است؟ از جايگاه

 
1(                            2(                       3(                          4( 

 كدون و آنتي كدون، هر دو ............... -105

 شوند. )در نوروسپورا، توسط يك نوع آنزيم رو نويسي مي2      )پيوندهاي پپتيدي دارند.                                1
  )پنتوز مشابهي درونِ خود دارند.4          هاي چهار نوكلئوتيدي هستند.        )شامل رديف3

 دهد؟ كدام رويداد در ترجمه، درون جايگاه متفاوتي از ريبوزوم روي مي -106

 ناقل )هيدروليز پيوند بين زنجيره پلي پپتيدي و آخرين2             )ايجاد پيوند پپتيدي بين آمينواسيدها            1
 پيك )قرار گيري عامل پايان ترجمه بر روي4            ناقلِ حامل لوسين به كدون )اتصال3

 ندارد.كبدي انسان، ژنِ رمز كننده..........................وجود   در هسته سلول -107

 )عامل پايان ترجمه4   )كراتين                     3      )فعال كننده          2              تين           )لسي1
 كدام عبارت درست است؟ -108

 شود. بالغ مي رونويسي در آدمي باعث پليمراز )آنزيم1
 ،با همديگر يكسان است. پلي مراز )محل ساخت و فعاليت آنزيم2
 شود. در آميب، باعث رونويسيِ الگوي ساخت خودش مي پلي مراز )آنزيم3
 پلي مراز پروكاريوتي، درونِ هستك است. توسط آنزيم )محل توليد 4

را تجزيه  بين دو رشتهدر مرحله .............. پديده رونويسي، آنزيم ................... پيوندهاي هيدروژني  -109
 كند. مي

 )اول ـ هليكاز4  پلي مراز       )اول ـ3 )دوم ـ هليكاز              2 پلي مراز          )دوم ـ1
 .نيستفرآيند رونويسي با ......................... همراه  -110

 )تشكيل پيوند فسفودي استر   2                          )تجزيه پيوند هيدروژني  1
 )تشكيل پيوند هيدروژني4                               )تجزيه پيوند فسفودي استر    3

شوند،  تخريب و تشكيل مي مجموع پيوندهاي فسفودي استري كه طي فرآيند كوتاه شدن يك مولكول -111
 ......................... دارد.حداكثر عدد است. اين  15برابر 

 رونوشت اگزون 6)4رونوشت اينترون           6)3            اگزون         6)2    اينترون                    6)1
 شود. تغيير شكل در ................... باعث روشن شدنِ اُپران لك مي -112

 )الكتوز4         )اُپراتور               3  هند)محصول ژنِ تنظيم كن2)عامل تنظيم كننده            1
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محل انجام محاسبات

چهارم دبيرستان
 تجربي اختصاصي

 ريبوزم، نشان دهنده ..................... است. به جايگاه ورود آنتي كدون -113

 )ادامه رو نويسي4     )شروع رو نويسي        3       )ادامه ترجمه        2         )شروع ترجمه          1
 مورد مطالعه ......................... وجود داشته و رونويسي ...................... .توالي افزاينده در گونه  -114

 شود.      )بيدل و تيتم ـ نمي4  شود.     )ژاكوب و مانو ـ نمي3  شود.     )بيدل و تيتم ـ مي2د.  شو )ژاكوب و مانو ـ مي1
 كدام عبارت صحيح است؟ -115

 )برخي آمينواسيدها، بيشتر از يك نوع رمز دارند.2 اي هستند.           نوع نقطه هاي جانشيني از )تمام جهش1
 ها، بيشتر از يك زنجيره پلي پپتيدي دارند.     )برخي پروتئين4 ز نوع كاهش و افزايش هستند.  اي ا هاي نقطه )تمام جهش3

 برند. از محلول يد دار براي شناسايي پلي ساكاريد .................... بهره مي -116

 اي جانوران )ذخيره4  اي گياهان               )ذخيره3        )ساختاري جانوران    2    )ساختاري گياهان     1
 مقابل .............................. .در شكل مولكول چربي  -117

 )فاقد پيوندهاي ساده است.               1
 هاي سير شده دارد. تر از چربي )گوارشي آسان2
 ماي اتاق، جامد است.                 )در د3
 )حداكثر تعداد هيدروژن را در ساختار خودش دارد.4 

