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 ١

        شيمي عمومي

  ام عبارت درست است؟كد‐۱
  .ها، بلور سديم كلريد سخت و شكننده است با وجود نيروهاي جاذبه الكتروستاتيك قوي بين يون)۱  
  .هاي عناصر مختلف از لحظ جرم و خواص شيميايي مشابه هستند اتم)۲  
  .ت استاشعه كاتدي از قطب منفي به سمت قطب مثبت جريان داشته و داراي بار مثب)۳  
  .هاي يك اسيد و يا يك باز هستند كه تعداد معيني مولكول آب به همراه دارند ها نمك هيدرات)۴  

  كدام آرايش الكتروني درست است؟‐۲

  ۱(29
29 43 sd]Ar[:cu  ۲(15

24 43 sd]Ar[:cr  ۳(10
28 3d]Ar[:Ni  ۴(5

23 3d]Ar[:v  
   مشابه كدام است؟4siclشكل فضايي مولكول ‐۳

  ۱( 2OF  ۲(2CO  ۳(3pH  ۴( 4CH  
  ها قطبي بوده و ساختار يكساني دارند؟ كدام دسته از مولكول‐۴

  ۱(3BCl ، 3NH ، 3ASF    ۲(3BH ، 3Alcl ، 3Pcl  
  ۳(3Pcl ، 3NH ، 3ASF    ۴(2SO ، 2CO ، OH2  

  ؟نيستكدام گزينه درست ‐۵
  .ها يكسان است ي بوده كه شبكه بلور آنسالماس و گرافيت هر دو جامد كواالن)۱  
  .شود هاي سنگ زني و سنباده استفاده مي  به عنوان ساينده در ماشينsicدر صنعت از )۲  
  .شود  ميهاي آب پيوند هيدروژني تشكيل هاي هيدروژن فلوئوريد مانند مولكول بين مولكول)۳  
  هاي يوني در حالت مذاب رسانايي الكتريكي دارند ولي در حالت جامد خير  جامد)۴  

molبا توجه به مقادير داده شده، گرماي واكنش چند ‐۶
kjاست؟    

)g(OH)g(CO)g(O)g(HC 22222 2
2
5

+→+  

  ۱(۵/۱۲۵۵‐  ۲(۵/۱۲۵۵+  
  ۳(۱/۸۰۲‐  ۴(۱/۸۰۲+  

   شود؟  مي]CO[كدام عامل سبب افزايش مقدار ‐۷
  كاهش دما )۱  
  افزايش دما )۲  
  افزايش كاتاليزگر )۳  
  NOكاهش غلظت )۴  

]NO[و غلظت ) K(كاهش دما چه اثري بر مقدار ثابت تعادل ‐۸    در حالت تعادلي داده شده دارد؟2
kj/H)g(O)g(N)g(NO 55822 222 −=∆+⇔  

  كاهش ـ افزايش  )۱  
  ـ  افزايش افزايش ) ۲  
  كاهش ـ كاهش )۳  
  افزايش ـ كاهش )۴  

mlو چگالي % ۳/۹۸ليتر محلول اسيد سولفوريك با درصد جرمي   ميلي۲۰۰موالريته ‐۹
g/ lit چند 841

mol است؟ )g۹۸ = جرم مولي اسيد(  

  ۱( ۳۸/۷  ۲(۶۹/۳  ۳(۲۳/۹  ۴(  ۴۶/۱۸  

24252 مطابق واكنش 52ON مول ۱۶/۰‐۱۰ 42 OONON  دقيقه ۲بعداز گذشت . شود  تجزيه ميCo67 در ظرف يك ليتري و در دماي →+
 بر حسب مول بر ثانيه يزماندوره  در اين 2NO و سرعت متوسط توليد52ON و سرعت متوسط تجزيه شدن ماند در ظرف باقي مي 52ON مول از ۱/۰

