
  دفترچۀ سؤالدفترچۀ سؤال  
  88//1515: : زمان شروع آزمونزمان شروع آزمون
  99//1515: : زمان پایان آزمونزمان پایان آزمون

ریاضیریاضیدوازدهم دوازدهم عمومی عمومی 
  13971397ماه ماه   آبانآبان  44

 نام درس

ي ترازي  در هر ردهطور میانگین  بهآموزان  معموالً دانش

  .دهند سؤال پاسخ می 10به چند سؤال از هر 
این قسمت را قبل از شروع آزمون پر کنید

 سؤال پاسخ خواهید داد؟ 10شما به چند سؤال از هر   4750 5500 6250 7000

 3 4 5 6 فارسی

قرآنعربی  3 5 6 8، زبان

 3 5 6 7دین و زندگی

انگلیسی  3 4 5 7زبان

 وقت پیشنهادي ي سؤال ي صفحه شماره ي سؤال شماره تعداد سؤال نام درس

1 - 10  310فارسی 
5-215 

 11-1020 1فارسی 

 615-9 21-40 20 3و  1زبان قرآن  عربی

 41-31050دین و زندگی 
13-1015 

51-60 10  1دین و زندگی 

 1415-16 61-2080 3و  1زبان انگلیسی 

 60 ــــــ  ــــــ80جمع دروس عمومی

  

 کاظم کاظمی -نژاد سیدجمال طباطبایی -مریم شمیرانی -محسن اصغري -افسانه احمديفارسی 

 مجید همایی -فائزه کشاورزیان -محمد کاظمی - هیرش صمدي  زبان قرآن  عربی

 سیداحسان هندي - کبیر مرتضی محسنی - وحیده کاغذي - فردین سماقی - بقا محمد رضایی - محمد آقاصالح - ابوالفضل احدزاده - محبوبه ابتسامدین و زندگی 

سپیده عرب -علی عاشوري -علی شکوهی - میرحسین زاهدي -شهاب اناري زبان انگلیسی

  

گروه ویراستاري گزینشگرمسئول درس نام درس

حسن وسکري -نژاد سیدجمال طباطبایی -مریم شمیرانی - محسن اصغري افسانه احمدي افسانه احمديفارسی 

سیدمحمدعلی مرتضوي -کیا طنین زاهدي زه کشاورزیانفائ فائزه کشاورزیان زبان قرآن عربی

سیاوش یوسفی - سکینه گلشنی -صالح احصائی بقا محمد رضایی بقا محمد رضایی دین و زندگی

 علیرضا پورنعمت - حامد بابایی -آناهیتا اصغري سپیده عرب سپیده عربزبان انگلیسی 

  

حمید اصفهانی -سیدمحمدعلی مرتضويگروه انمدیر

 معصومه شاعري مسئول دفترچه

 لیال ایزدي: ، مسئول دفترچهمریم صالحی: رمدی  مستندسازي و مطابقت با مصوبات

 یاري فاطمه علی آرا صفحه

 عباسیحمید  نظارت چاپ

  گروه آزمون

  )وقف عام( چی بنیاد علمی آموزشی قلم

021- 6463:  تلفن چهار رقمی - 923پالك  -بین صبا و فلسطین - خیابان انقالب: آدرس دفتر مرکزي

طراحان   

 و یراستارانو گزینشگران  

نی و تولیدگروه ف 

گویی آزمون تعداد سؤاالت و زمان پاسخ

گذاري کنید با روش دهدهی هدف
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است؟ نادرستمعناي چند واژه  - 1

 )خالص: شهد(، )برگزیده: باسق(، )گردانی يور: اعراض(، )می: مدام(، )مایۀ ناز: خرمف(، )شکر: منّت(، )انگشتان: بنان(، )مقرّري: وظیفه(، )بو خوش: وسیم(، )زینت: حلیه(

 سه) 2  دو )1

 پنج) 4  چهار )3

؟ندارددر کدام گزینه غلط امالیی وجود  - 2

  .معین برتابد يدر آیینۀ راي خویش نگاه کرد، روي صواب چنان دید که زمام حرکت به سوي مقصد. نخواست که غبار این تهمت بر دامن او نشیند )1

خدم  خواص هر دو به مزید غربت از دیگر. نام و دیگري داستان دادمهمنظر ندیم و انیس بود؛ یکی  و پسندیدهمحضر طبع نیکو زیرك شگالشیر را دو ) 2

  .شیر و محرم اسرار مملکت گشتهممرتبۀ مقدم یافته و 

  .استداند که آفریدگار او را بر کل خالیق مسلّط گردانیده است و دست او بر رعایا مطلق کرده و امر او نافذ و حکم او حتم و فرمان او متاع باید که پادشاه  )3

4 (ثبات  اصرار کرد و خود را بی فرار ت؛ پیر بران مالمت کردند و برخی تدبیر قرامبعضی به زب. و قال افتادندل ر آن حال شدند و با یکدیگر در قیجماعت متحی

  .و قرار

.تماماً درست است …بیت گزینۀ  جز بههاي مقابل همۀ ابیات  آرایه - 3

  )استعاره -تشبیه(نکنی آب چشم چون جویم  نگاه می/ آید  گرفتم آتش دل در نظر نمی )1

  )تلمیح -تناسب( فزاي آتش عشق تو همچون آب حیوان جان/ بوي  ه تو چون باد بهاري مشکگاخاك در) 2

  )مجاز - تعلیل حسن( در میان زنگیان آیینۀ تاریم ما/ اب از صفاي سینۀ ما گرچه داغ است، آفت )3

 )امایه - تشبیه(آن همه دیدم ولی آن گل رخسار کو؟ / ه گلستان خوش است ورچه چمن دلکش است چگر) 4

 .وجود دارد» تناقض«آرایۀ  …گزینۀ  جز بهها  در همۀ گزینه - 4

  دل از ما جمع دارد، دشمن نامرد ما گو/ مردان در شکست خود بود فتح ما آزاد )1

 ها رهبر نهیم گمراه گردد، سنگ رهبر ار/ ر در پیشش کشیم بماه اگر نیکو نتابد، ا) 2

  عمر است همین یک دانه خرمن چه کند؟/ تپد مرغ دلم بر سر آن دانۀ دل  می )3

  احسان او مدانۀ ما سوخته است از ن/ است ابر بهاران عشق بارش  برق بال) 4

 ؟شود نمیبه صورت اسنادي مشاهده » شدن«کاربرد فعل در کدام گزینه  - 5

  زخم زبان در دهن شیر شدیم آخر از/ ما  تنگ شد شهر چو مجنون ز مالمت بر )1

  محو یک چهره چو آیینۀ تصویر شدیم/ قّاش جهان صلح کردیم به یک نقش ز ن) 2

  اکسیر شدیم آنقدر سعی نمودیم که/ گرچه اول مس ما قابل اکسیر نبود  )3

 یوزه به صدخانه پی شیر شدیمکه به در/ یتیمیم در آغوش جهان  صائب آن طفل) 4

)3(فارسی 

 ادبیات تعلیمی/ ستایش

 2تا پایان درس  1درس 

 23تا صفحۀ  10صفحۀ 

دقیقه 15
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  .به قرینۀ معنوي صورت گرفته است »فعل حذف« …بیت  جز بهدر همۀ ابیات  - 6

 تر که با فرزانگان دیوانه ننشیندهمان به/ گردد  چشم شور، آب زندگانی تلخ میز  )1

 کاندر دو جهان دوست ندارم مگر او را/ سوگند خورم من به خدا و به سر او ) 2

  تو رغبت جان و تمنّاي جهانم بی/ تو بدي جان جهانم به روان تو که نیست  )3

  ن را که میسر نشود حج پیادهآ/ آن به که به گرد دل درویش کند طوف ) 4

.جایی ضمیر پیوسته مشهود است جابه …گزینۀ  جز بهها  در همۀ گزینه - 7

 برنگیرم و گرم چشم بدوزند به تیر/ خانۀ ابروي تو، چشم  من از این هر دو کمان )1

  چه گویم بر تو چون ظاهر کنم راز نهانم را/ را  متحیر بست در شرح غم عشقت زبان) 2

 وگر میلم کشی در چشم میلم همچنان باشد/ شیر از تو نتوانم که روي دل بگردانم به شم )3

  هر کجا آهی دمید اشک منش همزاد بود/ آبیار مزرع دردم مپرس از حسرتم ) 4

.اند بیانگر مفهومی مشترك …بیت گزینۀ  جز بههمۀ ابیات  - 8

 تر است وي خوشما را مقام بر سر این ک/ گو چشمه آب کوثر و بستان بهشت باش  )1

  دار خّط تو دیدة هر کس که شد آیینه/ سنبل فردوس ریزد خار در پیراهنش ) 2

 وین چه حوري است که بر ما در فردوس گشود/ آن پري کیست که از عالم جان روي نمود  )3

  کنیم اي زلف یار دل دل میددر سو ما که/ ی به دست سنبل فردوس دل خواهیم داد ک) 4

است؟ متفاوتبا بقیه مفهوم کدام بیت  - 9

 ات بگویم خود را مبین که رستی یک نکته/ معرفت نشینی  بینی بی و عقل تا فضل )1

  از کوي تو تا کعبۀ مقصود دو گام است/ یک گام به فرق تن خاکی نه و برخیز ) 2

 کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی/ فکر خود و راي خود در عالم رندي نیست  )3

  عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد/ ند ازدو عالم در یک نظر بب راهل نظ) 4

است؟ متفاوتمفهوم کدام گزینه با بقیه  -10

  که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست / ایمن مشو از بازي غیرت زنهار  زاهد )1

  وا نام راتق بر باد قلّاشی دهیم این شرك/ ق فام را برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازر) 2

 گیرد عجب گر آتش این زرق در دفتر نمی/ کشم پنهان و مردم دفتر انگارند  صراحی می )3

  دین گذشت نگذشت اگرچه از سر دنیا ز/ دیگر مگو که زاهد ما را گذشت نیست ) 4
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است؟ نادرستچند واژه معناي  -11

 )کماندان: قربان(، )فرومایگی: لئیمی(، )پشت گردن: گرده(، )مقابل محنت: طرب(، )هوس: ادسو(، )جانشین: خلف(، )بهشت: خلد(، )مقابل فرقت: وصلت(

 سه) 2  چهار) 1

 یک) 4  دو )3

امالیی وجود دارد؟ غلطدر متن زیر چند  -12

خمصه گریزي رندانه زد و از ما داد، ام خبر می اش گی سراپاش از درمانده. دست معلم از وقب حیوان روان شد؛ فک زیرین را پیمود، از یال و قارب به زیر آمد«

 ».ستر

 دو) 2  یک )1

 چهار) 4  سه )3

است؟ نادرستکدام عبارت از نظر تاریخ ادبیات،  -13

  .احمد است آل اثر جالل» زده ارزیابی شتاب« )1

 .است، در سفرنامۀ خود به شرح جزئیات و حاالت اشخاص نیز پرداخته سومحکیم ابومعین ناصرخسرو قبادیانی، سرایندة قرن ) 2

  .است» نگاري خاطره«از نوع  و ور سهراب سپهرياثر منث» اتاق آبی« )3

  .منور است اثر محمدبن» اسرار التوحید«) 4

اند؟ واژه در معنی مجازي به کار رفتهدر ابیات زیر، مجموعاً چند  -14

  غم آمد جهان را از آن کار بهر/ خروشی برآمد ز دشت و ز شهر  )الف

 تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد/ دو تا نتوان کرد دست در حلقۀ آن زلف ) ب

 ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی چه خیال/ سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی  )ج

  فرو شد تا برآمد یک گل زرد /  دان نرگس از چرخ جهانگرهزار) د

 هشت) 4  هفت) 3   شش) 2  پنج) 1

 وجود دارد؟» مرکب«ند واژة و چ» نديو«ترتیب چند واژة  ابیات زیر، به در -15

  از تو سرکش افتادهن نچنین که توس/  گیرتعجب که نالۀ عاشق شود عنان ) الف

 غش افتاده چنین که بادة حسن تو بی/ کشان نخورند  تو را به چشم محال است می )ب

  سواري و این اسب سرکش افتادهکه نو/ دة گلگون عنان مده زنهار به دست با) ج

  نگاه هر که بر آن روي مهوش افتاده/ کند صائب  گان رحم میحال سوخت به) د

 دو، شش) 2  چهار، پنج )1

 سهچهار، ) 4  سهسه،  )3

 )کالس نقاشی(ادبیات سفر و زندگی )1(فارسی 

  ادبیات غنایی

 7تا پایان درس  5درس 

  59حۀ تا صف 39صفحۀ 



 5: ۀصفح  دوازدهم ریاضیعمومی   97 آبان 4 نآزمو -)2( ةپروژ 

شده به درستی تعیین شده است؟ هاي مشخص در کدام گزینه نقش دستوري واژه -16

 »انکشتیبچه باك از موج بحر آن را که باشد نوح /  پشتیبان تورا که دارد چون  امت دیوارچه غم «

 متمم، نهاد، مفعول، نهاد) 2  الیه مفعول، نهاد، مسند، مضاف )1

 متمم، متمم، مفعول، مسند) 4  مفعول، مسند، نهاد، مسند )3

 ؟دارد تري بیش تناسب مفهومی» نیکوخو، بهتر هزار بار از نیکو رو«کدام بیت با عبارت  -17

 اي؟ تو حیران شده چه در این صورت دیوار/ صورت دیواري نیست  جز عالم خاك به )1

 ساز شود ساز محال است درون که برون/ آرایان را نبود سیرت شایسته خود) 2

 مدار مردم عالم به ظاهرآرایی است/ افتد  به فکر زینت باطن کسی نمی )3

 با خلق خوش به صورت زیبا چه حاجت است؟/ موي سفید و روي سیه عیب مشک نیست ) 4

.قرابت معنایی دارندبا یکدیگر  … جز بههمۀ ابیات  -18

 نشود شادي و غم پاي نفس را زنجیر/ راحت و رنج حیات گذران است چو موج  )1

 عاقل آن به که در اندیشۀ پایان باشد/ گنج و رنج و غم و شادي جهان در گذرند ) 2

 دلی با غم همیشۀ خویش شم به تنگوخ/ دوام خندة شادي چو غنچه یک دهن است  )3

 ایام به سر خواهد شد محنتراحت و / انیم به هر گونه که هست خوش برانیم و بد) 4

است؟ متفاوتبیت با سایر ابیات مفهوم کدام  -19

 جاي چون مژگان دهد خار مغیالن را به چشم/ نعل هر کس را که شوق کعبه در آتش گذاشت  )1

