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 زمان پيشنهادي ي چهارم دبيرستان دروس دوره تعداد سؤال مواد امتحاني 

 دقيقه 45 2دوره ي پيش دانشگاهي  30 رياضي تجربي 1

 دقيقه 30 2دوره ي پيش دانشگاهي  40 زيست شناسي 2

 دقيقه 40 2دوره ي پيش دانشگاهي  30 فيزيك 3

 دقيقه 30 2دوره ي پيش دانشگاهي  30 شيمي 4

 دقيقه 145    زمان پاسخگويي:                              130 تعداد كل  سؤال: 
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محل انجام محاسبات

پرسش نامه 
 دقيقه45  زمان پيشنهادي:   اترياضي

 

1ي   با ضابطه  تابع   -91  داراي چند ماكزيمم و مينيمم است؟ 23
 ) يك ماكزيمم و دو مينيمم2  ) دو ماكزيمم و يك مينيمم1
 ) دو ماكزيمم دارد و مينيمم ندارد4  مينيمم) يك ماكزيمم و يك 3

 كداميك از موارد زير درست است؟ 2در مورد تابع با ضابطه  -92
  ) نزولي اكيد است.2  ) يك ماكزيمم و دو مينيمم دارد.1
 ) صعودي اكيد است.4  ) دو مينيمم و يك ماكزيمم دارد.3

3ي   با ضابطه  در تابع  -93
 كدام است؟ مقدار  متناظر با نقطه عطف است  1نقطه 2

 2) 4  -1) 3 1) 2 ) صفر1
3اگر  مركز تقارن منحني  -94 2

 كدام است؟ واقع شده باشد، 2 بر روي خط  3
 ) صفر4  2) 3 1) 2 -1) 1

2تابع  -95 2 3 0
2  چند نقطه بحراني دارد؟ 0

1 (1 2 (2 3 (3  4 (4 
1ي  با ضابطه در تابع  -96  :  1ي  ، در نقطه 1

 ) تابع فاقد مشتق دوم است.2  .پذير نيست ) تابع مشتق1
 ) صحيح است.3) و (2) موارد (4  .ي عطف است ) تابع داراي نقطه3

53ي  با ضابطه تابع  -97 10 23  ي عطف دارد؟ چند نقطه 1
 ) صفر4  1) 3 3) 2 2) 1

2ي  با ضابطه شكل زير نمودار تابع  -98 3

 كدام است؟  است. دوتايي مرتب  1
1 (0 2 2 (0 2  

3 (2 0 4(2 2 

 

3ي  با ضابطه شكل زير، نمودار تابع   -99 2 2 6  كدام است؟   است. زوج مرتب  2
1 (0 2 2 (0 و 1

2 

3 (0 4 4 (0 3
2 

2معادله مجانب مايل -100  كدام است؟  1
1 (2 2 (2 1 3 (2 1 4 (1 

3ي  با ضابطه شكل زير نمودار تابع   -101 2 2

2 2  كدام است؟ است. مقدار  2
1 (8

3 2 (8
3  

 1) 4 صفر )3

2ي زير تقعر منحني  در كدام محدوده -102 2  رو به پايين است؟ 2
1 (0 2 2 (0 3 3 (1 2  4 (2 0 

2بيشمار عمود بر دايره از نقطه  -103 2 2 2 2رسم شده است.   0  كدام است؟ 3
 2) 4   -2) 3 صفر) 2 1) 1

1دو دايره  -104 2 2 2و 1 2 3 2  نسبت به هم چه وضعي دارند؟  4
 ) متخارج4 ) متداخل3 ) مماس داخل2 ) مماس خارج1
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2 نمودار  -105 1 4 2 4  نمايانگر كدام است؟1
 ) نقطه 4 ) هذلولي3 ) دايره2 بيضي) 1

2ها از خط  ي آن قرار دارند كه فاصله 1ي  دو نقطه بر خط به معادله -106 3 5 است.  13برابر  0
 هاي اين دو نقطه كدام است؟ مجموع طول

1( 6- 2( 4- 3 (4  4 (6 
2، سه خط به معادالت  به ازاي كدام مقدار  -107 5 4 3 3 7  متقارب هستند؟ 10

1( 7 2( 7- 3( 5    4 (5- 
9مجموع فواصل هر نقطه از بيضي به معادله  -108 3 2 16 2 2  قدر است؟ هاز دو كانون آن چ  144

1 (4 2 2  (4 3 (6  4 (8 
1 تابع نمودار -109  كدام است؟ 3

 ) هذلولي4 افقي  ) سهمي3 قائم  ) سهمي2 دايره) 1

1ي پارامتري  معادله -110 2

3
 گر كدام مقطع مخروطي است؟ بيان  ، با تغيير 

 ) هذلولي قائم4  ) بيضي قائم3 ) هذلولي افقي2 ) بيضي افقي1
2تقارنخط  -111 2 4 7  كدام است؟  0

1 (1 2 (1 3 (1 4 (1 
 ها كدام است؟ ي بين مجانب در يك هذلولي قائم، تانژانت زاويه -112

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

2 2 

1حاصل  -113
 قدر است؟ هچ 2

1 (3
2 2 (4

3 3 (5
4  4 (5

3 

2حاصل  -114
4 22  كدام است؟ 1

1 (2
8 2 (2

2 3 (2
3 2 4 (2

3 2 
11حاصل  -115

 كدام است؟3
1 (8 2( 9 3( 10  4 (11 

1تابع  -116 1
1 3مفروض است. 1

1  قدر است؟ هچ  
1 (2 2 (3 3 (4  4 (5 

1حاصل -117 23
 است؟قدر  هچ 0

1 (6 2 (4 3 (3  4 (2 
22حاصل  -118

 كدام است؟ 0
1 (2 3 4 2 (2 3 5 3 (5 2 3  4 (4 2 3 

1اگر  -١١٩  كدام است؟ 2ي  در نقطه گاه مشتق راست تابع  ، آن 32

1 (4
3 2 (2

3 3 (1  4 (3
4 

2سطح محصور به منحني  -120 2ها از  و محور  1 تا  كدام است؟ 0
1( 5    2 (16

3 3 (14
3  4 (4 

 دقيقه30 زمان پيشنهادي:    زيست
 

 الگوي رشد مقابل مربوط به جمعيت ............ است .  -121
 ) سوسك2 ) دافني1
 ) چرخ ريسك4 ) گوسفند3

