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 دقیقه 11گویی:  مدت پاسخ شناسی  زمین

ػٌگ تِ دٍس  صهیي زا خَسؿیذ اػر. صهاى یک دٍسگشدؽ ایي ؿْاب فاصلۀتشاتش  4ػٌگی تا خَسؿیذ  ؿْاب فاصلۀ .16
 خَسؿیذ چٌذ ػال اػر؟

1) 4 2 )8 3 )16 4 )25 

 ؟ًیؼردس هَسد جایگاُ صهیي دس فضا کذام ػثاسذ كحیح  .16

 ( ثغّٕیٛع ٔؼتمذ ثٛد صٔیٗ دس ٔشوض ػبِٓ لشاس داسد.1

 صٔیٗ ٔشوضی پبدػبػتٍشد دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذٜ ثٛد. نظریۀ( خٟت حشوت ٚضؼی ٚ ا٘تمبِی دس 2

 ؿذ. وٛپش٘یه ػشػت ٌشدؽ ػیبسات دٚس خٛسؿیذ ثبثت فشم ٔی نظریۀ( دس 3

 صٔیٗ ٔشوضی سا سد وشد٘ذ. نظریۀٞبی دا٘ـٕٙذاٖ دیٍش  یبفتٝ مطالعۀ( دا٘ـٕٙذاٖ ایشا٘ی ٔب٘ٙذ خٛاخٝ ٘لیشاِذیٗ عٛػی ثب 4

دس کدذام گضیٌدِ كدحیح رکدش      AB ،CD  ٍEFعی ؿذُ دس ػِ هؼیش  فاصلۀ، ػشػر ٍ کدلشتا زَجِ تِ قاًَى دٍم  .16
 ؿذُ اػر؟

AB( ػشػت 1 CD EF  ٔؼبفت ،AB CD EF  

AB( ػشػت 2 CD EF  ٔؼبفت ،AB CD EF  

AB( ػشػت 3 CD EF  ٔؼبفت ،AB CD EF  

AB( ػشػت 4 CD EF ٔؼبفت ،AB CD EF  

 ذ.تاؿ خیذایؾ ًخؼسیي خضًذگاى هشتَط تِ ......... ٍ ......... هی .14

 وشثٛ٘یفش دورة( دٚساٖ پبِئٛصٚئیه ـ 2 طٚساػیه دورة( دٚساٖ ٔضٚصٚئیه ـ 1

 تشؿیبسی دورة( دٚساٖ ػٙٛصٚئیه ـ 4 وشتبػٝ دورة( دٚساٖ پبِئٛصٚئیه ـ 3

 ؿٌاػی دس ؿکل هقاتل کذام اػر؟ ّای صهیي زشیي خذیذُ زشیي ٍ جَاى قذیوی .16

 6تب  4ٞبی  ـ سػٛة ٌزاسی الیٝ 3تب  1ٞبی  ٌزاسی الیٝ ( سػٛة1

 1F٘فٛری ـ ٌؼُ  تودة( تضسیك 2

 2Fـ ٌؼُ  3تب  1ٞبی  ٌزاسی الیٝ ( سػٛة3

 ٘فٛری تودةـ تضسیك  6 تب 1ٞبی  ( تـىیُ الی4ٝ

SiO)ّای صیش دس ػاخساس خَد تٌیاى کذام دػسِ اص کاًی .11 )
4

 داسًذ؟4

 ( ٕٞبتیت ٚ وب٘ی سػی4 ( اِیٛیٗ ٚ وٛاستض3 ( ثبسیت ٚ ػیّٛیت2 ( آپبتیت ٚ پیشیت1

 ؟ًذاسًذداس  ّای حاكل اص َّاصدگی ؿیویایی کذام کاًِ ًیاصی تِ اضافِ کشدى کَدّای ؿیویایی آّي خاک .16

 ( ثٛوؼیت4 ( ٕٞبتیت3 ( ٌب2ِٗ ( آپبتیت1

 کذام ػٌگ تشای هیضتاًی رخایش ػشب ٍ سٍی هٌاػة اػر؟ .16

 پٍٕبتیت( 4 ( ٔبػٝ ػ3ًٙ ( ؿی2ُ ( ػًٙ آٞه1

 ذ كحیح اػر؟تا زَجِ تِ خلَكیاذ گَّشّا کذام ػثاس .16

 سً٘ اػت. ( یبلٛت ٘ٛػی وش٘ذْٚ لشٔض ٚ خٛؽ1

 ای اػت. ( تٛسوٛایض ٘ٛػی وٛاستض ثٝ سً٘ آثی فیشٚص2ٜ

 ؿٛد. ٞبی ٌشاٖ لیٕت اػت، اعشاف ٘یـبثٛس یبفت ٔی ( ػمیك اص وب٘ی3

 ؿٛد. تشیٗ آٖ ثٝ سً٘ آثی یبفت ٔی ( صٔشد ٘ٛػی ػیّیىبت اػت وٝ ٌشا4ٖ

 گیشد؟ هی ًفر کجا كَسذ ثانویۀهْاجشذ  .67

 ( دس ػًٙ ٔبدس2  ( دس ػًٙ ٘فٛرپزیش1

 ( اص ػًٙ ٔبدس ثٝ ػًٙ ٔخض4ٖ ( اص ػًٙ ٘فٛرپزیش ثٝ ػًٙ ٔبدس3
 

 دقیقه 31: گویی مدت پاسخ ریاضی

xدٍ ضلغ هقاتل آى تِ كَسذ  معادلۀهؼاحر هشتؼی کِ  .66 y 3 4 1  ٍmx y n 8    اػدر.   6اػر، تشاتدش تدا
m n زَاًذ تاؿذ؟ کذام هی 

1 )14 2 )2 3 )6 4 )8 

)A نقطۀ قرینۀ .66 , )1 yًؼثر تِ خظ  3 ax b  ، نقطۀB( , )3 aاػر.  5 b :تشاتش اػر تا 

1 )8 2 )3 33( 4 ( كفش 
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2 

x معادلۀّای  سیـِ   ٍاگش  .66
x

 2 تاؿٌذ، حاكل  3 


3
3
 کذام اػر؟ 8

 27( 4 8( 3 1( 2 ( كفش1

yهقذاس زاتغ کوسشیي  .64 x x  
2 2 yچقذس اص تیـسشیي هقذاس زاتغ  1 x x   

22 4  زش اػر؟ تضسگ 7

 4( 4 3( 3 1( 2 ( كفش1

f(x)اگش سأع ػْوی  .66 x mx  
2 2 هٌغثق تاؿذ ٍ هخسلاذ ًقاط زالقی آى  2ای تِ ؿؼاع  تش هشکض دایشُ 3

Aدٍ ًقاط  ( ,a)2  ٍB (b ,c)  تاؿذ، هقذاسّای قاتل قثَل تشایb کذام اػر؟ 

1 ),0 4 2 ),1 3 3 ),3 1 4 ),0 4 

ِ   ٍاگش  .61 x معادلۀّای  سـی x k  
22 3 ٍ داؿِس تاؿین  0 تاؿٌذ    1 آًگُا حاكل ،k 8  کذام اػر؟ 1

1 )5
8

 2 )5 3 )8
5

 4 )6 

yاگش ًوَداس زاتغ  .66 x mx n   
 تِ ؿکل صیش تاؿذ، تیـسشیي هقذاس ایي زاتغ کذام اػر؟ 22

1 )4 
2 )6 
3 )8 
4 )11 

x معادلۀ، تشای آًکِ aهجوَع هقادیش قاتل قثَل تشای  .66 ax

x x

  
 

2

2
1 0

4 3
 فقظ یک جَاب داؿسِ تاؿذ، کذام اػر؟ 

16( 3 4( 2 ( كفش1
3

 4 )4
3

 

 اػر. هکؼة آى ػذد کذام اػر؟ 6هجوَع ػذدی تا جزس ػذد قثلی خَد تشاتش تا  .66

1) 25 2 )125 3 )1111 4 )111 

67.  ِ x معادلةةۀ ّددای اگددش یکددی اص سیـدد m
x x x
  
 

