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  ديفرانسيل
  حد و پيوستگي/ ها  دنباله
ي مهم و  يك دنباله(ها  دنباله

حد و پيوستگي ) ها جبر دنباله
 -هاي مماس و مفهوم حد خط(

  )فرايند حد
  60 تا 45هاي  صفحه

  حسابان
حد (حد و پيوستگي ): 4فصل ( 

هاي يك  توابع و همسايگي
  )نقطه

 و 136 تا 132هاي  صفحه
  143 تا 140
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 ديفرانسيل

  دقيقه 15
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  2رياضي 
  »الگو و دنباله«: 1فصل

  »مثلثات«: 5 فصل
نامعادله (توابع خاص «: 3فصل 

  »)و تعيين عالمت
   و24 تا 1هاي  صفحه

  158 تا 121 و 84 تا 73 
  حسابان

محاسبات جبري «: 1فصل
مجموع (» معادالت و نامعادالت

هاي حسابي و هندسي،  دنباله
ها و  اي تقسيم چندجمله

اي،  پذيري، بسط دوجمله بخش
م، معادالت، .م.م، ك.م.ب

وابع درجه نيمم ت ماكزيمم و مي
» مثلثات«: 3 فصل-)دوم

تانژانت و كتانژانت، (
  )اتحادهاي مثلثاتي

   24 تا 1هاي  صفحه
  117 تا 106و 
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 پايهرياضي

 محل انجام محاسبات

   دقيقه25
  

3اگر -91
227931 32 =+−+− xxx ،آنگاه مقدارباشد++++= 32 27931 xxxS؟كدام است  

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

8  

135 چند جمله اياگر مجموع ضرايب خارج قسمت تقسيم -92 24 −+− axxx1بر+x باشد7برابر با ،a كدام

  ؟است

1( 4    2( 5    

3( 6    4( 7  

342برx(p(اي ي تقسيم چند جمله باقيمانده -93 +− xx42برابر −xاي  ي تقسيم چند جمله باقيمانده. است

)x(p)x(p 11   ؟چقدر استx−2 بر+−−

    2 )2     صفر)1

3( 4    4( 6  

1037مجموع ضرايب مثبت بسط -94 )yx(   ؟كدام است−

1(2
1010

    2(104    

3(2
410 1010 −    4(2

410 1010 +  

. آيد به حركت در ميمتر   سانتي40 و 60، 50هاي  ي سه غلطك به شعاع اي در يك كارخانه به وسيله نوار نقاله -95

  ؟غلطك بزرگ چند دور بزند تا براي اولين بار سه غلطك در حالت اوليه قرار گيرند

1( 15    2( 12    

3( 10    4( 60  

2323ي عبارت  در تجزيه -96 79 )x()x(   ؟هاي زير وجود دارد يك از عامل ، كدام+−+

1( 422 +− xx    2 (422 −+ xx  

3( 422 ++ xx    4 (422 −− xx  

cbxaxyي  شكل زير، نمودار تابع درجه دوم به معادله -97 ++= cbaحاصل . دهد  را نشان مي2  كدام ++

  ؟است

1( 5    

2 (5−   

3( 6    

4 (6−  
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  ي تحليلي هندسه
  

  معادالت خط و صفحه
  ) در فضاصفحه(

  49 تا 42هاي  صفحه
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 ي تحليليهندسه

 محل انجام محاسبات

   دقيقه15
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   ها، كدام وضع را دارد؟xبا محور
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dcbaحاصل   كدام است؟+++
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  گسستهرياضيات 
   اعداد نظريه

 اعداد،  برخي از اصول نظريه(

هاي اصل استقراي رياضي،  معادل

  پذيري، چند ويژگي تقسيم

 )پذيري و الگوريتم تقسيم تقسيم

  33 تا 25هاي  صفحه
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 گسستهرياضيات

 محل انجام محاسبات

   دقيقه15

 

 
acab|abcاگر، cوa،b عدد طبيعي 3براي  -121     ؟  درست باشدتواند نميهمواره آنگاه كدام گزاره ، +

1(c|b 3  2(b|c 2  3(cb|a +  4(cb|bc +  

1328هاي رابطه، n>100به ازاي چند عدد طبيعي -122 −n|1217و +n| ،؟ هر دو برقرارند    

1( 4  2( 8  3( 6  4( 9   

A][41اگر -123 B][43و=     ؟ هاي زير است جموعهبرابر كدام يك از م∪BA، آنگاه=

1(Z  2(2][  3(21][  4(41][  

ba|baاگر -124 9543 baب، آنگاه كدام يك از اعداد زير همواره مضر++ 43     ؟ است+

1(b21  2(b15  3(b18  4(b24   

    ؟ نيست در حالت كلي برقرار كدام يك از نتايج زير، b|aاگر -125

1(322 3 ab|a +  2(32 )ba(|a −  3(ab|a 57 −  4(423 3 ab|a +   

    ؟ تر از سايرين است  كوچك،وعهمبتداي كدام مجعضو ا -126

1(),(A 23−=    2(}Nn|
n

{B ∈+−= 11  

3(}Zq|q{C ∈≥−= 19438  4(}x|Zx{D 82 ≤∈=   

113خارج قسمت تقسيم عدد -127     ؟  كدام است13بر !−

1(!12  2(112 −!  3(112 +!  4(1113 −!  

    توان يافت؟  ميbقسمت مجذور باقيمانده است، چند عدد  ، خارجb بر عدد طبيعي165در تقسيم عدد  -128

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

عدد .  شده است5 و3ها به ترتيب  مانده باقي. ايم تقسيم نمودهb عدد طبيعي ر را ب83 و 107دو عدد طبيعي  -129

b؟ تواند داشته باشد ، چند مقدار متفاوت مي    

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

    ؟ي زير، همواره عدد صفر است جموعهباشد، آنگاه عضو ابتداي كدام مAي عضو ابتداي مجموعهaاگر -130

1(}Ab|ba{ ∈+    2(}Ab|ba{ ∈−    

3(}Ab|ba{ ∈+−    4(}Ab|ba{ ∈−−  



  1هندسه 
مساحت و / استدالل

  تشابه/ فيثاغورس 
  106 تا 1هاي  صفحه
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 )1(يهندسه

 محل انجام محاسبات

   دقيقه15

  :توجه 

به صورت زوج كتاب است؛ يعني شما) 2(و هندسه ) 1(هندسه كنيدكه دروس  گرامي، توجه آموزان دانش

  .پاسخ دهيد) ها فقط به يكي از آن ()2(و هندسه ) 1(هندسه  بايد به يكي از دو دسته سؤال

  

 

 

اگر تعداد قطرهاي آن هفت برابر تعداد اضـالعش  .  استواحد 13 ، برابرضلعي منتظمn يك ضلع يك     طول -131

    ؟ استواحدضلعي منتظم چند n آنگاه محيط اين،باشد

1( 208    2( 234    

3( 221    4( 195  

:در شكل زير -132
∧∧

= FDCEDF،AC||ED ،CD||BF،DF||PK56و=
∧

EPK.x؟ چند درجه است    

1(68    2(70    

3(72    4(74  

. كننـد   قطـع مـي   AC، يكـديگر را روي ضـلع        Bي  ساز زاويه   و نيم BC، عمودمنصف ضلع  ABCدر مثلث  -133

