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

 25 رياضي تجربي 1
ـ                   از ابتداي هذلولي تا آخر  5فصل 
 تا ابتداي انتگرال توابع غير خطي 6فصل 

 4 فصل 1هندسه   ـ  كل كتاب آمار
 دقيقه 40

 دقيقه 25 8: فصل 1زيست  10و 9هاي   فصل 30 زيست شناسي 2

 دقيقه 35 5و4: فصل1فيزيك  3فصل  25 فيزيك 3

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

 دقيقه   120   زمان پاسخگويي: 100 تعداد كل  سؤال: 
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 دقيقه  40زمان پيشنهادي:                                         رياضيات 
 
 است. خروج از مركز اين هذلولي كدام است؟  2هذلولي خطيك هاي  يكي از مجانب -81

1 (3 2 (1
2 3 (3

2  4 (2 

8در شكل مقابل   تابعاگر براي  -82   كدام است؟باشد، 4
1 (6 2 (6-   

3 (3 4 (3- 

  قابل كدام مورد زير صحيح است؟با توجه به شكل م -83
1 (02

2   

2 (5
2

5
2  

3 (10
2

2
10  

4 (4 2
0

2
2 

 
 

1حاصل  -84
2

3 1
2

 كدام است؟ 0
 -2) 4  -1) 3 ) صفر2 2) 1

4حاصل  -85 22
 كدام است؟ 2

1 ( 2 (2 3 (4  4  (2 

1 داريم،   در تابع -86 1
2  كدام است؟  ،00و 1

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

12حاصل  -87
 كدام است؟ 0

1( 3 2 (5
4 3 (2  4 (1 

2حاصل  -88
 كدام است؟ 0

1 (2 2 (2 3 (  4 (π 

1باشد حاصل  اگر -89
 كدام است؟3

1 (21 2 (22 3 (23  4 (24 

5به شكل رو به رو باشد، نمودار تابع  اگر -90
 كدام است؟  2

1 (1
2 2 (35

6   

3 (1
3 4 (1

2 

 
باشد. حجم اين هرم  5برابر  اين هرمهاي  ارتفاع يكي از وجه اگر 8مربعي است به ضلع  ،هرم منتظمقاعده يك  -91

 كدام است؟
1 (64 2 (128 3 (32  4 (256 
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محل انجام محاسبات

نچهارم دبيرستان بير رم چه
 تجربي اختصاصي

 كدام است؟ محيط شده است.  بر مكعبي به ضلع  3اي به شعاع  كره -92
1 (2 3 2 (3 3 3 (3 2 4 (4 3 

 مكعب چند برابر قطر آن است؟ كل، مساحت 5در مكعبي به ضلع -93
1 (10 2 (20 3 (30 4 (60 

فراواني آن كدام  ابردسته تقسيم شده است. مساحت زير نمودار چند بر 5به  27تغييرات   داده آماري با دامنه 30 -94
 است؟

1 (162 2 (164 3 (81 4 (82 
واحد اضافه شود،  9ها  تمام دادهمحاسبه شده است. اگر به  4/1و انحراف معيار  5داده آماري ميانگين  70در  -95

 هاي جديد كدام است؟ ضريب تغييرات داده
1 (1/0 2 (2/0 3 (3/0 4 (4/0 

 باشد، فراواني تجمعي دسته چهارم كدام است؟ 16/4صورت تقريبي برابر   هاي آماري رو به رو به اگر ميانگين داده -96
1 (17  

2 (7  

3 (22  

4 (20      
 
 

دهيم. به ترتيب متغير تصادفي، جامعه، اندازه نمونه كدام  وقتي ميزان عمر گل رز هلندي را مورد مطالعه قرار مي -97
 است؟

 مطالعههاي هلندي ـ تعداد رزهاي مورد  ) گل ـ گل2 ) گل ـ رزهاي هلندي ـ تعداد رزهاي مورد مطالعه1
 ) عمر ـ رزهاي هلندي ـ تعداد رزهاي هلند4 ) عمر ـ رزهاي هلندي ـ تعداد رزهاي مورد مطالعه3

