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 3: ۀصفح  )ریاضی( عمومی یازدهمسال   97 آبان 18 آزمون -)2(پروژة 

است؟ متفاوتدر کدام گزینه » محجوب«معنی واژة  - 1

  نشینان خاك درگه ماست فالن ز گوشه/ به صورت از نظر ما اگرچه محجوب است ) 1

  محجوب بود چشمی کو جمله سبب بیند/ ها  بیرون سبب باشد اسرار و عجایب) 2

  ون درمدر گلستانی که من چون حلقه بیر/ تر  شبنم محجوب از گلچین بود گستاخ) 3

 چونک تن از توست زنده چون ز تن پنهان شدي/ چون فلک از توست روشن پس تو را محجوب چیست ) 4

معنی چند واژه درست است؟ - 2

میانۀ : کران/ نیمۀ شب :شبگیر/ شدن راضی: روضه/ واقع شدن: توقیع/ داراي طبع واال: تهم دون/ سازگارگردانیدن: توفیق«

  »اندرزگو: وعظ/ استوار: مؤکّد/ دریا

 پنج) 4  چهار) 3  سه) 2  دو) 1

؟ندارددر کدام گزینه غلط امالیی وجود  - 3

 .بصیرت داشت، بدان نواهی هجرت گزید وتاز سپاه مغول برکنار بود و پادشاهی صاحب جا که دیار روم از تاخت بهاء ولد از آن) 1

  .پرغوغا باز نیاید یاران موالنا به آزار شمس برخواستند و او عزم کرد که دیگر بدان شهر) 2

  .تر بتوانند زیست و ما حّق این نعمت تندرستی لختی گذارده باشیم تا خویشتن را ضیعتکی حالل خرند و فراخ) 3

 .بر این حادثۀ صعب که افتاد و سالمت که به آن مقرون شد و مثال داد تا هزارهزار درم به غزنین دهند شکرِ این را) 4

کار رفته است؟ به» مجهول«در کدام بیت، فعل  - 4

 در دیدة اهل دل عیان خواهدشد/ ها نهان خواهدشد  افضل که ز دیده) 1

 رود شود که به باال همی زان خسته می/ مسکین دلم به قامت او رفت و خسته شد ) 2

  در دیر مقیمی شد دل داد به ترسایی/ عطّار ز عشق او سرگشته و حیران شد ) 3

  سته شد از هواش دستمچون ش/ برگشت ز من بشست دستش ) 4

است؟ متفاوتدر کدام گزینه » دیگر«جایگاه دستوري واژة  - 5

 زیبد الّا ز زبان تو کین لفظ نمی /  الف از سخن شیرین دیگر نزنم پیشت) 1

  مگر نزد یزدان به آیدت جاي/ گه رفتن آمد به دیگر سراي ) 2

  فتبود با مغزش اندیشه ج همی/ فت به دیگر شب اندر چو بابک نخ) 3

 ز هر خم عالمی دیگر شده زیر نگین او را/ فروش اینک  به مکنت چون سلیمان است پیر می) 4

است؟ نادرستپدیدآورنده در کدام گزینه  - 6

 محمدبن منور» اسرارالتوحید«) 4  جامی» االحرار تحفۀ«) 3  سنایی» نامه الهی«) 2  نظامی» فرهاد و شیرین«) 1

؟ستنیاي مقابل کدام گزینه درست  آرایه - 7

 )تشبیه(کند سیالب  که از دلم گرهی باز می/ وار غمین  خرابی حباب نیم ز خانه) 1

  )مجاز(مشک در ناف غزاالن ختن باشد چرا / تواند تا معطر ساخت مغز عالمی  می) 2

  )تضاد(آرد  ربا نمی که تاب دوري آهن/ از آن سبب دل سوزن همیشه سوراخ است ) 3

 )آمیزي حس(که بوي خون دل ریش از آن تراب شنیدم / بح، غباريز کوي یار بیار اي نسیم ص) 4

قرابت معنایی دارد؟» !نویس مباش، چنان باش که از تو حکایت کنند یا عبدالکریم حکایت«کدام بیت با مفهوم عبارت  - 8

 با خلق چنان زي که سالمت نکنند/ در راه چنان رو که قیامت نکنند ) 1

  که پیش از نان نیفتی در تنورش/ چنان زي با رخ خورشید نورش ) 2

 چو مردي، نه بر گور نفرین کنند/ چنان زي که ذکرت به تحسین کنند ) 3

  نیاز بود لشگر از جز تویی بی/ چنان زي که هنگام سختی و ناز ) 4

شود؟ یافت میاز کدام گزینه در» چرا به دانۀ انسانت این گمان باشد؟/ کدام دانه فرورفت در زمین که نرُست؟ «مفهوم بیت  - 9

  همچو در فصل بهاران الله برگ/ ها بعد مرگ  برشکفت از خاك، تن) 1

  شود دیگر سلوك ما و تو یک جا نمی/ از بعد مرگ یار ز من گو به زندگی ) 2

 ارییهی خواب گرانی از پس بید: گفت/ ی با خرد گفتم چه باشد مرگ بعد از زندگ) 3

  صدهزاران چشم در راه تو واخواهد شدن/  بعد مرگ از نرگس خاك مزارم ز انتظار) 4

است؟ متفاوتمفهوم کدام گزینه  -10

 کز این طریق به منزل کسی رسد هیهات/ مباش بستۀ تقلید و ظن که ممکن نیست ) 1

  نشینان مقلّد باشم که از این گوشه/ ها به در میخانه نشینم به از آن  سال) 2

  حق، زان به حقیقت نرسیدند دورند ز/ آنان که به تقلید مجرّد گرویدند ) 3

 مسرّت خیزد از تقلید پیران نوجوانان را/ » غالب«نداند قدر غم تا درنماند کس بدان ) 4

  2فارسی

  )لطف خدا: ستایش(

  ادبیات تعلیمی

  ادبیات سفر و زندگی

  )در کوي عاشقان،درس آزاد(

  39تا  10ي  صفحه

  2نگارش 

  ستایش

  ساختار و محتوا :اجزاي نوشته 

 33تا  11ي  صفحه

دقیقه 15
)2( و نگارش فارسی



 4: ۀصفح  )ریاضی( عمومیسال یازدهم   97آبان  18 آزمون -)2(پروژة  

.پاسخ دادن به این سؤاالت اجباري است و در تراز کل شما تأثیر دارد)شاهد(آزمون گواه 

؟است  معنا شده نادرستچند واژه  -11

 »بالیدن: فخر/ دیروز: دوش/ مذهب: سیرت/ زشت: طعن/ مالیمت: نرمی/ باالخانه: پیشگاه/ برزن: کوي/ تشهر: آوازه/ عبادت حاجیانجاي : منسک«

 پنج) 4  چهار) 3  سه) 2  دو) 1

.خورد امالیی به چشم می غلط … گزینۀ جزها به  گزینه در همۀ -12

 بــــه آن تــازگـــی پـــا ز دنــیــا کــشــیــد/ و از جــهان خــواسـت کان شاخ گل غریــ )1

  ـاتم به وقـت شادي اندر غمبه گــاه ســـور در مـ/ وســتانت بــاد دائــم دشمنان تو به کام د) 2

 شان پر در شــده زان چو بحر از رحـمت حق سینه/ اند اي پــسر  ان کــرم مسـتان حقمستهقّ) 3

 صــرصــام وي را هـــر دمــی درمـان نو پرداخته/ لّت جان بین همی، علّت زداي عالمی این ع) 4

است؟» نقش تبعی« فاقدکدام بیت  -13

  لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش/ گوش ار ننوازي برود  هبــ بنـــدة حـــلقه) 1

  خویش را اندر گمان انداختی/ خودي نشناختی  تو خودي از بی) 2

 بگـــذر کـــه جان سعدي بگداخت از نهیبت/ د اي شب جدایی چه شبی بدین درازي تو خو) 3

 اي اســــت کـه مجنون شوند لیال را قبـــیله/ هـــمه عـــاشق شــوند با تو ولی ها  قـــبیله) 4

هاي معنایی گروه واژگان کدام گزینه تماماً یکسان است؟ رابطه -14

  نامه و دواترقعت و توقیع، خیلتاشان و سواران، اطبا و عارضه،  )1

 بخت ، همایون و نیکعقد و مخنقه، بازان و یوزان، شراع و خیمه) 2

  رخت و جامهزیر و زبر، پوست و گوشت، دبیر و قلم، ) 3

  غزو و شمشیر، صعب و سهل، ناو و رود، کوشک و پادشاه) 4

.اضافی هستند. . .  هاي گزینۀ ترکیب همۀ -15

 قراري ت بیکشتار مغول، دلداري یاران، شدو کشت) 2  گیزان مجالس وعظ، مشایخ فراوان، اشعار غم) 1

 تاز مغوالن و بها، تاخت قت، کتاب گراناهل حقی ي ستوده) 4  ترین آثار انکار مخالفان، شهر پرغوغا، عالی) 3

  ؟نیست» مجاز«در کدام گزینه » نان«ي  واژه -16

 مـــن ز جـــاه تـــو نــام دارم و نـان/ وشد هـــر کــس از بـهر نام و نان کــ )1

  تنور و نان چه کند آن که دید خبازش/ گ هاي رنــگارن جهان تنور و در آن نان) 2

 تـــا بـــه بـــوي نان به خـباز آمدیم/ رسد  و بویش میه است نان مــا پختــ) 3

 گیري و نان در عوض جان ندهـی جان/ تان ندهی اي خواجه که نان به زیردسـ) 4

ها همگی در بیت زیر وجود دارد؟ کدام آرایه -17

 »شما گوش در حلقه غالم باشد مشتري/ مشتري  مه، بود تا را شما گوش حلقۀ«

 بخشی، کنایه نظیر، شخصیت جناس تام، مراعات) 2  جاز، تلمیحاستعاره، کنایه، م) 1

بخشی، تضاد، استعاره تشبیه، شخصیت) 4  نظیر، کنایه ایهام، مراعات  تلمیح،) 3

مفهومی دارد؟ تقابلکدام بیت با سایر ابیات  -18

 آرد کمی بار مجو بیشی که می/ است بسیار قناعت کن به اندك کان )1

  همتت را که نام کرده اسـت آز؟/ ــت را ر قــناعاز دنـــائت شمـــــ) 2

 اي گیر قناعت کن، ز مردم گوشه/ اي گیر  هز خــوان رزق اندك توشــ) 3

  چو آز اندر زمانه مهلکی نــیست/ أمانند ســـالمت بــا قــناعــت تو) 4

یت زیر، با کدام بیت تناسب دارد؟مفهوم ب -19

  »باز همان جا رویم، جمله، که آن شهر ماست/ یم ا ایم، یار ملک بوده  ما به فلک بوده«

 که خاك معـرکه باشد عبیر و عــنبر او / لک مشام کسی خوش کند به بوي مراد ف) 1
 بـــــرد گــــوي ز میـــــدان درون می/ بــــرد  سـر از عـرش بـــرون می هـرکه) 2

 ـــره را گردد اســیرهفـت بــحر آن قط/ اي کز بحر وحــدت شد ســفیر  ــرهقـط) 3
  عرش صفیر رسد از کنگرة هر دمش می/ ن که در این دامگه افتاده اســیر طایر جا) 4

با کدام گزینه قرابت مفهومی دارد؟» .زود باشد که این پسر تو، آتش در سوختگان عالم زند«عبارت  -20

 اســـت) دود( زنم، دخـــان وین آه که می/ ق اي تــــــو آتـــــــش عشــ در دل زده) 1

  نـمناك زنم آتش افروزم و بر دیــــدة/ وسناك زنم تیغ از دست تو بر جـــان هـــ) 2

  دل، دم نـــزنـم نگذارد که من سوختــــه/ چون توانم که دمی خوش بزنم کآتش عشق) 3

 جهان گشتــــه اســت همچون دیگ حلوا/ چو در عالــم زدي تو آتــــش عشــــــق) 4



5: ةصفح(رياضي) عموميسال يازدهم 97آبان  18 آزمون -)2پروژة (

  

):24 -  21عين األصح و األدقّ في الجواب للترجمة ( ■
:»يها الّذينَ آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظنِّأيا « -21

هاي بسياري اجتناب ورزيدند! كه ايمان آوردند، از ظن كساني) 2  از بسياري از گناهان بپرهيزيد!، كه ايمان آورديد اي كساني) 1
ها بپرهيزيد! ايد، از بسياري از گمان ه ايمان آوردهك اي كساني )4!دوري كنيدها  اي مؤمنان، از بسياري از گمان) 3
22- »ي النّاسِلَع ن بتعدواأن يع أنَّهجب العل قد ينّاكون بأحسنُ م ن هوين النّاس م:«!

