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

 دقيقه 30 مثلثات   5كل فصل  20 حساب ديفرانسيل 1

 دقيقه 22 4و 3هاي  : فصل2هندسه  2و1هاي   فصل 15 هندسه تحليلي 2

 دقيقه 23 4تا  2هاي  جبرواحتمال: فصل 9و  8هاي   فصل 15 گسستهرياضيات  3
 دقيقه 40  5و  4: فصل1فيزيك  )6تا  1( بخش  4و  3هاي  فصل 30 فيزيك 4

 دقيقه 20 2بخش  3شيمي  تا ابتداي انواع سلولهاي الكتروشيميايي 4بخش  20 شيمي 5

 دقيقه   135   زمان پاسخگويي: 100 تعداد كل  سؤال: 
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 دقيقه 30زمان پيشنهادي:                             حساب ديفرانسيل

 
 

تابع  -81
4
3 4

1
 ي بحراني دارد؟  چند نقطه 3

 3) 4  2) 3 1) 2 ) صفر1
متر مربع محصور  3200زميني مستطيل شكل را با مساحت خواهيم قطعه  ي مستقيم مي در كنار يك رودخانه -82

 ترين طول محصور از سه طرف، عرض مستطيل كدام است؟ كنيم. با شرط كم
1 (32 2 (40 3 (50  4 (64 

1به صورت اگر مشتق تابع  -83 2 3 2 ها، تابع  كه به ازاي آن باشد، مجموع مقادير  
 ارد، كدام است؟فقط يك اكسترمم نسبي د 
1 (3

1) 4  3) 3 صفر )2 2
2 

3تابع -84 1  داراي چند اكسترمم نسبي است؟ 2
 3) 4  2) 3 1) 2 صفر) 1

 اي است؟ چه نقطه  براي تابع نقطه  -85
 ) نقطه ماكزيمم نسبي4  ) نقطه مينيمم نسبي3  مطلق) نقطه مينيمم 2 عطف   نقطه )1

2ي مقدار ميانگين (براي مشتق) در تابع مربوط به قضيه مقدار -86 0ي روي بازه  81 12 كدام   
 است؟

1 (3 2 (2 3 3 (3 3  4 (4 3 
2ي با ضابطه تابع  -87  بر كدام بازه صعودي است؟  

1 (4
3

4
3 2 (2

3
2
3 3 (0  4 (0 

 ي عطف است؟ داراي چند نقطه 3تابع  -88
 3) 4  2) 3 1) 2 ) صفر1

3شيب خط مماس بر منحني تابع  -89
5

5 4 7  ي عطف آن كدام است؟ در نقطه 1
 1) 4  -8) 3 ) صفر2 -7) 1

3شكل مقابل نمودار تابع  -90 2
2    كدام است؟است،  4

1 (2 2 (2-   

3( 4- 4 (4 

 ) مطابق شكل زير باشد كدام گزينه درست است؟ ي (مشتق تابع پيوسته اگر نمودار -91
 
 
 
 
 
 
 
 داراي يك نقطه ماكزيمم نسبي، يك نقطه مينيمم نسبي و يك عطف است. ) تابع 1
 داراي دو نقطه ماكزيمم نسبي ، دو نقطه مينيمم نسبي و دو عطف است. ) تابع 2
 داراي دو نقطه ماكزيمم نسبي ، دو نقطه مينيمم نسبي و سه عطف است. ) تابع 3
 داراي دو نقطه ماكزيمم نسبي ، سه نقطه مينيمم نسبي و سه عطف است. ) تابع 4

1مقدار تقريبي  -92 1 1  به كمك ديفرانسيل كدام است؟ 01
1 (0 045 2 (0 45 3 (0 05  4 (0 55 

65و شعاع خارجي آن  4ي فلزي  كرهخلي يك ااگر شعاع د -93
 متر باشد حجم تقريبي جدار كره چقدر است؟ سانتي 16

1 (3 2 (4 3 (2  4 (π 
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2ي  براي حل معادله -94 3 2 1هاي به روش نصف كردن، بازه 0 1 1 3و 0 3 و 2 2 

 كدام است؟به دست آمده است در اين صورت 

1) 2 صفر) 1
2 3 (3 17

2  4 (3 17
2 

3ي  با استفاده از معادله 23ي در محاسبه -95 2 1به روش نيوتن اگر 0  كدام است؟ 2گاه  آن 1
1 (4