  ، چند درجه است؟Bي ي زاويه باشد، آنگاه اندازهÂ=57اگر

1 (76    2 (84    

3 (78    4 (82  

طول وتر آن كدام . است132و72ي قائمه برابر هاي وارد بر اضالع زاويه اي طول ميانه الزاويه در مثلث قائم -134

       است؟

1 (8    2 (9    

3 (10    4(173   

ODOB بوده و  ABC از مثلث  AMي  ه وسط ميان  ،Oي  در شكل مقابل نقطه    -135 مساحت مثلث . است=2

ABCچند برابر مساحت مثلث AODاست؟   

1 (4    2( 6  

3( 8    4 (12  



   10:  ي صفحه                                         رياضي دانشگاهي پيشاختصاصي  93 آذر7آزمون -)1(ي هندسه 
 

 محل انجام محاسبات
قدر  ضلعي چه طول ضلع اين دوازده.  شده استاي به شعاع واحد، محاط  ضلعي منتظم درون دايره   يك دوازده  -136

    است؟

1 (32+    2 (32−  

3 (12 +    4 (12 −  

 نسبت،ي مقابل در ذوزنقه -137
PQ
MN؟چقدر است    

1(
b
a    2(2    

3(
ba
ba

−
+    4(3   

MAزيردر شكل  -138
MB

=
2
  االضالع است؟ ، مساحت مثلث سايه زده چند درصد مساحت متوازي3

1 (20    2 (24    

3 (25    4 (30   

ي تالقي دو  نقطهOاگر.  استواحد 9 و 6به ترتيب ABوDCي هاي دو قاعده طول، ABCDي در ذوزنقه -139

   مربع است؟واحد باشد، مساحت ذوزنقه، چند واحد 4ي بزرگ،  از قاعدهOي ي نقطه قطر و فاصله

1 (60    2 (55    

3 (52    4 (50  

       كدام است؟BDي ، اندازهAC||DE،AB||EFدر شكل مقابل -140

1(4
15    2 (4    

3(4
25    4 (5  



  )2(ي هندسه
  ها تبديل/ دايره/ استدالل
  127 تا 1هاي  صفحه

   11:  ي صفحه                                            رياضي دانشگاهي پيشاختصاصي   93ذرآ 7آزمون -2ي هندسه 

 2يهندسه

 محل انجام محاسبات

   دقيقه15

  :توجه 

به صورت زوج كتاب است؛ يعني شما) 2(و هندسه ) 1( دروس هندسه كنيدكه گرامي، توجه آموزان دانش

  .پاسخ دهيد) ها فقط به يكي از آن) (2(و هندسه ) 1(هندسه  بايد به يكي از دو دسته سؤال

  
  
  
  

مساحت . كنيم ترين ارتفاع را رسم مي ي داخلي و كوتاه ترين زاويه  نيمساز بزرگ،5و 4 ، 3در مثلثي به اضالع  -141
    ؟ترين مثلث حاصل كدام است كوچك

1(175
144  2(175

72  3(175
36  4(175

48   

مساحت . كنيم سكه را روي دايره پرتاب مي. اند  مفروض2اي به شعاع   و سكه10و شعاع Oزاي به مرك دايره -142
    ؟مكان هندسي مركز سكه به شرطي كه سكه كامالً درون دايره قرار داشته باشد، كدام است

1(π64  2(π32  3(π36  4(π16  
 باشـند، ايـن مثلـث بـه       bوcبـه ترتيـب   ACوABو اضالع   ahبرابرA ارتفاع رأس  ،ABCاگر در مثلث   -143

c,bhaشرط     ؟چند جواب دارد>
    . يك جواب منحصر به فرد دارد)2    . جواب ندارد)1
  .شمار جواب دارد بي )4    . دو جواب متمايز دارد)3

 اگـر   .مـوازي اسـت   ABبـا وتـر   OEشعاع،  BC به قطر  اي  دايره  در نيم  -144
ــداد ــر ، AEامت ــداد قط ــهرا درBCامت ــوري   Dي  نقط ــه ط ــد ب ــع كن قط

    ؟كدام استBي ي زاويه آنگاه اندازه، D̂=24كه
1(52    2(36    
3(48    4(44  

. اسـت واحـد   6 و طول مماس مشترك داخلي     واحد 8 مشترك خارجي    مماسي متخارج، طول      در دو دايره   -145
  هاي اين دو دايره كدام است؟ ضرب شعاع حاصل
1 (6  2 (7  3 (8  4 (9  

اين ذوزنقه قابـل     اگر.  واحد، مفروض است   5ي يك ساق برابر        و اندازه  12 و   8هاي    اي با طول قاعده     ذوزنقه  -146
شود، كدام  ي محيطي آن رسم مي      دايره ي مماسي كه از نقطه تالقي دو ساق بر          محاط در دايره باشد، طول قطعه     

    است؟
1 (4 5  2 (5 6  3 (6 5  4 (8 3  

A),(ي نقطـه  -147 bxy يكـي از نقـاط واقـع بــر خـط    ي يافتـه دوران =−12 ، حـول مبـدأ مختـصات بــه    =+
  برابر كدام است؟b.در جهت مثلثاتي استθ=90ي اندازه

1 (1-  2 (1  3 (2  4( 3  
==3:در شــــــكل مقابـــــــل  -148 BEAB، 4== BDBCو 

5== DEAC.
∧

=α ABD؟چند درجه است    
1( 60    2( 45    
3( 30    4( 5/22  

),(ي  نقطه،تحت يك بازتاب -149 ),(ي روي نقطه32 14     ؟ محور تقارن كدام استي  معادله.شود تصوير مي−−
1(523 −=− yx  2(532 −=+ yx  3(532 =− yx  4(123 −=+ yx   

+−=ي خط   اگر انتقال يافته   -150 13 yx:d با بردار),(u ′−+=، خـط  =31 bayx:d كـدام  aباشـد،  2
    ؟است

1(3
2−  2(3

2  3(2
3

−  4(2
3   



  دانشگاهي فيزيك پيش
  ديناميك

هاي نيوتون و چگونگي  قانون(
استفاده از آن در حركت يك 

  )جسم، تكانه
  53 تا 36هاي  صفحه

  2فيزيك
  ديناميك: 3صل ف

  93 تا 65هاي  صفحه

   12:  ي صفحه                                            رياضي دانشگاهي پيشاختصاصي   93 ذر آ7آزمون  -دانشگاهي پيشفيزيك 

 دانشگاهيفيزيك پيش

 محل انجام محاسبات

   دقيقه15

 
  
 
jiF ثير سه نيروي  تحت تأ  كيلوگرم   5 به جرم    جسمي -151 8151 jiFو =−+ 19212  قرار گرفته   3Fو=−+

jiaو شتاب 34     .) استSIها در   اندازهي همه( كدام است؟ 3Fي نيروي  اندازه.  را پيدا كرده است=−+
1 (4  2 (20  3 (28  4 (48  

 وارد بـر  يي نيروي گرانـش  در سطح زمين چند برابر اندازه m وارد بر جسمي به جرم  يي نيروي گرانش    اندازه -152
   .)ي زمين فرض شود شعاع كرهeR (؟از سطح زمين است eR2ي همان جسم در فاصله

1( 1  2( 3  3( 9  4(9
1   

NF با نيروي افقي و ثابت     kg4مطابق شكل زير، جسمي به جرم      -153 . شـود    روي سطحي افقي كشيده مي     =70
ي شـتاب حركـت       شد، اندازه  با N50شود، برابر با    ي برايند نيروهايي كه از طرف سطح بر جسم وارد مي            اگر اندازه 