!دم كسي هست كه او از ما بهتر استمردم هميشه بايد از بدگماني دوري كنند زيرا گاهي بين مر )1
!مردم كسي هست كه از ما بهتر است بر مردم واجب است از خودپسندي فاصله بگيرند زيرا هميشه ميان )2
!از ما بهتر استاو زيرا گاهي ميان مردم كسي وجود دارد كه ي كنند دور خودپسنديمردم بايد از  )3
!بهتر استز ما ميان مردم كسي وجود دارد كه ا هميشهدور شوند زيرا  بدگمانيمردم بايد از  )4
»:مزاحاً! نيتك و لَو كانت القَبيحةِ باأللقابِ أصدقائك تَسمية عن اجتَنب« -23

 هاي زشت بپرهيز اگرچه نيتت شوخي باشد! از ناميدن دوستانت با لقب) 1
 از نامگذاري كردن دوستانت با لقب زشت دوري كن حتّي اگر نيتت را شوخي بداند!) 2
كنم گرچه نيتم شوخي باشد! هاي زشت اجتناب مي ه دوستان خود با لقباز نام دادن ب) 3
 از ناميدن دوستان خود با عناوين زشت اجتناب كن گرچه نيتت را شوخي پندارد!) 4
:الخطأعين  -24

نبايد مؤمن از كسي در زندگي غيبت كند!»: ال يغتبِ المؤمن أحداً في الحياة!) «1
ها ستيز كرد!به روشي كه بهتر است با آن »:تي هي أحسن!جادلهم بالّ) «2
قطعاً خداوند مردم را از ريشخند ديگران نهي كرده است!»: خرية من اآلخرين!اس عن السنَهى اهللا النّ) «3
4» (ما بايد خودمان را از خودپسندي دور كنيم!»: جب!علينا أن نُبعد أنفسنا عن الع
للمفهوم: غيرالمرتبطين ع» خيرُ إخوانكم من أهدى إليكم عيوبكم!« -25

) صديقك من صدقَك ال من صدقَك!2) المؤمن مرآة أخيه المؤمن!1
) خير إخوانك من ندبك إلى أفضل األعمال بحسن أعماله!4) من أظهر لك عيبك فهو ودودك!3
»السكوت ذهب و الكالم فضّة!«لمفهوم هذا الحديث:   غيرَ المناسبِعين  -26

ذي ال يفيد اإلنسانَ و يدخلُه في المشاكل!ت أفضلُ من الكالم الّ) إنّ السكو1
  ذي منفعتُه أكثرُ من السكوت!) يجب على المتكلّمِ أن يجتَنب عن الكالم ال2ّ
ذي يحفظُ اإلنسانَ من المشاكل!) إنّ منفعةَ الكالمِ الكثيرِ أقلُّ من السكوت ال3ّ
4لتزمعلى المتكلّمِ أن ي جبالّ ) ي كوته بِالسنفس! ذي منفعتُه أكثرُ من الكالمِ و يحفظُه من المشاكلِ
حسب التّوضيحات: غير المناسبعين  -27

يع!ضع التّجارة أو الشِّراء و البالمتجر: مو) 2الفَلَق: اسم آخَر للصبح و الفَجر!) 1
و متضاد للظّاهرِ! الخَفي: مستور) 4الفاسق: الّذي خَرَج من طريق الحقّ و تَرَك الذّنب!) 3
في الحوار التالية: الخطأعين  -28

ب؟: يختَلف السعرُ حسب النّوعيات.ئو بكَم تومان هذه الحقا) 2  كَم سعرُ هذا السروال؟: سيدتي، خَمسونَ الف تومان.) 1
لَونُ فُستانها البنفسجي. ،تَفَضَّلي: .اُريد أن اَشترَي هديةً الُمي) 4  .تيعلي عيني يا اُخ ؟:ني للشّراءدساعأن تُعفواً، هل يمكنُ ) 3
:يناسب النّصبما  )33-29( اقرأ النّص التالي بدقّة ثم أجب عن األسئلة ■

جانباً كبيـراً أل هذا الجبلُم دقَمرّات. فَ رَشَع لكريمِا ه في القرآنِذكرُالّذي جاء » طور«الواقعة في مصر نر جبل   ن صحراء سيناءم الجنوبي إلي القسمِ نظرْإن نَ«
ن حياةِم موسي(ع). فكانَ النّبي ساً مبحقّ مكاناً مقدهِعند هذا الجبل الرّحمة اإللهية و شَ جرت. الكثيرةِ ملوء بالحوادثهذا الجبلُ د ـ  لقاء ه عنـدماموسي (ع) رب

!»هقومبها إلي  ليعود بال واسطةٍ و آياته يكلّمه بكلماته اهللاُ كانَ
؟»طور« جبلُ دهِماذا شَ -29

ليه!) رجوع قوم موسي (ع) إ4  ومه!) تكليم موسي (ع) ق3  لقاء موسي (ع) قومه!) 2  لقاء موسي (ع) ربه! )1
30- (بما) جاء موسي (ع) إلي قومه ؟بِم

) بال واسطة4ٍاهللا و آياته ) بكلمات3حمة اإللهيِةبالرّ) 2بالتّكلُّمِ )1

)2( زبان قرآنعربي
من آيات األخالقِ

15تا  1ي  ها صفحه

دقيقه 15
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  ص:عين الصحيح علي حسب النّ -31

1جاء اسم ( في القرآنِ رَشَصحراء سيناء ع طور مكانٌ ) جبل2ُ!الكريمِ مرّات سمقد و زار ه!موسي (ع) فيه رب

حي!لوا طور بواسطةِ موسي (ع) في جبلِ اهللاُ ) كلّم4طور! ن جبلِم الجنوبي صحراء سيناء في القسمِ عقَ) ت3َ

إليها بخطّ: تي اُشيرَعن المحلِّ اإلعرابي للكلمات الّ الخطأعين  -32

قومِ: مجرور بحرف الجرّ) 4  اليه النَّبي: مضاف) 3  ذكرُ: الخبر) 2  الجنوبي: الصفة) 1

كم فعالً ماضياً في النّص؟ -33

ستّة) 4خمسة) 3أربعة) 2ثالثة) 1

اسم التفضيل: فيه ليسعين ما  -34

خير من أَهدي إِليكُم عيوبكُم!ال ديقالص) 2تَفَكُّر ساعةٍ خَيرٌ منْ عبادةِ سبعينَ سنَةً! )1

!) عداوةُ العاقلِ خَيرٌ من 3  !الْعجبِ عنِ نَبتَعد أَنْ األُولَي فَعلَينا الĤْيةُ ) تَنصحنا4صداقةِ الجاهلِ

حسابية:في العمليات ال الخطأعين  -35

1( !  عشرةٌ زائد خَمسةٍ يساوي خَمسةَ عشَرَ! )2    سبعةٌ في أربعةٍ يساوي ثَمانيةً و عشرينَ

3( بعةٌ و ستّون ناقصةً و ستّينَ! سساوي خَمسشَرَ يععينَ!) 4  أحدساوي أربعةً و أربعلَي اثنَينِ ي ةٌ و ثمانونَ تقسيمثماني

تّفضيل أو اسم المكان؟اسم ال ما جاءفي أي عبارة  -36

 هؤالء وجدوا السعادة في مساعدة اآلخرينَ!) 2  »اهللاُ فيه خَيراً كثيراً يجعلَفَعسي أنْ تَكرَهوا شيئاً و «) 1

3 (! عنوانٍ لتأليفه الجديد بأنس بالكات نتَخبن ) 4    ازميلي م ضطرباً و لمالخَرَجكتَبةِ مرْجِع محتّي اآلن! ي

اسم تفضيل: تكون ال» خير«كلمة عين  -37

»لةُ القَدرِ خَيرٌ من ألف شَهرٍلَي«) 2  »و من يعمل مثقالَ ذرةٍ خيراً يرَه«)1

3( 4علَمي يا اُختي! خيرُ االُمور أوسطها!ا (!النّاس ن نَفَعخَيرُ النّاسِ م

38- ؟حيحما هو الص

بزيادة حرفينِ فعل المزيد من باب تفاعلال: !اسبين النّ واصلِالتَّقَطعِ  أَسبابِهي من أَهم  ،الغيبةُ )1

بزيادة حرفينِ مزيد من باب تَفَعلالفعل ال: !نوبِو هو من كبائر الذُّ التَجسس تَعالَيفَقَد حرَّم اهللاُ ) 2

بزيادة حرف واحد هول من باب تفعيلفعل المجال: »بألقابٍ يكرهونهااألشخاص  تُلَقِّبواذينَ آمنوا ال يا أيها الّ«) 3

»تسمية«من باب تفعيل و مصدره  الفعل المجهول سورة الحجرات بسورة االخالقِ! المفسرينَ عند بعضِ سميت) 4

:معاً» اسم المكان«و » فضيلاسم التّ«عين العبارة الّتي جاء فيها  -39

!أمةٍ حصوالً علي األهداف كُنّا خيرَ) 2ه!لَّ عن سبيلضَهو أعلم بِمن ) 1

3 (المشرقِ و ر بالمغرب!ر أعزَّ) 4ب أصدقائي في الموكبِ شاهدت سرورينَ!م

:فقطعين جواباً فيه أسماء التّفضيل  -40

أعلَي –صغرَي  –أكابِر ) 4  أسود –أقبح  –أعلَم ) 3  أصفَر –أخضَر  –أقدس ) 2  أكثَر –أكبر  –أحمر ) 1
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است؟ده است و راه رهایی از خسارت را چه بیان کرده سوگند خور چه چیزيوند در سورة عصر به خدا -41

  ایمان و عمل صالح و توصیه به حق و صبر - دوره) 2  ایمان و عمل صالح و توصیه به حق و صبر - زمان) 1

  مندي از عقل و تجربه بهره -دوره) 4  مندي از عقل و تجربه بهره - زمان )3

؟هستیمهمواره شاهد تعاریف متفاوت و گاه متضاد از معناي سعادت و خوشبختی  تب مختلفدر مکا چرا -42

  انسان در برآوردن امیدها و آرزوهاي کوچک و بزرگ و متفاوتش توانایی )1

  انسان از قدرت تفکر و همچنین اختیار و اراده براي رسیدن به سعادت استفادة )2

  و غریزي و حیوانی ینیازهاي طبیعانسان به عدم انحصار  )3

  .اي که بتواند پاسخگوي نیازهایش باشد و سعادتش را تضمین کند نیاز دائمی بشر به داشتن برنامه) 4

است؟ کدام» مسول اذا دعاکم لما یحییکو للرّ استجیبوا هللاها الّذینَ آمنوا یا ای«مفهوم مستنبط از آیۀ شریفه  -43

  .د رسیدنهاي یکدیگر به حیات معنوي و پاك خواه افراد مؤمن با همکاري و اجابت خواسته )1

  .رسد رسیدن به حیات معنوي معلول اجابت فرمان الهی است که از طرف پیامبرش به ما می )2

  .دعاي خالصانه به درگاه الهی و درخواست از پیامبرش علت استجابت دعاست )3

  .زندگی معنوي انسان است بودن بخش حیاتو نیکو  جۀاجابت خدا و رسولش نتی) 4

از دست دادن عمر معلول عدم پاسخ به کدام نیاز بوده و وجود نیازهاي برتر در انسان ناشی از چیست؟ -44

  داشتن هدف برتر و متعالی - شناخت هدف زندگی )2  چون عقل و اختیار و وجدان یهای وجود سرمایه - شناخت هدف زندگی )1

  داشتن هدف برتر و متعالی -کشف راه درست زندگی) 4  هاي چون عقل و اختیار و وجدان وجود سرمایه -درست زندگیکشف راه  )3

شود و کدام بیت با این نیاز برتر ارتباط دارد؟ مطرح می انساندر کدام نیاز » شود؟ آیا زندگی با مرگ تمام می«پاسخ به این سؤال که  -45

 تر که من از وي دورم وین عجب/ تر از من به من است  کدوست نزدی -کشف راه درست زندگی )1

  تر که من از وي دورم وین عجب/ تر از من به من است  دوست نزدیک -خویش درك آیندة )2

  روم آخر، ننمایی وطنم به کجا می/ ام، آمدنم بهر چه بود  از کجا آمده -کشف راه درست زندگی )3

  روم آخر، ننمایی وطنم به کجا می/ دنم بهر چه بود ام، آم از کجا آمده -خویش درك آیندة) 4

شود؟ تبدیل می چه چیزي در انسان به تدریج به دل مشغولی و دغدغه -46

  .تیجۀ فراتر رفتن از زندگی روزمره استننیازهاي اساسی که  )2  .بخشد هاي اساسی به نیازهاي  برتر که در نهایت به انسان آرامش می پاسخ )1

 .هاي باالتر است نیازهاي اساسی که نتیجۀ عدم تفکر در افق )4  .کند تري پیدا می تر و کامل که با گذر عمر جنبۀ عمیقهاي اساسی  پاسخ )3

و علت فرستادن انبیاي …هاي الهی،  یابیم که علت داناتر بودن نسبت به فرمان به هشام بن حکم در می) ع(اندیشی در سخنان گهربار امام کاظم  با ژرف -47

 .بوده است …ي مردم، الهی به سو

  ها در دنیا و آخرت تعالی رتبه انسان - برخورداري از معرفت برتر) 2  ها در دنیا و آخرت تعالی رتبه انسان -برتري در تعقل و تفکر) 1

  تعقل در وحی منْزَل - برخورداري از معرفت برتر) 4  تعقل در وحی منْزَل -برتري در تعقل و تفکر) 3

.است …باشد نیازمند  …نیازهاي برتر انسان، هر پاسخی که در رابطه با پاسخ به  -48

پیوند ابعاد وجودي  -جانبه مطمئن و همه )2  پیوند ابعاد وجودي -احتمالی و مشکوك )1

  تجربه و آزمون -جانبه مطمئن و همه) 4  تجربه و آزمون -احتمالی و مشکوك )3

.است ها انسانرت مشترك فط …نماید که این امر  معرفی می …را » اسالم«خداوند   - 49

  مولود -تنها دین الهی) 2   دومول -آخرین دین الهی) 1

  مولد -آخرین دین الهی) 4   مولد -تنها دین الهی )3

نشانگر کدام موضوع است؟» السالمال ضرر و ال ضرار فی ا«حدیث شریف  -50

  ودن دین اسالمپویایی و روز آمد ب ختم نبوت و )2    استمرار و پیوستگی دعوت ختم نبوت و )1

  استمرار و پیوستگی دعوت تجدید نبوت و) 4  پویایی و روز آمد بودن دین اسالم تجدید نبوت و )3