3 2 (2
3 3 (5

3  4 (2 
5ي  جواب كلي معادله -96 1 2  كدام است؟ 4

1 (2
3 6 2 (2

3 6 3 (3 6  4 (3 6 
4ي  معادله -97 2 5 7 2 8  چند جواب دارد؟ 2

 2) 4  3) 3 1) 2 صفر) 1
3اگر -98

4
5
1و   4

 كدام است؟ مقدار 5
1 (3

4 2 (4
3 3 (4

3  4 (3
4 

50حاصل  -99 10
50  كدام است؟ 10

1 (3 2 (3 3 (1  4 (1- 
2حاصل  -100 3 3  كدام است؟ 3

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

3 
 دقيقه 22زمان پيشنهادي:                                         هندسه تحليلي

 

كدام  وي بين  و مجموع دو بردار بر بردار كوچكتر عمود است، زاويه 2بدانيم و  اگر براي دو بردار -101
 است؟

1(100                          2(135                          3(120                            4(150               
 داشته باشيم: و  اگر براي دو بردار  -102

2 4 3 4 3 2 4  
 ؟كدام است و  زاويه بين  

1(30                           2(45                            3(60                              4(135               
1مختصات چهار رأس يك هرم -103 2 3 ،1 1 1 ،0 3 3و 4 0  است. حجم هرم را تعيين كنيد. 1

1(30                          2(10                              3(15                                4(5 

2روي خط  -1اي به عرض  ي نقطه فاصله -104
3 1 2از خط  4 2

 كدام است؟ 3
1(2 6                       2(3 2                            3(6                               4(6 2 

2وضعيت دو خط  -105 2 2 2 3و 2 1 و 2 و 2  چگونه است؟ 1
 ) متنافر4) متقاطع                          3) موازي                          2  ) عمود              1

2خط  -106 1
1

ورا در نقاط صفحات مختصات  چيست؟ كند. حاصل قطع مي و

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

2 

2ي  ها و نقطه   محور از ي گذرنده  ي صفحه معادله -107 1  كدام است؟3
1(3 0         2(3 0               3(3 0                  4(3 0 

1براي سه بردار  -108 1 2 1 1 1 2 2 1ي  ي نقطه فاصله 1 0 ي گذرنده بر  از صفحه 1
 كدام است؟سه انتهاي 

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

6 
2با نقاط ي عمود منصف صفحه -109 1 5 2 3  بر كدام صفحه عمود است؟ 1

1(1             2(3 2       
  3(4 3 10           4(3 6 
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1ي  در يك انتقال تصوير نقطه -110 2ي نقطه 2 3است. در اين انتقال تصوير خط 4 4  خط  1

 كدام است؟و ي خواهد بود. فاصله
1(21

5                               2(23
4                                3(4                                  4(6 

0اگر -111 4 3 1 1 كند،  تصوير مي را به باشد، انتقالي كه سه رأس يك متوازي االضالع 3
 را به كدام نقطه تصوير خواهد كرد؟ ي نقطه

1(3 9                 2(1 7                  3(2 8                     4(0 6 
 ي قرار دارد كه: داخل چهارضلعي به گونه ي در چهارضلعي شكل مقابل نقطه -112

70  
 كدام است؟ ي بين دو قطر چهار ضلعي زاويه

1(70                                      2(20                           

   3(40                                  4(50       

 متمايز گذرنده بر هر دو يال آن كدام است؟ در يك متوازي السطوح، تعداد صفحات -113
1(6                         2(12                              3(18                                 4 (24 

 را در فضا عمود بر گيريم. اگر خط  را بر صفحه در نظر مي و مايل عمود  ي خارج صفحه ي از نقطه -114
 در نظر بگيريم، كدام گزاره درست است؟

 است. ي عمود بر صفحه ) در وضعيتي خاص، خط2 است. همواره موازي صفحه ) خط1
 نخواهد بود. عمود بر خط ) در هيچ حالتي، خط4 است. عمود بر ) در وضعيتي خاص، خط3

 دانيم: در شكل مقابل مي -115
 

 كدام حكم در اين شكل درست نيست؟
1(             2(                  

3(                           4( 
 

 دقيقه 23زمان پيشنهادي:                                          رياضيات گسسته
 

بوده  5يا  2كه مضرب  كنيم احتمال آن انتخاب مي 100كوچكتر يا مساوي  طبيعي عددي به تصادف از ميان اعداد -116
 نباشد كدام است؟ 3اما مضرب 

1 (38/0 2 (39/0 3 (40/0 4 (41/0 
1ي  روي مجموعه -117 2 3 4 1كه كنيم. احتمال آن را به تصادف تعريف مي  ارزي ي هم رابطه 5 2و  2 3  