عدد  440نيز اند ودر طول آن سال  عدد شده 2160ها كه در آخر همان سال  تايي از ميمون 2000در يك جمعيت  -122
 به ترتيب و از راست به چپ كدام است؟    اند، مقدار ميمون مرده

1 (0 08 0 22 0 3  2 (0 14 0 08 0 22  
3 (0 16 0 3 0 6  4 (0 2 0 24 0 12 
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 ...........»طبق اين الگو « در مورد الگوي رشد لجستيك كدام گزينه صحيح است؟  -123

 را تغيير دهند. تواند عدد  هاي جديد مي ) همواره جهش يافته1
 را افزايش داد.   توان مقدار كه بر منابع غذايي توليد شده اضافه شود، مي ) بدون آن2
 شود. ، رقابت زياد شده ولي آهنگ رشد كند مي ) با نزديك شدن اندازه جمعيت به 3
 ها، شكار شدن است. در بسياري از گونهترين عامل محدود كننده جمعيت  ) اصلي4

 طلب و تعادلي كدام گزينه صحيح است؟ هاي فرصت درباره جمعيت -124
 هاي تعادلي هستند. ها داراي جمعيت ) در طبيعت، بسياري از گونه1
 باشد. ) عامل مهم در تعيين پايداري يا ناپايداري محيط براي يك جاندار، اندازه جمعيت آن جاندار مي2
كند در رقابت شديدي كه با  هايي كه مرگ و مير گسترده افراد تحت تأثير تراكم جمعيت نيست، هر فرد سعي مي يط) در مح3

 ها را توليد نمايد. ترين زاده ساير افراد جمعيت دارد بيش
 شود. ن ميترين زما ها در كوتاه ترين زاده ترين انرژي افراد جمعيت صرف توليد بيش هاي شديداً متغير، بيش ) در محيط4

 كند كه معموالً ................. از انگل هستند. انگل،مواد مورد نياز خود را از ................... تأمين مي -125
  تر ) بقاياي جانداران ـ بزرگ2  تر ) بقاياي جانداران ـ كوچك1
 تر هاي زنده ـ بزرگ ) ميزبان4  تر هاي زنده ـ كوچك ) ميزبان3

 است تا ...................... تكاملِ همراه سبب شده -126
 افشاني نمايد. هاي درخشان است را گرده هاي با رنگ ي گرده افشان، بتواند هر گلي كه داراي گلبرگ ) هر پرنده1
 دار هماهنگ شود. افشاني همه گياهان گل افشان، با گرده ) ساختار بدن و رفتار حشرات گرده2
 كه در يك اكوسيستم ساكن هستند، با هم هماهنگ شود.) ساختار بدن و رفتار افراد يك گونه 3
 ي نزديك داشته باشند. هاي متفاوت، در دراز مدت با يكديگر رابطه ) دو يا چند جاندار از گونه4

 ي رقابت بين جانداران گزينه صحيح كدام است؟ درباره -127
 گذارند. منابع مي ) در اغلب جانداران رقيب، تاثير بر رقيبان  فقط از طريق اثري است كه روي1
 خواري متغير باشد. خواري تا دانه ها از حشره اي آن هاي مختلف سسك، سبب شده رفتار تغذيه ) رقابت بين گونه2
 باشد. ها از موضوع رقابت مي ) رقابت بين بعضي از جانداران رقيب بدون اطالع آن3
 كنند. را اشغال مي) هرگروه از جانداران رقيب، همواره بخشي از كنام واقعي خود 4

 نتيجه آزمايشات مك آرتور در مورد رقابت بين جانداران كدام است؟ -128
 ) بعضي از جانداران رقيب از موضوع رقابت بين خود اطالعي ندارند.1
 دهد. ) رقابت به جوامع زيستي شكل مي2
 تر است. شتر باشد، شدت رقابت نيز بي هاي واقعي بيش ) هر چه ميزان هم پوشاني و تشابه كنام3
 يابد. ها به منابع غذايي مشترك، ميزان رقابت كاهش مي ) با وجود محدود شدن دسترسي گونه4

 كدام رفتار فقط وراثتي است؟ -129
 ) رفتار سگ گرسنه در آزمايش پاولوف2 انداختن تخم پرنده ميزبان ي كوكو در بيرون ) رفتار جوجه1
 ريزي براي تخم جوان به رودخانه محل تولدشبازگشت ماهي آزاد ) 4  ها ) آواز خواندن گنجشك3

گيرد، انجام يك عمل يا رفتار خاص منجر به پاداش و يـا تنبيـه خواهـد شـد      رفتاري كه جانور طي آن ياد مي -130
............. 