 .هاي معارف مربوط به خود را از مسئولین حوزه دریافت کنید توانید سؤال شما می هاي مذهبی، اقلیت آموزان انشد   2دین و زندگی 
 

دقیقه 10

  هدایت (تفکر و اندیشه

  )الهی و تداوم هدایت

 32تا  8ي  ها صفحه
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توان به آن دست یافت؟ هاي اسالم بوده و چگونه می دوري از شرك جزء کدام حیطه از برنامه -51

  تیاندیشیدن در خود و جهان هس -عمل) 2  اندیشیدن در خود و جهان هستی -ایمان) 1

  درك واحد بودن دین الهی -ایمان) 4    درك واحد بودن دین الهی -عمل) 3

کند؟ ها را به چه سفارش می سورة شوري، خداوند پس از تشریع دین واحد الهی براي پیامبران اولوا العزم، آن 13آیۀ در  -52

  در دین کنیاف برپایی دین واحد الهی و پرهیز از تفرقه) 2  گسترش مکارم اخالقی در میان مردم) 1

  ایمان به خداي یگانه و دوري از شرك) 4  انجام واجبات و ترك محرمات و بندگی ایزد یکتا) 3

باشد؟ یکی از علل فرستادن پیامبران متعدد رشد تدریجی سطح فکر مردم بود، کدام مفهوم در ارتباط با این موضوع می -53

  .شد سعۀ کتابت تعلیمات انبیا فراموش میبه علت پایین بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم تو )1

  .بود ها همۀ دورانبیان او در سطح فهم و درك مردم  وگفت  سخن می دین پیامبر خاتمشد، دربارة  در حقیقت هر پیامبر که مبعوث می )2

  .باشد در این موضوع می» ولهماس علی قدر عقکلم النّامرنا ان نا معاشر االنبیا انّ«شأن نزول آیۀ  )3

  .هاي دوران خود بیان کند انسان ي خور فهم و اندیشهاي پیامبران جدیدي مبعوث شوند تا اصول ثابت دین را در الزم بود در هر عصر و دوره) 4

هاي اسالم  یک از برنامه کدام در حیطۀ» الهی و راهنمایان دینفرستادگان وجود «و » اي دینی براساس عدالت جامعهبرپایی « ،»نظام هستی عادالنه بودن« -54

گیرد؟ قرار می

  ایمان -عمل -عمل )2    عمل -ایمان -ایمان )1

  ایمان - عمل -ایمان) 4    ایمان - ایمان -عمل )3

متعدد آن است که تعالیم الهی جزء سبک زندگی و آداب و فرهنگپیامبران از پیامدهاي استمرار و پیوستگی در دعوت به عنوان یکی از علل فرستادن  -55

دیگر این استمرار و پیوستگی چیست؟ ثمرةمردم شود، 

  .نیاز شود جامعه از رهبر الهی بی )2    .فرهنگ مردم رشد کند )1

  .تعلیمات اصیل و صحیح بار دیگر به مردم ابالغ شود) 4  .دشمنان دین نتوانند آن را به راحتی کنار بگذارند )3

هاي پویایی دین اسالم است؟ ویژگییک از  ترتیب مرتبط با کدام به» میاستخراج قوانین مورد نیاز بانکداري و انطباق و تحرك مقررات اسال« -56

  اختیارات حاکم  - توجه به نیازهاي متغیر در عین توجه به نیازهاي ثابت )1

کننده  وجود قوانین تنظیم - توجه به نیازهاي متغیر در عین توجه به نیازهاي ثابت )2

  کننده  یموجود قوانین تنظ -کننده وجود قوانین تنظیم )3

  حاکماختیارات  -کننده وجود قوانین تنظیم) 4

اختالف افکنی اهل کتاب چیست؟ علت با توجه به آیات قرآن کریم بگویید -57

  توجهی به کتاب آسمانی بی )2  جهل و نادانی )1

  واحد نبودن دین) 4  رشک و حسد )3

اشت؟چگونه جامعه پس از ختم نبوت کمبودي از جهت رهبري و هدایت نخواهد د -58

  .شود گونه کمبودي احساس نمی شود و هیچ پیامبر تعالیم کامل می اهتمامبا تالش و کوشش مسلمانان و عنایت الهی و  )1

  .ترین برنامۀ زندگی را دریافت و حفظ کند توانست کامل آمادگی فکري و فرهنگی جوامع مختلف به میزانی بود که می )2

  .هاي پیامبر جز دریافت وحی ادامه یابد ب شد که مسئولیتتعیین امام معصوم از طرف خداوند سب )3

  .دهد ها پاسخ می ها را در همه زمان ها و نیازهاي انسان دین اسالم دین ماندگار است و همۀ سؤال) 4

ها چه بوده و آن، در رزمینعلت آغاز نهضت فرهنگی و علمی بزرگ و ظهور عالمان فراوان در کشورهایی چون مصر، ایران و عراق با ورود اسالم به این س -59

 باشد؟ تقابل با کدام مورد می
 رشد تدریجی سطح فکر مردم -آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل زندگی )1

  رشد تدریجی سطح فکر مردم -پویایی و روزآمد بودن دین اسالم )2

  مبران پیشینتحریف معارف پیا -آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ کامل زندگی )3

  تحریف معارف پیامبران پیشین -پویایی و روزآمد بودن دین اسالم) 4

شود؟ اي دریافت می چه نکته» ...و من یبتغ غیر االسالم دینا فلن یقبل منه«از آیۀ شریفۀ  -60

  .شود ها فرستاده است که از آن به اسالم تعبیر می خداوند فقط یک راه براي هدایت انسان )1

  .اسالم است ،تواند مردم را به رستگاري دنیا و آخرت برساند که میتنها دینی  )2

  .کرد داد و بر پیروي از او تاکید می یامبر بعدي بشارت میپآمد به آمدن  هر پیامبري که می )3

  .نیستبه تمام پیامبران سابق  نیازي به ایمان آوردناگر کسی به آخرین پیامبر الهی ایمان بیاورد ) 4



 9: ۀصفح  )ریاضی( عمومیسال یازدهم   97آبان  18 آزمون -)2(پروژة  

61- He knows … Spanish, so we were able to find a nice room in Barcelona and buy the
necessary things if we were in need.
1) little 2) a few 3) a lot 4) a little

62- I feel that I really need at least … hot herbal tea or … chocolate milk just now!
1) two cup of / a jar of 2) two cups of / a bottle of
3) a piece of / a glass of 4) a loaf of / a box of

63- There are no clear … of improvement in the way the office is managed. I think we need a great change to
make.
1) points 2) risks 3) towers 4) signs

64- The students who go … the net all night are always lacking full attention required in the class during school
days.
1) singing 2) surfing 3) saving 4) varying

65- To be quite … with you, I should say that the way you behave towards your parents is by no means polite.
1) domestic 2) popular 3) honest 4) ancient

66- I was terribly shocked to see their little and poor living place (I’m sorry to say I can’t even call it a home) as
I had … that it would be much bigger and also more lively.
1) disappeared 2) imagined 3) scanned 4) enjoyed

67- It seems the boss has no … of the problems the employees are now facing in their daily tasks at the
workplace.
1) understanding 2) handwriting 3) broadcasting 4) remembering

68- First of all, the natives should know how to respect the cultural … of the people visiting their countries.
1) notices 2) pilgrims 3) values 4) deserts

69- It is still a … for me to understand why he left me and all those lovely memories behind with no sense of
regret.
1) question 2) description 3) protection 4) location

70- To increase the quality of our work, all the members must give us a report on their daily tasks … .
1) dishonestly 2) fortunately 3) physically 4) frequently
 
 
 

Language and communication go everywhere hand in hand. The people in each country explain themselves to 
each other by …(71)… of their language. So, by using the language, people can …(72)… with each other. The 
number of words human beings use are truly uncountable. Some are similar to each other, for example French 
and English have lots of words in common, but others …(73)… from one part of the world to the other. People of 
different cultures can learn a foreign language, …(74)… the great difference that exists between their mother 
tongue and the new one. If you want to learn a foreign language, you should have …(75)… information about its 
people and culture as well as the language. 
71- 1) means 2) weather 3) month 4) piece
72- 1) communicate 2) imagine 3) exercise 4) move
73- 1) die 2) respect 3) endanger 4) vary
74- 1) so 2) despite 3) after 4) no matter
75- 1) many 2) a lot 3) much 4) few

)2(انگلیسی  زبان دقیقه 15

Understanding People   
(Get Ready,…, 

Vocabulary Development, 
Grammar)

31تا  15 ۀصفح

PART B: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on 

your answer sheet.

Part A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 61-70 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see 
four words or phrases marked (1), (2), (3) and (4). Choose the one word or phrase that 
best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 
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I don't have a strong village feeling. There is a little salon and that is where most people go, although I tend to 

avoid it. The village always want to know what you are doing and if you don't have too much contact with it in 

the salon, the people don't learn too much.  

The new people want a great community center. People who have just arrived in a village always want to do 

something in it or to it. They keep talking about amenities. I suppose they mean a car park and a big smart 

room. The young village people don't want this. They don't want to be organized and run. When their work is 

over they want to go off in their cars to the bright lights of Ipswich. The new people have a desire to hold 

together all the old ways while at the same time making sure that they have all the latest things for themselves. 

The old village people don't see it like this at all. What they see is a choice between what is old and what is new. 

So they choose the new. You don't want more old things when you've had old things all your life, do you? The 

new people are often just kidding themselves that they are real village people. They don't just want to be 

accepted, they really want to take over the gentry traditions.   

76- According to the passage, the author … .

1) doesn't tell the other village people anything about himself

2) never goes to the village salon

3) tells the other village people some things about himself

4) doesn't like the village

77- The word “ it” in paragraph 1 refers to … .

1) contact 2) the village 3) the salon 4) community center

78- The passage states that the young village people … .

1) want their pleasure outside the village 2) don't like going to the community center

3) don't like the new people 4) want to see the latest group in the village

79- Which of the following is defined in the passage?

1) salon 2) community center 3) amenities 4) traditions

80- Which sentence is true about the new people?

1) They want to get rid of the old ways of the village. 2) They like to feel that they are a part of the village.

3) They know that the other villagers don't accept them. 4) They want to live in the old village way.

PART C: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 
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عادي - )1( حسابان

2هاي معادلة جواب  -81 2 5 1x x   كدام است؟

1( 1
2 2و  2 (2  3 (1

2  4 (1
2 2و

ــوع  -82 ــدايي از   nمجم ــة ابت ــابي  جمل ــة حس ــك دنبال ــا  ي ــر ب 22nSبراب n n  ــت ــل .اس حاص
2 2 2 2 2 2
30 29 28 27 2 1a a a a .... a a      كدام است؟

1 (21600  2 (5490    
3 (2745  4 (7320  

255جملة اول برابر با nرو، مجموع در دنبالة هندسي روبه  -83
2nمجموع. است4  جملة اول اين دنباله كدام است؟

»3 3 34 2, , , ... «

1 (1023
42 (1023

4  3 (2047
44 (2047

4  

و 3ترتيب  در تكميل پازل به نازنين و پدرامپس از پنج ماه تمرين، سرعت . كرد ساعت زودتر از پدرام، كامل مي 6نازنين، پازلي را به تنهايي   -84
كشد تا هر مي در حال حاضر اختالف مدت زماني كه طول. كنند ساعت كامل مي 4طوري كه هر دو با هم، همان پازل را در  برابر شده است به 2

يك به تنهايي پازل را كامل كنند، چند ساعت است؟
1 (2  2 (4  3 (6  4 (8  

22، معادلةkبه ازاي چه مجموعة مقاديري از  -85 3 0(x )(x kx k )    دو ريشة حقيقي منفي و يك ريشة حقيقي مثبت دارد؟ ،
1 (2 6k  2( 3k  

3 (6k  2ياk  4 (3 0k  

0aاگر  -86 b  و| b | | a |2گاه حاصل ، آن| a b | | b a | | b |    كدام است؟
1 (a b2 (a

3 (b4 (b a

2yهايي به صورت اگر سهمي  -87 x ax b   4بر خطy   گاه قدرمطلق تفاضل صفرهاي اين سهمي از هم كدام است؟ مماس باشند، آن
1 (2  2 (3  

.ريشه ندارند) 4  4) 3
yخط  -88 ax b 3، نمودار 6y | x | | x |    كند شمار نقطه قطع مي را در بي .a b  0كدام است؟(a )

1 (7  2 (7-  
3 (11  4 (11-   

3معادلة  -89 24 3x | x | x x x   چند جواب دارد؟
1 (1       2 (2  3 (3  4 (4   

 )1(  حسابان
جمالت مجموع( جبر و معادله

هاي حسابي و هندسي، دنباله
معادالت معادالت درجه دوم،

گويا و گنگ و قدرمطلق و
)هاي آن ويژگي
28تا  1هاي  صفحه

دقيقه 30 هاي  توانيد به جاي سؤال يتر است مها عقبآزمونآموزان گرامي؛ اگر برنامة مدرسة شما از برنامة دانش
.پاسخ دهيد 14 و 13ي  ها در صفحه 120تا  101هاي  به سؤال 100تا  81

):97سراسري رياضي كشوري7رتبة(علي ساالرحسيني
.دار عجله نكنيد هاي شك گويي به سوال در پاسخ
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1تر معادلة ريشة كوچك  -90 1 5
1 6

x

x x


 


كدام است؟ ،

1 (2  2 (3  3 (2-  4 (3-   

2هاي معادلة ضرب جواب حاصل  -91 2
4 3 3

21 2 3(x ) x x
 

  
كدام است؟ ،

1 (16
32 (16

3  3 (3  4 (3-   

ترين گاه بيش باشد، آن 10ها برابر با xروي محور 5و  -3هاي اين نقطه از نقاط  ها باشد به طوري كه مجموع فاصلهxروي محور Aاگر نقطة  -92
از مبدأ كدام است؟ Aفاصلة نقطة

1 (3  2 (4  3 (5  4 (6   
21 تر معادلة ريشة كوچك  -93 11| x | x   در كدام بازه قرار دارد؟

1 (2 1( , ) 2 (3 2( , ) 

3 (4 3( , ) 4 (1 0( , )

16ستطيل برابراگر محيط يك م  -94 8 5 باشد و نسبت طاليي در اين مستطيل برقرار باشد، اختالف طول و عرض اين مستطيل كدام اسـت؟

L، اگر(W)و عرض (L)در مستطيلي به طول( W L

W L


 برقرار است برقرار باشد، نسبت طاليي(.