 هجر در راه حقیقت نکند منع وصال/ گر بود شوق حرم بعد منازل سهل است ) 2

 ساخت شیرین سنگ را هانقش شیرین در نظر/ خیال یار، دل شد کعبۀ حاجت مرا از  )3

 رو دلگیر از خار مغیالن کی شود؟ کعبه/ وخس رو را خار ه است برق گرمۀ راتوش) 4

است؟ متفاوتمفهوم کدام گزینه با بقیه  -20

 تر از هواي بهار هواي او همه خرم/ تر از نسیم بهشت  یم او همه دلکشنس) 2  که بر بهشت برین اختیار خواهد بود/ مقام ما به سر کوي یار خواهد بود  )1

 ر استیا کاروان صبح که گیتی منو/ گذرد یا نسیم دوست  بوي بهشت می) 4  گفتا خنک نسیمی کز کوي دلبر آید/ گفتم خوشا هوایی کز باد خلد خیزد  )3
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):27-21( عين األصح و األدقّ في الجواب للترجمة ■

21- »ن الخاساهللاِ فتكون م ياتĤِن الّذينَ كذّبوا برينَال تكوننَّ م:«

كاران نباشي!  تا از زيان ،هاي خداوند را تكذيب كردند از كساني نباشيد كه نشانه) 1

كاران نشوي!  تا از زيان ،هاي الهي را تكذيب كردند هرگز از كساني نباش كه نشانه) 2

كه از زيان كاران خواهي بود! ،يد كه آيات الهي را تكذيب كردندهيچ وقت از كساني نباش) 3

!بودكه از زيان كاران خواهي  ،نباش ي كه آيات خداوند را تكذيب كردندهرگز از كسان) 4

»:المؤمنات يخلصنَ لربهنّ أربعينَ صباحاً فَتظهرُ ينابيع الحكَم من قلبهنَّ علي لسانهنَّ!« -22

گردد! ها از قلبشان بر زبانشان پديدار مي حكمتهاي  ورزند، بنابراين چشمه ص ميصبح را براي پروردگارشان اخالزنان مؤمن، چهل ) 1

گردد! هاي حكمت و دانش از قلبشان بر زبانشان جاري مي ورزند، پس چشمه زنان مؤمن، براي خداوند چهل روز را اخالص مي) 2

ها از قلب بر زبانشان ظاهر گرديد! حكمت را اخالص ورزيدند، بنابراين چشمة مؤمنان، براي پروردگار خود، چهلمين صبح) 3

گردد! ها پديدار مي حكمت از دلشان بر زبان آن ورزند، پس سرچشمة ارشان اخالص ميمؤمنان، چهل صبح به خاطر پروردگ) 4

23- »مرَّتينِ خمس من الكتابِ الرّابعِ! قرأت صفحات:«

پنجمين صفحه از چهارمين كتاب را دو بار مطالعه كردم!) 2را دو بار خواندم!پنج صفحه از كتاب چهارم ) 1

پنجم از كتاب چهارم را دو بار خواندم! صفحة) 4خواندم! بار دومپنج صفحه از چهارمين كتاب را ) 3

»:نقولُ إنّما الغيب هللاِ فَينتظرونَ إنّهم معنا من المنتظرينَ!« -24

ها نيز همانند ما منتظر بودند! داند، بنابراين منتظر هستند، آن ميگوييم فقط خدا غيب  مي) 1

گفتيم غيب فقط براي خداوند است، پس آنان منتظر بودند، مسلّماً آنان همراه ما منتظر هستند!) 2

داند، بنابراين منتظر بودند، همانا ما نيز چون آنان منتظر هستيم! ها را فقط خدا مي گوييم غيب مي) 3

، مسلّماً آنان همراه ما از منتظران هستند!هستندگوييم غيب فقط براي خداست، پس منتظر  مي) 4

الدينُ و التَّدينُ
1درس 

7تا صفحة  1صفحة 
الـمواعظُ العددية
كمطَرُ السم

3تا پايان درس  2درس 
40تا صفحة  11صفحة 

دقيقه 15 )3) و (1زبان قرآن (عربي
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25- »أن يحملَ يستَطيعاإلعصار  أنَّ أعلم ن خمسة و عشرين كيلومتر! األشياءأكثر م:«

توانند اشياء را بيش تر از بيست و پنج متر حمل كنند! ها مي باد دانم گرد مي) 1

بيست و پنج كيلومتر حمل كند! تواند چيزي را به اندازة باد مي ددانم كه يك گر مي) 2

تر از بيست و پنج كيلومتر ببرد! تواند چيزها را بيش باد ميدانم كه گرد مي) 3

ها توانايي حمل كردن اشياء را به بيش از بيست و پنج كيلومتر دارند! باددانم كه گرد مي) 4

26- »بِما ي إنّ اهللاَ عالمعلُم سلالعالم و يرزقهم بِقدر إيمانهم! موم:«

دهد! ها روزي مي ايمانشان به آن دهند، آگاه است و به اندازة ام ميچه مسلمانان عالم انج همانا خداوند به آن) 1

دهد! ها روزي مي ايمانشان به آن داند و به اندازة دهند، مي جام ميچه را مسلمانان در عالم ان قطعاً خدا آن) 2

دهد! ها روزي مي دادند، آگاه است و به خاطر ايمانشان به آن چه مسلمانان عالم انجام مي پروردگار به آن قطعاً) 3

دهد! ها روزي مي كنند و به خاطر ايمانشان به آن داند مسلمانان عالم چه كارهايي مي همانا خداوند مي) 4

في الترجمة: الخطأعين  -27

ها سؤال كنيد! ها سؤال نكنيد، از بت از آنام!: لم تَسألنَهنَّ، إِسأَلنَ األصن) 1

كند! گمان خدا پاداش نيكوكاران را تباه نمي بي»: إنّ اهللاَ ال يضيع أجرَ المحسنينَ«) 2

كاش دوستم در مسابقه پيروز شود!اي ليت صديقي ينجح في المسابقَةِ!: ) 3

ما را ياد كنم!پس مرا ياد كنيد؛ تا ش»: فَاذكُروني أَذكُركُم«) 4

في المترادف و المتضاد: الخطأعين  -28

الصراط = الطّريق) 4  الباطل الحقّ ) 3  الصراع = السلم) 2  المشرِك الحنيف ) 1

مفهوم العبارة التالية: من األقربعين  -29

»تُدرك!كأنَّ إرضاء النّاسِ غايةٌ ال «

چنان كه چاه به شبنم اهل طلب به نعمت دنيا / پر نشود هم ديدة) 1

سعدي از سرزنش غير نترسد هيهات / غرقه در نيل چه انديشه كند باران را) 2

صعبكلُّ شيء ينتهي به غير ارضاء القلوب / كان رضي اهللاِ سهل ليك رضي النّاس ) 3

 مستانم آرزوست / آن هاي و هوي و نعرة ن شدم ملولزين خلق پر شكايت گريا) 4
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عين الصحيح في المفهوم للبيت التالي: -30

شب آبستن است اي برادر به روزمرادي به فكرت مسوز /  دل از بي

اء!الرّج أعظم البالء انقطاع) 4  األمور أوسطها! خيرُ) 3  »إنّ اهللا علي كلّ شيء قدير«) 2  »فهو حسبه من توكّل علي اهللاِ«) 1

31- في المفهوم ل حيحن الصالشريفةِ آليةِعي» :ال ياهللاُ كلّف هانفساً إلّا وسع«

دولت همه ز اتّفاق خيزد / بي دولتي از نفاق خيزد) 1

توان كردن نيايدم گله از خوي اين و آن كردن / در آتش از دل خويشم، چه مي) 2

تر طاقت هر نفر / خدا داده تكليف نه بيش به اندازة )3

ببخشاي پروردگارا گناه / به رحمت به ما كن نظر اي اله) 4

»الْمشْرِكينَ منَ تَكونَنَّ ال و حنيفاً للدينِ أقم وجهك: «الشريفةِ آليةِل في المفهومِ الخطأعين  -32

گنهيم ور و مست غرور / بحر توحيد و غرقةهوشيار حض) 1

2 (»وجهي للّذي فطرَ الس جهتشركينَإنّي ون المماوات و األرض حنيفاً و ما أنا م«

آفةُ اإليمانِ الشّرك!) 3

»ال أعبد الّذينَ تعبدونَ من دونِ اهللاِ و لكن أعبد اهللاَ الّذي يتَوفّاكُم و أُمرت أن أكونَ من المؤمنينَ«) 4

عين الصحيح حول الحوارات التالية: -33

كَم عدد المرافقينَ؟!: ستّةٌ: والداي و أختاي و أخواي!) 2  ؟!: نعم، أنا من الكُويت!هل حضرَتُك من العراقِ) 1

من أي مدينَةٍ أنت؟!: أنا من مدينةِ باكستان!) 4  لماذا تنزل األمطار الكثيرة؟!: تنزل األمطار الكثيرة في فصل الربيع!) 3

!»ن األسبوعِم ... ميوم الخميس، اليو إنَّ«أكمل الفراغ صحيحاً:  -34

السابع) 4السادس) 3الرابع) 2الخامس) 1
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تأكيد؟ في أي جملةٍ -35

1 (كان محم2صباح اليوم كأنّه قد نجح في اإلمتحان! اًفرح د (ن الموضوعِال نقول كلمة ألنّنا ال نعرف شيئاً ع!

3 (مفتاح واحد نا أحدفي مدرست قالَ أبي بِ )4!عشر صفاً و لكلّ صف :هدوء المؤمنينَ أحوالِبِ إنّ اهللا عالم!

قبله:جاء عين جواباً فيه رفع اإلبهام عن ما  -36

1 (إنّ اهللاَ يأمرُ بِالعدلِ و ينهي علكنّهم لم يفوزوا!) 2لعلّهم يتذكّرون! ن الفحشاء اشترك الطّالب في السباقِ العلمي

»كأنّهنَّ الياقوت و المرجانُ«) 4عنهم! الناس عاهدوا أن يساعدوا البؤساء ليرضي اهللاُ) 3

في ما يأتي: الخطأعين  -37

»تفعل«تَعلَّموا: فعل ماضٍ، جمع مذكر غايب من باب) 2»إستفعال«من باب ماضٍإِستَلَمتُنَّ: فعل ) 1

»إفتعال«من باب ينتفعونَ: فعل مضارع، جمع مذكر غايب ) 4  »إفعال«أَجلسي: فعل امر، مفرد مؤنث مخاطب من باب ) 3

الفعل:المشبهة بِ الحروف في إستعمالِ الخطأعين  -38

1( عند صابرات توكّلونَم لكنّكُ) 2المصاعب! إنّ المؤمناتعلي  منيا! كُمربفي الد

3 ( هافي أداء الطالبة  ال تتكاسلليتمانِ في الصناعةِ! البلدينِكأنّ هذين ) 4!واجباتتقدم

:التاليةِ فعالِلأل ول المصادرِح الخطأعين  -39

1 ( مصدره :عت2  »إستماع«إستَم ( لنا: مصدرهل«تجاد3  »تجاد ( رونَ: مصدرهر«تُغي4  »تَغَي ( النِ: مصدرهقاتَلَة«تُقاتم«

في العمليات الحسابيه: الخطأعين  -40

عونَ زائد خَمسةٍ و عشرينَ يساوي مئةً!خَمسةٌ و سب) 2مئةٌ تَقسيم علَي خَمسةٍ يساوي عشرينَ!) 1

عشرون في إثنين يساوي إثنين و عشرين!) 4عشَرَةٌ في ثالثةٍ يساوي ثَالثينَ!) 3



 10: ۀصفح  دوازدهم ریاضیعمومی   97 آبان 4 آزمون -)2( ةپروژ 

  

 

 کدام است؟به خداوند مصداق شناخت اولیه و ابتدایی انسان  -41

پیدایش و بقا در به خداوند درك نیازمندي ) 2  پشتیبانی جهان توسط خداوند هدایت واحساس  )1

 شناخت فطري انسان از هستی) 4  اوو شناخت صفات و افعال  خدا درك وجود )3

و افزایش عبودیت شود و  شود از کدام آیه برداشت می و یا کم نمیگاه قطع  که جهان همواره و در هر آن به خداوند نیازمند است و این نیاز هیچ این -42

 تابع چیست؟ ،خداوندبه پیشگاه بندگی 

 افزایش خداشناسی -»رضِاالَ و ماواتی السن فم هسألُی«) 2  افزایش خداشناسی -»رضِو االَ ماواتالس نور اهللاُ« )1

 شناسی افزایش خویشتن -»اهللاُ نور السماوات و االَرضِ«) 4  شناسی افزایش خویشتن -»یسألُه من فی السماوات و االَرضِ« )3

 علت و معلول چیست؟ ،تر فقر و نیاز انسان درك بیش -43

 معرفت به رابطۀ انسان با خداافزایش  -افزایش عبودیت و بندگی) 2  فطري و استداللیخدایابی  -افزایش عبودیت و بندگی )1

 فطري و استداللی خدایابی -انقطاع تدریجی از غیرخدا) 4  معرفت به رابطۀ انسان با خداافزایش  -انقطاع تدریجی از غیرخدا )3

 در کدام مورد به درستی ذکر شده است؟» رِض کُلَّ یومٍ هو فی شَأنٍیسأَلُه من فی السماوات و االَ«مفهوم مستنبط از آیۀ مبارکۀ  -44

 .کار بودن خدا در هر لحظه استاندر مخلوقات به خدا، محصول دست نیاز دائمی )1

 .سازد ما را در شناخت ذات او یاري می ،تن به خدا نیازمندند و درك این فقرموجودات جهان در پیدایش و هستی یاف) 2