 كدام است؟
1 (5

21 2 (1
7 3 (5

26  4 (1
3 

گاه  آن 1كه  باشند بطوري  ي دو پيشامد از فضاي نمونه  و اگر  -118
 :  و پيشامدهاي 

 ) مستقلند4 اند ) وابسته3 ) ناسازگارند2 ) سازگارند1
رقم يكان آن  بوده و 17كه مجموع ارقام آن كوچكتر از  كنيم احتمال آن يك عدد دو رقمي به تصادف انتخاب مي -119

 باشد كدام است؟ 3بزرگتر از 
1 (13

60 2 (19
60 3 (17

30  4 (23
30 

كه قيمت  برابر آن است كه ثابت بماند و احتمال آن 3كه در روز آينده قيمت دالر افزايش پيدا كند  احتمال آن -120
 افزايش پيدا كند كدام است؟كه قيمت دالر روز آينده  دالر كاهش پيدا كند نصف آن است كه ثابت بماند. احتمال آن

1 (1
2 2 (4

5 3 (2
3  4 (3

4 
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متر  سانتي 3ي شطرنجي شكل مقابل كه طول هر ضلع مربع آن  متر را بر روي صفحه سانتي 1يك سكه به شعاع  -121
 است؟هاي سياه قرار گيرد كدام  كه درون مربع ايم احتمال آن است پرتاب نموده

 
1 (1

13 2 (3
13  

 3 (5
13 4 (7

13 

 
داراي   كه مثلث شوند. احتمال آن به تصادف انتخاب مي  و  و زواياي 30برابر  ي زاويه در مثلث  -122

 باشد كدام است؟ 120تر از  ي بزرگ زاويه
1 (1

2 2 (2
5 3 (3

4  4 (2
3 

پيشامدها رخ داده باشد باشند اگر حداقل يكي از  مي ي شانس از فضاي نمونه دو پيشامد مستقل و هم  و  -123
1ها رخ داده باشد برابر كه فقط يكي از آن احتمال آن

 كدام است؟  است. احتمال وقوع پيشامد  3
1 (1

2 2 (2
3 3 (3

4  4 (4
5 

1كه شخصي به موقع در فرودگاه حاضر نشود و به پرواز خود نرسد  احتمال آن -124
است اما اگر به موقع در فرودگاه  5

1كه هواپيما در حين پرواز سقوط كند  برسد احتمال آن حاضر شود و به پرواز
كه اين شخص به موقع  است. احتمال آن 6

 در فرودگاه حاضر شود و سالم با هواپيما به مقصد برسد كدام است؟
1 (1

2 2 (2
3 3 (3

4  4 (4
5 

شوند. يك  به شبكه متصل ميبار  3نفر روزانه  1بار و  2نفر روزانه  7بار و  1نفر روزانه  2كاربر اينترنت  10از هر  -125
كه براي دومين بار به شبكه متصل شده باشد كدام  كنيم احتمال آن كاربر اينترنت به تصادف از ميان ايشان انتخاب مي

 است؟
1 (3

20 2 (19
60 3 (7

20  4 (23
60  

ظروف   -126
1 6 2 5 3 4

 مهره از ظرف  6و  مهره از ظرف  3و   مهره از ظرف 2مفروضند.  

كنيم. اگر اين مهره سفيد  خارج مي  اي به تصادف از ظرف دهيم و سپس مهره قرار مي كنيم و در ظرف  خارج مي
 باشد احتمال كدام ظرف دربرداشته شدن مهره از آن بيشتر است؟

 ) هر سه ظرف يكسان4  ) 3 ) 2 ) 1
كه تعداد پسرهاي اين دو خانواده با يكديگر برابر  باشند احتمال آن فرزند مي 2هر كدام داراي  و هاي  خانواده -127

 باشند كدام است؟
1 (1

2 2 (3
5 3 (2

7  4 (3
8 

جفت  كنند تا برنده شوند. اگر  قدر پرتاب مي پس از وي دو تاس را متوالياً آن  دو سكه و شخص شخص  -128
 برنده شود كدام است؟  كه باشند. احتمال آن برنده ميجفت شش بياورند،  شير و اگر

1 (1
13 2 (3

13 3 (1
17  4 (3

17 
كه در تعداد  باشد. احتمال آن 12ها برابر  كنيم تا حاصل ضرب اعداد ظاهر شده بر آن قدر پرتاب مي دو تاس را آن -129