 دهد. ) فقط در دوره مشخصي از زندگي جاندار رخ مي2   باشد. ) رفتاري قطعاً از نوع ژني مي1
 باشد. ريزي ژني و عوامل محيطي مي ي تأثير متقابلِ برنامه نتيجه) 4  شود. گيري محسوب ميترين نوع ياد ) ساده3

 در مورد رفتارهاي جانوران كدام گزينه صحيح است؟ -131
 شود. هاي تمامي افراد مي ) رفتارهايي در جانوران كه انجام آن به نفعِ ديگر افراد گونه است، سبب بقاي ژن1
 هاي خود را به نسل بعد انتقال دهند. ها بتوانند تمامي ژن شود، آن زنبورهاي عسلِ (ماده) كارگر سبب مي) رفتارهاي فداكارانه 2
 نمايد. هاي جانور نر را دريافت مي ) عنكبوت ماده بعد از خوردن عنكبوت نر، نيمي از ژن3
 تفسير كرد. "انتخاب فرد"توان بر اساس نظريه  دهند را مي ) تمامي رفتارهايي كه جانوران از خود بروز مي4

گير در فصل توليد مثل براي بقاي جانور الزامي .............. و ممكن است شانس بقا را ................  بروز صفات چشم -132
 كنند. ميو ميزان رقابت بين نرها را .................. كنند 

 هست ـ كم ـ كم )4 ) هست ـ زياد ـ زياد3 ) نيست ـ كم ـ كم2 ) نيست ـ زياد ـ كم1
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نشاسته                                                                          در فرمول مقابل: -133 1 گلوكز 2 6 2 6 2  
 به ترتيب كدام گزينه مناسب است؟  2و 1به جاي موارد 

وـ  ) گرما و 4 و  گرما) 3 ) گرما ـ گرما و 2 ) گرما ـ 1  گرما
 گيرد. ي طول موج ....... صورت مي ها تقريباً در ناحيه بيشترين ميزان جذب نوري كاروتنوئيد -134

 نانومتر  550) 4 نانومتر 500) 3 نانومتر  450) 2 نانومتر  400) 1
 

 صحيح است؟هاي شيميايي انجام گرفته در تيالكوئيد، كدام عبارت  در مورد فعاليت -135
 گيرد. هاي زنجيره انتقالِ الكترون انجام مي به تيالكوئيد با انتشار و به وسيله يكي از پروتئين ) ورود1
 هاي زنجيره انتقالِ الكترون است. از تيالكوئيد به صورت فعال و به وسيله يكي از پروتئين  ) خروج2
 گيرد. انجام مي ي  ه از انرژي حاصل از تجزيهبه تيالكوئيد به صورت فعال و با استفاد ) ورود3
 پذير است.نا نفوذ هاي خود، نسبت به ) غشاي تيالكوئيد در اكثر بخش4

 شود؟ ترين ميزان انرژي مصرف مي در چرخه كالوين در كدام گام، بيش -136
 ) اول4  ) دوم3 ) سوم2 ) چهارم1

 گزينه صحيح كدام است؟ -137
 كنند. اكسيد كربن، فقط از چرخه كالوين استفاده مي) برخي گياهان براي تثبيت دي 1
 كنند. اي استفاده مي اكسيد كربن از مسيري دو مرحله ) اغلب گياهان براي تثبيت دي2
 شود. ) در اغلب گياهان، فرآيند تنفس نوري همراه با فتوسنتز انجام مي3
 الوين، قبل از ورود به اين چرخه تجزيه شود.ي ك ي اولين گامِ چرخه دهنده شود واكنش ) واكنش تنفس نوري سبب مي4

 شود؟ ، در دو نوع اندامك غشاء دار ولي در يك سلول انجام مي2در كدام دو گياه مراحلِ مختلف تثبيت -138
1ت ـ گل ناز4 ) كاكتوس ـ نيشكر3 ناز ـ كاكتوس ) گل2 ت ـ لوبيا) ذرذر ( 

 ..............................در تنفس نوري و به ازاي هر مولكولِ پنج كربني  -139
  شود. از ميتوكندري آزاد مي2) دو مولكول1
 شود. از كلروپالست وارد ميتوكندري مي 2) يك مولكول 2
 شود. از كلروپالست خارج و وارد چرخه كالوين مي 3 ) يك مولكول3
 شود. وارد چرخه كالوين مي 2) يك مولكول4

 شود. توليد مي ه ازاي هر مولكول گلوكز در گام ........... ، تعداد ............در مرحله گليكوليز و ب -140
 4ـ  3) 4 2ـ  3) 3 2ـ  4) 2 4ـ  4) 1

 در چرخه كربس ......................... -141
 شود. اكسيد و مصرف مي ) 2  شود. توليد و احيا مي ) 1
 شود. توليد و احيا مي ) 4  شود. احيا و مصرف مي ) 3

 مولكول آب، كدام عبارت صحيح است؟ 5ي انتقال الكترونِ ميتوكندري و به ازاي توليد  در زنجيره -142
 اند. هاي حاصل از يك مولكول گلوكز در زنجيره شركت نموده2) تمامي1
 اند. نموده هاي حاصل از يك مولكول گلوكز در زنجيره شركت) تمامي2
 اند. هاي حاصل از يك مولكول گلوكز در زنجيره شركت نموده) نيمي از 3
 اند. هاي حاصل از يك مولكول گلوكز در زنجيره شركت نموده2و نيمي از  ) نيمي از  4

 است؟ نرفتهدر ساختار ماده وراثتي كدام دو ويروس، تيمين به كار  -143
 ـ زگيل ) 4  ) هاري ـ 3 ) زگيل ـ هرپسِ تناسلي 2 گاوي ـ زگيل ه) آبل1

 . ها .............................. ويروس -144
 شوند. دهند، لذا موجوداتي مرده محسوب مي كدام از آثار حيات را بروز نمي ) هيچ1
 دارند.هاي ميزبان را  اند، اما قدرت توليد مثل درونِ سلول ) غير زنده2
 كنند. هاي يك سلول زنده را دارند، اما با استفاده از امكانات سلولِ ميزبان توليد مثل مي تر ويژگي ) بيش3
 ) فاقد هر نوع آنزيم مخصوص، هستند.4
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 كدام عبارت صحيح است؟ -145