(؟جسم چند متر بر مجذور ثانيه است
kg
Ng( 10=   

1( 5/2    2( 5    
3( 5/7    4( 10   

مطابق شكل مقابل، به جسمي كه روي يك سـطح افقـي سـاكن اسـت،                 -154
 حـذف شـود، از      F ثانيـه نيـروي    2اگر پس از    . شود   وارد مي  Fنيروي افقي 

چند متر روي سطح    جسم  ي توقف، در مجموع       ابتداي حركت جسم تا لحظه    
(؟شود جا مي افقي جابه

kg
Ng( 10=   

   120 )4  100 )3  20 )2   صفر)1
ترتيب برابر     افقي به  و سطح 2mو1mهاي ساكن   در شكل زير، ضريب اصطكاك ايستايي و جنبشي بين جسم          -155
s/20با =µ 10و/k =µ اگر نيروي افقي  .  استF  2 به جرمm   ي نيروي كـشش نـخ بـين دو           وارد شود، اندازه

(؟ جسم چند نيوتون است
kg
Ng   .)نظر شود  و از جرم نخ صرف=10

    5/0 )2     صفر)1
3( 5/1    4( 2  

 باشد، N1 برابر با2Tو1Tهاي  كشش نخنيروي در شكل مقابل، اگر اختالف    -156
 (؟ برابر با چند نيوتون است     2Tي نيروي كشش نخ     اندازه

kg
Ng  جـرم    و از  =10

  .)نظر كنيد ها صرف ها، قرقره و تمامي اصطكاك نخ
1( 5/0    2( 5/1    
3( 5/2    4( 5/3  

وقتـي  .  كه به فنري قائم آويزان است، در حال تعادل قرار دارد           kg2درون آسانسوري ساكن، جسمي به جرم      -157
22آسانسور از حال سكون و با شتاب ثابت       

s
m كند، طول فنر برابـر بـا        رف پايين شروع به حركت مي     ط   بهcm14 و

22وقتي از حال سكون و با شتاب ثابت 
s
mكند، طول فنر برابر با  طرف باال شروع به حركت مي  بهcm16شود  مي .

(؟ استSIثابت اين فنر چند واحد
kg
Ng   ).جرم فنر ناچيز استو  =10

1( 20  2( 4  3( 2000  4( 400   
در شكل مقابل، ضريب اصطكاك ايستايي بـين جـسم و سـطح         -158

ي   كيلوگرمي در آستانه4كه جسم  در صورتي.  است3/0افقي برابر با 
ر طول فنـر چنـد   تغييپس از ايجاد تعادل،  حركت قرار گرفته باشد،     

 (؟متر است سانتي
m
Nk 60=،

kg
Ng  و از جرم فنر، قرقره، نخ =10

  .)نظر شود ها صرف و اصطكاك بين آن
1( 10  2( 20  3( 6  4( 12   

داري كـه بـا افـق         روي سـطح شـيب    kg2مطابق شكل مقابل، جسمي به جـرم       -159
NFسازد، توسط نيروي افقي      مي 37ي  زاويه اگر . شود  طرف باال رانده مي      به =25

ي شـتاب حركـت        باشد، انـدازه   2/0ضريب اصطكاك جنبشي جسم با سطح برابر با         
,sin/(؟جسم چند متر بر مجذور ثانيه است

kg
Ng( 603710 ==   

1( 9/10  2( 9/0  3( 8/21  4( 8/1  
كه  راkg2ي جسمي به جرم     ي تكانه   مقابل، اندازه نمودار شكل    -160

كنـد برحـسب زمـان نـشان          افقي حركت مي  و  مستقيم  در مسيري   
ي ابتداي حركـت بـه         ثانيه 15 در   Fاگر نيروي ثابت افقي   . دهد  مي

 چند نيوتون   Fي نيروي   جسم وارد و سپس قطع شده باشد، اندازه       
  ؟ بوده است

1( 2    2( 4    
3( 6    4( 8  
  



  1 فيزيك
  نور شناخت 

  )بازتاب و  شكست نور(
  168 تا 87هاي  صفحه

   13:  ي صفحه                                            رياضي دانشگاهي پيشاختصاصي   93ذرآ 7ن آزمو - 1 فيزيك

 1فيزيك

 محل انجام محاسبات

  دقيقه 30

  :توجه 
صورت زوج كتاب است؛ يعني  به) 3(و فيزيك ) 1( كنيد كه دروس فيزيك  گرامي، توجه آموزان دانش

  .پاسخ دهيد) ها فقط به يكي از آن) (3(و يا فيزيك ) 1(فيزيك  ؤالشما بايد به يكي از دو دسته س

  
  

 
  
جسم كدر در چند . موازي با آن قرار دارد و cm20در مقابل يك منبع نوراني به قطر cm5جسمي به طول -161

ي يك متـري از       اي كه در فاصله     ي تشكيل شده بر روي پرده        تا طول سايه   گيردمتري از منبع نوراني قرار        سانتي
  ؟شود صفر آن قرار دارد، برابر بااني و موازي با منبع نور

1( 75    2( 50    
3( 25    4 (20  

ي تخـت     تصويرش در آينه   وABي  ميلهامتداد  ي بين      زاويه ،رو  در شكل روبه   -162
  ؟چند درجه است

1( 85    2( 120    
3( 170    4( 175   

 cm2 با برابرطول تصوير حقيقي آني مقعر و عمود بر محور اصلي آن قرار دارد و  جسمي در مقابل يك آينه -163
بزرگنمايي تـصوير در    . خواهد شد  cm32 برابر با  اگر جسم را به محل تصوير منتقل كنيم، طول تصوير         . باشد  مي

  ؟حالت اول كدام است

1(2
1    2(4

1    

3(8
1    4(16

1   
و cm20ي كـانوني    ي محدبي به فاصـله      متر از آينه    اي برحسب سانتي    را در چه فاصله    cm5جسمي به طول   -164

/cmعمود بر محور اصلي آن قرار دهيم تا تصويري به طول   ؟ايجاد شود 52
1( 10    2( 20    
3( 30    4 (40  

 برابر طول جسم باشد، 5متر است، اگر طول تصوير   سانتي96 از تصويرشي جسم  ي مقعر، فاصله در يك آينه -165
  متر است؟  انحناي آينه چند سانتيشعاع

1 (20  2 (24  3 (40  4 (48  
  اولـين  در اين حالـت طـول     .  است fيكسان و برابر با   هاي محدب و مقعر       ي كانوني آينه    در شكل زير، فاصله    -166

  ؟ي مقعر است  تصوير آن در آينه اوليني محدب چند برابر طول تصوير جسم در آينه

1( 1    2(3
1    

3(2
1    4( 2   

 تصويري ،اردقرار د آن  و عمود بر محور اصليمتري  سانتي15 ي ي كروي از جسمي كه در فاصله يك آينهدر  -167

3كه طول آن  شود    تشكيل مي حقيقي  
متر    كانوني آن چند سانتي    ي   و فاصله   چيست نوع آينه . طول جسم است   2

  ؟است
    8 محدب، )2    6 محدب، )1
  8مقعر، ) 4    6 مقعر، )3

. كنيم به آينه نزديك ميv محدب و عمود بر آن با سرعت ثابتي روي محور اصلي يك آينهرا جسم كوچكي  -168
  . . . .تصوير آن نسبت به آينه 