2 1 1 2 1
2 2  معادلةةۀّددای  تاؿددذ، هجوددَع جددَاب  6تشاتددش تددا  3

m m( m)x x     
22 11 3 0

7
 کذام اػر؟ 

1 )3 2 )2
3

 3 )3
2

 4 )1
3

 

ای  تِ گًَِ dسٍی خظ  C  ٍDقشاس داسًذ. اگش ًقاط  dاص خظ  4 فاصلۀتِ  dخاسج خظ  B نقطۀٍ  dسٍی خظ  A نقطۀ .66

 کذام اػر؟ mتاؿذ،  mتشاتش  B نقطۀٍ اص  6تشاتش  A نقطۀآًْا اص  فاصلۀتاؿٌذ کِ 

1 )/3 5 2 )4 3 )/4 5 4 )5 

2/ فاصلۀٍاحذ، دٍ ًقغِ ٍجَد داسد کِ تِ  6سٍی هحیظ هشتؼی تِ ضلغ  .66 ٍاحدذ اص یدک سأع هشتدغ قدشاس داسًدذ.       5

 زشیي سأع هشتغ زا ّش یک اص ایي ًقاط کذام اػر؟  ًضدیک فاصلۀ

1 )1
4

 2 )1
2

 3 )2
2

 4 )3
2

 

ABدس ؿکل هقاتل،  .66  8 ،DE  6  ٍBD
DC

 3
 اػر. هؼاحر قؼور سًگی کذام اػر؟ 2

1 )12 
2 )16 
3 )18 
4 )21 

 کذام دٍ هثلث هقاتل هسـاتِ ّؼسٌذ؟ .64

1 )1  ٚ2 
2 )2  ٚ3 
3 )2  ٚ4 
4 )3  ٚ4 
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3 

 کذام اػر؟ ABCDدس ؿکل هقاتل، هؼاحر هؼسغیل  .66

1 )21 
2 )31 
3 )36 
4 )41 

)A نقطۀدٍ  .61 , )3 5
4

  ٍB( , )9 0
2

)C نقطۀخظ ّؼسٌذ. اص  دٍ ػش یک خاسُ  , )4 3
3 4

کٌدین ٍ   سػدن هدی   ABػوَدی تدش   

 چقذس اػر؟ MH اندازةتاؿذ،  ABٍػظ  Mًاهین. اگش  هی Hتشخَسد سا  نقطۀ

1 )5
8

 2 )5 3 )25
64

 4 )25 

 زَاًدذ  ًودی یدک   کٌدین. کدذام   ٍاسد تش آى ضلغ سػن هدی  میانۀهثلثی سا تا داؿسي عَل یک ضلغ آى ٍ عَل اسزفاع ٍ  .66

 ّای قاتل سػن تاؿذ؟ زؼذاد هثلث همۀهجوَع 

 3( 4 2( 3 1( 2 ( كفش1

,xهسـاتِ اػر، اگش  x  ٍy، 6تا هثلثی تِ اضالع  6ٍ  6، 6هثلثی تا اضالع  .66 y  |تاؿذ، آًگاُ  5 x y | چٌذ اػر؟ 

1 )25
3

 2 )21 3 )35
3

 4 )10
3

 

x  ،xهثلثی تا اضالع  .66 2 7  ٍx 1  تا هثلثی هسـاتِ اػر. اگش 66تا هحیظ ،x 2 زشیي ضلغ هثلث دٍم  تضسگ 3

 تاؿذ، زفاضل عَل دٍ ضلغ دیگش کذام اػر؟

1 )2 2 )/2 6 3 )/2 8 4 )/3 4 

y)دس ؿکل صیش  .67 , x) کذام اػر؟ 

1 )( , )3 6  
2 )( , )6 3  
3 )( , )3 3  
4 )( , )6 6 

 

 دقیقه 21: گویی مدت پاسخ شناسی زیست

 کذام گضیٌِ دس ساتغِ تا هحافظر اص دػسگاُ ػلثی هشکضی اًؼاى كحیح اػر؟ .66

 وٙذ. ػٛأُ ٔضش ثٝ ٔغض خٌّٛیشی ٔی همۀ ( ػبُٔ حفبظتی وٝ اص خٙغ ثبفت پٛؿـی اػت، اص ٚسٚد1
 دس تٕبع ٔؼتمیٓ لشاس داسد.ٔیب٘ی ٔٙٙظ  پردةتشیٗ ػبُٔ حفبظتی، ثب  ( خبسخی2

 ٌیش پیشأٖٛ ٘خبع، دس ٔدبٚست ثخؾ خبوؼتشی ٔغض لشاس داسد. ( ٔبیغ ضشث3ٝ

 ؿٛ٘ذ. ذٜ ٔیٔٙٙظ دیپردة ٔخ، ٞش ػٝ نیمکرة ( دس ؿیبس ثیٗ دٚ 4

 .......... Bتشخالف تخؾ   Aدّذ، دس تخؾ خساًؼیل غـا سا ًـاى هی اذدس هٌحٌی هقاتل کِ زغییش .66

 ؿٛد. ٞبی غـب ٔـبٞذٜ ٔی ثؼذی ثشخی پشٚتئیٗ ( تغییشی دس ػبختبس ػ1ٝ
 ٕٔىٗ اػت. ٞبی پتبػیٓ اص یبختٝ غیش ( خشٚج غیشفؼبَ ی2ٖٛ
 افضایؾ اػت.  ػذیٓ دس حبَ  ٞبی ٘فٛرپزیشی غـب ثٝ یٖٛ( 3
 اػت. ثؼتٝٞبی ػذیٕی  وب٘بَدریچۀ ( 4

 .......... زَاًذ هی..........  ػلثی یاختۀ .66

 داسای آػٝ ثب ا٘ـؼبثبت فشاٚاٖ دس ا٘تٟبی خٛد ثبؿذ. ـ ( ساثظ ثشخالف حؼی1

 اؿتٝ ثبؿذ.ای د چٙذیٗ داسیٙٝ ٔتلُ ثٝ خؼٓ یبختٝ ـ ( ساثظ ٕٞب٘ٙذ حشوتی2

 ای ثبؿذ. داس دس عشفیٗ خؼٓ یبختٝ ٞبی ٔیّیٗ داسای سؿتٝ ـ ( حشوتی ٕٞب٘ٙذ ساثظ3
 غیشػلجی ا٘تمبَ دٞذ.یاختۀ ٞبی ػلجی سا ثٝ یه  پیبْ ـ ( حؼی ثشخالف حشوتی4

 .......... ػاصهاًذّی ؿذُ اػر، .......... دس ّش جاًَسی کِ دػسگاُ ػلثی هشکضی تِ ؿکل .64

 ػتٍبٜ ػلجی ٔحیغی دس تٕبْ ثذٖ پشاوٙذٜ ؿذٜ اػت. د ـ ػلجیشبکۀ ( 1

 ػلجی دس ٞش ثٙذ ـ چـٓ اص تؼذاد صیبدی ٚاحذ ثیٙبیی تـىیُ ؿذٜ اػت.گرة ( ٔغض ثٝ ٕٞشاٜ یه عٙبة ػلجی ؿىٕی داسای 2
 ٞبی ػلجی داسای ضخبٔت یىٙٛاخت ٞؼتٙذ. عٙبة ٞبی ثیٗ آٟ٘ب ـ ٚ سؿتٝ ( ٔغض ثٝ ٕٞشاٜ دٚ عٙبة ػلجی3

 ثخؾ ػمجی عٙبة ػلجی ثشخؼتٝ ؿذٜ اػت. ـ ٕٞشاٜ یه عٙبة ػلجی پـتی( ٔغض ثٝ 4
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4 

 ؟کٌذ کاهل هی یًادسػس ػثاسذ صیش سا تِ کذام گضیٌِ .66

 «ّای ..........  دس اًؼاى، گیشًذُ»