1 (4  2 (2  3 (8  4 (5 1
2


1هاي معادلة ضرب جواب حاصل  -95 2| x | | x | x    گيرد؟ در كدام بازه قرار مي
1 (0 1( , )2 (1 2( , )

3 (2 3( , )4 (3 4( , )

3معادلة  -96 7710
2 5 2 5x x

 
 

چند ريشه دارد؟

1 (1  2 (2  
صفر) 4  3) 3

2معادلة  -97 4 4 3(x x) x x   چند جواب حقيقي دارد؟ ،
1 (1  2 (3  

3 (4  4 (2  

2هاي معادلة  تعداد ريشه  -98 22 4 3 2 5 3 0x x x x      كدام است؟
  1) 2 صفر) 1

3 (2  4 (3  

2xاگر  -99   2هاي معادلة يكي از ريشه 25 7x ax x x     هاي اين معادله كدام است؟ ضرب تمام ريشه گاه حاصل باشد، آن
1 (4-  2 (4  3 (6-  4 (6 

2هاي معادلة اگر مجموعة جواب  - 100 21 1| x ( a)x a | (a )x x a       مجمـوع. اسـت  3رابر با را با يك بازه نشان دهيم، طول اين بازه ب
كدام است؟ aمقادير ممكن براي

  4) 4  -2) 3  2) 2صفر) 1
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موازي -)1( حسابان

2اي حسابي از رابطة جملة نخست دنباله nمجموع  - 101 3 1nS n kn k    جملـة اول. آيـد  دست مي به
نباله چند برابر قدرنسبت دنباله است؟اين د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

و مجموع تمام جمالت آن 175و مجموع سه جملة آخر آن  35مجموع سه جملة اول يك دنبالة حسابي   - 102
اين دنباله چند جمله دارد؟. است 350
1 (7  2 (8  3 (9  4 (10  

255جملة اول برابر با nرو، مجموع در دنبالة هندسي روبه  - 103
2nمجموع. است4  جملة اول اين دنباله كدام است؟

»3 3 34 2, , , ... «

1 (1023
42 (1023

4  3 (2047
44 (2047

4  

حاصل عبارت  - 104
2 9

2 4 6 8
1 2 4 512

1 4 16 64 256
t t ..... t

A
t t t t

   


   
1به ازاي 2t   كدام است؟

1 (2 1  2 (2 1  
3 (2 2 1  4 (2 2 1  

22، معادلةkزمقاديري ا به ازاي چه مجموعة  - 105 3 0(x )(x kx k )    دو ريشة حقيقي منفي و يك ريشة حقيقي مثبت دارد؟ ،
1 (2 6k  2 (3k  

3 (6k  2ياk  4 (3 0k  

2هاي معادلة ريشه  - 106 4 0x ax a   2هاي معادلة ، نصف ريشه 2 0x bx x b    حاصل. هستندb a كدام است؟
1 (2  2 (5  

3 (1  4 (2-   
2yهايي به صورت اگر سهمي  - 107 x ax b   4بر خطy   است؟ كداماز هم  صفرهاي اين سهميگاه قدرمطلق تفاضل  مماس باشند، آن

1 (2  2 (3  
.ريشه ندارند) 4  4) 3

23با توجه به نمودار تابع درجة دوم  - 108 18y x ax  زده كدام است؟ ، مساحت مثلث سايه

1 (3
2

2 (3
4

3 (3
8

4 (3
16

 )1(حسابان 
جمالت مجموع( جبر و معادله

هاي حسابي و هندسي، دنباله
معادالت درجه دوم و معادالت

)گويا و گنگ
22تا  1هاي  صفحه

دقيقه 30   ..تر هستندتر هستند  ها عقبها عقبآزمونآزمونآموزاني كه از برنامةآموزاني كه از برنامةهاي ويژة دانشهاي ويژة دانشسؤالسؤال

):97سراسري رياضي كشوري7رتبة(علي ساالرحسيني
.دار عجله نكنيد هاي شك گويي به سوال در پاسخ
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3 معادلة  - 109 24 3x | x | x x x    ؟جواب داردچند
1 (1      2 (2  3 (3  4 (4   

1تر معادلة ريشة كوچك  - 110 1 5
1 6

x

x x


 


كدام است؟ ،

1 (2  2 (3  3 (2-  4 (3-   

2هاي معادلة وابضرب ج حاصل  - 111 2
4 3 3

21 2 3(x ) x x
 

  
كدام است؟ ،

1 (16
32 (16

3  3 (3  4 (3-   

2معادلة  - 112
3 2 4 4

2 4
x

x x x


 

 
داراي چند جواب است؟ ،

شمار بي) 4  دو ) 3  يك ) 2  صفر) 1

1هاي معادلة اگر يكي از ريشه  - 113 2
1 3 3

x k

x x


 

 
هاي اين معادله كدام است؟ ضرب ريشه باشد، حاصل تر كمواحد  26از قرينة ريشة ديگر 

1 (4-  2 (6-  3 (2-  4 (3- 
16اگر محيط يك مستطيل برابر  - 114 8 5  تطيل كدام است؟باشد، اختالف طول و عرض اين مسدر اين مستطيل برقرار و نسبت طاليي باشد

L، اگر(W)و عرض (L)طول به در مستطيلي( W L

W L


 نسبت طاليي برقرار استبرقرار باشد ،(.

1 (4  2 (2  3 (8  4 (5 1
2


2معادلة  - 115
2 111
x x a

xx


 


كدام است؟ aمكن برايمجموع مقادير م. ريشه ندارد

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   

3معادلة  - 116 7710
2 5 2 5x x

 
 

چند ريشه دارد؟

صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

2معادلة هاي تعداد جواب  - 117 2 21 1(x x ) x x     كدام است؟
 3) 4  2) 3  1) 2صفر) 1

2هاي معادلة  تعداد ريشه  - 118 22 4 3 2 5 3 0x x x x      كدام است؟
 3) 4  2) 3  1) 2صفر) 1

2xاگر  - 119   2هاي معادلة يكي از ريشه 25 7x ax x x     هاي اين معادله كدام است؟ ضرب تمام ريشه گاه حاصل باشد، آن
1 (4-  2 (4  3 (6-  4 (6   

معادلة  - 120
2 2 21 5 6

2 4
x

x x
x


  


يشة صحيح دارد؟چند ر

.ريشة حقيقي ندارد) 4  3) 3  2) 2  1) 1
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عادي -)2( هندسه

3Cدايرةدر مطابق شكل،   - 121 (O , ) امتداد وترAC قطـر  وBD  در نقطـةM  030اگـر . انـد  متقـاطعM̂ 

و 080AC  طول كمان ،دباشAB كدام است؟
1 (3   
2 (4  
3 (

4 (4
3


طوري كه اند به قطع كرده Bيكديگر را در نقطة CDد وترو امتدا Aمماس رسم شده در نقطة ،زيردر شكل   - 122 AC DC.  زاويـة چنـد
درجه است؟

1 (30  
2 (33  
3 (36  
4 (38  

است؟ كدام MECˆاندازةباشد،  ACبا MNمحل برخورد Eاگر. است MNوسط A،در شكل مقابل  - 123
1 (0100   
2 (0150  
3 (0130  
4 (0105  

C(Oة بر داير Bو Aترتيب در نقاط به MBو MA،مطابق شكل  - 124 , R)090مساحت قسمت هاشورخورده كدام است؟  .اند مماسˆ(M )

1 (2 1 4R ( )


    

2 (22 1 4R ( )




3 ( 2 1 8R ( )


  

4( 22 1 8R ( )




,5C(Oدو دايرة  - 125 5و (
2C (O , )  وتر طول. اند مطابق شكل رسم شدهAB كدام است؟

1 (2  
2 (3  
3 (4  
4 (6  

)2(هندسه 
ها مفاهيم اوليه و زاويه( دايره

هاي طولي در رابطه -در دايره
رسم مماس بر دايره از -دايره

 - اي خارج دايره نقطه
هاي دو دايره نسبت به حالت

)ها مشتركهم و مماس 
23تا  9هاي  صفحه

دقيقه 10 هاي  توانيد به جاي سؤال تر است ميها عقبآزمونآموزان گرامي؛ اگر برنامة مدرسة شما از برنامة دانش
.پاسخ دهيد 18و  17هاي  در صفحه 140تا  131هاي  به سؤال 130تا  121

):97سراسري رياضي كشوري8رتبة(اميرحسين استقامت
.هاي نقصاني استفاده كنيد هاي ضربدر منفي و زمان براي مديريت زمان از تكنيك
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0120P̂اند به طوري كـه  قطع كرده Pيكديگر را در نقطة CDو ABدر شكل زير، امتداد وترهاي  - 126  . 1اگـر 32PA PC CD   ،باشـد

كدام است؟ BDخط  ارهپ طول
1 (3  
2 (6  
3 (9  
4 (12  

C(Oقطر دايرةمطابق شكل   - 127 , R)شـعاع. سـاخته اسـت   060واحد ايجاد كرده و با آن زاوية 4و  2اي ه خط به طول ، روي وتري از آن، دو پاره
است؟ كدامدايره 
1 (2 3     
2 (2  
3 (4  
4 (4 3  

1Cهاي هداير دو وتر در  - 128 (O , R) 2وC (O , r)  هاي مشخص شده، مقدار با توجه به اندازه. اند رسم شدهمطابق شكلxكدام است؟
1 (2  

2 (3
2

3 (1 

4( 1
2

,5C(Oدو دايرة  - 129 3Cو ( (O , )  4اگر طول مماس مشترك خارجي اين دو دايره برابر. اند مفروض هاي باشد، مجموع طول مماس مشترك 6
دو دايره كدام است؟

1 (12    
2 (4 6 6  
3 (8 6  
4 (8 6 12  

,4C(Oدو دايرة  - 130 9Cو ( (O , ) ها كدام است؟ طول مماس مشترك خارجي آن. ، دقيقاً داراي سه مماس مشترك هستند
1 (6  
2 (12  
3( 18  
4 (24  



17:  صفحهرياضي دهميازاختصاصي 97 آبان 18 آزمون  -) 2(پروژة - ) 2( هندسه

موازي -)2( هندسه

3دايرةترين نقطة  نزديكتا  lترين نقطة خط فاصلة نزديك  - 131 2C(O , n ) 4برابر n اگر خـط و. است
باشد؟ تواند نميكدام گزينه  nدايره هيچ نقطة اشتراكي نداشته باشند، مقدار

1 (3  
2 (1  

3 (3
2

4 (1
2

5Cمطابق شكل در دايرة  - 132 (O , كدام است؟ Dباشد، اندازة زاوية  5برابر  ABهرگاه طول مماس ،(
)D محل برخورد امتدادAO با دايره است(.

1 (030    

2 (045  

3 (060  

4 (022 5/

تـا مركـز Mفاصـلة . رسم شده اسـت  ،برابر شعاع دايره 3به اندازة Mگذرنده ازترين وتر  ، كوتاهOاي به مركز درون دايره Mاز نقطة  - 133
دايره، چند برابر شعاع دايره است؟

1 (1
4  2 (1

2  3 (3
4  4 (2

3

6Cدايرة  - 134 (O , 02اگر. مفروض است ( 10Ô ( x )  03و 35Â ( x ) طول كمانباشد ،BC كدام است؟

1 (5
3


2 (2

3 (8
3


4 (10
3


 و بـر دايـره   ممـاس  Aدر نقطـة  AXاگـر . هسـتند  Oاي به مركـز  قطرهاي دايره MNو AB،در شكل زير  - 135 5BN AN   ،انـدازة باشـد
كدام است؟ XAMزاوية

1 (080     

2 (075  

3 (060  

4 (050 

 )2( هندسه
ها مفاهيم اوليه و زاويه( دايره

)در دايره
17تا  9هاي  صفحه

دقيقه 10   ..تر هستندتر هستند  ها عقبها عقبآزمونآزمونآموزاني كه از برنامةآموزاني كه از برنامةهاي ويژة دانشهاي ويژة دانشسؤالسؤال

):97كشوري سراسري رياضي 8رتبة(اميرحسين استقامت
.هاي نقصاني استفاده كنيد هاي ضربدر منفي و زمان براي مديريت زمان از تكنيك
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18:  صفحهرياضي دهميازاختصاصي 97 آبان 18 آزمون  -) 2(پروژة - ) 2( هندسه

محل برخورد( كدام است؟xباشد، اندازة كمان مي  070و 062با ترتيب برابر و زاوية بين دو وتر درون دايره به ية بين دو مماسزاو زير،در شكل   - 136
.)ها با وترها روي محيط دايره است مماس
1 (0110      