 اين دو تاس، پيشامد مذكور رخ دهد كدام است؟ دفعات زوج پرتاب
1 (6

17 2 (7
17 3 (8

17  4 (9
17 

1داراي تابع جرم احتمال  اگر متغير تصادفي  -130
3

1
2 1

5

2
2

0 1 2
 1باشد. احتمال وقوع حداقل  

1پيروزي  كدام است؟  
1 (2/0 2 (3/0 3 (5/0  4 (7/0 

 دقيقه 40زمان پيشنهادي:                                                                   فيزيك
 

0ي نور، در هر ثانيه  از يك چشمه -131 رسد و ميز  ژول انرژي تابشي با يك طول موج خاص به سطح يك ميز مي 8
 كند. ميزان انرژي بازتابي از سطح ميز در يك دقيقه بر حسب ژول برابر است با: درصد آن را جذب مي 25

1 (9 2 (18 3 (36  4 (54 
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اين جسم ................ است و ضريب  .دهد كند و هم از خود عبور مي را هم بازتاب مي 600جسمي طول موج  -132

................ است و در معرض تابش نور سفيد با بسامد................ بر چشم اثر  600جذب آن براي طول موج 
3شود) كند.(ديده مي مي 108 

5) شفاف ـ نزديك به يك ـ 1 5) شفاف ـ نزديك به صفر ـ 2 1014 1014 
6) كدر ـ نزديك به يك ـ 3 2 6) كدر ـ نزديك به صفر ـ 4 1014 2 1014 

6شود رنگ زرد در خالء گسيل مي ثانيه توسط يك المپ تك 18هايي كه در  تعداد فوتون -133 باشد. اگر  مي 1021
 باشد، توان المپ بر حسب يكاي وات برابر است با: 660طول موج نور زرد 

6 6 10 34 و 3 108  
1 (40 2 (100 3 (200  4 (250 

نمودار ولتاژ متوقف كننده بر حسب بسامد نور فرودي براي يك آزمايش فوتوالكتريك مطابق شكل زير است.  -134
0كه ولتاژ متوقف كننده  هنگامي  تابد چند هرتز است؟ ي فلزي مي رنگي كه بر صفحه ولت باشد، بسامد نور تك 6

4 10 15  
1 (4 7 1014 2 (4 7 1015  

3 (6 5 1014 4 (6 5 1015 

2ها برابر ي فوتوالكترون ي فوتوالكتريك، انرژي جنبشي بيشينه در يك آزمايش پديده -135 الكترون ولت است.  2
1اگر بسامد نور تابيده بر فلز،   برابر بسامد قطع فلز باشد، تابع كار فلز بر حسب الكترون ولت برابر است با: 5

1 (1 1 2 (2 2 3 (3 3  4 (4 4 
ترين طول موج تابشي مربوط به همين  بار يونيده چند برابر كوتاه يم يكي براكت هل بلندترين طول موج رشته -136

 2رشته است؟ 
1 (25

9 2 (16
9 3 (40

7  4 (32
19 

كند كه فوتون  اي تابش مي قرار دارد، به گونه 3الكتروني كه در اتم هيدروژن (طبق الگوي بور) در تراز  -137
صورت سرعت چرخش الكترون به دور هسته چند   باشد، در اين ترين طول موج ممكن گسيل شده از آن داراي بيش

 شود؟ برابر مي

1 (2
3 2 (3

2 3 (3
2  4 (2

3 

9ي اتم هيدروژن اگر انرژي بستگي الكتروني در چرخش به دور هسته -138 باشد، انرژي پتانسيل الكترون، چند   
13الكترون ولت است؟ 6 

1 (1 51 2 (1 51 3 (3 02 4 (3 02 
 يك از فرآيندهاي زير اساس توليد ليزر است؟ كدام -139

  ) گسيل القايي2 ) گسيل خود به خود1
 ترين بسامد ممكن ) گسيل با بيش4 هاي يك عنصر ) برانگيختگي اتم3

 دهد؟ شكل مقابل ساختار نواري كدام ماده را نشان مي -140
  رساناي نوع  ) نيم2 رساناي ذاتي ) نيم1

 ) نارسانا4 رساناي نوع   ) نيم3

 

 است؟ نادرستكدام عبارت  -141
 هاي نوار بخشي پر در رسانش نقش دارد. ) در مدل نواري اجسام رسانا فقط الكترون1
 يابد. رسانا با افزايش دما، مقاومت الكتريكي افزايش مي ) در نيم2
 نارسانا است.تر از گاف انرژي  رسانا بسيار كم ) گاف انرژي مربوط به نيم3
 ) در مدل نواري نارسانا، نوار بخشي پر وجود ندارد.4
 
 

 

5 1014  

 

 