4فاصله دو رأس ناكانوني هذلولي به معادله  -98 2 9 2 18  كدام است؟ 5
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

9 ها در هذلولي ها تا محل برخورد مجانب فاصله يكي از كانون به ازاي كدام مقدار -99 2 4 2 18 16 40    
 است؟  13برابر با

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

1كمترين فاصله نقطه  -100 2از نقاط روي هذلولي  1 2 4 1 2  كدام است؟  4
1 (1 2 (2 3 (3 4 (2 

2معادله به ازاي كدام مقدار -101 2 4 2  معادله يك هذلولي است؟ 0
1 (0  2 (0  

3 (2 5 2 5  4 (2 5 

 كدام است؟2زاويه بين دو مجانب باشد، در هذلولي قائم اگر -102
1 (2 2 (1

2 3 (1 4 ( 

2خط مماس بر هذلولي  -103

4
2  عمود است. عرض نقاط تماس كدام است؟ 1بر خط 1

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

3 4 (2 3 
 حول وتر آن كدام است؟ 4و  3اي به اضالع قائمه  قائم الزاويهحجم شكل حاصل از دوران مثلث  -104

1 (9 6 π
٢ 2 (4 8 π 3 (9 6 4 (4 8 π

٢
 

 (شماره دسته)  مركز دسته 
2 3/1 1 
5 3/6 2 
 4/1 3 

6 4/6 4 
3 5/1 5 
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محل انجام محاسبات

پرسش نامه 
2،3حجم استوانه مايل به شكل مقابل چقدر است؟ شعاع قاعده  -105  است.   5

1 (20π 2 (16π   

3 (24π 4 (25π 

 
 

 دقيقه  25پيشنهادي:ن  زما                                       زيست شناسي 
 

 كدام عبارت درست است؟ -106
 هاي تاژكدارانِ جانوري، از يك تا هزاران تاژك دارند. تر گونه ) بيش1
 شوند. هاگداران از طريق مدفوع آلوده جانوران منتقل مي  ) برخي2
 اي سخت ولي انعطاف ناپذير وجود دارد. ترين آغازيان، ديواره ترين و غير معمول ) در پيچيده3
 تر تاژكداران چرخان، يك پوششِ سلولزي وجود دارد كه همواره واجد اليه سيليس است. ) در بيش4

 ترين تفاوت را مشاهده كرد. توان بيش در ميان ليپيدهاي غشايي كلپ و ............... مي-107
 ) كلبسيال4      ) اوگلنا3 ) ريزوبيوم2 ) ترموفيل1

 گردد؟ يك فقط در بدن انسان يافت مي ا، كدامدر چرخه زندگي پالسموديوم عاملِ ماالري -108
 ) اسپوروزوئيت4      ) گامت3 ) مروزوئيت2 ) گامتوسيت1

 ويروسِ .................. فاقد گليكوپروتئين و ليپيد است. -109
 ) موزاييك تنباكو4      ) آنفلونزا3 ) آبله گاوي2 ) هرپس تناسلي1

 ؟نيست كدام، قادر به انجام هم يوغي -110
 ها ) برخي باكتري4      ) پارامسي3 ) اسپيروژير2 دريايي ) كاهوي1

 هاي مخاطي، قادر به .................... هستند. كپك -111
 سازي گياهان ) آلوده4      اي يتوز هستهم) 3 ) تشكيلِ جنين2 ) تحرك فراوان1

 كدام، فاقد آمينواسيد است؟ -112
 ) كپسيد آدنو ويروس4      اره سلولي استرپتومايسز) ديو3 ) عامل جنون گاوي2 ) ديواره سلولي آسپرژيلوس1

 شود با سايرين تفاوت اساسي دارد. عاملي كه سبب .................... مي-113
 ) توليد مثل جنسي در دياتوم2  ) تجمع كپك مخاطي سلولي1
 ) تشكيل آندوسپور در باكتري4 ) تقسيم كپك مخاطي پالسموديومي3