2 (0102  
3 (0105  

4 (098  
باشند؟ چه تعداد از موارد زير صحيح مي  - 137

.هاي محصور بين دو وتر موازي، با هم برابرند كماندر يك دايره، * 
.تر است است، به مركز دايره نزديك تر كه كوچك از دو وتر نابرابر آندر يك دايره، * 
.كند، همواره بر آن عمود است هاي وتر ديگر را نصف مي در يك دايره، وتري كه يكي از كمان* 
.هاي محصور بين دو وتر مساوي، با هم برابرند كماندر يك دايره، * 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

قطـر ABاگر .اند طوري كه همديگر را روي دايره قطع كرده هستند به ABCهاي مثلث ، ميانه8به طول  BNو 6به طول  AMدر شكل زير،  - 138
است؟ كدام Cاز رأس  آندايره باشد، طول ميانة وارد بر 

1 (10    
2( 5  

3 (20
3

4 (10
3

دايـره و  نـيم مركـز   Oاگر .اند قطع نموده Aيكديگر را در نقطة DEو وتر BCامتداد قطر زير،در شكل   - 139 030BE    ،زاويـة  باشـدA كـدام
OE)است؟ || CD)

1 (025    

2 (035  

3 (045  

4 (030 
020اگـر  .انـد  كـرده قطـع   Mيكديگر را در نقطة CDو BEو وترهاي Aيكديگر را در نقطة CEو BD، امتداد وترهايدر شكل زير  - 140 

0110و   ،زاوية باشدA است؟ چند درجه
1 (20  
2 (25  
3 (30  
4 (35  
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19:  صفحهرياضي يازدهماختصاصي 97 آبان 18 آزمون -)2( پروژة -آمار و احتمال

آمار و احتمال

مربوط به كدام گزاره است؟مقابل، جدول ارزش  - 141
1 (p ~ q

2 (~ (p ~ q)

3 (~ q p

4 (q ~ p

p)گزارة. سه گزاره باشند rو p،qفرض كنيد - 142 q) (p r)    هاي از ارزش گزارهدر چند حالتp ،q وr ، است؟داراي ارزش درست
1 (5  2 (6  3 (7  4 (8  

1هرگاه - 143 1A {x Z | x }      است؟ درستناهاي سوري زير  باشد، ارزش كدام يك از گزارهنما  گزارهدامنة متغير
1 (3x A ; x x  2 (2x A ; x x  

3 (2 1xx A ; x   4 (1 0x A ; x
x

     
هاي زير صحيح است؟ چه تعداد از گزارهارزش  - 144

2 )الف 0x Z ; x  

20 )ب 1x {x | x , x R} ; x x     

1 )پ 2x R ; x
x

   

2x )ت Q ; x Q   

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   
10نقيض گزارة سوري  - 145 2x ( , ) ; x

x
      كدام است؟

1 (10 2x ( , ) ; x
x

       2 (10 2x ( , ) ; x
x

      

3 (10 2x ( , ) ; x
x

         4 (10 2x ( , ) ; x
x

       
22نقيض گزارة  - 146 1nn N ; (( ) ) P    شود؟  چه ارزشي دارد و به چه صورت نوشته مي)P مجموعه اعداد اول است(.

22ودرست ) 1 1nn N ; (( ) ) P      2 ( 22ونادرست 1nn N ; (( ) ) P   

22ودرست ) 3 1nn N ; (( ) ) P     4 ( 22ونادرست 1nn N ; (( ) ) P   

)گزارة - 147 x N ; ~ (x P x E))     شود؟  به فارسي چگونه بيان مي)P مجموعة اعداد اول وE عداد زوج استمجموعة ا(.
.عددي طبيعي وجود ندارد كه اول يا زوج باشد) 1
.برخي از اعداد طبيعي، اول و زوج هستند) 2
.يا زوج نيستندنيستند برخي از اعداد طبيعي، اول ) 3
.عددي طبيعي وجود ندارد كه اول و زوج باشد) 4

3و Uعضوي  12افرازي براي مجموعة  ،Cو A ،Bاگر - 148 6 2n(A) n(B) n(C)  باشد، تعداد اعضايA C كدام است؟
1 (7  2 (8  3 (9  4 (10   

داده شده صدق كنند؟ هاي رابطهبه طوري كه در  نداردوجود  Cو A ،Bهاي زير، سه مجموعة در كدام يك از گزينه - 149
1 (A C  ،B C  ،A B   2 (A C  ،B C  ،A B

3 (A C  ،B C  ،A B   4 (A C  ،B C  ،A B

Aاگر - 150 B وA B صحيح است؟همواره كدام گزينه  ،باشد
1 (A B  2 (A    3 (B    4 (B A

دقيقه 10
آمار و احتمال

 آشنايي با مباني رياضيات
 - آشنايي با منطق رياضي(

)مجموعه و زيرمجموعه
25تا  1هاي  صفحه

q  p  
د  د  د
د  ن  د
ن  د  د
ن  ن  ن

):97كشوري سراسري رياضي 7رتبة(علي ساالرحسيني
.دار عجله نكنيد هاي شك گويي به سوال در پاسخ
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20:  صفحهرياضي يازدهماختصاصي  97 آبان 18 آزمون -)2(پروژة  -)2(فيزيك 

عادي -)2(فيزيك  

هاي طراحي سؤال
يك ميلة خنثي از جنس كهربا را ابتدا با يك تكه الستيك مالش داده و به كالهك يك الكتروسكوپ بـدون - 151

در ايـن. دهـيم  سپس ميله را توسط دست خنثي كرده و توسط پارچة پشمي مـالش مـي  . دهيم بار تماس مي
پس از نزديـك(ها  افتد و بار روي ورقه وپ نزديك كنيم چه اتفاقي ميحالت اگر ميله را به كالهك الكتروسك

چه خواهد بود؟) كردن ميله
مثبت -شوند ها به هم نزديك مي ورقه) 1
منفي -شوند ها به هم نزديك شده و سپس دور مي ورقه) 2
منفي -شوند ها از هم دور مي ورقه) 3
.اشندتوانند پاسخ ب مي 2و  1هاي  گزينه) 4

. نشان داده شده اسـت  2qو 1qاي  الكتريكي نقطه اطراف دو باردر ، خطوط ميدان الكتريكي زيردر شكل  - 152
هاي زير صحيح است؟ يك از گزينه كدام 

1 (1 0q   ،2 0q   1و 2| q | | q |

2 (1 0q   ،2 0q   1و 2| q | | q |

3 (1 0q   ،2 0q   1و 2| q | | q |

4 (1 0q   ،2 0q   1و 2| q | | q |

. . . به بار ذره الكتريكي پتانسيل  انرژي اتيدان الكتريكي، نسبت تغييرجايي يك ذرة باردار در م در جابه - 153
.فقط در ميدان الكتريكي يكنواخت به نوع و اندازة بار الكتريكي ذره بستگي دارد) 1
.ت و غيريكنواخت به نوع و اندازة بار الكتريكي ذره بستگي دارددر ميدان الكتريكي يكنواخ) 2
.فقط در ميدان الكتريكي يكنواخت مستقل از نوع و اندازة بار الكتريكي ذره است) 3
.در ميدان الكتريكي يكنواخت و غيريكنواخت مستقل از نوع و اندازة بار الكتريكي ذره است) 4

هاي الكتريكي حاصل از اين بارها برايند ميدان. اند روي يك خط ثابت شده 3qو  1q ،2qاي مشابه  ي نقطهمطابق شكل زير، سه بار الكتريك - 154
تواند صفر باشد؟ مي) ها يا نقطه(در كدام نقطه 

1 (A2 (B

3 (C4 (C  وD

كدام است؟ Aكتريكي برايند در نقطةبردار ميدان ال. رأس مثلثي قرار دارند 2در  Cqو Bq اي بار الكتريكي نقطه 2مطابق شكل زير،  - 155
1 (1E

               
2 (2E

  
3 (3E

  
4 (4E

   

اي قطبي الكتريكي دو بـار الكتريكـي نقطـه   دو(كدام است؟  Aريكي در نقطةقطبي الكتبزرگي ميدان الكتريكي حاصل از دودر شكل زير،  - 156
.استالعالمت  اندازه و مختلف هم

0
1

4k 


 (

1 (2
0

2
9

q

a
2 (2

0

8
9

q

a

3 (2
02

q

a
4 (2

0

2
8

q

a

 )2( فيزيك 
بار( ساكن  الكتريسيتة

بر هم ...الكتريكي، پايستگي 
هاي الكتريكي، ميداننهي 

خطوط ميدان الكتريكي، انرژي
پتانسيل الكتريكي، پتانسيل

) الكتريكي
27تا  1هاي  فحهص

دقيقه 30 هاي  توانيد به جاي سؤال تر است مي ها عقب آزمون از برنامةآموزان گرامي؛ اگر برنامة مدرسة شما  دانش
.پاسخ دهيد 25 تا 23يهادر صفحه190تا171هايبه سري سؤال170تا151

.اي دريافت كنيد ايد، نكات مشاورهپشتيبان خود با بررسي سواالت شاهدي كه اشتباه پاسخ داده به كمك
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8Aqرساناي مشابه با بارهاي  سه كرة - 157 C  ،4Bq C   4وCq C   اگر ابتدا كرة. ا در نظر بگيريدر A را به كرة B   ـ داو پـس از ج
هـا بعـاد كـره  از ا( ؟شـود  ها مي ها قبل از تماس كره چند برابر نيروي كولني بين آن Bو  Aتماس دهيم، نيروي كولني بين  C به كرة كردن
.)شود ها در دو حالت يكسان فرض بين كره نظر كنيد و فاصلة صرف

1( 1
32  2( 15

16  3( 3
164 (1

16
9qو qاي نقطهالكتريكي دو بار  - 158 q  در فاصلةr1ناشي از دو بار در فاصلةبرايند ميدان الكتريكي . ر قرار دارنداز يكديگd  از بـارq برابـر

2حاصل. شود برابر صفر ميqاز بار 2dبرابر شود، ميدان الكتريكي برايند در فاصلة 3اگر فاصلة دو بار از هم . صفر است
1

d

d
؟كدام است

1 (2  2 (3  3 (9  4 (4   
ـ   اگر  انـرژي جنبشـي  . كند حركت مي Bنقطة  طرف خود، به طور خودبه رها شده و به Aيك الكترون از نقطةزير، مطابق شكل  - 159 در رونالكت

132برابر با ترتيب به Cو Bنقاط 10 J 121و 8 10/ J اختالف پتانسيل الكتريكـياندازة بوده و . . . طرف  باشد، جهت ميدان الكتريكي به
191(چند ولت است؟  Cو Bبين دو نقطة 6 10e / C   نظر كنيد صرفو اصطكاك  يگرانشنيروي و از اثر(.

710چپ و ) 7102راست و) 1
510و  چپ) 5104راست و) 3

52به بزرگي  در يك ميدان الكتريكي يكنواختمطابق شكل زير،  - 160 10 N
E

C
 ، 4اي به جرم ذره g 8و بارnCاز نقطة ،A در خالف جهت

Aتندي اين ذره در نقطة. شود در يك لحظه متوقف مي Aاز نقطة متر سانتي 20 به فاصلة Bدر نقطة ميدان الكتريكي پرتاب شده وهاي  خط

.)نظر كنيد از مقاومت هوا و وزن ذره صرف(است؟  بوده متر بر ثانيه چند
1 (90    2 (200  

3 (40   4 (400 

)گواه(هاي شاهد  سؤال

هاي زير درست است؟ يك از گزينه  ، كدام2qو 1qاي  هاي ميدان الكتريكي ناشي از دو بار الكتريكي نقطه با توجه به خط ،زيردر شكل  - 161
.اندازه هستند نام و هم هم 2qو 1qهاي بار) 1
.اندازه هستند نام و غيرهم هم 2qو 1qهاي  بار )2
، بزرگي ميدان الكتريكي2qبار  ي تا نزديك1qبار   يدر حركت از نزديك) 3
.شود يند ناشي از دو بار، ابتدا كم و سپس زياد ميبرا
جـا كنـيم، جابه 2qبار   يتا نزديك 1qبار   ياگر يك الكترون را از نزديك ) 4

.يابد مياندازة نيروي كولني وارد بر آن ابتدا افزايش و سپس كاهش 
متـر اسـت؟ برابـر چنـد سـانتي    r مقـدار . مطابق نمودار شكل زير اسـت باردار  از يك ذرةفاصله  ميدان الكتريكي برحسببزرگي نمودار  - 162

29
29 10 N. m

(k )
C

 

1( 20 
2( 40 
3( 40

9
4( 160

9
و Aكـه مسـاحت هـر يـك از صـفحات      ها و دور از لبه واقع در بين دو صفحة رساناي موازي qاي  وارد بر بار نقطهالكتريكي اندازة نيروي  - 163

اند، كدام است؟ از هم واقع dاست و به فاصلة كوچك  Vها  اختالف پتانسيل بين آن
1( A | q | V

d
2( | q | V

d
  3( | q | Vd    4( A | q | Vd

500N ي به بزرگيوقتي اين ذره در ميدان الكتريكي يكنواخت. ايم داده q، بار الكتريكي 1gاي به جرم  ذره به - 164

C
نيـروي گيرد، اندازة قرار مي

10چند كولن است؟  qبار اندازة . شود وارد بر آن از طرف ميدان الكتريكي، برابر با وزن آن مي N
(g )

kg


1( 55 10  2(  52 10  3( 25 10  4( 22 10

.دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير داردپاسخ
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را برحسـب 1qام گزينه برايند نيروهاي الكتريكي وارد بر بـار  كد. اند اي ثابت شده الزاويه مطابق شكل سه ذره باردار در سه رأس مثلث قائم - 165

دهد؟ نشان مي SIدربردارهاي يكه 
29

29 10 N.m
(k )