      .شود به آينه نزديك ميvتر از  با سرعت متوسط بيش)1
    .شود به آينه نزديك ميvتر از  كم با سرعت متوسط )2
      .شود  ميدورينه  آ ازv ازتر كم با سرعت )3
  .شود  از آينه دور ميvاز تر بيش با سرعت )4



   14:  ي صفحه                                         رياضي دانشگاهي پيشاختصاصي   93 آذر7ون آزم - 1فيزيك  
 

 محل انجام محاسبات
، بـا   شـفاف  محـيط  سـه رنـگ در     در شكل مقابل، مسير پرتويي تك      -169

كـدام  ) ضريب شكست محيط سـوم    (3n. سطوح موازي داده شده است    
  ؟است

1(5    2( 2    

3(6    4( 3   

تابـد و     اسـت، مـي   2از هوا به محيطي كه ضـريب شكـست آن          45ي تابش   رنگي با زاويه   پرتوي نور تك   -170
. شـود   يابـد و وارد محـيط شـفاف مـي           گردد و قسمتي ديگر شكست مي       قسمتي از آن بازتاب شده و به هوا برمي        

    ؟ پرتوي بازتاب و پرتوي شكست چند درجه استي بين زاويه
1( 75    2( 90    
3( 105    4 (120  

تـوان گفـت    دهـد، مـي   با توجه به شكل زير كه مسير نور را هنگام گذر از يك محيط شفاف به هوا نشان مي     -171

  . . . . بتابد،  و هوابه سطح جدايي محيط شفاف 45. . .ي تابش  با زاويهاز محيط شفاف و هرگاه نور 
      .شود  وارد هوا مي- تر از  كم)1
   .شود  داخل محيط شفاف بازتاب كلي مي- تر از  بيش)2
      .يابد  مماس بر سطح جدايي دو محيط شكست مي-  برابر با)3
   .تواند صحيح باشد مي) 3(و ) 2(، )1(ي   هر سه گزينه)4

/mاگر طول يك تار نوري برابر با       -172 61052 .  طي خواهـد كـرد     −s210را در مدت زمان      باشد، نور طول آن    ×

(ضريب شكست محيط تار نوري كدام است؟
s

kmc( 5103×=  

1( 1  2( 2/1  3( 5/1  4 (2  
  ؟ چند درجه استي كه در هوا واقع شده است،ي حد محيط منشور در شكل زير، زاويه -173

1( 60      
2( 53    
3( 30      
4( 45   
  

در اين حالـت    . كنيم  منتقل مي ) 2(به مكان   ) 1(از مكان   عمود بر محور اصلي عدسي      در شكل زير، جسم را       -174
  ؟كند متر تغيير مي طول تصوير چند سانتي

       صفر)1
2( 2    
3( 4      
4( 5/1   

ـ        كه عمود بر محور اصـلي آن قـرار دارد،            تصوير جسمي را     يك عدسي همگرا   -175 شان مـستقيم و دو برابـر آن ن
 d كـانوني و   ي  فاصـله  fاگـر . شـود    طول تصوير با طول جسم برابـر مـي         ،با دور كردن عدسي از جسم     . دهد  مي

  ؟ جايي عدسي باشد، كدام رابطه درست است جابه
1(fd =    2(f/d 51=    
3(fd 2=    4(f/d 52=   
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تابـد و پـس از خـروج از           به عدسي مي  مشترك عدسي و آينه      نوري موازي محور اصلي      ي پرتو ،در شكل زير   -176 حل انجام محاسباتم

ي كـانوني     ي كانوني آينـه بـه فاصـله         نسبت فاصله . كند  ي كاو روي خودش بازگشت مي       عدسي و برخورد به آينه    

SFFO (؟باشد عدسي كدام مي   .) عدسي هستندهاي كانون ′FوFو ′=′

1(2
3      

2(3
2    

3( 3      

4( 2   

 و براي ديدن    …هاي مژگاني، ضخامت عدسي چشم براي ديدن اشياء دور             ماهيچه كمكدر عمل تطابق به      -177

   …اشياء نزديك 

    .يابد مي  كاهش-افزايش) 2   .يابد مي  افزايش-شكاه) 1

  .يابد مي  افزايش-ماند ثابت مي) 4  .ماند  ثابت مي-يابد مي كاهش) 3

باشد و تـصوير      هاي چشمي و شيئي مي      عدسيهاي    نمايي  بزرگ . . .  برابر با   كلي در ميكروسكوپ، بزرگنمايي   -178

  .باشد مي. . . و . . . نهايي نسبت به جسم 

     حقيقي- مستقيم- حاصل جمع)2   حقيقي-سمعكو - حاصل جمع)1

  مجازي -معكوس -ضرب حاصل) 4   مجازي- مستقيم-ضرب  حاصل)3

  نگاه به گذشته

طور عمودي در داخل ظرفي        به cm12اي به طول    مطابق شكل مقابل، ميله    -179

يم، طـول  طور تقريباً عمودي به آن نگاه كن       اگر از بيرون و به    . پر از آب قرار دارد    

)n(رسد؟ متر به نظر مي ميله چند سانتي 3
4

آب =  

1( 3    2( 12    

3( 9    4( 6   

ي   ي تشكيل رنگين كمان توسـط يـك قطـره           شكل مقابل نحوه   -180

  پرتوي مشخص شده چه رنگي است؟. دهد باران را نشان مي

       سفيد)1

     بنفش)2

       سبز)3

   قرمز)4

  



  3فيزيك 
/ ميكترمودينا
  ساكن ي الكتريسيته

  98 تا 1هاي  صفحه
  1 فيزيك

    الكتريسيته
 66 تا 54هاي  صفحه
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 3فيزيك

 محل انجام محاسبات

   دقيقه30

  
  

 گاز  اينهاي تعداد مولكول. است 31cm با برابرC27و دمايPa510 در فشار معيني گاز كاملمقدارحجم  -181

(كدام است؟ 
K.mol

JR     )عدد آووگادرو=×23106و =8

1 (211052 ×/  2( 191052 ×/  3( 24
1013

  4(24
1023

  

 25 كلوين افزايش دهـيم، فـشار آن   70اگر دماي اين گاز را . مقدار معيني گاز كامل درون مخزني قرار دارد       -182
   ي سلسيوس بوده است؟ ي گاز چند درجه دماي اوليه. شود درصد زياد مي

1( 7    2( 280   
3( 343    4( 273    

TPدر شكل مقابل، نمودار    -183 . ي مقدار معيني گاز كامل رسم شده است−
در توسـط محـيط بـر روي گـاز       ترتيب از راست به چپ، كـار انجـام شـده              به

   چند كلوين است؟Aگاز در حالتچند ژول و دماي ABفرايند
   900، 540 )2    900 صفر، )1
    600 صفر، )4    600، 540 )3

تغيير .  است −J500دهد برابر با    اتمي انجام مي    فشار، كاري كه مقدار معيني گاز كامل تك         در يك فرايند هم    -184

)RC,RC(انرژي دروني گاز طي اين فرايند چند ژول است؟ MVMP 2
3

2
5

==   

1( 1250    2( 1250-   
3( 750-    4( 750    

. كنـد   اي مطابق شكل مقابـل را طـي مـي           مقدار معيني گاز كامل، چرخه     -185
TVنمودار اين چرخه در دستگاه مختصات    مطابق كدام گزينه است؟−

