
دفترچة سؤالدفترچة سؤال?
88//1515: : زمان شروع آزمونزمان شروع آزمون
99//1515: : زمان پايان آزمونزمان پايان آزمون

رياضيرياضيدوازدهم دوازدهم عمومي عمومي 
13971397ماه ماه   اسفنداسفند  1717

نام درس
ي ترازيدر هر ردهطور ميانگينبهآموزانمعموالً دانش

اين قسمت را قبل از شروع آزمون پر كنيد .دهندسؤال پاسخ مي10به چند سؤال از هر

به چند سؤال از هر  4750 5500 6250 7000 پاسخ خواهيد داد؟ 10شما سؤال
 3 4 5 6فارسي

 3 5 6 8، زبان قرآنعربي
 3 5 6 7دين و زندگي
 3 4 5 7زبان انگليسي

وقت پيشنهاديي سؤال ي صفحه شمارهي سؤالشمارهتعداد سؤالنام درس
11-1020 2فارسي  15  2- 15-10 310فارسي

31-40 10 2زبان قرآنعربي  15  6- 219-30 10 3زبان قرآنربيع
51-1060 2دين و زندگي  15  10- 4113-1050 3دين و زندگي
71-80 10 2زبان انگليسي  15  14- 6116-1070 3زبان انگليسي

  60ــــــ ــــــ80جمع دروس عمومي

  

كاظم كاظمي-نژادسادات طباطباييعارفه-يم شميرانيمر-محسن اصغري-افسانه احمديفارسي
 خالد مشيرپناهي-مسعود محمدي-زهرا كرمي-هيرش صمدي-درويشعلي ابراهيمي   زبان قرآن عربي

سيداحسان هندي-كبيرمرتضي محسني-بقامحمد رضايي-ابوالفضل احدزاده-محبوبه ابتسام دين و زندگي
علي عاشوري-علي شكوهي-ميرحسين زاهدي-فريبا توكليزبان انگليسي

  

گروه مستندسازيگروه ويراستاريگزينشگرمسئول درسنام درس
فريبا رئوفيكيميا طهماسبي - محسن اصغريافسانه احمديافسانه احمديفارسي

ليال ايزديويعلي مرتض سيدمحمد –درويشعلي ابراهيمي زهرا كرميزهرا كرميزبان قرآن عربي
محدثه پرهيزكارمحمد آقاصالحبقامحمد رضاييبقامحمد رضاييدين و زندگي

پيشه فاطمه فالحتفريبا توكلي -حامد باباييسپيده عربسپيده عرب  زبان انگليسي 

  

سيدمحمدعلي مرتضويگروهمدير
معصومه شاعريمسئول دفترچه

ليال ايزدي: ، مسئول دفترچهمريم صالحي:رمدي مستندسازي و مطابقت با مصوبات
ياريفاطمه عليآراصفحه

سوران نعيمينظارت چاپ

گروه آزمون
)وقف عام( چي بنياد علمي آموزشي قلم

 021- 6463:  تلفن چهار رقمي - 923پالك  -بين صبا و فلسطين -خيابان انقالب: آدرس دفتر مركزي

طراحان

و يراستارانو گزينشگران 

گروه فني و توليد

گويي آزمون اد سؤاالت و زمان پاسختعد

گذاري كنيد با روش دهدهي هدف
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.تماماً درست است …ها در گزينة  معني واژه - 1

)شكوهبا: مشَح(، )زخمي كردن: خستن(، )رمشاو: دستور( )1

)حيله: مكيدت(، )مجاب: متقاعد(، )ادعا: داعيه() 2

)گرمي: پشت(، )طي شدن: ردنسپ(، )معيار: عيار( )3

)رجو: كُربت(، )اضطراب: انديشه(، )روحاني زرتشتي: موبد() 4

؟شود نميديده در كدام گزينه غلط اماليي  - 2

ام و از بيم اين مقام و ام و در امضاي فرمان تأخير شمرده باشد كه خطايي كرده حق و مصيبم آرم و اگر عقوبتي فرمايد عتراف ميبنده به گناه خويش امن  )1

.جهان برجاي است ول اين خطاب باز انديشيده كه ملكةح

المال عافيت نيز زيان كنيم كه نقش انگيختة تقدير سود ده چهل، رأس توهمنقل كنيم، هواي قربت ما را نسازد و به  تربتاز اين  ترسم كه اگر چه مي) 2

.ما نشيند انداخت ه در قالببيشتر از آن است ك

.عالمت عجز التزام بايد نمود نمايم اعترافقوت  رصوقسوب گردم و اگر به نم تحيرمال ورزيدم به اه ر گران آمد، انديشيد كه اگر گويماين سخن بر شي )3

ياري تو اگر رسم دستاين كار به دست آوردم اما به  شد ، من بيروناغراض است مبهماتگشاي  اي خدمتكاري كه رأي تو گره: برآورد و گفت سر) 4

.ا تمام پيوندندگذاري در مساعدت به جاي آرم، ب حق

به كار رفته است؟» جناس، تشبيه، مجازاستعاره، «هاي  در كدام بيت آرايه - 3

شوي اسعي كن تا در محيط عشق ناپيد/ نمايي گوي چوگان فنا شد حباب از خود )1

مهر خاموشي به لب زن تا به دل گويا شوي/ آيد به حرف  طوطي از خاموشي آيينه مي) 2

ويبه جان بينا ش خاك زن در چشم ظاهر تا/ بينش ظاهر غبار ديدة باطن بود  )3

ورنه با دست تهي چون كف از اين دريا شوي/ غور كن در بحر هستي تا گهر آري به كف ) 4

:جز بهبه ترتيب درست است؛ هاي پيشين و پسين  تعداد وابستهها  در همة گزينه - 4

)سه -سه(كان كليد گنج مرواريد او گم شد / اين نخستين بار شايد بود  )1

)دو -يك( كرد سرماي دي بيداد ميگفتم، آن شب نيز سورت  داشتم مي) 2

)سه - دو(همتا  بي يآن طاق عزيز، آن تا ،رخش/ رخش خود را ديد  )3

)سه - يك( …رخش رخشنده با هزاران يادهاي روشن و زنده ) 4

؟نيستص شده درست در كدام بيت نقش دستوري واژة مشخّ - 5

)مفعول(سياه  نفتكه بر چوب ريزند / شاه  وز آن پس به موبد بفرمود) 2  )مسند(كند  رسواگنه كرده را زود / مگر كĤتش تيز پيدا كند  )1

)نهاد(نو  شاهكه آمد ز آتش برون / يدند برخاست غو چو او را بد) 4  )صفت(سخن گفتنش با پسر نرم ديد / ديد  پرشرمرخ شاه كاووس  )3

)3(فارسي
ادبيات انقالب اسالمي

ادبيات حماسي
13ن درس تا پايا 10درس 

117تا صفحة  82صفحة 

دقيقه 15
گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  :خود را بنويسيد 10گذاري چند از  ، هدففارسيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ به چند سؤال مي سؤال 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
  براي آزمون امروز 10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
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يكسان است؟ ابياتكدام  در »ساختن«از مصدر  فعلكاربرد  - 6

تابد كه باران برنمي به دريا چون درآيد آن/ بپرهيزد  محنتازد مرد كز كجا با عشق س) الف

ها ويران كند معمورها سازد خراب خانه/ آن يكي چون سيلي از كهسار آيد در نشيب ) ب

براي زينت بزمت دو لشكر آتش و آب/ اركانزمانه ساخت ز هفت اختر و چهار ) ج

لت خلد است خالي ساز از طاووس و شيطانشد/ » خاقاني«ز نيرنگ هوا و از فريب آز ) د

كسي كه ساخت سر سروري كجا دارد/ به خشت زير سر و خواب امن و كنج حضور ) هـ

محتشم مرد به يك فاتحه خواني قانع/ غير را ساخت به يك آيت رحمت زنده ) و

د، و، ب) 2الف، ب، هـ )1

الف، د، و) 4ج، هـ، و )3

.يكسان است …يت گزينة ب جز بهمفهوم همة ابيات  - 7

ام ديده اي گل تازه ياد كن از دل داغ/ چون به بهار سركند الله ز خاك من برون  )1

چون بر آري سر ز خواب از صبح محشر ياد كن/ چون به بالين سر نهي يادآور از خشت لحد ) 2

چشم اميدم نگران خواهد بود رهتبه / خاكم كه پس از مردن هم  ا مكش از سرپ )3

به كوي خويشتن آن نعش بي كفن يادآر/ ر گ من كه پس از من به مرگ من يادآبه مر) 4

است؟ متفاوتكدام بيت با ساير ابيات  مفهوم - 8

نخل شد ايمن ز سنگ كودكان چون بار ريخت/ تا فشاندم برگ هستي از مالمت فارغم  )1

تالفي من شكر دادم نگفتم حرف تلخي در/ تندم سدالن در هم شك اگر چون نيشكر سنگين) 2

فشاني  كز هر كه خوري سنگ، عوض ميوه/ آن روز تو را نخل برومند توان گفت  )3

خوريم همچو نخل پرثمر سنگي كه بر سر مي/ دهيم  در تالفي ميوة شيرين به دامن مي) 4

قرابت معنايي دارند؟با بيت زير  كدام ابيات - 9

»كه بيگانه شود حلقه به گوشطف للطف كن / ننوازي برود  بندة حلقه به گوش ار«

چو با دوست سختي كني، دشمن اوست/  وستدبه نرمي ز دشمن توان كرد  )الف

كه كرد بار غمت پشت من دو تا اي دوست/ ز روي لطف و كرم شاد كن به روي خودم ) ب

توان كردن ماليم خصم را از خوي چرب مي/ شود  شمن ميچنان كز خشك مغزي دوست د آن )ج

شكايت كجا بريم است چون دوست دشمن/ ز دشمنان برند شكايت به دوستان ا) د

ب، ج) 4ب، د) 3  الف، ج) 2  الف، د) 1

.با بيت زير قرابت معنايي دارند …بيت  جز بههمة ابيات  -10

»خندد بايد كه به رنگ شمع از رفتن سر/ يكرنگي  با اهل فنا دارد هر كس سر«

گر لبش جان طلبد، دادن و خندان بودن/ بودن  عاشقي چيست به جان بندة جانان )1

رود بر سر كوي فنا، زان شاد و خندان مي/ جان مشتاقم چو وصلش در وصال خويش ديد ) 2

ايم سر قدم ساخته تا ملك فنا تاخته/ عمرها در طلب شاهد آزادي و عدل  )3

ل قدم استترك جان، دادن سر، معني او/ عشق هر كه خواهد كه شود رهسپر وادي ) 4
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؟است  شدهمعنا  نادرست ها از واژه يكيدر كدام گزينه  -11

)وظايف(مواجب  - )كوچك(محقّر  -)چنين(كذا  - )شادماني(شعف  )1

)كردن پيروي(مواالت  - )هاي خوشبو گل(رياحين  -)ديد( سو - )ياري(ت معون) 2

)چِفت( كلون - )انبوه(شن گَ - )دانه(جال  - )كمان زه( چلّه )3

)افزار نوعي جنگ(قداره  - )انگاري ساده(مسامحه  - )زدن كلك(ال كردن قُ -)با ناز راه رونده(ان گراز) 4

است؟ تر كمدر كدام گزينه غلط اماليي  -12

هزاران خنده بر باغ ارم كرد/ ت كز رخش دحر گل باغ صياد )1

تغرّه به سبزي مشو گرگ سيه در غفاس/ آن طرفي كي گياست امن و امان از كجاست ) 2

دارد عدوجواب داد كه گلزار صد / ال كردم از خوار كاين صالح تو چيست؟ سؤ )3

ام دهيرا در اين دام نذه من زهرها نوشيز/ ده  ترياغه يعني مرا نسر ب پيش طبيبش) 4

د؟ندارتماماً در بيت زير وجود  …گزينة  جز بهها  گزينه همةهاي  آرايه -13

»ر گل دارم و پروانة پروازم نيستس/ بند قفسم باز و پر بازم نيست  پاي«

ايهام -نظير مراعات) 2    مجاز - جناس تام )1

ايهام تناسب -كنايه) 4    آرايي واج -حسن تعليل )3

.استدرست  …گزينة  جز بهها  گزينه همةهاي مقابل  آرايه -14

)استعاره - شبيهت( بس كه در بيماري هجر تو گريانم چو شمع/ پرست  آيد به چشم غم روز و شب خوابم نمي )1

)نظير مراعات - معادله اسلوب(كشد  شكافم دل به آن موي ميانم ميمو/ كشد  شوربختم دل به آن كنج دهانم مي) 2

)كنايه -تعليل حسن(اند  نما ساخته ماه را زين سبب انگشت/ ند اوست تمام شك هر كه خود را به تمامي  )3

)تضاد -جناس(يابي لطف ساقي  كه كش سبو مي/ يابي ز باقي فنا شو تا بقا ) 4

است؟ »كنايه« يكو  »تشبيه« سهكدام بيت داراي  -15

م استپشتم به سان ابروي دلدار پرخ/ ست كارم چو زلف يار پريشان و درهم ا )1

گون نگر زان روي گندم  آدم همه شور بني/ اي در نسل آدم شورشي  رخساره هست از پري) 2

تر روي تو سيهتر از  هر كه به نزديك/ تو  رم از وصلهستي خورشيد حسن الج )3

شاهد غم را به بر زان دركشم هر صبحدم/ اي دارم چو اشك و مطربي دارم چو آه  ساقي) 4

ادبيات داستاني)2(فارسي
نيايش/ ادبيات جهان 

18تا پايان درس  15درس 
153تا صفحة  114صفحة 
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.به كار رفته است »مضارع اخباري«فعل  … جز بهدر همة ابيات  -16

و زيادت مگر مرا كه همان عشق اول است/ كهن شود همه كس را به روزگار ارادت  )1

كه در اصل عالي افتاده است زان/ سد دست بر شاخ وصل او نر )2

جان ناتوان كرد طبيبم قصد/ سوز  ه با اين درد جانكه را گويم ك )3

دردي است مرا در دل باور نكني دانم/ تر نكني دانم  كم سر است تو را در نازي) 4

ست؟ا رفتهنبه عنوان وابستة پسين به كار » صفت بياني«در كدام گزينه  -17

بود حاصل رختديده را روشني از نور / ياد باد آن كه سركوي توام منزل بود  )1

را جگر مرغ حرم نشتركده گرديد/ خراشت  بخروش حزين كز نفس سينه) 2

به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روي زيبا را/ ز عشق ناتمام ما جمال يار مستغني است  )3

دان عشقي بشنو تو اين حكايت گر نكته /كايت يار دلنوازم شكري است با ش زان) 4

ارتباط دارد؟» .ايم بيش از همه به آن بزرگ نزديك شده/ بزرگ باشيم، / در فروتني/ هنگامي كه«گزينه با شعر  مفهوم كدام -18

رافرازي از آن افكندگي استوين س/ ايم  سر به پاش افكندههمچو زلفش ) 2  نه خود را بيفكن كه دستم بگير/ بگير اي جوان دست درويش پير  )1

از خسان آن نه تواضع صفت است/ تواضع كه پي منفعت است  هر) 4  احمق كسي كه تن دهد اندر فروتني/ با اين محيط فاسد و اين مردم دني  )3

؟نداردعبارت كدام گزينه با بيت آن تناسب مفهومي  -19

.ها توان ساخت فع حوادث سالحاز تجارب براي د )1

مار؟ز سوراخي دوبارش كي گزد / هشيار  كه باشد مرد يگاه هر آن

.در آن مواضع از جهت گريزگاه روز حادثه صد سوراخ ساخته) 2

كه عاقل بود انديشة فردا نكند كان/ و قدح نوش امروز  امكن انديشة فرد

.ص خود شناسدتر از تخلّ چنان بايد كه همگنان استخالص ياران را مهم )3

به تنها و يارانم اندر كمند/ بند  زت نبينم رهايي مرو

4 (يم كه رهايش ما در آن استگيرتي كنيد تا دام از جاي برجمله به طريق تعاون قو.