  به ترتيب از راست به چپ كدام است؟

  ۱(3101 −× ، 4105 −×    ۲(4105 4101 و ×− −×  

  ۳(4105 −× ، 3101 −×    ۴(3101 −× ، 3105 −×  

mol/kj(Hf(  مولكول
o∆  

)g(CO2  5393 /−  
)g(OH2  8241/−  
)g(HC 22  7226 /+  

 
 رژيان

 مسير واكنش 

kj134 

)NOCO( 2+ =∆H KJ226 
)NOCO( +2 

 رفت

 رفت

 برگشت
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 ٢

        شيمي آلي 

25223مولكول داده شده كدام است؟                                                                                     ‐۱۱ )HC(C)F(C)Cl(C)CH( =    
   ـ هگزن ۳ ـ متيل ـ ۲ ـ فلوئورو ـ ۳ ـ اتيل ـ ۴ ـ كلرو ـ ۲)۲   ـ هگزن ۳ ـ متيل ـ ۵ ـ اتيل ـ ۳ ـ  ـ فلوئورو۴ ـ كلرو ـ ۵)۱  
   ـ هگزن ۴ ـ متيل ـ ۵ ـ فلوئورو ـ ۴ ـ كلرو ـ ۵ ـ اتيل ـ ۳)۴   ـ هگزن ۴ ـ متيل ـ ۲ ـ فلوئورو ـ ۳ ـ اتيل ـ ۴ـ كلرو ـ ۲)۳  

  گذاري درست است؟ كدام نام‐۱۲
  

  ۱( 

n
|

HCCHC.V.P

Cl 














−=    متا ـ كرزول                                     )۲                        2

  
  

   ـ متيل سيلكو پروپان۲ اتيل ـ ‐۲ ـ كلرو ـ ۱سيس ـ                                      )۴                               بنزآلدهيد                                    )۳  

  
  كدام عبارت درست است؟‐۱۳

  .كند بوتين با محلول آمونياكي نقره نيترات رسوب سفيد رنگ توليد مي‐۲ )۱  
  .دوينگ  را، واكنش صابوني شدن ميNaOHها با  واكنش روغن )۲  
  .شود انول نوعي الكل است كه به سرعت به آلدهيد تبديل مي )۳  
  .ت ـ دي كلراتان، محصول واكنش افزايشي كلريد هيدروژن به وينيل كلريد اس۲ و ۱ )۴  

   ـ هگزين كدام است؟۳ ـ متيل ـ ۲ ـ كلرو ـ ۵برمو ـ ‐۲فرمول ساختاري ‐۱۴
  ۱(Cl)CH(CBrC)CH(CHCH 232323 ≡  ۲(Br)CH(CCHClC)CH(C 323 ≡  
  ۳(Cl)CH(CCHBrC)CH(C 323 ≡  ۴(Br)Cl)(CH(CCCHC 352 ≡  

  اند؟  به ترتيب كدامB و Aهاي مقابل نام مواد  در واكنش‐۱۵
AHCHCCH →+≡− 23)۱  

BOHA) ول نهايي محص( →+ 2)۲  
  ستون اپروپن ، ‐۱)۴   پروپانول ‐۲پروپن ، ‐۲)۳  ستون اپروپن ، ‐۲)۲  پروپانول ‐۲پروپن ، ‐۱)۱  

  )در شرايط دما و فشار استاندارد. (شود  گرم گاز كربن دي اكسيد توليد مي۵/۱۶ ليتر كدام هيدروكربن ۸/۲از سوختن ‐۱۶
  ۱(323 CHCHCH  ۲(233 )CH(CHCH  ۳(5233 HC)CH(CHCH  ۴(3233 CH)CH(CCH  

  آيد؟ از اكسايش اتيلن و سپس واكنش با آب به ترتيب كدام تركيبات به دست مي‐۱۷
  اتيلن اكسيد ـ استالدهيد )۲    اتيلن اكسيد ـ اتيلن گليكول )۱  
  اتان ـ اتيلن گليكول )۴  كربن دي اكسيد ـ كربنيك اسيد )۳  