C
   

1 (90 120i j
 

2 (90 120i j 
 

3 (120 90i j
 

4( 120 90i j 
 

1EبرابرABوسط  Mدر نقطة  Bqو Aqاي  نقطهالكتريكي حاصل از دو بار الكتريكي برايند در شكل زير، ميدان  - 166
 اگـر بـار   . استAq را

1E با برابرMميدان در نقطة  بزرگي ، خنثي كنيم
اين صورت  در .شود ميAq  وBq اي دارند؟ اند و چه رابطه نسبت به هم چگونه

1نام و  غيرهم )1
2B A| q | | q |   2( 2نام و  غيرهمB A| q | | q |

1نام و  هم )3
2B A| q | | q |  4( 2نام و  همB A| q | | q |

2يا dبه فاصلة  ها مربع ضلعها روي  ذره .مركزند هم Pها در نقطة  مربع كه دهد ي از ذرات باردار را نشان ميمربع شكل زير دو آراية - 167
d از هم

.)است 2dطول ضلع مربع بزرگ برابر با ( كدام است؟ Pيند در نقطة بزرگي ميدان الكتريكي برا. اند قرار گرفته
1( 2

kq

d

2( 2
2kq

d

3( 22
kq

d

4( 2
2
3
kq

d

Qحاصل .صفر است 2qبرايند نيروهاي الكتريكي وارد بر ذرة باردار و هاي يك مربع قرار دارند  باردار در رأس چهار ذرة - 168

q
كدام است؟

1( 2 2  
2( 4 2  
3( 2 2  
4( 4 2  

3000Nميدان الكتريكي يكنواخت بزرگي در شكل زير،  - 169

C
را Bو  Aنقـاط  الكتريكـي  اگـر پتانسـيل   . اسـت  2cmبرابر بـا   ABو فاصلة 

A نشان دهيم، BVو  AVترتيب با  به BV V چند ولت است؟
1( 6000   
2( 6000  
3( 60   
4( 60  

انـد و ميـدان الكتريكـي ديگـر قـرار گرفتـه    از يك 5cmنام در فاصلة  اندازه و ناهم با بارهاي همو موازي مطابق شكل زير، دو صفحة رسانا  - 170
Eيكنواخت

 410به بزرگي N

C
بـهآن هنگـامي كـه    تندي كنار صفحة با بار مثبت رها كنيم، اگر پروتوني را از. است بين دو صفحه ايجاد شده

191بار پروتون، ( رسد، چند متر بر ثانيه است؟ صفحة با بار منفي مي 6 10Pe / C  ،   ،272جرم پروتـون 10Pm kg  و از اصـطكاك و
).نظر كنيد گرانش صرف

1( 52 102( 52 2 10

3( 54 104( 54 2 10

d

 d

 d
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23:  صفحهرياضي يازدهماختصاصي  97 آبان 18 آزمون -)2(پروژة  -)2(فيزيك 

موازي -)2(فيزيك 

هاي طراحي سؤال
از جنس كهربا را ابتدا با يك تكه الستيك مالش داده و به كالهك يك الكتروسكوپ بـدون يك ميلة خنثي - 171

در ايـن .دهـيم  سپس ميله را توسط دست خنثي كرده و توسط پارچة پشمي مـالش مـي  . دهيم بار تماس مي
نزديـك پس از(ها  روي ورقه رافتد و با لت اگر ميله را به كالهك الكتروسكوپ نزديك كنيم چه اتفاقي ميحا

چه خواهد بود؟) كردن ميله
مثبت -شوند ها به هم نزديك مي ورقه) 1
منفي -شوند ها به هم نزديك شده و سپس دور مي ورقه) 2
منفي -شوند ها از هم دور مي ورقه) 3
.توانند پاسخ باشند مي 2و  1هاي  گزينه) 4

126با بار الكتريكي مثبت، جسمياز  - 172 25 10/  چنـد جسـم بـار اوليـة   . يابـد  درصد افزايش مـي  25، جسمبار الكتريكي  .گيريم الكترون مي

191 است؟بوده ميكروكولن  6 10(e / C) 

1 (1  2 (2  
3 (3  4 (4  

دو كره را با هم. كنند وارد ميرا  1Fبر هم نيرويdباشند از فاصلة مي 3qو 2qالكتريكي  هاييكسان كه داراي بار كوچك و دو كرة فلزي - 173

2حاصل .كنند وارد مي 2Fدر اين حالت دوكره بر هم نيروي .دهيم ار ميتماس داده و سپس در همان فاصله قر
1

F

F
كدام است؟

1 (1
122 (1

6  

3 (1
244 (1

3
هاي الكتريكي حاصل از اين بارها برايند ميدان. اند روي يك خط ثابت شده 3qو  1q ،2qاي مشابه  طابق شكل زير، سه بار الكتريكي نقطهم - 174

تواند صفر باشد؟ مي) ها يا نقطه(در كدام نقطه 
1 (A

2 (B

3 (C

4 (C  وD

كدام است؟ Aنقطة برايند دربردار ميدان الكتريكي  .قرار دارندرأس مثلثي  2در  Cqو Bqاي نقطهالكتريكي بار  2مطابق شكل زير،  - 175
1 (1E

   
2 (2E

  
3 (3E

  
4 (4E

 

)2( فيزيك
بار ( ساكن الكتريسيتة

، بر هم ...الكتريكي، پايستگي 
نهي نيروهاي الكتروستاتيكي، 

و بر هم نهي... ميدان الكتريكي، 
)هاي الكتريكي ميدان
 17تا  1هاي  صفحه

دقيقه 30   ..تر هستندتر هستند  ها عقبها عقبآزمونآزمونآموزاني كه از برنامةآموزاني كه از برنامةهاي ويژة دانشهاي ويژة دانشسؤالسؤال

.اي دريافت كنيد ايد، نكات مشاوره به كمك پشتيبان خود با بررسي سواالت شاهدي كه اشتباه پاسخ داده
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24:  صفحهرياضي يازدهماختصاصي  97 آبان 18 آزمون -)2(پروژة  -)2(زيك في 

اي دو قطبي الكتريكي دو بار الكتريكـي نقطـه  ( كدام است؟ Aان الكتريكي حاصل از دو قطبي الكتريكي در نقطة، بزرگي ميدزيردر شكل  - 176
.العالمت هستند اندازه و مختلف هم

0
1

4k 


( 

1 (2
0

2
9

q

a
2 (2

0

8
9

q

a

3(2
02

q

a
4 (2

0

2
8

q

a

8Aqرساناي مشابه با بارهاي  سه كرة - 177 C  ،4Bq C   4وCq C   اگر ابتدا كرة. ا در نظر بگيريدر A را به كرة B و پـس از جـدا
هـا بعـاد كـره  از ا( ؟شـود  ها مي ها قبل از تماس كره چند برابر نيروي كولني بين آن Bو  Aتماس دهيم، نيروي كولني بين  C به كرة كردن
.)ها در دو حالت يكسان فرض شود بين كره نظر كنيد و فاصلة صرف

1( 1
322( 15

163( 3
164 (1

16
اندازة ميدان الكتريكي. يكديگر قرار دارند از ديگري است، در فاصلة مشخصي اندازة برابر  3نام كه اندازة يكي  اي ناهم نقطهالكتريكي بار  دو - 178

180ها خط واصل آنفاصلة وسط برايند در  N

C
Nبرايند چنـد تر خنثي شود، اندازة ميدان الكتريكي  بزرگبا اندازة اگر بار . باشد مي

C
و چگونـه

كند؟ مي تغيير
 .يابد مي، افزايش  135) 2 .يابد مي ، كاهش 135) 1

.يابد مي، كاهش  45)  4.يابد مي، افزايش  45) 3
2و  1qاي  دو بار الكتريكي نقطه - 179 9q C   0رتيب در نقاط ت به

2A
cm

0و
6B

cm
چنـد ميكروكـولن 1q. انـد  واقع شدهxoyي  در صفحه 

0ي را در نقطه 3qباشد تا اگر بار 
0O ) 1قرار دهيم، برايند نيروهاي الكتريكي وارد بر آن از طرف بارهاي ) مختصاتمبدأq 2وq برابر با صفر

؟باشد
1( 1  2( 1-  3( 3  4 (3-  

بـه qاز بار rبار كاسته شود و فاصلةاندازة درصد از  20اگر . است Eبا برابر qاي از بار نقطه rاي به فاصلة ميدان الكتريكي در نقطهاندازة  - 180
گردد؟ مي Eبرابر ميدان الكتريكي در حالت جديد چنداندازة افزايش يابد  درصد 25اندازة 
1 (64

1252 (125
643 (5

4  4 (4
5

 )گواه(هاي شاهد  سؤال

متـر اسـت؟ برابـر چنـد سـانتي    rمقـدار  . سـت فاصله از يك ذرة باردار مطابق نمودار شكل زير ا نمودار بزرگي ميدان الكتريكي برحسب - 181
29

29 10 N. m
(k )

C
 

1 (20 
2 (40 
3 (40

9
4 (160

9
رويبرايند ميدان الكتريكي . اي چهار ميكروكولني قرار دارد نام نقطه بار هماز متري  3 ي در فاصلةاي يك ميكروكولن ي نقطهبار الكتريكيك  - 182

چند نيوتون بر كولن است؟ ،تر بزرگبا اندازة متر از بار  2 اي به فاصلة ر الكتريكي و در نقطهخط واصل دو با پاره
29

29 10 N.m
(k )

C
 

18000 )4   9000 )3   4500 )2  صفر  )1
0از هم برابر با  rاي مشابه در فاصلة  نيروي دافعة بين دو بار الكتريكي نقطهاندازة  - 183 02/ N 2يكي از بارها اندازة اگر به . است C اضافه كنيم،

0اين نيروي دافعه در همين فاصله برابر  اندازة  03/ N اندازة اولية هر يك از اين بارهاي الكتريكي چند ميكروكولن بوده است؟. شود مي
1( 2   2( 4   3( 6   4( 8 

.دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير داردپاسخ  
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25:  صفحهرياضي يازدهماختصاصي  97 آبان 18 آزمون -)2(پروژة  -)2(فيزيك 

2يا dبه فاصلة  ها مربع ضلعها روي  ذره. مركزند هم Pها در نقطة  دهد كه مربع شكل زير دو آراية مربعي از ذرات باردار را نشان مي - 184
d از هم

.)است 2dطول ضلع مربع بزرگ برابر با ( كدام است؟ Pبزرگي ميدان الكتريكي برايند در نقطة . اند ر گرفتهقرا
1 (2

kq

d

2( 2
2kq

d

3 (22
kq

d

4 (2
2
3
kq

d

هاي باردار را بـه مطابق شكل زير، ميله .اند اي با يك پارچة كتان مالش داده شده يك ميلة پالستيكي با يك پارچة پشمي و يك ميلة شيشه - 185
Cدر همين حالت كرة . جمع شودبار  A روي كرة Qبه اندازةكه كنيم به طوري  كه خنثي هستند نزديك مي Cو  A متصل به هم هاي كره

و سپس با كـرة Aرا كه در ابتدا خنثي است ابتدا به كرة  Bاگر كرة . كنيم ها دور مي هاي باردار را از كره جدا كرده و سپس ميله Aرا از كرة 
C  تماس دهيم، بار كرةB سه كرة (شود؟  در نهايت چه قدر ميA ،B وC هاي عايق قرار دارند فلزي و مشابه هستند و بر روي پايه(.

1( 2
Q

   2( 4
Q

 

3( 4
Q

   4( 2
Q

  

2و 1q اي نقطهالكتريكي دو بار  - 186 14q q در فاصلة ،r1ناشي از دو بار در فاصـلة  برايند ميدان الكتريكي . اند از هم واقعd  1از بـارq برابـر
است؟ 1dچند برابر 2d. شود مي برابر صفر2qاز بار 2dيند در فاصلة الكتريكي برا برابر شود، ميدان 2 اگر فاصلة دو بار از هم. صفر است

1( 4
32( 3

23( 2   4( 4 
ها را برداشته و به ديگري اضـافه كنـيم در اگر نصف يكي از بار. كنند را وارد مي Fبر يكديگر نيروي  Q اندازة نام و هم همالكتريكي دو بار  - 187

شود؟ مي Fچند ها بين آننيروي ة اندازهمان فاصلة قبلي، 
1( 3

42( 4
33( 9

164( 16
9

را برحسـب 1qكدام گزينه برايند نيروهاي الكتريكي وارد بر بـار  . اند اي ثابت شده الزاويه باردار در سه رأس مثلث قائم مطابق شكل سه ذرة - 188

دهد؟ نشان مي SIدربردارهاي يكه 
29

29 10 N.m
(k )

C
 

1 (90 120i j
 2 (90 120i j 

 

3 (120 90i j
 4( 120 90i j 

 

Eبا برابر Mدر نقطة برايند ميدان الكتريكي زير قرار دارند و مطابق شكل  Aو Bدر نقاط  2qو 1q اي نقطه الكتريكي باردو  - 189
 اگـر. است

3را خنثي كنيم، ميدان در همان نقطه 1qبار 
E


2حاصل. شود مي
1

q

q
.)در يك راستا هستند M و A ،Bنقطة سه ( كدام است؟

1( 9
4
2( 9

4

3( 3
2
     4( 3

2
اگـر. قـرار دارد   Bدر رأس  Qاي  و بـار نقطـه   aاز مربعي به ضلع  Cو   Aدر دو رأس  qاي يكسان  نقطهالكتريكي زير دو بار در شكل  - 190