 .................... .زيگوسپورِ كالميدوموناس  -114
 كند. ) در شرايط نامساعد محيطي، تقسيم ميوز مي1
 هاي ديپلوئيد فراوان است. ) داراي ديواره مقاوم و محتوي سلول2
 آيد. ) در شرايط مساعد محيطي، پديد مي3
 هاي دو تاژكي است. ) ساختاري فاقد تاژك و محصولِ لقاح گامت4

 تر است؟ ديگران كوچك ابعاد سلولي عامل كدام بيماري از -115
 ) ماالريا4      ) سل3 ) اسهال خوني آميبي2 ) توكسوپالسموز1

 سالمونال  .................... اشرشيا، .................... است. -116
 ) برخالف ـ به شكل باسيلوس2 ) همانند ـ قادر به توليد آندوتوكسين1
 نوعي باكتري گرم منفي ) برخالف ـ4 ) همانند ـ واجد قطعات اينترون در ژن3

117-   P.aurelia گردد. يك گونه ..................... محسوب مي 
 ) پارامسي4      ) دياتوم3 ) پالسموديوم2 ) اوگلنا1

 » ..................... .كلستريديوم بوتولينم« -118
 كند. ) در بدن انسان، همانندسازي نمي1
 بيوتيك در درمان آن موثر است. كند كه آنتي ) در انسان توليد نوعي بيماري مي2
 ) رشد هوازي و توانايي توليد آندوسپوردارد.3
 كند. ميو ترشح بسيار قوي و موثر بر دستگاه گوارش انسان توليد  توكسين) 4
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 ست؟ا اولين ويروسي كه توسط وندل استانلي تخليص گرديد، فاقد كدام -119
  ) كپسيد مارپيچي2  ) دئوكسي ريبوز1
 قابليت بيماري زايي براي برخي گياهان) 4  ) يوراسيل3

 بعضي از آغازيان ..................... . -120
 ) تك سلولي و ميكروسكوپي هستند.1
 باشند. هايي براي پاسخ به تحريكات محيطي مي) داراي بخش2
 كنند. ) فقط به روش غيرجنسي توليد مثل مي3
 شوند. كنندگانِ اكوسيستم محسوب مي ) از تجزيه4

 ترين گروه توليدكنندگان زنجيره غذايي درياها وجود دارد؟ در بزرگ ،كدام -121
 ) ديواره سلوليِ آهكي2  زايي براي انسان ) توانايي بيماري1
 ) پيكر تك سلوليِ هاپلوئيد4  ) توانايي انجام ميوز3

 توان ..................... يافت. در آغازي مقابل مي -122
   ) پيكر پرسلوليِ ديپلوييد1
 روپالست نواري شكل) كل2
   ) ديواره سلوليِ كيتيني3
 ) گامت تاژكدار4

 هاي موثر در استخراج اورانيوم، شبيه كدام است؟ شيوه كسب انرژي توسط باكتري -123
 ) آنابنا4) اشريشياكالي                   3) كلستريديوم بوتولينم        2             ) نيتروباكتري               1

 عبارت درست است؟كدام  -124
 كنند. ) همه تاژكداران جانور مانند، به روش جنسي توليد مثل مي1
 ) تمام اوگلناها داراي دو تاژك و ساكن آب شيرين هستند.2
 ) همه مژكداران، داراي دو نوع هسته كوچك و بزرگ هستند.3
 ي تناوب نسلِ پيچيده دارند. هاي قرمز، چرخه ) تمام جلبك4

 دستگاه غشاي دروني است؟كدام سلول فاقد  -125
 ) زئوسپور4     ) استرپتومايسز              3 ) پالسموديوم فالسي پاروم  2               ) ساكاروميسزسرويزيه   1

 منبع تامين انرژي براي توليد كنندگي در كدام باكتري، با سايرين متفاوت است؟ -126
 ) آنابنا4    ) گوگردي غير ارغواني      3ها     اري از ترموفيل) بسي2                  ) گوگردي ارغواني        1

 جنس پوسته آغازي مقابل، كدام است؟  -127
 ) سلولز                               2                      ) سيليس              1

 ) آهك4                 ) كيتين                     3
 

 ؟نداردآال نقشِ مهمي  جهت حركت قزلكدام باله در تغيير  -128
 ) مخرجي4  ) پشتي3 اي ) سينه2 ) دمي1