 .شوند روند و متالشی می ها از بین می تمام هستی دائماً وابسته به خداست و خداوند هر لحظه اراده کند، آن )3

 .باشد جریان برق با مولد آن میرابطۀ خداوند با جهان، تا حدي شبیه رابطۀ ) 4

 مددرسان ما خواهد بود؟ نورانی، کدام عبارت »تواند نیاز انسان و هر موجود دیگري را برطرف کند؟ چرا فقط خداوند می«ه این پرسش که در پاسخ ب -45

 »و اهللاُ هو الغَنی الحمید«) 2  »اَنُتم الفُقَراء الَی اهللاِ« )1

3( »ی السن فم سألُهاالَرضِی و و کُلَّ«) 4  »ماواتفی شَأنٍی ومٍ ه« 

دقیقه 15  .ف مربوط به خود را از مسئولین حوزه دریافت کنیدهاي معارتوانید سؤالشما می هاي مذهبی،اقلیت آموزاندانش  
 

 )3(دین و زندگی 

  هستی بخش

  همتا یگانۀ بی

 2تا پایان درس  1درس 

  26تا صفحۀ  2صفحۀ 
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 کند؟ چه چیزهایی معرفی میدر ترتیب  بهرا خود ت و افتخار کند عزّ که با محبوب خود مناجات می گاه آن) ع(امام علی  -46

 .ستوکه خداوند پروردگار ا این - نیازي از بندگان بی) 2  .ستوکه خداوند پروردگار ا این -بندة خدا بودن )1

 .خواهد که همان باشد که خدا می این -بندة خدا بودن) 4  .خواهد مان باشد که خدا میکه ه این - نیازي از بندگان بی )3

47- و باید کدام  گردیده استتوحید  ، معتقد به کدام مرتبۀدر اصل ،دة اصلی زراعت او خداستنده و پرورش حقیقییابد زارع  مید دروقتی که انسان موح

 ؟انجام دهدرا  وظیفه

 بودن شاکر - مالکیت) 2  بودن خالص -ربوبیت )1

 بودن خالص - مالکیت) 4  بودن شاکر -ربوبیت )3

ایم و این موضوع به کدام  چه فرضی کرده واقعدر  ،».ها داراي کماالتی هستند آن ازبه جاي یک خدا، چند خدا وجود دارد که هر کدام « :هرگاه بگوییم -48

 دارد؟اشاره  مورد

 ربوبیتگرایش فطري انسان به توحید در  - اند هر کدام ناقص) 2  خالقیتحید در گرایش فطري انسان به تو - هر کدام محدودند )1

 خالقیتاستدالل عقلی براي اثبات توحید در  - اند هر کدام ناقص) 4  استدالل عقلی براي اثبات توحید در ربوبیت - هر کدام محدودند )3

» شاءن تَمقُِل اللّهم مالک الملک تُؤتی الملک من تَشاء و تَنزِع الملک م«ه علت آیۀ اگر بخواهیم ب ،علّی و معلولی موجود در جهان هستی با توجه به رابطۀ -49

 کدام آیه است؟ ،پاسخ مناسب ،اشاره کنیم

 »شَیء لِّکُ بر وه با وابغی ر اهللاِ یرَغَل اَقُ«) 2  »اَحداً حکمهفی  كشرِالی و لیٍّمن و هن دونم مهلَ ما« )1

 »قُِل اهللا رضِاالَ و السماوات ن ربل مقُ«) 4   »هارالقَ الواحد وه َشیء و کُلِّ قُخال اهللاُ« )3

 ها به چه صورت بیانگر توحید در ربوبیت است و وساطت معنوي اولیاي الهی در شفاي بیماران چگونه امري است؟ در فاعلیت  پذیرش تأثیرگذاري انسان -50

 مطلق و غیرمشروط -به صورت غیرمستقل) 2  مطلق و غیرمشروط -به صورت مستقل )1

 مقید و مشروط -به صورت غیرمستقل) 4  مقید و مشروط -به صورت مستقل )3
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 ارتباط مفهومی دارد؟ حدیث شریفبا کدام » یابد زندگی دنیوي کوتاه و گذراست و زندگی حقیقی در جهان دیگر معنا می«عبارت  - 51

1( »و ما هذه یاةُالح الدلّا لَنیا او لَ هوع2  »ب (»و قالوا ما هی انَیاتُلّا حنیا ا الدنَحیاو  نَموت« 

3( » م بِوما لَهذلک من علمٍ ان هالّم ا هوا«) 4  »ونَنّظُینتَبذا ماتوا افَا نیام النّاس« 

 دنیوي براي چه افرادي است و دلیل آن چیست؟ ارزش شدن زندگی چند روزة گردد، بی مطرح میآنجا که پیامدهاي معتقدین و منکرین معاد  -52

 گرایش و تمایل به آخرت - معتقدان زندگی اخروي) 2  گرایش به جاودانگی انسان - معتقدان زندگی اخروي )1

 به جاودانگی انسانگرایش  -منکران زندگی اخروي) 4  گرایش و تمایل به امور دنیوي -منکران زندگی اخروي )3

 دارد؟در پی اي  دهند چیست و چه نتیجه نیا را هدف و معبود خود قرار مید اد،اینکه برخی از معتقدین به مععلت  -53

 .اي است که تفاوتی با منکران معاد ندارد زندگی و رفتار آنان به گونه -ها فرو رفتن در هوس )1

 .فراموش کنند ،ند تا آیندة تلخی را که در انتظار دارندساز خود را به هر کاري سرگرم می -غفلت از مرگ) 2

 .فراموش کنند ،سازند تا آیندة تلخی را که در انتظار دارند خود را به هر کاري سرگرم می -ها فرو رفتن در هوس )3

 .اي است که تفاوتی با منکران معاد ندارد زندگی و رفتار آنان به گونه -غفلت از مرگ) 4

د یک از آثار اعتقاد به معاد اشاره دارند و کدام آیۀ شریفه مؤی به کدام ،ترتیب به »تالش بسیار در خدمت به خلق خدا«و » اع از حقتر شدن دف آسان« -54

 دومی است؟

 »…الحات ذیَن آمنوا و عملُوا الصاَم نَجعُل الَّ« -نترسیدن از مرگ -افزایش شور و نشاط )1

 »…خرِ من آمنَ بِاهللاِ و الیومِ اآل« -مرگ نترسیدن از -نترسیدن از مرگ) 2

 »…الحات اَم نَجعُل الّذیَن آمنوا و عملُوا الص« -افزایش شور و نشاط -افزایش شور و نشاط )3

  »…خِر اهللاِ و الیومِ اآلمن آمنَ بِ« -افزایش شور و نشاط -نترسیدن از مرگ) 4

 ی یافته است؟تجلّ در کدام آیۀ شریفه دیدگاه این افرادست و ه کسانی ناگوار و هولناك اخداپرستان حقیقی معتقدند مرگ براي چ -55

  »ما هی الّا حیاتُنَا الدنیا« -اند بسته دنیا و آخرت دل براي کسانی که به )1

  »ما هی الّا حیاتُنَا الدنیا« -بینند براي آنان که زندگی را محدود به دنیا می) 2

 »ما هذه الحیاةُ الدنیا الّا لَهو و لَعب« -بینند ان که زندگی را محدود به دنیا میبراي آن )3

  »ما هذه الحیاُة الدنیا الّا لَهو و لَعب« -اند بسته دنیا و آخرت دل براي کسانی که به) 4

  اي به روشنایی پنجره)1(دین و زندگی 

  آیندة روشن

 4تا پایان درس  3درس 

  50تا صفحۀ  30صفحۀ 
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 کید دارد؟ۀ شریفه بر ضرورت عدل خداوند تأآییابد و کدام  مسدودکردن راه هر گونه ایراد بر عدل خداوند چگونه تحقق می -56

 »اَفَحسبتُم اَنَّما خَلَقناُکم عبثاً« - وجود جهان آخرت) 2  »عبثاًم قناکُلَما خَنَّم اَبتُسحفَاَ« - ینیکوکاران پیش از توفّدادن به پاداش  )1

 »اَم نَجعلُ المتَّقینَ کَالفُجار« - وجود جهان آخرت) 4  »جارکَالفُ قینَتَّالم لُجعنَ ماَ« - توفّینیکوکاران پیش از  دادن به داشاپ )3

ه اثبات معاد هاي مربوط ب به کدام دسته از استدالل» هاي پوسیده را دوباره زنده کند؟ کیست که این استخوان: گفت« :فرماید آنجا که خداي متعال می -57

 کند؟ لی را براي آن اقامه میاشاره دارد و چه دلی

 زنده شدن مردگان -امکان) 2  نده شدن مردگانز -ضرورت )1

 انسان پیدایش نخستین -امکان) 4  انسان پیدایش نخستین -ضرورت )3

، تجلی کدام »عدم عبث آفرینی در خلقت خدا«چیست و  ناشی ازبه ترتیب  »بعیدخارج ساختن آن از یک امر «و  »وع معادناروا بودن عدم وقمحال و « -58

 مورد است؟

 دومی - معاد امکان -معاد ضرورت) 2  اولی - معاد امکان -دمعا ضرورت )1

 اولی - معاد ضرورت -معاد امکان) 4  دومی - معاد ضرورت -معاد امکان )3

 گردد؟ از سراي آخرت و معاد چگونه خبري است و این مفهوم از کدام عبارت شریفه مستفاد می ءخبر انبیا -59

 »لَیجمعنَُّکم الی یومِ القیامۀِ« - قطعی) 2  »ی الحیوانَُة لَهِرَو انَّ الدار اآلخ« - احتمالی )1

 »معنَّکُم الی یومِ القیامۀِلَیج« - احتمالی) 4   »َة لَهِی الحیوانُرَو انَّ الدار اآلخ« - قطعی )3

 است؟نی مشهود عبارت قرآکدام در جهان خلقت  هدفمندي گیرد و نتیجۀ و نادانی سرچشمه می از جهل مورد  کدام -60

 »عبثاًما خلقناکم انّ اَفَحسبتُم« - عدالتی ظلم و بی) 2  »عونرجالتُ الَینام کُنَّاَ و« - عدالتی ظلم و بی )1

 »اَفَحسبتُم انّما خلقناکم عبثاً« -کار عبث و بیهوده) 4  »و اَنَّکُم الَینا التُرجعون« -کار عبث و بیهوده )3
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61- Mr. Brown … his children, who are tired of staying home, to the cinema. He has 

already bought the tickets. 

1) will be taking 2) is going to take

3) will take 4) took

62- A lot of different books … for the new library during the past three months. 

1) are bought 2) bought 3) would be bought 4) have been bought

63- Which sentence is grammatically WRONG? 

1) What are you going to do after doing your homework?

2) Look at that blind man. He is going to fall in the hole.

3) Take an umbrella with you. It will rain.

4) The teacher said, “We should take care of the endangered animals.”

64- The collection of poems composed by that poet … by a well-known publication in three-month time if, of 

course, no problem occurs. 

1) will publish 2) is going to be published

3) are  published 4) have been published

65- There are significant differences between those two brothers with … to their behaviors and their wealth as 

well. Of course, they have been passed on the same amount of property from their father. 

1) pressure 2) memory 3) process 4) respect

66- We know that some nouns are irregular, so they don’t … the same rules for changing to plural ones as 

regular nouns do. 

1) follow 2) correct 3) capitalize 4) protect

67- The flowers were still asleep, they would not awake until the sun had smiled … upon them. 

1) early 2) lovingly 3) suddenly 4) politely

68- We can improve our health by trying to eat … meals instead of fast-food takeaways. 

1) important 2) common 3) boring 4) proper

69- I … my little brother for breaking my childhood toy, but I warned him to be more careful the next time. 

1) forgave 2) caught 3) recorded 4) found

  )3(و ) 1( زبان انگلیسیدقیقه 15

 
)3(زبان انگلیسی 

Sense of Appreciation 
  1درس 

30تا صفحۀ  15صفحۀ 

)1(زبان انگلیسی 

Saving Nature 
 1درس 

 41تا صفحۀ  29صفحۀ 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each 
sentence. Then mark the answer on your answer sheet. 
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70- During this three-year …, actually named by the Chinese “The Three Years of Natural Disasters,” no one 

really knows how many people died. 

1) schedule 2) future 3) period 4) danger

71- If we don’t water the trees and the plants …, we will face a lot of environmental problems in the future. 

1) hopelessly 2) regularly 3) hardly 4) especially

72- According to a report by the United Nations, the world has enough material and natural resources, the 

knowledge and the people to make a poverty-free world a reality in less than one … . 

1) generation 2) combination 3) expression 4) communication

 

 

Steve Paul Jobs was born in San Francisco, California on February 24, 1955. His birth parents gave him 

up for adoption and he …(73)… by Paul and Clara Jobs. Paul was a machinist and Clara an accountant. 

When Steve was five, the family moved to Mountain View, California, where Steve went to school …(74)… . 

One of Steve's …(75)… hobbies growing up was working with electronics in his garage with his dad. After 

graduating from high school, Jobs …(76)… Reed College in Oregon. However, he found the classes boring 

and soon dropped out, taking a job with the video game maker Atari. 

73- 1) brought up 2) was bringing up 3) has brought up 4) was brought up

74- 1) grows up 2) grew up 3) and grew up 4) but grows up

75- 1) favorite 2) surprised 3) terrible 4) dedicated

76- 1) attended 2) forgave 3) hugged 4) sought

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.
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Of all the many wonders that man has observed on Earth, in the sea or in the sky, the most interesting of 

all seems to be man himself. One needs only examine current books, films or television programs to see that 

most people are really much more interested in human nature than they are in Mother Nature. 

Most people are not impressed by arguments that prove how insignificant the individual is compared to 

the immense universe. Even though long-age astronomy showed that the Earth is nowhere near the center 

of the solar system, mankind continues to hold a central place in the imagination. Actually, man does 

occupy at least one kind of physical center. A human being is just about as many times larger than the 

smallest object in the universe (an electron) as he is smaller than the universe itself. 