 كدام عبارت درباره غشاي سلولي صحيح است؟ -118

 شود. )كربوهيدرات فقط در بخش خارجي غشاهاي سلولي يافت مي1
 شود. )كلسترول در بين دو اليه فسفو ليپيدي همه غشاهاي پالسمايي يافت مي2
 هاي پذيرنده نام دارند. ها غشايي به ويژه در سطح دروني، مولكول پروتئين )برخي3
 كنند. ها، به طور غير تخصصي عمل مي هاي غشايي به نام كانال )برخي پروتئين4

 توان يافت؟ را در كدام قسمت سلول مي "استروما" ،در شكل مقابل -119

 )ب                  2)الف                        1

 )د4   )ج                       3 

 ها................... . ي سلول هسته -120

 )همواره يك يا دو هستك دارد.2       )واجد تمام ماده ژنتيكي آنهاست.                   1
 )پوشش منفذ داري در اطراف خود دارد.4  شود.       فسفوليپيدي احاطه مي)توسط فقط دو اليه 3

 ؟ندارد نقشِ چنداني ،ها تخريب ديواره سلولي باكتريكدام مورد در  -121

 )بزاق4)ادرار                             3)عرق                           2    )اشك                   1
 در دومين خط دفاع غير اختصاصي بدن، نقشِ كدام يك از همه مهمتر است؟ -122

 )التهاب4         )تب                      3          )آنزيم ليزوزيم       2  هاي ليزوزومي     )آنزيم1
 است؟ نادرستها  كدام عبارت درباره پالسموسيت -123

 ها، منشاء آگرانولوسيتي دارند.     )اين سلول1
 تر كند. تواند ماكروفاژها را براي فاگوسيتوز فعال ها ،مي )ترشحات اين سلول2 
 شوند. هاي قبلي، به سرعت تقسيم مي ر برخورد دوم با همان آلرژنها د )اين سلول3
 ها وجود دارد. )شبكه آندوپالسمي زبر و دستگاه گلژي فراواني در اين سلول4 
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محل انجام محاسبات

پرسش نامه 
 كند، كدام واقعه همانند قبل ادامه خواهد يافت؟ وقتي كه انسان براي بار دوم با آلرژن خاصي برخورد مي -124

 ها در خون )توليد هيستامين توسط ماستوسيت2                        هاي )توليد پادتن توسط لنفوسيت1
 ها در بافت )آزادشدن ناگهاني هيستامين از بازوفيل4         ها               )اتصال پادتن به سطح ماستوسيت3

 مار زنگي همانند ملخ، ............................ . -125

 )داراي پرفورين است.4   پپتيد كوچك ضّد قارچ دارد.     )3       )واجد ليزوزيم است.   2     )پالسموسيت دارد.   1
 

 دقيقه 23: زمان پيشنهادي                               فيزيك 
 

ي اين ترازو بر حسب كيلو گرم  تواند خوانده ي زير مي يك ترازو بر حسب گرم مدرج شده است. كدام گزينه -126
 باشد؟ 

1 (7                           2 (24/9                          3 (4 27 10 2                     4 (0 87 10 1 
مربع باشد  گر سطح مقطع لوله بر حسب متر بيان ثانيه و   بر سرعت جريان آب در يك لوله بر حسب متر اگر  -127

  تواند باشد: هاي زير مي يك از كميت معادل  كدام   ضرب  حاصل

 كند. ) جرم آبي كه در واحد زمان از لوله عبور مي2                        جرم آب ) حجم واحد1
 كند. ) حجم آبي كه در واحد زمان از لوله عبور مي4طول لوله موجود است.           ) حجم آبي كه در واحد3

  تواند باشد: هاي  زير مي يك از مقدار كدام واحد 40و  30هاي  ي  برآيند دو بردار مطابق شكل به اندازه اندازه -128
0 90 

1 (40                        2 (60 

 ) بر حسب شرايط بيش از يك گزينه درست است.4                        75) 3

 

10به ترتيب داراي بار الكتريكي  وي   اندازه ي رساناي هم دو كره -129 و باشند. اين دو كره را به  مي 24
 جا شده بين دو كره به كدام صورت است؟ صورت بار جابه كنيم، در اينهم وصل مي

 يابد.. انتقال مي بهبار الكتريكي از كره  7) 2يابد.     انتقال مي بهبار الكتريكي از كره  10) 1
 يابد.. انتقال مي بهبار الكتريكي از كره  14) 4    يابد.. انتقال مي بهبار الكتريكي از كره  17) 3

