
»97ماه  شهريور 2« آزمون  
رياضي دوازدهم

دقيقه 195گويي:  مدت پاسخ
سؤال 180 تعداد كل سؤاالت:

گويي زمان پاسخسؤال ةصفح ةشمارسؤال ةشمارتعداد سؤالنام درس

 '15  3  1 -  10  210فارسي 
  4  11 -  20  10(كتاب زرد عمومي) 2فارسي 

 '515- 6  21 -  30  210رآن عربي زبان ق
7- 318-  40  10(كتاب زرد عمومي) 2عربي زبان قرآن 

41 -  50  210دين و زندگي 
11 -915' 

51 -  60  10(كتاب زرد عمومي) 2دين و زندگي 
 '15  12  61 -  70  210زبان انگليسي 

  13  71 -  80  10(كتاب زرد عمومي) 2زبان انگليسي 
 '15  8114-90  110حسابان 

 '15  9115-100  210هندسه 

 '1615-10117-110  10آمار و احتمال

 '1815-11119-120  10 2فيزيك 

2شيمي 
20  140-121  23-2020'

گواه – 2شيمي 
 '15  14124-150  110رياضي 

 '2515-15126-160  110هندسه 

 '2715-16128-170  110فيزيك 

 '2910-17130-180  110شيمي 

  --   29431-298  5نظرسنجي و نظم حوزه
 '195  132-180  180جمع كل

توليد و فني گروه
(عمومي)حميد اصفهاني  –ـ سيدمحمدعلي مرتضوي   محمد اكبري (اختصاصي)گروه مديران

معصومه شاعري (عمومي) –زاده (اختصاصي)  نرگس غنيئولين دفترچهمس
(عمومي) ـ  ليال ايزدي (اختصاصي) آتنه اسفندياري دفترچه: ينمسئول             مريم صالحي ه:مدير گروگروه مستندسازي

ياري (عمومي) فاطمه علي -  (اختصاصي) جو حسن خرّمنگاران حروف
سوران نعيميناظر چاپ

زمونآگروه 
»وقف عام«چي  بنياد علمي آموزشي قلم

 021021--64636463تلفن:   تلفن:     ––  923923پالك پالك   ––و فلسطين و فلسطين   خيابان انقالب بين صباخيابان انقالب بين صبا :دفتر مركزي
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ها كامالً درست است؟ در كدام گزينه معني واژه - 1
)وبرگ انبوه، پرشاخ: گشن(، )آزردگي، سرزنش: ماللت( )1
)زنگ كاروان، پتك: دراي(، )كردن دوستي، پيروي: مواالت() 2
)بدگويي، جدال: وقيعت(، )بهره نااميد، بي: خايب( )3
)خواهشگري، شفاعت: مردييپا(، )بخشش، عطا: دها() 4
است؟ نادرستمعني چند واژه  - 2
،)ناگهان: يكايك(، )شير: ژيان(، )خشمگين: دژم(، )آب دهان: خدو(، )ها باشد اسبي كه بر اعضايش نقطه: نوند(، )كردن مال پاي: سپردن(، )اعتماد: ثقت(، )آشپز: خواليگر(
)دام: جال(، )رخصت: دستوري(
چهار) 4  سه )3  دو) 2  يك) 1
؟ندارداليي وجود در كدام گزينه غلط ام - 3

.گردانيدن خدمتكاران مرضي اثرنمودن است در محاسن ثواب و عزيز تر اخالق ملوك رغبت پسنديده )1
.بيماري اگرچه در آغاز سهل نمايد، چون در مداواي آن احمال رود، مزمن شود) 2
.طق و مزيت عقل از ديگر حيوانات مميز گردانيدميان را به ندمحتاج نگشت و آ تدر فطرت كاينات به وزير و مشير و معرفت و مضاهر )3
.نام نكند ننمايد و آن را ثبات عزم و حسن عهد در پناه صواب رود و بر خطا الحاح و هر گاه حوادث به عاقل محيط شود، بايد كه) 4
است؟ نادرستآراية مقابل كدام بيت  - 4

)جناس - ايهام( هدد عهدي زمانه زمانم نميبد/ دهد عاقبت ولي شكر به صبر دست  )1
)تناسب - حسن تعليل(ها نداد  چه عشق جز اين زخمهيچم اگر/ دهم  ة او بوسه ميجاي دشن بر جاي) 2
)كنايه - آميزي حس(گشاد  دست به غارت كه ميفتنه،  اين باد/ ام برگ غنيمت شنيده بود بوي كد )3
)بيهتش - تضاد( هشيار به جاي مست گيرد/ عشق  شحنةرسمي است كهن كه ) 4
است؟ تر كم »ايهام«ت داراي اعبار تعداددر كدام بيت  - 5

چه حاجت است كه گويد شكر كه شيرينم/ آوري مكن سعدي  هنر بيار و زبان )1
يتيم شود ز چشم ابر چو افتد در/ به التفات پدر دل منه، كه قطرة آب ) 2
شدم گدازنده چون كه زدي بر سر من پست و/ م گه بيد من چشمة خورشيد تويي سايه )3
گردم زني، خاموش مي اگر در پيش من دم مي/ كس  چراغ مجلسم، نبود مرا تاب جدل با) 4
؟شود نميدر كدام بيت فرآيند ابدال ديده  - 6

كز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران/ بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران )1
بودي، ز جنّت كم نبود مي گر به دوزخ هم تو/ داند، ولي  كس، نصيب جنّت و دوزخ نمي) 2
به سالمت برو اي دوست كه جانم با توست/ چون چراغي كه فرا راه تو سوزد همه شب  )3
هايت كه تشنه مانده دلم در هواي زمزمه/ كجاست بارشي از ابر مهربان صدايت؟ ) 4
ز فهرست واژگان حذف شده است؟شود كه به داليل سياسي، فرهنگي، مذهبي يا اجتماعي، ا اي ديده مي در كدام بيت واژه - 7

راستگوي چنين گفت كاي داور/ د بر خاك روي از آن پس بمالي) 2  ؟زاركه گفتت كه با شير كن كار/ شيار چنين گفت با رخش كاي هو )1
ز فتراك بگشاد پيچان كمند/ گريزان ازو پهلوان بلند ) 4  بپيچي ز باال و از چهر من/ بهانه چه داري تو از مهر من  )3
است؟ متفاوتمفهوم كدام گزينه با بقيه  - 8

حاصلي خميدن رفت ز سرو از ره بي/ معرفت دم تسليم  مجو ز مردم بي )1
تو سروقد ز چه رو ميوه نيشكر داري؟/ نارد  ام ز كسان سرو ميوه مي شنيده) 2
قامت سركش او را ثمري نيست كه نيست/ ميوة سرو كه گفته است همين آزادي است؟  )3
حاصلي به حاصل دنيا برابر است بي/ چهار فصل چون نبود تازه روي سرو؟  در) 4
است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت با بقيه  - 9

در اين مقام همي نرم و رام بايد كرد/ بدين لگام و بدين زينت نفس بدخو را  )1
هاي جسم ميل و هوامان شيوسوي خ/ ديدند ساختند چو بدام هم از ما ) 2
خواب و خور شوي آنگه رسي به خويش كه بي/ خويش دور كرد  مرتبةز خواب و خورت  )3
آورمدر نگلخپاش به  گر نفس خاك/ باد  چو ن دمدگلخآب حيات از آتش ) 4
تناسب مفهومي دارد؟» اولين شرط عشق انهخموشي است / مگو سوخت جان من از فرط عشق «كدام گزينه با بيت  -10
آيد مزار ما نيستان گشت و بانگ شير مي/ مردان  زند مهر خموشي بر لب اجل كي مي )1
خم دندان پشيماني لب خاموش راز/  نساختور هرگز  كه در خون غوطهمهر بر لب زن ) 2
دود نخيزد از او چون نفس سوخته/ ز آتش پنهان عشق هر كه شد افروخته  )3
ار كي گرددخموشي عشق را مهر لب اظه/ گرداب دريا را  عقدةز شورش نيست مانع ) 4

)2(فارسي 
حماسي ادبيات

ادبيات داستاني
)»دار كبوتر طوق«تا (

121تا  94 هاي صفحه

دقيقه 15
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معناي متفاوتي دارد؟در كدام بيت » راست« واژة -11
هست ييرا كه توانا يكس ستا كيصبر ن/ ي اگر صبر كن يابيكه فرج  يراست گفت) 1
گشت يدگر م يغم يهنوز در تك و پو/  ريگ هزار گونه غم از چپ و راست دامن) 2
گردم يروز نه من م نيگرد عالم به چن/ ي گردان يم فتهيتو مرا ش يراست خواه) 3
نگه داشتم شيز خلق آبرو/  چه پنداشتم اگر راست بود آن )4
اماليي وجود دارد؟ غلطدر كدام بيت  -12
يو من ييتا خالص بخشدم از ما يم/  اريام ب افتاده يو من ييدر بحر ما) 1
يكردن ستيباش كه كار اريدر كار /  الل است خون اوهخور كه  الهيخون پ) 2
يمنحن ريپ نيخوش بگذران و بشنو از ا/  ه كه سر به گوش من آورد چنگ و گفتد يم) 3
 »يالغن هو« يز صوت مغنّ يتا بشنو/  بده يرندان كه م يازين يبه ب يساق) 4
شود؟ به ترتيب در كدام ابيات يافت مي »تضاد، ايهام، تناقض، تشخيص و حسن تعليل« هاي آرايه -13