1(    2(    

3(     4(     
VPي  در شكل مقابل، چرخه    -186 اتمي نـشان     ي مقدار معيني گاز كامل تك     −

 برابـر   CDABي تغييرات انرژي دروني طـي فراينـد         اگر اندازه . تداده شده اس  
 BCطـي فراينـد  توسط محيط بر روي گاز   ژول باشد، كار انجام شده       3000با

)RC,RC(چند ژول است؟ MVMP 2
3

2
5

==         

                                                                                            
1( 3000    2( 2000-  
3( 2000    4( 3000-    

   كند؟ ي يك ماشين بخار آرماني، انرژي دروني دستگاه چگونه تغيير مي درروي چرخه بيانبساطي در فرايند  -187
      .يابد افزايش مي )1
    .يابد كاهش مي )2
      .ماند  ثابت مي)3
    . به نوع ماشين بخار، ممكن است افزايش و يا كاهش يابد بسته)4
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اگر گرماي حاصـل از     .  درصد است  10  برابر با  ي آن    كيلووات و بازده   60توان خروجي ماشين بخاري برابر با        -188 محل انجام محاسبات
فرض (كند؟   كيلوژول باشد، اين ماشين در هر دقيقه چند گرم زغال مصرف مي30 يك گرم زغال برابر با نسوخت

   .)شود گرماي حاصل از سوخت به ماشين گرمايي داده ميكنيد تمام 
1( 980    2( 600   
3( 540    4( 1200    

VPشكل مقابل نمودار   -189 ي يك يخچال فرضي را كه با يك مول گاز كامـل            −
ضـريب عملكـرد ايـن يخچـال كـدام          . دهـد   كنـد، نـشان مـي       اتمـي كـار مـي       تك

)RC,RC(است؟ MVMP 2
3

2
5

== 

1( 25/1    2( 5/2   
3( 5    4( 4  

    
اگـر براينـد    . انـد   الزاويه ثابت شـده     هاي يك مثلث قائم     اي روي رأس    مطابق شكل زير، سه بار الكتريكي نقطه       -190

 باشد، حاصلF از طرف دو بار ديگر برابر با1qنيروهاي الكتريكي وارد بر بار
3
2

q
q كدام است؟   

1(4
3    2(4

3
−   

3(5
3    4(5

3
−     

. انـد   ديگـر ثابـت شـده       يـك  از   dي   در فاصـله   BqوAqنـام   اي هـم    مطابق شكل زير، دو بار الكتريكي نقطه       -191
BAاگر qq صل هاي الكتريكي حا ي برايند ميدان ، جهت و اندازهDي   تا نقطهCي باشد، در حركت از نقطه =4

   كند؟ ترتيب از راست به چپ، چگونه تغيير مي از دو بار به
      .يابد ش و سپس افزايش ميشود، ابتدا كاه  عوض مي)1
   .يابد ماند، ابتدا افزايش و سپس كاهش مي  ثابت مي)2
        .يابد افزايش مي ماند، ابتدا كاهش و سپس  ثابت مي)3
      .يابد  ميكاهش و سپس افزايششود، ابتدا   عوض مي)4

 دو بار بيناي  اگر در نقطه. اند ثابت شده يك متري از هم  ي  فاصله در+2Q و −1Qاي   نقطهالكتريكيدو بار  -192
حاصل باشند،  برابر، ميدان الكتريكي حاصل از هر يك از دو بار با هم           −1Q بار متري از    سانتي 40ي     فاصله درو  

|
Q
Q

|
1
     كدام است؟2

1 (25/1  2 (50/1  3 (25/2  4 (50/2  
  تو خالي مشابه    مجزا و  ي فلزي   مطابق شكل مقابل، دو كره     -193

ي سـمت راسـت بـار مثبـت و            در مركـز كـره    . ، داريـم  و خنثي 
ي سمت چپ بار مثبـت         از كره  )3( ي  چنين بر سطح شماره     هم

، )1(پس از ايجاد تعادل، بار هر يـك از سـطوح            . دهيم  قرار مي 
   ترتيب از راست به چپ كدام است؟ به) 4( و )3(، )2(

   مثبت-خنثي- مثبت-مثبت )2   مثبت- مثبت- منفي- مثبت)1
     منفي- مثبت- خنثي- منفي)4   مثبت- خنثي- مثبت- منفي)3

/Cاگـر بـار الكتريكـي     . اسـت  V12هاي باتري يك خودرو برابر با       اختالف پتانسيل الكتريكي پايانه    -194 از  +51
   كند؟ جا شود، انرژي پتانسيل الكتريكي آن چگونه تغيير مي ي منفي باتري جابه انهي مثبت تا پاي پايانه

     .يابد  ژول افزايش مي18 )2   .يابد  ژول كاهش مي18 )1
        .يابد  ژول افزايش مي12 )4   .يابد  ژول كاهش مي12 )3
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 محل انجام محاسبات
Cqاي  در شكل مقابل، بار الكتريكي نقطه      -195 µ−= نواختي بـه     تريكي يك  در ميدان الك   2

بزرگي
C
N1000  ي  از نقطهA  ي   تا نقطهB انرژي پتانسيل الكتريكـي بـار   . شود جا مي   جابه

)cmAB(كند؟ ژول تغيير ميميكروچند  2=   
1( 20+    2( 20-   
3(320+    4(320−     

 سـرعت   و ولـت    -80 با پتانسيل الكتريكـي      Aي   از نقطه  Cµ+4گرم و بار الكتريكي      ميلي 4اي به جرم      ذره -196

s
m520 ي  نقطهشود كه از طوري پرتاب ميB سرعت ذره ي اندازه. عبور كندولت   +20 با پتانسيل الكتريكي 

   .)نظر كنيد از نيروي وزن صرف ( چند متر بر ثانيه است؟Bي در نقطه

1(1120    2(118   
3(230    4(210     

نـام   هـاي نـاهم   را از مولد جدا كرده و قطب2Cو1Cازندر مدار شكل مقابل، اگر دو خ    -197
ها از هـم چنـد        ي تفاضل بار الكتريكي آن      ها را به هم ببنديم، پس از ايجاد تعادل، اندازه           آن

   ميكروكولن خواهد شد؟
1( 50    2( 100  
3( 200    4( 150    

برابر با انـرژي الكتريكـي ذخيـره شـده در         1Cكتريكي ذخيره شده در خازن    در مدار شكل زير، اگر انرژي ال       -198
   ؟ چند ميكروفاراد استها ي خازن باشد، ظرفيت معادل مجموعه 3Cخازن

1( 4/2    2( 8/2   
3( 2/3    4( 8/4  
  

    
  نگاه به گذشته

 كه به نخي عايق متصل است، در        qگرم و بار الكتريكي   80مي فلزي كوچكي به جر      مطابق شكل زير، گلوله    -199

 بـا بزرگـي      Eميدان الكتريكي يكنواخـت   
C
N5102×         بـار .  بـه حالـت تعـادل قـرار داردq     چنـد ميكروكـولن 

(؟است
kg
Ng,/(sin 106037 ==   

1(3
1    2(3   

3(3
1

−    4(3−  

  

بعد از ايجاد تعادل، چگالي سطحي . گيريم  الكترون مي×131015، تعدادcm2اي رسانا و خنثي به قطر از كره -200

),C/e(؟ الكتريكي كره چند كولن بر متر مربع استبار µ×==π −1310613   

1(4102×    2(2102 −×   

3(4108×    4(2108 −×    
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 دانشگاهي پيش      شيمي  
 