 برند. هاي اتوتروف، از كربن آلي بهره مي ي باكتري ) همه1
 توانند اكسيژن را هم توليد و هم مصرف كنند. ور، ميهاي گوگردي سبز در حضور ن ) باكتري2
 شود. ) فقدان باكتري نيتروزوموناس در خاك، سبب كاهش منابع آمونياك خاك مي3
 دار، ريبوزوم دارند. هاي پيلي ي باكتري ) همه4

 ؟شود نميها از كدام ويژگي استفاده  بندي يو باكتري در رده -146
 ي سلول ) اندازه4 ) روش كسب انرژي 3 اره سلولي) مواد موجود در ديو2 ) شكلِ سلول1

 ؟نيستبراي توليد بيماري، ورود كدام باكتري به بدن انسان الزم  -147
 ) پروپيوني باكتريوم آكنس2  ) مايكو باكتريوم توبركلوسيز1
 ) كورينه باكتريوم ديفتريا4  ) استافيلوكوكوس اورئوس 3

 است؟ نداشتهايش آغازيان در حيات وجود هاي زنده، قبل از پيد كدام دو ويژگي در سلول -148
 ) توليد گامت، وجود ساختارهاي درون سلولي2  ) توليد مثل، پر سلولي بودن1
 ) توليد گامت، پر سلولي بودن4 ) توليد مثل، ساختارهاي درون سلولي3

 شود؟ داران مربوط مي ها  به روزن كدام ويژگي -149
 ها دارند. ظاهري شبيه به دياتوم  كنند.   هاي شيرين زندگي مي در آب 

 ي آهكي دارند. پوسته               اند. ها پر سلولي انواعي از آن
 را تثبيت نمايند. 2توانند درحضور نور مي 
 فقط) 4 ) 3 ) 2 ) 1

ها فقـط در   اند و كدام جلبك يافته آب ويژگيها براي فتوسنتز با قدرت جذب امواج نوري در اعماق  كدام جلبك -150
 كنند؟ درياها زندگي مي

  اي ) قرمز ـ قرمز و قهوه2  اي ) قرمز ـ قهوه1
  اي ) سبز و قرمز ـ سبز و قهوه4  اي اي و قرمز ـ قرمز و قهوه ) قهوه3

 كدام عبارت صحيح است؟ -151
 ها، تك سلولي هستند. ) بسياري از انواع جلبك1
 سازند. هاي تاژكدار مي هاي سبز مثل اسپيروژير با ميتوز، هاگ جلبك) انواعي از 2
 كنند. تاژكي توليد مي چهارهاي  هاي سبز با ميوز، هاگ ) انواعي از جلبك3
 ها، كلروپالست نواري شكل دارند. ) بسياري از انواع جلبك4

 گزينه صحيح كدام است؟ -152
 زا هستند. ) تمام تاژكدارانِ جانوري، بيماري1
 دارانِ چرخان، دو تاژك دارند. مام تاژك) ت2
 باشد. داران جانور مانند مي داران چرخان، مشابه منبع تأمين انرژيِ تاژك ) منبع تأمين انرژيِ تاژك3
 داران چرخان، غير جنسي است. داران جانوري، همانند همه تاژك ترِ تاژك ) روش توليد مثلِ بيش4

 عبارت صحيح است؟ ترينِ آغازيان كدام درباره غير معمول -153
 دارانِ جانور مانند دارند. ) ارتباط خويشاوندي آشكاري با تاژك1
 اي قرار داد. ها را در فرمانروي جداگانه شناسان معتقدند، نبايد آن ) بعضي زيست2
 ها سخت و انعطاف ناپذير است. ي پيكر آن ) ديواره3
 جنسي انجام دهند.توانند از طريق هم يوغي توليد مثلِ  ها مي تر آن ) بيش4

 كدام گزينه صحيح است؟ -154
 ي پالسموديوم، متغير است.  كننده  ي آلوده ي تب و لرز ماالريا، بسته به گونه ) چرخه1
 نمايند. شود، عالئم ماالريا بروز مي هاي قرمز انسان مي ) به محض آن كه پالسموديوم براي اولين بار وارد گلبول2
 كنند. آدمي به گامتوسيت نمو پيدا مي ها دربدن ) بسياري از مروزوئيت3
 كنند. هاي كبد ضمن نمو،  توانايي تبديل شدن به گامت را در بدن انسان پيدا مي ها در سلول ) اسپروزوئيت4

 ها در ......... ، شبيه گياهان بوده و در ............  با گياهان اختالف دارند. قارچ -155
 ) داشتن ديواره ـ جنس ديواره سلولي2 ) داشتن بافت ـ داشتن ديواره سلولي1
 ) داشتن بافت ـ چگونگي تغذيه4  ) چگونگي تغذيه ـ چگونگي ميتوز3
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 ي جانداري حاصل از همزيستي بين  .............. است. ها، نقش كليدي بر عهده در پيدايش اكوسيستم -156
 ها ها با جلبك ) قارچ2  ها با ريشه گياهانِ آوندي ) قارچ1
 ها ها با جلبك ) سيانوباكتري4 هاي با ريشه گياهانِ آوندي ري) سيانو باكت3

 هاي .......................... بيشتر گونه -157
 كنند. ها، به روش جنسي توليد مثل مي ) مخمر2 سيلين توليد كنند. بيوتيك پني توانند آنتي سيليوم، مي ) پني1
 دهند. ها  قرار مي ي آسكوميست هاي دئوتروميست را در شاخه قارچ) 4 هاي چتري براي آدمي، ضرر دارند و سمي هستند. ) قارچ3
 

 شود؟ در كدام ساختار به دنبال ميوز، تقسيم ميتوز انجام مي -158
 ) اسپورانژ4 ) آسك داخل آسكوكارپ3 ) زيگوسپورانژ 2 ) بازيدي1

 آغازيِ مقابل با كالميدوموناس در ................ شباهت دارند. -159
 چشمي) وجود لكه 1
 ) توانايي انجام ميوز2
 ) تعدادتاژك3
 ) داشتن زيگوسپور4