چنين در دام غم تا كي به بوي دانه بنشيــند/ اش حاصل انـهدلي كز خرمن شادي نشد يك د) الف
من رهگذار من بگرفت اشك ديدة/ فتد ا گذارم نمـيزان رو به كوي دوست ) ب
سرو بر طرف گلستان ز حيا بنشيند/ چو تو برخيزي و از ناز خرامان گـردي) ج
وصـال دوري گمان مبر كه بود مانع/ در راه عشق، بعد منازل حجاب نيست) د
واي بر حالت مرغي كه در اين دام نبود/ دوست حلقة دام نجات است خم طرة) هـ
د، ج، الف، ب، هـ )4 د، الف، هـ، ج، ب )3  ج، د، الف، هـ، ب )2 ب، الف، هـ، ج، د )1
است؟ نگرفته صورتجايي ضمير متصل  در كدام بيت جابه -14
1 (توست ةاك آستانجان خ ةخالص يول/ رم از دولت مالزمتت به تن مقص
وز آن گلشن به خارم مبتال كرد/ از آن رنگ رخم خون در دل افتاد ) 2
ليشكل و شما يفدا زتيكه جان عز ايب/ از دل  يرو ينم يول يو رفت يدلم ربود) 3
بلندش خاك نعل مركب است ديتاج خورش/ اوست  يرو دار نهيشهسوار من كه مه آ )4
وجود دارد؟» مركّب واژة«در كدام ابيات  -15

لرزد از نيروي او ابليس و مرگ/ هر كه از تقدير دارد ساز و برگ) الف
جبر مردان از كمال قوت است/ جبر، دين مرد صاحب همت است) ب
كارها پابند آيين بود، شد/ اي كه گويي بودني اين بود شد) ج
هاي جان كان فزون آمد ز كوشش/ من ندارم طاقت آن تاب آن) د
الحان بلبل از نفس دوستان توست/ حدم نسيم گل از بوستان توست هر صب) هـ
ب، ج، د) 4ج، هـ  ب، )3ج، هـ  الف، )2ب، ج  الف، )1
نقش تبعي است؟ فاقدكدام بيت  -16
ناز كنــم ناز كه مـــن در نظـــرت معتبــرم/ الف زنم الف كه تو راست كني الف مرا )1
كو روي نپـوشـانــد زان پس كه برآرد سر/ وريشاباش زهي نوري بركوري هر كـــــ )2
خـسبــد كه چــــرا اين زبـــــون نمـي/ من خيـــره اســـت آسمان خود كنون ز )3
اي با يار پيشين ياد دار ليك عهدي كرده/ بر زمين و چرخ رويد مر تو را ياران صاف )4
  ها ذكر شده است؟ ترتيب در كدام بيت به» گي عشقجاودان - ناپذيري عاشق نصيحت - از عشق ناپذيري رهايي«مفاهيم  -17

ننيوشم سخن چه فايده گفتن، چو پند مي/ مرا مگوي كه سعدي طريق عشق رها كن ) الف
معاشران ز مي و عارفان ز ساقي مست/ نگاه من به تو و ديگران به خود مشغول ) ب
ر بمانديادگاري كه در اين گنبد دوا/ تر  از صداي سخن عشق نديدم خوش) ج
وين بحر را چو نيك بديدم كران نبود/ گفتم كرانه گيرم از آشوب عشق او ) د
بامي كه پريديم، پريديم ةاز گوش/ دل نيست كبوتر كه چو برخاست نشيند ) هـ
هـ -د - ب) 4د -الف - هـ) 3  ج -د - ب) 2  ج - الف -د) 1
با كدام گزينه قرابت معنايي دارد؟» هاگلستان نظري باشد رفتن بهكوته/ تا خار غم عشقت آويخته در دامن«بيت  -18
مدنگشا در و كس وفاي به نبستم دل/  مني بنددل كه روز آن كز تو وفاي به) 1
را خويش وقار كردي كم خلق ميان تا/  عشق به دادي چرا دل سعدي گويند دوستان) 2
است پايي در شكسته خاري و سر بر نهاده/  دستي رومميكه  جا هر تو عشق دست ز) 3
مغيالنت خار از نينديشند اقعشّ/  باشد حرم عشق تا هجران ةبادي اي) 4
قرابت معنايي دارد؟» نبايد جز به خود، محتاج بودن/ چه در كار و چه در كار آزمودن «كدام گزينه با بيت  -19
آزمون را يك زماني خاك باش/ خراش  ها چون سنگ بودي دل سال) 1
فرزند خصال خويشتن باش/ شكن باش  هچون شير به خود سپ) 2
هر آزمودني بتريه چو روزگار ب/ در آزمودن تو گرچه روزگارم رفت ) 3
چه نيك آزمودني! سانش آزمود زين/ ست فكندش به خاك و رفت يچون ديد هيچ ن) 4
دور است؟» .ش آيد نبايد ناليداين فصل بدان آوردم تا مردم بدانند كه به شدتي كه از روزگار پي«مفهوم كدام بيت از عبارت  -20
 سنگ زيرين آسيا باشد/ مرد آن است كه در كشاكش دهر  )1
وليكن آدمي را صبر بايد/ پس از دشواري آساني است ناچار  )2
ها چون كبك در كوه و كمر باشد مرا خنده/ سختي ايام نتواند مرا خاموش كرد  )3
حاصل ز سنگ كودكان آزاده است بي سرو/ دستان ندارد سختي ايام كار  با تهي )4

 كتاب زرد
كل كتاب

)سؤاالت مقطع يازدهم(
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):24-21(عين األصح و األدقّ في الجواب للترجمة  ■

:»!جميعاً و شجعنا اآلخَرينَ لنُشكِّل فَريقاً لمساعدة المواطنين في األيامِ الصعبةِ، حاولنا« -21

!كرديمشكيل دهيم، همگي تالش كرديم و ديگران را تشويق وطنان در روزهاي سخت ت كه گروهي براي كمك رساندن به هم براي اين) 1

!نماييم ميو ديگران را تشويق  كوشيم ميوطنان در روزهاي دشوار تشكيل دهيم، همگي  بايد گروهي را براي ياري كردن هم) 2

!را نيز تشويق نماييم ميهنان در ايام سختي يك گروه تشكيل دهيم و همه بكوشيم و ديگران ما بايد براي كمك كردن به هم) 3

!ميهنانمان در روزهاي سخت تشكيل شود، بسيار تالش كرديم و ديگران را هم تشويق نموديم كه گروهي براي ياري رساندن به هم تا اين) 4

:»!رُاألم قَبَل أن يتَبينَ ونو يعارِض اًكالم واقبلَ أن يسمع ونَيجيب الجاهل« -22

!دنكن مخالفت مي ،اين كه موضوع روشن شودپيش از  د ونده جواب مي ،دنرا بشنو سخني از اين كه قبل اننادان )1

!دنكن مخالفت مي ،روشن شود يپيش از اين كه موضوع د ونرا بشنو يپيش از اين كه حرف ،دنده جواب مي اننادان) 2

!ن كه موضوع روشن شودپيش از اي ،كند مخالفت مي را بشنود و سخناز اين كه  قبل ،دهد دان جواب مينا )3

!دردنك مخالفت مي ،پيش از اين كه موضوع روشن شود د وادند جواب مي ،دنپيش از اين كه حرف را بشنونادانان  )4

23- ن الصحيح في الترجمةعي:

!كند و را به راستي گفتار دعوت ميبهترين برادرانت كسي است كه ت :»!إخوانك من دعاك إلي صدق المقال خيرُ« )1

2( »جمعوا اآلممكن أن يصدقونَ ييشان ديگران را دور خود جمع كننداست با راستگوئ گويند ممكن كساني كه راست مي :»!خرينَ حولَهم بصدقهمنْ ي!

!كشند شان خجالت نمي م از كار زشتهاي كالسي هم :»!من عملهنّ القبيح يخجلنَلم تكن زميالتي « )3

!براي حضور در جلسه فراموش نكنيم شده را گذاشتيم كه زمان مشخصبا هم قرار : »!الموعد المحدد للحضور في االجتماعقرّرنا معاً أنّنا لن نَنسي « )4

:الصحيحعين  -24

1( »ل لكُهمةٌ م معلوماتقي آيا براي تو اطالعات مفيدي از طاق كسري وجود دارد؟ :»!؟ن طاق كسريم!