رانند پوستشير ژيان را بد/ فاق مورچگان را چو بود اتّ

؟ستنيدر تقابل » .كرد ام صادقانه بود كه در سنگ هم اثر مي قدر گفته آن«مفهوم كدام گزينه با عبارت  -20

كند در دل همچو سنگشان هيچ اثر نمي/ نالة زار عاشقان، اشك چو خون بيدالن  )1

كه هرچ از جان برون آيد، نشيند الجرم بر دل/ در اين معني سخن بايد كه جز سعدي نيارايد ) 2

زباني در تو گيراييم نيست با همه آتش/ ر غمت سوزان چو شمع زبانم د تشسعدي آ )3

؟خواهي اثر چه مي دل خونيناي   ز ناله/ گريزان است  ونين دالناثر ز نالة خ) 4
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):21- 23(عين األصح و األدقّ في الجواب للترجمة  ■■
21- »و نْعده حفاتالغَ مال بِييلَعها إمقُطُما  لّا هو وتَس نْم وةٍ إقَرلّا يلَعهام«:
!داند افتد مگر اينكه آن را مي نمي داند و هيچ برگي فرو مياو آن را كه فقط ا نزد اوست هو كليدهاي غيب تن )1

!داند را ميآن  افتد فقط او مي كه برگي فرو داند و هنگامي و كليدهاي غيب نزد اوست كه فقط او آن را مي )2

!آگاه استافتد فقط او بدان   داند و هر برگي فرو مي و كليد غيب نزد اوست كه فقط او آن را مي )3

!داند افتد جز اينكه او فقط آن را مي داند و برگي از درختي نمي و كليدهاي غيب نزد اوست كه كسي جز او نمي )4

:عين الصحيح في التّرجمة -22
!شود زگشت هواپيمايي ميور شدن يكي از موتورها باعث با گاهي اوقات شعله :!الطّائرة السبب في عودةِ كونُي دأحد المحرِّكات قَ الَشتعإ إنَّ )1

2( نتَظون بداية العامِ رُقَد يجدشتاقينَ التالميذ المم آموزان تالشگر مشتاقانه منتظر شروع سال تحصيلي هستند برخي ازدانش :!الدراسي!

!كنند هايي تقديم مي قرباني شان خاطر اموال شخصي بهكنم كه برخي از مردم  باور نمي :!الشخصية مِقرابين لأموالهِ الناس يقدمونَ بعضق أنّ صدال اُ )3

!شوند اي زشت هستند داخل ميست كه در آن افرادي كه مرتكب كارهزندان مكاني ا: !السيئةَ األعمالَ بونَكرتَالَّذين ي األشخاص فيه لُيدخَ مكانٌ جنُلساَ )4

:»!لشاعم ةِسمغازي ذو خَ باخٌطَ فيه مطبٌخو  ةِاالُسرَ أفراد بيرة لاجتماعِري كَاُخْ و الضُّيوف الِستقبلا و غُرفةٌ لنَّومِف لغُرَأربع نا لدارِ« -23
نج شعلهگاز پ اي كه در آن يك اجاق افراد خانواده و آشپزخانه ري بزرگ است جهت جمع شدنگپذيرايي از مهمانان و دي  خواب و اتاق با چهار اتاق است اي براي ما خانه )1

!دارد
اي كه يك انهاي داريم كه داراي چهار اتاق براي خواب و اتاق استقبال از مهمانان است و ديگري بزرگ براي اجتماع اعضاي خانواده است و همچنين آشپزخ خانه )2

!گاز دارد با پنج شعله اجاق
گاز پنج شعله اي كه در آن يك اجاق براي گرد آمدن اعضاي خانواده و آشپزخانه اق بزرگ ديگرياتمنزل ما چهار اتاق براي خواب و اتاقي براي پذيرايي مهمانان دارد و  )3

!هست
گازي دارد با هاي چهارگانه خواب و اتاقي جهت استقبال از مهمان و اتاق بزرگ ديگري براي گردآمدن افراد خانواده و مطبخي كه اجاق براي ما منزلي است با اتاق )4

!نهگا هاي پنج شعله
!…و تَمَنعنا عن  …عنا علي جتُشَ» رضِ هونًاعلي األ و عباد الرَّحمنِ الّذينَ يمشونَ«: علي التّرتيبِ في اآليةِ ينِراغَعين الصحيح للفَ -24
  التَكَبر و العجبِ - و الخُشوع التَواضُع) 2  الكذبِ و العجبِ - الحلم و الصبر )1
  ةِ و المعصيةِئالسي - الحلم و الصبر )4    نّو سوء الظَّ الغيبة - شوعو الخُ التَواضُع) 3

):29-25(ثم أجب عن األسئلة  بدقَّةٍ اقرا النص التالي ■■
في انشاء المدارس في مختلف األولالَّذين لهم الفضل  المسلمينتمأل مدن العالم اإلسالمي، و يذكر التاريخ بكثير من االعجاب عدداً من أمراء  المدارسلقد كانت «

درس فيها مشاهير علماء المسلمين فيما بين القرن أولي المدارس النظامية و أهمها،و قد كانت نظامية بغداد . منهم صالح الدين األيوبي و نورالدين الشَّهيد. البالد
ة و كم كان لالسالم) ها مؤسسه(كم كانت حضارتنا رائعة في تاريخ المعاهد . بالمجانّ طلّابها ستَّة آالف طالب، يتعلّمون و قد بلغ عدد. الخامس و التاسع الهجريالعلمي

»!من فضل في نشر العلم، و رفع مستوي الثقافة و تيسير سبلها لجميع أبناء الشَّعب
»…لم تكن نظامية بغداد «: عيّن الصحيح لتكميل العبارة التالية -25
!أهم المدارس النظامية) 2!أُولي المدارس النظامية) 1
!بال نظيرة في البالد األخري) 4!قد درس فيها العلماء المسلمون المشهورون) 3

)3(زبان قرآن عربي
الكُتُب طَعام الفكرِ

الفَرَزدقُ
4و  3درس 

46تا صفحة  29صفحة 

قيقهد 15
گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  :خود را بنويسيد 10گذاري چند از  ، هدفعربيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدف آزمون قبل10چند از
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!…كان قد بلغ عدد طلّاب النظاميات في البالد االسالمية -26

عدداً قليالً) 4  بلطاآالف أقلّ من خمسة ) 3  ستّة آالف طالب) 2  اعداداً كثيرين جداً) 1

:صالنّ سبحعيّن الصحيح  -27

!ت بيد صالح الدين االيوبي و نورالدين الشهيدسسالنظاميات اُ) 2  !بالنظاميةكلّ المدارس في العالم االسالمي كانت تسمي ) 1

!رفَع االسالم مستوي الثقافة العامة و يسر طرقها للمسلمين) 4  !كم كان لجميع المسلمين من فضل في نشر العلم في العالم) 3

)لما تَحتَه خطٌّ: (في التّحليل الصرفي الخطأعين  -28

اسم الفاعل -معّرف بأل -جمع سالم للمذكّر: المسلمين) 2اسم المكان -مؤنّث -جمع تكسير -اسم: المدارس )1

اسم المكان -معرفة -مذكّر -جمع تكسير: البالد )4اسم التّفضيل - معرفة -مفرد مذكّر -اسم: األول) 3

».آالف طالب، يتعلّمون بالمجانّ ستَّةها طلّاب عددقد بلغ «: )علي التّرتيبِ( الصحيح في المحلِّ االعرابي عين -29

مفعول - مضاف إليه -فاعل) 2صفة -فاعل -مفعول  )1

صفة - مضاف إليه -فاعل) 4مضاف إليه -فاعل -مفعول ) 3

30- ن العلَتي الَّ بارةَعييفيها س اُسلوب الحرِص:

1( لَ اصلَما وي الملّا المطارِ انْهدالشَّ ساب!  

2( لعمِد ودرم جودسالعقَّة في محافظة أة ثانوي سرسوان ما دة إلّا في المرحلةِ ادبتدائياال!

3( الع لَّمقَّما تَعاإل ادن إلّا  ةَنجليزيمالسلي ذينَاح الَّيكانوا يأتونَ ا صزيارةِ اآلثمارِ التارَ لةريخي!

4( كَفَسالئالم دم لُّةُ كُجعونهمإلَّا أج رَ ابليساستكب نَ وكانَ م رينَالكاف!
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:عين األصح و األدقّ في الجواب للترجمة ■■

:»!لَ البالد في أيديهم القويةِابنا بأنَّ مستقبليعرِف طُلّ: قالَ الْمديرُ الْجديد الدراسي بعد إجراء حفلةٍ بِمناسبةِ العامِ« -31

!ها است توان آنكنند كه آيندة كشور در دستان پر دانش آموزان ما درك مي: مدير گفتپس از برگزاري جشن به مناسبت سال تحصيلي جديد ) 1

!ها است نند كه آيندة مملكت به دستان قوي آنشاگردان ما بايد بدا: آغاز سال تحصيلي نو مدير گفت تپس از اجراي جشني به مناسب) 2

!مان بايد بدانند كه آيندة كشور در دستان توانمند ايشان است دانش آموزان: بعد از اجراي جشني به مناسبت سال تحصيلي جديد مدير گفت )3

!ها بستگي دارد توان آندة مملكت به دستان پرانند كه آيند دانشجويان ما مي: مدير پس از برگزاري جشني به مناسبت سال تحصيلي جديد گفت) 4

:عين الصحيح -32

!ما هرگز نخواهيم توانست زباني بدون كلمات دخيل پيدا كنيم :!ةٍخيلَمات دلكَ دونِةً بِد لُغَنَحنُ ال نَستَطيع أن نَجِ )1

!ن امري طبيعي است بر ما واجب استهاي جها كه تبادل واژگان ميان زبان دانستن اين :!طبيعي رٌمنَ اللغات في العالَمِ أيب المفرداتعلَينا أن نَعلَم أنَّ تَبادلَ  )2

!كرد هايي هاي بسياري را آموخت و به زبان فارسي سخنراني ل زبانشيم :!غة الفارسيةتُلقي محاضرات باللُّ تَعلَّمت لغات كثيرةً و كانت شيمل )3

!دوست داريد انفاق كنيد از آنچه به نيكي دست نخواهيد يافت تا اينكه: »… ونَبحمما تُ تُنفقُواي حتَّ لَنْ تَنالوا البرَّ« )4

:عين الصحيح في التّرجمة -33

1 (»قُلِ الْحنْقُّ م كُم، فَمن شاربء ؤمخواهد بر اوست كه ايمان بياورد بگو كه حق با پروردگار شما است، پس آنكه مي :»نْفلي!

!گستراند؟  خواهد، مي دانند كه خداوند روزي را براي كسي كه مي آيا نمي: »ءأَولَم يعلَموا أنَّ اهللا يبسطُ الرّزقَ لمن يشا« )2

!مؤمنان در زندگي خود تنها بايد بر خدا توكّل كنند!: الْمؤمنونَ يتَوكّلونَ في حياتهم علَي اهللا فقط) 3

!بايد راه حلي را براي اين مشكالت جستجو كنم!: لالْمشاك هحلٍّ لهذ لأُفَتِّش عنْ) 4

:»شيء مقْتَدراً  علي كلِّياح و كانَ اهللاُالرِّ تَذْروه هشيماًفَأصبح  رضِاأل باته نَبِ طَلَتَاْخمنَ السماء فَ أنزلناه ماءك …« - 34

!مقتدر بودهر چيزي  براش كند و خداوند  به طوري كه گياه زمين با آن درآميزد پس چنان خشك شود كه باد پراكنده از آسمان فرو فرستاديممانند آبي آن را  …  )1

!چيز توانا بود همه براش كنند و خداوند  و هر وقت خشك شود بادها پراكنده آميختفرستاديم پس گياه زمين با آن در فرو از آسمان مانند آبي آن را  … )2

!تواناستهر چيزي  بر اكردند و خد مياش  گرديد كه بادها پراكندهاي  شكستهخشك  گياهآميخت پس فرستاديم پس گياه زمين باآن در آسمان فرواز آبي كه مانند … )3

!يزي قادر استبر هر چكرد و خداوند  مياش  د و باد پراكندهيخت سپس خشك شفرو فرستاديم كه گياه زمين با آن در آمآسمان از  مانند آبي كه … )4

:في الْمفهوم الْخطأعين  -35

!رهرو آن است كه آهسته و پيوسته رود !:خَيرُ األُمورِ أَوسطُها) 2  !درِ گنج معيشت سازگاري است :ي ربي بِمداراةِ النّاِسأَمرَن) 1

!به عمل كار برآيد به سخنداني نيست !:كَثيرُ العملِ الْمؤمنُ قليلُ الكالمِ) 4  !تا كي غم نارسيده خوردن!: يوم لَنا و يوم علَينا )3

تأثيرُ اللُّغَةِ/ آنّه ماري شيمل 
الفارِسيةِ علَي اللُّغَةِ العرَبيةِ

7تا پايان درس  6درس 
83تا صفحة  57صفحة 

)2(زبان قرآن عربي
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:وارفي الح الخطأعين  -36

!من اإلحراج ينْقذُني بنَّ الكذظننت أ: الولد/ ؟ تَكْذبذي جعلك ا ولدي ما الَّي: األب )1

!كثيراً باالحراجنعم، و اآلن أشعر : الولد / ؟ حرجٍكبر أهو نّ الكذب أ تعلمهل : األب )2

  !ال يكذبونَ في الصعوباتم كانوا هأنَّل: الولد/ وضاع؟كانوا صادقين في أصعب األ اهللاِتعلم لماذا اولياء  لْه: األب )3

!محاولةً كثيرةًه المشكاة ذلي هع صولِلحل لُحاوِأنا اُفَ: الولد  / !في الظلماتاهللا ولياء أ دقَ مشكاةالص نَّإ: األب )4

:حسب الحقيقة غيرالصحيحعين  -37

!سئولللم مشقَّةٍطرح سؤال صعب بهدف ايجاد  التَّعنت) 2  !جالٍ معينٍفي م لجهودهلشخص تقديراً  تُعطيشهادة هي  الدكتوراه )1

3 (وداء بورة السمام الطلّاب أ لوحالسكتُبم عليه يعلّموه4!م (المسك رٌطْع طبيعي خَتَّيالغزالننوعٍ من  نذُ م!

38- ناسبن عيي الْمفهوم غير الْمف:

كه تا بر هم زني ديده، نه اين بيني نه آن بيني/ ي و ادباري لچه بايد نازش و نالش بر اقبا: »لكَيال تَحزَنُوا علَى ما فاتَكُم«) 1

ز راه راستتو آن كن كه فرموده ا/ ز تو هرچه نتواني ايزد نخواست : »عهانَفساً إلّا وس ال يكَلِّف اهللاُ«) 2

ز رحمت گشايد در ديگري/ دري  دخدا گر ز حكمت ببند: »خَيرٌ لَكُم وه يئاً وو عسي أنْ تَكْرَهوا شَ«) 3

پيش از آن كز تو نيايد هيچ كار/ رسد كاري بكن  اي كه دستت مي: »لِ أن يأتي يوم ال بيع فيهبأَنْفقُوا مما رزقْناكُم من قَ«) 4

39- ختلف» اللّام«ن عيعن الباقي ي:

!هجدتُف ما واألس عم و لفةِختَإلي األمكنة الم سافرتفقود ديقي المص لأجِد )2  !يّسدرا موضوعٍ ين حولَتَقالَطالع ملاُذهبت إلي المكتبة العامة  صباح اليومِ )1

3( نْعدما وقُ ي الملعبِنا إلَلْصلْت ميليزَل :في نجلسل الطّابق األول لداًنشاهد المباراة ج4  !ي( تكلّمت عتَ مموا كَيعلَالميذي ليف يمهم أن لَ نُكنْيجراسيةحوا في برامجهم الد!