يران
تر ا

س بر
دار

ن م
زمو

ز آ
مرك

6 

 

 

انجام محاسباتمحل 

چهارم دبيرستانچهارم دبيرستان
 اختصاصي رياضي

اندازه  ناميم كه براي آن جرمي ................. و بار ................. هم جاي خالي الكترون در نوار ................. را حفره مي -142
 شود. با بار الكترون در نظر گرفته مي

 ) ظرفيت ـ مساوي با جرم الكترون ـ مثبت2 كترون ـ مثبتتر از جرم ال ) رسانش ـ بيش1
 ) ظرفيت ـ مساوي با جرم الكترون ـ منفي4 ) رسانش ـ مساوي با جرم الكترون ـ منفي3

 باشد، كدام گزينه ساختار ي الكتريكي يك جامد بر حسب دما مي نمودارتغييرات مقاومت ويژه رو شكل روبه -143
 دهد؟  نواري آن را درست نشان مي

1( 2( 
 
 
 
3( 4( 
 
 

 ؟نيستكدام گزينه در مورد گذار درون نواري درست  -144
 باشد. ) گذار الكترون از يك تراز به تراز خالي ديگر در همان نوار مي1
 تواند انجام شود كه داخل نوار، تراز خالي وجود داشته باشد. ) فقط هنگامي مي2
 تري نياز دارد. گذار برون نواري، به انرژي كم) در مقايسه با 3
 تر است. ) انرژي الزم براي گذار درون نواري، از گاف انرژي بيش4

3هاي  رو جريان عبوري از مقاومت در مدار شكل روبه -145 و و3را به ترتيب با 2 و3دهيم، نشان مي  2 به   2
 پر و از راست به چپ برابرند با: ترتيب و بر حسب آم

1 (2 5 و 1 2 (21
7 و 15

7  

صفر) 3 و 4 4 (3 و  صفر

و يك پرده قرار گرفته 6 ي نور به طول  ي گسترده بين يك چشمه 10در شكل مقابل جسمي به طول  -146
متر است. اگر جسم را برداريم و به جاي آن  سانتي 30ي چشمه تا جسم  ي جسم تا پرده يك متر و فاصله است و فاصله

ي حاصل از آن نسبت به حالت قبل چند  سايه جايگزين كنيم، طول نيم 12در همان محل، جسم ديگري به طول 
  شود؟ برابر مي

1 (1 2 (1 5   

3 (2 4 (2 5 

گذرد  مي تابد. اگر آينه را حول محوري كه از مي  ي تخت به صورت عمود بر آينه رو شعاع نور به در شكل رو -147
روي پرده   ي درجه بچرخانيم، پرتو بازتابش در چند متري نقطه 30ي  ي كاغذ عمود است به اندازه و بر صفحه

 افتد؟ مي
1 (0 25 2 (0 5   

3 (0 75 4 (1 25 

تر از جسم  متري آن قرار دارد تصويري مستقيم و سه برابر بزرگ سانتي 10ي كروي از جسمي كه در  آينهيك  -148
 متر برابر است با: تشكيل داده است. نوع آينه و شعاع آينه بر حسب سانتي

 30) كوژ ـ 4 30) كاو ـ 3 15) كوژ ـ 2 15) كاو ـ 1
 كند؟ ي بين تصوير و آينه چگونه تغيير مي ه كم شود، فاصلهي بين جسم و آينه پيوست ي كوژ، فاصله اگر در آينه -149

 يابد. ) ابتدا افزايش و سپس كاهش مي2 يابد. تدا كاهش و سپس افزايش مي) اب1
 يابد. ) پيوسته افزايش مي4  يابد. ) پيوسته كاهش مي3
 

 

 
2 21 

1 6  

2 2  3 5  
36  

1  
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محل انجام محاسبات

پرسش نامه 
1نمايي خطي آن  ي كروي قرار دارد و تصوير آن مجازي و بزرگ جسمي عمود بر محور اصلي يك آينه -150

است، اگر  4
1نمايي خطي آينه  جا كنيم، بزرگ متر جابه سانتي 10جسم را 

 متر برابر است با: شود. شعاع آينه بر حسب سانتي مي 5
1 (10 2 (15 3 (20  4 (30 

متر از جسم تشكيل داده است.  سانتي 60ي  دورتر از مركز آينه و به فاصله ي كاوي از يك جسم تصويري آينه -151
 نمايي آينه در اين حالت كدام است؟ متر باشد، بزرگ سانتي 20ي جسم تا مركز آينه  اگر فاصله