!خرد همان بهترين چيزي است كه خداوند براي بندگان تقسيم نمود :»!بادهلعاهللا  قَسم شيء أفضلُ العقلُ« )2

!جا در دريا ماهيان عجيبي وجود دارد كه باكتري نوراني دارند آن :»!أسماك عجيبةٌ لها بكتريا مضيئة هناك في البحارِ« )3

!دهد ولي آن سر خود را در هر سويي حركت مي ،كند غد حركت نميچشم ج: »!و لكنّها تُحرِّك رأسها في كلّ جهةٍ البومةِ تتحرَّك عينُ ال« )4

)2(زبان قرآن  عربي
الكذب مفتاح لكُلِّ شَرٍّ
آنّه ماري شيمل

69تا  47صفحة 

دقيقه 15
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:»!بِكُلِّ ما سمعت تُحدث النّاس ال« بمفهوم هذه العبارة  يرتبطعين ما  -25

!شنيدن كي بود مانند ديدن )2!شتر ديدي نديدي) 1

!هل شنيدن از دور خوش استآواز د )4!بشنو و باور نكن )3

:يدلُّ علي األمر »الالم«عين  -26

!هو حاول جداً لتكميل بناء هذا المستشفي )2!لنبلغ آمالنا الكثيرة علينا أن نبذل نهاية جهدنا )1

!لأبتعد عن الغضب حاولت كثيراً )4!ةحتّي نَصلَ إلي أهدافنا العالي لنعتمد علي أنفسنا )3

:للنّفي ليسعين الفعل الّذي  -27

!نحنُ ال نَترك يد االُم عند العبور من ممرِّ المشاة) 2!المسلمين إلّا بالمفاهمةلَن يتجلّي إتّحاد ! بابيا ش) 1

!لم نَستمع إلي كالمٍ فيه إساءة األدب! يا أصدقائي) 4! يخافوا من أحد إلّا اهللاعلي الجميع أن ال) 3

:لتزامي الْفارسيالْمضارع العادلٌ لم فيه  ليسعين ما  -28

!ملئت صفحات التّاريخِ عبرةً لينْتَفع الْعاقلُ بالتّجاربِ قد) 2!لنَتَوكَّلْ علي اهللاِ في حياتنا )1

!شَخْصيتَنا غلْ بأعمالٍ حسنةٍ تُشَكِّلُنَشتَل) 4!ضْلِ الْأفْكارِ السليمةِإلّا بفَ تَتَقَدملَم  اَلْمجتَمعات الْبشريةُ) 3

:اإلعرابي اهمحلُّ يختلف» عباد« عين كلمةَ -29

!اليوم عباد اهللا متّحدون في أنحاء العالَم) 2!ونَ علي اهللا في كُلِّ لَحظةٍعباد اهللا يتوكّل) 1

3 (باد اهللا محتفلونَ بهذا اليوم) 4!ن يقولُ الكالم الحقّ دائماًأتقي عالحون يعباد اهللا الص!

30-  ن حرفاللّام«عي «ختلفن الباقي ينوعه م:

!بعثُ النبي لهدايةِ النّاسِ) 2!إشتريت كتاباً للْمطالعة )1

!لتَعلُّمِ دروسهِم الطّالبإنّ اإلمتحانات تُساعد  )4!ذَهبت إلي المتْجرِ لأشتَري بطّاريةَ الجوالِ) 3
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):34-31( في الجواب للترجمة عين األصح و األدقّ ■

:»إنّ اهللاَ ال يغير ما بقوم حّتي يغيروا ما بأنفُسهم« -31

!چه را در درونشان هست، تغيير دهند كه آن مگر اين ،دهد چه را در قومي هست تغيير نمي همانا خداوند آن )1

!هاي آن قوم است، تغيير داده شود چه در دل كه آن الّا اين ،كند هيچ قومي را بال شك اهللا دگرگون نمي) 2

!مگر اين كه ابتدا درون خويش را تغيير دهند ،قطعاً اهللا چيزي را كه قومي در درون خود دارند تغيير نخواهد داد )3

!سازندچه را در دل دارند دگرگون  كه نخست آن الّا اين ،چيزي كه قومي در نفس خود دارند نيست كنندة بدون ترديد خداوند دگرگون )4

32- »ديدج دخلُ علَينا ضَيفا ينا لَمكانن مم ميلَةٌ بأنَّنا نَنهضسنّةٌ ج ههذ!«:

!زماني كه ميهماني جديد هنوز بر ما وارد نشده است ،شويم اين يك سنّت زيبا است كه ما بلند مي )1

!خيزيم يمان برمياز جا ،شود اين يك سنّت زيبا است كه وقتي ميهماني جديد بر ما وارد مي )2

!هنوز ميهمان جديد بر ما وارد نشده است ،خيزيم سنّت زيبايي است كه از جايمان برمي )3

!كنيم برايش قيام مي ،آيد سنّت زيبا اين است كه وقتي مهمان جديد نزد ما مي )4

:الخطأعين   -33

روند، ي هستند كه روي زمين راه مييزهاي عز فرزندان ما نعمت :»،أوالدنا نعم عزيزة تَسيرُ علي األرضِ« )1

ها نشان دهيم، را در زندگي به آن و بر ماست كه راه صحيح: »يهم إلي طَريق الحياة الصحيحة،و علَينا أن نَهد« )2

خواهيم، مييا  گوييم و د كه ما ميطور باشن ها نخواهيم آن ولي از آن: »م أنْ يكونوا كَما نقول أو نريد،لكن ال نَطلُب منه« )3

!هايش تا شكرگزار خداوند باشيم به خاطر نعمت: »!حتّي نَكون شاكرين للّه علي نعمه« )4

:عين الصحيح  -34

!كه در سخن گفتن از او سبقت بگيريم ما نبايد سخن معلّم خويش را قطع كنيم و يا اين: »!علينا أن ال نقطع كالم المعلّمِ و ال نَسبقه بالكالمِ« )1

!»براي معلّم برخيز احترامش را كامل به جا بياور «: معلّم گفته است شاعري مصري دربارة!: »»قُم للمعلّم وفّه التبجيل«: قال شاعر مصري عن المعلَّم« )2

!بسيار تالش كردم و به اهداف سودمندي هم رسيدم :»!حاولت كثيراً و وصلت إلي أهدافك النافعة« )3

!اش خواهند بود دهنده ي خوبي براي انجام كارهاي خير هميشه اندوخته: »!ة لĤخرة فاعلها دائمًاالخيرات تُصبح ذخير« )4

 كتاب زرد
كل كتاب

)سؤاالت مقطع يازدهم(
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:؛ عين المناسب للمفهوم»!الخطأمن يتأمل قبلَ الكالم يسلم من « -35

!دار گهر نشكني تيشه آهسته/ دار  سخن تا نپرسند لب بسته )2»لم تقولون ما ال تفعلون« )1

3(  گه بگويد سخن بينديشد آن/ سخندان پرورده پير كهن  )4!العقل نقص الكالمإذا تم!

:حسب الحقيقةِ و الواقعِ الخطأعين   -36

1( ةَ مرّاتلعقُه عدرح القطِّ عندما يج مالحِ  )2  !يلتئالعبد الص عند و الذم كونُ المدحيسواء!  

!يذوب الحديد و النّحاس عندما تقلُّ الحرارةُ )4!لعلمِيحولُ الكتاب ظَالم الجهل إلي ضوء ا )3

:)40- 37( يناسب النّصاقرأ النّص التّالي بدقّة ثم أجب عن األسئلة بما  ■

.فسرعته في الحركة الذِّئبن مميزات و أما م. و قد أصبح اإلنسان و الذّئب عدوين يبغض الواحد اآلخر. تمتلئ قصص األطفال القديمة بالحوادث الّتي يكون الذئب أحد أبطالها

!لكنّه يدركه التَّعب، و أما الذئب فيحافظ علي معدل سرعته دون تعب، مما يمكنه القبض عليه) األكثَر (=فالغزال علي الرّغم من سرعته الفائقة 

الذّئاب فُرادي أو أزواجاً داخل الغابات أو المناطق الجبلية و تتجمع فقط خالل الشّتاءتعيش . يمتاز بقوة خارقة اُخري حيث يستطيع رفع حيوان كبير و حمله مسافة بعيدة الذّئب

!كلّما اشتد البرد تصبح الذّئاب أكثر خطراً و جرأة. تبحث عن غذائها

فالصغار في األيام األُولي غير قادرة علي الرّوية فاالُم. صغارهاتاء تبحث اُنثي الذئب عن مكان مناسب لوالدة و حين تصل إلي آخر الشّ. تنام الذّئاب نهاراً و تخرج للصيد ليالً

