


ي پترولوژي است؟ كدام گزينه مفهوم درست شاخه-1181

مي30تا10ها بين ) عمق باتوليت1 مي ) با سرد شدن آرام باتوليت2 شود. كيلومتر تخمين زده  شود.، بلور درشت تشكيل

 سنگ كوارتز آرنايت، اغلب روشن است. ماسه ) رنگ4 اي، عناصر كم چگال دارد.ي قاره ) تركيب پوسته3

مي-82  شود؟ در آزمايش تشكيل ابر، انجام كدام مورد منجر به تبخير بيشتر آب

 ) وارد كردن دود كبريت به داخل ظرف2ي الستيكي ) باال كشيدن ناگهاني اليه1

 ) چند ساعت بستن در ظرف4 گشاد اي دهان ) ظرف شيشه3

ميهكدام نمودار رابط-83  دهد؟ي درستي از ميزان اكسيژن آب درياها را با عرض جغرافيايي نشان

1(2(

3(4(

و دوام چاه آرتزين است؟-84  كدام عامل باعث بقا

و نفوذ ) رسوب دانه2ي چاه ) فروافتادگي بيشتر سطح زمين اطراف دهانه1  ناپذير روي آبخوان ريز

ت ) قرار داشتن منطقه3 ي آبريز ) پايين افتادن سطح ايستابي در حوضه4ي آبخوان در ارتفاعات غذيهي

 ساختمان سيليكاتي كدام دو كاني يكسان است؟-85

 فلدسپات-) كائولن4 زبرجد-) بريل3 الماس-) گرافيت2 ارتوز-) آمتيست1

 است؟ متفاوتشرايط تشكيل كدام مورد با بقيه-86

آب3 سديم ) سولفات2 ) سولفات باريم1 آب4 ) سولفات كلسيم بدون  دار ) سولفات كلسيم

به ميزان مهاجرت يون-87  سوي مراكز تبلور در كدام مورد كمتر است؟ ها

پا2 ) بازالت1  ) ريوليت4 ) ديوريت3 ) سنگ

مي-88 و گاز  گذارد؟ كدام فرآيند زير، تأثير شديدي بر مخازن نفت

 به آركوز ) تبديل ماسه2 ) تبديل رس به شيل1

 ) تغيير اليوين به سرپانتين4 ) تغيير رنگ شيل قرمز به شيل سياه3

مي-89  دهند؟ در شكل زير چند ستون جدول، ارتباط درستي را نشان

1(1

2(2

3(3

4(4

؟ندارددر تشكيل كدام مورد، كاهش سرعت يك عامل فرسايشي، نقشي-90

ه) در4 ) تيل3 ) دلتا2 ) تلماسه1

و داشته باشيمBوAاگر دو پيشامد-91 1ناسازگار باشند 2P (A ) P(B ) /′ ′+ آن= كـم دستBوAگاه چقدر احتمال دارد كه از دو پيشامد،
 يكي رخ دهد؟

1(6/02(7/03(8/04(9/0

 تغيير ساختمان كاني

 فشار مساوي دما دگرگوني دفني آب گرم
سازعامل دگرگون

يا نوع دگرگوني

دقيقه40وقت پيشنهادي: رياضيات

دقيقه10وقت پيشنهادي:شناسيزمين
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22 ي هاي معادله اگر يكي از جواب-92
2

2 2 2
1 1

1

x ax
x x x x x

−
+ =

+ − −
 باشد، پاسخ ديگر آن كدام است؟2، عدد

 ) وجود ندارد4 ) صفر33)2-2)1

ي تابع دامنه-93
24

x xf (x)
x

−
=

−
 كدام است؟

1(2 2( , )−2(2 0( , )−3(0 2[ , )4(2 0( , ]−

2xπبا شرط-94 < < πحاصل عبارت ،
1
1

Cos x
Cos x

−
+

 كدام است؟

1(
2
xCot−2(

2
xtan−3(

2
xtan4(

2
xCot

7حاصل عددي عبارت-95
12 12

Sin Sinπ π
 كدام است؟⋅

1(1
3

2(1
4

3(1
3

−4(1
4

−

1fنمودارهاي دو تابع-96 (x) x= 2gو+ (x) ax bx c= + 2اند. مقدار برخورد كرده2اي به طول، در نقطه+ 3a b c+ چه باشد تـا تـابع+
g(x)قطع كند؟-3اي به عرض ها را در نقطهو محور عرض-1اي به طول ها را در نقطه محور طول 

 ) صفر2-4)33)9-2)1

xاگر-97 xf (x) a b= و +
2

f (x)g (x)
f (x )