However, man does not need any such justification for his intense self-curiosity. There are other 

sufficient reasons why he continuously proves the mysteries of human nature. Some people’s interest in 

human nature is motivated only by curiosity. They want to know just for the sake of knowing. In exactly 

the same way that some people want to understand rocks or stars, others want to know human beings. They 

agree with the poet Alexander Pope that the proper study of mankind is man! In effect, they want to know 

what it means to be a human being. 

77- The best title for this passage can be … . 

1) The study of the universe 2) The study of human nature

3) The justification of self-curiosity 4) The interest in Mother Nature

78- The number of times that man is larger than an electron is … the number of times he is smaller than the 

universe. 

1) greater than 2) smaller than 3) the same as 4) less than

79- All of the following statements are true EXCEPT … . 

1) mankind is not at the center of universe, but he always holds a central place in the imagination.

2) some people study human nature just because they are willing to know

3) Pope as a poet believed that nature should be the subject of the study of mankind

4) Mother Nature is less interesting than human nature to most people

80- Man’s interest in human nature … . 

1) cannot be justified

2) arises from his curiosity

3) depends on understanding Mother Nature

4) is for the sake of knowing how large the universe is

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. 



»97ماه  آبان 4« آزمون  
رياضي دوازدهماختصاصي 
دقيقه 170گويي:  مدت پاسخ

سؤال 130 تعداد كل سؤاالت:

گويي زمان پاسخ  سؤال ةصفح ةشمار  سؤال ةشمار  تعداد سؤال  نام درس

25'  3-6  81-100  20  2حسابان 
پايه 15'  7-8  101-110  10رياضي

25'  9- 12  111-130  320هندسه 
آزمون گواه – 3هندسه 

گسسته 15'  13  131-140  10رياضيات
15'  14- 15  141-150  10  1هندسه 

احتمال و 10'  16  151-160  10آمار
30'  17- 20  161-180  20  3فيزيك 

زوج كتاب
  110فيزيك 

190-181  22 -21  
'15

  23- 24  191-2200فيزيك 
201-210  10  3شيمي 

30 -25  
'10

زوج كتاب
  110شيمي 

220-211  
'10

  221-2230شيمي 
حوزه نظم و   --  31  294-298  5نظرسنجي

كل 170'  32  81-230  130جمع

توليد و فني گروه

محمد اكبري  گروه مدير
زاده نرگس غني  ئول دفترچهمس

آتنه اسفندياري مسئول دفترچه:  يم صالحيمر مدير گروه:  گروه مستندسازي
جو حسن خرّم  نگار حروف

سوران نعيمي  ناظر چاپ

زمونآگروه 
»وقف عام«چي  بنياد علمي آموزشي قلم

 021021--64636463تلفن:   تلفن:     ––  923923پالك پالك   ––خيابان انقالب بين صبا و فلسطين خيابان انقالب بين صبا و فلسطين  :دفتر مركزي

Kanoon.ir
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مربوط به تابع رو روبهاگر نمودار  - 81 
 

2

2

2
2 2

3 2

a c ; x
f x bx cx b ; x

x a ; x

   
    

    

كدام است؟ bباشد، 

1( 3-  2( 1-  

3( 1    4( 3  

نمودار تابع  - 82   1 2h x f x    2رو است. كدام گزينـه نمـودار تـابع شكل روبهمطابق
xf    

 
را

؟دهد نشان ميستي در به

1( 2(3( 4( 

دو تابع نمودار با توجه به  -83 f x  و g x  ؟استصحيح  ابطهركدام

1(   2
2

xg x f    
 

2(    2 1g x f x 

3(   12
xg x f    

 

4(    2 2g x f x  

نمودار تابع  - 84   21f x x   تا نمودار ايم دهواحد به راست و يك واحد به پايين منتقل كر دورا در راستاي محورهاي مختصات

تابع  g x تالقي دو نمودار  ة. عرض نقطدست آيد بهf  وg ؟كدام است

1( 1
42( 3

4

3( 3
24( 9

16

قيقهد 25وقت پيشنهادي: 18 تا 1هاي  صفحه :تابع:  2 حسابان
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  4 ةصفح  رياضي اختصاصي دوازدهم 97 آبان 4آزمون  -2 ةپروژ

اگر نمودار تابع  -85 2f x   1به صورت زير باشد، دامنة عبارت 2
xxf   

 
؟به كدام صورت است

1(  12 2 2 0, ,   ∪2( 12 2 0 2, ,       ∪

3(  12 2 2,   ∪4( 6 1 0 1, ,       ∪

اگر دامنة تعريف تابع  - 86 2y f x  1 بازة 2,    باشد، دامنة تعريف تابع 3 4f x  ؟كدام است

1( 4 1
3 3,    

   2( 0 1,     3( 0 3,     4( 1 2,   

تابع  دوبا توجه به نمودارهاي داده شده، اگر دامنه و برد  -87 1
1 12y f x a    و 2 2y g x b د،ندو با هم برابر باش ، دوبه

aحاصل  b ؟كدام است

1( 2  

2( 3  

3( 2-  

4( 3-  

جه به نمودارهاي با تو -88 f x  و   1g x m f nx  ،  2حاصلm n ؟كدام است

1( 4    2( 2

3( 6  4( 3  

اگر دامنة تابع  - 89 1y f x بازة 1 4,  و دامنة تابع 2y g x بازة 2 باشد، دامنة تابع  ,9     22 3 2h x f x g x  

؟استبازه كدام 

1( 13 2,  
 

2( 1 2,

3(  2 1,  4( 

واصل بين نقاط تالقي منحني به معادله بين محورهاي مختصات و خط محصور مساحت  - 90 31y x   ؟كدام است ها آنبا

1( 1  2( 1
2

3( 1
44( 2

3

Kanoon.ir
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تابع  -91  3 23f x x x ax b    3ضرب طول اين نقاط  . اگر حاصلكند ها را قطع مي در سه نقطه محور طول  و 2 15f 

؟كدام است a، باشد

1( 1  2( 3-  

3( 3  4( 1-  

؟در دامنة خود، اكيداً صعودي است تابع كدام - 92

1(   2 xf x 2(   2g x x 

3(   2h x x 4(   2
xk x log

تابع در  - 93 
2 1

2 1
x ; xf x

; x
   

 
در بازة  bو  aاگر براي هر دو مقدار ، 1 0,   داشـته باشـيم: a b، مـورد گـاه كـدام    آن

؟صحيح استهمواره 

1(    f a f b2(    2 2f a f b

3(    f a f b a b  4(    f a f b a b  

مجموعة جواب نامعادلة  - 94   1 2 3
0 1 0 1

x x
/ /log log  ؟كدام است

1( 3
2 ,  

 
2(  1, 

3( 3 42 , 
 
 

   4(  4,

تابع  ،ها در كدام بازه - 95 
 3

2

2 3 3
3 3 0

0

x ; x

f x x x ; x

x ; x

   
     
 

به ؟صعودي و نزولي است ترتيب از راست به چپ ،

1(  1,   و 2 1, 2(  3 2,   1و 1,  

3( 4 2,     1و 0,  4( 2 1,    3و 12 ,    

Kanoon.ir
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(؟ دامنة تعريف خود نزولي است طوليك از توابع زير در  كدام - 96  (.نماد جزء صحيح است ،

1( y x x      2( y x x    

3( 1y x x  4( 1y x
x x

 
           

تابع كدام گزينه در مورد  - 97  2 4 5f x x x    7با دامنة 3
2 2x    ؟استدرست

.نزولي است )2.مثبت است )1

است. غيريكنوا )4.صعودي است )3

در مجموعة اعداد حقيقي اكيداً نزولي باشد، دامنة تعريف تابع  fاگر  - 98   2y f x f  ؟كدام است

1( 2,2( 2 2,  

3(  0, 4( 3 2,  

تابع  ،aبه ازاي چه مقداري از - 99 

1 1

1 12
1 1 1

x ; x
xf x a ; x

x ; x

   

     

   

؟اكيداً نزولي خواهد بود

1( 1
22( 1

2 

3( 14( 3
2 

اگر نمودار تابع  - 100 y f x اي كه تابع  ترين بازه صورت زير باشد، بزرگ به 2y f x  ؟در آن صعودي باشد، كدام است

1( 2, 

2( 1,

3( 1, 

4( 3, 

Kanoon.ir
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؟است نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت -101

الف) تابع   2
5f x   وارون تابع  5

2g x  .است

ب) اگر  4 7g   و 7 5f   ،باشد  4 35fog .

پ) توابع  f x x x و  2g x x.مساوي هستند

  3 )4  2 )3  1 )2صفر )1

2معادلة  -102 31 2x x     ) چند جواب دارد؟  (.نماد جزء صحيح است ،

4 )4  2 )3  1 )2  صفر )1

چند تابع از مجموعة  - 103 A a,b,c  به B m,n,p,q طوري كه تعـداد اعضـاي دامنـه و بـرد آن برابـر توان نوشت به مي

؟باشند

1( 12  2( 24  3( 27  4( 64  

به صورت  gصورت زير و تابع  به fنمودار ون تابع  -104  2 1 fg x, x | x R    است. مقدارf g كدام است؟

1( 7  2( 9  

3( 12  4( 15  

؟نيستندپذير  چه تعداد از توابع زير وارون - 105

  2 100g x x x  ،  1k x x
x

 ،   3h x x x ،   3f x x x 

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

قيقهد 15وقت پيشنهادي: 70 تا 37هاي  صفحهتابع:  :1حسابان :  رياضيات پايه
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رابطة  fدر تابع خطي -106   4 2 8 1 5f x f x    .اگر برقرار است 1 3 5f  مقـدار از تسـاوي  mباشـد، 1 2f m 

كدام است؟

  1 )2صفر )1

3( 2  4( 3  

2yضابطة وارون تابع  - 107 x x  كدام است؟

1( 2
3

x x
y


   2( 2

3
x x

y


 

3( 2
3

x x
y


  4( 2

3
x x

y




تابع  ،m چند مقدارازاي  به - 108          3 2 21 4 1 4 4 5 1 0 2f ,m m , m, , , m , ,m , ,m     ؟پذير است وارون

  1 )2صفر )1

3( 2  4( 3  

اگر  -109      2 3 4 12 1f , , a, , , ، g x x x   باشد و      1 3 4 4 1fog , , , , b,  باشد، حاصلa b كدام است؟

1( 6  2( 9  

3( 3  4( 15  

تابع  -110 f x  داراي اين ويژگي است كه     1 1
2

f x f x
f x

  
 اگر . 1 3f     و 2 1f     ،باشـد 5f كـدام

است؟

  1 )2صفر )1

3( 2  4( 3  
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  9 ةصفح  رياضي اختصاصي دوازدهم 97 آبان 4آزمون  -2 ةپروژ

1اگر -111 1 2
2 2A   

  
 

3و 2
8 5B
 

   
Aد، ماتريس باش B ؟كدام است

1( 
1 2

2113 2

 
 
 
  

   2( 1 2
18 26

 
   

3( 
11 3

17 2

 
 
 
  

   4( 19 8
22 6
 
  

هاي ماتريس - 112
2 3ijA a


    هاي با درايه
2

2
ij

i j ; i j
A i j ; i j

j i ; i j

  


  
  

و
3 2ijB b


    هاي  درايه باijb ij انـد. حاصـل مفروض

3
1 2

1
k k

k
a b


 ؟چقدر است

1( 46  2( 52  3( 48  4( 64  

اگر -113
0 2 1
1 2 1
0 1 3

A
 
   
  

و
3 2 1
1 1 1

0 1 0
B

  
   
  

2باشد، آنگاه حاصل  3A AB B  كدام است؟

1( 3I2( 6I3( 9I4( 12I

2اگر - 114 9 2
10 21A
 

  
 

2و باشد  2 13A A I  آنگاه ماتريس ،A  ؟كدام است

1( 2 1
5 4
 
 
 

  2( 2 1
5 4

 
  

3( 2 1
5 4
  
  

4( 2 1
4 5
 
 
 

1اگر -115 1
0 1A
 

  
 

12ماتريسهاي  هع درايوجممباشد، آنگاه  13A A ؟كدام است

1( 27  2( 28  

3( 29  4( 30  

قيقهد 10وقت پيشنهادي: 23 تا 9هاي  صفحهماتريس و كاربردها: : 3هندسه 
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  10 ةصفح  رياضي اختصاصي دوازدهم 97 آبان 4آزمون  -2 ةپروژ

صورت به  Aاگر ماتريس  - 116
0 0 0
1 0 0
2 1 0

 
 
 
  

2باشد،  4 6A A A A   ؟كدام است

1( 
0 0 0
1 0 0
2 0 0

 
 
 
  

   2( 
0 0 0
1 0 0
1 1 0

 
 
 
  

3( 
0 0 0
1 1 0
3 0 0

 
 
 
  

   4( 
0 0 0
1 0 0
3 1 0

 
 
 
  

 

1Aپذير و وارونAاگر ماتريس - 117 A  ،ماتريسباشد 21A A برابر كدام است؟

1( I2( 2I

3( 3I4( 4I

6Aو  ييك ماتريس مربع Aاگر  -118 O  باشد، وارون ماتريسI A ؟كدام است

1( 2 3 4 5I A A A A A    2( 2 3 4 5I A A A A A    

3( 2 3 4 5I A A A A A    4( 2 3 4 5I A A A A A    

1اگر - 119 2
2 1A
 

  
 

1و 1
1 1P

 
  
 

ماتريس، باشد 21P AP برابر كدام است؟

1( 4 0
0 36
 
 
 

   2( 1 0
0 9
 
 
 

3( 9 0
0 1
 
 
 

  4( 36 0
0 4

 
 
 

 

اگر -120
1 1
2 2
1 1
2 2

A

  
  
   

I، ماتريس مقادير  ةازاي كدام مجموع ، آنگاه بهباشد A  پذير است؟ وارون

1(  12(  1

3( 4( 
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  11 ةصفح  رياضي اختصاصي دوازدهم 97 آبان 4آزمون  -2 ةپروژ