  ي اين واكنش تعادلي همواره درست است؟ بسيار بزرگ باشد، كدام عبارت دربارهواكنش يك تعادل  مقدار ثابت اگر -201

  .رسد با سرعت بسيار زياد به حالت تعادل مي) 2  .رود در صورت انجام تا مرز كامل شدن پيش مي) 1
  .ها در آن زياد است ها به فراورده دهنده نسبت غلظت واكنش) 4   . گرفته استدر مجاورت يك كاتاليزگر مناسب انجام) 3

پس از بازكردن شير رابط بـين       . ها باهم برابر است      ليتر و دما و فشار آن      2، حجم هر محفظه برابر      مقابلدر شكل    -202
g(C)g(B)g(A(دو ظرف در دماي ثابت، تعادل      22  1لـت تعـادل،    كه در حا    در صورتي . شود  برقرار مي 

L.molبرحسب در مخلوط گازي وجود داشته باشد، مقدار ثابت تعادل در اين دما Bمول 1 كدام است؟  
1( 1/0  2( 05/0  3( 2/0  4 (4/0  

پـس از مـدتي تعـادل      . دهنـد    بـاهم واكـنش مـي       يك ليتري  ي  ، در دماي معين در يك ظرف سربسته       SH2 و 2Iهاي برابر از    تعداد مول  -203
)s(S)g(HI)s(I)g(SH  چنـين در     هـم . اسـت  SH2 برابر غلظت تعادلي   HI  ،4/0غلظت تعادلي . شود  در ظرف برقرار مي    222

  گرم گوگرد در ظرف واكنش داريم؟صورت چند باشد، در اين  گرم مي651ي موجود در ظرف، برابر  حالت تعادل، جرم توده
1 (6  2 (32  3 (16  4 (8  )mol.g:H,I,S( 1112732   

رسم شده است، كدام مطلب درست عنوان  g(B)g(A( كه براي واكنش فرضيزير » زمان-غلظت«با توجه به نمودار  -204
 شده است؟

  .است دهنده به فراورده تبديل شده نش واكنش رفت پيشرفت خوبي دارد يعني مقدار قابل توجهي از واك)1
  .دهنده قرار دارد است و تعادل در سمت واكنش 1Kدر آن )2
  . پيشرفت واكنش رفت و برگشت تقريباً برابر است)3
  .هاي كمي را انجام داد توان محاسبه گيري از اصول استوكيومتري، مي با بهره )4

222234اگر بر اساس واكنش    -205 10  L.molK,)g(SH)g(NH)s(HSNH 3 مول از مـواد    6/0  و 5/0،  2/0ترتيب    ، بهNH،SH2  و
HSNH4  دو ليتري وارد شوند، كدام گزينه درست است؟ي  سربستهدر يك ظرف  

  .شود صورت سينتيكي كنترل مي فت واكنش بهپيشر) 2  .رود پيش مي s(HSNH4(ي  در جهت تجزيهواكنش )1
  .رود گرما پيش ميتوليد واكنش در جهت ) 4  .سرعت واكنش برگشت استاز تر    در ابتدا سرعت واكنش رفت بيش) 3

   نوشته شده است؟نادرستوارد شده بر آن  تغيير پس ازهاي تعادلي زير، رنگ سامانه  يك از واكنش كدامدر  -206
1( q)g(ON)g(NO 4222 ،تر رنگ پر : كاهش حجم  
  اي                   قهوه  رنگ           بي            
2 (q)aq(FeSCN)aq(SCN)aq(Fe     قرمز تيره:  آب يخ  در، قرار دادن23

  رنگ   زردكم     رنگ        بي          قرمز تيره                          
3 (q)g(NO)g(O)g(NO  22   تر رنگ كم: جم، افزايش ح22

  رنگ         بي        اي                قهوه             
4( q)aq(Cl)aq()OH(Co)l(OH)aq(CoCl   46    صورتي: ، قرار دادن در آب گرم262224

                 آبي           صورتي                                                          
  گزينه درست است؟كدام  -207

  .طور كامل خنثي كند تواند اثر افزايش غلظت را به نميدر هر صورت د، اما وش ميجا  هبا افزايش غلظت يك ماده، تعادل در جهت مصرف آن جاب )1
  .شود  واكنش تغيير كرده و واكنش از تعادل خارج ميK  وQ ماده، مقدار  با تغيير غلظت يك )2
s(S)g(HI)s(I)g(SH(تعادل در ) 3    .شود جا مي هتعادل در جهت رفت جاب، 2Iودن مقداري با افز، 222
s(Ag)aq(Zn)aq(Ag)s(Zn(با افزودن مقداري آب به تعادل )4 22 2  شود جا مي ه و دو برابر كردن حجم محلول، تعادل در جهت برگشت جاب.  

  ... .كه   اين ، يعني...  اما بطور سينتيكي  ،... كه يعني اين، ... از نظر ترموديناميكي C25در g(O2(با H2)g(واكنش  -208
  .شود  سرعت باالي واكنش باعث انجام شدن آن مي- مساعد است- كوچك است بسيار مقدار عددي ثابت تعادل آن-شود كنترل مي )1
  .شود  سرعت بسيار كم واكنش مانع انجام شدن آن مي-شود  كنترل مي-زرگ استببسيار  مقدار عددي ثابت تعادل آن -مساعد است )2
  .شود  سرعت باالي واكنش باعث انجام شدن آن مي- مساعد است-كوچك استبسيار  مقدار عددي ثابت تعادل آن -مساعد است )3
  .شود ن آن مي سرعت بسيار كم واكنش مانع انجام شد- نامساعد است- خودبخودي است-شود كنترل نمي) 4

q)g(B)g(Aهاي سمت چپ مربوط به تعادل       سنج  سرعت -209 2 ي   ها در نخستين لحظـه      سنج   با اعمال تغييري در سامانه، سرعت      .باشند  مي
   نه است؟شده بر اين ساما يك از موارد زير تغيير تحميل اند، كدام نماييد تغيير يافته كه در سمت راست مشاهده مي صورتي به، اعمال تغيير

  افزايش دما) 2    افزايش فشار ) 1

  B ي خارج كردن مقدار)4    افزايش حجم) 3
235تعادل گازي -210 ClPClPCl  2 يك مول.در ظرفي يك ليتري برقرار استCl؟شود نمي كدام تغيير زير ايجاد ،كنيم  را به ظرف اضافه مي  

  .دياب فشار تعادلي افزايش مي )1
  . يابند نسبت به تعادل اوليه افزايش ميرفت و برگشت در تعادل جديد هاي   واكنش سرعت )2
  .شود تر مي  كم3PClتر شده و غلظت تعادلي زياد5PCl و2Clيهاي تعادل  غلظت،نسبت به تعادل اوليه )3
  . شود تا تعادل جديد برقرار شود  مصرف مي3PClيك مول )4

  آذر7 آزمون -»3«ي  پروژه

  تعادل شيميايي
  دانشگاهي شيمي پيش

  46 تا 31هاي   صفحه
  دقيقه10: وقت پيشنهادي



  20 : ي صفحه  رياضيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شيمي
  

1 

2 
3

4 

 2      شيمي  
 
 

   است ؟نادرستكدام عبارت  -211
  .اي براي شناخت ساختار دروني اتم بوده است ته، مقدمهيهاي بسياري با الكتريس شايد بتوان گفت كه اجراي آزمايش) 1

