
 

 

 آفریننده علمبه نام 

 

 

 

 

 سامانه جامع آموزش تیک تست

 
 

 2آزمون ماهانه 
 ( 10/9/99)تاریخ برگزاری : 

 رشته معماری

 کاردانی فنی و حرفه ای

 

 

 

 دقیقه 120پاسخگویی : مدت زمان                                   20تعداد سواالت : 

 

 

 

 

 

 تعداد سواالت نام درس

 10 ریاضی

 5 فیزیک

 5 شیمی

 دفترچه سواالت علوم پایه



 

 

 ریاضی

𝟒𝟏در تبدیل کسر . 1

𝟑𝟑𝟑
 به عدد اعشاری، چهل و هفتمین رقم بعد از اعشار چند است؟ 

 3( 4   2( 3   1( 2   ( صفر1

 

 است. مجموع ارقام آن عدد کدام است؟ 5برابر عددی هشت رقمی، فقط شامل رقم  9. 2

1 )41                       2) 42                        3) 43                        4 .44 

 

𝟓√−)برابر مربع معکوس عدد  16 .3 +
𝟏
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+  کدام است؟  (𝟓√𝟒

1. 
25

256
                      2. 

25

16
                          3 .

5

256
                      4. 

5

16
 

برابر سن فرزند بوده باشد،  9سال قبل سن پدر  3سال بیشتر است. اگر  4برابر سن فرزندش  5سن پدری از  .4

 مجموع سن پدر و فرزند در حال حاضر کدام است؟

1 )46   2 )42   3 )38   4 )36 

 ؟صفحه ای، چند رقم به کار رفته است 327در شماره گذاری صفحات یک کتاب  .5

1 )873   2 )879   3 )882   4 )886 

 500باشد، در  Cبرابر وزن فلز  B ،4تشکیل می دهند. اگر وزن فلز  Cو  Bو بقیه را فلزهای  Aا فلز آلیاژی ر 75% .6

 وجود دارد؟ Bگرم از این نوع آلیاژ چند گرم فلز 

1 )60                       2) 80                        3) 100                      4) 120 

 کمتر است. حاصلضرب ارقام آن عدد کدام است؟ واحد 36برابر جذرش،  20عددی سه رقمی از  .7

1. 60                       2 .16                     3 .24                   4 .144 



 

 

 کدام است؟ ab+bcباشد. مقدار  bc=1155سه عدد طبیعی فرد متوالی و  cو  bو  aاگر . 8

1. 1980                          2 .2046                   3 .2178                      4 .2310 

 کدام رابطه درست است ؟ log Aباشد، در مورد    A = 1398 x 2019اگر . 9

1 )5 < log A < 6 

2 )6 < log A < 7 

3 )7 < log A < 8 

4 )8 < log A < 9 

10 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فیزیک

 گرمای ویژه یک جسم مقدار گرمایی است که اگر به جسم داده شود .......... 11

 ( واحد طول آن را یک درصد افزایش می دهد.1

 ( دمای واحد جرم جسم را یک درجه باال می برد.2

 ( دمای واحد حجم جسم را یک درجه افزایش می دهد.3

 کند.( واحد جرم جسم را در نقطه ذوب به مایع تبدیل می 4

 ( ℃c = 4200 j/kg )برسد ؟  100℃بدهیم تا دمای آن به  10 ℃آب  kg 2چند کیلو ژول گرما به . 12

1 )2268                             2 )756                         3 )378                         4 )253 

 مجموع انرژی های ذره های تشکیل دهنده جسم را چه می گویند؟. 13

 گرما( 1

 انرژی درونی( 2

 انرژی مکانیکی( 3

 پایستگی انرژی( 4

 متر از سطح زمین باالتر می بریم. انرژی پتانسیل گرانشی آن چند ژول افزایش می یابد؟ 5کیلوگرمی را  2جسم . 14

1. 5                        2 .10                                 3 .50                                4 .100 

 از آهنگ مصرف انرژی چیست؟ منظور. 15

 مقدار انرژی که در واحد زمان مصرف می شود( 1

 اختالف انرژی شیمیایی مواد مختلف غذایی (2

 حداقل انرژی دریافتی بدن برای زنده ماندن( 3

 اختالف مصرف انرژی در دو زمان مساوی و متوالی( 4

 



 

 

 شیمی

 به مجموع تعداد نوترون ها و تعداد پروتون ها چه می گویند؟. 16

 ایزوتوپ (4الیه ظرفیت                 ( 3عدد اتمی               (2عدد جرمی               ( 1

 ایزوتوپ چیست؟ .17

 . عناصر با تعداد نوترون متفاوت1

 . عناصر با تعداد الکترون متفاوت2

 گرفته و یا از دست داده. عناصری که الکترون 3

 . عناصری که آماده واکنش هستند4

 چند الکترون دارد؟ 18. الیه اخر عنصری با عدد اتمی 18

1 .2 

2 .8 

3 .6 

4 .4 

 چه نوع عنصری می باشد؟ 36. عنصر با عدد اتمی 19

 . شبه فلز4. نافلز                   3. فلز               2. گاز نجیب          1

 راک گذاری الکترون در اتم ها به چه معناست؟. اشت20

 . پیوند میان آنیون ها و کاتیون ها4. پیوند کوواالنسی               3. تبدیل به گاز نجیب           2. پیوند یونی             1

 

 

 