2ضرب دو ماتريس اگر حاصل - 121 1
1A
 

   
1و 1

1 2B
 

   
3يك ماتريس قطري باشد،، 3   ؟كدام است

صفر )4  1 )3  -2 )2  -1 )1

3 ماتريسدر  -122 3ijA [a ] ،2اگر
1ij

; i j
a

; i j


  
2باشد، ماتريس  4A A ؟برابر كدام است

1 (3A   2 (5A   3 (3I   4 (5I

هاي معادلة  ريشه و  اگر  -123
2 1

1 2 1 1 0 2 0
1 1 1 1

x x
x

   
           
      

باشند، حاصل 


 
؟كدام است

1( 3
22( 5

2

3( 7
24( 9

2

اگر -124
1 3 6 24
1 1 2 83

A
 
   
  

،
1 1 1 46 2
1 1 1 124 8 4

B

 
 

  
 
  

Aو
C

B
 

  
 

كـدام 2Cهاي قطر اصلي مـاتريس باشند، مجموع درايه

؟است

1( 16  2( 18  

3( 20  4( 24  

2اگر ضرب دو ماتريس - 125 3
3 2
 
 
 

و 
4

8
sin x

x cos
 
 

 
جايي داشته باشد  هخاصيت جاب  0x  ،حاصل x tan  ؟كدام است

1( 1  2( 2  

3( 3  4( 4  

قيقهد 15وقت پيشنهادي: 23 تا 9هاي  صفحهماتريس و كاربردها: :  (آزمون گواه) 3هندسه 
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  12 ةصفح  رياضي اختصاصي دوازدهم 97 آبان 4آزمون  -2 ةپروژ

2اگر -126 1
3 2A

 
   

7باشد، ماتريس 4A A ؟كدام است

1 (1 0
3 1
 
 
 

  2 (1 1
3 3

 
  

3 (1 1
3 3
 
  

4 (1 2
2 3

 
   

2،1از مرتبةBو  Aپذير براي دو ماتريس مربعي وارون اگر -127 1 1 0
0 1A B   

   
 

و
11 2

1 1
AB

     
   

Aگاه  ، آنباشد B

؟كدام است

1( 1 0
0 1
 
 
 

   2 (
11 2

1 1

 
 
 
  

   3 (
11 2

1 1

   
 
   

   4 (2 1
2 2
 
  

I)و Aاگر دو ماتريس - 128 A)4وارون هم باشند، ماتريسA؟برابر كدام است همواره

1 (A2 (A

3 (I4 (I

4رابطة ماتريسي در -129 3 5 2 3 0
2 1 3 1 1 2A
     

          
سطر اول ماتريس  ،A ؟كدام است

1 (12 17  2 (21 30  

3 (17 30  4 (12 21  

0اگر - 130
0

tan
A

tan
  

   
I)1باشد، سطر اول ماتريس  2ماتريس هماني مرتبه  Iو  A) (I A)  ؟كدام است

1 (2 2[cos sin ]  2 (2 2[cos sin ] 

3 (2 2[sin cos ] 4 (2 2[ sin cos ]  

Kanoon.ir



  13 ةصفح  رياضي اختصاصي دوازدهم 97 آبان 4آزمون  -2 ةپروژ

 ؟هاي زير، يك قضية دوشرطي است يك از عبارت كدام -131 a,k

1اگر  )1 2a
a

 2باشد، آنگاه
2

1 2a
a

  .0اگر  )2  استa   1باشد، آنگاهa   .است

دو عدد گنگ باشند، آنگاهو  اگر  )3   .3اگر )4  گوياست 2k k 1باشد، آنگاهk  .است
شود؟ هاي زير با استفاده از مثال نقض رد مي درستي كدام يك از گزاره -132

.دارد 1 اي برابر هماند باقي 3در تقسيم بر  ،3تر از  بع هر عدد اول بزرگمر )1
است. 4مضرب  nآنگاه ،باشد 8مضرب  2nعددي طبيعي وnاگر  )2
p، عددqوpبه ازاي هيچ دو عدد اول )3 q .اول نيست
توان به صورت مجموع اعداد طبيعي متوالي نوشت. را نمي 8عدد  )4

2aاگر  - 133 | a b ؟نيستلزوماً صحيح زير رابطة ، آنگاه كدام
1( 2 2a | b   2( 3 2a | b a   3( 2a | a b   4( 2 2 2a | a b

4روي منحني  -134 1
3

xy
x





؟، چند نقطه با مختصات طبيعي وجود دارد

1( 4  2( 3  3( 2  4( 1  
؟يستن زوماً صحيحلگاه كدام گزارة شرطي زير سه عدد طبيعي باشند، آن cو  a ،bاگر  - 135

pاول باشد و  pاگر  )1 | a،  آنگاهa,p ap  .  2(  اگرa | b،  آنگاه  1a,b .
اگر  )3    1a,b a,c ،  آنگاه  1a,bc .  4( اگر a  وb آنگاه  ،دندو عدد فرد متوالي باش  1a,b .

هستند. كدام رابطة زيـر همـواره rو  qترتيب برابر  به مانده باقي، خارج قسمت و b طبيعيبر عدد  aدر تقسيم عدد صحيح  -136
؟درست است

1(    a,r b,r   2(    a,b b,r   3(    a,q b,q   4(    a,b a,r

2تقسيم  ماندة باقيباشد،  13و  12ترتيب  به ،27بر  yو  xتقسيم  ماندة باقياگر  - 137 3x y  ؟كدام است 27بر
1( 10  2( 12  3( 15-  4( 17  

؟كدام است aترين عدد طبيعي  برابر خارج قسمت است. مجموع ارقام بزرگ 7 مانده باقي، 23بر  aدر تقسيم عدد طبيعي  - 138
1( 3  2( 6  3( 9  4( 12  

100a و a اگر در تقسيم اعداد طبيعي -139  بر عدد طبيعيb، ترين مقـدار  باشند، كم 11و  10ترتيب برابر  ها به مانده باقيb كـدام
؟است

1( 22  2( 33  3( 66  4( 99  
2تقسيم  ماندة باقيعددي صحيح باشد،  kاگر  -140 1k   ؟تواند باشد كدام عدد نمي ،5بر

صفر )4  1 )3  2 )2  3 )1

قيقهد 15وقت پيشنهادي: 17 تا 1هاي  صفحه: آشنايي با نظريه اعداد:  گسستهرياضيات 

Kanoon.ir



  14 ةصفح  رياضي اختصاصي دوازدهم 97 آبان 4آزمون  -2 ةپروژ

dدر شكل مقابل  - 141 d  و مساحت مثلثABC ،8 4است. اگر  واحد مربعBD   باشد، فاصلة نقطةC  ازBD ؟كدام است

1( 2  

2( 4

3( 6  

4( 8  

BCاست. نسبت ABDو دو برابر مساحت مثلث  ADEسه برابر مساحت مثلث  ACEمساحت مثلث  زير،در شكل  -142
DE

كـدام

؟است

1( 5  2( 5/5

3( 6    4( 5/6  

واحـد مربـع اسـت. 9و  4به ترتيب برابـر  DOCوAOBهاي ، مساحت مثلثمقابلدر شكل  -143

كدام است؟ABCDمساحت ذوزنقه

1( 24  2( 25  

3( 27  4( 30  

ABC 90ˆ(Aةالزاوي در مثلث قائم  -144 ) ، ةاز نقط M  وسطAC عمود ،MH  را بر ضلعBC رسم مي ) روي ضـلع Hكنيم

BC (هاي  اگر اندازه .استAB  وMH ضلع  ةد، اندازنباش 3و  4ترتيب برابر  بهBC برابر كدام است؟

1( 6  2( 8  3( 9  4 (12  

 ةدر ذوزنق - 145 AB CD ABCD طول ضلع ،AD كدام است؟

1(12  2 (15  

3( 24  4( 18  

قيقهد 15وقت پيشنهادي: 44 تا 29هاي  صفحه: قضية تالس، تشابه و كاربردهاي آن:  1هندسه 
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  15 ةصفحرياضي اختصاصي دوازدهم   97 آبان 4آزمون  -2 ةپروژ

2زير،در مستطيل شكل  -146 2 3(BC , AB ) ةنقط ة، فاصلHاز ضلعAB؟كدام است

1(1  2(3
2

3(3  4(2 3
3

DEو  BCة ضلع ميان AMمطابق شكل،  ABCدر مثلث  -147 || AM.اگر   استDE  ضلعAC  را درF 3قطع كند به طوري كـه
5

EF
AM



DEگاه نسبت  باشد، آن
AM

كدام است؟ 

1( 1 5/2( 1 4/

3( 1 6/4( 1 2/

3HB كه كنيم، طوري عمود مي BDرا بر قطر  AHخط  ، پارهAاز رأس  ABCDدر مستطيل  -148 DHوسط ضـلع ةنقط ة. اگر فاصل

AB 2از قطر مستطيل برابر چقدر است؟ ADضلع  ةگاه انداز باشد. آن 3

1 (12  2 (8  

3 (6 2    4 (3 6  

كنـيم تـا ها رسم مي از محل تالقي قطرها خطي به موازات قاعده ،9و  6هاي  و قاعده 3الساقين به طول ساق  متساوي ةدر ذوزنق -149

؟شده روي ساق چقدر است تر ايجاد ها را قطع كند. اندازة قطعه كوچك ساق

1( 6/0  2( 8/1  

3( 1    4( 2/1  

3رو، اگر در شكل روبه - 150 9OE OA  آنگاه طولباشد ،OCكدام است؟

1(2 3  2 (4 

3 (6  4(3 3  
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  16 ةصفح  رياضي اختصاصي دوازدهم 97 آبان 4آزمون  -2 ةپروژ

Aمجموعة -151 {{a},{b},{b,a},{b,a,a},{a,b},b}چند زيرمجموعة ناتهي شامل عضو{a}؟دارد

1( 1  2( 8  3( 7  4( 32  

1اگر - 152 2 1 2A { ,{ },{ , }, } ؟نيستهاي زير صحيح  باشد، كدام يك از گزينه

1(1 2{ , } A  2(1{ } A  3(1 2{ , } A  4(A 

1دو مجموعة - 153 2A { , }2و 2 2B {m,m m, m m}    .مساوي يكديگرندm ؟تواند داشته باشد چند مقدار متمايز مي

صفر )4  3 )3  2 )2  1 )1

1اگر - 154 2 1 1 1 1 2 1A { , ,{ },{ ,{ }},{ , ,{ }}} ،گاه مجموعةآنB {x A | x A}  چند عضو دارد؟

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

ـ  زيرمجموعه CوA،Bفرض كنيد  - 155 1 ةهاي مجموع 2 3S { , , }   اي كـه   گونـه  باشـند، بـهA B ،B C ،1 A ،2 B و

3 C؟. كدام گزينه الزاماً صحيح است

1( 3A { }  2( 1B { }  3( A    4 (1 2C { , }

1مجموعة - 156 2 3 4 5 6 7A { , , , , , , }؟اشدب 9ترين عضو آن  ترين و بزرگ چند زيرمجموعه دارد كه مجموع كوچك

1( 21   2( 18  3( 25  4( 16  

1چند افراز متمايز از مجموعة - 157 2 3 4 5A { , , , , } ؟عضوي باشد 3وجود دارد كه شامل يك مجموعة

1( 5  2( 10  3( 15  4( 20  

هاي  مجموعه - 158 6 1A k | k    و 3 1B k | k A   اند. چند مجموعه مانند  مفروضC  اي كـه گونـه  وجود دارد بـه

;C«گزارة  x C;x A x B      «درست باشد؟

شمار بي )4  4 )3  1 )2هيچ )1

1 ةاز مجموع - 159 2 3 4U { , , , }توان دو زيرمجموعه مانند  ، به چند طريق ميA  وB كه  طوري به ،را انتخاب كردA B   باشد؟

1( 16  2 (54  3( 81  4 (64  

اي كـه در هـر افـراز، تعـداد اعضـاي زيرمجموعه افراز كرد به گونـه  2توان به حداقل  عضوي را به چند طريق مي 6 ةيك مجموع -160

ها يكسان باشد؟ زيرمجموعه

1( 15  2( 20  3( 25  4 (26  

قيقهد 10وقت پيشنهادي: 25 تا 19هاي  صفحه: آشنايي با مباني رياضيات:  آمار و احتمال
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  17ة صفح  رياضي اختصاصي دوازدهم 97 آبان 4آزمون  -2 ةپروژ

؟هاي زير صحيح است يك از عبارت رود. كدام مي 2به مكان  1شخصي از مكان  - 161

دست آورد. را به 2توان محل مكان  و مسافت طي شده توسط شخص را داشته باشيم، مي 1اگر محل مكان  )1

دست آورد. توان مسافت طي شده توسط شخص را به را داشته باشيم، مي 2و  1اگر محل مكان  )2

دست آورد. را به 2و  1هاي  توان محل مكان جايي و مسافت طي شده را داشته باشيم، مي ردار جابهاگر ب )3

دست آورد. را به 1توان محل مكان  جايي را داشته باشيم، مي و بردار جابه 2اگر محل مكان  )4

رود. حداكثر نسـبت مسـافت طـي شـده توسـط مي Bقطة به ن Aمتحركي در مسير مشخص شده از نقطة  ،مطابق شكل زير -162

؟جايي آن، كدام است متحرك به جابه

1( 3  2( 2

براي اين نسبت، حداكثري وجود ندارد. )4  2 )3

35برابر با  455kmسافت تندي متوسط يك اتومبيل در شهر تهران پس از طي م -163 km
h

است. اگر اين اتومبيل بدون توقف ايـن

؟مسافت را طي كرده باشد، تندي متوسط آن در نيمة اول زماني طي اين مسير، چند متر بر ثانيه است

1( 35  2( 175
.كافي نيست اطالعات مسأله )4  126 )183

0چسبيده است. اين چرخ در مدت  rبه شعاع  يچرخمشخص شده از  ةتكه سنگي به نقطزير، مطابق شكل  -164 انـدازة ثانيه به /5

4گ سرعت متوسط سناندازة چرخد. اگر در اين حركت،  نيم دور از باالي سطح شيبدار به سمت پايين مي 13 m
s