 ؟ندارددار وجود  در چرخه زندگي كدام، بخش تاژك -160
 ) اسپيروژير4  ) خزه3 ) كالميدوموناس2 ) كاهوي دريايي1

 

 دقيقه40زمان پيشنهادي:                 فيزيك
 

 

1ها را  ي نوسان آن برابر و دامنه 2نوسان ذرات را  بسامدبا تغيير دياپازون متصل به يك تار،  -161
كنيم. انرژي  برابر مي 3

 شود؟ شود، چند برابر مي موجي كه توسط تار حمل مي

1 (4
9 2 (2

3 3 (9
4   4 (3

2 
0ي  موج سينوسي به معادله -162 02 گـردد.   كند و باز مـي  به انتهاي آزاد برخورد مي در  4

0ي  در فاصله ي اختالف فاز نقطه  از انتهاي باز، در موج فرودي و بازتابي برابر است با: 1
1 (0 1 π 2 (0 2 π 3 (0 4 π 4 (π 
 

و2بسامد  دامنه و هم فاز، هم دو منبع هم -163 يـك شـكم     اند و  در طول تار مقابل، امواج ايستاده تشكيل داده 1
  ي طول موج ممكن در ريسمان چند متر است؟ است. بيشينه

1 (22 5 2 (45  
3 (75 4 (150 

وگرم است و در سيم بين نقاط 40در شكل رو به رو جرم وزنه  -164 گره ايجاد شده است.  10اي با  موج ايستاده  
                                                     ها چه تعداد كاسته خواهد شد؟  گرم به جرم وزنه افزوده شود، از تعداد شكم 320اگر 

   شود) گره تشكيل مي(در نقطه 
1 (1 2 (2   

3 (3 4 (6 

 
 

 است؟ 27چند برابر سرعت انتشار صوت در هيدروژن  127سرعت انتشار صوت در اكسيژن   -165

2 2 2 32  

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

6 
و بسامد هماهنـگ پـنجم آن بـه    هرتز است، نوع لوله  280و  200ي صوتي به ترتيب  بسامدهاي متوالي يك لوله -166

 ترتيب از راست به چپ كدام است؟
 80) يك انتها بسته ـ 2  40) دو انتها باز ـ 1
 200) يك انتها بسته ـ 4  200) دو انتها باز ـ 3
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ديگر تشـكيل   از يك 60ي  ي صوتي با دو انتهاي باز، به هنگام توليد صوت تنها دو گره در فاصله در يك لوله -167

ي صـوتي چنـد    بسامد صوت اصلي اين لوله باشد، 360شده است. اگر سرعت انتشار صوت در هواي درون لوله برابر 
 هرتز است؟

1 (300 2 (150 3 (75  4 (600 
 

بل است. با صرف نظـر از اتـالف انـرژي در     12ي صوت برابر  متري يك چشمه 1000ي  تراز شدت صوت در فاصله -168
3 محيط، توان اين منبع صوتي چند وات است؟ 10 6

2    
1 (12 103 2 (12 106 3 (6 103 4 (6 106 

برابر كنيم، تراز شدت صوت به شرط عدم اتالف انرژي صوتي چنـد   2ي صوت،  ي خود را از يك چشمه اگر فاصله -169
2كند؟  دسي بل و چگونه تغيير مي 0 3 

1 (0 0) 2 ـ كاهش 6  ـ افزايش 6) 4  ـ كاهش 6) 3 ـ افزايش 6
 كي ماكزيمم است: اي كه ميدان الكتري در يك موج الكترومغناطيس در لحظه -170

  ) ميدان مغناطيسي ماكزيمم است و عمود بر ميدان الكتريكي1
 ) ميدان مغناطيسي ماكزيمم است، هم جهت با ميدان الكتريكي2
 صفر استميدان مغناطيسي ) 3
 تواند داشته باشد. هر مقداري ميميدان مغناطيسي ) 4

درصـد كـاهش    25شـود و سـرعت آن    مي يك موج الكترومغناطيسي از خأل وارد محيطي به ضريب شكست  -171
 برابر است با:  يابد. مي

1 (3
2 2 (4

3 3 (5
4  4 (6

5 
 يابد؟ در طيف امواج الكترومغناطيس، از موج گاما تا موج راديويي كدام كميت مربوط به موج افزايش مي -172

 ) طول موج4  ) سرعت در خأل3 ) كوانتوم انرژي 2 ) بسامد1
 شود؟ ي ساختار بلورها استفاده مي از كدام پرتو براي مطالعه -173

 ) راديويي4 ) فرابنفش3 ) گاما2 ) ايكس1
دهيم. اختالف زماني رسيدن دو پرتـو نـور از    نانومتر انجام مي 480با نوري به طول موج  در خأل آزمايش يانگ را -174

نورز نوار تاريك دوم  چند ثانيه است؟دو شكاف تا مرك سرعت 3 108 
1 (2 4 10 14 2 (3 2 10 14 3 (2 4 10 15  4 (3 2 10 15 

ي پنجمـين نـوار    دهيم. فاصله انجام مي شكست   و بارديگر در مايعي به ضريب خألبار در  آزمايش يانگ را يك -175
12 خأل روشن از نوار مركزي در 

شكسـت    باشـد. ضـريب   ي چهارمين نوار تاريك از نوار مركزي در مايع مي برابر فاصله 7
 مايع كدام است؟

1 (6
5 2 (7

5 3 (7
4  4 (4

3 
0برابر  ضريب جذب يك جسم براي طول موج  -176 بر  انرژي تابشي با طول موج  120است. اگر با آهنگ  7

 شود؟ ثانيه چند ژول انرژي توسط جسم جذب مي 5سطح اين جسم بتابد، در مدت 
1 (600 2 (420 3 (250  4 (180 