        ؟نيستكدام عبارت درست ‐۱۸
  .شود گليسرول الكل سه عاملي بوده و از آن نيتروگليسرين تهيه مي )۱  
nnHCها فرمول عمومي  ها مانند آلكن  سيلكوآلكان)۲     . دارند و سير نشده هستند2
  .برد  از بين مياستيلن رنگ قرمز محلول برم در تتراكلريد كربن را)۳  
  .شوند ها و مالمين بلند زنجير بوده كه به علت سختي و محكمي در حرارت ماليم تجزيه نمي كليتبا)۴  

  اند؟  به ترتيب كدامB و Aدر واكنش زير ماده ‐۱۹

BClAClCH AlCl →+ →+ 23
  بنزن3

  كلروبنزن ـ ارتودي كلرو بنزن)۲    متيل بنزن ـ پاراكلروتولوئن )۱  
  كلروبنزن ديـ  متا،كلروبنزن)۴    ن ـ بنزيل كلريد زمتيل بن)۳  

  شود؟  گرم محصول كلردار توليد مي۷۲/۶ گرم استيلن با چند گرم گاز كلر، ۰۴/۱از واكنش كامل ‐۲۰
  ۱( ۶۸/۹  ۲(  ۶۸/۵  ۳(۸۴/۲  ۴(۸۴/۴  

        شيمي معدني

  ؟شود نمييك در فرآيند تبديل با بخار آب توليد  كدام‐۲۱
  متان )۴  هيدروژن )۳  ربن منواكسيد ك)۲  كربن دي اكسيد )۱  

CHO 

3CH 

OH 

Cl 

H 

CH3 

25CH 

 نور
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 ٣

  كدام گزينه درست است؟‐۲۲
  .اي كاربرد دارد هاي هسته گاهيع، به عنوان خنك كننده در واكنشسديم ما)۱  
  . است2Clتر از مولكول   بيش2Fانرژي تفكيك پيوند در مولكول )۲  
  .شود و گاز اكسيژن در آند آن آزاد مي نزداوفلز سديم در كاتد سلول )۳  

−يون )۴  
3ClO محصول واكنش گاز كلر با ،NaOHدر دماي معمولي است .  

  ترين است؟ ضريب انباشتگي كدام ساختار كم‐۲۳
  )fcc( وجوه پر مكعبي مراكز)۴  مكعبي ساده )hcp (  ۳(اي  آرايش شش گوشه)bcc(  ۲(مكعبي مركز پر )۱  

  كدام عبارت درست است؟‐۲۴
  .شود  در آن ميsi-o-si، به تركيب شيشه موجب تقويت پيوندهاي ONa2افزودن )۱  
  .دهند هاي شيميايي را افزايش مي مواد گداز آور در شيشه، انحالل پذيري آن در حالل)۲  
  .تري دارند ي جامد تشكيل شده و نسبت به فلزات سختي كمها طي فرآيند حرارتي از نافلزات معدن سراميك)۳  
  .شود داري مي سولفوريك اسيد در مخزن رنگي حاوي رنگدانه آهن اكسيد نگه)۴  

   است؟. . . . ABC ABCآرايش تنگچين كدام ساختار به صورت ‐۲۵
 hcp  ۳(bcc  ۴(ccp)۲  ساختار مكعبي ساده )۱  

    اند؟ معناصر اصلي سازنده كودهاي معدني كدا‐۲۶
  ۱( K ، N ، C  ۲(P ، K ، Mg  ۳( N ، P ، K  ۴(B ، N ، P  

  ؟باشد نمييك كاني مس  كدام‐۲۷
  ۱(CuS  ۲(SCu2  ۳(OCu2  ۴( مس كربنات  

   است؟نادرستكدام گزينه ‐۲۸
  ۱(NaF.AlF    روي  بالند=   ZNS)۲   كربوليت طبيعي =33
  ۳(2FeS= 32)۴     پيريتOCr 32 وOFe= كروميت   