ي نيروي بين هر دو بار الكتريكي  اند. اگر اندازه چهار بار الكتريكي مشابه در چهار رأس يك مربع قرار گرفته -130
 يباً برابر چند نيوتن است؟ي  برآيند نيروهاي وارد بر هر بار الكتريكي تقر باشد، اندازه  10مجاور برابر 

1 (30                        2 (4                         3 (9                                 4 (19 
باشد. بار  مي برابر  ي  در نقطه ي ميدان الكتريكي بار الكتريكي  و اندازه 3در شكل مقابل  -131

برابر شود، برابر  4بدون تغيير جهت  ي  قرار داده شود تا ميدان الكتريكي در نقطه ي  الكتريكي كه بايد در نقطه
 است با:  

1 (27                    2(27 
3 (12                    4 (12 

 يكاي نيوتن بر كولن معادل است با:  -132

1 (
متر
) 2ولت

ولت
) 3متر

ولت
) 4كولن

كولن
ولت

به موازات  105در خالف جهت خطوط ميدان الكتريكي يكنواخت  5ي  ازهرا به اند 10بار الكتريكي  -133
 انرژي پتانسيل الكتريكي اين بار بر حسب ژول برابر است با:  كنيم. تغييرات جا مي خطوط ميدان جابه

1 (05/0-                    2 (05/0                         3 (5-                                 4 (5 

40

30
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محل انجام محاسبات

چهارم دبيرستان
 تجربي اختصاصي

انتقال  ي  به نقطه 100با پتانسيل الكتريكي  ي  از نقطه 1در يك ميدان الكتريكي بار الكتريكي  -134
4جايي برابر  يابد. اگر كار انجام شده توسط ميدان الكتريكي در اين جابه مي 10 صورت پتانسيل  باشد، در اين 4

 برابر است با:  ي  الكتريكي نقطه

1 (500                 2 (500                       3 (300                              4 (300 
ي عايق قرار دارد نزديك  ي رساناي بدون بار الكتريكي كه بر روي پايه ي باردار منفي را به يك كره يك ميله -135
 ي رسانا در اين حالت : كنيم، اگر پتانسيل الكتريكي زمين صفر فرض شود پتانسيل الكتريكي كره مي

   ) صفر است.1
 ي باردار است. از  پتانسيل الكتريكي ميله) مثبت و بيشتر 2
  ي باردار است. ) منفي و كمتر از  پتانسيل الكتريكي ميله3
 ي باردار است. ) منفي و بيشتر از  پتانسيل الكتريكي ميله4
 

 چند درصد انرژي الكتريكي يك خازن را تخليه كنيم تا اختالف پتانسيل بين صفحات آن نصف شود؟ -136

1 (20٪  2 (25 ٪ 3 (50٪  4 (75 ٪ 

   ها بر حسب ميكروفاراد است) قدر است؟ (ظرفيت خازن چه وي  در شكل مقابل ظرفيت معادل بين دو نقطه -137

1 (5 2 (7 5   

3 (1 2 4 (3 

اعمال گردد بار  اند كه وقتي به دو سر مجموعه ولتاژ  اي به يكديگر متصل شده گونه به 6سه خازن مشابه  -138
فاراد  ها چند ميكرو باشد. ظرفيت معادل مجموعه خازن ها كمترين مقدار ممكن مي ذخيره شده در مجموعه خازن

  است؟ 

1 (18 2 (9 3 (4  4 (2 
را ببنديم،  ولت است. اگر كليد  10برابر  2باز است، اختالف پتانسيل خازن   در شكل مقابل وقتي كليد  -139

 شود؟  چند ولت مي 1اختالف پتانسيل دو سر خازن 

 10) 2 ) صفر1

3 (5/124 (20 

 
 

كنند. مقصد هر  اي با سرعت ثابت به سوي هم حركت مي بر روي يك مسير مستقيم از فاصله ودو متحرك  -140
باشد. اين دو متحرك پس از  مي 5برابر  و سرعت متحرك  برابر  باشد. سرعت متحرك  يك مبدأ ديگري مي

 گذرند. زمان كل حركت متحرك تندرو برابر است با:  از كنار يكديگر مي 10

1 (12 2 (11 3 (50  4 (20 
متري هم به سمت يكديگر در حال حركت  350ي  بر روي مسيري مستقيم از فاصله وي متحرك  دو ذره -141
2و شتاب ثابت  30ي  با سرعت اوليه باشند.متحرك  مي ي  با سرعت اوليه داراي حركت كند شونده و متحرك  2