Qصفر باشد، با برابر )  رأس چهارم مربع( D در نقطةالكتريكي برايند ميدان  بزرگي

q
كدام است؟

1( 2 2      2( 2 

3( 2  4( 2 2 

Q

q

q

 d

 d

 d
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26:  صفحهرياضي يازدهماختصاصي  97 آبان 18 آزمون -)2( پروژة -)2( شيمي

عادي -)2(شيمي 

است؟ نادرستكدام گزينه عبارت  - 191
راسـرپناهي ايمـن و گـرم     به او امكان تأميننفت و فلزها موادي مانند توانايي انسان در استخراج ) 1

.داده است
.ها پي بردند ها به رابطة ميان خواص مواد با عنصرهاي سازندة آن ، انسانهاي دور در گذشته) 2
.فناوري به ميزان دسترسي به مواد مناسب وابسته استگسترش ) 3
.آيند دست مي همة مواد طبيعي و ساختگي از كرة زمين به)  4

  ... به جزهاي زير درست هستند،  همة گزينه - 192
.ها پي بردند ها به رابطة ميان خواص مواد با عنصرهاي سازندة آن دان با گسترش دانش تجربي، شيمي) 1
.تر است يافته آن كشور توسعه ،تر باشد از منابع يك كشور بيش استخراجن هر چه ميزا) 2
.جرم كل مواد در كرة زمين ثابت است تقريب به ،وري شده به طبيعتو فراشده بازگشت دوبارة مواد استخراج به دليل ) 3
.اند يكسان توزيع نشدهطور  بع بههر چند كه اين منا ،زمين منبع عظيمي از هداياي ارزشمند و ضروري براي زندگي است) 4

است؟ نادرستچند رديف از جدول زير اطالعات موجود در  - 193
سازندهمادة  فراورده رديف

نزن فوالد زنگ قاشق 1
شن و ماسه ظرف صبحانه 2
آرگوننيتروژن، پتاسيم و  هاو ميوه سبزيجاتكود 3
خاك چيني اياستكان شيشه 4

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   
دست آورد؟ اي عناصر به با توجه به جدول دوره توان ميند زير را راز موا كدام يك - 194

موادهاي  ژگي و ويتر دربارة خواص  تر و دقيق اطالعات بيشيافتن ) 1
مواد گوهاي موجود در خواصلها و اپي بردن به روند) 2
ها در جدول ه به موقعيت آنبا توجمواد ي رفتار فيزيكي و شيميايي هاالگو يافتن ) 3
ها ترين ويژگي آن بندي عنصرها با توجه به بنيادي پي بردن به دسته) 4

كند؟ درستي تكميل مي عبارت زير را به كلمات كدام گزينه، جاهاي خالي در - 195
در سه دسته شـامل فلـز، نـافلز و. . . اند و براساس  چيده شده. . . ها يعني  ترين ويژگي آن اي براساس بنيادي عنصرها در جدول دوره«

».اند فلز قرار گرفته شبه
پذيري واكنش -جرم اتمي) 2    رفتار  -عدد اتمي) 1

رفتار -جرم اتمي) 4  پذيري  واكنش -عدد اتمي) 3
درستي آمده است؟ در كدام گزينه به Bبه Aرا به صورت زير تعريف نماييم، نسبت Bو Aاگر - 196

Aاي جدول دوره 14در گروه با سطح صيقلي و براق  عناصرتعداد  :

Bاي جدول دوره 14در گروه تعداد عناصر رساناي جريان الكتريسيته  :

1 (3
4  2 (3

5  3 (4
5  4 (5

6
تر است؟ خصلت فلزي كدام اتم بيش - 197

1 (11A  2 (55B  3 (86C  4 (12D

ازموارد در يـك دوره   از باال به پايين و چه تعداد از در يك گروه  ترتيب از راست به چپ چه تعداد از موارد زير بهاي عناصر  در جدول دوره - 198
؟روند افزايشي دارند راست به چپ

تمايل به گرفتن الكترون) ت  خاصيت نافلزي ) پ  شعاع اتمي ) ب  خاصيت فلزي ) الف
2و  2) 4  4و  2) 3  4و  4) 2  2و  4) 1

؟باشد ميقلع و كربن مشترك  عناصر سيليسيم، عنصر از ميانفاً براي دو هاي زير صر از خاصيت موردچند  - 199
»خرد شدن در اثر ضربه -الية ظرفيتالكتروني آرايش  -الكتريكي يرساناي -سطح براق -در دماي اتاق حالت فيزيكي«
1 (2  2 (4  3 (3  4 (5 

است؟ نادرستعبارت كدام گزينه  - 200
.ستا ...و گرمايي،رفتارهاي فيزيكي فلزها شامل داشتن جال، رسانايي الكتريكي) 1
.الكترون وابسته است از دست دادندر ها  ا به ميزان توانايي اتم آنرفتار شيميايي فلزه) 2
.دخصلت فلزي يك عنصر فلزي با فعاليت شيميايي آن رابطة مستقيم دار) 3
.ها را اندازه گرفت توان شعاع آن ها در حركت هستند؛ بنابراين نمي مطابق مدل كوانتومي، از آنجا كه الكترون) 4

) 2(شيمي 
را بدانيم زميني يهداياقدر 

از ابتداي فصل تا ابتداي دنياي(
)ها واقعي واكنش

22تا  1هاي  صفحه

دقيقه 20 هاي  توانيد به جاي سؤال تر است مي ها عقب آزمون ن گرامي؛ اگر برنامة مدرسة شما از برنامةآموزا دانش
.پاسخ دهيد 29 و 28يهادر صفحه230تا211هايبه سري سؤال210تا191

.ها پاسخ دهيد گير را شناسايي كرده و در پايان آزمون به آن هاي وقت سعي كنيد سوال
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27:  صفحهرياضي يازدهماختصاصي  97 آبان 18 ونآزم -)2(پروژة  -)2(شيمي 

است؟ نادرستكدام مطلب  - 201
.شود مي سطح آن كدر هوامجاورت پذير است به طوري كه به سرعت در  فلزي نرم و واكنشسديم،  عنصر) 1
.شود نگ آهن تبديل ميدهد و به ز ر هواي مرطوب واكنش ميبه سرعت با اكسيژن دآهن فلزي مستحكم است كه ) 2
.ماند رنگ و درخشان باقي مي چنان خوش همكند و  ود را حفظ ميخفلزي  جالي زمان در گذرفلز طال ) 3
.خوار هستند رسانا و چكش pو sنيز مانند فلزات دستة dفلزات دستة) 4

اند؟ كدام موارد از مطالب زير درست - 202
2هاي تعداد الكترون) الف

30Zn 28وNi برابر است نيز ها هاي اشغال شده از الكترون در آن بنابراين تعداد زيراليه است؛ با هم برابر.
.رسد ترين زيرالية خود به آرايش الكتروني پايدار گاز نجيب قبل از خود نمي هاي بيروني با از دست دادن الكترون 28Ni) ب
2فلزات واسطه مانندهاي  يونآرايش الكتروني ) پ

30Zn ،2
28Ni 3و

21Sc  باشد مشابه آرايش الكتروني هيچ گاز نجيبي نمي.
.رسند ميقبل از خود ، به آرايش پايدار گاز نجيب برخالف فلزهاي واسطه اغلب ،كاتيون حاصل از فلزهاي اصلي) ت
ب ، ت) 4  الف، پ ) 3  ب ، پ ، ت ) 2  الف ، ب ، ت ) 1

1lهاي با  تعداد الكترون - 203  0 با هاي چند برابر تعداد الكترونl  در چهارمين عنصر دستةd اي است؟ جدول دوره
1 (12

62 (12
73 (13

64 (13
7

. . .  به جزهاي زير موجب افزايش كاربرد فلز ارزشمند طال شده است  ة ويژگيهم - 204
.اي با مساحت چند مترمربع تبديل كرد اري به صفحهك توان با چكش د گرم از آن را ميچن) 1
.كند رسانايي الكتريكي بااليي داشته و اين رسانايي را در شرايط دمايي گوناگون حفظ مي) 2
.شده است لوازم الكترونيكيدست دادن الكترون، موجب استفاده از آن در توانايي از ) 3
.دهد پرتوهاي خورشيدي را به مقدار زيادي بازتاب مي) 4

شود؟ الي خاك يافت مي البه هاي زرد ها يا رگه فلز به شكل كلوخه در ميان فلزات كدام - 205
(Pt)پالتين ) 4   (Au) طال) 3  (Ag)نقره ) 2  (Cu) مس) 1

عبارت كدام گزينه درست است؟ - 206
.نه را در بين صنايع گوناگون داردترين مصرف ساال آهن فلزي است كه در سطح جهان بيش) 1
.شود آهن اغلب در طبيعت به شكل سولفيد يافت ميعنصر ) 2
.شوند همة فلزها و نافلزها در طبيعت به صورت تركيب يافت مي) 3
.شود الي خاك يافت مي زرد در البه هاي ها يا رگه شكل كلوخهبه  Auو Ag ،Cu ،Ptفلزهاي ) 4

است؟ نادرستدهد، كدام گزينه  كلريد و سديم هيدروكسيد را نشان مي (III)كه واكنش بين آهنو ر ل روبهبا توجه به شك - 207
3Feناسايي يوناز اين واكنش براي ش) 1  شود استفاده مي.
.استاي  قهوه -قرمز  اشد كه داراي رنگب مي 3Fe(OH)رسوب حاصل از اين واكنش) 2
.دنباش مي واكنش، داراي بار الكتريكي يكسان اين وآهن موجود در زنگ آهن  هاي يون) 3
.باشد ميNaCl(s)فراوردة ديگر اين واكنش) 4

كدام گزينه درست است؟عبارت  - 208
رويفلز نقره از فلز پذيري  توان نتيجه گرفت واكنش پس مي ،روي نگهداري كنيم نس ي از جدر ظرف يمتوان نميمحلول نقره نيترات را ) 1

.تر است بيش
.شوند اي در طبيعت يافت مي در ميان فلزات تنها مس فقط به شكل آزاد و كلوخه) 2
.باشند هاي آهن در محيط اسيدي به شكل محلول مي كاتيون) 3
.هماتيت استكانة آهن از فلز تر از استخراج  راحتسديم از سنگ معدن آن فلز استخراج ) 4

. . .  به جزهمة موارد زير درست هستند  - 209
.استخراج آن فلز دشوارتر است ،تر باشد پذيري فلزي بيش هر چه واكنش) 1
.شوند صورت تركيب در طبيعت يافت مي به الكترون از دست دادنفلزات فعال، با ) 2
2واكنش براي استخراج فلز آهن از) 3 3Fe O شود با فلز سديم و يا عنصر كربن استفاده مي.
.به از دست دادن الكترون دارند تري بيشتمايل  تر عناصر فعال) 4

باشد؟ مطالب زير صحيح مياضافه كنيم و واكنش انجام شود، چند مورد از  3MNOرا به محلولXاگر فلز - 210
.تر است بيش Xبراي تبديل شدن به كاتيون نسبت به اتم Mتمايل اتمدر شرايط يكسان  )الف
.است Mدشوارتر از فلز Xاستخراج و نگهداري فلز )ب
.دهد تر واكنش مي ، در هواي مرطوب سريعMنسبت به فلز Xفلز )پ
.توانند پتاسيم و آهن باشند ترتيب مي به Mو Xهاي فلز )ت
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   
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28:  صفحهرياضي يازدهماختصاصي  97 آبان 18 آزمون -)2(پروژة  -)2( شيمي

موازي -)2(شيمي 

است؟ نادرستعبارت كدام گزينه  - 211
توانايي انسان در استخراج موادي مانند نفت و فلزها به او امكان تأمين سـرپناهي ايمـن و گـرم را) 1

.داده است
.ها پي بردند ها به رابطة ميان خواص مواد با عنصرهاي سازندة آن هاي دور، انسان در گذشته) 2
.ن دسترسي به مواد مناسب وابسته استفناوري به ميزاگسترش ) 3
.آيند دست مي همة مواد طبيعي و ساختگي از كرة زمين به)  4

  ... به جزهاي زير درست هستند،  همة گزينه - 212
.ها پي بردند ها به رابطة ميان خواص مواد با عنصرهاي سازندة آن دان با گسترش دانش تجربي، شيمي) 1
.تر است يافته تر باشد، آن كشور توسعه نابع يك كشور بيشهر چه ميزان استخراج از م) 2
.جرم كل مواد در كرة زمين ثابت است تقريب به و فراوري شده به طبيعت،شده به دليل بازگشت دوبارة مواد استخراج ) 3
.اند ن توزيع نشدهطور يكسا زمين منبع عظيمي از هداياي ارزشمند و ضروري براي زندگي است، هر چند كه اين منابع به) 4

است؟ نادرستچند رديف از جدول زير اطالعات موجود در  - 213
سازندهمادة  فراورده رديف

نزن فوالد زنگ قاشق 1
شن و ماسه ظرف صبحانه 2
نيتروژن، پتاسيم و آرگون هاكود سبزيجات  و ميوه 3
خاك چيني اياستكان شيشه 4

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   
دست آورد؟ اي عناصر به با توجه به جدول دوره توان نميدام يك از موارد زير را ك - 214

موادهاي  ژگي و ويتر دربارة خواص  تر و دقيق اطالعات بيشيافتن ) 1
مواد گوهاي موجود در خواصلها و اپي بردن به روند) 2
ها در جدول آنبا توجه به موقعيت مواد ي رفتار فيزيكي و شيميايي هاالگو يافتن ) 3
ها ترين ويژگي آن بندي عنصرها با توجه به بنيادي پي بردن به دسته) 4

كند؟ درستي تكميل مي كلمات كدام گزينه، جاهاي خالي در عبارت زير را به - 215
ـ . . . اند و براساس  چيده شده. . . ها يعني  ترين ويژگي آن اي براساس بنيادي عنصرها در جدول دوره« امل فلـز، نـافلز ودر سه دسته ش