شود،  ترين تابندگي گسيل مي درصد افزايش دهيم، طول موجي كه با بيش 25اگر دماي مطلق يك جسم سياه را  -177
 كند؟ چند درصد و چگونه تغيير مي

 يابد. درصد كاهش مي 36) 4   يابد. درصد افزايش مي 36) 3 يابد. درصد كاهش مي 20) 2 يابد. درصد افزايش مي 20) 1
2شود، برابر  رنگ سبز گسيل مي هايي كه در يك ثانيه توسط يك المپ تك تعداد فوتون -178 9 باشد. اگر  مي 1019

3 باشد، توان المپ چند وات است؟ 5800طول موج نور سبز  108 6 6 10 34   
1 (9 9 2 (99 3 (19 8 4 (198 

ي انرژي جنبشي  در اين صورت بيشينه .كنيم تابشي به سطح فلز را دو برابر مي بسامدي فوتوالكتريك  در پديده -179
 شود؟ هاي گسيل شده از سطح فلز چند برابر مي فوتوالكترون

 شود. دو برابر مي از  ) بيش4  شود. ) دو برابر مي3 شود. ) نصف مي2 شود. تر از نصف مي ) كم1
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نمودار ولتاژ متوقف كننده بر اساس بسامد نور فرودي در يك آزمايش فوتوالكتريك مطـابق شـكل زيـر اسـت.      -180
4ولت باشد، چند هرتز است؟  8كه ولتاژ متوقف كننده  بسامد نور فرودي، هنگامي 10 15   

1 (8 1015 2 (8 1014 

3 (6 1015 4 (6 1014 

 
 انرژي الكترون در تراز سوم اتم هيدروژن چند برابر انرژي الكترون در تراز پنجم ليتيم دو بار يونيده است؟ -181

1 (1
25 2 (25

81 3 (5
9  4 (1

5 
ارهاي ممكـن  قرار دارند. با در نظر گرفتن تمام گـذ  4درحالت  بر انگيخته شده و تعداد زيادي اتم هيدروژن -182

 ها به حالت پايه بروند، در طيف گسيلي حاصل از اين آزمايش، چند خط وجود دارد؟ اتماگر اين 
1 (3 2 (4 3 (6  4 (15 

13ي هيـدروژن   اگر انرژي بستگي الكترون در چرخش به دور هسـته  -183 باشـد، انـرژي پتانسـيل آن چنـد      6
 الكترون ولت است؟

1 (6 8 2 (6 8 3 (27 2 4 (27 2 
0برابر  5بازده يك ليزر با توان ورودي  -184 باشـد، در   198ي نور خروجـي   درصد است. اگر طول موج باريكه 1

6شود؟  هر ثانيه چند فوتون از اين ليزر گسيل مي 6 10 34 3 108 
1 (5 1019 2 (5 1015 3 (5 1017  4 (5 1013 

 شود؟ ايجاد مياي بين كدام دسته از ذرات   نيروي هسته -185
 ها ) فقط بين پروتون2 ) پروتون و پروتون ـ نوترون و نوترون ـ پروتون و نوترون1
 ) فقط بين نوترون و پروتون4 ) فقط بين پروتون و پروتون ـ نوترون و نوترون3

2 ي نشان بدهيم، انرژي بستگي هسته  و جرم نوترون را با  اگر جرم پروتون را با -186
كدام است؟ 4

3 108 
1 (9 1016 2 (9 1016

2 
3 (18 1016

2 4 (18 1016 
واحد كاسته شده ولي عدد اتمي ثابت مانده است. در اين صـورت ايـن    8اي از عدد جرمي  در يك واكنش هسته -187

 ي بتا تابش كرده است. ي آلفا  و .................. ذره ذره ماده ..................
 4ـ  3) 4 3ـ  4) 3 4ـ  2) 2 2ـ  4) 1

 در واكنش گسيل پوزيترون: -188
 شود. ) يك پروتون در هسته به نوترون تبديل مي2 شود. ) يك نوترون در هسته به پروتون تبديل مي1
 شود. ن و دو نوترون از هسته جدا مي) دو پروتو4  شود. ) يك الكترون از هسته آزاد مي3

 كدام است؟ ي  اي زير، ذره در فعل و انفعال هسته  -189
7

14
8

17  
 ) پوزيترون4 ) پروتون3 ) الكترون2 ) نوترون1

فشـار هـوا در    ( 2را در يك ميدان مغناطيسي قوي، در محيطي با فشار ي راديواكتيو با نيمه عمر  يك ماده -190
 ي راديواكتيو: دهيم. در اين صورت نيمه عمر ماده و دماي بسيار باال قرار ميتراز درياست)

 شود. ) زياد مي2 ماند. ) ثابت مي1
 ) بستگي به نوع ماده دارد و ممكن است هر سه حالت اتفاق بيفتد.4 شود. ) كم مي3

 دقيقه30 پيشنهادي:زمان                                        شيمي
 

 است؟ نادرستكدام مطلب  -191
 شود. پذيري كلسيم هيدروكسيد در آب كم است، محلول آن در آب، بازي ضعيف محسوب مي جا كه انحالل ) از آن1
 گويند. پذير است، قليا و محلول حاصل را قليايي مي ) به يك باز كه در آب انحالل2
 ها را به اثبات رساند. ي اسيد هيدروكلريك اسيد، فراگير نبودن ديدگاه الووازيه، دربارهديوي، با كشف و بررسي خواص  ) همفري3
 كند. فتاليين به محلول آمونيوم كلريد، رنگ محلول تغيير نمي ) با افزودن چند قطره شناساگر فنول4

 

1015  



يران
تر ا

س بر
دار

ن م
زمو

ز آ
مرك

9 

  

   