1و شتاب ثابت  10 به طور تند شونده شروع به حركت كرده است. بعد از چه مدت اين دو متحرك از كنار يكديگر  2
 گذرند؟ مي

 قابل قبول است. 3و 1هاي  جواب) 4 70) 3     60) 2 10) 1

3 6

اژ گل ال ا ا ل
3 62 1

4 3
1 2

2 2021 40

3 40

عايق پايه
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محل انجام محاسبات

پرسش نامه 
اي كه فاصله شخص تا  دود. در لحظه به دنبال آن مي شخصي براي رسيدن به يك اتوبوس با سرعت ثابت -142

2شود، اتوبوس با شتاب ثابت  مي 30اتوبوس  باشد،  5افتد. اگر كمترين فاصله شخص تا اتوبوس  به راه مي 2
10سرعت شخص برابر است با:  2 

1 (5 2 (10 3 (2 5  4 (12 5 
د گلوله ديگري را از همان نقطه شود. چند ثانيه بع به باال پرتاب مي  رو اي در شرايط خأل با سرعت اوليه  گلوله -143

 20رسند،  اي كه به هم مي ي سرعت هر گلوله در لحظه نماييم تا اندازه با همان سرعت اوليه رو به باال پرتاب 
10باشد؟ 2 

1 (2 2 (4 3 (6  4 (8 
از شروع حركت، سنگي از آن رها  10كند. پس از  بالني از حال سكون و با شتاب ثابت شروع به صعود مي -144
 است؟ 2چند   كند. شتاب صعود بالن به سطح زمين  برخورد مي  8شود و پس از  مي

1 (32
5 2 (21

5 3 (32
13  4 (21

13 
شود. چند ثانيه پس از شروع حركت، متحرك  زمان يك متحرك مشاهده مي _ رو نمودار سرعت در شكل روبه -145

 اش قرار دارد؟   متر از مكان اوليه 250ي  در فاصله

1 (40 2 (50 

3 (60 4 (70 

 
 

به سمت جنوب  10به سمت شرق و سپس با همان سرعت به مدت  10به مدت  4اتومبيلي  با سرعت ثابت -146
 كند. اندازه و جهت بردار شتاب متوسط متحرك برابر است  با:  حركت مي

1 (4 2 4) 2  به سمت جنوب شرقي 2 2  به سمت جنوب غربي 2

3 (2
5 2) 4  به سمت جنوب غربي 2

5  به سمت جنوب شرقي  2
  كند: به سمت صفر ميل مي در حركت با اندازه سرعت ثابت بر مسير منحني وقتي  -147

 اي متحرك عمود است. همواره بر بردار سرعت لحظه ) بردار 1
 اي متحرك بسازد. اي با بردارهاي سرعت لحظه تواند هر زاويه مي) بردار 2
 باشد. همواره برابر صفر مي ي بردار  ) اندازه3
 ود است.اي عم فقط در يك لحظه بر بردار سرعت لحظه) بردار 4

2بردارهاي سرعت و شتاب متحرك در يك لحظه به صورت  -148 4
3 باشد. نوع حركت در اين لحظه و  مي 5

 نوع مسير متحرك چگونه است؟

 ) كند شونده ـ منحني 2  منحني   ) تند شونده ـ1
 ) كند شونده ـ خط راست4  ) تند شونده ـ خط راست3

2ي  دلهمتحركي بر روي يك منحني  به معا -149 اي كه سرعت آن در راستاي  گونه در حركت است، به 8
3ي  ي عبور از نقطه است. سرعت اين متحرك در لحظه 2همواره ثابت و برابر  محور 

 چند متر بر ثانيه است؟ 4

1 (12 2 (6 3 (14  4 (148 
  

20

10

30
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محل انجام محاسبات

چهارم دبيرستان
 تجربي اختصاصي

شروع به حركت كرده است، مطابق شكل است. سرعت  4ي  زمان متحركي كه با سرعت اوليه  نمودار شتاب ـ -150
  برابر است با: 5متوسط اين متحرك در مدت زمان 

1 (8 6 2(18  

3 (8 4 (6 6 

  
 

 دقيقه 20:زمان پيشنهادي    شيمي
 

4در واكنش  -151 هاي  باشد و پس از موازنه مجموع ضريب اي مي چه ماده ، تركيب  2
 ها كدام است؟ دهنده استوكيومتري واكنش