:فيه من األفعال الناقصة ليسعين ما  -40

!نالوبقُ تَخْلب ألوانٍسبعة ن نُ متكوت الفضيةُ رِمالقَ ةُأشع) 2  !الموضوعِن ئاً عيشَ ف، لأنّي ال أعرِكَلمةً تاً و ال أقولُساك أكونُ )1

3 (عندما بماء تُمطر بشدةٍدأت الس صار جو ل )4!نظيفاًدينة المنَّك معنوية فواصيماناإل بنورِلوا طريقهم ات أهل الزّورق كانت قوي!
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با كدام آية شريفه ارتباط مفهومي دارد؟ ،».مقابل سلطاني ستمگر بر زبان آورد درنسان ي است كه اسخن حقّ ،برترين جهاد«حديث نبوي  -41

1( »منكم  سول و اولي االمرها الّذين آمنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرّيا اي…«

»…ربهم  من باهللا و اليوم اآلخر و عمل صالحاً فلهم اجرهم عندمن آ«) 2

»…انزلنا معهم الكتاب و الميزان  لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و« )3

»االلباب اولوا يتَذَكَّرُانّما  الّذين اليعلمونو وي الّذين يعلمون تَقل هل يس«) 4

يافتن، به ترتيبي ورزشي در صورت ضرورت اه ها، نهادها و افراد به ورزشكاران و فراهم كردن امكانات ورزش و بازي يزه توسط سازماندادن جا مطلقِ -42

؟باشند ميحكم كدام مول مش

واجب كفايي - جايز) 2    مستحب - جايز )1

واجب كفايي - مستحب) 4    مستحب - مستحب )3

يابد؟ ممانعت آسان از گسترش گناهان اجتماعي توسط مردم چه زماني تحقق مي ،مطابق تعاليم اسالمي -43

.گرداند درستي باز وضعكند و جامعه را به  عه ايجاد جام ل و دگرگوني خاصي درارگرانه، تحوهاي ايث هاي بزرگ و فعاليت تالش )1

.گردانندشند كه جامعه را به وضع صالح بازدر برابر اولين نمودهاي گناه حساسيت نشان دهند و بكومردم ) 2

.نندهاي بزرگي جان و مال خود را تقديم ك انسان اينكه از جمله ،هاي ايثارگرانه داشته باشند هاي بزرگ و فعاليت تالش )3

.سكوت نكنند ،اما اگر گسترش يافت ؛ندهنددر برابر اولين نمودهاي گناه حساسيت نشان مردم ) 4

، هر يك به ترتيب چه وصفي در تعاليم ديني دارد و اينكه خداوند كسي را كه فوراً از گناه خود»ار توبه با پشيمانيرتك«و  »استغفار همراه با تكرار گناه« -44

رد، به كدامين مورد مربوط است؟شود دوست دا ناراحت مي

دومين - »و يحب المتَطَهِّرينَ« - »بِرَبِّه كَالمستَهزِئِ«) 2  نخستين - »المتَطَهِّرينَ و يحب« - »بِرَبِّه كَالمستَهِزئِ« )1

دومين -»تُطَهِّرُ القُلوب« -»يغفرُ الذُّنوب جميعاً«) 4  نخستين-»تُطَهِّرُ القُلوب« -»يغفرُ الذُّنوب جميعاً« )3

45- ؟كدام استكردند  ي شده است و تعبير قرآن از كساني كه به فرامين الهي عمل نميتجلّم ت حرمت قمار در كدام آيهعلي

»اَسرَفوا علي اَنفُسهِم« -»و ساء سبيالً انّه كان فاحشة«) 2  »المينالقوم الظّ« -»و ساء سبيالً انّه كان فاحشة« )1

»اَسرَفوا علي اَنفُسهِم« -»اكبر من نفعهما مهمااث«) 4  »الظّالمينالقوم « -»ما اكبر من نفعهمامهاث« )3

.هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيدتوانيد سؤالشما مي هاي مذهبي،اقليت آموزاندانش   دقيقه 15)3(دين و زندگي 

بازگشت
احكام الهي در زندگي 

هاي استوار امروز پايه
9تا پايان درس  7درس 
 128تا صفحة  80صفحة 

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  :خود را بنويسيد 10گذاري چند از  ، هدفدين و زندگيهاي درس  گويي به سؤال وع پاسخلطفاً قبل از شر

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
 آزمون امروز براي 10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
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به ترتيب از ،»ام مساكينه اطعتشويق نكردن ديگران براندن يتيمان و «و » ي براي محرومان و فقيرانن كردن حقّمعي« اقداماتبيان قرآن كريم  در -46

است؟ يهاي هاي چه گروه ويژگي

كنندگان دين تكذيب - پرهيزكاران) 2  .كنند آنان كه در نماز كاهلي مي - پرهيزكاران )1

.كنند آنان كه در نماز كاهلي مي - نمازگزاران) 4    كنندگان دين تكذيب - نمازگزاران )3

كند؟ ها دعوت مي شريفه ما را به انديشيدن در نشانه خداوند در كدام آية -47

»…هم رب و عمل صالحاً فلهم اجرهم عندمن باهللا و اليوم اآلخر من آ« )1

2 (»منكم  ولي االمرسول و اُها الّذين آمنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الرّيا اي…«

»…لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان « )3

»… و جعل بينكم اليها لتسكنواو من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً «) 4

آن كدام است؟ ميمونمبارك و  ، بايد چگونه عمل كنيم و نتيجةهاي خداوند است احكام ديني همان فرمان ايمان داريم كه قتيو -48

دفاع از اسالم در مرحلة عملو آگاهي خود و ديگران  فراهم آوردن زمينة - احكام  يدانستن فلسفه و چرايتر براي  تالش بيش )1

و تضمين شده بختي اخروي نيك و زندگي سالم و سعادت رسيدن به - احكام و چرايي  تر براي دانستن فلسفه تالش بيش) 2

و تضمين شده بختي اخروي نيك و زندگي سالم و سعادت رسيدن به - خدا رداشتن اعتماد به نفس و توكل ب )3

الم در مرحلة عملدفاع از اسو آگاهي خود و ديگران  فراهم آوردن زمينة - خدا رداشتن اعتماد به نفس و توكل ب) 4

به گروه يا» تحصيل دانش«و » هاي زمين نعمت«نهاد و منحصر نبودن در برابر جهل و خرافه، در تمدن اسالمي چه اثري ) ص(سدشكني رسول خدا  -49

يك از معيارهاي تمدن متعالي اسالم است؟ گر كدام اي خاص به ترتيب بيان طبقه

پذيري واليت - محوري عدالت -ارزشمندي علم به ننان مسلماافزوتوجه روز )1

ورزي رايي و خردگ عقل - عدالت محوري - آن فراوانشاخه كردن علم و توسعة  شاخه) 2

محوري عدالت -پذيري واليت -نار هر مسجدساخت مدرسه در ك )3

ورزيگرايي و خرد عقل -پذيري واليت - عهفالمن وقف ثروت خود براي امور عام) 4

انسان به زشتي گناه چيست؟ توجه شدن خوردة انسان براي بي كدام است و طريقت دشمن قسم ئات به حسناتدال سيعامل اب ،مطابق با كالم وحي -50

ميل توبه خاموش كردن - ايمان و عمل صالح باشد با توبه همراه )1

تدريجي به سمت گناهاندن كش - ايمان و عمل صالح باشدبا ه اتوبه همر) 2

ميل توبه خاموش كردن - بران گذشتة خودز گناه و جپشيماني قلبي پس ا )3

تدريجي به سمت گناه كشاندن - پشيماني قلبي پس از گناه و جبران گذشتة خود) 4
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به ترتيب در جامعة اسالمي »اولويت دادن به اهداف اجتماعي« و» بستگي اجتماعي وحدت و هم«، »ستيزي ساده« -51

هاي كدام است؟ از مسئوليت

رهبر - رهبر - مردم) 2 رهبر -مردم - مردم )1

مردم - مردم - رهبر) 4مردم -رهبر - رهبر )3

شود؟ با كدام امر كامل مياجتماعي ترين نهاد  هموار ساختن راه وصول به بهشت براي خود و فرزندان نتيجة چيست و مقدس -52

فرزندانتولّد  - مناسب همسرهاي  شناخت معيارها و شاخص) 2  ازدواج - مناسب همسرهاي  شناخت معيارها و شاخص )1

فرزندانتولّد  - پيشگي در دوران نوجواني و جواني عفاف) 4ازدواج - پيشگي در دوران نوجواني و جواني عفاف )3

؟».كنند هي از اين راه تو را غافلگير مياگ« :فرمايند شتر در مورد كدام حكم ميا در عهدنامة مالك) ع(حضرت علي  -53

».كن و با همه دوست و مهربان باشدل خويش را نسبت به مردم مهربان « )1

».نه در جلب رضايت خواص ،مردم سعي و تالش كن در به دست آوردن رضايت عموم«) 2

».از خود دور كن ،كنند جويي مي كساني را كه از ديگران عيب« )3

».غافل نباش اوشكني  از پيمان ،دشمن پيمان بستي اگر با«) 4

داند و توجه به عظمت خداي متعال در چه مي داده، رايت خود كه خداوند در آن به انسان وعدة رؤل به مقامي هاي اصلي وصو قرآن كريم يكي از راه -54

شهود است؟دسته از افراد مطبق كالم علوي در كدام 

.دانند ارزش خود را فقط خدا مي - نفس تقويت عزت) 2  .اند عزت خود را در بندگي خدا يافته - نفس تقويت عزت )1

.دانند ارزش خود را فقط خدا مي -قرب الهي) 4.اند عزت خود را در بندگي خدا يافته -هيقرب ال )3

در قرآن چگونه تبيين شده است؟ ،التزام دارند »…ذين احسنوا الحسني و زيادة للّ«عاقبت كساني كه به آية شريفة  -55

  »رزقَكُم منَ الطَّيبات«) 2  »فَللّه العزَّةُ جميعاً« )1

  »ذلة ال و و ال يرهق وجوههم قتر«) 4  »ذلة ترهقهمبمثلها و  سيئةزاء ج« )3

مرجعيت و واليت فقيه)2(دين و زندگي 
پيوند مقدس/ عزت نفس 

12تا پايان درس  10درس 
183تا صفحة  137صفحة 
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به چه معناست؟» نظام هستي بر عدالت است«كه  اين -56

.شود و تمام آن در آخرت اين جهان ظاهر مي العملي دارد كه قسمتي از آن در عمل هر كس، عكس )1

.شود و قسمتي هم در آخرت ن ظاهر مياين جها العملي دارد كه قسمتي از آن در عمل هر كس، عكس) 2

.آن در آخرت بيشترشود و  اين جهان ظاهر مي از آن در قسمتيالعملي دارد كه  عمل هر كس، عكس )3

.شود اين جهان و در آخرت ظاهر مي العملي دارد كه قسمتي از آن در عمل هر كس، عكس) 4

اشاره دارد و تفقّهوجوي  يك از وظايف مؤمنان در جست به ترتيب به كدام »ةٌمنهم طائفَ فرقة فر من كلّال ن فلو كافَّةًو ما كان المؤمنون لينفروا «آية شريفة  -57

؟آورد خود مياي به دنبال  چه نتيجه

.باشد كه آنان از كيفر الهي بترسند -در دين تفكر عميق -انذار) 2.باشد كه رستگار شوند -در دين تفكر عميق -انذار )1

.باشد كه آنان از كيفر الهي بترسند - انذار - آموختن دانش دين) 4 .باشد كه رستگار شوند - انذار - دينآموختن دانش  )3

هاي تشكيل خانواده است؟ يك از زمينه به ترتيب در ارتباط با كدام» …جعل لكم من انفسكم ازواجاً «و » …خلق لكم من انفسكم ازواجاً «آيات شريفة  -58

رشد و پرورش فرزندان - انس با همسر) 2با همسر انس -رشد و پرورش فرزندان )1

رشد اخالقي و معنوي - انس با همسر) 4رشد اخالقي و معنوي -رشد و پرورش فرزندان )3

ت چيست؟عزّت نفس به ترتيب ثمره و علّ -59

پيمان با خدا حفظ -احساس حضور در پيشگاه خداوند) 2  توجه به خود عالي و نفس لوامه -احساس حضور در پيشگاه خداوند )1

توجه به خود عالي و نفس لوامه - دوري از گناه) 4حفظ پيمان با خدا - دوري از گناه )3

يك از اهداف ازدواج است؟ به ترتيب حاكي از كدام» پرورش مهر و عشق به همسر و فرزندان«و  »بخش وحدت روحي زن و مرد تحكيم« -60

رشد اخالقي و معنوي - رشد اخالقي و معنوي) 2رشد و پرورش فرزندان - رشد اخالقي و معنوي )1

رشد اخالقي و معنوي -رشد و پرورش فرزندان) 4رشد و پرورش فرزندان -رشد و پرورش فرزندان )3
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61- He caught a cold last night while he was trying to repair his car on the road. All I’m saying is that he … to the 

office on time if he weren’t sick. 

1) comes 2) came 3) would come 4) will come

62- You are a little bit lazy these days! You … no trouble at school if you did your homework at home.  

1) will have 2) have 3) might have 4) have had

63- Students are usually advised to figure out the meaning of a new word by looking at the context which … it. I 

think it works most of the time. 

1) completes 2) discovers 3) includes 4) surrounds

64- I was walking from the … direction, so everything looked backwards at first glance.  

1) certain 2) positive 3) opposite 4) relative

65- The seasonal performance might be improved to some extent by using a wind … as the energy provider. 

1) situation 2) fuel 3) conditioner 4) turbine

66- Some soft drinks have very high sugar content and can cause fatness and tooth decay if … in large amounts. 

1) generated 2) consumed 3) achieved 4) compiled

 

 

Fossil fuel is the most common source of energy today, but it is not considered clean energy. There are 

various other …(67)… of alternative energy that must be incorporated if the next …(68)… are expected to 

have energy. Water, wind, the internal heat of the Earth, and the Sun are all being used …(69)… energy. 

Geothermal energy and solar energy are more common. Homes …(70)… is used, all of these can be from 

various alternative sources of energy. All of the above are examples of clean energy, which are better for 

the environment because they do not cause pollution. 

67- 1) blanks 2) sources 3) monitors 4) varieties

)3( زبان انگليسيدقيقه 15
Look it Up!, Renewable 

Energy 
3و  2درس 

82تا صفحة  60صفحة 

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. 

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.

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  :خود را بنويسيد 10گذاري چند از  ، هدفزبان انگليسيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

راي آزمون امروز چيست؟گذاري شما ب هدف
  براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدف آزمون قبل10چند از
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68- 1) populations 2) radiations 3) arrangements 4) generations

69- 1) to create 2) create 3) creating 4) be created

70- 1) are being driven, cars are being heated and cooled, and electricity 

2) and electricity are being heated and cooled, are being driven cars,

3) are being driven, and electricity are being heated and cooled,

4) are being heated and cooled, cars are being driven, and electricity

 

 

71- Unless you … all of my questions, I can't do anything to help you. 

1) will answer 2) answer 3) answered 4) were answering

72- He was too tired to remember … the laptop after he finished …. his homework. 

1) to turn off / typing 2) turning off / to type

3) to turn off / to type 4) turning off / typing

73- I hadn’t seen him for twenty years, but to my surprise he … me immediately and welcomed me warmly.  

1) recognized 2) appreciated 3) conversed 4) followed

74- Prince Andrew held her hands, looked into her eyes, and did not find in his heart his … love for her. 

1) favorite 2) popular 3) former 4) voluntary

75- The prisoner is released … which means he should stay away from criminal activities and be a good citizen 

otherwise he will be sent back to the prison. 

1) carefully 2) orally 3) nationally 4) conditionally

76- Yesterday we saw a very beautiful dress in the city’s shopping center. The …. was a third to a half of the full 

price so I suggested that she should buy it.  

1) pack 2) discount 3) percent 4) size

)2(زبان انگليسي 
Art and Culture 

3درس 
107 تا پايان صفحة 80صفحة 

PART C: 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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Human beings, like animals, claim a certain amount of space around their bodies. Scientists have 

discovered that animals suffer both physically and mentally when they are kept in overcrowded conditions. 