=
−

)3gگاه حاصل، آن  كدام است؟(

1(2 2a b+2(2 2a ab b− +3(2 2a ab b+ +4(3

}اگر-98 }f (a ,b),(c ,d) ,(e , )= }و� }fog (x ,b),(y , )=  كدام است؟gگاه تابع، آن�

1({ }(x ,a),(y ,e) ,(z ,b)2({ }(x ,a),(y ,d),(z ,a)3({ }(x ,a),(e , y) ,(z ,d)4({ }(x ,a),(y ,c) ,(z ,d)

حاصل-99
2

1

1

1
2

x

( x)lim
xSin→

−
π

−
 كدام است؟

)83)2 ) صفر1
2

8
π4(2

8

π

xي اگر در نزديكي نقطه-100 = π2، همواره داشته باشيم
4
xtan f (x) Cos x≤ ≤ گاه حاصل، آن+

0

2 1
x

xlim
f (x )→

−
+ π

 كدام است؟

2)14)3-1)2 ) صفر1

اگر داشته باشيم-101
2

21
2

3x

x alim
bx (a )x a→

+
= +∞

− + +
aگاه، آن b−كدام است؟ 

4)4-3)33)2 ) صفر1

رياضيات سال سوم دبيرستان

محل انجام محاسبات
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اگر تابع-102
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bx x
x

 −
>

 − −
= − =


+ < −

و داشته باشيم�در 4پيوسته باشد 6g(x) ax b= 6gofگاه حاصل، آن− (  كدام است؟−(

1(2
3

−2(2
3

3(5
6

−4(17
3

yاي تابع اگر آهنگ تغيير لحظه-103 f (x)=1ي در نقطهx = باشد، حاصل3، برابر−
0

2 1 5 1
h

f ( h ) f ( h )lim
h→

− − −
 كدام است؟

-9)4 ) صفر1-3)3-2)1

اگر داشته باشيم-104
1f (x)

x
−′ آن= گاه مشتق دوم تابع،

1y f ( )
Sin x

ازاي به=
6

x π
 كدام است؟=

1(3−2(43(4-4(3

3fاگر داشته باشيم-105 (x) Cos( x)= π1گاه حاصل، آن
4

f (  كدام است؟′(

3)13)2 ) صفر1 2
3 2
π4(3 2

3 2
π

−

22تابع-106 3 2f (x) Cos( x) x x= π + ؟نيستپذير در چند نقطه مشتق−
بي4 ) هيچ13)22)1  شمار)

به بندي شده با ده دسته، مراكز دسته هاي دسته در يك جدول داده-107 و نهم و بزرگ است. كوچك2،6/7ترتيب هاي دوم  ترين داده، كدام است؟ ترين
8/8و8/0)6/84و6/0)4/83و4/0)2/82و2/0)1

13هاي چارك سوم داده-108 19 10 15 15 17 16, , , , ,  كدام است؟,
1(152(163(5/164(17

آمـوزي دانـش آموز يك مدرسه در درس رياضي است. براي قبولي در اين درس، نمره دانش 200ي رو، نمودار فراواني تجمعي نمره شكل روبه-109

د؟ان باشد، چند نفر قبول شده12بايد بيشتر از 

1(90

2(100 

3(110 

4(120 

آن24و16ي در دست است. اگر دو داده4و واريانس20ي آماري با ميانگين داده110-8  ها بيفزاييم، ضريب تغييرات جديد كدام است؟ را به

1(1
10

2(6
20

3(1
5

4(6 4
20

/

سال سوم دبيرستان رياضيات

محل انجام محاسبات
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44 از كدام-111 را عبارات زير، جمله يك مي نادرستيبهي داده شده  كند؟ تكميل
»محل ............... امكان ندارد ............... باشد.«
 با مخچه در ارتباط-) استقرار ماكروفاژها2ي اصلي آن ترشح هورمون وظيفه- هاي سفيد بلوغ انواعي از گلبول)1

 حاوي اعصاب خودمختار-ها ) عبور اسپرم4 در استواي سلول رديفIتترادهايش در متافاز-ي نيكوتين ذخيره)3
به-112 مي چند جمله، عبارت زير را  كنند؟ درستي تكميل

 ...............»جانداري كه ............... ممكن است«
ميالف)  فاقد مننژ باشد.-كند نور را دو بار در چشم همگرا

ي نسبي مغزش بزرگ باشد. اندازه-كندب) طيف نور نامرئي را حس مي
 فرزنداني با نصف عدد كروموزومي خود توليد كند.-ج) توانايي ساخت پادتن ندارد