 ای ؿىُ لشاس داس٘ذ. ٞبی اػتٛا٘ٝ ( ثٛیبیی، دس ثیٗ یبخت1ٝ

 ٞبی ثٛیبیی داسای ٔظن ٞؼتٙذ. ( چـبیی، ٕٞب٘ٙذ ٌیش٘ذ2ٜ

 داس داس٘ذ. ٞبی ٔظن وٝ د٘ذسیت ٞؼتٙذ  ٞبی ػلجی ثٛیبیی، یبختٝ( 3

 ٞبی پٛؿـی لشاس داس٘ذ. ٞبی ثٛیبیی دس ثیٗ یبختٝ  ( چـبیی، ثشخالف ٌیش٘ذ4ٜ

 ّای خـسیثاى یا ًگْثاى داسًذ؟ ّای صیش دس اعشاف خَد یاخسِ چٌذ هَسد اص گیشًذُ .61

  ّای چـایی اًؼاىُ گیشًذ -ب  ّای هَجَد دس کاًال جاًثی هاّی گیشًذُ -الف
  خا دس كذا یکیهکاً ةرندیگ -د   هشکة چـن یًَس یّا شًذُیگ -ج
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 .......... کِ دس هجاٍسذ گَؽ هیاًی قشاس داسد،..........  تخـی اص .66

  عَٛ خٛد ٔٛٞبی ظشیفی داسد.تٟٙب دس ثخـی اص  ـ ( ٔدشای ٌٛؽ1
 دایشٜ لشاس داسد. دس ٔدبٚست ٔدبسی ٘یٓ ـ ( ؿیپٛس اػتبؽ2

  ؿٛد. تٛػظ اػتخٛاٖ ٌیدٍبٞی ٔحبفظت ٔی ـ ( ؿیپٛس اػتبؽ3
 ؿٛد. تٛػظ ثبفت ػٍٙفشؿی ػبدٜ پٛؿیذٜ ٔی ـ ( ٔدشای ٌٛؽ4

 کٌذ؟ زکویل هی ًادسػسیصیش سا تِ جملۀ کذام گضیٌِ،  .66

 ..........«اػر کِ  دػسگاُ ػلثی هشکضی اًؼاى هؼادل تخـی اص..........  دس ؿکل هقاتل، تخؾ»
  وٙذ. ٞبی رٞٙی فشد وبٞؾ پیذا ٔی دس كٛست اختالَ، تٛا٘بیی -2( 1

 خٛد ؿٛد. ٞبی غیشػلجی تٛا٘ذ دچبس تخشیت دس یبختٝ ٔی MSدس افشاد ٔجتال ثٝ  -4( 2

 وٙذ. ٞبی ثٛیبیی ػمف ثیٙی سا اص تبالٔٛع دسیبفت ٔی اعالػبت ٌیش٘ذٜ -1( 3

 وٙذ. ٞبی حؼی دسیبفت ٔی ثشای ا٘دبْ اػٕبَ خٛد اعالػبتی سا اص ا٘ذاْ -3( 4
 
 

 .......... ، قغؼا.......... داسای زَاًاییۀ یاختّش دس تافر ػلثی،  .66

 وٙذ. ثٝ اػتمشاس یبختٝ ػلجی ٘یض وٕه ٔی ػبخت غالف ٔیّیٗ ـ( 1

 ٞبی ٔیّٛئیذی ثٝ ٚخٛد آٔذٜ اػت. اص تمؼیٓ یبختٝ ـ خٛاسی ( ثیٍب2ٝ٘
 ٞبی دیٍش سا ٘یض داسد. تٛا٘بیی ا٘تمبَ آٖ ثٝ یبختٝ ـ ( تِٛیذ پیبْ ػلجی3

 وٙذ. ساثظ پیبْ خٛد سا ثٝ یبختٝ حشوتی ٔٙتمُ ٔییاختۀ ـ تٛػظ  ( ٞذایت خٟـی دس آػ4ٝ

ؿذُ دس خساًؼیل ػول ایجاد دهندة  نشانتا زَجِ تِ ؿکل هقاتل کِ  .677
 .......... ،تاؿذ یک یاخسِ هی

 ، پٕپ ػذیٓ پتبػیٓ ؿشٚع ثٝ فؼبِیت خٛاٞذ وشد.2( دس حبِت 1

 ؿٛد. ثٝ ساػت ٞذایت ٔی ( پیبْ ػلجی دس عَٛ ایٗ یبختٝ اص ػٕت چپ2
ٖ ثب ػالٔت ػؤاَ ؿذٜ  ، دس ثخؾ ٔـخق1( دس حبِت 3 ٞـبی   غّظت یـٛ

  ثبؿذ. وٕتش ٔییبختٝ ٔثجت دسٖٚ 

غّظـت ػـذیٓ خـبسج     ،2ٞبی ٔثجت دسٖٚ غـب دس حبِـت   ( دس لؼٕت4
 تش اػت.٘ؼجت ثٝ دسٖٚ وٕ

 کٌذ؟ زکویل هی ًادسػسیصیش سا تِ  جملۀِ کذام گضیٌ .676

 «.......... قشاس داسد. هغض تِ ػور تاال قشاس داسد،..........  کِ گَػفٌذ، دسحالسی ٌّگام زـشیح هغضدس »

 ٞبی چٟبسٌب٘ٝ  تش اص ثشخؼتٍی ـ ثغٗ چٟبسْ پبییٗ ٞبی ثٛیبیی ( ِٛة1

 ٞبی ٔخ  ثظ ٘یٕىشٜدس دٚ عشف سا 2ٚ  1ٞبی  ـ ثغٗ ( ػغح پـتی2

 غذٜ سٚٔغضی دس پبییٗ اخؼبْ ٔخغظ  ـ ٞبی ثٛیبیی ( ِٛة3

 فیض ٚ پـت ثغٗ ػْٛ ٞب خّٛی اپی ـ ٟ٘ٙح ( ػغح پـتی4

 کٌذ؟ زکویل هی ًاهٌاػةسذ صیش سا تِ عَس چٌذ هَسد، ػثا .676

 «..........  ًیؼر، هوکي ٌذًیؼسّای چـن اًؼاى کِ دس زواع هؼسقین تا كلثیِ  ّایی اص الیِ تخؾ»

 ش ٍضؼیر دٌّذ.دس خاػخ تِ هحشک، زغیی -الف
 گشفسِ اػر.  ٌذ کِ اص خالػوا هٌـأتاؿدس زواع تا هایغ ؿفافی  -ب
 ٌذ.ٌاًذاصی ک ّایی سا ساُ ی زجضیِ هادُ حؼاع تِ ًَس، ٍاکٌؾدس خ -ج
 گشدد.  اؿٌذ کِ هَجة حفظ ؿکل کشٍی چـن هیای ؿفافی ت طلِمادة دس زواع تا  -د
1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

یا  ت ای

1

2

3

4
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 .......... ّوَاسُ..........  تا افضایؾ فؼالیر اػلاب .676

 وٙذ. افضایؾ پیذا ٔی ای كبف ٚ ٔخغظ اػت، ٞبی ٔبٞیچٝ دػتٍبٞی اص ثذٖ وٝ داسای ثٙذاسٜفؼبِیت  ـ پبساػٕپبتیه( 1

 تٛا٘ذ صیبد ؿٛد. ای ثذٖ ٔی ٞبی ثبفت ٔبٞیچٝ فؼبِیت تٕبْ یبختٝ ـ ( ػٕپبتیه2
 .سػب٘ٙذ ٞب ٔی ایٗ اػلبة دػتٛس ا٘دبْ فؼبِیت اسادی سا ثٝ یىی اص ایٗ ا٘ذاْ ـ ( پیىشی3

 ؿٛ٘ذ. خب ٔیٝ ؿٛ٘ذ ٚ اص ایٗ عشیك دس دػتٍبٜ ػلجی ٔشوضی خبث اعالػبت حؼی ٚاسد ٘خبع ٔی ـ ( حؼی ٔحیغی4