باشد، شعاع 

r ؟چند متر است  3 

1( 2  2( 5/2  

3( 4  4( 3  

سـرعت متوسـطاندازة  ،ثانيه حركت در راستاي قائم 4كند و پس از مدت  اد كوچك از حال سكون شروع به حركت ميپيك په - 165

5آن  m
s

سـرعت متوسـطانـدازة  اين مدت  طيبه آن بتابد، زمين نسبت به سطح افقي 53د. اگر نور خورشيد با زاوية شو مي

453؟ بوده استمتر بر ثانيه چند زمين ساية پهپاد روي سطح افقي  3tan   
 

 

1( 20
32( 3  3( 75/3  4( 80

3

قيقهد 30وقت پيشنهادي: 21 تا 1هاي  صفحهحركت بر خط راست: :  3فيزيك 
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  18ة صفح  رياضي اختصاصي دوازدهم 97 آبان 4آزمون  -2 ةپروژ

1كند در لحظة  متحركي كه با سرعت ثابت در مسيري مستقيم حركت مي -166 3t s   1در مكـان 5x m   2و در لحظـة 8t s در

2مكان  14x m  ؟استمتر هفتم حركت چند  ثانية 5حرك در جايي اين مت است. اندازة جابه

1( 5  2( 9  3( 14  4( 19  

كنند، مطابق شكل زير است. در كدام گزينـه كه در مسيري مستقيم حركت مي Cو  A ،Bزمان سه متحرك  –نمودار سرعت  -167

؟انجام شده است 2t تا1tن سرعت متوسط و شتاب متوسط اين سه متحرك در بازة زماني مقايسة درستي بي

1(      av av avA B C
v v v  ،     av av avA B C

a a a 

2(      av av avA B C
v v v  ،     av av avA B C

a a a 

3(      av av avA B C
v v v  ،     av av avA B C

a a a 

4(      av av avA B C
v v v  ،     av av avA B C

a a a 

3اين ساعت در بازة زمـاني  شمار  دقيقهاست. اندازة سرعت متوسط نوك عقربة  5cmشمار ساعتي  طول عقربة دقيقه - 168 15:  تـا

3 45:  ؟چند متر بر ساعت است  3 

1( 0 1/   2( 0 3/

3( 1
3 4( 0 2/

از شـروع حركـت تـا لحظـةاين متحرك  حركت دهد. كدام گزينه در مورد ن ميزمان متحركي را نشا –شكل زير نمودار مكان  -169

18t s درست است؟

  تغيير جهت داده است. 16sو  8sهاي  در لحظه )1

ها حركت كرده است.xثانيه در خالف جهت محور  7مدت  در مجموع به )2

ثانيه سرعت آن صفر بوده است. 6مدت  در مجموع به )3

ثانيه، تندي متوسط آن صفر است. 16در بازة زماني صفر تا  )4

سـرعت منفـي و ،مشـخص شـده  متحركي نشان داده شده است. در كدام بازة زماني حركت زمان  –در شكل زير، نمودار مكان  - 170

؟دشونده استدار كن حركت شتاب

4sتا  2s 2( 2sصفر تا  )1

3( 4s  6تاs 4( 6s  8تاs
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تـرين فاصـلة صورت زير اسـت. اگـر بـيش    هزمان آن ب –متحركي در راستاي خط راست در حال حركت است و نمودار سرعت  - 171

12tتا لحظة حركت متحرك از مبدأ  s  63برابر باm تندشونده چند متر خواهـد ةباشد، مسافت طي شده توسط آن در مرحل

؟بود

1( 49  2( 53  

3( 17  4( 36  

كند. اگـر سـرعت جسـم در را طي مي 28mمسافت  ،بدون تغيير جهتو  4sمتحركي با شتاب ثابت روي خط راست در مدت  -172

11mپايان اين مدت 
s

؟انيه استباشد، شتاب حركت جسم چند متر بر مجذور ث 

1( 1
42( 2  3( 1

24( 4  

اگـر سـرعت جسـم در .كند، مطابق شكل زير اسـت  ها حركت ميxزمان متحركي كه با شتاب ثابت روي محور  –نمودار مكان  - 173

27xمكان  m  12برابر با m
s

باشد، سرعت اولية متحرك چند متر بر ثانيه است؟ 

1( 3  2( 3-  

3( 6-  4( 6  

2صورت  به SIكند، در  زمان جسمي كه در مسيري مستقيم حركت مي –معادلة مكان  -174 4 4x t t    اسـت. مسـافت طـي

برابر با چند متر است؟ 4sزة زماني صفر تا شده توسط اين جسم در با

  8 )4  12 )3  4 )2صفر )1

0tكند، مطابق شكل زير است. از لحظة  زمان متحركي كه روي خط راست حركت مي –نمودار سرعت  - 175   7تاt s، چند ثانيـه

؟ونده استحركت متحرك كندش

1( 2  2( 3  

3( 4  4( 5  

0tو در سوي مثبت آن در حركت است. اين جسم در لحظة  xجسمي با شتاب ثابت بر محور  -176   0در مكان 12x m قرار دارد

5و سرعتش  m
s

16xان است. اگر در مك  m  3سرعت جسم m
s

؟كدام است SIزمان آن در  –باشد، معادلة مكان  

1( 2 5 12x t t     2( 2 5 12x t t      3( 2 5 12x t t  4( 2 5 12x t t   
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  20ة صفح  رياضي اختصاصي دوازدهم 97 آبان 4آزمون  -2 ةپروژ

انـد و در دو سوي مخالف حركت نمـوده  xكه از مبدأ مكان روي محور  Bو  Aزمان دو متحرك  –در شكل زير، نمودار سرعت  - 177

؟شود متوقف مي B، متحرك Aتوقف متحرك  دو متحرك يكسان باشد، چند ثانيه پس ازجايي  اگر جابهرسم شده است. 

1( 12  

2( 3  

3( 7  

4( 6  

6زمان متحركي كه در مبدأ زمان از مبدأ مكان با سرعت  –نمودار شتاب   - 178 m
s

شكل زيـر اسـت.مطابق گذرد،  مي xروي محور 

؟نيستكدام گزينه در مورد حركت اين متحرك صحيح 

 است. xحركت متحرك همواره در جهت محور  )1

حركت ابتدا كندشونده و سپس تندشونده است. )2

متحرك جهت حركتش را يكبار عوض كرده است. )3

متر است. 28جابجايي متحرك در كل حركت  )4

0t ةزمان متحركي مطابق شكل زير است. اگر در لحظ –ر سرعت نمودا -179      اي بـر متحرك در مبدأ مكـان باشـد، در چـه لحظـه

؟كند حسب ثانيه متحرك دوباره از مبدأ مكان عبور مي

1( 3  2( 4  

3( 5/4  4( 5  

د، مطابق شكل زيـرنكن مياز يك نقطه عبور روي مسيري مستقيم در مبدأ زمان كه  Bو  Aزمان دو متحرك  –نمودار سرعت  - 180

23Aاست. اگر 
ma
s

 21و 5B
ma /
s

 ترتيب از راست به چپ، چند ثانيه پس از شروع حركـت سـرعت دو متحـرك باشد، به

؟رسند حرك به هم ميشود و چند ثانيه پس از شروع حركت دو مت برابر مي

1( 5/7  ،15

2( 5  ،10

3( 5  ،15

4( 5/7  ،10

Kanoon.ir



  21 ةصفح  رياضي اختصاصي دوازدهم 97 آبان 4آزمون  -2 ةپروژ

؟است نادرستكدام گزينه دربارة شيشه  -181

مانند. كنند، در كنار يكديگر مي اي كه به يكديگر وارد مي سبب نيروهاي الكتريكي ذرات شيشه به )1

شيشه از سردسازي سريع حالت مايع آن به وجود آمده است. )2

دهند. ها حركت انتقالي انجام مي ين مكانهاي معيني نسبت به يكديگر قرار دارند و در ا ذرات سازندة شيشه در مكان )3

ها را بـه وضـع تر يا از هم دورتر كنيم، نيرويي بين آنها ايجاد شده و آن هاي شيشه را نسبت به وضعيت تعادل، به هم نزديك اگر مولكول )4

گرداند. تعادل باز مي

هاي جيوه نسبت به ت بزرگي نيروي ........... بين مولكولعل به ،دهيم طور عمود در ظرف جيوه قرار مي اي مويين را به كه لوله زماني - 182

.گيرد هاي جيوه و شيشه، سطح جيوه در لولة مويين ............. از سطح جيوه درون ظرف قرار مي نيروي .............. بين مولكول

چسبي، دگرچسبي، باالتر هم )2  تر چسبي، دگرچسبي، پايين هم )1

چسبي، باالتر دگرچسبي، هم )4  تر يينچسبي، پا دگرچسبي، هم )3

، الكلBريزيم و هم حجم با آب، در استوانة  مي Aاست. مقداري آب درون استوانة  A، دو برابر ابعاد استوانة Bابعاد استوانة  - 183

0/آب( ؟از طرف مايع است Bاز طرف مايع چند برابر فشار وارد بر كف ظرف  Aريزيم. فشار وارد بر كف ظرف  يم 8  كلال(

1( 1 25/   2( 0 8/   3( 0 2/   4( 5

Aمي باشد. اگر  A1قسمت باريك آنو سطح مقطع  A2ظرف،  ةقاعدسطح  ،در شكل زير -184 A2 110    باشـد و مـايعي بـه وزن

N20 يابد؟ ن افزايش ميونيروي وارد بر كف ظرف چند نيوتاندازة ه بريزيم، يباريك روي مايع اول ةون لولدر

1( 2  2( 20  

3( 200  4( 2000  

0/، طول قسمتي از لوله كه بيرون از جيوه قرار دارد زيردر شكل  - 185 كـاهش درجـه  7راستاي قائم را  بامتر است. اگر زاوية لوله  5

10كند؟ ( تغيير مي چگونهشود،  نيرويي كه از طرف جيوه بر انتهاي بستة لوله وارد مي ، اندازةدهيم Ng
kg

، فشار هـوا در محـل

cmHg75 13/، چگالي جيوه sinو  cm210متر مكعب، سطح مقطـع انتهـاي لولـه     گرم بر سانتي 6 cos /37 53 0 6  

است.)

1( 6 8/ N 6 )2    يابد. مي كاهش 8/ N يابد. مي افزايش

3( 27 2/ N 27 )4    يابد. مي كاهش 2/ N يابد. مي افزايش

قيقهد 15وقت پيشنهادي: 94 تا 61هاي  صفحههاي فيزيكي مواد:  ويژگي:  1فيزيك 

 : توجه  
ها) پاسخ دهيد. ) (فقط به يكي از آن2( فيزيك) و يا 1( فيزيكؤال صورت زوج كتاب است؛ يعني شما بايد به يكي از دو دسته س ) به2( فيزيك ) و1( فيزيككنيد كه دروس   گرامي، توجه آموزان دانش
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N340شود برابر بـا   ويي كه به كف ظرف وارد ميو اندازة نير cm2100ظرف  ةر، جيوه در حال تعادل، مساحت قاعددر شكل زي - 186

/g( ؟متر جيوه است است. فشار گاز محبوس در باالي ظرف چند سانتي
cm313 6جيوه 10و Ng

kg
(

1( 5  2( 10  

3( 15  4( 20  

سمت راست روغن به چگالي ةباالتر از ته لوله قرار گيرد. سپس در شاخ cm20ريزيم تا سطح آب  شكل آب مي U ةدر يك لول - 187

g/
cm30 رود. در اين حالت سطح فصل مشـترك روغـن و باال مي cm25اع فسمت چپ تا ارت ةسطح آب در شاخريزيم.  مي 8

g( ؟متري از ته لوله قرار دارد هوا در شاخه سمت راست در ارتفاع چند سانتي

cm31آب     فو سـطح مقطـع لولـه در دو طـر

).يكسان است

1( 5/27  2( 5/12  

3( 25/31  4( 25/21  

ده درصـد افـزايش يابـد، وزنـه چنـد fو در يك تراز افقي قرار دارند. اگر اندازة نيـروي  بوده ها سبك  ، پيستونزير در شكل - 188

20mكيلوگرمي بر روي وزنة  kg ؟ها باز هم در يك تراز افقي درحال تعادل قرار گيرند بايد قرار دهيم تا پيستون

1( 21  2( 1  

3( 22  4( 2  

/كنيم و بعد از ايجاد تعادل، نيروسنج عدد  جسمي را به نيروسنجي آويزان مي - 189 N22 طـور را بـه  سمجدهد. اگر  را نشان مي128

/ور كنيم، نيروسنج عدد  كامل در مايعي غوطه N21 باشـد،cm332جا شده، برابر بـا   دهد. اگر حجم مايع جابه را نشان مي872

Ng ؟متر مكعب است چگالي مايع چند گرم بر سانتي
kg

10 
 

 

1( 800  2( 1000  3( 8/0  4( 1  

/طر قاعدة و قm4اي به ارتفاع  استوانه يمخزن -190 m1 50cmطور كامل از آب پر شده است. اگر فرض كنيم آب با تندي ثابت  به5
s

طـور كامـل خـالي كشد تا اين مخزن بـه  مخزن خارج شود، چند دقيقه طول ميدر انتهاي اين 245cmاز سوراخي به مساحت 

 ؟شود 3 

1( 300  2( 3000  3( 50  4( 5  
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C3كنيم. اگر با اين عمـل   متصل است، دو برابر مي V20فاصلة بين دو صفحة خازن مسطحي را كه به اختالف پتانسيل ثابت  - 191

؟از بار الكتريكي ذخيره شده در خازن كاسته شود، ظرفيت اولية خازن چند ميكروفاراد بوده است

1( 6/0  2( 1/0  3( 4/0  4( 3/0  

باشـد، dاست. اگر فاصلة بين دو صفحة خازن  C96و بار الكتريكي ذخيره شده در آن  F4ظرفيت خازن تخت شكل زير  -192