محل انجام محاسبات

پرسش نامه 
0كند. اگر درصد يونش محلول  جزيي يونش پيدا ميصورت در آب به  اسيد ضعيف   -192 ايـن اسـيد در    موالر 1

0برابر با  25دماي   اين اسيد در اين دما با تقريب كدام است؟ درصد باشد،  1
1 (2 2 (3 3 (7  4 (6 

اسيد .................... باشد، اسيد .................... اسـت و بـاز مـزدوج آن تمايـل................... بـه       هر چه مقدار -193
 خواهد داشت.  دريافت يون هيدروژن

 تري تر ـ كم تر ـ قوي ) كوچك2  تري تر ـ بيش تر ـ ضعيف ) كوچك1
 تري تر ـ بيش تر ـ قوي ) بزرگ4  تر ـ كمتري تر ـ ضعيف ) بزرگ3

10براي آب خالص ............. از 50در دماي  -194 3است و اگر در اين دما در محلولي   14 10 باشد،  7
 محلول خصلت ............. خواهد داشت.

 تر ـ اسيدي ) كوچك4 تر ـ اسيدي ) بزرگ3 تر ـ بازي ) كوچك2 تر ـ بازي ) بزرگ1
 است؟ نادرستكدام عبارت زير  -195

 رود. آب باالتر مي هاي چرب در آب،  ) با حل شدن نمك سديم اسيد1
 ي بودن محلول يافت.گيري ميزان اسيد سن، معياري براي اندازه ) سورن2
 نيز افزايش خواهد يافت. ) با افزايش غلظت يون هيدروكسيد، 3
 يابد. آن يك واحد افزايش مي آب بيفزاييم، 99 محلول  1) اگر به 4

400با  محلول سود 500 -196 13 0محلول  6 موالر يـك اسـيد قـوي را كـامالً خنثـي        25
2  دار) است؟  كند، اسيد مورد نظر چند ظرفيتي (چند پروتون مي 0 3 
1 (1 2 (2 3 (3  4 (4 

0 با غلظت، ليتر محلول پتاس  ميلي 200اگر  -197 بـا   ، 2ليتـر محلـول    ميلي 50بر ليتر را با  مول 2
0 غلظت   محلول نهايي كدام است؟ بر ليتر مخلوط كنيم،  مول 1

1 (5/13 2 (3/13 3 (13  4 (7/13 
 كدام مطلب درست است؟  -198

2) اگزاليك اسيد، داراي فرمول مولكولي 1 4  است. 4
 رميك اسيد يا جوهر مورچه، همان استيك اسيد است.و) ف2
 شوند. ميي سبك (حداكثر با چهار اتم كربن) به خوبي در آب حل  ) كربوكسيليك اسيدها3
 شود. ) پديده رزونانس، باعث افزايش سطح انرژي يون كربوكسيالت مي4

تر است؟ يون آلكيل آمونيم حاصل از كدام گونه، اسـيد پايـدارتري    ي داده شده در زير كوچك كدام گونه  -199
 است؟ (به ترتيب از راست به چپ)

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

نمايـد و بـا .................. يـون     از انحالل سديم اتانوآت در آب، .................. آن در فرآينـد آبكافـت شـركت مـي     -200
 كند و شناساگر آبي برموتيمول در آن .................. خواهد شد. ميهيدروكسيد، محلول خاصيت .................. پيدا 

 ) آنيون ـ افزايش ـ بازي ـ آبي2  ) كاتيون ـ كاهش ـ اسيدي ـ آبي1
 ) كاتيون ـ افزايش ـ بازي ـ زرد4  ) آنيون ـ كاهش ـ اسيدي ـ زرد3

2و هاي مساوي از اگر به محلولي كه شامل غلظت -201 بيفزاييم كدام   ه محلول پتاساست، چند قطر  
 ي زير مشاهده خواهد شد؟ پديده

 محلول افزايش شديدي خواهد يافت. ) 1
باهاي  ) تعدادي از يون2  كند. افزايش پيدا مي 2تركيب شده و غلظت  3
 تقريباً ثابت خواهد ماند. افزايش يافته و  2) 3
 شود. جا مي به سمت چپ جابه ) تعادل يونش اسيد ضعيف  4
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محل انجام محاسبات

چهارم دبيرستان
 تجربي اختصاصي

اتيل متانوآت طي يك واكنش ................. در فرآيند آبكافت شـركت نمـوده و طـي آن بـه .................. تجزيـه       -202
 شود. مي
2) برگشت ناپذير و سريع ـ 1 2 ) برگشت پذير و بسيار آهسته ـ2 5 5 
3 ) برگشت ناپذير و سريع ـ3 3 3 ) برگشت پذير و بسيار آهسته ـ4    3 

 ي آمينواسيدها درست است؟ كدام عبارت درباره -203
 ي آمينواسيدها، از نوع آلفا ـ آمينو اسيد هستند. ) همه1
 فقط داراي خاصيت اسيدي هستند. دليل داشتن گروه اسيدي  ) به2
 هاي ناقطبي هستند. ) آمينواسيدها، دير ذوب و محلول در حالل3
 ها هستند. ي پليمرهاي طبيعي مهمي به نام پروتيين ) واحدهاي سازنده4

 شود. اضافه مي ي ....................... چند قطره شناساگر به محلول .......................... براي تعيين نقطه -204
 ) پاياني ـ مجهول4 ) پاياني ـ استاندارد3 ارزي ـ مجهول ) هم2 ارزي ـ استاندارد ) هم1

 نادرسـت اسـت، كـدام عبـارت بـراي آن      وبا توجه به نمودار مقابل كه مربوط به سنجش حجمي  -205
 باشد؟   مي
 است و غلظت آن مشخص است.  ) محلول استاندارد،1
 ) در داخل ارلن محلول هيدروكلريك اسيد و شناساگر وجود دارد.2
 باشد. است و خاصيت محصول خنثي مي 7محلول برابر با  ارزي  ي هم ) در نقطه3
 است. 50) حجم محلول داخل ارلن هنگام رسيدن به نقطه پاياني، 4