 فاقد رحم باشد.-اش در پشت مخ استد) لوب بينايي
1(12(33(24(4

 ............... باشد. تواند نميي ............... وظيفه-113
 كاهش فشارخون-) هيستامين2 كمك به خروج شير-توسين ) هورمون اكسي1

 تحريك ساخت گامت-LH) هورمون4ها تخريب غشاي ميكروب-) پرفورين3
 است؟ نادرستكدام عبارت-114

تI) بيماري ديابت نوع1  زريق كورتيزول، بهبود نسبي يابد.ممكن است با
و دومين خط دفاع غير اختصاصي، مؤثر است.2  ) مخاط روده در نخستين
مي ) هورمون پاراتيروئيدي با اثر برگيرنده3  دهد.ي خود در روده، جذب كلسيم را افزايش
مي4  كند. ) شيپور استاش به بهبود عملكرد مجراي حلزوني گوش كمك

و فقط اسپوروفيت جوان وابسته به آن است؟ كند نميزير، گامتوفيت فتوسنتز در كدام گياه-115
 ) لوبيا4 ) سرو3 ) سرخس2 ) خزه1

مي-116  شود؟ افزايش كدام هورمون زير باعث افزايش فشارخون
 ) انسولين4 ) ضد ادراري3 ) كورتيزول2 ) آلدوسترون1

 در كاج برخالف ذرت، ...............-117
مي) اسپو1 مي2 يابد. روفيت در هاگدان نمو  تواند از اسپوروفيت جدا شود. ) گامتوفيت ماده

مي3 مي4 تواند از اسپوروفيت جدا شود. ) گامتوفيت نر يابد. ) گامتوفيت در هاگدان نمو 
ب24اي از تقسيم سلولي، در مرحله-118 ؟نيستيكه كدامكروموزوم مضاعف در استواي سلول قرار دارند. اين مرحله مربوط

 زميني زا در سيب ) متافاز ميتوز سلول تخم2 سلول تخمدان شامپانزهII) متافاز ميوز1
 ) متافاز ميتوز سلول بال ملخ ماده4 سلول مادر هاگ در آلوII) متافاز ميوز3

؟نيستهاي بيماري ديابت يك از ويژگي كدام-119
ي گليكوژن بدن ) افزايش ذخيره4 ) تشنگي3 ) افزايش حجم ادرار2 ) افزايش قند خون1

و يك دختر بيمار داشته باشد؟Aيي زير، چقدر احتمال دارد خانواده نامه در شجره-120  يك پسر سالم

1(3
32

2(4
16

3(3
64

4(4
8

 حالت قرار گيرند، اين سلول مربوط به كدام است؟232بهIهاي سلولي در متافاز اگر كروموزوم-121
نر3 ) شامپانزه2 ) انسان1  ) ملخ ماده4 ) ملخ

مي اي كه سانترومر در مرحله-122 ي بعدي ............... شوند، قطعاً طي مرحله ها به دوك متصل
كر1 مي) مي2 شوند. وماتيدها از هم جدا  شود. ) تعداد سانترومرها دو برابر

مي ) غشاي هسته، اطراف كروموزوم4 كند. ها تغييري نمي DNA) تعداد3  شود. ها تشكيل
به-123 مي چند مورد عبارت زير را  كنند؟ درستي تكميل

. در جانوران ممكن است سلول« و فرد جديدي را توليد كنند.هاي حاصل از ............... لقاح ..............«
 كنند-د) ميوز نكنند-ج) ميتوز نكنند-ب) ميوز كنند-الف) ميتوز

1(42(33(24(1

دقيقه30وقت پيشنهادي: زيست شناسي

A



را-55124 مي نادرستيبهكدام گزينه عبارت داده شده  كند؟ تكميل
».  ..............»پروتئين مكمل ............... پرفورين،
ميي سلول غشا-) مانند1  هاي سفيد ساخته شود. تواند در انواعي از گلبولمي-) مانند2 كند. ها را سوراخ

مي قبل از ورود آنتي-) برخالف4 در دفاع اختصاصي مؤثر است.-) برخالف3  شود. ژن ساخته
به-125 مي چند مورد عبارت زير را  كنند؟ درستي تكميل

 ...............»............... نيكوتين، الكل«
 بر عملكرد دستگاه عصبي مركزي اثر دارد.-ب) برخالفي سلولي اثر ندارد. بر چرخه-الف) برخالف