An example of this is the case of the deer population of James Island, off the coast of Maryland in the 

United States. Here, deer died in large numbers, solely, it seemed as a result of overpopulation. The stress 

caused by each deer’s personal territory (space or area) being decreased caused the animals to be 

overactive, and this ultimately brought about their death. 

Human beings, too, show signs of stress when their personal territory is attacked. There are clearly 

defined distances at which we feel comfortable when dealing with (facing) different situations. 

Our territory can be divided into four zones (areas). The most important zone is the one nearest to our 

bodies, the intimate zone. Only people who are emotionally close to us, for example, parents, children and 

very close friends, can enter this zone without causing discomfort. When a person who does not belong to 

these groups comes into this territory, our hearts may begin to beat faster. We usually back away to get out 

of this situation as soon as possible. 

The next zone is the personal zone, which is the distance at which we feel comfortable having an 

ordinary friendly conversation, for example at a party. After that comes the social zone, the distance we like 

to keep from strangers and people we do not know very well. Finally, there is the public zone, which shows 

the distance we choose when addressing to a large group. 

77- When animals are kept in overcrowded conditions, … . 

1) they only suffer physically 2) they are killed in large numbers

3) they become overactive 4) their personal territory increases

78- While talking to a large group of people, we enter the zone called “ …”. 

1) personal 2) social 3) intimate 4) public

79- According to the passage, all of the following statements are true EXCEPT … . 

1) Overactivity of the deer caused their death in James Island.

2) Human beings show signs of stress when their personal territory is invaded.

3) The most important zone is called “personal zone” where we feel comfortable.

4) In paragraph 4, more zones are stated in comparison to the previous paragraph.

80- Which of the following sentences is the most appropriate one if we wanted to add a new paragraph to the 

passage? 

1) The distances are not the same for all nationalities and cultures.

2) If people back away when you are talking to them, they are being impolite.

3) People who are brought up in the villages do not need a larger personal territory.

4) We can invade other people’s territories without causing any problems.

PART D: 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  اسفند 17« آزمون
رياضي اختصاصي دوازدهم

دقيقه 165گويي:  مدت پاسخ
سؤال 120 تعداد كل سؤاالت:

گويي زمان پاسخشمارة صفحة سؤالشمارة سؤالتعداد سؤالنام درس
15'  3-4  81-90  210حسابان 

15'  5  91-100  10رياضي پايه
15'  6  101-110  310هندسه 

15'  7-8  111-120  10رياضيات گسسته
15'  9-10  121-130  210هندسه 

15'  11  131-140  10آمار و احتمال
30'  12-15  141-160  320فيزيك 

15'  16-19  161-170  210فيزيك   زوج كتاب   171-1180فيزيك 
  181-190  310شيمي 

30-20  

'10

زوج كتاب
2شيمي 

20  
210-191  

'20 (آزمون گواه) 2شيمي 
(آزمون گواه) 1شيمي   211-1230شيمي 

  --  31  288-298  11نظرسنجي و نظم حوزه
165'  32  81-230  120جمع كل

الفبا حروف ترتيب به طراحان

صي
صا

اخت
 

نام طراحاننام درس

سـعيد مديرخراسـاني   –اصغري  عزيزاله علي – عرفان صادقي –رابي علي شه –ميالد سجادي الريجاني  –كاظم اجاللي  –محمدمصطفي ابراهيمي   2رياضي پايه و حسابان
  جهانبخش نيكنام –محمد مهران  –ميالد منصوري 

سـينا محمـدپور  –اصـل   رضـا عباسـي   – نيـا  امـين رفيعـي   –محمد خنـدان   –جواد حاتمي  –محمد بحيرايي  –علي ايماني  –اميرحسين ابومحبوب   هندسه
  داريوش ناظمي

علي منصف –كار  محمد صحت –كيوان دارابي  –اميرحسين ابومحبوب   رياضيات گسسته
خطيبي عليرضا شريف –سيدوحيد ذوالفقاري  –اميرحسين ابومحبوب   آمار و احتمال

فيزيك
ــرادران –زهــره آقامحمــدي  –نســب  عبدالرضــا امينــي –محمــد اســدي  ــا خورشــيد  – اميرحســين ب ســعيد شــرق  - كــاظم شــاهملكي –بيت

سـيدعلي ميرنـوري –مجتبـي مـدني    -غالمرضـا محبـي    –اميرحسـين مجـوزي    –مصـطفي كيـاني    –مصـيب قنبـري    –سعيد طـاهري بروجنـي   
شادمان ويسي –حسين ناصحي 

كوهسـتانيان  محمـد  –مهـدي شـريفي    –پـور  مبينـا شـرافتي   –جعفر رحيمي  –زاده  پارسا حيدري –اميراردالن اكبريان  –مريم اكبري  –علي افتخاري   شيمي
  محمد وزيري –محمدامين معنوي –سيدمحمد معروفي  –حسن لشكري 

ويراستاران و گزينشگران

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

كاظم اجاللي  گزينشگر
اميرحسين ابومحبوب

محمد خندان
كوكنده حسن رحمتي  محبيغالمرضا   اميرحسين ابومحبوب  كيوان دارابي

  محمد وزيري

گروه
ويراستاري

مرضيه گودرزي
علي ارجمند

كفش حميد زرين
مهدي مالرمضاني

عليرضا صابري 
سيدعادل حسيني 

سروش كريمي مداحي

عليرضا صابري 
سيدعادل حسيني 

سروش كريمي مداحي

عليرضا صابري 
سيدعادل حسيني 

سروش كريمي مداحي

فراهاني سجاد شهرابي
عليرضا صابري

كفش حميد زرين
اميرحسين برادران

صفت علي حسني
علي علمداري
پور مبينا شرافتي

اميرحسين مسلمي
مهدي شريفي

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

توليد و فني گروه
محمد اكبري  گروه مدير

زاده نرگس غني  ئول دفترچهمس
مسئول دفترچه: آتنه اسفندياريمدير گروه: مريم صالحيسازيگروه مستند
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
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ای یک دورتاب  و  ن  ر ت. ١٠ندی  ع ی هوروز  روزه ا

2واقع بر نمودار تـابع   -3و  1هاي  در نقاط به طولشده هاي رسم  ، مماسaبه ازاي كدام مقدار مثبت  - 81 1y ax x   هـم ، بـر

؟عمودند

1( 1 7
6

2( 1 7
3


3( 1 7
2
4( 1 7

4مساحت ناحية محصور بين خط مماس بر منحني - 82
x

y
x




1xدر   ؟و محورهاي مختصات كدام است

1( 001/0  2( 01/0  3( 05/0  4( 005/0  

اگر  -83 
2

3
1 1
1 1

x ;x
f x

x ;x

   
 

؟است نادرست گزينهباشد، كدام 

1( 1 2f ( )   2(  
1

2
x
lim f x


 

3( 1 3f ( )   4(  
1

3
x
lim f x


 

؟يكسان استآن دامنة تابع مشتق با تابع كدام دامنة  - 84

1(   2 1f x x 2(   0
0

x ; x
g x

x ; x

  
 

3(   1
h x

x
4(   3k x x

رس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هر د هدف
خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف2حسابان هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  ون قبلآزم 10چند از 

دقيقه 15 وقت پيشنهادي:  110تا  71هاي  صفحه :مشتق:  2حسابان 
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اگر  -85  0

2 0

sin x
;x

f x x
;x

  
 

و   3g x x x  باشد، مقدار مشتق تابعg

f
0xدر   ؟ستكدام ا

  1 )2صفر )1

3( 1
2   4( .مشتق در اين نقطه موجود نيست

مقدار مشتق تابع  - 86 
2

21
sin x

f x
tan x




8xدر نقطة


 ؟كدام است

1( 1
42( 4  3( 2  4( 1

2

اگر  -87  3 1
2 1

x
f x

x





و  

 22 1
x x

g x
x





باشد، مقدار       

  2
g x f x g x f x

f x

  


9xبه ازاي   ؟كدام است

1( 5
62( 5

6   3( 7
64( 7

6 

اگر  -88   
3

3 36 2x

f x f
lim

x





2باشد، مقدار مشتق  1

1
x

f
x

 
  

4xبه ازاي    ؟كدام است

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

اگر  - 89  2 1
1

x
f x

x





و    f a f a   باشد، مقدارa ؟كدام است

1( 1-  2( 2-  

3( 3-    4( 4-  

در تابعي با ضابطة  - 90 f t t t ، تابع اي تغيير  آهنگ لحظهf  4درt       1از آن چقـدر از آهنـگ متوسـط تغييـرt  تـا

4t ؟، بيشتر است

1( 3
42( 2

3

3( 1
64( 1

12
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ل وروز تاب   ی ١٠٠٠شا ی  ور ریا ن ی  صا وس ا ی از  د. ؤال  با

52اگر بازة -91 1 1
x

x ,
x

   
1يك همسايگي 

؟كدام است xباشد، حدود 2

1 ( 8 1,     2 (  39 1 4, ,
    
 

3 ( 9 1,    4 (  38 1 4, ,
    
 



حاصل حدهاي - 92
0

3
x
lim

cosx

 
  

و   
0

3
x
lim sinx


(؟ كدام استاز راست به چپ ترتيب  به (.نماد جزء صحيح است ،
د.نحد ندار كدام هيچ) 4  حد ندارد.و  3) 3  صفر و 2) 2  صفرو  3) 1

صورت مقابل است. حاصل  به fنمودار تابع  - 93   
2 2

2
x x
lim f x lim f x
 

       
(؟ كدام اسـت   نمـاد جـزء ،

صحيح است.)
1( 1   2 (2  3 (3  4 (4  

2xدر  fاگر تابع - 94 شته باشد وحد دا 
 2

3
x

x f x
lim

x f x





باشد، حاصل  

 

2
22x

x f x
lim

x f x




؟كدام است

1 (2
32 (3

23 (5
34 (3

5

حاصل - 95
3 2

22
2 4 3 6

3 10x

x x x
lim

x x

  

 
؟ستكدام ا

  3) 4  2) 3  1) 2صفر) 1
21اگر - 96

3 1
1x

ax x
lim L

x

 



4aباشد، مقدار  L ؟كدام است

صفر) 4  -1) 3  2) 2  1) 1
2حاصل - 97

6

2 2 1
2 1x

cos x
lim

sin x sin x




 
؟كدام است

1 (2
3   2 (2

33 (4
34 (4

3 

حاصل - 98
1

2
11x

sin
xlim

x





؟كدام است

1 (2
2 (2


  3 (   4 (1


تابع  - 99     f x sin x cosx  در x   ؟ از نظر پيوستگي چگونه است) (.نماد جزء صحيح است ،

از راست و چپ ناپيوسته) 4  پيوستهچپ از فقط ) 3  هپيوستاز راست فقط ) 2  پيوسته) 1

اگر  - 100 
 

 
2

3 1
2 11

ax x ;x

g x x x
x ;x

x

   


   
  



1xدر  gقدر باشد تا تابعچ aباشد، مقدار  ؟ پيوسته باشد) (.نماد جزء صحيح است ،

  2) 4  1) 3صفر) 2  -1) 1

دقيقه 15 وقت پيشنهادي:151تا  113هاي  صفحه: حد و پيوستگي: 1 حسابان: رياضي پايه

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدفرياضي پايههاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

هيد؟توانيد پاسخ صحيح بد سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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ن  وروزبا  ی ٩١، تاب  ی را دوره  ور ریا ن ی از  صا ید. ث ا

1ةنقط هاكه به ازاي آن mمقادير  مجموع -101 1 1A ( ,m , )  ةاز دو صفح xz  وxy ،كدام است؟  به يك فاصله باشد
1  4 (2 )3  1) 2صفر )1

0ةاگر تصوير قائم نقط -102 0 0A (x ,y ,z ) محورروي برx2ةها نقط 0 0( , , ـ xyةنسبت به صـفح Aةو قرين( 0ة، نقط 3 4(x , , باشـد،(
نسبت به مبدأ مختصات كدام است؟Aةقرين

1(2 3 4( , , )     2(2 3 4( , , )    3(2 3 4( , , )   4(2 3 4( , , )

اگر- 103 1 1 2A , , ، 2 2 4B , ,و 2 0 1C , , متوازي از رأس قطرآنگاهباشند،ABCDاالضالع سه كـدامBDطول
؟است

1( 5   2 (5 2 3( 5 3   4 (10 
AC، حاصل ABCDاالضالع  در متوازي -104 BD

 
؟كدام است

1 (O


2 (2AB


3 (2CD


   4 (2BC


3ANاي قرار دارند كه  به گونه ABخط  روي پاره Nو  Mدو نقطة  - 105 NB
 

2BMو  MA
 

MNاست. اگر  kAB
 

باشد،
؟كدام است kآنگاه مقدار 

1 (5
122 (1

23 (7
124 (2

3
2سهمي  رويچند نقطه  -106 2 8 17 0y y x     وجود دارد كه از نقاط 6 1A و  , 2 1B , ؟به يك فاصله باشد

شمار بي) 4  2) 3  1) 2هيچ) 1
اگر  - 107 3 0S  رأس يك سهمي و , 7 12M و  , 7 12N , ؟كانون اين سهمي كدام است دو نقطه روي اين سهمي باشند، طول

1( 8  2 (9  3 (10  4 (12  
2yدو خط موازي  - 108 x   1وy x ،  2سهمي 2y x x  ترتيب در نقاط  را بهA  وB  وA  وB كننـد. وسـط قطع مي

Aو  ABهاي  خط پاره B  ترتيب  را بهM  وM ناميم. معادلة خطي كه از  ميM  وM كدام است؟گذرد  مي
1 (1x     2 (1

2x     3 (1
3x    4 (2x 

2معادلة  بهكانون سهمي  -109 4 2x x my n    روي محورxمقـدار  گـذرد.  تصات مـي ها قرار دارد و اين سهمي از مبدأ مخ m

؟كدام است 0m 
1 (4  2 (1  3 (2  4 (3  

هر پرتو نوري كه از نقطة  -110 3 2,  2بر سهمي به معادلة 4 4 0y y x m    تابد، موازي محـور تقـارن سـهمي بازتـاب مي
3yزتاب يك پرتو منطبق بر خط يابد. اگر با مي   ؟باشد، پرتو تابش از كدام يك از نقاط زير عبور كرده است
1 ( 8 2,   2 ( 6 2,   3 ( 8 3,   4 ( 6 3,

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
را بنويسيد: خود 10گذاري چند از  ، هدف3هندسه هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 

قيقهد 15وقت پيشنهادي: 73 تا 50هاي  صفحه: )3Rتا سر بردارها در ( بردارها  - آشنايي با مقاطع مخروطي: 3هندسه 
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ن  وروز با  ی٨٠، تاب  ی دوره  ور ریا ن ی  صا ث ا با ود. صد 

؟گر مينيمم يكتا است احاطهمجموعة ، گرافدر كدام  -111

1 (  2 (

3 (4K     4 (7P

؟گر مينيمال است احاطه ةرئوس براي گراف مقابل، يك مجموع ةكدام مجموع - 112

1 ( 2 5 6 8, , ,2 ( 5 10 7 2, , ,

3 ( 2 5 8 9, , ,4 ( 2 6 9 10, , ,

؟مجموعه دارد گراف مقابل چند  -113

1 (3  2 (2  

3 (1  4 (4  

؟گر دارد گراف مقابل چند مجموعة احاطه - 114

1 (256  2 (128  

3 (154    4 (135  

6pطوري كه  باشد به pگرافي از مرتبة  Gاگر  -115   2و گري گراف  ، آنگاه عدد احاطهG ؟كدام است

2ا ي 1) 4  3يا  2) 3  3) 2  2) 1

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدفرياضيات گسستههاي درس  گويي به سؤال سخلطفاً قبل از شروع پا

توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
زمون امروزبراي آ 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 

قيقهد 15وقت پيشنهادي:  شمارش، بدون شمردن: 1رياضي تركيبيات (شمارش) /  -سازي  گراف و مدل:  رياضيات گسسته
140تا  118هاي  صفحه:  1رياضي /  73تا  43هاي  صفحه:  رياضيات گسسته
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؟وجود دارد 9با مجموع ارقام  10000تر از  كوچكطبيعي چند عدد  - 116