 كدام مطلب صحيح است؟ -129
 گيرد. ها صورت مي  ) حركات پيچشي در گياهان فقط در ساقه1
 شوند. محرك انجام ميجهت ) حركات گرايشي در گياهان فقط به سمت 2
 گيرد. تاكتيكي صورت ميهاي گياهي به سمت نور، با جنبش  ) رفتن سلول3
 شود. ) بسته شدن گل در گياه اقاقيا، با جنبش تنجش انجام مي4

 گيرد؟ ها از چه طريقي صورت مي تبادالت بين ميون و مايع ميان بافتي اطراف آن -130
 ) شبكه ساركوپالسمي4   ) ساركومر3 ) ساركوپالسم2 ساركولم) 1

 .شود نميمتصل ران در انسان به .................... استخوان -131
 ) لگن4   ) نازك ني3 ) كشكك2 ) درشت ني1

 تر انواعِ .................... . بيش -132
 ) خزندگان، چهار اندام حركتي دارند.2  داران، اسكلت دروني دارند. ) مهره1
 كنند. ) جانوران، به كمك پاها حركت مي4 ) جانداران، جا به جا نشده و ثابت هستند.3
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پرسش نامه 
 مشاهده كرد.هم  سطحِ شكمي بدن توان از ....... را در انسان ميماهيچه .............قسمت كوچكي از  -133

 ) خياطه4   ) چهار سر ران3 اي ) ذوزنقه2 ) دو سر بازو1
 هاي مركب هستند به جز .................... . همه گياهانِ زير داراي برگ -134

 ) ديونه4  ) گل ابريشم3 ) گياه حساس2 اقاقيا) 1
 ؟نيستيك در اتصال دو استخوان در محل مفصل، مؤثر  كدام -135

 اي ) كپسول رشته4   ) رباط3 ) ماهيچه2 ) زردپي1
 

 دقيقه 35زمان پيشنهادي:                                  فيزيك
 

0ي نور، در هر ثانيه  از يك چشمه  -136 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 
اين جسم ................ است و ضريب  .دهد كند و هم از خود عبور مي را هم بازتاب مي 600جسمي طول موج   -137

................ 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 
6ـ نزديك به يك ـ ) كدر 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 -138 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.  -139
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 -140 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 ي براكت هليم يك بلندترين طول موج رشته -141

 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  -142
صورت سرعت چرخش الكترون به دور هسته چند   ترين طول موج ممكن باشد، در اين گسيل شده از آن داراي بيش

 شود؟ برابر مي

1 (2
3 2 (3

2 3 (3
2  4 (2

3 

 

5 1014  
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محل انجام محاسبات

نچهارم دبيرستان بير رم چه
 تجربي اختصاصي

9ي اتم هيدروژن ني در چرخش به دور هستهاگر انرژي بستگي الكترو -143 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 -144

  ) گسيل القايي2 ) گسيل خود به خود1
 ترين بسامد ممكن با بيش) گسيل 4 هاي يك عنصر ) برانگيختگي اتم3

ي گاما با طول موج يك پيكومتر چند برابر انرژي فوتون يك موج راديويي با  انرژي فوتون مربوط به يك اشعه -145
 متر است؟ 10طول موج 

1 (1010 2 (1011 3 (1012  4 (1013 
قرار گرفته است  و يك پرده6 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 در  سانتي 30ي چشمه تا جسم  ي جسم تا پرده يك متر و فاصله و فاصله
ي حاصل از آن نسبت به حالت قبل چند برابر  سايه جايگزين كنيم، طول نيم 12همان محل، جسم ديگري به طول 

  شود؟ 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 10كروي از جسمي كه در ي  يك آينه -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 د، فاصلهي بين جسم و آينه پيوسته كم شو 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

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. اگر  سانتي 60ي  ي كاوي از يك جسم تصويري دورتر از مركز آينه و به فاصله آينه -151

 نمايي آينه در اين حالت كدام است؟ متر باشد، بزرگ سانتي 20تا مركز آينه ي جسم  فاصله
1 (2 2 (3 3 (4 4 (8 