مي-ج) مانند  ها مؤثر نيست. بر عملكرد نورون-د) مانند شود. باعث كاهش احتمال آبستني در زنان
1(12(23(34(4

 است؟ نادرستعبارت كدام-126

 شود.»ج«توانند واردمي»A«هاي ) پيام1

2» ازمي»ب)  دريافت كند.»B«تواند اطالعاتي را

3» ازمي» الف)  دريافت كند.»C«تواند اطالعاتي را

ازمي»A«هاي ) پيام4  عبور كنند.»د«توانند

 سازند؟ميي ساليانه كدام ويژگي منحصر به گياهاني است كه حلقه-127
و تخم ) آنتروزوئيدها در لوله1 بهي گرده مي زا در آركگن  اي از زندگي به گامتوفيت وابسته است. ) اسپوروفيت در مرحله2 آيد. وجود

 ) اسپوروفيت در تمام طول عمر، مستقل از گامتوفيت است.4 ) گامتوفيت در تمام طول عمر بر روي اسپوروفيت است.3
 نوكلئوتيدي حاصل، جديد خواهند بود؟ هاي پلي نسل همانندسازي كند، چه نسبتي از رشتهDNA ،6ول اگر يك مولك-128

1(63
64

2(62
64

3(32
64

4(2
64

به وظيفه-129 ت؟اس نشده درستي نوشتهي كدام آنزيم
 ) هليكاز: تشكيل پيوند هيدروژني2 ) هليكاز: شكست پيوند هيدروژني1

3(DNA دي دي DNA)4 استر پليمراز: شكست پيوند فسفو  استر پليمراز: تشكيل پيوند فسفو
 هاي زير در نسل دوم ممكن است ............... باشند. در آميزش گنجشك- 130

س % زاده50)1 و چشم 3)2 ياه ها بال بلند
8

و چشم قهوه زاده  اي تيره ها بال بلند

و چشم قهوه % ماده25)3 1)4 اي روشن ها بال كوتاه
16

و چشم قهوه  اي تيره از نرها بال كوتاه

 در هنگام بارداري در بند ناف، ...............، خون ...............-131
مي-) يك رگ ضخيم1 مي-) يك رگ نازك2 كند. روشن را از جفت، دور  كند. تيره را از جفت، دور

مي-) دو رگ ضخيم3 مي-) دو رگ نازك4 كنند. تيره را به جفت، نزديك  كنند. روشن را به جفت، نزديك
و اتوزومي در جامعه داراي-132 و ساير آلل نوع فنوتيپ است. اگر يكي از آلل14صفتي چند آللي هم ها بر ديگري غالب بوده توان باشند، براي ها

 اين صفت در جامعه، چند نوع آميزش ممكن است؟
1(225 2(120 3(441 4(231 
 ............... تواند نمي گاه يك سلول ماهيچه هيچ-133

و درون خود، گيرنده1 ع2 ها داشته باشد. هايي براي هورمون ) روي غشا  ملكرد بهتر بعضي حواس كند.) كمك به
 هاي عصبي را بسازد. دهنده ) انواعي از انتقال4 ها منقبض شود. ) تحت اثر بعضي هورمون3

؟نيستيك در مورد چشم انسان درست كدام-134
مي ) از طريق عصب بينايي، پيام1 و برخي از غدد مخابره  كند. هايي را به مخچه
 هاي خوني فراواني دارد.رگهاي خود،ي سلول ) براي تغذيه2
مي ) از طريق عصب بينايي، پيام3  كند. هايي را از قشر مخ دريافت
مي ) محيط4 و همگرايي نور را داشته باشند. توانند وظيفه هاي شفاف آن ي تغذيه

سال سوم دبيرستان شناسي زيست

1

و چشم قهوه اي روشن ــياه بال كوتاه و چشم س : بال بلند
1 ــيره1 و چشم قهوه اي ت ــياه بال بلند و چشم س : بال بلند : :
2 2

P

F

×

+

B

AC

D



66 مي-135 و پروژسترون در خون برابر مي شود تا زماني از اولين باري كه ميزان استروژن ؟گيرد نمي يك صورت دهد، كدام كه اين اتفاق براي بار دوم رخ
 ) افزايش ميزان پروژسترون در خون2ي جسم زرد ) افزايش اندازه1

 ) كاهش ميزان استروژن در خون4 ) افزايش قطر رحم3

هم-136 10نام سه بار الكتريكي Cµاالضالع به ضلع رأس يك مثلث متساويرا در سهcm30مي هر دهيم. اندازه قرار ي برآيند نيروهاي وارد بر