1 (120  2 (220  

3 (165  4 (126  

1معادلة - 117 2
3 4 5

15
x x

x x x
 

 
؟چند جواب طبيعي دارد ،

1 (40  2 (12  3 (16  4 (32  

مربع التين -118
1 2 3
3 1 2
2 3 1

؟ي التين زير متعامد استها يك از مربع با كدام

1 (
2 3 1
1 2 3
3 1 2

  2 (
2 1 3
1 3 2
3 2 1

3 (
3 1 2
2 3 1
1 2 3

  4 (
1 2 3
3 1 2
2 3 1

4چند مربع التين  - 119 4 ؟دنپر شده باش مقابلهاي آن به شكل  وجود دارد كه برخي از خانه

1 2
1 3

1 2
1

  1) 2هيچ) 1

3 (2  4 (4  

3در مربع التين  -120 3  ؟حداكثر چقدر است شده در شكل، مشخصهاي  ، مجموع اعداد مربوط به خانهمقابلشكل
 

 

1 (8  2 (9  

3 (10  4 (12  
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وروز  تاب  ی   ث  م. ١١ ازای یک  ار داد ؤال 

كند. مسـاحت ايـن مثلـث تقسيم مي 5/7و  5/2هاي  خط به طول آن را به دو پاره ،الزاويه، نيمساز وارد بر وتر در يك مثلث قائم - 121

؟كدام است

1( 15  2( 20  

3( 30    4( 40  

بـه نـوك Bو  Aاز راستاي قائم منحرف شده است. دو ناظر  15متر مطابق شكل در اثر طوفان،  5برق به طول  غچرايك تير  -122

دو نـاظر چنـد متـر اسـت؟ ةدرجـه اسـت. فاصـل    15و  30ترتيـب    ديـد آنهـا بـا سـطح افـق بـه       ةاند و زاوي تير خيره شده

75 0 95(sin ~ / )


1( 5/9  2 (10 

3( 5/14    4 (19  

؟مثلث از سه رأس آن كدام استاضالع هاي  نقطة همرسي عمودمنصف هاي ه، مجموع فاصلمقابلدر شكل  -123

1 (1  2 (2  

3 (3  4 (4  

؟است كداماندازة شعاع دايرة محاطي داخلي  ،در شكل مقابل -124

1 (2  2 (4  

3 (6  4 (8  

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف2هندسه هاي درس  گويي به سؤال اسخلطفاً قبل از شروع پ

توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
امروزبراي آزمون  10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 

قيقهد 15وقت پيشنهادي:   76 تا 61هاي  صفحه: روابط طولي در مثلث: 2هندسه 



  10ة صفحرياضي اختصاصي دوازدهم   97 اسفند 17آزمون  - 5پروژة 

؟كدام است ABCاست. اندازة محيط مثلث  A داخلي زاويةنيمساز  ADدر شكل مقابل،  - 125

1 (40  2 (42  

3 (44  4 (46  

؟كدام است ABCاندازة مساحت مثلث  ،در شكل مقابل -126

1 (240  2 (270  

3 (300    4 (480  

اسـت. 5و  9ترتيـب بـه فاصـلة     به 21و 13طول  از اضالع به درون مثلث اي ، نقطه21و  20، 13، به اضالع ABC ثلثدر م -127

؟، كدام است20فاصلة اين نقطه از ضلع به طول 

1 (5/1  2 (2  3 (5/2  4 (3   

هواپيمـا از دو هاي هاند. اگر مجموع فاصل درجه رصد كرده 45و  30هاي  دو ايستگاه رادار، هواپيمايي را با زاويهزير، مطابق شكل  - 128

3ايستگاه برابر  1 6 ؟كيلومتر باشد، آنگاه فاصلة اين دو ايستگاه از يكديگر چند كيلومتر است 275 4sin
 

  
 



1 (35/0  2 (45/0  

3 (2 1     4 (2 2

؟است 3چند برابر  ABCDهاي داده شده، مساحت چهارضلعي  در شكل مقابل با توجه به اندازه -129

1 (6  2 (25/6  

3 (5/6    4 (75/6  

قرار دارد. فاصلة Aز رأس اواحد  7به فاصلة  BCروي ضلع  Dواحد، نقطة  8ضلع طول به  ABCاالضالع  در مثلث متساوي - 130

 ؟است AC، چند برابر فاصلة آن از ضلع ABضلع از  Dة طنق BD CD

1 (3/0  2 (4/0  

3 (6/0  4 (8/0  
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؟است نادرستهاي زير  يك از گزاره كدام -131
شود. تر مي با افزايش اندازة نمونه، برآوردها به ميانگين نزديك) 1
يابد. معيار برآورد ميانگين كاهش مي با افزايش اندازة نمونه، انحراف )2
تري براي برآورد ميانگين جامعه داريم. ي كمبا كاهش اندازة نمونه، خطا )3
تر باشد، برآورد بهتر است. معيار برآورد ميانگين كم هرچه انحراف) 4

3معيار برآورد ميانگين از  است. حداقل اندازة نمونة انتخابي از اين جامعه چقدر باشد تا انحراف 12معيار يك جامعه برابر  انحراف -132
تر نشود؟ بيش

1 (16  2 (36  3( 64  4 (144  
1صورت  خانواده، تعداد فرزندان خانواده به 10اي شامل  در جامعه - 133 3 4 2 4 5 1 2 3 2, , , , , , , , تـرين تـرين و بـيش   است. اختالف بين كـم  ,

؟كدام است 4ا اندازةبي ياه اي ميانگين بر اساس نمونه مقدار برآورد نقطه
1( 3  2 (5/2  3 (2  4 (5/1  

تر از اي ميانگين توسط يك نمونة دو عضوي بزرگ اي شامل اعداد طبيعي يك رقمي، با كدام احتمال برآورد نقطه در فضاي نمونه -134
است؟ 6
1( 1

62( 2
9  3( 1

3  4 (1
4

1تايي از يك جامعه برابر 25اي اگر انحراف معيار برآورد ميانگين نمونه - 135  225اي باشد، انحراف معيار برآورد ميـانگين نمونـه   /8
؟تايي از اين جامعه كدام است

1 (2/0  2 (3/0  3 (6/0  4 (9/0  
صورت  خانواده برحسب ميليون تومان به 6درآمد ماهيانة يك جامعه شامل  -136 2 3 4 6 7 8, , , , است. اگر براي برآورد ميانگين درآمد ,

ماهيانه در اين جامعه، نمونة  2 ؟نيستانتخاب شود، كدام گزينه صحيح  ,6
است. 4اي از پارامتر جامعه برابر  آورد نقطهبر) 2است. 4آمارة نمونه برابر ) 1
كند. طور دقيق برآورد نمي نمونة انتخاب شده، ميانگين جامعه را به) 4است. 4پارامتر جامعه برابر ) 3

2صورت  اعداد انتخابي بهتصادف انتخاب شده است. اگر  به Nتا 0عدد از ميان اعداد  12- 137 4 5 7 12 13 15 17 19 23 24 25, , , , , , , , , , باشـد، ,
؟كمك پارامتر ميانه كدام است به Nاي از  برآورد نقطه

1 (27  2 (28  3( 29  4 (30  
شش عدد Nتا 0از اعداد صحيح  - 138 كمـك پـارامتر بـه  Nاي از تصادف انتخاب شده است. بـرآورد نقطـه   به 11و  7،8، 5، 3، 2،

؟ميانگين كدام است
1 (15  2 (14  3 (13  4 (12  

20ترتيب عضوي به 3هايي  عضوي، ميانگين توسط نمونه 4در يك جامعة  -139
3،8،25

برآورد شده است. ميانگين اين جامعـه 9و3
؟كدام است

1 (8  2 (25/8  3 (5/8  4 (9  
از مجموعة در انتخاب يك نمونة دوتايي  -140 1 2 3 49S , , , ...,؟، با كدام احتمال ميانگين نمونه و جامعه يكسان است

1 (1
242 (1

253 (1
494 (1

50

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدفآمار و احتمالهاي درس  سؤال گويي به لطفاً قبل از شروع پاسخ

توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 

قيقهد 15وقت پيشنهادي: 127تا  118هاي  صفحه  :استنباطيآمار :  آمار و احتمال
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وروز  تاب  ؤال  ای   ی  ٢ا  ه زمان ب  ٣ا ون د رید،  آز ی ١٠٠ذا ی را  دود  ؤا ی  ید  زما ید. ۵/٣وا سا مام  ت  ا   سا

اي از فضا افقي و در جهت غرب اسـت. اگـر در يك لحظة خاص، ميدان الكتريكي مربوط به يك موج الكترومغناطيسي در نقطه - 141
؟ميدان مغناطيسي مربوط به آن افقي و به طرف شمال باشد، جهت انتشار آن در كدام سو است

شرق) 4  جنوب )3  پايين )2  باال )1

كشـد مكان فنري كه در آن موجي طولي ايجاد شده است، مطابق شكل زير است. حداقل چند ثانيه طول مي –جايي  نمودار جابه -142
؟شدگي بيشينه برسند هايي از فنر كه در حالت بازشدگي بيشينه قرار دارند، به وضعيت جمع تا بخش

1( 04/0  2( 03/0 
3( 02/0  4 (01/0  

شـود. امـواج درونـي و نوع موج سطحي و دروني از كانون سطحي و كانون اصلي زلزله منتشـر مـي   2به هنگام رخ دادن زلزله  -143
اند. امواج سطحي روي سطح زمين و امواج درونـي در درون زمـين سطحي هر كدام خود از دو نوع طولي و عرضي تشكيل شده

دقيقـه و اخـتالف زمـاني 5/0اولين موج طولي و عرضي دروني به يـك آشكارسـاز   يابند. اگر اختالف زماني رسيدن  انتشار مي
چند كيلومتري سطح زمين قرارباشد، كانون اصلي زلزله در  18sرسيدن اولين موج طولي و عرضي سطحي به همان آشكارساز 

8(سرعت امواج طولي =  ؟دارد km

s
4عت امواج عرضي= و سر km

s
(

1( 384  2( 96  
3( 192  4 (240  

يابـد. تـراز شـدت درصد افزايش مي 25شنويم  برابر شود، تراز شدت صوتي كه مي 100رسد  اگر شدت صوتي كه به گوش ما مي -144
؟بل است صوت اوليه چند دسي

1( 80  2( 100  3( 200  4 (50  

صـوتي اول در كنـار ةصوتي ديگر مشابه چشم ةچشم 4بل است. اگر  دسي 1 ةانداز  مشخص به ةتراز شدت صوتي در يك نقط - 145
ــراز شــدت صــوت در همــان نقطــه  چشــمة اول  ــد، ت ــرار گيرن ــيش چنــد دســي  ق ــل ب ــر مــي ب 5شــود؟  ت 0 7log / )،

3 0 5log /،2 0 3log / نظر شود.) و از اتالف انرژي صرف
1 (3  2 (4  3 (7  4 (8  

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف3فيزيك هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
سخ صحيح بدهيد؟توانيد پا سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 

قيقهد 30وقت پيشنهادي: 114 تا 74هاي  صفحه: هاي موج كنش برهمنوسان و موج، :  3فيزيك 

20m
v

s
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صـوتي  دهد. كدام گزينه در مورد بسامد شنونده را در دو وضعيت مختلف نشان مي ياهاي زير، جهت حركت چشمة صوتي  شكل -146
يكسان است.)در هر دو حالت  vشمة صوت و تندي چ(بسامد  ؟باشد ود، درست مينش كه شنونده در دو حالت مي

 .شنوند ميچشمه مد ابسهر دو شنونده، بسامد بيشتري از  )1

.شنوند ميچشمه بسامد هر دو شنونده، بسامد كمتري از  )2

.شنود ميچشمه بسامد ) بسامد كمتري از 2( ةچشمه و شنوندبسامد ) بسامد بيشتر از 1( ةشنوند )3

.شنود ميچشمه بسامد ) بسامد كمتري از 1( ةچشمه و شنوندبسامد از ) بسامد بيشتر 2( ةشنوند) 4

منبع صوتي وسط فاصلة شخص و ديواري قرار دارد. كمترين فاصلة ديوار و شخص چند متر باشد تا شخص پژواك صداي منبـع -147

340m(تندي صوت در هوا  ؟را از صداي اصلي تميز دهد

s
است.)

1( 17  2( 34  3( 3/11  4 (6/22  

،2Mتابد و پس از بازتاب از آينة تخـت   مي1Mنسبت به سطح افق به سطح آينة تخت ̂با زاوية  SIشكل زير، پرتو  بقمطا  -148

پرتوي تابش به آينة اول و بازتابش از آينة دومبين نسبت به افق كم كنيم، زاوية  10را  ̂شود. اگر  از مجموعه خارج مي x̂

؟كدام است
1( 2( 2

3( 10       4 (20  

در سطح مشترك دو ماده شكست پيـدا كـرده اسـت. ،مطابق شكل، پرتو فرودي زرد رنگ كه تركيب دو نور قرمز و سبز است -149
؟دهد كه از لحاظ فيزيكي ممكن است كدام شكل، شكستي را نشان مي

1( 2( 

3(     4 (

اطيسي در يك محيط شفاف است. ضـريب شكسـت ايـن محـيطننمودارهاي زير مربوط به ميدان الكتريكي يك موج الكترومغ - 150

83 ؟چقدر است 10 m
(c )

s
 

1( 2/1  2( 25/1

3( 3/1  4 (4/1  
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تابد. اگر ضـريب شكسـت مي 9cmاي به ضخامت  به سطح يك تيغة شيشه 53مطابق شكل با زاوية تابش از هوا نوري  يپرتو -151

؟متـر اسـت   چنـد سـانتي  اي  شـه روي وجه تيغة شي ،پرتوي تابش امتداد خروجي از تيغه بانور  يپرتوفاصلة باشد،  6/1شيشه 

 37 0 6 3 1 7sin / , / 

1( 9/4  2( 9/6  

3( 6/5  4 (5/7  

ايـم و است. آزمايش يانگ را با نور بنفش در هوا انجام داده 660nmو  400nmترتيب  طول موج نور بنفش و نور زرد در هوا به - 152

1وشن پهناي هر نوار ر 2/ mm  و با نور زرد (با ثابت ماندن 1/1ضريب شكست با محيط شفافي در شده است. اگر اين آزمايش را

؟متر خواهد شد پارامترهاي آزمايش) تكرار كنيم، پهناي هر نوار روشن چند ميليساير 
1( 2/1  2( 8/0  3( 8/1  4 (2/2  

زنيم (شكل را اي مي ضربه Bته و به نقطة گرفاز تار را با يكي از انگشتان  Cثابت شده است. نقطة  Gو  Aتاري بين دو نقطة  - 153

صلة بينا(ف ؟كند اين حالت به درستي توصيف مي بسامدهاي تشديديهاي زير وضعيت كاغذها را در  يك از گزينه ببينيد.) كدام

مجاور يكسان است.) ةهر دو نقط
 افتند. مي Dو  Fكاغذهاي  )2  مانند. ساكن مي Eو  Fكاغذهاي  )1

افتد. مي Fفقط كاغذ ) 4    ماند. ساكن مي Dفقط كاغذ  )3

آيد. شكل به نوسان در مي Aو دامنة  10Hzگاه محكم كشيده شده است در هماهنگ اول خود با بسامد  تاري كه بين دو تكيه - 154

0tي تار در هماهنگ سوم و در جاي زير جابه  1لحظـة  جـايي تـار را در    دهد. كدام گزينه جابه را نمايش مي
45t s نمـايش

؟دهد مي

1( 2( 

3( 4 (

20mگاه بسته شده است و سرعت انتشار موج در آن  بين دو تكيه 65cmطنابي به طول  - 155

s
از 20cmاست. اگر بدانيم در فاصلة 

؟ست، حداقل بسامد موج چند هرتز استيك انتهاي ثابت طناب گره تشكيل شده ا
1( 50  2( 100  3( 200  4 (400  



  15 ةصفح  رياضي اختصاصي دوازدهم 97 اسفند 17آزمون  - 5 ةپروژ

كشـش آن نصـفوي نيرو  Aدو برابر جرم ريسمان  Bولي جرم ريسمان  ،طول يكساني دارند Bو  Aجنس  هاي هم ريسمان - 156
دهند. در كـدام وضـعيت، هاي موج ايستاده در دو ريسمان را نشان مي هاي زير نقش باشد. گزينه مي Aكشش ريسمان نيروي 
كنند؟ در بسامد تشديدي يكساني نوسان مي Bو  Aهاي  ريسمان

1( 2( 

3(   4 (

شده است. اگر نيروي كشش تار را لتشكيكشيده و بسته شده است و در آن امواج ايستاده  4Nگاه با نيروي  تاري بين دو تكيه - 157
12N ؟شود افزايش دهيم، فاصلة بين يك گره از يك شكم متوالي در هماهنگ سوم چند برابر مي

1( 2  2( 1  3( 1
24 (2

3
ه بسامدي برحسـبچاز ديوار محكم شده است. اين سيم با حداقل  Bو  Aبين دو نقطة  50cmمطابق شكل، سيمي به طول  - 158

20m(تندي انتشار موج در سيم برابر  ؟گره تشكيل شود Cهرتز به ارتعاش درآيد تا در نقطة 

s
است.) 