 اػر؟ ًادسػرّای هکاًیکی تذى اًؼاى  کذام گضیٌِ دستاسُ گیشًذُ .674

 ٔغض اسػبَ وٙٙذ. ساقۀٞبی ػلجی سا ثٝ ثشخی ٔشاوض ػلجی ثبالی  تٛا٘ٙذ پیبْ ( ٔی1

 ٞبی ٔتفبٚت داس٘ذ. اخضای سؿتٝ ٔب٘ٙذی ثب عَٕٛت خٛد ( ٍٕٞی دس دٚ ػ2

 ؿٛد. ( اعالػبت حؼی ٌشٚٞی اص آٟ٘ب ثٝ ٔخچٝ اسػبَ ٔی3

 ( ٕٔىٗ اػت تٛػظ پٛؿـی اص ثبفت پیٛ٘ذی احبعٝ ٘ـٛ٘ذ.4

 ، ..........ًیؼردس اػسیاد تِ الکل هوکي  .676

ٛاػی اص ػشعب1ٖ یشد.  ٘بلّیٗ ػلجی تحشیه( آصاد ؿذٖ 2 ٞب ٝث ٚخٛد ثیبیذ.  ( ٔـىالت وجذی ٚ لّجی ٚ ٘ا  وٙٙذٜ تحت تأثیش لشاس ٍث
ٚاوٙؾ ٝث ٔحشن3 ٚ فؼبِیت4 ٞب تغییش وٙذ.  ( صٔبٖ فؼبِیت دػتٍبٜ ػلجی ٚ  ٛؿیبسی  ٛخت افضایؾٞ  لشفٔ  ش ثبسٔ  ٖ ؿٛد. ( ثبٞ   ٞبی ثذ

 هظک داس تذى اًؼاى كحیح اػر؟ گیرندةّش  دربارةکذام گضیٌِ  .671

  طالتیٙی اػت. مادة( دس تٕبع ثب 1
 وٙذ. لجی حؼی، پیبْ سا ثٝ ٔغض ٚاسد ٔیػ یاختۀ( تٛػظ 2

  ( تٛا٘بیی تجذیُ اثش ٔحشن سا ثٝ پیبْ ػلجی داسد.3
 ؿٛد. ای ا٘ذن احبعٝ ٔی داس ثب فضبی ثیٗ یبختٝ ٞبی ٔظٜ ( تٛػظ یبخت4ٝ

 کٌذ؟ زکویل هی ًادسػسیکذام گضیٌِ، ػثاسذ صیش سا تِ  .676

 «.......... تا فشم كذهِ دیذى ّیدَکاهح دس اًؼاى،»
 ؿٛد.  ِیٕجیه دچبس اختالَ ٔی سامانۀ( فؼبِیت 1
 دٞذ. خبعشػپبسی اعالػبت سا اص دػت ٔی ( فشد تٛا٘بیی ث2ٝ
 دٞٙذ.  خبكی اص ٔغض تٛا٘بیی ایدبد ػیٙبپغ سا اص دػت ٔی ناحیۀٞبی  ( ٘ٛس3ٖٚ
  دس فشد سا ٘ذاس٘ذ.( ٔٛاد ٔخذس تٛا٘بیی ایدبد حغ ػشخٛؿی ٚ ِزت 4

 کٌذ؟ کاهل هی ًادسػسیکذام گضیٌِ ػثاسذ صیش سا تِ  .676

 «اػر کِ ّوَاسُ ..........هؼادل ػاخساسی دس چـن اًؼاى ..........  شمارةتا زَجِ تِ ؿکل هقاتل، تخؾ »
 
  دس افشاد ٔجتال ثٝ آػتیٍٕبتیؼٓ ا٘حٙبی غیشعجیؼی داسد. ـ «1( »1

 ؿٛد. ٞؾ وـیذٌی تبسٞبی آٚیضی، ضخیٓ ٔیثب وب ـ «2( »2

 دٞذ. ٚ اِٚیٗ ٍٕٞشایی ٘ٛس سا ا٘دبْ ٔیؿفبف اػت دس حبِت ػالٔت  ـ «1( »3

 وٙذ. ٞبی ٔٛخٛد دس ٔـیٕیٝ تغزیٝ ٔی ـ اص ٔٛیشي« 3( »4
 

 .......... چـن اًؼاى ػالن، شبکیةای هَجَد دس  ّای اػسَاًِ یاخسِ .676

 ا٘ذ. داسای آوؼٖٛ ثّٙذ ٚ د٘ذسیت وٛتبٜ( 1
 وٙٙذ.  پزیش ٔی سا ثب تِٛیذ پیبْ اِىتشیىی أىبٖ شیف اؿیبٞب ٚ خضئیبت ظ ( دیذٖ س2ً٘
 ؿٛد.  ( دس ٘ٛس وٓ تحشیه ؿذٜ ٚ دس ٘تیدٝ تحشیه آٖ تلبٚیش دلیمی تِٛیذ ٔی3
 ثبؿٙذ.  ٞبی ٔخشٚعی ٔی( داسای حؼبػیت ٘ٛسی ثیـتشی ٘ؼجت ثٝ یبخت4ٝ

 ًوایذ؟ کاهل هی ًادسػرصیش سا تِ عَس  جملۀکذام گضیٌِ  .667

  «.......... ن، دس هؼیش اًؼکاع ػقة کـیذى دػر دس تشخَسد تا جؼن داؽ،دس اًؼاى ػال»

   ؿٛد. ٞبی ػلجی ساثظ پتب٘ؼیُ ػُٕ ایدبد ٔی یبختٝهمۀ ( دس 1
   وٙذ. آوؼٛ٘ی ٘ٛسٖٚ حؼی، دٚ ٘ٛسٖٚ ساثظ ٘خبع سا تحشیه ٔیپایانۀ ( 2

 ٙذ.وٙ ٞبی ػلجی حشوتی ػیٙبپغ ایدبد ٔی ٞبی ػلجی ساثظ ثب یبختٝ ( یبخت3ٝ
 ، تغییش پتب٘ؼیُ اِىتشیىی ٘ذاسد.ػٝ ػش ثبصٚ ماهیچۀػلجی حشوتی ٔشثٛط ثٝ یاختۀ ( 4

 ی حغ ٍضؼیر .......... ّا تذى اًؼاى، گیشًذُدس  .666

 ؿٛ٘ذ.   ػش ثبصٚ، فمظ دس پی ا٘مجبم ػضّٝ تحشیه ٔی دٚ ماهیچۀ( دس 1
 تٛا٘ٙذ اعالػبتی سا ثٝ ٔشوض تٙظیٓ ٚضؼیت ٚ تؼبدَ ثذٖ اسػبَ وٙٙذ.  ( ٔی2
 ٜ ثیٙی، اص ٘ٛع ٔىب٘یىی ٞؼتٙذ.ٔٛخٛد دس ػمف حفش ویژةٞبی حغ ٜ ( ٕٞب٘ٙذ ٌیش٘ذ3
 ٞبی ٔخشٚعی ؿجىیٝ لبدس ثٝ تغییش اختالف پتب٘ؼیُ دٚػٛی غـبی خٛد ٞؼتٙذ. ( ثشخالف یبخت4ٝ
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 ؿَد. .......... هی ًیض هظگاًیّای  ّای هسلل تِ هاّیچِ ٍ سؿسِ..........  ػذػی چـن..........  کشدى تِ اجؼام ٌّگام ًگاُ .666

 وـیذٜـ لغٛس ٚ وشٚی  ـ ( ٘ضدیه2  ؿُ ـ لغٛس ٚ وشٚی ـ ( دٚس1

 وـیذٜ ـ ثبسیه ـ ( دٚس4  ؿُ ـ ثبسیه ـ ( ٘ضدیه3

 اػر؟ ًادسػرػاخساس چـن گاٍ، دربارة کذام گضیٌِ،  .666

 ٘ؼجت ثٝ پبییٗ آٖ، اص ػلت ثیٙبیی دٚستش اػت.( ثبالی چـٓ 1

 ٞبی ٔظٌب٘ی چـٓ داسد. ( ػٙجیٝ ضخبٔت وٕتشی ٘ؼجت ثٝ ٔبٞیچ2ٝ
 ٞبی چـٓ دس خّٛ ٔتلُ اػت. ٝ الیٝدْٚ چـٓ ث الیۀای  ثخؾ ٔبٞیچٝ( 3