بار چند نيوتن است؟
2

9
29 10

Nm(k )
C

= × 

1(10 22(10 33(30 34(20 3
1qاي بار نقطه-137 nC=ي را در مبدأ مختصات صفحهx y−3ي دهيم. بردار ميدان الكتريكي در نقطه قرار مي 4A( cm, cm)−برحسـب

بردارهاي يكه چند 
N
C

 است؟

1(2160 2880i j− +
� �

2(2160 2880i j−
� �

3(2880 1080i j− +
� �

4(2880 1080i j−
� �

1هاي مقابل، بار الكتريكي شكل-138 0q 2و< 0q دهد. با توجه به خط ميدان رسم شـده بـراي ايـن دو بـار، در كـدام گزينـه را نشان مي>

B،انسيل نقاط پت Aچنين پتانسيل نقاطو هم،D Cدرستي مقايسه شده است؟ به 
1(A BV V<وD CV V>

2(A CV V<وD CV V<

3(A BV V>وC DV V=

4(A BV V>وD CV V>

1دو خازن-139 12C F= µ2وCو مجموعه را به اختالف پتانسيل 600در مجمـوع دو خـازن بنديم. اگـر مي20Vرا به هم متصل كرده Jµ
 ها كدام است؟و نوع اتصال آن2Cانرژي ذخيره شود، ظرفيت خازن

1(3 Fµ4)2، سري Fµ4)3، موازي Fµ3)4، سري Fµموازي ،
و باز كردن كليد، عددي كه ولت-140 مي در مدار شكل مقابل با بستن به سنج نشان نمي دهد،  صورت: كند. در اين طور محوري تغيير

 ) الزاماً مقاومت دروني باتري ناچيز است.1

ا ) الزاماً مقاومت خارجي معادل مدار خيلي كوچك2  ست. تر از مقاومت داخلي مولد

 ) الزاماً مقاومت خارجي معادل مدار خيلي بزرگتر از مقاومت داخلي مولد است.3

3يا1هاي ) گزينه4

و مجموعه را به اختالف پتانسيل صورتبه W300و V200را با مقاومت W200و V200مقاومت-141 مي V200سري به هم بسته كنيم. توان وصل
(مقاومتمصرفي در مقاومت اول چند براب  ها را ثابت فرض كنيد.)ر توان مصرفي در مقاومت دوم است؟

1(2
3

2(1
3

3(3
2

4(3

شناسي زيست سال سوم دبيرستان

محل انجام محاسبات

دقيقه30وقت پيشنهادي:فيزيك

2q
C

D

1q A B
• • •
•

•

•

V

ε r

k2R

1R



 است؟3Rچند برابر انرژي مصرف شده در مقاومت2Rو1Rهايي مصرفي در مجموع مقاومتاند. انرژ ها مشابه در شكل مقابل، مقاومت-77142

1(1
4

2(1

3(1
3

4(1
2

 در مدار شكل مقابل، بار الكتريكي ذخيره شده در خازن چند ميكروكولن است؟-143

1(40

2(60

3(50

4(30

 كدام گزينه درست است؟-144
 ) هر خط ميدان مغناطيسي داراي ابتدا ولي فاقد انتها است.1
مي ) اگر عقربه2  ايستد كه جهت ميدان در داخل آن با ميدان خارجي خالف سو شود.ي مغناطيسي در ميدان مغناطيسي قرار گيرد، در جهتي
 ) خط ميدان مغناطيسي در هر نقطه عمود بر ميدان مغناطيسي در آن نقطه است.3
مي ) اگر عقربه4  ايستد كه جهت ميدان در داخل آن با ميدان خارجي همسو شود.ي مغناطيسي در ميدان مغناطيسي قرار گيرد، در جهتي

و بلند حامل جريان-145 و عمود بـر صـفحه در سه رأس مثلث متساويA10هاي مساوي در شكل مقابل، سه سيم موازي راست ي كاغـذ االضالع

ميAاز سيم3cmقرار دارند. بزرگي نيرويي كه بر و در كدام جهت است؟ وارد 74شود، چند نيوتن 10
T m( )

A
− ⋅

µ = π×�

1(64 10−×،↑

2(63 10−×،↓

3(64 10−×،↓

4(63 10−×،↑

ميVلوله را به اختالف پتانسيل است. اين سيمlحلقه در واحد طولNاي داراي لوله سيم-146 در مركـزي ميدان مغناطيسـي كنيم. اندازه وصل
و يكي از قسمت است. اگر اين سيمBآن  ي ها را به همان اختالف پتانسيل متصـل كنـيم، انـدازه لوله را به چهار قسمت مساوي تقسيم كنيم