1( 50  2( 100  
3( 150  4 (200  

درست بيان شده عبارت دربارة آندو انتها باز نشان داده شده است. چند صوتي  ةيكي از مدهاي ايجاد شده در لول زيردر شكل  - 159
است؟

 الف) موج ايجاد شده درون لوله از نوع عرضي است.

ب) مد نشان داده شده مد سوم است.
متوالي است. ةدو گر ةله دو برابر فاصلپ) طول لو

يكسان است. Bو  Aنوسان نقاط  ةت) دامن
صفر) 4  3 )3  2 )2  1 )1

؟اند هاي صوتي چند مورد از موارد زير درست بيان شده در مورد موج ايستاده و تشديد در لوله -160
ها در هر مد يكسان نيست. ها و گره تعداد شكم ،انتها بازالف) در لولة صوتي دو 

دهد. موج در مد اول رخ مي حداقل طول ،ب) در لولة صوتي دو انتها باز
ها در دو مد متوالي همواره برابر يك است. پ) در لولة صوتي يك انتها باز تفاضل تعداد گره

ها يكسان است. ها و گره شكم در لولة صوتي يك انتها باز، در هر مد همواره تعدادت) 
1( 4  2( 3  3( 2  4 (1  

AA

A
A

BB

B
B
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Bسوي در ميدان مغناطيسي يكنواخت و درون MNسيم تكه مطابق شكل زير،  - 161
   در حال سكون قرار دارد. اگر سـيمMN بـه

كدام گزينه درست است؟ Nو  Mسمت راست شروع به حركت كند، در مورد پتانسيل الكتريكي نقاط 
تر است. بيش N ة) پتانسيل الكتريكي نقط2  تر است. بيش M ةپتانسيل الكتريكي نقط) 1

كرد.قطعي  توان اظهارنظر ) نمي4  يكسان هستند. Nو  M) پتانسيل الكتريكي نقاط 3

ةدهيم. اگـر يـك ذر   ك جهت عبور ميرا در ي Iهاي  ، جرياناند ثابت شدهروي يكديگر  طور موازي روبه مشابه كه به ةاز دو حلق -162
شتاب سقوط آن چگونه است؟ ةبدون سرعت اوليه رها شود، انداز (A)اي روي محور مشترك دو حلقه  باردار با بار منفي از نقطه

)g نظر شود) ها صرف شتاب گرانش است و از تمامي اصطكاك
يابد. پس كاهش ميسابتدا افزايش و  )2  يابد. پس افزايش ميسكاهش و ابتدا  )1

برابر نيست. gولي با است ثابت  )4    است. gثابت و برابر با  )3

وارد ميدان مغناطيسي افقي وباشد،  كه به سمت راست مي vافقيبا تندي  qو بار  mمطابق شكل زير، ذرة بارداري به جرم  -163
هاي آن بر راستاي حركت بار عمود است. اندازه و جهت ميدان مغناطيسي مطابق با كدام گزينه باشـد شود كه خط يكنواختي مي

؟باشدو به سمت پايين  2g تا شتاب ذره در لحظة ورود به ميدان برابر با

1( mg

qv
2mg )2  سو ، درون

qv
mg )3  سو ، برون

qv
2mg)4  سو ، برون

qv
سو ، درون

هـاي مغناطيسـي . ميداناند ثابت شده سيم راست و موازي حامل جريان مطابق شكل زير سه -164

58ترتيب  ) به3) در مكان سيم (2) و (1هاي ( سيم 10 T  56و 10 T است. برايند نيروهاي
0وارد بر  2/ m ) در 3از سيم (SI ؟كدام است

1( 4 42 56 10 1 08 10/ i / j    
 

   2( 4 42 56 10 1 08 10/ i / j   
 

 

3( 5 51 2 10 1 6 10/ i / j    
 

4 (5 51 2 10 1 6 10/ i / j   
 

قيقهد 15وقت پيشنهادي:   130 تا 83هاي  صفحه: الكترومغناطيسي و جريان متناوبالقاي  –مغناطيس :  2فيزيك 

 : توجه  
يد.ها) پاسخ ده ) (فقط به يكي از آن1( فيزيك) و يا 2( فيزيكصورت زوج كتاب است؛ يعني شما بايد به يكي از دو دسته سؤال  ) به1( فيزيك ) و2( فيزيككنيد كه دروس   گرامي، توجه آموزان دانش

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
خود را بنويسيد: 10ذاري چند از گ ، هدف1يا  2فيزيك هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 

B
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ها برابـر بـا ترك حلقهكند و ميدان مغناطيسي در مركز مش عبور مي 2Iو 1Iهاي  مركز جريان مطابق شكل زير، از دو حلقة هم - 165

اضـافه 2Aتر سه برابر شعاع حلقة كوچكتر باشد و بدون تغيير جهت، به جريان هر دو حلقـه   صفر است. اگر شعاع حلقة بزرگ

؟ها چگونه خواهد بود شود، جهت ميدان مغناطيسي برايند در مركز حلقه
 سو درون )2    سو برون )1

هر سه گزينه ممكن است.) 4    يند صفر است.ميدان برا )3

از اين سيملوله عبـور 2Aاند. اگر جريان  هاي آن به يكديگر چسبيده سازيم كه حلقه اي آرماني مي داري سيملوله از سيم روكش -166

42داخل آن برابر با يكنواخت كند، بزرگي ميدان مغناطيسي  10 T شود. قطر سيمي كه سـيملوله از آن سـاخته شـده مي

7( ؟متر است است برابر با چند ميلي
0 4 10 T.m

A
    3و 14/ (

1( 34 10   2( 4   3( 0 4/   4 (40

زمان مطابق سهمي شكل زير است، بزرگي نيروي محركة القايي متوسـط در رحسبنمودار شار مغناطيسي عبوري از يك حلقه ب -167

؟ثانية سوم چند ولت است
1( 10  2( 8

3( 14  4 (30  

هاي ميدان مغناطيسي يكنواختي است. اگر در يـك عمود بر خط 20و مقاومت الكتريكي 2100cmاي با مساحت سطح حلقه - 168

0بازة زماني معين، ميدان مغناطيسي از  32/ T  0و رو به باال به 14/ T و رو به پايين برسد، بار شارش شده از هر مقطع سيم اين

؟حلقه در اين مدت چند ميكروكولن خواهد شد

1( 42 3 10/ 2( 52 3 10/ 3( 23   4 (230 

لقـاگر دريابد. جريان عبـوري از ا  درصد كاهش مي 36كاهش يابد، انرژي ذخيره شده در آن  4Aاگر جريان عبوري از القاگري  -169

؟حالت دوم چند آمپر است
1( 6  2( 10  3( 16  4 (20  

200صـورت   بـه  SIدر متناوب هاي آرماني نشان داده شده در شكل زير، اگر معادلة ولتاژ مولد  مبدل ةدر مجموع - 170 4sin t


  

؟ت استااهمي چند و 10باشد، بيشينة توان مصرفي در المپ 
1( 160  2( 1000

3( 640  4 (40  
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؟است نادرستهاي زير  يك از عبارت كدام - 171
آن مـادهماي ويژة مـولي  افزايش يابد، گر 1Kدماي آن  ،شده تعيين يدهيم تا در شرايط فيزيك مقدار گرمايي كه به يك مول از ماده مي )1

.است

شود. گذار از فاز جامد به فاز مايع، ذوب ناميده مي )2

ناميم. تبديل حالت مستقيم جامد به گاز را چگالش مي )3

يابد. با افزايش سطح مايع، آهنگ تبخير سطحي افزايش مي) 4

ترتيب از راسـت كند. به دررو را طي مي دما و بي حجم، هم اي مطابق شكل زير شامل سه فرايند هم مقدار معيني گاز كامل، چرخه -172

دررو و عالمـت حجم، عالمت تغيير انرژي دروني گـاز در فراينـد بـي    شده توسط گاز در فرايند هم به چپ عالمت گرماي مبادله

؟مطابق با كدام گزينه است ،دما ايند همشده توسط گاز در فر گرماي مبادله
منفي، مثبت، مثبت )2مثبت، منفي، مثبت )1

منفي، مثبت، منفي) 4منفي، منفي، منفي )3

47كرد يك يخچال فرضي كارنو كه بين دو منبع با دماهايلضريب عم - 173 C  167و C ؟است كدامكند،  كار مي

1( 8
32( 8

53( 7
34 (7

4
شود؟ يخچالي است كه در آن قانون دوم ترموديناميك نقض مي ةدهند با توجه به جدول زير، كدام وسيله نشان -174

1( A

2 (B  

3(  C

4 (D  

21هاي  استيرن، با مساحت كل ديواره يخداني از جنس پلي ةجعب - 175 1/ m  2و ضخامت ديوارةcm در اختيار داريـم. اگـر اخـتالف

15سطح داخلي و خارجي اين يخدان برابر با دماي  C  ،؟شدن يخ داخل يخدان چنـد گـرم بـر ثانيـه اسـت      آهنگ ذوب باشد

)330F

kJ
L

kg
  0و 01 W

k /
m.K

(

1( 025/0  2( 52 5 10/ 3( 04/0  4 (54 10

قيقهد 15وقت پيشنهادي: 178 تا 95هاي  صفحه: ترموديناميك -دما و گرما : 1فيزيك 

 : توجه  
ها) پاسخ دهيد. ) (فقط به يكي از آن1( فيزيك) و يا 2( فيزيكصورت زوج كتاب است؛ يعني شما بايد به يكي از دو دسته سؤال  ) به1( فيزيك ) و2( فيزيككنيد كه دروس   گرامي، توجه آموزان دانش

C HW(J) Q (J) Q (J)

A

B

C

D

 





40 60 100
50 50

40 60 100
50 50





وسيله
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اي در آن نشـان داده شـده اسـت. اگـر ضـريب انبسـاط طـولي فلـز برابـر اي فلـزي و نـازك بـا حفـره     در شكل زير، صفحه -176

Kبا  6 112 مساحت حفره چند درصد و چگونه تغيير ميC200ةباشد، با افزايش دماي صفحه به انداز10 كند؟ ،

يابد. ، كاهش مي24/0) 2يابد. ش مي، افزاي24/0) 1

يابد. ، كاهش مي48/0) 4يابد. ، افزايش مي48/0) 3

كند. ) دريافت مي2) را ماشين گرمايي آرماني (1رمايي تلف شده در ماشين گرمايي آرماني (گوارة شكل زير، تمام انرژي  در طرح - 177

؟) چند درصد است1ة ماشين گرمايي (درصد باشد، بازد 25برابر با ) 2اگر بازدة ماشين گرمايي (
1( 15  

2( 25  

3( 30  

4 (20  

3جمي حاي مايعي به ضريب انبساط  داخل دو ظرف استوانه - 178 10 8 10/
K

   هـا ايم و فشار ناشي از مايع در كف ظـرف  ريخته

1ترتيب برابر با  ها به يكسان است. اگر دماي مايع در ظرف 20 C    2و 70 C       هـا باشد، نسـبت ارتفـاع مـايع در ظـرف

2

1

h

h

 
 
 

؟برابر كدام است 

1( 96/0  2( 04/1  3( 4/10  4 (6/9  

47در شكل زير، جيوه در حال تعادل و دماي هواي محبوس در شاخة سمت چپ برابر با -179 Cهـواي محبـوس را است. اگر دماي

80 C  8افزايش دهيم، اختالف ارتفاع جيوه در دو طرف لولهcm خواهد شد. طول ستون هواي محبوس در سـمت چـپ لولـه

313( ؟متر خواهد شد پس از اين افزايش دما، چند سانتي 6 g
/

cm
 ½¼Ã] ،0 76P cmHg و قطر لوله در دو طـرف يكسـان

را گاز آرماني فرض كنيد.)هوا  و است
1( 5/10  2( 21  3( 5/12  4 (23  

Pنمودار  - 180 V  كند، مطابق شكل زير است. باالترين دماي گاز طي اين فراينـد در چـه مول گاز كامل طي مي 25/0فرايندي كه

8 ؟دهد رخ مي ليترحجمي از گاز برحسب  J
R

mol.K
  
 

1( 5  2( 5/2  

3( 5/3  4 (4  
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؟باشد مي نادرست سديم كلريد كدام گزينه در مورد -181
باشد در فناوري تبديل انرژي خورشيدي به انـرژي صورت مايع مي به علت اين كه در گسترة دمايي زيادي به وباشد  يك تركيب يوني مي) 1

رود. كار مي هالكتريكي ب
6برابر آن هاي شبكة بلور  هر يك از يونشود و عدد كوئورديناسيون  ها وارد مي ها و آنيون ها بر كاتيون جهت ةروهاي جاذبه و دافعه از همني )2

است.
باشد. مييون كلريد بزرگتر از يون سديم شعاع  ،پس از انتقال الكترون اما استاتم سديم بزرگتر از اتم كلر شعاع  )3
787NaCl(s)صورت  شي شبكة آن بهمعادلة فروپا )4 kJ Na(g) Cl(g)   .است

.... هـايي ماننـد ...............   اند اما در ويژگـي  هايي مانند ................. مشابه در ويژگي  pو  s هاي هو فلزهاي دست dفلزهاي دستة  - 182
تفاوت دارند.