1 (2 2 (3 3 (4  4 (8 
ي آن از آينه  فاصله ي كوژ قرار دارد. اگر جسم را به آينه نزديك كنيم تا از يك آينه 5ي  جسمي در فاصله -152
 شود؟ نمايي تصوير نسبت به حالت قبل چند برابر مي گردد، بزرگ2برابر

1 (0 4 2 (0 5 3(      2  4 (2 5 
 2شكست   اي شفاف، به ضريب درجه به وجه داخلي كره 48ي  رنگي با زاويه در شكل مقابل پرتو نور تك -153
 است) 1تابد، اين پرتو: ( ضريب شكست هواي بيرون  مي

 شود. ) مماس با كره از آن خارج مي2  شود. كره خارج نمي) هرگز از 1
 گردد. ) روي خودش باز مي4 شود. ) پس از سه بازتاب متوالي از كره خارج مي3

است تابيده و از وجه مقابل  2شكست آن   درجه به يك وجه منشور كه ضريب 45ي  رنگ با زاويه يك پرتو تك -154
 حراف پرتو برابر است با:ي ان شود، زاويه يبه طور عمودي خارج م

1 (4 5 2 (7 5  
 
3 (9 4 (15 
 
 

متر يك المپ كوچك به نور قرمز روشن است. اگر طول موج نور المپ در آب  12در كف استخري به عمق  -155
شود؟ (ضريب  المپ در چه عمقي از سطح آب ديده مي ،باشد، از ديد ناظر بيرون از آب 700و در هوا   525

4شكست آب 
 باشد) مي 1و ضريب شكست هوا برابر  3

 متر 75/6) 4  متر 6) 3 متر 9) 2 متر 10) 1
تواند  ك از پرتوهاي زير ميي  به يك عدسي همگرا تابيده است. پرتو شكست مطابق كدام مطابق شكل پرتو  -156

 باشد؟
1 (1 2 (2  

3 (3 4 (4 

 

كه  متر است. درحالتي سانتي 45جايي تصوير روي محور اصلي برابر  ي جابه ترين محدوده در يك عدسي بيش -157
0نمايي عدسي برابر  بزرگ  متر است؟ ي تصوير از عدسي چند سانتي باشد، فاصله مي 6

1 (9 2 (15 3 (18  4 (30 
متر است. اگر جسم را در  انتيس 120ي ميان يك جسم و تصوير حقيقي آن در يك عدسي  ترين فاصله كم -158

 نمايي تصوير كدام است؟ متري از عدسي قرار بدهيم، بزرگ سانتي 90ي  فاصله
1 (2 2 (1

2 3 (3  4 (1
3 

ي آن از  ديوپتر قرار دارد. نوع تصوير و فاصله -5متري از يك عدسي به توان  سانتي 80ي  جسمي در فاصله -159
 متر كدام است؟ عدسي بر حسب سانتي

 40) حقيقي ـ 4  16) مجازي ـ 3 16) حقيقي ـ 2 40ـ  ) مجازي1
قرار دارد و بر اثر تابش آن   شكست و درون مايعي به ضريب  اي نور در كف ظرفي به عمق  ي نقطه يك چشمه -160

 باشد.) مي 1برابر است با: (ضريب شكست محيط بيرون   شود، در سطح مايع ديده مي2 اي به قطر دايره
1 (22 (33 (3

24 (4
3
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انجام محاسباتمحل 

چهارم دبيرستانچهارم دبيرستان
 اختصاصي رياضي

 دقيقه 02زمان پيشنهادي:                                                                                 شيمي
 

 
هاي كربن در  هاي كربن در استيك اسيد....................... برابر اختالف عدد اكسايش اتم اختالف عدد اكسايش اتم -161

2گلي سين   است. 2
1(2

3                         2(3                               3(3
2                      4(1

3         
به ترتيب  "آ،ب،پ،ت"دهد.به جاي  شده براي اكسايش و كاهش را نشان مي  هنمودار زير سه تعريف مختلف ارائ -162

 توان قرار داد؟ را ميهاي زير  نهاز راست به چپ، كدام يك از گزي
 )اكسنده ـ اكسيژن ـ الكترون ـ هيدروژن            1
 )كاهنده ـ اكسيژن ـ هيدروژن ـ الكترون2
 )اكسايش ـ هيدروژن ـ اكسيژن ـ الكترون        3
 )كاهش ـ هيدروژن ـ الكترون ـ اكسيژن4
 

3در واكنش   -163 3 2 نسبت تغيير عدد اكسايش عنصر كاهنده به تغيير  2
 عدد اكسايش عنصر اكسنده كدام است؟