  . اتم عنصرهاي مختلف جرم و خواص شيميايي متفاوتي دارند ، دالتوني  هفت گانهي طبق نظريه )2

  .ترين مواد فلوئورسنت است كه در توليد المپ تلويزيون و نمايشگرها كاربرد دارد مله مهمروي سولفيد از ج )3

د نور با طول موج معيني را جذب كنند و به نتوان فلوئورسانس از جمله خواص شيميايي برخي مواد است كه مي )4

  .سازند تري را منتشر  جاي آن نور با طول موج كم

  است؟  Cr24هاي اتم  براي الكترونsm چند برابر مجموع مقاديرP15ي اتم هاي سومين اليه  براي الكترونlمجموع مقادير  -212
1 (1/2    2 (1     

3 (2/3     4 ( 5/1 

  است؟ )  يونش اتم منيزيمهاي متوالي انرژي(شده در شكل زير داده ي قسمت نشان  كدام گزينه، توضيح درستي درباره -213
يكسان  nو   l به دو الكتروني اشاره مي كند كه1قسمت ) 1

  . متفاوتي دارند lmو

 عدد كوانتومي الكترون مشخص شده 4مجموع مقادير ) 2

  .  است5/2، برابر 2در قسمت 

عدد كوانتومي مغناطيسي الكترون مشخص شده در ) 3

2، برابر3قسمت 
1

است  .  

  .  مربوط است3p به 3sي  ، به تغيير زيراليه4جهش انرژي يونش مشاهده شده در قسمت ) 4

   است؟ نادرستي آن  كدام گزينه درباره.  هم گروه استZn(30( هم تناوب و با روي51)Sb( با آنتيموان در جدول تناوبيAعنصر  -214
  .  اول و دوم استهاي تر از فلزهاي گروه تر و ديرذوب تر، چگال فلزي سخت) 1

  .  است48عدد اتمي آن ) 2

  . در حالت پايه استCr24 پر عنصرههاي نيم  برابر شمار اوربيتال3 آن در حالت پايه، ي  شدههاي پر شمار اوربيتال) 3

  . الكترون وجود دارد2ي آن،  رين زير اليهت خارجيلزهاي قليايي بوده و در تر از ف واكنش پذيري شيميايي آن كم) 4

 به ترتيب از راسـت      y و   x. دهند   در مقابل عدد اتمي را براي عناصر گروه اول جدول تناوبي نشان مي             )x,y( كميت مورد نظر   يرزنمودارهاي   -215

  توانند باشند؟  به چپ كدام موارد زير مي
     انرژي نخستين يونش-ي ذوب و جوش نقطه) 1

   واكنش پذيري-انرژي نخستين يونش) 2

   بلور فلز ي  ميزان سختي شبكه-واكنش پذيري) 3

  هاي ظرفيتي  الكترون-انرژي نخستين يونش) 4

 از  به يكي  است و شما بايد      كتاب پايه زوجشيميآموزان گرامي، توجه كنيد كه  دانش
 .پاسخ دهيد» 3شيمي« يا » 2شيمي «هاي   سؤال دو دسته

  آذر7 آزمون -»3«ي  پروژه

خواص تناوبي + ساختار اتم
هاي  تركيب+ عنصرها 

هاي كوواالنسي  تركيب+يوني
 

  2شيمي 
  

  )تا سر فرمول مولكولي(
  82 تا 1هاي   حه صف

 
   دقيقه10: وقت پيشنهادي
  



  21 : ي صفحه  رياضيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شيمي
  

   است؟ نادرست G تا Aبا توجه به شكل زير كه قسمتي از جدول تناوبي عنصرها است، كدام مطلب درباره عنصرهاي  -216

  17  16  15  14  13                      2    

    F                               

  G                               A  

          E  D               C  B    

  . رسد  فلز واسطه از تناوب چهارم است كه كاتيون آن در تركيبات به آرايش گاز نجيب ميCعنصر ) 1

  .  است42SOA و3ANO به صورتAفرمول نيترات و سولفات عنصر ) 2

  . كند  توليد مي32OD وDOهاي  با اكسيژن دو نوع اكسيد با فرمولDعنصر ) 3

  .كند  توليد مي2BG وBF تركيباتي به فرمول G و F با عناصر Bعنصر ) 4

 از Aدهد و اتم عنصر   تشكيل مي32OM است و با اكسيژن تركيب يوني با فرمول  2lداراي يك الكترون با   ي چهارم      ازدوره Mاتم عنصر    -217

   است؟ نادرستكدام مطلب . دهد  را تشكيل مي23PAتركيب يوني با فرمول) فسفر (Pي سوم جدول تناوبي با عنصر  دوره

  . تر است  بيش23PCaي بلور  از انرژي شبكه23PAي بلور  انرژي شبكه)1

  . تر است  از انرژي نخستين يونش عنصرهاي قبل و بعد از خودش بيشAانرژي نخستين يونش عنصر ) 2

3 (Mرسد از نجيب آرگون مي عنصري از گروه سوم جدول تناوبي بوده و كاتيون پايدار آن به آرايش گ .  

33هاي نيترات و منگنات به ترتيب تركيبات  بوده و با يون21 برابر Mعدد اتمي عنصر ) 4 )NO(M34 و )MnO(Mدهد  را تشكيل مي.   

 نوع پيوند   ي   است، كدام گزينه درباره    ها در جدول زير داده شده        چهار عنصر از جدول تناوبي باشند كه الكترونگاتيوي آن         W و   X,Y,Zاگر   -218

  ها درست است؟   هاي آن بين اتم

1 (W-Y : يوني؛X-Z :يوني؛W-X : كوواالنسي ناقطبي  

2 (Z-X : يوني؛W-X : يوني؛W-Y : يوني  

3 (W-Z : يوني؛W-Y : كوواالنسي قطبي؛W-X : كوواالنسي قطبي  

4 (X-Y :؛ كوواالنسي قطبيW-Z :؛ يونيW-X : ناقطبيكوواالنسي   

   است؟ درست اما ساختار لوويس آن  استنادرستگزينه نام تركيب داده شده كدام در  -219

1 (2NOاكسيد  ، نيتروژن دي..
..

...
.. ONO:   2 (22OH هيدروژن پراكسيد ،HOOH

..

..
..
..   