 داسد. پٟٙبی وٕتشیچـٓ چپ، ٘ؼجت ثٝ ػٕت چپ آٖ قرنیۀ ( ػٕت ساػت 4

 ؼاى، کذام هَسد ًقؾ هؤثشی داسد؟ ّای تذى اً اًؼکاع همۀتشای تشٍص  .664

 ٞبی ٘ٛسٌّٚیب ( یبخت2ٝ  ( یبدٌیشی ٚ تدشث1ٝ

 ( ٔشوض اكّی پشداصؽ اعالػبت حؼی ثذ4ٖ  ( دػتٍبٜ ػلجی خٛدٔختبس3

 اػر؟ ًادسػردّذ،  ؿکل هقاتل کِ ًَػی اخسالل تیٌایی اكالح ؿذُ سا ًـاى هیدربارة کذام گضیٌِ،  .666

چـٓ ٘ؼجت ثٝ حبِت عجیؼـی  کرة تش ثٛدٖ لغش  ایٗ اختالَ تٟٙب دس اثش وٛچه( 1
 ؿٛد. ایدبد ٔی

 ؿٛد. ( ثذٖٚ ػیٙه، تلٛیش اخؼبْ دٚس ثش سٚی ؿجىیٝ تـىیُ ٔی2
 ٞبی ٔظٌب٘ی ثشای تغبثك اؿیبی ٘ضدیه وبفی ٘یؼت. ( لذست ا٘مجبم ٔبٞیچ3ٝ
ؿذٜ اص اخؼبْ ٘ضدیه، ثؼذ اص ؿجىیٝ ثـٝ ٞـٓ     ( ثذٖٚ ػیٙه، پشتٛٞبی ٘ٛس ثبصتبة4

 ذ.سػٙ ٔی
 
 دقیقه 31: گویی مدت پاسخ فیسیک

 اػر؟ ًادسػرّای صیش  چِ زؼذاد اص گضاسُ .661

 زَاى تاسداس کشد. الف( دس سٍؽ هالؾ، ّن سػاًا ٍ ّن ًاسػاًا سا هی

 تاؿذ. ب( دس یک دػسگاُ هٌضٍی قثل ٍ تؼذ اص زواع دٍ جؼن سػاًا هجوَع دٍ تاس ایي دٍ جؼن تا ّن تشاتش هی

 ؿًَذ. خالػسیکی تاسداس سا تِ خشدُ کاغزّایی ًضدیک کٌین تِ دلیل القا، خشدُ کاغزّا جزب هیلِ هی میلۀج( اگش یک 
 3( 4 2( 3 1( 2 ( كفش1

سا زخلیدِ   Aکةرة  آٍیضاى ّؼسٌذ. اگش تاس  Oنقطۀ فلضی هـاتِ تا تاسّای الکسشیکی یکؼاى تا ًخ اتشیـوی اص کرة دٍ  .666

 افسذ؟ کٌین چِ ازفاقی هی

  ٌیش٘ذ. ( ٞش دٚ وشٜ دس ساػتبی لبئٓ وٙبس ٞٓ لشاس ٔی1
 ٌیشد. دس ساػتبی لبئٓ لشاس ٔی Aکرة ( فمظ 2
 وٕتش فاصلۀ ( اثتذا دٚ وشٜ دس ساػتبی لبئٓ ثب ٞٓ تٕبع پیذا وشدٜ ٚ ػپغ دس 3

 یش٘ذ.ٌ اص حبِت لجُ اص ٞٓ لشاس ٔی
 ٌیش٘ذ. ثیـتش اص حبِت لجُ اص ٞٓ لشاس ٔیفاصلۀ ( اثتذا دٚ وشٜ دس ساػتبی لبئٓ ثب ٞٓ تٕبع پیذا وشدٜ ٚ ػپغ دس 4

e)/ؿَد.  ......... الکسشٍى اص ......... تِ ......... هٌسقل هی Kدس ؿکل صیش تا ٍكل کلیذ  .666 C)


 
191 6 10 

1 )


66  ـ ٌٛی ـ صٔیٗ 10

2 )


66  ـ صٔیٗ ـ ٌٛی 10

3 )/ 
133 75  ـ صٔیٗ ـ ٌٛی 10

4 )/ 
133 75  ـ ٌٛی ـ صٔی10ٗ

O هستۀتاس  .666
16 2

C هستۀچٌذ تشاتش تاس  8
12
 تاؿذ؟ هی 6

1 )4
3

 2 )3
4

 3 )6
5

 4 )5
6

 

چٌدذ   q3یکؼاى ٍ ًیشٍی خدالق ٍاسد تدش آًْدا تدا ّدن تشاتدش اػدر. تداس          q3  ٍq4دس ؿکل صیش تاسّای هثثر  .667

  هیکشٍکَلي اػر؟

1 )/5 625 2 )/6 25 
3 )/5 25 4 )/7 25 

B A



O

C 6
K

q C 1 4 q4 q C 2 2 q ?3

cm10 cm10 cm20
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اػر. اگش عَل ّدش ضدلغ هشتدغ سا دٍ تشاتدش کٌدین، تشایٌدذ        Fتشاتش  q1سٍ تشایٌذ ًیشٍّای ٍاسد تش تاس  دس ؿکل سٍتِ .666

 ؿَد؟ هی Fچٌذ  q1ًیشٍّای ٍاسد تش 

1 )1
2

 2) 1
4

 

3 )2
2

 4 )3
2

 

qای تا تاس  رسُ .666 C 4 ِاندازةای قشاس داسد. اگش  سٍی كفح     ُ ای تدِ   هیذاى حاكدل اص ایدي رسُ سٍی هحدیظ دایدش

rهشکض ایي رسُ تِ ؿؼاع  cm1 N اندازة، تِ  3
C


73 ای  هیذاى حاكل اص ایي رسُ سٍی هحیظ دایشُ اندازةاص  10

rتِ هشکض ایي رسُ ٍ ؿؼاع  a2  .تیـسش تاؿذa هسش اػر؟  چٌذ ػاًسیN.m
(K )

C
 

2
9

29 10 

1 )2 2 )3 3 )6 4 )4 

qتاس الکسشیکی  .666 C 1 ) نقطةۀ دس  16 , cm)0 8  ٍq C 2 ) نقطةۀ دس  16 cm, )8 چٌدذ   q3قدشاس داسد. تداس    0

) نقطۀهیکشٍکَلي تاؿذ زا تا قشاسگشفسي دس  cm, cm)8  هیذاى خالق دس هثذأ هخسلاذ كفش ؿَد؟ 8

1 )32 2 

2 )32 2 

3 )16 2 

4 )16 2 

ًیؼدسٌذ.   سدیدف  ّدن هشکضًدذ،   ّن P نقطۀّا کِ دس  دّذ. هشتغ هشتؼی اص رساذ تاسداس سا ًـاى هی آرایۀؿکل صیش دٍ  .664

dیا  d فاصلۀّا سٍی هحیظ هشتغ تِ  رسُ
2

 نقطۀاًذ. کذام گضیٌِ تضسگی هیذاى الکسشیکی تشایٌذ دس  اص ّن قشاس گشفسِ 

P  دسSI  کٌذ؟ دسػسی تیاى هی سا تٍِ جْر آى 

 ( كفش1

2 )
kq

d
2  ، 

3 )
kq

d
2

4
  ، 

4 )
kg

d
2  ، 

تاؿدذ.   هی Eاص ّن قشاس داسًذ. هیذاى خالق دس ٍػظ خظ ٍاكل دٍ تاس تشاتش  dفاصلۀ تِ  q1  ٍq2ای  دٍ تاس ًقغِ .666

Eٍػظ خظ ٍاكل دٍ تاس نقطۀ سا خٌثی کٌین، هیذاى دس  q1اگش تاس 
ؿَد.  هی 2

q

q
1

2
 تاؿذ؟ تشاتش کذام گضیٌِ هی 

1 )3
2

 2 ) 3
2

 3 )3 4 )3 

ػودَد اػدر. ًؼدثر     q1  ٍq2تش خظ ٍاكل تیي دٍ تاس  A نقطۀدس ؿکل صیش هیذاى تشایٌذ دس  .661
q

q
2

1
تشاتدش کدذام    

 گضیٌِ اػر؟

1 )3
4

 2 ) 3
4

 