!يعتمدون علي أنفسهم ولكن بعد زمنٍ  تحرسهم،

اُنثي الذّئب بِوالدةِ صغارها؟ تَشعر متي -37

!في بِداية الصيف )4  !عندما يقرب الربيع )3  !عندما ينزل المطر )2  !حينَ يشتد البرد )1

:الخطأعين  -38

!يبحث الذّئب عن طعامه في األوقات المظلمة )2   !ندما تشرق الشّمس فالذّئب في النّومع )1

!تُحول االُم مسؤولية الحياة من البداية علي األوالد أنفسهم )4 !ليس ببعيد إمكان وجود الذّئب في مناطق فيها جبل،  )3

:في توصيف الذئب الخطأعين  -39

!قوي الجثّة و يعيش وحيداً بعض األحيان )2    !سرعته أقلّ من الغزال )1

!ال يعيش بين األشجار أبداً )4    !خطره في الصيف أقلّ )3

»…في موضوع والدة األوالد عن  لَم يتكلَّمالنّص «: عين الصحيح -40

!مكان الوالدة )4  !حالة األوالد )3  !كيفية المراقبة )2  !عدد األوالد )1



  9: ةصفح  دوازدهم رياضيعمومي 97 شهريور 2 آزمون -)تابستان( ةپروژ

گردد؟ كدام پيام مستفاد مي ،»الوارِثينَ نَجعلَهم نَجعلَهم اَئمةً و في االَرضِ و استُضعفواي الَّذينَ علَ نَمنَّو نُريد اَن «از تدبر در آية شريفة  - 41

.تقوايان نيكو عمل استبااز آن  آيندة تاريخ )1

.برند بندگان شايستة خداوند زمين را به ارث مي) 2

.اي الهي، دين حق بر همة اديان عالم چيره و غالب خواهد شد با آمدن فرستاده )3

.شدگان، پيشوايان و وارثان زمين خواهند بود سرانجام جهان و آخر كار، مستضعفان و ناتوان شمرده) 4

يك صحيح است؟ در حديث علوي كدام) عج(علّت غيبت حضرت مهدي پيرامون  -42

ها معلوليت ستمگري انسان - خدا بهره شدن از وجود حجت عليت بي) 2  ها عليت ستمگري انسان - خدا جود حجتبهره شدن از و معلوليت بي )1

كن شدن آنان معلوليت ريشه - عليت كوتاهي در رسيدگي به امور شيعيان) 4  كن شدن آنان ريشه عليت -معلوليت كوتاهي در رسيدگي به امور شيعيان )3

ناشي از ،ها تعيين كرده ها به هدفي كه خدا در خلقت براي آن تر رسيدن انسان مهدوي برآمده از چيست و بهتر و آسانها در جامعة  تكامل عقل انسان -43

كدام هدف انبياست؟ تحقّق

شكوفايي عقل و علم -كند ها مي به همة انسان )عج( اي كه امام زمان توجه و لطف ويژه )1

فراهم شدن زمينة رشد و كمال -كند ها مي همة انسانبه  )عج( اي كه امام زمان توجه و لطف ويژه) 2

فراهم شدن زمينة رشد و كمال - برقراري مساوات ميان مردم )3

شكوفايي عقل و علم - برقراري مساوات ميان مردم) 4

باطل، تحقق چه صفاتيهاي اجتماعي و نبرد دائمي حق و  چيست و نتيجة حضور فعال منتظران در صحنة فعاليت) عج(مقصود از غيبت حضرت مهدي  -44

است؟در وجود آنان 

نمودن توسل، گريه، ندبه و دعا - بينند ها هستند كه امام را نمي انسان) 2  دامني نفس و پاك شجاعت، عزت -ان در بين مردم نيستايش )1

دامني نفس و پاك زتشجاعت، ع - ايشان از نظرها غايب است) 4  نمودن توسل، گريه، ندبه و دعا - ايشان در جامعه حضور ندارد )3

آن چيست؟نهايي و ثمرة دهد  ميها  به مؤمنان صالح در مورد آيندة زندگي انسانرا وعدة قطعي  كدام خداوند در آيات قرآن -45

»ليبدلنّهم من بعد خوفهم اَمناً« -»نَّ االرض يرثهاا«) 2  »ليبدلنّهم من بعد خوفهم اَمناً« - »هم في األرضليستخلفنّ« )1

»يعبدونني ال يشركون بي شيئاً« - »هم في األرضليستخلفنّ«) 4  »يعبدونني ال يشركون بي شيئاً« -»االرض يرثها اَنَّ« )3

است؟ صحيحرابطه با ضرورت تداوم دو مسئوليت مرجعيت ديني و واليت ظاهري در عصر غيبت كدام گزينه  در -46

.كند ضرورت آن را ثابت مي ها، دوران سالم براي همةه هميشگي بودن دين اتداوم اين دو مسئوليت ضرورتي عقلي است ك )1

.كند ضرورت آن را ثابت مي ،تداوم اين دو مسئوليت ضرورتي نقلي است كه لزوم آشنا كردن مردم با وظايف و اجراي احكام اجتماعي) 2

.كند ت ميبضرورت آن را ثا ،خارجي تداوم اين دو مسئوليت ضرورتي عقلي است كه پايداري مردم و رهبري در مقابل مشكالت داخلي و )3

.كند ضرورت آن را ثابت مي ،تداوم اين دو مسئوليت ضرورتي نقلي است كه تالش براي اجراي احكام و دستورات الهي در جامعه) 4

كار رفته است؟چه تعابيري به به ترتيب و فقها  )عج( براي امام زمان ،يعقوب بن در پاسخ به اسحاق )عج( با توجه به بيان امام عصر -47

بر مردم خداحجت  - حجت خدا بر فقها) 2  مردمحجت خدا بر  - بر فقها) ص(حجت پيامبر  )1

بر مردم )عج( حجت امام زمان - حجت خدا بر فقها) 4  بر مردم) عج(حجت امام زمان  - بر فقها )ص( حجت پيامبر )3

دقيقه 15 هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين توانيد سؤالشما مي هاي مذهبي،اقليت آموزاندانش  
.حوزه دريافت كنيد

)2(دين و زندگي 
تفكر و انديشه

صر غيبت، مرجعيت و واليت ع(
)فقيه

151تا  124 هاي هصفح
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فقيه در كدام گزينه آورده شده است؟ تقليد و ولي اعلم بودن از شرايط اختصاصي كيست و دو مورد از شرايط مشترك مرجع -48

شناس بودن عادل بودن و زمان - مرجع تقليد) 2    شناس بودن عادل بودن و زمان - فقيه ولي )1

شناس بودن و قدرت روحي داشتن زمان - فقيه ولي) 4  شناس بودن و قدرت روحي داشتن زمان - مرجع تقليد )3

ترين ضربه را به اي عمل كنيم كه بيش شود به گونه باعث مي موردهاي اسالمي را به اجرا درآورد و كدام  برنامه دهد كه يك به رهبري امكان مي كدام -49

ترين آسيب را ببينيم؟ آنان بزنيم و خود كم افكنانة تفرقههاي  مستكبران و نقشه

هاي سياسي و اجتماعي افزايش آگاهي -مبستگي اجتماعيوحدت و ه) 2  هاي سياسي و اجتماعي افزايش آگاهي -اولويت دادن به اهداف اجتماعي )1

و پايداري در برابر مشكالتاستقامت  -دادن به اهداف اجتماعياولويت ) 4  و پايداري در برابر مشكالتاستقامت  -حدت و همبستگي اجتماعيو )3

با وجود رضايت عمومي، خشم خواص«به علت اينكه ) ع(چيست و حضرت علي  تفقهبه مردم بر مبناي دادن نتيجة غائي تفكر عميق در دين و هشدار  -50

دهد؟ ، چه فرماني به مالك اشتر مي»رساند و با خشم عموم مردم، رضايت خواص سودي ندارد به كارگزاران آسيبي نمي

.دل خويش را نسبت به عموم مردم، مهربان كن و با همه دوست و مهربان باش - »لينذروا قَومهم« )1

.دل خويش را نسبت به عموم مردم، مهربان كن و با همه دوست و مهربان باش - »هم يحذَرونلَعلَّ«) 2

.در به دست آوردن رضايت عموم مردم سعي و تالش كن - »لَعلَّهم يحذَرون« )3

.در به دست آوردن رضايت عموم مردم سعي و تالش كن - »لينذروا قَومهم«) 4

:گردد كه مفهوم مي» يا ايها الّذين ءامنوا استجيبوا هللا و للرّسول اذا دعاكم لما يحييكُم«ي  ي شريفه از دقت در آيه  -51