 كدام مطلب كامالً درست است؟ -206
 كلر مايع و بنزن و ساخت دينام از افتخارات فارادي است.) كشف 1
 دهد. ي الكتريسيته و شيمي را به هم پيوند مي ) الكترون دو رشته2
 ترين مباحث اكسايش ـ كاهش هستند. ) برقكافت، آبكافت و خوردگي، از مهم3
 هاي منيزيم هستند. ي كاهنده، يون ) در سوختن منيزيم گونه4

 ها كامل نيستند.) ؟ (معادلهشود نميكدام واكنش زير بنا به تعاريف قديمي، اكسايش محسوب  -207
1 (3 2  2 (2 
3 (2  4 (2 3 

 ترين عدد اكسايش را دارد؟ ترين و كوچك اتم گوگرد در كدام دو تركيب، به ترتيب ( از راست به چپ)، بزرگ  -208
1 (2 3 2 4  2 (2 4 3 
3 (2 4  4 (2 4 3 

 تواند نقش كاهندگي داشته باشد؟ (شكل) كدام اسيد زير مي -209
1 (  2 ( 
 
 

3(  4 ( 
 

 است؟  نادرستهاي داده شده، در شرايط يكسان، كدام مطلب با توجه به مقدار  -210
4 8 5 2 4 2 1 52

2 2 2 0 54  
 است. 2تر از  اكسنده 4) آنيون 1
 است. 2تر از كاتيون  كاهنده،  ) آنيون 2
 را كاهش دهد. 2تواند  مي 2) در شرايط مناسب، يون 3
 را اكسايش دهد.  تواند، آنيون مي، 4) در شرايط مناسب، يون 4
 
 
 



يران
تر ا

س بر
دار

ن م
زمو

ز آ
مرك

11 

  

   

محل انجام محاسبات

پرسش نامه 
0 باشد برابر با  كاتد مي  كه در آن سلول الكتروشيميايي   اگر -211 كه در آن  سلول    و52

0 آند است، برابر با    كدام است؟  سلول باشد، پتانسيل كاهشي استاندارد نيم47
2

0 65
2

0 34  

  
1 (0 13 2 (0 13 3 (0 26  4 (0 26 

 است؟ با توجه به شكل مقابل كدام عبارت درست -212
 دهد. قطب كاتد را تشكيل مي ) 1

 كنند. حركت مي به   ها از ) الكترون2

2 واكنش نيم  ) در3 2  شود. انجام مي 2

0برابر با  سلول نيم نشان داده شده در شكل و  سلول) 4  ولت است.  79

تقريبـاً كـدام    سلولسلول دو برابر ديگـري اسـت،    در سلول غلظتي منيزيم، كه غلظت الكتروليت در يك نيم -213
 است؟

1 (0 003 2 (0 03 3 (0 09  4 (0 009 
 دهد، كدام مطلب درست است؟  ان ميبا توجه به شكل مقابل كه سلول سوختي را نش -214

 يابد. در بخش كاتد وارد شده و كاهش مي 2) 1
 يابد. در قطب مثبت وارد شده و كاهش مي  2) 2
 ) كاتد و آند آن از جنس كائولن و يا آزبست هستند.3
 ) يك سلول گالواني نوع دوم محسوب مي شود.4

 است؟ نادرستي زنگ زدن آهن  كدام عبارت درباره -215
2كه جا ) هر1  گيرد. كم باشد، در آنجا اكسايش صورت مي  
 يابند. ها در مدار بيروني جريان مي دروني و يونها در مدار  ) الكترون2
 شوند. توليد مي  هاي واكنش كاهش، يون ) در نيم3
 گردد. تشكيل مي 2شوند و رسوب  توليد مي هاي  هاي آندي، يون )در بخش4

باشد، در طـي ايـن روش فلـز كاتـد      در حفاظت كاتدي فلز حافظ بايد پتانسيل الكترودي ..................... داشته  -216
. ..................... 

  يابد. تري ـ كاهش مي ) كم2  شود. تري ـ خورده نمي ) كم1
 يابد. تري ـ كاهش مي ) بيش4  شود. تري ـ خورده نمي ) بيش3

محلول در بخش كاتدي به تـدريج    طعام، ..................... است و ي برقكافت محلول غليظ نمك محصول عمده -217
 يابد. ..................... مي

2) 2  ) گازهاي هيدروژن و كلر ـ افزايش1  ـ كاهش و
2) 4 زهاي هيدروژن و اكسيژن ـ افزايش) گا3  ـ كاهش و

2براي برقكافت آب -218 2 2 2 2  استفاده نمود؟ توان نمياز محلول كدام نمك زير   
1 ( 2 (3 2 3 (  4 (2 4 

 است؟ نادرستكدام مطلب  -219
 كنند. ) در فرآيند هال، بوكسيت را در كريوليت مذاب حل مي1
 شود. كنند كه در آن سديم توليد مي از كاتد آهني استفاده مي  ) در سلول دانز ،2
 ا از كاتد به آند جريان دارند.ه ) در سلول الكتروليتي بر خالف سلول گالواني، الكترون3
 يابند. ها از رساناي الكتروني به رساناي يوني جريان مي ) در كاتد سلول گالواني، الكترون4

 خواهد بود؟ نادرست ي زير در فرآيند آبكاري فلز مس با فلز طال، كدام گزينه  -220
 يابند. اكسايش مي هاي طال ) در قطب مثبت سلول،اتم2 تروليت، محلولي از نمك طال است.) الك1
 يابند. هاي مس كاهش مي ) در كاتد سلول الكتروليتي،يون4 دهد. را تشكيل مي) طال آند سلول الكتروليتي 3