3 )9
16

 4 ) 9
16

 

 qتاس  A نقطۀػر. اگش دس هغاتق ؿکل خغَط هیذاى اعشاف دٍ تاس الکسشیکی ًاّوٌام ٍ ّن اًذاصُ کـیذُ ؿذُ ا .666

تِ زشزیة اص ساػدر تدِ چدح تشاتدش کدذام       q  ٍqقشاس دّین، ًیشٍی ٍاسد ؿذُ تش تاس  qتاس  B نقطۀٍ دس 

 گضیٌِ اػر؟

1 ), 

2 ), 

3 ), 

4 ), 

q3 q2

q4 q6

q1

a

a

aa

y

x

cm4 cm3

q2q1

A

E

q3

q2

q6

q3
q2

q6

q2

q3

q

q2

d

q3

q2

d

P
q

q2

d
2

A

q

B

q



                                                             اختصاص تجربی.  1آزمون پیش .  دهم )دوره دوم متوسطه(یاز هیپا                               

 

 

 محل انجام محاسبات

8 

ِ     Eاص آى تشاتدش   a فاصةلۀ دس  qهیذاى الکسشیکی حاكل اص تاس  .666 ای هغداتق ؿدکل صیدش دس     اػدر. چْداس تداس ًقغد

ِ   aّای یک هشتغ تِ ضلغ  سأع ای سٍی هحدَسی کدِ اص هشکدض هشتدغ      قشاس داسًذ. تضسگی هیذاى الکسشیکدی دس ًقغد

a فاصلۀگزسد ٍ تش ػغح آى ػوَد اػر ٍ دس  هی
2
2

 تاؿذ؟ هی Eاص هشکض قشاس داسد چٌذ  

   ( كفش1

2 )
kq

a
2

 

3 )
kq

a
2

2

2
  

4 )
kq

a
22

 

NEدس فضایی یک هیذاى الکسشیکی یکٌَاخر افقی تِ تضسگی  .666
C

 qای  هَجَد اػر. دٍ تاس ًقغِ 200 C  1 3 

 ٍq C  2 چٌدذ ًیدَزي    6گلولةۀ  اًذ ٍ دس حدال زؼدادل ّؼدسٌذ. ٍصى     هغاتق ؿکل، دس ایي هیذاى قشاس گشفسِ 2

 اػر؟

1 )


42 10 

2 )


42 10 

3 )


42 2 10 

4 )


44 10 

 یاتذ. هیذاى الکسشیکی ......... هی اندازةتشٍین،  q2زا ًضدیکی تاس  q1سٍ اگش اص ًضدیکی تاس  دس ؿکل سٍتِ .667

 ( وبٞؾ1

 ( افضایؾ2

 ( اثتذا وبٞؾ ٚ ػپغ افضایؾ3

 ( اثتذا افضایؾ ٚ ػپغ وبٞؾ4

کٌدین ٍ ایدي رسُ دسٍى هیدذاى الکسشیکدی      ایجداد هدی   nC200تاس الکسشیکی  g10سٍی ػغح تادکٌکی تِ جشم  .666

mساب یکٌَاخر قائوی تا ؿ

s
 تاؿذ؟ کذام گضیٌِ هی SIهیذاى دس  اندازةکٌذ.  تِ ػور خاییي ؿشٍع تِ حشکر هی 28

m(g )اتؼاد تادکٌک سا کَچک فشم کٌیذ.( )
s

 210 

1 )
52 10 2 )510 3 )

54 10 4 )
56 10 

هٌفدی   پایانةۀ اص  qاػر. اگش تاس  V10هٌفی تازشی تشاتش پایانۀ ٍ خساًؼیل  V2هثثر تازشی تشاتش پایانۀ خساًؼیل  .666

تشاتدش چٌدذ    qتداس   انةدازة یاتذ.  کاّؾ هی mJ90جا ؿَد، اًشطی خساًؼیل الکسشیکی آى  هثثر تازشی جاتِ پایانۀتِ 

 کَلي اػر؟

1 )/7 5 2 )/



37 5 10 3 )/4 5 4 )/




34 5 10 

qهغاتق ؿکل صیش تاس  .666 nC Nسا دس هیذاى الکسشیکی یکٌَاخر  50
C


58 ٍ  B نقطةۀ زدا   A نقطةۀ ًخؼدر اص   10

AB/کٌین. اگش  جا هی جاتِ C نقطۀػدغ زا  m02  ٍ/BC m04    تاؿذ. زغییش خساًؼدیل الکسشیکدی اصA   زداC 

 چٌذ ٍلر اػر؟

1 )/ 
53 2 10 

2 )/ 
53 2 10 

3 )/ 
51 6 10 

4 )/ 
51 6 10 

  

q q 1 4 q q 2

r

45

q2q1
E
r

A

BC

q q

q q

a



 اختصاصی تجربی.  1آزمون پیش .  دهم )دوره دوم متوسطه(یاز هیپا                                                             

 

 محل انجام محاسبات

9 

NEدس یک هیذاى الکسشیکی یکٌَاخر  .664
C

 
32 هٌفی ٍ تا ػشػر  صفحۀاص  d فاصلۀخشٍزًَی سا اص  10

52 10 

ِ  هثثر تِ صفحۀکٌین. اگش ایي رسُ دس هجاٍسذ  هسش تش ثاًیِ دس ساػسای افقی خشزاب هی ای هسَقدف ؿدَد،    عَس لحظد

d هسددش تددَدُ اػددر؟ )تدداس خشٍزددَى  چٌددذ ػدداًسی/ C



191 6 /ٍ جددشم آى  10 kg




271 6 ٍ اص ًیددشٍی ٍصى  10
  کٌین.( ًظش هی كشف

1 )11 

2 )22 

3 )12 

4 )9 

 

جایی کاس  ؿَد. اگش دس ایي جاتِ هٌسقل هی B نقطۀتِ  V2تا خساًؼیل الکسشیکی  A نقطۀ، اص mC10تاس الکسشیکی  .666
 چٌذ ٍلر اػر؟ B نقطۀؿذ، خساًؼیل تا mJ10ًیشٍی هیذاى الکسشیکی 

1 )3 2 )2 3 )1 4 )/15 

 
 دقیقه 22: گویی مدت پاسخ شیمی

گؼسشؽ فٌاٍسی تِ هیضاى دػسشػی تِ هَاد هٌاػة ٍاتؼسِ اػدر، تدشای ًوًَدِ گؼدسشؽ كدٌؼر خدَدسٍ هدذیَى         .661
اجضایی هثسٌی اػر کِ اص هَادی تِ ًام ......... ػداخسِ  ؿٌاخر ٍ دػسشػی تِ ......... ٍ خیـشفر كٌؼر الکسشًٍیک تش 

 ؿًَذ. هی

 ( آٞٗ ـ سػب٘بٞب4 سػب٘بٞب ( فٛالد ـ ٘ی3ٕٝ سػب٘بٞب ( آٞٗ ـ ٘ی2ٕٝ ( فٛالد ـ سػب٘بٞب1

 اػر؟ ًادسػرکذام گضیٌِ  .666

 ٔب٘ذ. صٔیٗ ثب ٚخٛد اػتخشاج ٔٙبثغ ثٝ تمشیت ثبثت ٔی کرة( خشْ وُ ٔٛاد دس 1

 ٌشد٘ذ. آٚسیٓ، ثٝ ؿىُ پؼٕب٘ذ یب صثبِٝ ٚ یب تشویت ثب اخضای ٞٛاوشٜ ثٝ عجیؼت ثبصٔی دػت ٔی عجیؼت ثٝ( ٔٛادی وٝ اص 2

 ٞبی فؼیّی داؿتٝ اػت. ٞبی اخیش ٔیضاٖ افضایؾ اػتخشاج ٔٙبثغ ٔٛاد ٔؼذ٘ی سؿذ ثیـتشی ٘ؼجت ثٝ فّضٞب ٚ ػٛخت دس ػبَ( 3