  گيرند؟ به ترتيب كدام عناصر در شبكه بلور سيليسيم جاي مي» p«و نيم رساناي نوع » n«نيم رساناي نوع در ‐۲۹
   كربن ـ آلومينيم)۴  ارسنيك ـ بور) ۳  بور ـ ارسنيك )۲  فسفر ـ گوگرد )۱  

  ؟شود نميتغليظ سولفوريك اسيد بازيابي شونده، به كدام منظور انجام ‐۳۰
  جويي در مصرف انرژي  صرفه)OH2  ۲ و 2SO ، 2Oتجزيه اسيد به گازهاي )۱  
  جداسازي آب از اسيد )۴    كاهش حجم اسيد )۳  
        شيمي تجزيه

   محلول چند است؟PH.  است۰۰۱/۰ نرمال برابر ۰۱/۰جه تفكيك يوني اسيد تك پروتوني در محلول در‐۳۱
  ۱(۵/۲  ۲(۲  ۳(۵/۳  ۴(۵  

3−عدد اكسايش فسفر در ‐۳۲
4POيك برابر است؟  با عدد اكسايش در كدام  

  ۱( 2HClO  ۲(4HClO  ۳(HClO  ۴( 3HClO  
  ؟باشد نمي) تامپون(كدام يك بافر ‐۳۳

  ۱(43POH 42 وPONaH  ۲(HCl و NaCl  
  ۳(COOHCH COONaCH و 3− −3  ۴(HF و NaF  

  شده نسبت ضريب گوگرد به پتاسيم پرمنگنات كدام است؟ پس از موازنه واكنش داده‐۳۴
OHSOKMnSOSSOHSHKMnO )S( 24244224 +++→++  

  ۱(۲  ۲(۴/۰  ۳(۱  ۴(۵/۲  
   است؟نادرستدر پيل خشك معمولي كدام عبارت ‐۳۵

  دهند  الكتروليت پيل را تشكيل ميClNH4و  2ZnCl ، 2MnOتركيبي از )۱  
  .كند  ، آب توليد مي2MnOگاز هيدروژن با )۲  
  شود گرافيت اكسيد مي)۳  

  ۴(+
4NHشود  كاهيده مي.  
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 ٤

نرماليته و ارزش . شود رنگ مي مطابق واكنش داده شده بيپراكسيد ل هيدروژن ليتر محلو  ميلي۲۵ نرمال توسط ۱/۰ات ليتر از محلول پتاسيم پرمنگن ميلي ۵۰‐۳۶
  حجمي هيدروژن پراكسيد به ترتيب از راست به چپ كدام است؟

OHSOKMnSOOSOHOHKMnO 2424242224 +++→++  
  ۱(۲/۰ ، ۱۲/۱  ۲(۲ ، ۱۲/۱  ۳(۲/۰ ، ۲/۱۱  ۴(۲ ، ۲/۱۱  

   كدام درست است؟،واكنش داده شدهدر ارتباط با ‐۳۷

AgFeAgFe 22 2 +→+ ++  

E/80ولت )Ag/Ag( +=+o  ،     4402ولت /E )Fe/Fe( −=+o  

  يابند  در محلول افزايش مي2Fe+هاي  يون)۱  

  ۲(oE ولت است۳۶/۰ پيل .  
  .يابد وزن الكترود نقره كاهش مي)۳  
  .يابد وزن الكترود آهن افزايش مي)۴  

  ) Cu(M(=64گرم (كند؟   آمپر از محلول سولفات مس به مدت نيم ساعت چند گرم مس رسوب مي۵/۰ جريان باعبور‐۳۸
  ۱( ۷۴۶/۰  ۲(۴۹۲/۱  ۳(۵۹۶/۰  ۴(  ۲۹۸/۰  

 موالر است ۱/۰ريد آمونيوم ري كه نسبت به هر يك از دو تركيب آمونياك و كلفليتر محلول هيدروكلريك اسيد يك موالر به يك ليتر از محلول با  ميلي۱۰‐۳۹
  ايي به ترتيب از راست به چپ كدام است؟ محلول نهPH و ]HO[غلظت . كنيم اضافه مي