تنوع عدد اكسايش و رسانايي گرمايي –پذيري و رسانايي الكتريكي  شكل) 1
ذوب ةخواري و نقط چكش –پذيري  رسانايي گرمايي و شكل )2
تنوع عدد اكسايش و نقطة ذوب –نايي الكتريكي اخواري و رس چكش )3
نقطة ذوب و تنوع عدد اكسايش –جال و سختي  )4

؟دندرستي تكميل كن ند مفهوم جملة زير را بهنتوا هاي زير مي ارتچه تعداد از عب - 183
»...................... به كار رود. ةتواند براي مقايس براي هر يون ............ كميتي است كه مي«

نقطة ذوب –ب) نسبت بار به حجم   ها كنش ميان يون ميزان برهم –الف) چگالي بار 
آنتالپي فروپاشي –ت) چگالي بار   حكام شبكة بلوراست –پ) نسبت بار به شعاع 

1 (4  2( 3  3( 2  4( 1  
؟كند درستي تكميل مي زير مفهوم جملة داده شده را به هاي گزينهاز  يك كدام -184

.............»اش،  سازنده هايدر واكنش تشكيل سديم كلريد از عنصر«
رسند. سديم و كلر به آرايش گاز نجيب يكسان مي) 1
.كمتر استها  دهنده نرژي فراورده نسبت به واكنش) سطح ا2
) اتم سديم اكسنده و اتم كلر كاهنده است.3
آيد. وجود مي هها ب منظم از مولكولو بعدي  سهبلوري  رنگ با شبكة يك جامد يوني سفيد) 4

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف3شيمي هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

است؟ بوده 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 

قيقهد 10 :وقت پيشنهادي88تا  65هاي  صفحه: اي از هنر، زيبايي و ماندگاري شيمي جلوه:  3شيمي 
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؟درست است گزينهكدام  - 185
وجود دارد. هگوش ششهاي  بعدي با حلقه سهيك آرايش منظم و مانند گرافن در ساختار يخ ) 1
.ستا متصل ياتم اكسيژن ديگر با پيوند هيدروژن 2در بلور يخ هر اتم هيدروژن با يك اتم اكسيژن پيوند اشتراكي و با  )2
هاي آن وابسته است. در يك تركيب مولكولي آنتالپي تبخير و نقطة جوش آن به پيوندهاي اشتراكي درون مولكول )3
ها پيوندهاي اشتراكي ميان شمار معيني از اتمدر ساختار آنها در حالت جامد  كههاي مولكولي هستند  تركيب هاي آلي جزو اغلب تركيب )4

وجود دارد.
دهد، نشان مي pmبرحسب سازندة آنها اتم هاي متداول را در مقايسه با اندازة  كه اندازة شعاع برخي يون مقابل شكلبا توجه به  - 186

؟است نادرستام گزينه كد
براي) 1 شعاع به بار 2Mgنسبت 23برابرريبقت به 03 10/  .است
شعاع )2 به بار نسبت 2Sاگر 21برابر 09 10/ باشد،A150برابرpm .بود خواهد
2صورت مقايسة آنتالپي فروپاشي شبكه به )3 2MgS MgCl Na S NaCl    .به درستي انجام شده است
دارد.وارونه كي كاتيون و آنيون نسبت مستقيم و با شعاع آنها رابطة يآنتالپي فروپاشي با بار الكتر )4

نادرستكدام گزينه ختم شود،  52pو  22p ،32p ،42pهاي ترتيب به زير اليه بهDو   A ،B ،Cهاي اگر آرايش الكتروني اتم - 187
است؟

تر از صفر است. بزرگ 3BDگشتاور دوقطبي مولكول ) 1
است. 2BCهمانند 4ADقطبي گشتاور دو) 2
كنند. ترين حجم هواكره را اشغال ميبيش 2Bو 2Cهاي  مولكول) 3
مولكولي خطي و ناقطبي است. 2ACمولكول ) 4

؟استكدام النسي اكوو هايمولكولي به تعداد جامد هاي تركيبزير، نسبت تعداد  هاي تركيببين  از - 188
2- الماس 5 6 14 2 2 2C H OH(l) C H (l) Sn(s) SiC(s) PbI (s) Br (l) KF(s) N (g)       -  كوارتز - گرافن

1 (2  2( 5/0  3( 1  4( 33/1  
؟به كار رفته است، درست است رو روبهفلزي كه در شكل  بارةچند مورد از مطالب زير در - 189

رود. ها به كار مي رگبراي الف) اين فلز با تشكيل آلياژ با يكي از فلزهاي هم دورة خود در ساخت استنت 
دانه معدني سفيد رنگ است. ب) يكي از اكسيدهاي اين فلز رنگ

هاي موجود در آب دريا به ميزان ناچيزي برابر سايش مقاومت كرده و برخالف آن با ذره پ) همانند فوالد در
دهد. واكنش مي

هاي فيزيكي آن است. پذيري از ويژگي نايي الكتريكي و شكلات) رسانايي گرمايي، رس
1 (4  2( 3  3( 2  4( 1  

؟درست است گزينهكدام  -190
جسم است.آن ي جذب شده توسط ها ، طول موجاجسام با رنگ مشخص ديده شدنعلت ) 1
شود. اكسيد را به يك جسم اضافه كنيم، رنگ قرمز از آن جسم بازتاب مي (II)اگر رنگ دانة آهن )2
3( 2TiO كند. هاي مرئي را بازتاب مي همة طول موج
كنند. بازتاب ميفقط ماندة آن را  و باقي مواد رنگي بخشي از نور سفيد تابيده شده را جذب )4
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؟است نادرستكدام گزينه  - 191

قطـره از محلـول كند، در حـالي كـه افـزودن دو    توليد مي هيدروژن) محلول هيدروژن پراكسيد در دماي اتاق به كندي تجزيه شده و گاز 1

دهد. طور چشمگيري افزايش مي پتاسيم يديد، سرعت واكنش را به

.پايدار است كه در ساختار خود، الكترون جفت نشده داردنافعال و  اي ه) راديكال، گون2

است.ها  آنها در واكنش، متناسب با ضريب استوكيومتري  كننده زمان براي هر يك از شركت –) شيب نمودار مول 3

هد بود.اآنها متفاوت خوتوليد يا مصرف يكسان نباشد، سرعت متوسط در واكنش ها  اگر ضريب استوكيومتري شركت كننده )4

؟است نادرست كدام گزينه -192

كنند. اسيدها توليد مي ها با دي آمين ساختگي را در صنايع پتروشيمي از واكنش دي ي) پلي آميدها1

تر است. جم خود پنج برابر مقاومحها است كه از فوالد هم آميد ترين پلي ) كوالر، يكي از معروف2

هاي نشاسته در شرايط مناسب مانند محيط مرطوب با كاتاليزگر يا محـيط اند كه مولكول هاي تجربي دريافته ها بر اساس يافته دان ) شيمي3

كنند. جاد ميشوند و مزة شيرين اي گرم و مرطوب به آرامي به مونومرهاي سازنده (گلوكز) تجزيه مي

شود. مي ها تسريع به كمك آنزيم) گوارش نشاسته شامل واكنش شيميايي تجزية آن است كه 4

3SOواكنش توليد  سرعت -193 (g)  2از گازهايSO  2وO 3، شش برابر سرعت واكنش توليدNH (g)  2از گازهايN  2وH .اسـت

3SOمصرف شده در واكنش توليد اكسيژن حجم گاز  ،در زمان و شرايط يكسان (g)  مصرف شدههيدروژن چند برابر حجم گاز

3NHدر واكنش توليد  (g) ؟است

1 (5/0    2( 3  

3( 2  4( 1/3  

قيقهد 10 :وقت پيشنهادي121تا  77هاي  صفحه: ناپذير پوشاك نيازي پايان - در پي غذاي سالم:  2شيمي 

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف1يا  2شيمي هاي درس  گويي به سؤال شروع پاسخلطفاً قبل از 

توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف
راي آزمون امروزب 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 

 : توجه  
ها) پاسخ دهيد. ) (فقط به يكي از آن1( شيمييا ) و 2( شيميصورت زوج كتاب است؛ يعني شما بايد به يكي از دو دسته سؤال  ) به1( شيمي) و 2( شيميكنيد كه دروس   گرامي، توجه آموزان دانش
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3ه نشدة نمقداري پتاسيم كلرات را مطابق واكنش مواز -194 2KClO KCl O هـاي   كنيم. اگر شمار مـول  ، گرم ميKCl در

10tلحظة  s  3هاي  مول و شمار مول 4/0برابرKClO  2وO  20در لحظةt s مول باشد، سرعت 75/0و  6/0ترتيب برابر  به

؟اند ترتيب از راست به چپ كدام بههاي اولية پتاسيم كلرات  مولشمار مول برثانيه و بر حسب ثانية دوم  10متوسط واكنش در 
1 (03/0 – 1/1  2( 005/0 – 1/1  3( 03/0 – 55/0  4( 005/0 – 55/0

؟است نادرستچند مورد از موارد زير  - 195
كنند. ها را براي مدت طوالني در محلول آب و شوينده قرار دهيد، بوي خوبي پيدا مي الف) اگر لباس

شوند. تبديل ميخود  ةمرهاي سازند مونودهند و به  استرها در شرايط مناسب با آب واكنش مي آميدها و پلي ب) پلي

دهد. تر رخ مي تر باشد، فرايند پوسيده شدن پارچه كند هنگ شكستن پيوندها سريعپ) هرچه آ

شود. يك اسيد توليد ميئوناتانول و بوتا ،تاآبكافت اتيل پروپانو ازت) 

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

75520H ؛مطابق واكنش موازنه نشدة اكسايش چربي كوهان شـتر  -196 kJ   ،57 110 6 2 2 2C H O O CO H O  ، يـك

آب مورد نيازاز يابد و طي اين مدت چند گرم  ساعت در صحرا، چند گرم از چربي كوهان آن اكسايش مي 10شتر پس از پيمودن 

944در صحرا شتر  رفتن راهشود؟ (آهنگ مصرف انرژي  تأمين مي شتر kJ

h
112 و باشد مي  1 16C ,H ,O : g.mol  (

1 (25/111 – 5/247  2( 25/111 – 495  3( 5/222 – 495  4( 3/234 – 6/260

د.وش مي.................. توليد  بانام .................. است كه از واكنش..................  افرمول ساختاري ............... مربوط به استري ب -197

1 (3 2 3CH CH COOCHاسيد، اتانول ، متيل پروپانوات، پروپانوئيك

2( 3 2 2 3CH CH CH COOCHيك اسيد، اتانولئوپان، اتيل پروپانوات، پرو

3( 3 2 3CH COOCH CHاتيل اتانوات، اتانوئيك اسيد، اتانول ،

4( 3 2 2 3CH CH COOCH CHمتيل پروپانوات، پروپانوئيك اسيد، متانول ،

؟است ستنادرهاي زير  چند مورد از عبارت - 198
اثر است. و از نظر شيميايي بيدر برابر گرما مقاوم است تفلون، الف) 

تواند در واكنش پليمري شـدن شـركت كربن در زنجير كربني داشته باشد، مي –هر تركيب آلي كه در ساختار خود پيوند دوگانة كربن ب) 

كند.

شوند. ياف ساختگي اليافي هستند كه در طبيعت يافت نميلاپ) 

اتن سنگين داراي چگالي و شفافيت كمتري است. اتن سبك نسبت به پلي پليت) 

1 (1  2( 2  3( 3  4( 4  
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كنند. به طوري كه نخست ................ موجود در اين مـواد بـه .................. هاي كشاورزي تهيه مي را از فراورده............... پليمرهاي  -199

شود. دن آن در شرايط مناسب .................... توليد ميتبديل شده، سپس از واكنش پليمري ش

الكتيك اسيد، الكتيك اسيد ، سلولز، پليسبز )2  الكتيك اسيد، ، الكتيك اسيدة، نشاستصنعتي ) 1

الكتيك اسيد، پلي ، الكتيك اسيدة، نشاستسبز )4  الكتيك اسيد  ، پلي، سلولز، الكتيك اسيدصنعتي )3

ــه  -200 ــرم نمون ــر ج ــي اي از  اگ ــك پل ــيانواتن  ي ــت     106kgس ــونده اس ــرار ش ــد تك ــد واح ــه داراي چن ــن نمون ــد، اي ؟باش
112 14 1(C ,N , H : g.mol )  

1 (2612 04 10/    2( 261 204 10/   3( 253 01 10/ 4( 273 01 10/ 

4سرعت واكنش  -201 2 4 32 3 3Al(s) CuSO (aq) Al (SO ) (aq) Cu(s)  يابد؟ بر اثر كدام تغيير افزايش مي

سولفات در آغاز واكنش(II)) سرد كردن محلول مس 2 ) استفاده از ظرف كوچك به جاي ظرف بزرگ1

0) استفاده از محلول يك موالر به جاي محلول 3 به جاي گرد ريز آنAlهاي ) استفاده از براده4 موالر/5

هستند؟ نادرستچه تعداد از موارد زير  - 202

 شود. ها پيوند دوگانه يافت نمي آلي هستند كه در ساختار آن ياه ها، تركيب ريزمغذي

 كنند. هاي نامطلوب و ناخواسته جلوگيري مي ها، به عنوان بازدارنده، از انجام واكنش تمامي ريزمغذي

 هايي پرانرژي و ناپايدار هستند. ها، گونه راديكال

 اند. ايي نرسيدهت هايي هستند كه به آرايش هشت ها محتوي يون راديكال

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

از تجزيه پتاسيم كلرات در گرما در 2Oليتر گاز 15 الزم است تا از ابتداي واكنش ، به تقريب چند ثانيه زمانزيربا توجه به نمودار  -203

10در شــرايط آزمــايش، برابــر2O، بــه دســت آيــد؟ (چگــالي گــاز2MnOمجــاورت 8/ g.L116وO g.mol(.اســت

2
3 2

MnOKClO (s) KCl(s) O (g) 

1 (45  

2 (20  

3 (25  

4 (10  

قيقهد 10 :وقت پيشنهادي(آزمون گواه) 2شيمي 

(mol)
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اي بـه قطـر آن به يـك سـرنگ اسـتوانه    ةاسيد كه دهان موالر هيدروكلريك 06/0محلول  100mLاي داراي  در يك ظرف شيشه - 204
2cm  ــوار منيـــزيم انداختـــه مـــي يمـــي از واكـــنششـــود. بـــراي انجـــام ن متصـــل اســـت، مقـــدار كـــافي نـ

2 22Mg(s) HCl(aq) MgCl (aq) H (g)    به چند ثانيه زمان نياز است و در اين هنگام، پيستون چندcm نسبت به

3و 120L.molشود؟ (حجم مولي گاز در شرايط آزمايش برابر جا مي محل اوليه خود جابه رض شود.)ف
1 (600 ،10

2 (600 ،20

3 (60 ،20

4 (60 ،10  

2را در نظر بگيريد: رو روبهواكنش  -205 4 3 2 4 2C H (g) O (g) C H O(g) O (g) 

با توجه به جدول زير، كدام عبارت در مورد آن درست است؟

60  50  40  30  20  10  0  ) )sزمان

51 1 10/ 51 23 10/ 51 4 10/ 51 63 10/ 51 95 10/ 52 42 10/ 53 2 10/ 
غلظت اوزون

1(mol.L )

6در يك دقيقه اول واكنش، غلظت اوزون به طور متوسط در هر ثانيه )1 13 5 10/ mol.L  يابد. كاهش مي

يابد. مي كاهشدارد كه غلظت اكسيژن در هر لحظه چقدر  بيان مي2O) سرعت متوسط توليد گاز 2

2) سرعت متوسط مصرف اتن با گذشت زمان كاهش و سرعت متوسط توليد گاز 3 4C H Oيابد. با گذشت زمان افزايش مي

60تا  50زماني  ةتر از سرعت متوسط مصرف اوزون در باز مرتبه سريع 6ثانيه،  10زماني صفر تا  ة) سرعت متوسط مصرف اوزون در باز4

ثانيه است.

اتن با ساختار ..........، واحدهاي سازنده .......... به خوبي كنار هم قرار بگيرند و ايـن نـوع سـاختار نسـبت بـه هاي پلي در مولكول - 206
است. ساختار ديگر داراي چگالي ..........