1(5
2                         2(2

5                     3(3
2                             4(2

3             
كاهش است و در آن يك عنصر هم نقش اكسنده و هم نقش  –هاي زير از نوع اكسايش  كدام يك از واكنش -164

 كاهنده دارد؟
 بر محلول هيدروكلريك اسيد. 2ي گاز كلر در آزمايشگاه از اثر تهيه )1
 .2ي هيدروژن پراكسيد در حضور كاتاليزگر تجزيه )2
 .500ي پتاسيم نيترات در دماي باالتر از تجزيه) 3
 اكسيد.     از تركيب آب با فسفري فسفر يك اسيد  تهيه )4

 است؟ نادرستي استون  كدام عبارت درباره -165
 نام ديگر آن پروپانون است. )2          پروپانول است.                                  -2حاصل اكسايش  )1
 ها است. ي كتون خانواده)دومين عضو 4          كند.      خاصيت كاهندگي ندارد و در برابر اكسايش مقاومت مي )3

 است؟ نادرست كدام عبارت -166
 كند. اكسايش مانند بوتانون رفتار مي هنگام ـ پروپانول در2ل ـتيـ م2)1
 توان كربوكسيليك اسيد به دست آورد. ـ پروپانول ، مي1ـ متيل ـ2)از اكسايش كامل 2
 شود. قره استفاده مي)در اكسايش متانال براي توليد متانوييك اسيد، از كاتاليزگر آهن يا ن3
 )عدد اكسايش كربن در فرم آلدهيد برابر با صفر است.4

 تواند خاصيت كاهندگي داشته باشد؟ ي حاصل از اكسايش كدام تركيب مي فرآورده  -167
 )متانال4ـ پنتانول                  3)3           )پروپانال              2          ـ بوتانول             2)1

 است؟ نادرستي سلول الكترو شيميايي آهن ـ مس  كدام مطلب درباره  -168
 كنند. هاي پل نمكي به سمت نيم سلول مربوط به آهن حركت مي )كاتيون1
 يابد. هاي آن  به تدريج افزايش مي )نيم سلول مربوط به آهن، آند است و غلظت كاتيون2
 يابد. هاي آن به تدريج كاهش مي كاتيون) نيم سلول مربوط به نقره، كاتد است و غلظت 3
2)طبق اصل لوشاتليه تعادل 4  شود. در جهت برگشت جا به جا مي 2

دهد.  با محلول هيدروكلريك اسيد واكنش نمي دهد ولي فلز با محلول هيدروكلريك اسيد واكنش مي فلز -169
 كدام عبارت درست است؟

 تري است.            ي ضعيف ،كاهندهنسبت به فلز )فلز1
 تري است. ي قوي ،كاهنده نسبت به فلز2)2
 تري است.            ي قوي اكسنده ،نسبت به كاتيون فلز)3
 تري است. ي ضعيف ، اكسندهنسبت به  )كاتيون فلز4 
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محل انجام محاسبات

پرسش نامه 
 افتد؟ لول زودتر از كار ميسلول گالواني هيدروژن ـ نقره را در نظر بگيريد. در كدام حالت، س-170

0برابر نيم سلول هيدروژن برابر صفر ـ غلظت )1  موالر 2
0برابر نيم سلول هيدروژن برابر صفر ـ غلظت )2  موالر 1
0برابر نيم سلول هيدروژن برابر يك ـ غلظت )3  موالر 2
0برابر نيم سلول هيدروژن برابر يك ـ غلظت )4  موالر 1

 كدام مطلب درست است؟ -171
 انرژي نياز دارد 1)هر تپش قلب انسان به حدود1
 نامند. هاي گرمايي مي ي يك ماده را حركت هاي سازنده هاي منظم ذره )حركت2
 )انرژي گرمايي يك استخر آب سرد بيشتر از انرژي گرمايي يك فنجان آب داغ است.3
 توان در نظر گرفت. ن، سه نوع حركت ميي آرگو هاي تشكيل دهنده )براي ذره4

 52به  32دهيم تا دماي آن از  كيلوژول گرما مي 25/2ي  گرم، به اندازه 200به يك قطعه فلز خالص به جرم  -172
 افزايش پيدا كند. با توجه به اطالعات جدول مقابل، جنس اين فلزكدام است؟

 ) آلومينيم1
 ) آهن2
 ) نقره3
 ) مس4
 

 است؟ نادرستكدام مطلب در مورد گرماسنج بمبي  -173
 كنند. گيري گرماي سوختن يك ماده استفاده مي )از آن براي اندازه1
 آب قرار دارد.ي انجام واكنش(بمب فوالدي) درون يك حمام  )محفظه2
 شود. گيري مي ي منزوي است و تغيير دماي آب اندازه ي انجام واكنش يك سامانه )محفظه3
 )آب درون حمام به منظور يكسان شدن دما به طور پيوسته در حال به هم خوردن است.4