5
423 1081 −+ ×=++ /KHONHOHNH b  

  ۱(510192 −×/ ، 349 /    ۲(510451 −×/ ، 169 /  

  ۳(1010926 −×/ ، 844 /    ۴(1010574 −×/ ، 664 /  

11حالليت و غلظت يون فلوئوريد در محلول سير شده آن به ترتيب از راست به چپ كدام است؟ ‐۴۰
2 104 −×=)CaF(ksp  

  ۱(410152 −×/ ، 410152 −×/  ۲(410423 −×/ ، 410846 −×/  

  ۳(410152 −×/ ، 410314 −×/  ۴(410423 −×/ ، 810624 −×/  
        شناخت صنايع شيميايي

  .گويند مي . . . . . . . ، و آماده سازي فلزات براي مصرفها ي آنها نيبه علم استخراج فلزات از كا‐۴۱
  الكترولس )۴  الكتروليز )۳  آبكاري )۲  متالورژي )۱  

  .گويند مي. . . . . . اگر كانگ از سيليس باشد آن را ‐۴۲
  اسيدي )۴  آمفوتر )۳  خنثي )۲  بازي )۱  

  خالص كدام تركيب است؟نامرمر رنگين نوع ‐۴۳
  يم سولفات سد)۴  سديم كربنات )۳  كلسيم كربنات )۲  م سولفات يسكل)۱  

  پذيري دارد؟ از بين مواد اوليه سراميك كدام يك خاصيت شكل‐۴۴
  ها ك ذوبكم)۴  خاك رس )۳  سيليس )۲  لعاب )۱  

  لعل و ياقوت آبي اكسيدهاي كدام فلز است؟‐۴۵
  آلومينيوم )۴  كلسيم )۳  باريم )۲  آهن)۱  

        عمليات دستگاهي در صنايع شيميايي

  شود؟  جلوگيري از تجزيه خوراك از كدام دستگاه استفاده ميه منظورت خام ببراي جدا كردن برش روغن از نف‐۴۶
  تبخير ناگهاني )۴   ناپيوسته ء به جزءبرج تقطير جز)۳  برج تقطير تحت خال)۲   پيوسته ء به جزءبرج تقطير جز)۱  

   به طور معمول چند برابر سرعت بحراني مخلوط است؟Vسرعت دوران مخلوط كن ‐۴۷

  ۱(
2
1  ۲(۱  ۳(۲  ۴(

4
1  

     كدام است؟CGSواحد انرژي مكانيكي در سيستم ‐۴۸

  ۱(2cm
dyn  ۲(2cm.dyn  ۳( 2

2

s
cm.gr  ۴( 

s
cm.gr

2
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 ٥

  هاي زير ثابت است؟ يك از دستگاه افت فشار در كدام‐۴۹
  نازل )۴  فيس  اري)۳  ونتوري )۲  تامتر رو)۱  

   كدام است؟SIويسكوزيته آب در اين دما در سيستم . باشد مي C.P ۱ويسكوزيته آب در دماي اتاق ‐۵۰

  ۱(3101×  ۲(2101 −×  ۳(2101×  ۴(3101 −×  
  آيند شيميايي كدام است؟مرحله اصلي طراحي يك فر‐۵۱

  كتور طراحي رآ)۲    هاي جداسازي  ي سيستمطراح)۱  
  هاي حرارتي  طراحي مبدل)۴  هاي گرمايش و سرمايش  طراحي سيستم)۳  

  عوامل مؤثر در جدا شدن دو فاز جامد از يكديگر كدام است؟‐۵۲
  يكنواخت بودن مخلوط جامد)۲  زمان اقامت ذرات در مخلوط جامد )۱  
  اندازه ذرات جامد)۴    ت جامد شكل ذرا)۳  