 شود؟ميBميدان درون آن چند

1(22(43(1
2

4(1
4

سال سوم دبيرستان فيزيـك

محل انجام محاسبات

2R1R

3R

,rε

1 5Vε =

1 2r = Ω

20C F= µ
2 5Vε =

2 1r = Ω

2 2R = Ω

3 8Vε =

3 2r = Ω

1 8R = Ω

A

B C3I 2I

1I

20
cm



88 (سيم مستقيم« صورتبهسيمي را يك بار-147 به1» و سپس (» لوله سيم«صورت) و بار ديگر هسته2در آورده مي) و3(دهيمي آهني داخل آن قرار (

به آن مي ها را به كنيم. در لحظه طور جداگانه به مولدي مشابه وصل  تغيير جريان برحسب زمان است؟ي وصل كليد، كدام نمودار مربوط

1(1(A )→،3(B )→،2(C )→

2(3(A )→،2(B )→،1(C )→

3(1(A )→،2(B )→،3(C )→

4(2(A )→،3(B )→،1(C )→

0L(Rلوله با مقاومت اهمي ناچيز رو سيم در مدار روبه-148  ايـم. موازي بسـته1Rرا با مقاومت=(

مي اگر عددي كه ولت و عدد نشان داده شده توسط پـس از1Vدهد سنج هنگام بستن كليد نشان

مي باشد، كدام گزينه به2Vگذشت مدتي  دهد؟ ترتيب اين اعداد را درست نشان

1(18 12V , V

2(20 16V , V

3(12 18V, V

4(16 20V , V

2ي جريان متغيري به معادله mH300اي با ضريب خودالقايي لوله از سيم-149 5I t t= مي SIدر− به عبور يي نيروي محركه ترتيب اندازه كند.
و اندازه ثانيه4القايي متوسط در دري لحظهي نيروي محركهي اول 5tاي s=چند ولت است؟ 

1(3/0،5/12(2/0،2/13(5/1،3/04(3/1،2/0
رو، بسـامد با توجه به نمودار شدت جريان نسبت به زمان در مولد جريـان متنـاوب شـكل روبـه-150

اي مولد چند زاويه
rad

s
1ي در لحظهو جريان

300
sچند آمپر است؟ ،

1(10π،5 32(100π،5 3

3(100π،54(50π،5

به-151  هاي زير كدام عبارت درست است؟ واكنش با توجه

2 5 2 2 21 (l) (g) (g) (g))C H OH O CO H O+ → +

32 (s))KClO ∆→

3

3 2 (g))nCH CH
|

CH

= →

1) ( ) يكي از فرآورده2 است.19) پس از موازنه برابر1) مجموع ضرايب مواد در واكنش  جامد است.2KClO)،2هاي واكنش

( واكنش) نوع3 (2هاي و ( نام فرآورده)4 ) يكسان است.3)  پروپن است كه در توليد ريسمان كاربرد دارد. ) پلي3ي واكنش

فيزيـك سال سوم دبيرستان

محل انجام محاسبات

دقيقه30وقت پيشنهادي:شيمي

t (s)

I (A)

1
4010−

k

200L mH=

24Vε =

2r = Ω

V

2 4R = Ω

1 6R = Ω

(A)
(B)

(C)

maxI

t

I



11است؟ نادرستكدام عبارت در مورد تركيب مقابل-99152 12 16(H , C , O g mol )−= = = ⋅

3 2 2CH CH CH
|

OH

− − 

مي1 آن2 شود. ) به هر نسبتي در آب حل  پروپيل الكل است.-1) نام

236گرم از آن حاوي20)4 ) يك تركيب آلي است كه گروه عاملي هيدروكسيل دارد.3 02 10/  اتم كربن است.×
و71/38فرمول مولكولي يك تركيب آلي كه داراي-153 ب68/9درصد كربن ميدرصد هيدروژن و مابقي آن را اكسيژن تشكيل دهـد، كـدام وده

و ويژه (ظرفيت گرمايي مولي به است؟ 148ترتيب برابري آن 34
J/

mol C⋅ °
2و 39 J/

g C⋅ °
 است)

1(3CH O2(2 6 2C H O3(3 6C H O4(3 6 2C H O

مي5/24هرگاه-154 و از كدام گاز حاصل 1شود؟ در شرايطي كه چگالي گـاز حاصـل گرم پتاسيم كلرات را تجزيه كنيم، چند ليتر 4
g/
L

باشـد.