.ي حيات انسان است بخش و مايه گيدين، زند )1

.مخاطب دعوت خدا و رسول، فطرت الهي انسان است )2

.ا و رسول، زندگانند و نه مردگانمخاطب دعوت خد )3

.كند نهد و به آن تشويق مي دين، مظاهر حيات را ارج مي )4

ي عملكرد چه كساني است؟ نتيجه» هو في الĤْخرَةِ منَ الْخاسرينَ« عبارت شريفة  -52

  .دانند آنان كه دنيا را جز لهو و لعب نمي )2 . كساني از اهل كتاب كه به حقانيت اسالم آگاه شدند )1

  .خداوند هستند ةهاي ارزاني شد ق در نعمته غرآنان ك )4 .دنكه ديني جز اسالم اختيار كن افرادي )3

است؟ قرآن »تدريجي نزول عين در دروني انسجام« آيه كدام پيام  -53

  »و ما كُنت تَتلو من قَبله من كتابٍ و ال تَخُطُّه بِيمينك«) 2 »و السماء بنَيناها بِاَيد و انّا لَموسعونَ«) 1

  »كثيراً اختالفاً فيه لَوجدوا اهللا غير عند من كان لو و نآالقر يتدبرون افال«) 4 »هلل فَأتوا بِسورةٍ مثفتَراه قُاَم يقولونَ ا«) 3

،»نموديم يگرفتيم و سپس در معناي آن تفكر كرده و به آن عمل م ما ده آيه از قرآن را از رسول خدا فرا مي«: گويد اين سخن عبداهللا بن مسعود كه مي -54

بوده و كدام مفهوم مرتبط با آن گفتار است؟) ص(پيامبر اكرم  م وظيفةمربوط به كدا

. رساند كرد و آن را به مردم مي وحي دريافت مي فرشتةيات قرآن را به طور كامل از آ) ص(رسول خدا  -تعليم و تبيين تعاليم قرآن )1

  . معتبرترين مرجع علمي براي فهم عميق آيات الهي است، اولين و )ص(گفتار و رفتار پيامبر اكرم  -تعليم و تبيين تعاليم قرآن )2

  .رساند كرد و آن را به مردم مي وحي دريافت مي فرشتةيات قرآن را به طور كامل از آ) ص(رسول خدا  -دريافت و ابالغ وحي )3

 .ميق آيات الهي است، اولين و معتبرترين مرجع علمي براي فهم ع)ص(گفتار و رفتار پيامبر اكرم  -دريافت و ابالغ وحي )4

 كتاب زرد
كل كتاب

)سؤاالت مقطع يازدهم(
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خواند و مصداق آن كيست؟ آمد، براي آگاهي مردم مي كه با شتاب به سوي مسجد مي كدام آيه را در حالي) ص(پيامبر گرامي اسالم  -55

.خدايا اينان اهل بيت من هستند: را در كنار خود جاي داد و فرمود) ع(امام علي و حضرت زهرا و حسنين  - تطهير )1

.خدايا اينان اهل بيت من هستند: را در كنار خود جاي داد و فرمود) ع(لي و حضرت زهرا و حسنين امام ع - واليت )2

.بشنوند و امكان كتمان آن از بين برود) ص(كه مردم به چشم خود ببينند و از زبان پيامبر ) ع(امام علي  - تطهير )3

.بشنوند و امكان كتمان آن از بين برود) ص(يامبر كه مردم به چشم خود ببينند و از زبان پ) ع(امام علي  - واليت )4

ول گراميترين شخص در داوري بين مردم توسط رس ترين انسان در انجام فرمان خداوند و صادق معرفي وفادارترين فرد در عمل به پيمان با خدا و راسخ  -56

زمان بود؟ شريفه هم با كدام آية) ص(اسالم 

  »في رسولِ اهللاِ اُسوةٌ حسنَة لَكُملَقَد كانَ « )2 »نكُم الرجس أهلَ البيت و يطَهرُكم تَطهيراًإنّما يريد اهللاُ ليذهب ع« )1

  »لَعلَّك باخع نَفسك اَلّا يكونوا مؤمنينَ« )4 »ذين آمنوا و عملوا الصالحات أولئك هم خَيرُ البريةإنَّ الّ« )3

؟عباس چه بود اميه و بني وران بنيت در دعلت تبديل حكومت عدل نبوي به سلطن -57

  هاي حاكم بر جامعه ارتباط كشورهاي مختلف با كشور اسالمي و آميخته شدن فرهنگ )1

  افزايش قدرت و ثروت حكومت اسالمي و لزوم تطبيق ساختار حكومتي با نيازهاي زمانه )2

  طالبان قدرت و ثروتيافتن منزلت و قرب و ) ص(هاي مورد احترام و اعتماد رسول خدا  انزواي شخصيت )3

  اصحاب نسبت به تعاليم سياسي و اجتماعي ايشان همةتوجهي  و بي) ص(يامبر اسالم انحراف ياران جهادگر پ )4

ست؟مفهوم ا هم) ص(خاص در نيشابور چه بود و با كدام حديث رسول گرامي اسالم  با شيوة »الذهب سلسلة«از بيان حديث شريف ) ع( مقصود امام رضا -58

  ثقلين -.كه همان واليت خداست، ميسر است) ع( تجلّي توحيد در زندگي اجتماعي با واليت امام معصوم )1

منزلت  -.كه همان واليت خداست، ميسر است) ع( تجلّي توحيد در زندگي اجتماعي با واليت امام معصوم )2

  ثقلين   -.رد تا در جامعه گسترش يابدسپبعد از خود  را به امام  است و آن) ص(ها از پيامبر اين آموزش )3

  منزلت  -.سپرد تا در جامعه گسترش يابدبعد از خود  را به امام  است و آن) ص(ها از پيامبر اين آموزش )4

حاكي بيان، اين ،».دارم برنمي دست حق راه از ،بگذارند چپم دست در را ماه و راستم دست در را خورشيداينان  اگر«: فرمودند) ص(  اسالم پيامبرگرامي  -59

.باشد مي … آية شريفة پيام از ترسيمي كه است …از 

  »عاًيجم العزّة هفللّ ةزّعال ديري كان من« -نفس عزت) 2  »للَّذينَ اَحسنوا الحسني و زيادة« -نفس مهار) 1

  »ذلَّة ال قَتَرٌ و همو ال يرهقُ وجوه« -حقيي نهاي روزيپ) 4  »ذلّة تَرهقُهمجزاء سيِّئة بِمثلها و « -نيد در استقامت) 3

شريفه حاكي از آن است؟ ها چيست و كدام آية حدت روحي آنبخش و پيوند زن و مرد و تحكيم ثمرة -60

  »يهالَنوا اسكُتَزواجاً لم اَكُسنفُن اَم مكُلَ قَلَأن خَ هياتآن م و« -فرزند )1

  »ةًدفَو ح نينَم بكُزواجِلكم من اَ لَعج زواجاً وم اَكُسنفُن اَم مكُلَ لَعج اهللاُ و« -مودت و رحمت )2

  »ةًدفَو ح نيَنم بكُزواجِلكم من اَ لَعج زواجاً وم اَكُسنفُن اَم مكُلَ لَعج اهللاُ و« -فرزند )3

  »يهالَنوا اسكُتَزواجاً لم اَكُسنفُن اَم مكُلَ قَلَأن خَ هياتآن م و« -مودت و رحمت )4
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61- She says it is possible that Chris calls tonight. If he …, can you take a message for me? 
1) does 2) did

3) is doing 4) has done

62- Jennifer thinks television is a waste of time. … she watches any television at all …. she gets back home from 

work, even a documentary or a news program, it will surprise everyone. 

1) What/ if 2) If/ what 3) How/ if 4) If/ when

63- In my opinion, all people can become friends, even if their languages and … are different. 
1) attempts 2) collections 3) diversities 4) customs

64- In the … of many English speaking countries, it is rude to ask people how much money they earn or what 

religion they have. 

1) history 2) identity 3) culture 4) income

65- Oil is an important raw material which can be changed into many different products, … plastics. 
1) from 2) including 3) depending on 4) with

 

 

 

On her first day in Micronesia, Lisa said she thought people were ignoring her requests. The day was 

hot, and she needed a cold drink. She went into a store and asked, “Do you have cold drinks?” The woman 

there didn’t say anything. Lisa rephrased the question. Still the woman said nothing. At this point, Lisa 

gave up and left the store. She soon learned that the woman had answered her: She had lifted her eyebrows, 

which in Micronesia can mean “yes”. 

This reminded Jan of an experience in Bulgaria, she told the others. She had gone into a restaurant that 

was famous for its stuffed cabbage. “Do you have stuffed cabbage today?” She asked the waiter. He nodded 

his head. Jan eagerly waited. The cabbage never arrived. In Bulgaria, a nod means “no”. 