 شود؟ برابر در نظر گرفته مي تقريباً با  در كدام يك از فرآيندهاي زير مقدار -174
 )تصعيد نفتالن4)تبخير اتانول                    3)ذوب يخ                                  2               پروپانن سوخت )1

 شود. ي گازي شكل توليد مي فرآوردهاز ................. نيتروگليسرين ............ در فشارثابت، .................... نوع  -175
 ي ـ جامد ـ پنج          )تجزيه2                                       ي ـ مايع ـ چهار  )تجزيه1
 )سوختن ـ جامد ـ چهار4                                   )سوختن ـ مايع ـ پنج      3  

كسيد و آنتالپي ي استاندارد سوختن گاز كربن مونواگر آنتالپي استاندارد تشكيل گاز كربن دي اكسيد، آنتالپ -176
242استاندارد سوختن گاز هيدروژن به ترتيب 283 393 كيلوژول بر مول باشد، گرماي واكنش تشكيل  5

 گاز آب چند كيلوژول بر مول است؟
1(131 5                     2(263                                      3(110 5                          4(151 5 

شود.  كيلوژول گرما آزاد مي 1124روژن سولفيد و توليد آب و گاز گوگرد دي اكسيد، از سوختن دو مول گاز هيد -177
كيلوژول باشد، آنتالپي تشكيل مولي گاز   -286و  -21اگر آنتالپي تشكيل مولي گاز هيدروژن سولفيد و آب به ترتيب 

 گوگرد دي اكسيد چند كيلو ژول است؟
1(398                     2(297                                    3(255                            4(286 5 

شود. اگر در  كيلوژول گرما آزاد مي 2056و بخارآب،  2به ازاي سوختن كامل يك مول گاز پروپان و توليد گاز -178
به همراه آب مايع توليد شود، كدام گزينه  2واكنش سوختن كامل پروپان، دو مول گاز اكسيژن مصرف شود و گاز

 باشد؟ ي تغيير آنتالپي اين واكنش بر حسب تواند نشان دهنده مي
1(724-                      2(822 4                                3(772-                             4(888- 

0از سوختن -179 هاي سوختن هيدرازين، نيتروژن و  شود؟(فرآورده ا آزاد ميمول گاز هيدرازين چند كيلوژول گرم 5
 463و  944، 496، 388، 163به ترتيب  بخارآب است و انرژي پيوندهاي

 كيلوژول بر مول است)
1(381                       2(177                                         3(292 5                          4(134 5 
 
 

 فلز 

0  آلومينيم 902
0  آهن 563
0  نقره 235
0  مس 385
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انجام محاسباتمحل 

چهارم دبيرستانچهارم دبيرستان
 اختصاصي رياضي

توان نتيجه گرفت كه در دماي معمولي، واكنش ............  ها مي آن هاي زير و مقدار  با توجه به واكنش -180
 خودي ................، زيرا آنتروپي در آن .............. و گرما ............ است. به خود

2 2 2 2 2 2 188
2 2 2 2 4 2 208  

 ـ نيست ـ افزايش يافته ـ گير ) 1
 ـ نيست ـ كاهش يافته ـ گير ) 2
 افزايش يافته ـ ده  ـ است ـ ) 3
 ـ است ـ افزايش يافته ـ ده ) 4
 



يران
تر ا

س بر
دار

ن م
زمو

ز آ
مرك

 
 

 

 9ي  شمارهآزمون بندي  بودجه
 رياضيسال چهارم  

  
 

 ي دبيرستان دروس دوره دانشگاهي ي پيش دروس دوره تعداد مواد امتحاني

 - 2دوره ي پيش دانشگاهي  25 ادبيات و زبان فارسي

 - 2دوره ي پيش دانشگاهي  25 عربي

 - 2دوره ي پيش دانشگاهي  25 دين و زندگي

 - 2دوره ي پيش دانشگاهي  25 زبان انگليسي

 - كل كتاب 20 حساب ديفرانسيل و انتگرال

 آمار و مدل سازي : كل كتاب كل كتاب  15 هندسه تحليلي و جبر خطي

 - 2دوره ي پيش دانشگاهي  15 رياضيات گسسته

 - 2دوره ي پيش دانشگاهي  40 فيزيك

 - 2دوره ي پيش دانشگاهي  30 شيمي

 