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

 اطالعات موجود در كدام گزينه درست است؟ -152

2ي آزمايشگاهي گاز كلر:    ) روش تهيه1 4 2 2 2 2 
4ي سيليسيم خالص:  ) روش تهيه2 2 2 2 
2سولفيد:  دي ) سوختن كربن3 3 2 2 2 2 
2ي آلومينيم سولفات:  ) تجزيه4 4 3 2 3 2 

 است؟ نشدهشده در كدام گزينه، محلول مناسبي پيشنهاد براي شناسايي يون نوشته  -153

 سديم يديد 2) 2  روبيديم سولفات 2) 1
 پتاسيم كلرات ) 4  سديم هيدروكسيد 3) 3

154- -24 088 دهد. اگر فرمول تجربي تركيب  به طور كامل واكنش مي گرم از نافلز  160با  اتم از فلز   23 10
 ، چند گرم است؟باشد، جرم مولي عنصر 2حاصل

1 (80 2 (32 3 (160  4 (16 
موالر هيدروكلريك اسيد وارد كنيم تا به طور كامل با هم  2/0ليتر محلول  ميلي 400گرم فلز روي را در  2/5اگر  -155

شود.  آزاد مي  در شرايط 2ي محدود كننده است و ...........ليتر گاز  دهنده واكنش دهند، ............ واكنش
65 1 

 896/0) هيدروكلريك اسيد ـ 2  448/0) هيدروكلريك اسيد ـ 1
 448/0  ) روي ـ4  896/0  ) روي ـ3

1يك محلول با غلظت  -156  در اختيار داريم. در اين محلول ................. 2از  1

 حل شده است. 2مول  گرم از محلول، يك 1000) در هر 1
 ليتر از محلول، سه مول يون وجود دارد. ميلي 1000) در هر 2
 وجود دارد. ليتر از محلول، دو مول يون  ميلي 500) در هر 3
 وجود دارد. 2مول يون  5/0گرم حالل،  500) در هر 4

 كدام مطلب درست است؟ -157

 تري متيل پنتان است. ـ  4، 2، 2) نام آيوپاك ايزواوكتان 1
 گردد. دار به همراه نور و گرما توليد مي هاي اكسيژن هاي سوختن، هميشه تركيب ) در واكنش2
 دهد. از حجم هوا را نيتروژن تشكيل مي٪ 20) تنها حدود 3
  آيد. به حالت بخار به دست مي 400) متانول از حرارت دادن چوب در حضور اكسيژن و در دماي 4

2

2

4

2 5
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محل انجام محاسبات

پرسش نامه 
شود.  پر اكسيد استفاده مي اكسيد بر  ليتيم هيدروكسيد يا ليتيم دي ها از تاثير كربن ي هواي سفينه براي تصفيه -158

پر اكسيد  اكسيد در هر يك از دو واكنش فوق، اختالف جرم ليتيم هيدروكسيد و ليتيم دي براي جذب يك مول از كربن
7استفاده شده، چند گرم خواهد بود؟  16 1 12 1 

1 (1 2 (2 3 (16  4 (22 
ي تصويري زير ارايه شده است. كدام گزينه به  در دما و فشار يكسان براي واكنش گازي سوختن متان معادله -159

 ؟نيستاين تصوير مربوط 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 هاي تركيبي را نتيجه گرفت. قانون نسبتتوان  دهد. و از بررسي آن مي ي حجمي تركيب شدن متان و اكسيژن را نشان مي ) معادله1
 دهد. تشكيل مي 2و دو حجم گاز  2دهد و يك حجم گاز  توان گفت كه يك حجم گاز متان با دو حجم گاز اكسيژن واكنش مي ) مي2
 جم ثابت و برابري دارند.توان گرفت كه در دما و فشار ثابت يك مول از گازهاي مختلف ح ) از اين معادله تصويري اين نتيجه را هم مي3
 ي واكنش متناسب است. ي موازنه شده ها در معادله هاي آن هاي حجمي و جرمي مواد به طور مستقيم با نسبت ضريب ) نسبت4

تجزيه شود، با محصول نهايي توليد شده  ٪100گرم سديم آزيد با بازده  13ي هوا، مقدار  چه در يك كيسه چنان -160
                         توان خنثي كرد؟ را مي موالر  2/0ليتر محلول  ي هوا،چند ميلي هاي كيسه در انتهاي واكنش