 وٙذ. اٖ پؼٕب٘ذ ٚ صثبِٝ سا تِٛیذ ٔی( اػتخشاج یه فّض ثشخالف ٔلشف آٖ دس كٙؼت وٕتشیٗ ٔیض4

 ّؼسٌذ؟ ًادسػرّای صیش  چِ زؼذاد اص ػثاسذ .666

 ّای جذٍل زٌاٍتی هاًٌذ سًٍذ زغییش خللر فلضی دس آًْاػر. الف( سًٍذ زغییش ؿؼاع ازوی دس گشٍُ
 ؿَد. تیٌی خَاف ٍ سفساس آى هی گشٍُ ٍ دٍسُ( دس جذٍل زٌاٍتی ػثة خیؾ شمارةب( هَقؼیر یک ػٌلش )

 ّای جذٍل زٌاٍتی سًٍذ زغییش ؿؼاع ازوی اص چح تِ ساػر هاًٌذ خللر فلضی دس آًْاػر. دس دٍسُج( 
 ذ( خَاف فیضیکی ؿثِ فلضّا ؿثیِ تِ ًافلضّا ٍ سفساس ؿیویایی آًْا ؿثیِ فلضّاػر.

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

ّدا   فاٍذ دس ٍاکدٌؾ تدا دیگدش ازدن    گاص کلش ٍ گَگشد ّشدٍ ًافلضّایی ......... سًگ تَدُ ٍ تا ٍجَد حالر فیضیکی هس .666
 الکسشٍى .........

 ٌزاس٘ذ. ( ػفیذ ـ ثٝ اؿتشان ٔی2  ٌیش٘ذ. ( صسد ـ ٔی1

 ٌزاس٘ذ. ٌیش٘ذ یب ثٝ اؿتشان ٔی ( ػفیذ ـ ٔی4 ٌزاس٘ذ. ٌیش٘ذ یب ثٝ اؿتشان ٔی ( صسد ـ ٔی3

 صیش دسػر اػر؟ مقایسۀکذام  .647

Na( خلّت فّضی: 1 K Rb  2٘بیی اِىتشیىی: ( سػبC Ge Au  

P( خلّت ٘بفّضی: 3 S Cl  4 :چىؾ خٛاسی )Si C S  

 ؟ًیؼسٌذزغییش ؿیویایی ٍقَع یک ّایی اص  ًـاًِالضاهاً چِ زؼذاد اص هَاسد صیش  .646

 زـکیل سػَب ذ( فـاس دس دهای ثاترزغییش ج(  ب( جزب گشها الف( زَلیذ ًَس
 3( 4 2( 3 1( 2 ( كفش1

 اػر؟ ًادسػرتا گاص ّیذسٍطى کذام گضیٌِ  66دس خلَف ٍاکٌؾ ًافلضّای گشٍُ  .646

 دٞذ. ئٛس دس دٔبی اتبق ثٝ ػشػت ثب ٌبص ٞیذسٚطٖ ٚاوٙؾ ٔیٛ( ف1ّ

 دٞذ. ٕیدٔبی اتبق ثب ٌبص ٞیذسٚطٖ ٚاوٙؾ ٘( ثشْ دس 2

 دٞذ. ٔیثب ٌبص ٞیذسٚطٖ ٚاوٙؾ  C400( یذ دس دٔبی ثبالتش اص 3

C( وّش دس دٔبی 4 200 دٞذ. ثب ٌبص ٞیذسٚطٖ ثٝ آسأی ٚاوٙؾ ٔی 













V220

P

d
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ِ     ( ......... صیشالیِ اص الکسشٍى اؿغال ؿذCr24ُدس ازن کشٍم ) .646 خدش ٍ .........   اًذ کِ دس هیداى آًْدا ......... صیشالیدِ ًیود
 ّا سا اص ساػر تِ چح تخَاًیذ.( )گضیٌِ .تاؿٌذ هیالکسشٍى  6داسای الیِ صیش

 3ـ  2ـ  7( 4 4ـ  1ـ  7( 3 3ـ  2ـ  6( 2 4ـ  1ـ  6( 1

 اػر؟ ادسػرًکذام گضیٌِ  d دستۀدس هَسد فلضّای  .644

 فّض ٚاػغٝ ٚخٛد داسد. 11ػْٛ ٚ چٟبسْ خذَٚ ٞش وذاْ  دورة( دس 1

 ؿٛ٘ذ. ای ٞؼتٙذ وٝ دس عجیؼت ثٝ ؿىُ آصاد یبفت ٔی ( ٘مشٜ، ٔغ، پالتیٗ ٚ عال فّضات ٚاػغ2ٝ

 ؿٛد. ٞبی سٍ٘ی اػتفبدٜ ٔی ثشخی ٚػبیُ خبٍ٘ی ٔب٘ٙذ تّٛیضیٖٛ تهیۀٓ دس ( اص فّض اػىب٘ذی3

 ؿٛ٘ذ. ٞبی یٛ٘ی دس عجیؼت یبفت ٔی كٛست تشویت غّت ثٝ( فّضات ٚاػغٝ ا4

 یک کازیَى خایذاس ًؼثر داد؟ زیرالیۀزَاى تِ آخشیي  ّای الکسشًٍی صیش سا زٌْا هی یک اص آسایؾ کذام .646

1 )p
63 2 )s

24 3 )p
24 4 )d

43 

 ّای صیش دسػر ّؼسٌذ؟ چِ زؼذاد اص ػثاسذ .641

 خَد داسای آسایؾ ًیوِ خش ّؼسٌذ. زیرالیۀزشیي  ػٌلش دس تیشًٍی 4چْاسم  دورةالف( دس ػٌاكش 
 تِ فلضّای ٍاػغِ ؿْشذ داسًذ. d دستۀتِ فلضّای اكلی ٍ فلضّای  s  ٍp دستۀب( فلضّای 

 .یاتذ افضایؾ هیػَم، ؿیة ًوَداس کاّؾ ؿؼاع ازوی  دورةج( تا افضایؾ زذسیجی ػذد ازوی دس ػٌاكش 
 کٌٌذ. ذ( فلضاذ ٍاػغِ ٌّگام زثذیل ؿذى تِ یَى خایذاس خَد، آسایؾ ّـسایی گاص ًجیة خیذا ًوی

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

ٍ این. تش اثش ایي ٍاکٌؾ ّیذسٍکؼیذ فلض  % سا تا آب ٍاکٌؾ داد67ُتا خلَف )گشٍُ دٍم( گشم فلض قلیایی خاکی  6 .646

دػر آهذُ اػر. جشم هَلی ) عثق ٍاکٌؾ صیش تِ STPلیسش گاص ّیذسٍطى دس ؿشایظ  هیلی 6667
g

mol
( فلض قلیایی 

 خاکی سا تیاتیذ.

M(s) H O(l) M(OH) (aq) H (g)  2 2 22 

1 )24 2 )41 3 )81 4 )137 

جاهدذ تدا جدشم     فراوردةیک هَل خساػین ًیسشاذ، هغاتق ٍاکٌؾ صیش تایذ تِ زقشیة چٌذ دسكذ زجضیِ ؿَد زا جشم  .646

هاًذُ تشاتش ؿَد؟ ) تاقی دهندة واکنش
g

K ,N ,O :
mol

  39 14 16) 