  شود؟ يك  استفاده مي تر در مايع و جلوگيري از حركت دوراني و يكنواخت از كدام براي ايجاد آشفتگي بيش‐۵۳
  پره ملخي )۴  تيغه بافل )۳  توزيع كننده گاز )۲  پره توربيني )۱  

sاگر شدت جريان ‐۵۴
m3

  π=3متر است؟   عبور كند قطر لوله چند سانتيs/m4 از يك خط لوله با سرعت 48

  ۱(۲۰۰  ۲(۲  ۳(۲۰  ۴(۲/۰  
   درجه كلوين معادل چند درجه رنكين است؟۵۰۰دماي ‐۵۵

  ۱(۲۷۷  ۲(۹۰۰  ۳(۷۷۳  ۴(۹۶۰  
        فرآيندهاي شيميايي

  .ده استتشكيل ش. . . . . .  از ها قسمت اعظم وزن خشك ميكروارگانيسم‐۵۶
  آب)۴  پروتئين )۳  دي اكسيد كربن )۲  مواد آلي )۱  

  ترين ويژگي كاتاليزگر كدام است؟ اولين و مهم‐۵۷
  طول عمر)۴  فعاليت)۳  ضريب گزينش )۲  پايداري )۱  

  .گيرد  توسط كدام ماده انجام مي3SOدر توليد سولفوريك اسيد عمل جذب گاز ‐۵۸
  %۹۸سولفوريك اسيد )۴  %۱۰سولفوريك اسيد )۳  آب )۲  %۸۵سولفوريك اسيد )۱  

  دهد؟ هاي زير كمپرسور رفت و برگشتي را نشان مي يك از شكل كدام‐۵۹
  

  ۱(  ۲(  ۳(  ۴(  
  
  .اين ماده در توليد مواد منفجره ، تهيه تيزاب سلطاني، رنگسازي و غيره كاربرد دارد‐۶۰

  سولفوريك اسيد )۴  نيترات منيزيم )۳  نيتريك اسيد )۲  هيدروكلريك اسيد )۱  
  هاي ميان تقطيري هستند؟ هاي زير از فرآورده يك از فرآورده كدام‐۶۱

  قير )۴  پروپان)۳  اتان )۲  بنزين )۱  
  .شوند هاي پتروشيمي ديده مي هايي هستند كه در مجتمع اولين دستگاه. . . . . . واحدهاي ‐۶۲

  بنيادي )۴  نهايي )۳  پايين دست )۲  باالدست )۱  
كنند  هاي پتاسيم و نيكل هر دو در حمام آبكاري حضور دارند و به سمت كاتد مهاجرت مي شود يون در يك حمام آبكاري كه در شرايط استاندارد انجام مي‐۶۳
  ؟ داده خواهد شدقطعه كار با كدام فلز پوششسطح 

V/ENieNi

V/EkeK
V 25002

9242
2 −=→+

−=→+
+

+

o

o

  

    شود آبكاري انجام نمي)۲    پتاسيم )۱  

  .شود  و محلول قليائي ميKOH توليد OH−سيم با يون پتا)۴    نيكل )۳  
   ذكر شده است؟نادرستنقش كدام يك از مواد در محلول آبكاري ‐۶۴

  .كند مياز حفره دار شدن پوشش جلوگيري : مواد كفي)۲  تركيب حمام را ثابت نگه دارد: مواد نرم كننده )۱  
  دهد جالي پوشش را افزايش مي: مواد براقي )۴  برد وشش را از بين ميهاي پ صافينا: مواد سطح دهنده )۳  

  شود؟ هاي زير به كمك رطوبت هوا خشك مي يك از رزين كدام‐۶۵
  پلي اورتان )۴  اپوكسي )۳  ايزوسيانايد )۲  لي ينيهاي و رزين)۱  
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 ٦

  رود؟ يت سمباده خوري به كار مي چسبندگي، نفوذ ناپذيري ، قابليريك براي ايجاد خواص مطلوب در سطح فيلم نظ كدام‐۶۶
  ها  حالل)۴  رها  رنگدانه يا)۳  مواد افزودني )۲  ها  رنگينه)۱  