In China, David said he had had a different kind of problem. When David asked his students, “Can we 

meet at 8:00 next week instead of at our usual time?” They immediately answered “yes”. So David was 

greatly surprised when the students never came to class. His colleagues explained that the students couldn’t 

come at 8:00 but said they could: In China, it’s disrespectful to disappoint someone especially a superior by 

saying “no”. 

66- The main idea of the passage is that … . 

1) miscommunication is always possible, even over “yes” and “no”

2) people of some countries are really disrespectful

3) foreigners should study the culture of the people around the world

4) you can’t communicate with Micronesians easily

67- How many examples of the main idea are given in the passage? 

1) one 2) two 3) three 4) four

68- According to the passage, the Bulgarian waiter … . 

1) was very impolite to Jan 2) did not like Jan at all

3) didn’t have stuffed cabbage 4) refused to nod to Jan’s question

69- We can understand from David’s story that in China … . 

1) people sometimes say “yes” without meaning it 2) if anyone says “yes” it means “no”

3) students like to make fun of teachers 4) teachers should never change the timetable

70- The word “rephrase” in line 3 means … . 

1) answer 2) think 3) excite 4) repeat

 )2( يزبان انگليسدقيقه 15
Art	and	Culture

(Get	Ready,	Conversation, 
…,	Vocabulary	
Development)	

94تا  81 يها هصفح

PART B: 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. 

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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71- I haven't cleaned my fridge … . I have to remove all the leftovers. They are making my fridge stink. 

1) since two days 2) for two days ago

3) for a long time 4) since a week

72- I’ve gotten into the habit of drinking … milk; one liter a day. I know milk is an excellent source of calcium. 

1) a lot 2) many

3) few 4) much

73- Reading new stories and rereading old stories can surely help children learn to read more … . 

1) nearly 2) fluently

3) culturally 4) absolutely

74- No one remembers … notice of her at the party. It’s like she wasn’t even there. 

1) making 2) getting

3) doing 4) taking

75- When speaking to a(n) … visitor, it is perhaps best to speak English a little slower than usual.  

1) local 2) domestic

3) national 4) international

A: Hi John. How are you? 

B: Not bad. How about you? 

A: I’m just …(76)… the Internet and searching for new online games. 

B: I want to go hiking this afternoon. Would you like to come along? 

A: …(77)…, I’d like to go on playing the games. 

B: If you keep sitting at home and quit …(78)…, you will gain extra weight.  Moreover, this lifestyle for 

a long time is …(79)… for your eyesight. 

A: OK, …(80)… ! What time will we go there? 

B: All right. Are you OK with 4 P.M? 

76- 1) turning    2) surfing 3) skating 4) jogging

77- 1) Actually 2) You’re welcome 3) Besides 4) Interesting

78- 1) smoking 2) exercising 3) taking 4) shopping

79- 1) healthy 2) necessary 3) dangerous 4) calm

80- 1) you won 2) I see 3) nope 4) not at all

PART D: Conversation 

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each space. Then mark the answer on your answer 

sheet. 

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. 

كتاب زرد
كل كتاب

)سؤاالت مقطع يازدهم(
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3كني به طول  پاك طول مسيري كه نوك برف - 81


ـ متر پس از طي  متـر اسـت؟ ، تقريبـاً چنـد سـانتي   كنـد  طـي مـي   040 ةزاوي

 3 14/

1( 60  2( 673(76  4( 57  
بر حسب راديان، به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ 020متمم و مكمل زاوية مقدار تقريبي  - 82 3

1( 4
8و 3

32( 4
11و 3

63( 7
11و 6

64( 7
8و 6

3

2مقدار عبارت  -83 2 2 23 2
10 5 10 5A sin sin sin sin   

   كدام است؟

1( 1  2( 23( 3
24( 3

5
رابطة  ABCدر مثلث- 84   0 030 30 1ˆˆtan B tan C   است. كدام گزينه در مورد  برقرارÂدرست است؟

1( 0150Â   2( 0120Â 3( 060Â 4( 030Â 

نمودار زير مربوط به كدام تابع است؟ -85
1( 2y cos x2( 22y cos x

3( 2y sin x4( 22y sin x

3اگر  - 86
5sin ، 1

5cos ، 22

    3و 22


   گاه مقدار  آن 25 4cos     كدام است؟

1( 6 6  2( 6 6 3( 6 6 84( 6 6 8 

0عبارت  -87 0 0 088 59 92 61sin sin sin sin   برابر با كدام گزينه است؟
1( 01sin2( 01cos 3( 02sin4( 02cos

4اگر -88 4tan x cot x b          
   

2cosگاه مقدار  آن،باشد x كدام است؟  0b 

1( 2b2( 2
b3( 2

b
4( 2b 

Aعبارت بيشترين مقدار  - 89 sin cos     00با شرط 90   كدام است؟
1( 2  2( 1 3( 2  4( 2 2  

حاصل عبارت  - 90 0 0 020 40 50sin tan tan كدام است؟

1( 02 10sin2( 02 10cos 3(04 10sin  4( 04 10cos

دقيقه 15وقت پيشنهادي: 112تا  91هاي  صفحه :مثلثات:  1 حسابان
است. اجباريآموزان  ها براي تمام دانش گويي به اين سؤال پاسخ
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در اين تجانس كدام است؟ 8است. مساحت تصوير مربعي به قطر  36و محيط تصوير آن در يك تجانس  54محيط يك مثلث  -91

1( 16
9  2 (9

43( 9  4 (16  

3و نسبت تجانس  Oبه مركز  يدر تجانسرا  Mقطة ن - 92
2 نقطة  تا كنيم تصوير ميM  به دست آيد. سپس نقطةM را تحـت

و نسبت تجـانس Oدر يك تجانس به مركز  Mتصوير  Mحاصل شود. اگر  Mكنيم تا نقطة  تصوير مي Vبردار با انتقال 
3
2  و طول بودهOO  12برابر

V(بردارهاي  كدام است؟ Vطول بردار  ،باشد5


OMو 


راستا نيستند.) هم
1( 5  2 (63( 12  4( 10  

  اگر داشته باشيم - 93   T T T A Aگاه  ، آنT تواند باشد؟ (نقطـة   كدام تبديل ميA   روي خـطd    يـا نقطـةO واقـع
نيست.)

و با نسبت Oتجانس به مركز  )O 2به مركز درجه 240دوران  )1 1
غيرصفرانتقال با بردار  )d 4بازتاب نسبت به خط )3

)k )k و با نسـبت  Oبه مركزمستقيم يك تجانس  - 94 1 ـ را بـر دو رأسABCDة، دو رأس از ذوزنق
CDABو CD||ABكند. اگر ديگر تصوير مي ست است؟،كدام حالت در

1(AمجانسBوD مجانسC 2(BمجانسAوCمجانسD  3(AمجانسDوBمجانسC  4 (D مجانسAوC مجانسB

A ةنقطدر يك تجانس،  - 95 ( , ) 1 )Aةمجانس نقط،5 , ) 1 B ةو نقط1 ( , ) 5 )B ةمجانس نقط،4 , )1 است. نسبت تجانس چقدر 4
است؟

1 (1  2 (23 (3  4 (4  
؟كند حفظ ميلزوماً ها را  ولي شيب خط تواند طولپا نباشد ميتركيبي از كدام دو تبديل زير،  - 96

و تجانس انتقال )4  دورانتجانس و  )3  و دوران خطنسبت به  بازتاب )2 خط انتقال و بازتاب نسبت به )1
Aاگر - 97 B C D     مجانس مربعABCDتحت تجانس به مركزA2و نسبتk   وA B C D     مجانسA B C D   تحت تجانس به

1و نسبت Cمركز 
2k    باشد، مساحت سطح محصور بينA B C D     وA B C D   ،  چند برابر مساحتABCD است؟

1( 1  2( 23( 3  4( 4  
)طول آنها(بدون كم و زياد كردن  قابلمجا كردن اضالع چندضلعي  رين مقدار مساحتي كه با جابهبيشت - 98

توان به دست آورد، كدام است؟ مي
1( 152( 16  

3( 174( 18  
ABCDدر مستطيل  - 99 12 16BC ,AB ،O محل تالقي قطرها وE وF ترتيب وسط بهOA وOC  هستند. متحركـي ازE بـه

كدام است؟ ،پيمايد برخورد كند، طول كوتاهترين مسيري كه اين متحرك مي DCو ADكند به شرطي كه با حركت مي Fسمت
1( 12  2( 163( 18  4( 20  

5ABهاي  با قاعدهABCDالساقين  ذوزنقة متساوي - 100   8وCD  مفروض اسـت. اگـر 39و مساحتM نقطـة دلخـواهي روي
MAترين مقدار  باشد، كم CDقاعدة  MB كدام است؟