؟داخل اين خازن چند ولت است Bو  Aاندازة اختالف پتانسيل بين دو نقطة 

1( 24  2( 10  

3( 12  4( 6  

6هـاي خـازن    چگالي سطحي بار الكتريكي صفحه . اگرر شده استهاي يك خازن تخت از هوا پ فضاي بين صفحه -193
29 10 C

m
 

Nازن چندبين صفحات اين خيكنواخت ميدان الكتريكي  باشد، بزرگي
C

F؟باشد مي
m

12
0 9 10    

 

1( 108 10   2( 610   3( 410   4( 38 10

/اگر اختالف پتانسيل الكتريكي دو سر يك خازن را  -194 V7 و انـرژي C30افزايش دهيم، بار الكتريكي ذخيـره شـده در آن    5

/الكتريكي ذخيره شده در آن  J187 5 كند. ظرفيت خازن برحسب ميكروفاراد و بار نهايي آن بر حسب ميكروكولن تغيير مي

دهد.) (پديدة فروشكست رخ نمي ؟ترتيب از راست به چپ كدام است به

1( 2 ،10  2( 2 ،40  3( 4 ،40  4( 4 ،10

بـينرا  2الكتريكـي بـا ثابـت     كنيم. اگر خازن را از مولد جـدا و دي  ر ميپV10 را با اختالف پتانسيل  F6خازني به ظرفيت  - 195

؟كند آن چگونه تغيير ميهاي خازن قرار دهيم، انرژي  صفحه

1( J150 2  يابد. كاهش مي( J150 3  يابد. افزايش مي( J300 4  يابد. افزايش مي( J300 يابد. كاهش مي

قيقهد 15وقت پيشنهادي: 61 تا 32هاي  صفحه: جريان الكتريكي -ساكن  ةالكتريسيت:  2فيزيك 

 : توجه  
ها) پاسخ دهيد. ) (فقط به يكي از آن2( فيزيك) و يا 1( فيزيك؛ يعني شما بايد به يكي از دو دسته سؤال صورت زوج كتاب است ) به2( فيزيك ) و1( فيزيككنيد كه دروس   گرامي، توجه آموزان دانش
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انـدازة ر يك سيم كه اختالف پتانسيل دو سر آن صفر است، به مرتبـة  هاي آزاد د الكتروناي  كاتورهمرتبة تندي حركت نسبت  -196

؟ها كدام است سوق آنمتوسط سرعت 

1( 610   2( 710   3( 810   4( 910

اسـت. اگـر ايـن بـاتري جريـان متوسـط mAh4000بيشينة بار الكتريكي ذخيره شده در باتري يك گوشي همراه برابـر بـا    -197

A45 10  كشد تا اين باتري خالي شود و طي ايـن مـدت چنـد ترتيب از راست به چپ چند دقيقه طول مي را فراهم آورد، به

؟بار الكتريكي در مدار شارش پيدا كرده است ميكروكولن

1( 80 ،/ 314 4 10   2( 4800 ،/ 314 4 10   3( 80 ،/ 914 4 10   4( 4800، / 914 4 10

/ضريب دمايي مقاومت ويژة الكتريكي سيمي از جنس مس برابر با  - 198 (K )3 14 3 10  است. مقاومت الكتريكي ايـن سـيم در

عنوان دماي مرجع در نظر بگيريد.) تر را به ييناست؟ (دماي پا 273Kچند برابر مقاومت الكتريكي آن در دماي  C100دماي 

1( /0 43   2( /1 43   3( 100
1434( 100

43

2 (قرمز ؟تواند باشد يك از اعداد زير مي مقدار مقاومت تركيبي شكل زير برحسب كيلواهم كدام -199  3، نارنجي  5، سبز (

1( 19  2( 31  

3( 28    4( 35  

؟است نادرستهاي زير  يك از عبارت كدام -200

شود. عنوان حسگر دما در مدارهاي حساس به دما استفاده مي از ترميستور به )1

هاي بـار الكتريكـي رساناي خالص هستند، با كاهش شدت نور تابيده شده، بر تعداد حامل هاي نوري كه از جنس نيم در نوعي از مقاومت )2

شود. افزوده شده و از مقاومت الكتريكي آن كاسته مي

خاص، بسيار زياد است. يدر ديودها، مقاومت الكتريكي در برابر عبور جريان از يك سو )3

4( LEDكند. اي توليد مي ، نوعي ديود است كه با مصرف توان الكتريكي ناچيزي، نور قابل مالحظه
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11؟كدام گزينه صحيح است -201 12 14 16(H ,C ,N ,O :g.mol )   

رود. شمار مي ها به هاي چربي، جزو آالينده گرد و غبار هوا برخالف لكه )1

هاي موجود در يك گرم اوره است. بيشتر از تعداد اتم ،هاي موجود در يك گرم اتيلن گليكول اتممول تعداد  )2

شوند. هاي عسل در آب پخش نمي ل را داشته و مولكولبا شستن عسل توسط آب، آب نقش حال )3

ها، كربوكسيليك اسيدهايي با زنجير بلند كربني هستند. چربي )4

؟هاي زير صحيح است چه تعداد از عبارت - 202

ها پيدا كردند. تار آنها، راهي براي زدودن آلودگيرفها و  ها با الهام از طبيعت و شناخت مولكول الف) انسان

كنند. بازي عمل مي يااسيدي  يتاصها بر اساس خ ب) شوينده

تـر تميـز آسـان  ،وشـو دهنـد   خاكستر آغشته كنند و سپس با آب گرم شسـت  ههاي چرب را ب پ) نياكان ما به تجربه پي بردند كه اگر ظرف

شوند. مي

از منـاطقتـر   كـم  ،يافتـه و برخـوردار   و در مناطق توسعه شاخصي است كه در شهرهاي يك كشور نيز با هم تفاوت دارد ،ت) اميد به زندگي

است.برخوردار  كم

1( 1  2( 2  

3( 3  4( 4  

كنندگي خود را خاصيت پاك ،هاي سخت و در آب آروماتيك نيستندهاي غير صابوني،  كننده هاي صابوني ........... پاك پاك كننده -203

گرم بر مول است. 36ها ...........  كربني، اختالف جرم مولي آنهاي كربن زنجير هيدرو تعداد اتم نحفظ ............ و با فرض برابر بود

112( )كننده را يكسان در نظر بگيريد. هاي موجود در ساختار هر دو پاك (كاتيون 32 16C ,S ,O : g.mol  (

برابر با –كنند  نمي –برخالف  )2بيشتر از –كنند  نمي –برخالف  )1

بيشتر از –كنند  نمي –همانند  )4برابر با –كنند  مي –همانند  )3

؟است نادرستكدام گزينه  - 204

57با فرمول مولكولي مثل روغني  هاي گوناگون توان از گرم كردن روغن مينهاي جامد را  صابون )1 104 6C H O با سديم هيدروكسيد تهيـه

كرد.

.شود ها حل مي اي است كه هم در آب و هم در چربي صابون ماده )2

صابون جامد، نمك سديم اسيدهاي چرب و صابون مايع، نمك پتاسيم يا آمونيوم اسيدهاي چرب است. )3

ها را تميز كرد. هم با آب و هم با صابون شست و لباستوان  ميهاي حاصل از آب قند را  لكه )4

قيقهد 10وقت پيشنهادي: 23 تا 1هاي  صفحه: ها در خدمت تندرستي مولكول:  3 شيمي
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؟باشد صحيح ميهمواره چند مورد از مطالب بيان شده  -205
آب دوست Aقسمت  ،دهد مراحل پاك شدن لكة چربي با صابون را نشان ميكه يكي از  مطابق شكل مقابل )الف

 شود. در چربي حل مي Bبوده و قسمت 
رند.كنندگي باالتري دا ك نسبت به آب مقطر كمتر كف كرده ولي قدرت پا ،منيزيم و كلسيم هاي آب حاوي يون درها  صابون )ب
شود.  ايجاد مي RCOOMgرسوب  ،كلريد در محلول آبي صابون منيزيممول  1بر اثر افزودن  )پ
20قدرت پاك كنندگي يك نوع صابون در دماي  )ت C 15بيشتر از دماي  ،در آب دريا C.در آب چشمه است
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

.شود ميآن باعث افزايش يون .................. و خصلت ...............  ،................ و ................ به آب افزودن - 206
1( CaO ،2COهيدروكسيد، بازي ،2( 2CO ،BaOهيدرونيوم، بازي ،
3( 3SO ،2COهيدرونيوم، اسيدي ،4( BaO ،CaOهيدروكسيد، اسيدي ،

0در دماي مشخص  HFاگر غلظت تعادلي  -207 5 mol/
L

75باشد و ثابت تعادل اين اسيد برابر با  10 باشد، غلظت تعـادلي يـون

mol هيدرونيوم چند
L

است؟ 

1( 825 102( 42 5 10/ 3( 45 10   4( 75 10

؟استصحيح  زيرچه تعداد از عبارات  ،هاي زير با توجه به شكل -208

)1(  )2(  )3(  
شود. اسيديشود محيط آب  انحالل اكسيدي فلزي در آب است كه باعث مي ، مربوط به)1* شكل (
دارد. ييباالالكتريكي ست كه رسانايي ا HFمحلولي از الكتروليت قوي مانند  ،)2* شكل (
باشد. مي 1 آن يونش ةدهد كه درج يونش اسيدي را نشان مي ،)3* شكل (
محلول نيتريك اسيد يا هيدروبرميك اسيد باشد.مربوط به تواند  ) مي3* شكل (

1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  
است؟ نادرستكدام گزينه  - 209

صورت يـون هيـدرونيوم وارد   تواند به ها مي گروه كربوكسيل آنهستند كه تنها هيدروژن كربوكسيليك اسيدها از جمله اسيدهاي ضعيف  )1
شود.محلول 

ريواس و مركبات از جمله اسيدهاي خوراكي و ضعيف هستند.انگور،  ،اسيدهاي موجود در سركه سيب )2
يآنيونموجود در يك واحد هاي  تعداد اتم نصف، ينكاتيوموجود در يك واحد هاي  ش مقداري منيزيم هيدروكسيد در آب، تعداد اتمنبا يو )3

خواهد بود.
ها در كننده شوند به همين دليل مقدار شركت هاي تعادلي به طور پيوسته و با سرعت برابر انجام مي هاي رفت و برگشت در سامانه واكنش )4

ماند. سامانه ثابت مي
0اگر در محلول  -210 چقدر است؟ HFذره به آب اضافه شود، درجة يونش  260مولكول از آن،  200ازاي حل شدن  ، بهHFموالر  /1

1( 30  2( 60  3( 3/0  4( 6/0  
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صحيح است؟همواره كدام گزينه  - 211

.باشد مي ها اتمهمة خطي قادر به توجيه طيف نشري ، مدل اتمي بور )1

دهد. تري را نشر مي كوتاههرچه انرژي دريافت شده توسط الكترون بيشتر باشد، در هنگام بازگشت به حالت پايه، نور با طول موج  )2

.شوند مينتقل ماي به الية باالتر  ها از اليه دهيم، الكترونبآن، گرما  استانداردفيزيكي  هاي يك عنصر، در حالت هنگامي كه به اتم )3

شود. ، انرژي با طول موج معين جذب ميي الكترونيها جايي الكترون بين اليه جابه ةدر نتيج )4

1lهاي با  نسبت مجموع الكترون -212   2وl   29در عنصر Cu 21هاي الية ظرفيت به تعداد الكترونSc ؟كدام است

1( 7  2( 1
7

3( 22
34( 11  

33در رابطه با عناصر  -213 As 21وSc ؟ست استرچه تعداد از مطالب زير د

هستند.جدول تناوبي  dةدستعناصر الف) هر دو عنصر متعلق به 

است. 3برابر ظرفيت آنها  ةهاي الي ب) تفاوت تعداد الكترون

.وجود دارد يبرابر يها پ) در الية سوم هر دو عنصر، تعداد الكترون

0lا ها ب ت) تعداد الكترون  .در هر دو عنصر برابر است

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

ظرفيت اتم كدام دو عنصر با هم برابر نيست؟الية هاي  شمار الكترون -214

1( 39 13Y, Al2( 34 42Se, Mo

3( 53 25I , Mn4( 45 23Rh, V

2آرايش الكتروني اتمي به - 215 44 4s p نقطه در اطراف نماد آن وجـود نقطه –شود. در آرايش الكترون  ختم مي ................. اي اين اتم

دوره است. قرار دارد و با عنصر ................. همجدول تناوبي دارد. اين عنصر در گروه ................. 