  شود كدام است؟ ترين عاملي كه سبب ايجاد اتصاالت چسبي كار آمد مي مهم‐۶۷
  افزايش نرم كننده به چسب )۲     پايهءافزايش مقدار جز)۱  
  آماده سازي سطوح )۴    ها  افزايش اصالح كننده)۳  

ي تخميرهاي سترون و افزايش مقياس توليد  از خصوصيات مهم اين دوره استفاده از علوم مهندسي در طراحي و ساخت مخازن كشت ميكروبي توسعه‐۶۸
  باشد؟ مي

  ها  ي آنتي بيوتيك دوره)۲    اي  دوره توليد پروتئين تك ياخته)۱  
  دوره پاستور )۴  ي بيوتكنولوژي مولكولي يا مدرن  دوره)۳  

  تري دارد؟ تهيه هيدروژن از كدام ماده براي توليد آمونياك از نظر صنعتي اهميت بيش‐۶۹
  گاز آب )۴  آب )۳  نفتا )۲  متان )۱  

  دهد؟ ها و فاصله ميان هر يك را نشان مي ها محل استقرار آن اين نوع نقشه ضمن نشان دادن ابعاد دستگاه‐۷۰
  ۱(BFD  ۲(PSID  ۳(PFD  ۴(Plantlayout  
         ۲فيزيك 

متـر   گيري آن چنـد ميلـي    تقسيم شده، دقت اندازه  درجه۵۰ي كالهك پيچ به  متر و هر لبه كه پاي پيچ آن يك ميلي) ميكرومتر(در يك ريزسنج   ‐۷۱
)mm (است؟  

  ۱(۰۲/۰  ۲(۰۱/۰  ۳(۱/۰  ۴(۲/۰  
  باشد؟ هاي زير اسكالر مي يك از كميت كدام‐۷۲

  فشار)۴  شتاب )۳  دما)۲   حركت  اندازه)۱  
آيد، نسبت مسافت طي شده در ثانيه پنجم به مسافت طي شـده در ثانيـه     از حال سكون با شتاب ثابت بر مسير مستقيم به حركت در مي            جسمي  ‐۷۳

  سوم حركت، كدام است؟

  ۱(
9
5  ۲(

5
9  ۳(

3
5  ۴(

9
25   

كننـد، بـه ترتيـب     بدون سرعت اوليه سقوط مـي ) در شرايط خالء( ارتفاع مساوي، يكي مجاور سطح ماه و ديگري مجاور سطح زمين  دو گلوله از  ‐۷۴
  زمان سقوط و سرعت نهايي گلوله در ماه نسبت به گلوله در زمين چگونه است؟

  تر تر، كم كم)۴  تر  تر، بيش كم)۳  تر  تر، كم بيش)۲  تر  تر، بيش بيش)۱  
. كنيم بنديم و از آب خارج مي پت را با انگشت مي ي بااليي پي  در آب فرو برده و سپس دهانه      cm15 را تا ارتفاع     cm25پت به ارتفاع      يك پي ‐۷۵

  .)متر جيوه است  سانتي۷۵فشار هواي خارج (شود؟  متر كم مي پت چند ميلي ارتفاع آب درون پي
  ۱۴)۴  ۴/۱)۳  ۱۴/۰)۲  صفر)۱  

تـوان بـه يـك     اي كه مي   ترين وزنه   بيش. ي نازك مطابق شكل در حال افقي و تعادل است            روي دو لبه   W و وزن    Lي يكنواختي به طول       ميله‐۷۶
  انتهاي ميله آويزان كرد تا هنوز افقي بماند، كدام است؟ 

  ۱(w
2
3  

  ۲(w2  
  ۳(w  

  ۴(w
2
1  

350متر مكعب چوب به چگالي       را با چند سانتي    gr140 و جرم    320cmيك قطعه فلز به حجم      ‐۷۷ cm/gr/  در آب   متصل كنيم، تا مجموعـه 