1( 12  2( 133( 14  4( 15  

دقيقه 15وقت پيشنهادي: 56تا  45هاي  صفحه :هاي هندسي و كاربردها تبديل:  2 هندسه
است. اجباريآموزان  ها براي تمام دانش گويي به اين سؤال پاسخ
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ها كم كنيم، ميانة اعداد حاصل كدام است؟ اگر ميانة يك سري داده را از كلية داده -101

  -1 )2صفر )1

نامشخص) 4  1 )3

هاي جدول زير كدام است؟ ميانگين داده -102

20 24  16 20  12 16  8 12  4 8  0 4  طبقات حدود

0 05/  0 15/  0 3/  0 25/  0 15/  0 فراواني نسبي  /1

1( 10 5/2 (11 2/

3( 10 8/4 (11 6/

گـردد، چـه منظور مي 2درس پنجم وي كه با ضريب  ةاست. نمر 5/15، برابر 1آموز هر كدام با ضريب  درس يك دانش 4ميانگين  - 103

گردد؟ 5/16رس او د 5عددي باشد تا ميانگين 

1( 25/18    2( 5/18  

3( 75/18    4 (18  

]3ايم. اگر  بندي كرده دسته، دسته 8هاي يك تحقيق آماري را در  داده -104 ,b)  9دوم و  ةدستحدود[a, پنجم باشند، ةدستحدود  (

آخر كدام است؟ ةمركز دست

1( 75/11    2 (25/13  

3( 25/12    4 (75/12  

 سـوم چنـد   ةنظيـر دسـت   ةها، زاوي اي اين داده صورت زير داده شده است. در نمودار دايره آماري به ةجدول فراواني تعدادي داد - 105

درجه است؟

15 2x /  12 8/ x  11 6 12 8/ /  10 4 11 6/ /  ها دسته

2x 15  6x 9  فراواني

1 (75  2 (120  

) قابل محاسبه نيست.4  90) 3

دقيقه 15وقت پيشنهادي: 101تا  73هاي  صفحه :آمار توصيفي:  آمار و احتمال
است. اجباريآموزان  ها براي تمام دانش گويي به اين سؤال پاسخ
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هـا تغييرات اين داده ةكند. دامن ها را دو برابر كنيم، واريانس آنها تغيير نمي است. اگر تمام داده 5آماري برابر  ةميانگين چند داد -106

كدام است؟

1 (5    2 (10  

بستگي دارد. ها ) به تعداد داده4    ) صفر3

1در ســه گــروه داده كــه گــروه اول شــامل اعــداد - 107 2 3 4 5, , , 3، گــروه دوم شــامل اعــداد, 6 9 12 15, , , و گــروه ســوم شــامل,

16اعداد 17 18 19 20, , , تر است؟ هاي كدام گروه بيش باشد، واريانس داده مي,

) گروه اول1

) گروه دوم2

) گروه سوم3

سه گروه يكسان است. ) واريانس4

دامنةداد 6در - 108 با شده مرتب ميانگين 12تغييرات ةآماري داده33و از ميانگين تفاضل ترتيـب  ، به 3ها 1 0 2a, , , , ,b.اسـت

ها تقريباً چقدر است؟ ضريب تغييرات اين داده

1 (0 60/  2 (0 44/  3 (0 67/  4 (0 87/

و ميانگين نمرات قبل و بعـد از جعبـه بـه 15ميانگين نمرات داخل جعبه   اي نمرات او، درس دارد كه در نمودار جعبه 12شخصي  -109

باشد. ميانگين كل نمرات او كدام است؟ مي 17و  10ترتيب 

1 (14  2 (14 25/

3 (14 5/4 (14 8/

هدرصد اضاف 25ميليون ريال است. اگر حقوق كاركنان اين سازمان  4و  12ترتيب  ميانگين و انحراف معيار حقوق در يك سازمان به -110

كند؟ ضريب تغييرات حقوق چگونه تغيير مي ،شود

شود. ) نصف مي1

كند. ) تغيير نمي2

شود. ) چهار برابر مي3

يابد. درصد افزايش مي 25) 4
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،)روي خط استوا  و كمي باالتر از سطح زمين( Qةو در نقط )زمين ةمركز كر( Pةدر شكل زير، جهت ميدان مغناطيسي در نقط -111
است؟ هترتيب از راست به چپ، تقريباً مطابق با كدام گزين به
1 (,   2 (, 

3 (,   4 (, 

Eشكل زير، الكتروني را هنگام عبور از ميدان الكتريكي يكنواخت - 112


كه ذره بـدون انحـراف از ايـن ميـدان بگـذرد، از دهد. براي آن نشان مي 
واخت استفاده شده است. ميدان مغناطيسي بايد ......... باشد.ميدان مغناطيسي يكن

vموازي راستاي ) 1
سو با آن و هم

E) موازي راستاي2


و در خالف جهت آن
شكل و به سمت بيرون صفحه ة) عمود بر صفح3
فحهشكل و به سمت داخل ص ة) عمود بر صفح4

62الكتروني با سرعت -113 10 m
s

تسـال در حـال 5/0هاي ميدان مغناطيسي يكنواختي به بزرگـي   نسبت به خط 053ة، تحت زاوي

حركت است. بزرگي نيروي مغناطيسي وارد بر اين الكترون، چند نيوتون است؟
19 01 6 10 53 0 8(e / C , sin / )  

1(131 6 10/ 2(141 6 10/ 

3(131 28 10/ 4(141 28 10/ 

تسال و عمود بر 2/0آن  ةگرم، در يك ميدان مغناطيسي يكنواخت كه انداز 5و جرم 10cmمطابق شكل زير، سيمي افقي به طول - 114
صورت افقي ساكن سو است، قرار دارد. چه جرياني برحسب آمپر و در چه جهتي از سيم عبور كند تا سيم به و درونكاغذ  ةصفح

10بماند؟ N(g )
kg



  ، از راست به چپ10) 2    ، از چپ به راست10) 1
، از راست به چپ5/2) 4    ، از چپ به راست5/2) 3

شكل عبور كرده است. اگر جريان الكتريكي در جهـت نشـان  هاي يك آهنرباي نعلي ان قطبيك سيم افقي از مي زير،مطابق شكل  -115
خواهد شد؟ به كدام طرف منحرفبين دو قطب آهنربا سيم قطعه داده شده در سيم برقرار شود، 

) چپ2) راست1
) پايين4  ) باال3

دقيقه 15وقت پيشنهادي: 108تا  83هاي  صفحه :مغناطيس:  2 فيزيك
است. اجباريآموزان  ها براي تمام دانش گويي به اين سؤال پاسخ

g
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ميـدان ةصـورت انـداز   دهيم؛ در ايـن  را از آن عبور مي I آوريم و جريان در مي rبه شعاع مسطحي ةصورت پيچ را به Lطول  سيمي به - 116

2مسطحي به شعاع ةصورت پيچ است. اگر همين سيم را به Bپيچه برابر با مغناطيسي در مركز 
r  2 درآوريـم و جريـانI  از آن عبـوررا

خواهد شد؟ Bپيچه چند ميدان مغناطيسي در مركز  ةدهيم، انداز
1(1  2(4  3(2  4(8  

سيم مستقيم و حامل جرياني عمود بر صفحة كاغذ قرار دارد. در كدام شكل ميدان مغناطيسي در اطراف سيم به درستي رسـم  - 117
؟شده است

1(   2(   3(   4 (
حلقه وجود دارد، چه جرياني برحسب آمپر عبور نمايد تا بزرگي ميدان مغناطيسي درون آن و  5متر از طول آن   اي كه در هر سانتي از سيملوله -118

7گاؤس شود؟ 12ها،  به دور از لبه
0 12 10 T.m( )

A
  

1 (2/0  2 (2  
باشد.) طول سيملوله بايد مشخص 4  200) 3

ـ  )، نصف مقاومت الكتريكي نيم1( ةحلق در شكل زير، مقاومت الكتريكي نيم - 119 1) اسـت. اگـر   2( ةحلق 10r cm  2و 20r cm و مقاومـت
)، چنـد ميكروتسـال و بـهO ةحلقه (نقط مشترك دو نيم باشد، بزرگي ميدان مغناطيسي در مركز 1حلقه برابر با  الكتريكي معادل دو نيم

7كدام سمت است؟ 
0 4 10 T.m( )

A
  

1( 2 5/ سو ، برون
2 (2 5/ سو ، درون
3( 1 5/ سو ، برون
4 (1 5/ سو ، درون

كند كه اين حالت . . . است. فرومغناطيس نرم در يك ميدان مغناطيسي خارجي خيلي قوي قرار گيرد، . . . را پيدا مي ةاگر يك ماد -120
دائمي -ترين خاصيت آهنربايي ) بيش1
موقتي -) خاصيت آهنربايي ضعيفي2
دائمي -) خاصيت آهنربايي ضعيفي3
موقتي -نرباييترين خاصيت آه ) بيش4
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محل انجام محاسبات

