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  برابر با چه عددي است؟  xي شيميايي واكنش زير مقدار  با توجه به معادله .1
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  شود؟  از بقيه درآب حل ميتر  هاي زير كم كداميك از نمك .2
  پتاسيم استات) ت  پتاسيم كلريد) پ  پتاسيم سولفيد) ب  پتاسيم نيترات) الف

كدام ماده . ها مشابه است ي آن شرايط دمايي و ساير شرايط آزمايش براي همه. حجم يكساني از مواد زير در اختيار داريم .3

  شود؟  بيشتر دراثر گرما منبسط مي
  شيشه) ت  نآه) پ  آب) ب  الكل) الف

mبسته و آن را با سرعت ثابت  ، محكمگرم را به يك نخ به طول يك متر 20سنگي كوچك به جرم  .4
s

ي  روي يك دايـره  5

  كار نيروي كشش نخ در يك دور چرخش سنگ چند ژول است؟ . چرخانيم افقي مي

kgچگالي جيوه برابر با  .5
m313600 ي آب برابر با و چگالkg

m31000 ستوني از جيوه به ارتفاع . استcm20    معـادل چـه

  . متر بنويسيد كند؟ جواب خود را بر حسب سانتي ستوني از آب فشار بر كف ظرف وارد مي

  : به صورت زير است (F)با فارنهايت (C)سلسيوس  ي درجه رابطه .6
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  گراد است؟  با توجه به اين رابطه هر فارنهايت معادل چند سانتي

. حل خـودداري كنيـد   فقط جواب نهايي هر سوال را در قسمت مشخص شده براي آن بنويسيد و از نوشتن هرگونه راه :توضيحات
ي الكترونيكي نظير  استفاده از هرگونه وسيله. گير خودداري نماييد كاربردن الك غلط پاسخ خود را فقط با خودكار آبي نوشته و از به

 .موبايل، تبلت و انواع ماشين حساب ممنوع است
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المللي پايا
 

  ؟ هستندشمارنده صحيح و مثبت  9 داراي د كه دقيقاًنوجود دار 2015تر از  و مثبت كوچكچند عدد صحيح  .7

او هـر دو  . نوشته شده است، در اختيـار دارد  6تا  1ه آن يكي از اعداد رضا يك جفت تاس شش وجهي را كه روي هر وج .8

كنـد تـا يـك     كند و آن قدر اين كار را تكرار مي كند و حاصلضرب اعداد رو آمده را يادداشت مي تاس را با هم پرتاب مي

  عداد دفعاتي كه دو تاس بايد پرتاب شوند، چقدر است؟ تبيشترين . عدد سه بار يادداشت شود

  وجود دارد؟ 3ي  ند مربع التين از مرتبهچ .9

  دست آمده چيست؟ ي عددي به صدمين رقم دنباله. ايم مربع اعداد طبيعي متوالي را پشت سر هم نوشته .10

  