3 (2SO4    كسيد،، گوگرد ا (SH2هيدروژن سولفور  ، دي  
  

  هاي پيوندي است؟   برابر شمار جفت الكترون5/1در كدام تركيب داده شده، شمار جفت الكترون هاي ناپيوندي،  -220

1( 22ClCH   2 (4CH 

3( 3CHCl     4 (22ICCl 

 W X Y Z  عنصر

  8/3  1/2  1  7/0  الكترونگاتيوي
 



  22 : ي صفحه  رياضيدانشگاهي  اختصاصي پيش  شيمي
  

 3        شيمي  

  . شدخواهد ...هاي گازي در دو واكنش برابر  ي دو واكنش زير، مجموع ضرايب فراورده پس از موازنه -221
  واكنش محلول رقيق سولفوريك اسيد با فلز آلومينيم ) آ
  ي آلومينيم سولفات در دماي باال واكنش تجزيه) ب
1 (4         2 (6   3 (3   4 (5  

الص را به دو قسمت مساوي تقسيم كرده و در دو واكنش زير به طور كامل مـصرف   گرم فلز منيزيم خ 6/3 -222
 ؟ گاز هيدروژن توليدي در واكنش دوم استجرمسيليسيم توليدي در واكنش اول چند برابر  جرم  . كرديم

)mol.g:H,Si,Mg( 112824   
)s(Si)s(MgCl)l(SiCl)s(Mg  24  

)g(H)aq(MgCl)aq(HCl)s(Mg 22   
1 (8/3   2 (9   3 (7   4 (1/4  

 محدودكننده ي دهنده كنيم  تا با هم واكنش دهند، واكنش  مول آلومينيوم فسفات مخلوط و گرم مي2/0 گرم سولفوريك اسيد را با 5/24 -223
)mol.g:S,P,O,H(  شود؟ كدام است و به تقريب چند گرم فسفريك اسيد تشكيل مي 13231161   

    3/16سولفوريك اسيد، ) 2   5/24سولفوريك اسيد، ) 1
  4/29آلومينيم فسفات، ) 4   6/19مينيم فسفات، آلو) 3

اگر . ه است اكسيد سياه رنگ در شرايط مناسب استفاده شد(II)از فلز مذاب حاصل در واكنش ترميت، براي آزاد سازي فلز مس از مس  -224
باشد، مقدار پودر آلومينيم % 62آزاد شده باشد و بازده واكنش % 80 گرم فلز مس ناخالص با خلوص 6/25  اكسيد،(III)همراه با توليد آهن 

)mol.g:Cu,Al(  چند گرم است؟ تقريباً مصرف شده  16427   
1 (76/34   2 (27/22    3 (32/12   4 (29/9        

ليتر    گرم بر    25/1چگالي اكسيژن   (ليتر، چند ليتر هوا الزم است؟          گرم بر ميلي   57/0 ايزواوكتان خالص با چگالي      mL200 كامل   سوختنبراي   -225
)mol.g:H,C,O(  .) درصد حجمي هوا، اكسيژن است20وده و ب 111216  
1 (160  2 (320  3 (1420  4 (1600 

  است؟ نشدههدف از انجام كدام واكنش به درستي بيان  -226
1 ()s(OFe)s(Na: 326 2    كم شدن خطر سديم-ي هوا  انبساط گاز درون كيسه()aq(HCl)s(MnO: 42 آزمايشگاهي گاز كلر در   تهيه  
3 ()g(CO)aq(LiOH: 22 4  ي آب الزم در فضاپيماها تهيه ()s(Mg)l(SiCl: 24  سيم خالصيسيلي  تهيه 

   است؟ درستناكدام مطلب  -227
  .هاي شيميايي، تغيير آن و تأثير آن بر حالت ماده، است ي كمي و كيفي انرژي گرمايي مبادله شده طي واكنش ترموشيمي، علم مطالعه) 1
  . شود كند، مرز سامانه ناميده مي اي كه سامانه را از محيط پيرامون آن جدا مي  ديواره) 2
  . يابد شود و آنتالپي سامانه كاهش مي در يك واكنش گرماده، گرما آزاد مي) 3
 .  برابر صفر استl(Na(آنتالپي استاندارد تشكيل) 4

 گرم آب با 45 بتواند  از آن كيلوژول گرما آزاد شود، به تقريب چند مول از آن بايد بسوزد تا گرماي آزاد شده70 ، گرم متانول2/3اگر در اثر سوختن  -228
)mol.g:H,C,O,C.g.J/c(  ؟ برساندجوش دماي  را در فشار يك اتمسفر به گراد  سانتي درجه25دماي  آب111 1121624     

1 (04/0   2 (01/0   3 (03/0     4 (02/0     
ي عايق مربوط باشد، كدام گزينه در مورد واكنش انجام شده در آن  اي با ديواره سامانهرو، به  اگر شكل روبه -229

  درست است؟ 
1 (0 w,wE    
2( 0 w,wE  
3( 0 w,w~E   
4( 0 w,w~E  

در صورتي كـه آنتـالپي      . شود   گرما آزاد مي   kJ1424هاي سوختن،   پس از انجام واكنش   . سوزانيم  ن را مي  يك مول مخلوط گازهاي متان و اتا       -230
  كيلوژول بر مول باشد، درصد مولي گاز متان در مخلوط اوليه كدام است؟-1560 و -880استاندارد سوختن گازهاي متان و اتان به ترتيب 

1 (10  2 (20  3 (30  4 (40 

 هاي شيميايي و واكنش
 ترموديناميك+ استوكيومتري

  

  3شيمي 
  

  57 تا 1ي  ها صفحه
  
   دقيقه10: وقت پيشنهادي
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»23« 
 

 
شود؟شود؟  مون اجرا ميمون اجرا ميآيا مقررات آزآيا مقررات آز ::نظرخواهينظرخواهيبخش سومبخش سوم   

 

  

  

  .ها دقت كنيد ي سؤال هاي زير، به شماره گويي به سؤال  گرامي؛ لطفاًً در هنگام پاسخآموزان نشدا

  شروع به موقع
  )ي نظرخواهي آمده است هاي علمي در ابتداي برگه گويي به نظرخواهي و سؤال زمان هاي شروع پاسخ(شود؟  ي شما به موقع شروع مي آيا آزمون در حوزه -293

  .شود س ساعت آغاز نميگويي به نظرخواهي رأ پاسخ) 2  .شود مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز ميبله، هر دو ) 1

  .نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4  .شود هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال پاسخ) 3

  متأخرين
  شوند؟ آموزان متأخر در محل جداگانه متوقف مي  آيا دانش -294

  .داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند) و حتي گاهي اوقات پس از آن(تا زمان شروع آزمون خير، متأسفانه ) 1

  شود اما نه به طور كامل اين موضوع تا حدودي رعايت مي) 2

  .شود جاد ميشوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه اي شوند و بعداً وارد حوزه مي بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي) 3

  .شود نظمي و سروصدا ايجادنمي اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي) 4

  مراقبان
  كنيد؟ عملكرد و جديت مراقبان آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي -295

  ضعيف) 4  متوسط) 3  خوب) 2  خيلي خوب) 1

   توزيع پاسخ نامه–پايان آزمون 
  نامه چگونه است؟ ي شما توزيع پاسخ در حوزه. ي تشريحي فقط پس از پايان آزمون توزيع شود نامه هاي كانون، بايد پاسخ طبق مقررات آزمون -296

   .شود ها گذاشته مي نامه در كنار صندلي در اواخر آزمون، پاسخ) 1

  .شود مي نامه داده نند، پاسخك به افرادي كه حوزه را زودتر ترك مي) 2

   .شود نامه توزيع مي پاسخبرگ،  آوري پاسخ در هنگام جمع) 3

  .شود توزيع مينامه  پاسخبرگ،  پاسخآوري  پس از اتمام جمع) 4

   ترك حوزه–پايان آزمون 
  شود؟ ي ترك حوزه داده مي ي شما به داوطلبان قبل از پايان آزمون اجازه آيا در حوزه -297

    گاهي اوقات) 2  .شود ي ترك حوزه داده مي از پايان آزمون اجازهبله، قبل ) 1

  گاه خير، هيچ) 4    به ندرت) 3

  ارزيابي آزمون
  كنيد؟ به طور كلي كيفيت برگزاري آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي -298

  ضعيف) 4  متوسط) 3  خوب) 2  خيلي خوب) 1

 