23 14 1 

1 (1000 2 (200 3 (500  4 (50 
 است؟ نادرستكدام مطلب  -161

 ) سرعت واكنش، كميتي تجربي است.1
 ها زياد است، سريع هستند. دهنده واكنشها در آغاز يعني هنگامي كه غلظت  ) تمامي واكنش2
 كند. واكنش، امكان وقوع آن را بررسي مي و) ترموديناميك با تعيين 3
 خودي بودن يك واكنش از ديد ترموديناميك به اين معنا نيست كه واكنش ياد شده بايستي با سرعت انجام شود. به ) خود4

6ي  براي يك واكنش رابطه -162 4 2 ي  اين واكنش در كدام  برقرار است.معادله 3
 گزينه آمده است؟

1 (2 3 6 4 2 (6 4 2 3 
3 (3 2 3 2 4 (2 3 6 4 

4ي  با توجه به واكنش موازنه شده -163 3 5 2 4 6  است؟ نادرست،كدام مطلب  2

1 (3  2 (2 1 25 
3 (2 1 2 2  4 (2

2
5 

رو متعلق به واكنش ....... است و سرعت متوسط واكنش ....... مول بر ليتر بر دقيقه  به منحني غلظت ـ زمان رو -164
 است؟ 

1 (3، 2 3  
2 (2، 2 2 2 2 2 3 
3( 1، 2 3 2 3 2  
4 (0 05 ، 2 3 2 2 2 

1  غلظت

 زمان(ثانيه )
0 1 2 3 4 5 

( 
6 

0 1 

0 2 
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محل انجام محاسبات

چهارم دبيرستان
 تجربي اختصاصي

2ي واكنش نمادين : هاي جدول زير كه درباره با توجه به داده -165 2 ، به دست آمده است، 2
 ليتر است) بر ها بر حسب مول دهنده در اين جدول، كدام است؟(غلظت واكنش مقدار پارامتر 

 
 
 
 
 
 
 
1 (2 10 4 2 (8 10 4 3 (3 2 10 3  4 (1 8 10 3 

2سازي واكنش گازي  اگر انرژي فعال -166 2 2 كيلوژول باشد، در هنگام  90برابر با  20
 سازي واكنش كنيم؟ (برحسب كيلوژول)  ، بايد چه مقدار انرژي را صرف انرژي فعالتجزيه يك مول 

1 (35 2 (70 3 (110  4 (55 
 شود؟ هاي زير مي افزايش فشار، موجب افزايش سرعت كدام يك از واكنش -167

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

 بيشتر است، جز در گزينه ........... از سرعت واكنش ستون  در تمام موارد سرعت واكنش ستون  -168

 
 
 
 
 
 

 كدام مطلب درست است؟ -169

 يابد. افزايش مي ،در نتيجه سرعت واكنشيابد  سازي واكنش كاهش مي ) با افزايش دما، انرژي فعال1
 ها، عامل مهمي بر روي سرعت انجام يك واكنش است. ها و فراورده دهنده ) اختالف سطح انرژي واكنش2
رفت) اگر 3  باشد، واكنش گرماگير است. برگشت
 دهد. ميهاي موثر را افزايش  ها، احتمال وقوع برخورد ) افزايش تعداد برخورد ميان ذره4

توان  ) هستند، مي2) و(1رو كه نمودارهاي انرژي ـ پيشرفت واكنش براي دو واكنش ( با توجه به شكل روبه -170
ها در  ، .......... است. (واكنش 2واكنش  گذار واكنش...........، ناپايدارتر و  دريافت كه واكنش ...........گرما..........، حالت

 شرايط يكسان قرار دارند) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ـ كمتر2 گير ـ ـ 1) 4 ـ كمتر 1ـ ده ـ 2) 3 ـ بيشتر 2ـ ده ـ  2) 2 بيشتر ـ 1 گير ـ ـ 1) 1
 
 

2  

2  

2 2  

2  

 انرژي  انرژي 

 )٢ پيشرفت  واكنش ( )١ پيشرفت  واكنش (

   
2  )1 ٢فراورده  فراورده

 )2  سديم با آب سرد منيزيم با آب سرد
 )3  الياف آهن در اكسيژن خالص  الياف آهن در هوا

 )4 گرم برليتر 60 ٣آهن با استيك اسيد  آهن با سولفوريك اسيد يك موالر

2(8 10 43(3 2 10 34(1 8 10 3

ي شماره
 آزمايش

سرعت واكنش پس از مدت 
كوتاهي 

1 1 
2  2  

1 2 10 4 0/1 0/1 

2 8 10 4 0/2 0/2 
3 1 8 10 3 0/3 0/1 
4  0/1 0/4 

 