139 16 35 5(K , O , Cl / g mol )−= = = ⋅

2O- ليتر2Cl4(5- ليتر2Cl3(85/6-ليتر2O2(5-ليتر85/6)1

با 200هاي زير، اساس واكنشبر-155 مي 330مول سنگ معدن آهن را درصـد75كه بـازده واكـنش دوم كنيم. درصورتي مول كربن وارد واكنش
ميباشد، چند ليتر گاز اكسيژن در شرايط اس  شود؟ تاندارد توليد

2 3 22 3 3 4(s) (s) (g) (l)Fe O C CO Fe+ → +

2 2 2 2 3 22 2 2(aq) (g) (aq) (g)Li O CO Li CO O+ → +

 ليتر 2520)4 ليتر6/33)3 ليتر2/25)2 ليتر 3360)1
 كدام عبارت درست است؟-156

 گيرد. توسط يون هيدروكسيد انجام مي+Ag) شناسايي يون1
ن در مولكول اتيلن گليكول بيشتر از اتانول است.هاي هيدروژ ) تعداد اتم2

125) بهترين نسبت هوا به سوخت جهت بهسوزي موتور خودروها3
2

 است.

ميي سديم آزيد باعث انبساط سريع گاز درون كيسه ) گرماي حاصل از تجزيه4  شود. هاي هوا
 كدام عبارت درست است؟- 157

و آنتروپي ضمن انجام واكنش) علم ترمودينا1  هاي شيميايي است. ميك علم بررسي تغييرات آنتالپي
ي يك ماده مؤثر است. ) حالت فيزيكي بر مقدار ظرفيت گرمايي ويژه2
مي ) در مورد واكنش3  شوند، ميزان تغيير آنتالپي با تغيير انرژي دروني مساوي است. هايي كه در فشار ثابت انجام
بم4 مي بي براي اندازه) گرماسنج  رود. گيري تقريبي گرماي سوختن يك تركيب به كار

ي يك واكنش گرماگير است؟ دهنده هاي زير نشان يك از حالت كدام-158
 هاست. دهنده ها در آن كمتر از واكنش ) فعاليت شيميايي فرآورده1
و محتواي انرژي فرآورده دهنده ) واكنش2  در آن كمتر است.ها ها در آن ناپايدارتر بوده
 دهنده است. ها بيشتر از مجموع آنتالپي تشكيل مواد واكنش ) مجموع آنتالپي تشكيل فرآورده3
مي ) در صورتي كه يك انحالل گرماگير باشد، با افزايش دما انحالل4  يابد. پذيري آن كاهش

سال سوم دبيرستان شيمـي

محل انجام محاسبات



1010 در-159  هاي استاندارد درست است؟ مورد آنتالپي كدام عبارت
C) آنتالپي پيوند1 C≡سه برابر آنتالپي پيوندC C−.است 
 ) آنتالپي استاندارد تشكيل آب خالص برابر صفر است.2
 ) آنتالپي سوختن يك مول اتانول كمتر از يك مول اتان است.3
و آنتالپي استاندارد تبخير جيوه، مثبت است.) آنتالپ4 ي استاندارد تصعيد يخ خشك، منفي

(تمام مواد شركت (w)در واكنش سوختن يك مول از كدام دو تركيب زير عالمت كار-160 كننده در واكنش، مبادله شده خالف يكديگر است؟
 اند.) گازي فرض شده

ت) متانولپ) استيلنب) اتن الف) متان
ت)1 و ب2پ و پ3 ) الف و ت4 ) الف و ب (

3واكنش∆Hهاي زير، با توجه به واكنش- 161 4 2 3 82(g) (g) (g)C H H C H+  چند كيلوژول بر مول است؟→

1
2 2 2 1

1
3 4 2 2 2 2

1
3 8 2 2 2 3

1 285 8
2

4 3 2 1937

5 3 4 2219 1

(g) (g) (l)

(g) (g) (g) (l)

(g) (g) (g) (l)

H O H O H / kJ mol

C H O CO H O H kJ mol

C H O CO H O H / kJ mol

−

−

−

+ → ∆ = − ⋅

+ → + ∆ = − ⋅

+ → + ∆ = − ⋅

�

�

�

1(7/3-2(5/289 3(5/289-4(7/3
27در مورد واكنش زير كه در دماي-162 C°شود، كدام مطلب درست است؟ انجام مي 