31به چگالي  cm/grور بماند؟  غوطه   
  ۱(۲۶۰    ۲(۱۸۰  
  ۳(۲۴۰    ۴(۲۸۰  

4
1 4

1 

G 
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 ٧

شدن ريسمان، چوب با چـه شـتابي سـمت بـاال حركـت         با پاره . ي ريسماني در آب شناور است        چوبي به چگالي نصف چگالي آب به وسيله         قطعه‐۷۸
  كند؟  مي

  ۱(g  ۲(
2
g

−  

  ۳(g2  ۴(
2
g  

 s5 نيوتن در خالف جهت حركت گلوله به مدت ۱/۰اگر نيروي . كند  بر مسير مستقيم حركت مي   s/m10 با سرعت    gr20اي به جرم      گلوله‐۷۹
  رسد؟  ميSIي حركتش به چند واحد  بر آن وارد شود، اندازه

  ۱(۳/۰  ۲(۲/۰  ۳(۴/۰  ۴(۱  
نيرويي كـه  .  افزايش طول در آن ايجاد كرده است  cm40 نيوتن بر متر است كشيده و        ۲۵۰ورزشكاري دو انتهاي فنري را كه ضريب ثابت آن          ‐۸۰

  كند، چند نيوتن است؟ هاي او وارد مي فنر بر هر يك از دست
  ۱(۵۰  ۲(۵/۶۱  ۳(۱۰۰  ۴(۱۲۳  
    ۳رياضي 

b(A,(ي  اگر نقطه‐۸۱    كدام است؟bها باشد، مقدار y روي محور +51
 ۴)۴  صفر)۳  ‐۱)۲  ۱)۱  

  كند؟ هاي زير، يك تابع را مشخص مي يك از رابطه كدام‐۸۲

  ۱(53 =− yx  ۲(12 22 =+− xxy  ۳(32 =+ yx  ۴(012 =−+ yx  

ي تابع  دامنه‐۸۳
2
1

+
−

= x
x)x(fكدام است؟   

  ۱(),[],( +∞−−∞ 12 U  ۲(],( 12−  ۳(),[),( +∞−−∞ 12 U  ۴(),[ +∞1  

ي   با ضابطهfتابع ‐۸۴






<−

≥−
=

0

012
2

2

xx

xx
)x(fحاصل .  تعريف شده است)(f

)(f
12
   كدام است؟−2

  ۱(
2
1  ۲(۲  ۳(۲‐  ۴(

2
1

−  

حاصل ‐۸۵
34

1
2

2

1 +−

−
→ xx

xlim
x

   كدام است؟

  +∞)۴  صفر)۳  ۱)۲  ‐۱)۱  

حاصل ‐۸۶
20 3

1

x
xcoslim

x

−
→

   كدام است؟

)۲  صفر)۱  
3
1  ۳(

6
1  ۴(

3
2  

ي   با ضابطهfتابع ‐۸۷






≥−

<−
=

13

12
2 xx

xxb
)x(fبه ازاي كدام مقدار .  تعريف شده استb تابع fپيوسته است؟   

  ۱)۴  ‐۲)۳  ‐۱)۲  صفر)۱  

323اگر ‐۸۸ +−= mxx)x(f 81 و =−′′ )(f مقدار mكدام است؟   
  ۱(۳‐  ۲(۷‐  ۳(۳  ۴(۷  

23اگر ماكزيمم تابع ‐۸۹ axxy    كدام است؟a باشد، ۴ برابر =−−
  ۱(۳‐  ۲(۲‐  ۳(۲  ۴(۱  

+=6 كه h و ارتفاع rدر يك مخروط به شعاع قاعده ‐۹۰ rhماكزيمم حجم مخروط كدام است؟. باشد  مي  

  ۱(
3

16π  ۲(π8  ۳(
3

32π  ۴(π12  
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