ي آن از آينه  ي كوژ قرار دارد. اگر جسم را به آينه نزديك كنيم تا فاصله 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 
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پرسش نامه 
 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. ) هرگز از كره خارج نمي1
 گردد. ) روي خودش باز مي4 شود. بازتاب متوالي از كره خارج مي) پس از سه 3

است تابيده و از وجه مقابل  2شكست آن   درجه به يك وجه منشور كه ضريب 45ي  رنگ با زاويه يك پرتو تك -154
 ي انحراف پرتو برابر است با: ويهشود، زا به طور عمودي خارج مي

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؟  باشد، از ديد ناظر بيرون از آب المپ در چه عمقي از سطح آب ديده مي 700و در هوا   525

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

 متر 75/6) 4  متر 6) 3 رمت 9) 2 متر 10) 1
تواند  پرتوهاي زير مي يك از  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  تيسان 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  16ـ ) مجازي 3 16) حقيقي ـ 2 40 ) مجازي ـ1
 

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

3 
 دقيقه 20زمان 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         
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محل انجام محاسبات

نچهارم دبيرستان بير رم چه
 تجربي اختصاصي

به ترتيب  "آ،ب،پ،ت"دهد.به جاي  شده براي اكسايش و كاهش را نشان مي  نمودار زير سه تعريف مختلف ارايه -162
 توان قرار داد؟ هاي زير را مي نهدام يك از گزياز راست به چپ، ك

 )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 )تهيه1
 .2ي هيدروژن پراكسيد در حضور كاتاليزگر )تجزيه2
 .500ي پتاسيم نيترات در دماي باالتر از تجزيه)3
 اكسيد.     تركيب آب با فسفري فسفر يك اسيد از  )تهيه4

 است؟ نادرستي استون  كدام عبارت درباره -165
 )نام ديگر آن پروپانون است.2      پروپانول است.                                    -2)حاصل اكسايش 1
 ا است.ه ي كتون )دومين عضو خانواده4    كند.    )خاصيت كاهندگي ندارد و در برابر اكسايش مقاومت مي3

 است؟ نادرست كدام عبارت -166
 كند. اكسايش مانند بوتانون رفتار مي هنگامـ پروپانول در 2ل ـتيـ م2)1
 توان كربوكسيليك اسيد به دست آورد. ـ پروپانول ، مي1ـ متيل ـ2)از اكسايش كامل 2
 ود.ش )در اكسايش متانال براي توليد متانوييك اسيد، از كاتاليزگر آهن يا نقره استفاده مي3
 )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
 )متانال4    ـ 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 قوي ،كاهنده نسبت به فلز2)2           تري است.            ي ضعيف ،كاهندهنسبت به فلز )فلز1
 تري است. ي ضعيف ، اكسندهنسبت به  )كاتيون فلز4          تري است.       ي قوي اكسنده ،نسبت به كاتيون فلز)3

 افتد؟ حالت، سلول زودتر از كار ميسلول گالواني هيدروژن ـ نقره را در نظر بگيريد. در كدام -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
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محل انجام محاسبات

پرسش نامه 
 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. ي آرگون، سه نوع حركت مي 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 يخ                             )ذوب 2                پروپان )سوختن1

 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.  آزاد مي كيلوژول گرما 1124از سوختن دو مول گاز هيدروژن سولفيد و توليد آب و گاز گوگرد دي اكسيد،  -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،  2ازاي سوختن كامل يك مول گاز پروپان و توليد گازبه  -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 مول گاز هيدرازين چند كيلوژول گرما آزاد مي 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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محل انجام محاسبات

نچهارم دبيرستان بير رم چه
 تجربي اختصاصي

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
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 9ي  شمارهآزمون بندي  بودجه
 تجربيسال 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

 آمار و مدل سازي : كل كتاب 2دوره ي پيش دانشگاهي  30 رياضيات 

 - 2دوره ي پيش دانشگاهي  40 زيست شناسي

 - 2دوره ي پيش دانشگاهي  30 فيزيك

 - 2دوره ي پيش دانشگاهي  30 شيمي