1
2 2 2 196 40(g) (g) (g)Cl H HCl , G kJ , S J K−+ → ∆ = − ∆ = + ⋅

1(∆HتشكيلHCl با  كيلوژول بر مول است.-184برابر
به2 به ) اين واكنش و آنتروپي مي طور خودبه دليل مساعد بودن هر دو عامل آنتالپي  شود. خود انجام
به3  پذير نيست. نش انجاماين واكG∆دليل منفي بودن)
4(∆G.و به دما بستگي دارد  اين واكنش تابع مسير است

 كدام عبارت درست است؟-163
و هوا همه نمونه1  اي از يك محلول هستند. ) آب دريا، سكه، گازوييل، چاي
بي2 و فرار است به فرمول ) هگزان مايعي 6رنگ 12C Hنده كاربرد دارد.كن عنوان رقيق كه به 

حد3  اقل دو فصل مشترك وجود دارد. ) دريك مخلوط ناهمگن
و نقطه4 مي ) بخشي از يك سامانه كه خواص شدتي، همچون چگالي، ظرفيت گرمايي  شود.ي جوش در همه جاي آن يكسان است، فاز ناميده

و در ....... پس از آب، ............... مهم-164 بهترين حالل صنعتي است پذيري بااليي دليل برقراري نيروهاي ............... با آب، انحالل ........ كاربرد دارد.
و آنتروپي يك عامل ............... در انحالل آن است.  دارد

 دوقطبي، نامساعد-هاي شيمي، دوقطبي ) استون، آزمايشگاه2 دوقطبي، نامساعد-) اتانول، توليد مواد دارويي، دوقطبي1
و بهداشتي، هيدروژني، مساعد3 و چربي ) استون، انحالل رنگ4 ) اتانول، توليد مواد آرايشي  ها، هيدروژني، مساعد ها

11ليتر محلول ميلي 250با-165 2/ mol L−⋅NaF مي60چند گرم محلول 123توان تهيه كرد؟ درصد جرمي آن را 19(Na , F g mol )−= = ⋅

1(212(423(250 4(500 

شيمـي سال سوم دبيرستان

محل انجام محاسبات



آب4/2در2Clمول1111166-2/0 30ليتر C°حل شـده اسـت. بـا توجـه بـه نمـودار داده شـده، كـدام عبـارت در مـورد آن درسـت اسـت؟ 

1(چگالي آب:
g

mL
،135 5Cl / g mol−= ⋅(

و با افزايش آنتروپي همراه است. با دما رابطه2Clپذيري گاز ) انحالل1 ي عكس دارد

 ) محلول حاصل از نوع فراسيرشده است.2
مي ) با افزايش فشار، انحالل3  يابد. پذيري آن كاهش
2Hاز2Clري پذي ) در شرايط مشابه، انحالل4 S2كمتر است، زيراCl.ناقطبي است 

 كدام عبارت درست است؟-167
مي1  يابد. ) ميزان تفكيك يوني محلول اتانول با كاهش دما افزايش
نس موالل اتيلن گليكول، نقطه1) محلول2  موالل شكر دارد.1بت به محلولي انجماد كمتري
و غلظت يكسان، رسانايي الكتريكي محلول سديم نيترات بيشتر از باريم كلريد است.3  ) در دما
مي ) با افزايش فشار بخار يك محلول، نقطه4  يابد.ي جوش آن كاهش

74تواندمي ppm30چند گرم از يك نمونه سديم هيدروكسيد به غلظت-168 صـورت هيدروكسـيد رسـوب كلريد را بـه (III)مول آهن×−10

123دهد؟  16 1(Na , O , H g mol )−= = = ⋅

1(8/02(6/13(164(8
مي NaClOرا به مقدار اضافي محلول HClموالل2گرم محلول 169-3/107 ليتر گاز كلر، مطابق واكنش زيـر در شـرايط كنيم. چند ميلي اضافه

مياستاندارد تولي 136شود؟د 5(HCl / g mol )−= ⋅

2 22 (aq) (aq) (aq) (g) (l)HCl NaClO NaCl Cl H O+ → + +

1(2/112(4/223(12/14(24/2
 كدام عبارت درست است؟-170

18ي غيرصابوني به فرمول كننده ) ساختار مقابل يك پاك1 25 3C H SO Na−  است.+

و دود مخلوط2 ع هستند.هاي كلوييدي از نوع گاز در ماي ) مه
و كلوييدها است. هاي محلول ) اثر تيندال يكي از تفاوت3  ها
به4  نام در سطح ذرات خود، پايدار است. دليل داشتن بارهاي ناهم ) يك مخلوط كلوييدي

سال سوم دبيرستان شيمـي

0 3/

30
( C)°

R 3SO Na− كــربن)+ 12 )R=