KNO (s) KNO (s) O (g) 3 2 22 2 

1 )44 2 )54 3 )64 4 )74 

 ؟ًذاسد ّا ٍجَد هٌاتغ کف اقیاًَععَس ػوذُ دس  یک اص فلضاذ صیش تِ ػَلفیذ کذام .646

 (Cu)( ٔغ 4 (Al)( آِٛٔیٙیٓ 3 (Fe)( آٞٗ 2 (Mn)( ٍٔٙٙض 1

 : تِ جضّای صیش ًادسػر ّؼسٌذ،  زوام ػثاسذ .667

 ؿٛد.  ػًٙ ٔؼذٖ ثٝ فّض آٞٗ تجذیُ ٔی ةعمددس فشایٙذ اػتخشاج فّض آٞٗ، لؼٕت ( 1

 ؿٛد.  اػتفبدٜ ٔی اص ػٙلشٞبی وشثٗ یب ػذیٓ، آٖ ثشای اػتخشاج آٞٗ اص ػًٙ ٔؼذٖ( 2

 ثبؿذ. ٔی 111ثبصدٜ اغّت فشایٙذٞبی كٙؼتی ثشاثش ( 3

 اوؼیذ، ساثغٝ ٔؼتمیٓ داسد.  دی ثبصیبفت فّضات ثب افضایؾ سدپبی ٌبص وشثٗ( 4

 : تِ جض ،ٌذّا كحیح ّؼس زوام گضیٌِ .666

 ثشد٘ذ.  آٟ٘ب پی سازندة ػٙلشٞبی ثب ٔٛاد خٛاف ٔیبٖ ساثغٝ ثٝ ٞب داٖ ؿیٕی تدشثی، دا٘ؾ ٌؼتشؽ ثب( 1

  .ؿٛد ٔی خٛاف ثٟجٛد ٌبٞی تغییش ٚ ػجت یىذیٍش ثٝ آٟ٘ب افضٚدٖ ٚ ٔٛاد ثٝ دادٖ ٌشٔب وٝ دا٘ـٕٙذاٖ دسیبفتٙذ( 2

 آیٙذ.  دػت ٔیٝ صٔیٗ ث ةکرثشخی اص ٔٛاد عجیؼی ٚ ٔلٙٛػی اص ( 3

 ٔب٘ذ. تٛاٖ ٘تیدٝ ٌشفت وٝ خشْ وشٜ صٔیٗ تمشیجب ثبثت ٔی ثب تٛخٝ ثٝ ٚخٛد چشخٝ ٔٛاد ٔی( 4

 یاتذ؟  ّای صیش تِ كَسذ یکٌَاخر افضایؾ هی ػثاسذازوی، چٌذ هَسد اص  دس گشٍُ چْاسدّن، تا افضایؾ ػذد .666

 زوایل تشای اؿسشاک الکسشٍىب(   هیضاى سػاًایی الکسشیکیالف( 

 خللر فلضیذ(  زشیي الیِ ّای تیشًٍی زؼذاد الکسشٍىج( 
1 )4 2 )3 3 )2 4 )1 
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 اػر؟  ًادسػرکذام گضیٌِ  .666

 ٞب ٔٙجغ غٙی اص ٔٙبثغ فّضی ٌٛ٘بٌٖٛ اػت وٝ ا٘ؼبٖ ثٝ تبصٌی آٖ سا وـف وشدٜ اػت.  ثؼتش الیب٘ٛع( 1

ٞـب، دس اغّـت ٔٙـبعك ثـٝ كـٛست       ٔٙبثغ ا٘جبؿتٝ ؿذٜ دس الیـب٘ٛع ( 2

ٞبیی غٙی اص فّضٞبیی ٔب٘ٙذ ٍٔٙٙـض، وجبِـت، آٞـٗ،     ٛػتٝٞب ٚ پ وّٛخٝ

 ؿٛد.  ٘یىُ، ٔغ ٚ... یبفت ٔی

3 ) ُ ٖ  ؿىُ ٔمبثـ ٞـبی ػـِٛفیذی دس اػٕـبق دسیبٞـب سا ٘ــبٖ       ػـتٛ

 دٞذ.  ٔی

ٞب ثیـتش اص رخـبیش صٔیٙـی    ٞبی فّضی دس وف الیب٘ٛع غّظت ٌٛ٘ٝ( 4

 اػت. 

 : تِ جضّای صیش ًادسػر ّؼسٌذ،  زوام گضیٌِ .664

ثشداسی اص ٔٙبثغ ؿیٕیبیی ثؼتش دسیب ثٝ یىی اص كٙبیغ وّیذی ٚ تأثیشٌزاس دس سٚاثظ وـٛسٞب  حبَ حبضش اوتـبف ٚ ثٟشٜدس ( 1

 تجذیُ ؿذٜ اػت. 

 تٛا٘ذ اص ٔٙبثغ دسیبیی اػتفبدٜ وٙذ.  وـٛس ایشاٖ دس حبَ حبضش ٔی( 2

 ثبؿذ.  ٕ٘ی ذٖ یىؼبٖثٝ عجیؼت ثٝ ؿىُ ػًٙ ٔؼ آًٞٙ ٔلشف ٚ اػتخشاج فّض ثب آًٞٙ ثبصٌـت فّض( 3

 ا٘شطی ٘ذاسد.  ةذخیرثیش چٙذا٘ی ثشسٚی أثبصیبفت فّضات اصخّٕٝ آٞٗ، ت( 4

 یاتذ؟ دس ػٌاكش گشٍُ دٍم جذٍل زٌاٍتی تا افضایؾ ػذد ازوی، چٌذ هَسد اص خاساهسشّای صیش کاّؾ هی .666

 خزیشی    ٍاکٌؾب(  ّای ظشفیر  ًیشٍی جارتِ هیاى ّؼسِ ٍ الکسشٍىالف( 

 آصادؿذى ًَس ٍ گشها دس اثش ٍاکٌؾ تا گاص کلش ذ(   زوایل اص دػر دادى الکسشٍى                  ج( 

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 قشاس داد؟        Yتِ جای  زَاى چٌذ هَسد اص خاساهسشّای صیش سا هی ػَم تاؿذ، دورةسٍ تشای ػٌاكش  اگش ًوَداس سٍتِ .661

 خزیشی الف( ٍاکٌؾ
 ب( زوایل تشای اص دػر دادى الکسشٍى

 ّای ظشفیر ج( جارتِ ّؼسِ تش سٍی الکسشٍى
 ذ( خللر ًافلضی

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

8/ تِ كَسذ صیش زجضیِ ؿَد، %67تا تاصدُ  ،گشم کلؼین کشتٌاذ x اگش .666  x .گاصی زَلیذ خَاّذ ؿذ ةفراوردگشم  8

C) کذام اػر؟ ,O ,Ca :g.mol


  
112 16 40) 

CaCO (s) CaO(s) CO (g) 3 2 
1 )75 2 )51 3 )35 4 )25 

 .اتذی یه ......... یخللر فلض جِیتَدُ ٍ دس ًس .........تاؿذ، اص دػر دادى الکسشٍى  .........دس ّشچِ ؿؼاع ازن  .666

 تش ـ وبٞؾ وٕتش ـ ساحت (4 ـ دؿٛاستش ـ وبٞؾ وٕتش (3 ـ دؿٛاستش ـ وبٞؾ ـتشثی (2 تش ـ وبٞؾ ـ ساحت ـتشیث( 1

آى تدا   َىیکاز یالکسشًٍ ؾیتَدُ ٍ آسا.........  یالکسشًٍ ؾیآسا یاػر کِ داسا ......... ػٌلش ،64 یتا ػذد ازو یػٌلش .666
 ......... ةیتاس هـاتِ گاص ًج يیـسشیت

]( ٚاػغٝ ـ 1 Ar] d s
4 2

18 3 ]( اكّی ـ 2 ثبؿذ. ـ ٔی 4 Ar] d s
5 1

18 3  ثبؿذ. ـ ٔی 4

]( ٚاػغٝ ـ 3 Ar] d s
5 1

18 3 ]( ٚاػغٝ ـ 4 ثبؿذ. ـ ٕ٘ی 4 Ar] d s
5 1

18 3  ثبؿذ. ـ ٔی 4

42/اگش دس یک ًوًَِ  .617 Na)گشهی ػذین کشتٌاذ  4 CO )2 4/ًاخالق،  3 گشم ػذین خالق ٍجَد داؿسِ تاؿذ،  6
 دسكددددذ خلددددَف ػددددذین کشتٌدددداذ دس کددددذام گضیٌددددِ تددددِ دسػددددسی تیدددداى ؿددددذُ اػددددر؟       

(Na ,C ,O :g.mol


  
123 12 16) 

1 )25% 2 )28% 3 )32% 4 )36% 
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