».اند فلز قرار گرفته شبه
پذيري واكنش -جرم اتمي) 2    رفتار  -عدد اتمي) 1

رفتار -جرم اتمي) 4  پذيري  واكنش -عدد اتمي) 3
درستي آمده است؟ در كدام گزينه به Bبه Aرا به صورت زير تعريف نماييم، نسبت Bو Aاگر - 216

Aاي جدول دوره 14در گروه با سطح صيقلي و براق  تعداد عناصر :

Bاي جدول دوره 14تعداد عناصر رساناي جريان الكتريسيته در گروه  :

1 (3
4  2 (3

5  3 (4
5  4 (5

6
تر است؟ خصلت فلزي كدام اتم بيش - 217

1 (11A  2 (55B  3 (86C  4 (12D

راست به چپ در جـدولاز ترتيب از راست به چپ چه تعداد از موارد زير در يك گروه  از باال به پايين و چه تعداد از موارد در يك دوره  به - 218
اي عناصر روند افزايشي دارند؟ دوره
تمايل به گرفتن الكترون) ت  خاصيت نافلزي ) پ  شعاع اتمي ) ب  خاصيت فلزي ) الف

2و  2) 4  4و  2) 3  4و  4) 2  2و  4) 1
؟باشد ميعناصر سيليسيم، قلع و كربن مشترك  عنصر از ميانهاي زير صرفاً براي دو  از خاصيت موردچند  - 219

»خرد شدن در اثر ضربه -الية ظرفيتالكتروني آرايش  -رسانايي الكتريكي -سطح براق -حالت فيزيكي در دماي اتاق«
1 (2  2 (4  3 (3  4 (5  

است؟ نادرستگزينه  عبارت كدام - 220
.است ...گرمايي و،رفتارهاي فيزيكي فلزها شامل داشتن جال، رسانايي الكتريكي) 1
.الكترون وابسته است از دست دادنها در  رفتار شيميايي فلزها به ميزان توانايي اتم آن) 2
.خصلت فلزي يك عنصر فلزي با فعاليت شيميايي آن رابطة مستقيم دارد) 3
.ها را اندازه گرفت توان شعاع آن ها در حركت هستند؛ بنابراين نمي مدل كوانتومي، از آنجا كه الكترون مطابق) 4

)2(شيمي 
قدر هداياي زميني را بدانيم

از ابتداي فصل تا ابتداي(
عنصرها به چه شكلي در

)؟شوند يافت مي طبيعت
17تا  1هاي  صفحه

دقيقه 20   ..تر هستندتر هستند  ها عقبها عقبآزمونآزمونآموزاني كه از برنامةآموزاني كه از برنامةهاي ويژة دانشهاي ويژة دانشسؤالسؤال

.ها پاسخ دهيد گير را شناسايي كرده و در پايان آزمون به آنهاي وقتسعي كنيد سوال
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29:  صفحهرياضي يازدهماختصاصي  97 آبان 18 ونآزم -)2(پروژة  -)2(شيمي 

است؟ نادرستكدام مطلب  - 221
.شود مي سطح آن كدر هوامجاورت پذير است به طوري كه به سرعت در  عنصر سديم، فلزي نرم و واكنش) 1
.شود دهد و به زنگ آهن تبديل مي اكسيژن در هواي مرطوب واكنش مي آهن فلزي مستحكم است كه به سرعت با) 2
.ماند رنگ و درخشان باقي مي چنان خوش همكند و  خود را حفظ ميفلزي زمان جالي  در گذرفلز طال ) 3
.خوار هستند رسانا و چكش pو sنيز مانند فلزات دستة dفلزات دستة) 4

كـدامبيان شـده در  دهد، عبارت  اي را نشان مي جدول دوره )نجيب به جز گاز( كه تغييرات شعاع اتمي در دورة سوم زيربا توجه به نمودار  - 222
است؟ نادرست گزينه

.يابد اختالف شعاع اتمي دو عنصر متوالي افزايش مي ،عدد اتمي با افزايش) 1
0l الكترون با A ،5در آرايش الكتروني عنصر) 2  شود يافت مي.
.شود با گرفتن يك الكترون تبديل به يون هاليد مي Gعنصر) 3
.باشد مي Dو Cبين عناصردر ترين اختالف شعاع دو عنصر متوالي  بيش) 4

  

اگر. شدبا پيكومتر مي 114و  99، 71 برابر باترتيب  اي هستند، به جدول دوره 17كه سه عنصر متوالي از گروه  Cو A ،Bعناصراتمي شعاع  - 223
باشد، كدام عبارت صحيح است؟  3 برابر ،Bعنصر هاي الكتروني اشغال شده در تعداد اليه

.ستا پذيرترين نافلز واكنش Cعنصر) 1
.باشد الكترون در آخرين زيرالية خود مي 7داراي  Bعنصر) 2
.هاي دومين گاز نجيب است ، نصف تعداد پروتونAهاي عنصر تعداد پروتون) 3
.باشد مي 473Kبرابر باد، د در آن با گاز هيدروژن واكنش دهتوان مي Cحداقل دمايي كه عنصر) 4

12عناصربا توجه به  - 224 A ،20B ،11C ،19D ،17E 35وF كند؟ جاهاي خالي عبارت زير را به درستي تكميل مي ، كدام گزينه
).ها را از راست به چپ بخوانيد رضي عناصر هستند و گزينهه شده، نمادهاي فحروف استفاد(

مربوطاتمي ترين شعاع  و بيش كند توليد مي تر يون هاليد آسان. . . و عنصر دارد براي ايجاد يون دو بار مثبت  يتر تمايل بيش. . . عنصر«
».باشد مي. . .  به عنصر 

1 (A،F وF  2 (D،E وB   3 (B،E وD  4 (B،F وD

1lهاي با  تعداد الكترون - 225  0هاي با  چند برابر تعداد الكترونl  در چهارمين عنصر دستةd اي است؟ جدول دوره
1 (12

62 (12
73 (13

64 (13
7

كدام گزينه درست است؟ - 226
.استحكام زياد از جمله خواص مشترك همة فلزات است و سختي) 1
.دارند pو sرفتاري كامالً متفاوت با فلزات دستة dفلزات دستة) 2
.تر است پذيري آن با اكسيژن هوا سريع واكنش ،تر باشد هر چه خاصيت فلزي يك فلز بيش) 3
.دهند فلزاتي مانند طال نيز با گذشت زمان جالي فلزي خود را از دست مي) 4

است؟ نادرستكدام گزينه  - 227
)2تر به كاتيون راحت Mgنسبت به Srاتم) 1 ) گردد تبديل مي.
.يابد پذيري كاهش مي ها برخالف فلزات قليايي، از باال به پايين واكنش در هالوژن) 2
.شوند يبات يوني يافت ميدر طبيعت به شكل ترك dاغلب عناصر دستة) 3
.ها وجود دارد در وسايل خانه مانند تلويزيون رنگي و برخي شيشه ،دومين فلز واسطه) 4

2Xاگر در الية سوم كاتيون. در دورة چهارم جدول تناوبي قرار دارد Xعنصر - 228  ،12 ام گزينه صحيح است؟الكترون وجود داشته باشد، كد
.برابر است 34Seبا عنصر Xهاي موجود در آخرين الية عنصر تعداد الكترون) 1
2lها با نسبت تعداد الكترون) 2 0 ها با تعداد الكترون بهl  در اتمXاست 5/0 با برابر.
nحاصل عبارت) 3 l براي آخرين الكتروني كه در اتمX باشد مي 4 با شود، برابر قرار داده مي.
.است 19 با برابر Xظرفيت عنصرالية هاي  ي اصلي الكترونمجموع عدد كوانتوم) 4

است؟ نادرستكدام گزينه  - 229
.رسند اتم اغلب فلزات واسطه با تشكيل كاتيون به آرايش گاز نجيب نمي) 1
.شود سطح صيقلي فلز سديم در مجاورت هوا به سرعت كدر مي) 2
.كند خود را حفظ ميرسانايي الكتريكي گوناگون، دمايي  شرايططال فلزي است با رسانايي الكتريكي باال كه در ) 3
2آهن در دو تركيب كاتيون dموجود در زيراليةهاي  تعداد الكترون) 4 3Fe O وFeO با هم برابر است.

شود؟ يبراي توليد چهار عدد حلقة عروسي از جنس طال، حدود چند كيلوگرم پسماند ايجاد م - 230
1 (31 33 10/   2 (41 2 10/   3 (41 33 10/   4 (31 2 10/ 



30: ةصفحرياضي يازدهماختصاصي 97آبان  18آزمون  -)2(پروژة  -شناسي زمين

شناسيزمين

كشد تا آن سياره يك دور به دور خورشيد بچرخد؟ باشد، چند سال زميني طول مي نجوميواحد  3اي تا زمين  سياره  اگر فاصلة - 231

1( 4  2( 16  3( 8  4( 64  

)از چپ به راست(كدام است؟  پديدهترين  ها وارونه نشده باشند، در شكل زير جديدترين و قديمي اگر اليه - 232

1( E-F

2( F-A

3( A-E

4( E-A

هاي زير به درستي عنوان شده است؟ در كدام يك از گزينهها  سنگدر تاريخ تكوين زمين، ترتيب تشكيل  - 233
دگرگوني - رسوبي  –آذرين  )2 دگرگوني - آذرين  –رسوبي  )1
آذرين –رسوبي  –دگرگوني  )4 رسوبي - دگرگوني  –آذرين  )3

  

شوند؟ در كدام مرحله چرخه ويلسون ايجاد ميهاي اقيانوسي  پشته  - 234

برخورد )4  بسته شدن  )3  گسترش )2  بازشدگي  )1

پيدايش كدام يك از موارد زير مربوط به دورة كرتاسه است؟ - 235

اولين دوزيست )2 اولين سرپايان )1

اولين گياه گلدار )4 اولين دايناسور )3

. . . . تابش قائم دارد و در اول پاييز بر مدار . . . . . . تابد و در اول زمستان خورشيد بر مدار  م ميقائ. . . . . در اول بهار خورشيد بر مدار در نيمكرة شمالي  - 236

.تابد عمود مي

رأس الجدي –استوا  –رأس السرطان  )2  رأس الجدي  –رأس السرطان  - استوا  )1

رأس الجدي –رأس السرطان  –رأس الجدي  )4    استوا –رأس الجدي  –استوا  )3

.هستند. . . . . و  . . . . كالكوپيريت و گالن به ترتيب نوعي  - 237

سيليكات –اكسيد  )4  سولفيد  –سولفيد  )3  سولفيد  –سولفات  )2  اكسيد  –اكسيد  )1

مقايسه عناصر طبق جدول غلظت كالرك به درستي بيان شده است؟ ،در كدام گزينه - 238

پتاسيم >كلسيم  >يم آلومين )2    روي  >منگنز  >فسفر  )1

سديم >تيتانيم  >پتاسيم  )4    سيليسيم >آهن  >منيزيم  )3

.دهند زمين را تشكيل مي ةسازندة پوست هاي بيشترين درصد وزني كاني................  - 239

فلدسپارهاي پالژيوكالز )2 هاي رسي كاني )1

ها پيروكسن )4 ميكاها )3

)از چپ به راست( اگمايي و گرمابي هستند؟مكدام يك از ذخاير زير به ترتيب  - 240

1( Zn-Pb  2( Ni-Cu  3( Pt-Cr  4( Mo-Cu

دقيقه 10
آفرينش كيهان و تكوين 

ابع معدني من/ زمين
وذخاير انرژي ،

  زيربناي تمدن و توسعه
از ابتداي فصل تا(

)ابتداي اكتشاف معدن
31تا  9هاي  صفحه
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.ها دقت كنيد سؤال هاي زير، به شمارة گويي به سؤال آموزان گرامي؛ لطفاًً در هنگام پاسخ دانش
شـروع به موقع

)نظرخواهي آمده است در ابتداي برگة علميهاي  گويي به نظرخواهي و سؤال زمان هاي شروع پاسخ(شود؟  شروع مي به موقـعشما  آيا آزمون در حوزة -294
.شود بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي) 1
.شود گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي پاسخ) 2
.شود هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال پاسخ) 3
.نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4

متأخـرين
شوند؟ متوقف مي در محل جداگانهان متأخر آموز آيا دانش -295

.داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند) و حتي گاهي اوقات پس از آن(خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون ) 1
شود اما نه به طور كامل اين موضوع تا حدودي رعايت مي) 2
.شود شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي وارد حوزه مي شوند و بعداً بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي) 3
.شود نظمي و سروصدا ايجادنمي اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي) 4

مراقبـان
كنيد؟ ي ميآزمون امروز را چگونه ارزياب عملكرد و جديت مراقبان -296

خيلي خوب) 1
خوب) 2
متوسط) 3
ضعيف) 4

ترك حوزه –پايان آزمون 
شود؟ داده مي خروج زودهنگام اجازة قبل از پايان آزمونشما به داوطلبان  آيا در حوزة -297

.شود ترك حوزه داده مي بله، قبل از پايان آزمون اجازة )1
گاهي اوقات) 2
به ندرت) 3
گاه خير، هيچ) 4

امروز  ارزيابي آزمـون
كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي  -298

خيلي خوب) 1
خوب) 2
متوسط) 3
ضعيف) 4

؟شود آيا مقررات آزمون اجرا مي: )زههاي نظم حو سؤال( نظرخواهي

.مراجعه نماييد لينك زيردار اين آزمون بههاي دامسؤالجهت مشاهدة
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