بيشتر –توانند  نمي – بدون شاخه) 2  كمتر  –توانند  مي –بدون شاخه ) 1

كمتر –توانند  نمي –دار  ) شاخه4  بيشتر  –توانند  مي –دار  ) شاخه3

رو، درست است؟ تركيبي با فرمول روبه ةكدام گزينه دربار -207
13) فرمول مولكولي آن1 21 4C H NO  .است

وه عاملي آمين و دو گروه عاملي اتري دارد.) يك گر2

) يك گروه عاملي كتوني و يك گروه عاملي آلدهيدي دارد.3

اند. اتم ديگر متصل شده 4هاي كربن به  اتم ة) هم4
CH

60
50

40

30

20

10

10 15 20 25 30 35 40 45

3 گاز �ل حجم

(min)زمان

(cm  )

HCl (aq)+ Mg (s)
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O

O

.شوند ها مصرف مي دهنده واكنش يدهد و تمام طور كامل واكنش مي آمين به گرم متيل 55/1اسيد، با  گرم از يك كربوكسيليك 1/5 -208

112تواند باشد؟ يك از آميدهاي زير مي آميد حاصل از اين واكنش، كدام 14 1(C ,N ,H : g.mol )  

1 (  2 (

3 (  4 (

پذيري مواد زير در آب به چه صورت است؟ ترتيب انحالل - 209

3 3 2 2 2 2 3 2 2 3a)CH COOH b)CH CH CH CH CH COOH c)CH CH CH CH        

1 (a c b    2 (a b c    3 (c a b    4 (b a c 

است؟ نادرسترو  روبهكدام گزينه در مورد تركيب  -210

  باشد.  ها مي الكل ةآن، دومين عضو خانواد ة) الكل سازند1

9) فرمول مولكولي آن 2 18 2C H O باشد. مي

اسيد است. آن، هپتانوئيك ةاسيد سازند ) كربوكسيليك3

شود. ) استري است كه در ميوه سيب يافت مي4

؟است نادرستكدام گزينه  - 211

هاي فيزيكي و شيميايي دارند. كنش هاي گوناگون آن با يكديگر برهم زمين از ديدگاه شيميايي پويا است و بخش) 1

ها در آب هستند. ها و مولكول درياها مخلوطي همگن از انواع يون )2

شود. محلول نقره كلريد از واكنش محلول نقره نيترات با محلول سديم كلريد تشكيل مي )3

شود. ها مي بب حفظ سالمت دندانسافزودن مقدار بسيار كمي يون فلوئوريد به آب آشاميدني،  )4

 : توجه  
ها) پاسخ دهيد. ) (فقط به يكي از آن1( شيمي) و يا 2( شيميصورت زوج كتاب است؛ يعني شما بايد به يكي از دو دسته سؤال  ) به1( شيمي) و 2( شيميس كنيد كه درو  گرامي، توجه آموزان دانش

قيقهد 10 :وقت پيشنهادي134تا  81هاي  صفحه: آب، آهنگ زندگي - ردپاي گازها در زندگي:  1شيمي 
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عبارت كدام گزينه درست است؟ -212
كنند. پذيري زيادي كه دارد، مواد گوناگوني تهيه مي واكنش دليلامروزه در صنعت از گاز نيتروژن به  )1

25ترتيب  دما و فشار بهينه براي واكنش هابر به )2 C  1وatm باشد. مي

.نيستبرابر با هم ركت كننده در واكنش هابر ش هاي مولكوليك از  هيچكوواالنسي  تعداد پيوندهاي )3

، برندة جايزه نوبل شيمي شد.2Nو 2Hميالدي به دليل تهية آمونياك از گازهاي  1918فريتس هابر در سال  )4

35كيلوگرم آب در دمـاي 5، در رو روبهبا توجه به نمودار  -213 Cحـداكثر چنـد ،

ــي ــول  ميل ــود دارد؟  2Oم ــود.)   وج ــرض ش ــده ف ــول سيرش (محل
116(O g.mol )

1 (4  2( 9/3  

3( 4/3  4( 7/2  

11و چگاليدرصد  20با درصد جرمي  يمحلول -214 3/ g.mL 3ازKNO30از اين محلـول در دمـاي ليتر ميلي 100. كرديم تهيه C

10دماي و اگر آن را تا  ........... است C  سرد كنيم. ............

كند. مي برسو 3KNOگرم  2/5 –) سير نشده 1

كند. رسوب مي 3KNOگرم  6 –سير نشده  )2

كند. ميب رسو 3KNOگرم  2/5 –فراسير شده  )3

كند. مي برسو 3KNOگرم  6 –فراسير شده  )4

برابـر شـمار مولكـول   STPليتـر گـاز اوزون در شـرايط     28/0هـاي اكسـيژن در    شمار اتم - 215 اسـت؟ 2NOدر چنـد گـرم    هـا  ،
116 14(O ,N : g.mol ) 

1 (725/1  2( 862/0  3( 453/3  4( 586/2  

؟هاي زير درست است يك از عبارت كدام -216

2Hالف) دماي جوش  O 2ازH S  2است زيرا گشتاور دو قطبي بيشترH O 2وH S است.دباي  0و  85/1ترتيب برابر  به

.هاي آن وجود دارد بين مولكولتري  است، زيرا پيوند هيدروژني قويبيشتر ب) دماي جوش اتانول از استون 

است. 3PHمربوط به  15دار گروه  هيدروژن ياه پ) كمترين دماي جوش در تركيب

.شوند آب و استون در يكديگر حل مي همانند ت) يد و هگزان 

ب و ت )4  پ و ت )3  ب و پ )2  ) الف و ب1
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گـرم گلـوكز مـورد اسـتفاده قـرار 90روز براي سوزاندن  در يك شبانهتوسط يك فرد چند درصد اكسيژن تنفس شده به تقريب  -217

حجـمو  كنـد  ميهايش  ليتر هوا وارد ريه ميلي 200بار در دقيقه و هر بار حدود  10 فرد به طور ميانگين كنيد اينفرض ( ؟گيرد مي

116( ليتر درنظر بگيريد.) 4/22مولي گازها را  12 1O ,C ,H : g.mol  (

1 (10  2( 7/11  

3( 66/7  4( 25/12  

شـود؟ مـي  30ppm، بـه تقريـب  كلر صورت جداگانه در يك كيلوگرم آب غلظت يون زير به ياه يك از تركيب از حل كردن كدام - 218
139 40 23 16 35 5 56(K ,Ca ,Na ,O ,Cl / ,Fe : g.mol )     

1 (0 05/ g آهن(III)0 )2  كلريد 1/ g 0 )3  پتاسيم كلريد 05/ g 0 )4  كلسيم كلريد 05/ g سديم كلريد

هستند.)محلول ا در آب ه ؟ (تمامي تركيباست نشدهدرستي مقايسه  ها، به در محلولالكتريكي در كدام گزينه ميزان رسانايي  -219

2MgClموالر  1/0محلول  NaClموالر  2/0) محلول 1

KClموالر  3/0محلول  3AlClموالر  2/0محلول  )2

3NaNOموالر  1/0محلول  NaClموالر  1/0محلول  )3

2موالر  1/0محلول  3KNOموالر  1/0محلول  )4 4Li SO

است؟ نادرست مطلب كدام - 220

تنظيم و عملكرد مناسب دستگاه عصبي بسيار ضروري است.براي هاي بدن، يون پتاسيم است كه  ها در الكتروليت ترين يون ) يكي از مهم1

.باشد ميسديم كلريد در حالت جامد نارسانا است، اما در حالت مذاب رساناي جريان برق  )2

ها است. صفية آب جهت از بين بردن ميكروبهاي مناسب ت استفاده از صافي كربن يكي از روش )3

شوند. جا مي هاي آب از محيط غليظ به رقيق جابه ولكدر فرايند اسمز معكوس برخالف اسمز، مول )4

11هاي زير كدام مقايسه درست است؟ در مورد بالن -221 16 4(H ,O ,He :g.mol )  

، حجم هر سه گاز با هم برابر است.STP) در شرايط1

تر از حجم گاز هيدروژن است. ) در دما و فشار ثابت حجم گاز هليم  بيش2

تر است. ) كم1ها در بالن ( ) از تعداد اتم3هاي موجود در بالن ( ) تعداد اتم3

تر است. ) حجم گاز اكسيژن در شرايط يكسان از گاز هليم بيش4

قيقهد 10 :وقت پيشنهادي(آزمون گواه) 1شيمي 
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هابر ...........  در فراينده كگفت  توان نمي - 222

كنند. صورت مايع جداسازي مي ) در انتها با سرد كردن مخلوط واكنش، آمونياك را به1

گردانند. واكنش باز مي  كنند و به محفظه آوري مي ) هيدروژن و نيتروژن واكنش نداده را جمع2

آمونياك يافت شد.جوش متفاوت مواد، راه حلي براي جداسازي   ) با استفاده از نقطه3

باشد. ناپذير مي طور برگشت اش به سازنده هايآمونياك از عنصر ة) تهي4

است؟ نادرستچند مورد از موارد زير  - 223

و حالل چربي است. هآ) استون به هر نسبتي در آب حل شد

است. HFلول بيشتر از مح NaClب) در غلظت و دماي يكسان، رسانايي الكتريكي محلول 

هاي شش ضلعي وجود دارد. پ) در ساختار يخ، برخالف آب حلقه

ت) اضافه كردن محلول سديم فسفات به آب آشاميدني و تشكيل رسوب سفيد رنگ، نشان از وجود يون كلسيم در آب است.

 ) صفر4   3) 3   2) 2   1) 1

توان چنـد با استفاده از اين صافي حداكثر مي .مول يون نيترات را دارد 3جذب حداكثر يك صافي تصفيه آب آشاميدني، ظرفيت  - 224

طور كامل تصفيه كرد؟ يون نيترات را به 100ppmليتر آب شهري داراي
2

1 116 14 1H O(O , N : g .mol ) (d g.mL )~  

1 (1860  2 (860  3 (800  4 (400  

10ونياك با چگاليدرصد جرمي آم 34ليتر محلول  ميلي 25در  - 225 98/ g.mL،چند مول آمونياك وجود دارد و ايـن محلـول چنـد

11ها را از راست به چپ بخوانيد.) موالر است؟ (گزينه 14(H ,N :g.mol ) 

1( 49/0 ،7/15  2( 49/0 ،6/19  3( 52/0 ،7/15  4( 52/0 ،6/19

KClO)3محلـول سـير شـده پتاسـيم كلـرات      900gرو، با سرد كردن با توجه به نمودار روبه - 226 94از دمـاي   ( C  32تـا C و

مانده به تقريب چند گرم خواهد بود؟ محلول باقي جرمجداسازي مواد، 

1 (500  

2 (550  

3 (600  

4 (660  

NaNO

K
N

O

Pb(N
O

)

NaCl

K
Cr

O

KCl

KClO

Li



  30ة صفح  رياضي وازدهم اختصاصي د97 اسفند 17آزمون  - 5پروژة 

HF ،2H ةدربار كدام عبارت - 227 O ،3NH 4وCHاست؟ نادرست

2Hجوش  باال بودن نقطه  )1 O3نسبت بهNH 2ولكوليدليل بيشتر بودن جرم م بهH O .است

2(2H O دهد. پيوند هيدروژني را تشكيل ميتعداد در مقايسه با سه تركيب ديگر، بيشترين

2ها به صورت جوش در اين تركيب ةنقط ةمقايس )3 3 4H O HF NH CH    .است

ها دارد. ترين دماي جوش را بين اين تركيب در تشكيل پيوند هيدروژني، متان پايين 4CHتواني مولكولبه دليل نا )4

11توان دريافت كه:هاي جدول زير، ميبا بررسي داده - 228 32 35 5(H ,S ,Cl / g.mol )  

2100gانحالل پذيري سه گاز در چند دما، برحسب / gH O 1، در فشارatm

)دما C)

گاز
2030405060

2CO  169/0 126/0 097/0 076/0 058/0
2H S  38/0 30/0 24/0 19/0 15/0

2Cl  73/0 57/0 46/0 39/0 33/0
60گرم آب در دماي  100در  2Clمول گاز 005/0 محلول) 1 C.سير نشده است ،

2صورت  پذيري اين گازها در دماهاي داده شده، به انحاللمقايسة ) 2 2 2CO Cl H S  .است

2Hمول گاز 015/0 محلول) 3 S  40گرم آب در دماي  300در C.سير نشده است ،

20(در  2COگاز  پذيري انحاللافزايش دما بر  تأثير) 4 C  60نسبت به Cتر است.) در مقايسه با دو گاز ديگر، كم

هاي سديم و كلريد توانـايي تراوا كه يون يك غشاي نيمه ةوسيل هاي برابري از آب دريا و آب مقطر به توجه به شكل زير كه حجم با - 229

اند، كدام گزينه درست است؟ عبور از آن را ندارند، از يكديگر جدا شده

شود. برابر مي سمت غشاء) با گذشت زمان، غلظت محلول موجود در دو 1

سمت راست به سمت چپ بيشتر است. لولةهاي آب از  اي فرايند، سرعت عبور مولكول) در ابتد2

) اختالف ارتفاع مايع در دو ستون به غلظت آب دريا بستگي ندارد.3

آب شيرين تهيه كرد.  توان از آب دريا، ) به كمك اين روش (اسمز) مي4

)ا برحسب دم(S)پذيري انحالل رابطة -230 C)تواند باشد؟ براي تركيب ليتيم سولفات كدام گزينه مي

1( 
2

270400S


    2( 132S


    3( 
2

70200S


    4( 0 3 30S /  

آب

�ون

هن�مچهتراوا غشاي
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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

 انـي پشتيبـتلفنتمـاس 
 با شما تماس تلفني گرفته است؟تاكنون  از آزمون گذشتهآيا پشتيبان شما  -288

تماس تلفني نگرفتند.) خير، ايشان 1
.س تلفني گرفتندتما) بله، ايشان 2
 بود. در حد خوب و كافيمحتوا  از لحاظودقيقه)  5(در حد ) بله، تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني3
بود.  در حد عاليمحتوا  از لحاظودقيقه)  5(بيش از تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني ،) بله4

تماس تلفني:چه زمانـي؟
با شما تماس گرفت؟ چه زمانـي پشتيبان -289

تماس توافق كرده بوديم) ساعت(قبال در مورد روز و طبق توافق قبليدر زمان مناسب  )1
تماس گرفت(البته قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم) زمان مناسبدر ) 2
تماس گرفت.پنج شنبه(روز قبل از آزمون) در روز ) 3
گرفت. روز يا ساعت نامناسب تماسدر ) 4

د دقيقه؟:چنتلفنيتماس 
 ؟با شما تماس تلفني داشت چند دقيقهپشتيبان شما  -290

دقيقه 10بيش از ) 4  دقيقه 10تا   5بين ) 3  دقيقه           5دقيقه تا   3) 2  يك دقيقه تا سه دقيقه) 1
تماس پشتيبان با اوليـا 

ت؟شما تماس تلفني داشته اس يبا اوليا تا كنون طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  -291
وگو كرد با والدينم نيز سخن گفت. ) بله،هنگامي كه با من گفت2  ) بله،يك تماس تلفني مستقل با ايشان داشته است.1
من تماس نگرفته است. يايشان هنوز با اوليا،) خير4دانم،شايد تماس گرفته باشد. ) نمي3

ريزي بررسي دفتر برنامه
دفتر برنامه ريزي شما را بررسي كرده است؟ تا كنون طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  -292

ام را بررسي كرد. ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه2  ام را با دقت بررسي كرد.  ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه1
ريزي ندارم.  ) من دفتر برنامه4  ام را بررسي نكرد.                     ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه3

اشكالكالس رفع    
آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي كنيد؟ -293

شركت خواهم كرد. پشتيبان خودمبله، امروز در كالس رفع اشكال ) 1
شركت خواهم كرد(زيرا به آن درس نياز بيش تري دارم) پشتيبان ديگربله، در كالس ) 2
)  پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار مي كند اما من امروز شركت نمي كنم.3
پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار نمي كند.) 4

شـروع به موقع 
شود؟ شروع مي به موقـعي شما  آيا آزمون در حوزه -294

شود. خواهي رأس ساعت آغاز نميگويي به نظر ) پاسخ2  شود. ) بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي1
نظمي وجود دارد. ) در هر دو مورد بي4  شود. هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال ) پاسخ3

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

متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند. ) خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون (و حتي گاهي اوقات پس از آن) داوطلبان1
شود اما نه به طور كامل ) اين موضوع تا حدودي رعايت مي2
شود. شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي شوند و بعداً وارد حوزه مي ) بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي3
شود. نظمي و سروصدا ايجادنمي اي در نظر گرفته شده و بي ضمناً براي آنان محل جداگانه شوند ) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي4

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

) ضعيف4  ) متوسط3  ) خوب                      2  ) خيلي خوب1
ترك حوزه –پايان آزمون  

شود؟ داده ميخروج زودهنگام ي  اجازه قبل از پايان آزمونداوطلبان  ي شما به آيا در حوزه -297
) گاهي اوقات2  شود. ي ترك حوزه داده مي ) بله، قبل از پايان آزمون اجازه1
گاه ) خير، هيچ4) به ندرت3

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

) ضعيف4  ) متوسط 3  ) خوب                        2  خيلي خوب )1

پشتيبــان