1( 4 ،16 ،17 Cl2( 4 ،16 ،35 Br

3( 6 ،16 ،38 Sr4( 6 ،16 ،26 Fe

قيقهد 10وقت پيشنهادي: 52 تا 24هاي  صفحه: كيهان زادگاه الفباي هستي:  1شيمي 

 : توجه  
ها) پاسخ دهيد. ) (فقط به يكي از آن2( شيمي) و يا 1( شيميكي از دو دسته سؤال صورت زوج كتاب است؛ يعني شما بايد به ي ) به2( شيمي) و 1( شيميكنيد كه دروس   گرامي، توجه آموزان دانش
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:به جزاند،  عبارات زير درست ةهم -216
كه از لحاظ بار الكتريكي خنثي است. آيد دست مي كاتيون و آنيون بهيك يا چند هر تركيب يوني از واكنش بين  )1
بري و گندزدايي است. داراي خاصيت رنگ وساخته شده  Clهاي تك اتمي  گاز كلر از مولكول )2
دهندة يك پيوند كوواالنسي است. نشان دو اتميمولكول يك جفت الكترون اشتراكي ميان دو اتم نافلز در  )3
ةدور به آرايش گاز نجيب هـم  ،ظرفيت خود ةهاي الي الكترون الكترون يا هاي اكسيژن و هيدروژن با اشتراك گذاشتن اتم ،در مولكول آب )4

رسند. خود مي

؟است نادرستكدام گزينه  -217
رسد. گازهاي هواكره نمياز حجم كل % 1/0مجموع درصد حجمي گازهاي نجيب به  )1
دارد.از نظر درصد حجمي سوم را  ةگاز آرگون در ميان اجزاي هواكره رتب )2
اكسيد از هوا خارج شود. كربن دي و غبار، رطوبتگرد و مايع بايد  قبل از تهية هواي )3
هنگام تقطير هواي مايع جداسازي اكسيژن صددرصد خالص فرايندي دشوار است. )4

؟دهد درستي نشان مي كره بهفشار را با افزايش ارتفاع در هواترتيب تغييرات دما و تغييرات  كدام نمودار به - 218

ت) پ)   ب)  الف) 
پ و ت )4  الف و ت )3  پ و ب )2  الف و ب )1

باشد؟ تروژن مييزير از كاربردهاي گاز ن مواردچه تعداد از  -219
هاي بيولوژيك در پزشكي * نگهداري نمونه

* پر كردن تاير خودروها
 * جوشكاري

هاي هواشناسي * پركردن بالن
بندي مواد غذايي * بسته

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

كندسانتيگراد افت  ةدرج 6 به اندازة ارتفاع، دماافزايش هر كيلومتر  يكيلومتر از سطح زمين) به ازا 11اگر در الية تروپوسفر (تا  - 220
افـزايش يابـد، دمـا در سـانتيگراد  ةدرج 6/1 ،به ازاي هر كيلومتر افزايش ارتفاع كيلومتر) دما  11و در الية استراتوسفر (بعد از 

ـ  14 ،در سـطح زمـين  را (دمـا   ؟باشد مي از سطح زمين، حدود چند درجة سانتيگراد 40kmارتفاع  يگراد در نظـرسـانت  ةدرج
).بگيريد

1( 4/126  2( 6/5  3( 6/5-  4( 6/19-  
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است؟ نادرستكدام گزينه  -221
متمايل به سبز است.رنگ اي  هاي فسيلي است كه به شكل مايع غليظ قهوه نفت خام يكي از سوخت )1
فاده در صنايع گوناگون است.باشد و مادة اوليه براي تهية مواد مورد است تأمين انرژي مي ،نقش عمدة نفت خام در دنيا )2
رود. براي تأمين گرما و انرژي الكتريكي به كار مي ،درصد از نفت خام استخراجي 40حدود  )3
.ليتر است 159ارز با  و هر بشكه نفت خام هم ها است نفت خام مخلوطي از كربوهيدرات )4

چند مورد از موارد زير صحيح است؟ - 222
الكترون دارد. 6 ،جاي داشته و در الية ظرفيت خودعناصر اي  ول دورهالف) عنصر كربن در خانة چهارم جد

سازد. فردي دارد كه آن را از ديگر عنصرهاي جدول متمايز مي ب) اتم كربن رفتارهاي منحصربه
اي بيشتر است. هاي شناخته شده از ديگر عنصرهاي جدول دوره شده از اتم كربن، از مجموع تركيب هاي شناخته تركيبتعداد پ) 

يك پيوند دوگانه بدهد. وگانه  يا يك پيوند سه ،يك پيوند دوگانه وتواند دو پيوند يگانه  تايي مي ت) اتم كربن براي رسيدن به آرايش هشت
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

دهد؟ درستي نشان مي گزينه مقايسة ويژگي مواد را به كدام - 223
14چسبندگي:  )1 30 15 32C H C H2(  :16نقطة جوش 34 14 30C H C H

15فراريت:  )3 32 16 34C H C H4(  :16تمايل به جاري شدن 34 15 32C H C H

ربوط به يك آلكان هستند؟هاي ساختاري زير م يك از فرمول كدام - 224

ب)الف)

ت)  پ) 
پ و ت )4  ب و پ )3  الف و ت )2  الف و ب )1

11است؟ نادرستكدام گزينه  - 225 12(H ,C : g.mol ) 

يابد. هاي كربن، كاهش مي ها، با افزايش تعداد اتم ها برخالف آلكين ر آلكانمي هيدروژن دردرصد ج )1
ها دارد. ترين عضو خانوادة آلكان ساده كمتري نسبت بههاي  ها، تعداد هيدروژن ترين عضو خانوادة آلكن ساده )2
برند. ها در واكنش با برم مايع، رنگ قرمز محلول را از بين مي آلكن )3
.استها، داراي درصد برابري از بنزين و گازوئيل  رهاي عربي برخالف نفت سنگين آننفت سبك كشو )4

قيقهد 10وقت پيشنهادي: 58تا  28هاي  صفحهقدر هداياي زميني را بدانيم: :  2شيمي 

 : توجه  
ها) پاسخ دهيد. ) (فقط به يكي از آن2( شيمي) و يا 1( شيميبه يكي از دو دسته سؤال  صورت زوج كتاب است؛ يعني شما بايد ) به2( شيمي) و 1( شيميكنيد كه دروس   گرامي، توجه آموزان دانش
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است؟ نادرستكدام گزينه  - 226

براي نگهداري فرش و لباس كاربرد داشته است. ،عنوان ضد بيد ها به نفتالن مدت )1

اند كـه سـاختاري ن طوري به يكديگر متصل شدههاي كرب اتم ،كه در آنها اند هاي آلي بسياري از جمله سيكلوهگزان شناخته شده تركيب )2

اند. حلقوي به وجود آورده

ها به نام آروماتيك است. بنزن، سرگروه خانوادة مهمي از هيدروكربن )3

دهند. پذيري كمي دارند و با مواد شيميايي اندكي واكنش مي ها واكنش آلكين )4

چند مورد از موارد زير درست است؟ - 227

برداري جهاني غالت از ميزان ذخيره شدة آن بيشتر شده است. ميزان توليد و بهره، 2013الف) از سال 

ها، حفظ كيفيت و ارزش مواد غذايي اهميت بسزايي دارد. دليل فساد مواد غذايي و دشواري نگهداري آن در توليد انبوه، بهب) 

مربوط به برنج است. ،پ) بيشترين سرانة مصرف مواد خوراكي در ايران

گيرند. شت قرمز و ماهي تنها به دليل غني بودن از پروتئين مورد استفاده قرار ميت) گو

صفر )4  4 )3  3 )2  2 )1

است؟ نادرستيك از مطالب زير دربارة دما  كدام - 228

شود. نشان داده مي» T«يكاي رايج آن درجة سلسيوس است كه با نماد  )الف

مجموع انرژي جنبشي ذرات سازندة يك ماده است.ب) معياري براي توصيف 

2افزايش دما از  در اثرپ) با تغيير حالت فيزيكي يك ماده  C  2به C، كند. فقط يكي از عوامل مؤثر بر انرژي گرمايي آن تغيير مي

10گاه يك نمونه ماده با دماي  ت) هيچ C كلوين داشته باشد. 300تواند انرژي گرمايي بيشتري از يك نمونه ماده با دماي  نمي

الف، پ و ت )4  الف، ب و ت )3  ب و پ )2  ) الف و ب1

كند؟ ستي تكميل ميرا در نظر بگيريد، كدام گزينه، عبارت زير را به در Bو   Aدو ظرف  - 229

 »است. Aبيشتر از ظرف  Bدر دو ظرف با هم برابر و .............. در ظرف «.............. 

ها انرژي جنبشي ذره –انرژي گرمايي  )2  ها انرژي جنبشي ذره –ها  ميانگين تندي ذره )1

ها ميانگين تندي ذره –ها  انرژي جنبشي ذره )4  انرژي گرمايي –ها  ميانگين تندي ذره )3

ازبرسد. تقريباً چنـد درصـد    283Kبه  273Kدهيم تا دماي آن از  ژول گرما مي 2/19گرم،  12به آلياژي از طال و نقره به جرم  -230

1دهد؟ ص مياين آلياژ را طال به خود اختصاجرم  10 12 0 24Ag Au(c / , c / : j.g . C )   

1( 66/66  2( 33/33  3( 54  4( 46  
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شود؟شود؟  آيا مقررات آزمون اجرا ميآيا مقررات آزمون اجرا مي  ::(سوال هاي نظم حوزه)(سوال هاي نظم حوزه)نظرخواهينظرخواهي   

ها دقت كنيد. ي سؤال هاي زير، به شماره گويي به سؤال گرامي؛ لطفاًً در هنگام پاسخ آموزان نشدا

روع به موقعـش
ي نظرخواهي آمده است) هاي علمي در ابتداي برگه گويي به نظرخواهي و سؤال شود؟ (زمان هاي شروع پاسخ شروع مي عـبه موقي شما  آيا آزمون در حوزه - 294

شود. و مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي) بله، هر د1

شود. س ساعت آغاز نميگويي به نظرخواهي رأ ) پاسخ2

شود. هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال ) پاسخ3

نظمي وجود دارد. ) در هر دو مورد بي4

رينـمتأخ
شوند؟ متوقف مي در محل جداگانهآموزان متأخر  آيا دانش -295

انه تا زمان شروع آزمون (و حتي گاهي اوقات پس از آن) داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند.) خير، متأسف1

شود اما نه به طور كامل ) اين موضوع تا حدودي رعايت مي2

شود. ه ايجاد ميشوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهم شوند و بعداً وارد حوزه مي ) بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي3

شود. نظمي و سروصدا ايجادنمي اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه ) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي4

انـمراقب
كنيد؟ آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي عملكرد و جديت مراقبان -296

) ضعيف4   ) متوسط3                 ) خوب2     ) خيلي خوب1

ترك حوزه –پايان آزمون 
شود؟ داده ميخروج زودهنگام ي  اجازه قبل از پايان آزموني شما به داوطلبان  آيا در حوزه -297

شود. ي ترك حوزه داده مي ) بله، قبل از پايان آزمون اجازه1

) گاهي اوقات2

) به ندرت3

گاه ) خير، هيچ4

امروز  ونـارزيابي آزم
كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي ت برگزاري آزمون امروزكيفيبه طور كلي  -298

) ضعيف4  ) متوسط3                ) خوب2  ) خيلي خوب1
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9797  ماهماه    آبانآبان  44  آزمونآزمون
رياضيرياضي    دوازدهمدوازدهماختصاصي اختصاصي 

ي 
صاص

اخت

نام طراحاننام درس

  2رياضي پايه و حسابان
محمـد قيـدي –مـيالد سـجادي الريجـاني     –ياسـين سـپهر    –رضا زندگاني  –اميرهوشنگ خمسه  – سيدعادل حسيني– عباس اسدي اميرآبادي

محمدمهدي وزيري –ري منصو ميالد –محمدجواد محسني  –مرضيه گودرزي 

هندسه
رضـا زنـدگاني   –كيـوان دارابـي   –محمـد خنـدان    –احسـان جـواني بـادي    –كـاظم بـاقرزاده    –عباس اسدي اميرآبـادي  –اميرحسين ابومحبوب 

 ريميمحسـن محمـدك   –نـژاد   نصـير محبـي   –نويد مجيدي  –زاده  محمدابراهيم گيتي – اصل رضا عباسي –محمدطاهر شعاعي  –ستوده   سيدامير
علي وزيري –محمدعلي نادرپور  -سروش موئيني 

  گسسته اترياضي
حميـد گروسـي –مرتضـي فهـيم علـوي     –نيـا   شـروين سـياح   –سـيدوحيد ذوالفقـاري    –حسين تباره  –رضا پورحسيني  –اميرحسين ابومحبوب 

سروش موئيني –مختار منصوري  –مهرداد ملوندي 

  آمار و احتمال
ــوب  ــاري  –ســيدعادل حســيني  –محمودرضــا اســالمي  –اميرحســين ابومحب سيدمصــطفي سيدحســيني  –ســعيد زوارقــي  –ســيدوحيد ذوالفق

الرعايا محمدرضا وكيل –سروش موئيني  –مهدي عزيزي 

فيزيك
حامـد خسـروي –اميرحسـين بـرادران    –زهـره آقامحمـدي    –نسـب   عبدالرضـا امينـي   -محمـد اكبـري    –بابـك اسـالمي   –فـرد  خسرو ارغواني
مـيالد نقـوي –صـيري  ن سعيد –بهراد موسوي  –عليرضا مقصودي  - مصطفي كياني –سياوش فارسي  –سعيد شرق –م دشتيان ثمي – بيتا خورشيد
عليرضا ياور

 كوهسـتانيان  محمـد  –ميكائيـل غـراوي    –مهـدي شـريفي    –پـور   شـرافتي  مبينـا  –مهسـا دوسـتي    –نظـر   د پويـان حام –مريم اكبري  –علي افتخاري   شيمي
  وزيري محمد –سيدعلي ناظمي  –دانيال مهرعلي  –محمدامين معنوي  –سيدمحمد معروفي  –مهدي محمدي  –زاده  محسن سعيد –حسن لشكري 

ويراستاران و گزينشگران

رياضي پايه و   نام درس
شيمي  فيزيك  آمار و احتمال  گسسته اترياضي  هندسه  2حسابان 

محمدمهدي وزيري  گزينشگر
سيدعادل حسيني

  كيوان دارابي
پور سهند راحمي  مصطفي كياني  اميرحسين ابومحبوب  سيدوحيد ذوالفقاري  محمد خندان

گروه ويراستاري

علي ارجمند
مرضيه گودرزي

كفش يد زرينحم
مهدي مالرمضاني

عليرضا صابري
علي ارجمند

سيدعادل حسيني

عليرضا صابري
علي ارجمند

سيدعادل حسيني
اصغري عزيزاله علي

عليرضا صابري
علي ارجمند

سيدعادل حسيني
اصغري عزيزاله علي

كفش حميد زرين
عليرضا صابري

اميرحسين برادران

صفت علي حسني
دانيال مهرعلي
مهدي شريفي
پور مبينا شرافتي

محمد وزيري  بابك اسالمي  اميرحسين ابومحبوب  اميرحسين ابومحبوب  اميرحسين ابومحبوب  سيدعادل حسيني  مسئول درس

  ---   --- --- --- --- --- بازبيني نهايي

توليد و فني گروه 

محمد اكبري  گروه مدير
زاده نرگس غني  ئول دفترچهمس

آتنه اسفندياري مسئول دفترچه:  مريم صالحي مدير گروه:  گروه مستندسازي
جو حسن خرّم  نگار حروف

سوران نعيمي  ناظر چاپ

گروه آزمون
چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم
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