. ............جزبهاند، هاي زیر صحیحهمۀ عبارت-121
. استبه روش هابر هاي حاصل از انفجار، مشابه حالت فیزیکی مواد موجود در واکنش تهیۀ آمونیاك حالت فیزیکی فراورده) 1
. واکنش بین کلسیم کربنات و هیدروکلریک اسید در ظرفی سرباز با کاهش جرم مواد موجود در ظرف همراه است) 2
. غذا استردپايدرتر از سهم تولید آن ، بیش. . .ها ودر خودروها، کارخانههاسوختن سوختدرCO۲سهم تولید ) 3
. الگوي کاهش ردپاي غذا استءکاهش مصرف غذاهاي فراوري شده جز) 4
کند؟ درستی کامل میکدام گزینه، جاهاي خالی عبارت زیر را به-122

3CHبا فرمول ............ COOH،یکی دیگر از اعضاي این خانواده، بنزوئیک اسید با . اسیدهاي آلی استةآشناترین عضو خانواد
هایی که منجر به فساد ماده تواند سرعت واکنششود و به عنوان نگهدارنده مییافت می............در است که............فرمول شیمیایی 

. دهد............شود را میغذایی 
Cاستیک اسید، ) 1 H COOH۶ Cک اسید، اتانویی) 2فرنگی، افزایش، توت۵ H COOH۶ ، تمشک، افزایش۶
Cاستیک اسید، ) 3 H COOH۶ Cیک اسید، یاتانو) 4فرنگی، کاهش، توت۶ H COOH۶ ، تمشک، کاهش۵
است؟نادرستچه تعداد از مطالب زیر -123

. مؤثر استواکنش ها، گاز یا محلول باشد، تغییر غلظت بر سرعت دهندهاگر در واکنشی حداقل یکی از واکنش-
. تر از سدیم با آب باشدشود که سرعت واکنش پتاسیم با آب بیشتفاوت در ماهیت سدیم با پتاسیم موجب می-
. سوزدمیکه الیاف آهنی در شعلهدر حالیشودیک تکه سیم آهنی در شعله سرخ و گداخته میدر هوا،-
. شودآن افزوده میکل بر سطح 216cmو به شکل مکعب را از وسط یکی از اضالع نصف کنیم، cm4اي زغال به ابعاد اگر تکه-
1 (12 (23 (34 (4
:کربنات با محلول هیدروکلریک اسید به صورت زیر استواکنش کلسیم -124

3 2 2 22CaCO (s) HCl(aq) CaCl (aq) CO (g) H O(l)   

کافی هیدروکلریک اسید واکنش گرم کلسیم کربنات با مقدار20، ثانیه در شرایط استاندارد20اگر در این واکنش در مدت 
1است؟ 1L.sچند 2COسرعت تولید گاز دهد،

3 100(CaCO g.mol )

1 (448/02 (224/03 (48/44 (24/2
3ناپذیربرگشتها در واکنشتواند بیانگر تغییر تعداد مول گونهکدام گزینه می-125 2A(g) B(g) C(g) باشد؟

1(t2(t

3(t4(t

دقیقه20: )گواه+ طراحی (وقت پیشنهادي96تا 76هاي صفحه: در پی غذاي سالم–2شیمی 
.استاجباريها براي دانش آموزان گویی به این سؤالپاسخ

mol

mol

mol

mol



21:صفحهریاضیاختصاصی دوازدهم 97شهریور 2آزمون –پروژة تابستان 

محل انجام محاسبات

چند مورد از مطالب زیر درست است؟-126
. ها و خشکبار یک عامل طبیعی براي افزایش زمان ماندگاري استوجود پوست و پوشش میوه-
. ها خواهد شدکیفیت آنبهبودها سبب حذف اکسیژن از محیط نگهداري موادغذایی و خوراکی-
. کند، عوامل مؤثر بر این آهنگ را نیز بررسی میهادر واکنشن بر بررسی آهنگ تغییر شیمیاییسینتیک شیمیایی افزو-
. باشد، تهیه ترشی و نمک سود کردن میهامیوهخشک کردن،زمان ماندگاري موادغذاییکاهشهاي روشبرخی از-
1 (42 (33 (24 (1
۲Hواکنش بین روبهروشکل -127 (g)۲رنگ و بیI (g) بنفش رنگ را در دماي

.دهدمعین نشان می
لیتـر  میلی200برابرسامانهحجم مول از ماده و 01/0اگر هر ذره معادل با 

ــد ــس از  ،باش ــنش پ ــرعت واک ــه 20س ــکل (دقیق ــب )bش برحس
1 1mol.L .h کدام است؟

1 (03/02 (3/0
3 (01/04 (1/0
بیان شده است؟نادرستدر کدام گزینه، اثر عامل مؤثر بر سرعت واکنش، -128

. استاسیدهاي روي با همان تر از واکنش تکهواکنش پودر روي با یک اسید مناسب، سریع:اثر سطح تماس) 1
. تر استدر فشارهاي باالتر، سرعت تولید گاز اکسیژن از تجزیه محلول هیدروژن پراکسید بیش: اثر فشار) 2
. دچار نفخ شوندو شود بعضی افراد، کلم و حبوبات را دیر هضم کرده فقدان آنزیم مناسب موجب می: اثر کاتالیزگر) 3
. تر است، در دماي باالتر بیشپتاسیم پرمنگنات با یک اسید آلیرنگرنگ شدن محلول بنفشسرعت بی: اثر دما) 4
انجام زیرشود، در سیستمی مانند شکل اسیم کلرید جامد و گاز اکسیژن میاگر واکنش تجزیه پتاسیم کلرات که منجر به تولید پت-129

1mol.minچند دهندهشسرعت متوسط مصرف واکن. شودجا میمتر جابهسانتی4ثانیه، پیستون 30گیرد، پس از گذشت 

2cmقطر سرنگ(است؟   ،3سرنگ را استوانه در نظر بگیرید ، (.
)10 8/ g.L1چگالی

216O g.mol ,O(
1(42 102 (410

3 (44 104 (48 10
از واکنش میان سدیم هیدروژن کربنات و STPحجم گاز آزاد شده در شرایط يهاگیريجدول زیر، قسمتی از اندازه-130

سرعت ها در این بازة زمانی،گیريبراساس این اندازه. دهدپس از شروع واکنش، نشان می75هیدروکلریک اسید را تا ثانیه 
1دقیقه و جرم مخلوط اولیه چند گرم بوده است؟ برتولید گاز، چند مول 

2 44CO g.mol

3 2 2NaHCO (s) HCl(aq) NaCl(aq) CO (g) H O(l)   

ثانیۀ پنجم15ثانیۀ چهارم15ثانیۀ سوم15ثانیۀ دوم15ثانیۀ اول15)ثانیه(زمان 
44/656578/64648/6456/64)گرم(جرم مخلوط واکنش 

3362241122/678/44)لیترمیلی(حجم گاز تولید شده 

1 (/ / 267 64 2 8 10 2 (/ / 266 1 3 5 10 
3 (/ /66 1 0 0284 (/ /65 44 0 035

(a) (b) (c)
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محاسبات انجام محل

است؟-131 درست مطلب کدام
واکنش)1 ازدر مقدار بسیار زیادي و حجم شونده، منفجر ماده کمی مقدار از انفجاري .شودگازهاي داغ تولید میهاي
سدیم)2 محلول افزودن اثر محلول نقرهدر سفیدرنگ نقرهکلرید به کندي رسوب .شودکلرید تشکیل مینیترات، به
می)3 سرعت زنگ مرطوب به هواي در آهنی .زننداشیاي
تجزیه)4 میواکنش کند رخ کاغذ بسیار سلولز درمیي کاغذ به رنگ زرد و آیددهد
منحنیمودارندر-132 کلسیمAزیر واکنش هیدروکلریک اسید براي محلول اضافی مقدار با 10کربنات 1/ mol.L  هـر  . رسم شـده اسـت

نمودارهاي از کدامبهCوBیک به مربوط میترتیب زیر شرایط از باشد؟یک تواند
مربوطه( 3:واکنش 2 2 22(CaCO (s) HCl (aq) CaCl (aq) H O(l) CO (g)   

مقدار)1 کربناتيافزایش یخ–کلسیم و آب در واکنش دادن ظرف قرار
محلول)2 از اسید2/0استفاده کاتالیزگر–موالر از استفاده
کاتالیزگر)3 از واکنش–استفاده آب به ظرف مقداري کردن اضافه
یخ)4 و آب در واکنش دادن ظرف محلول–قرار از اسید2/0استفاده موالر
فرضی-133 واکنش به که مقابل، شکل به توجه Aبا Bظرف یک در است، 2، مربوط لیتري

فاصله در واکنش متوسط زمانیسرعت متوسـط     تقریبـاً،2tو1tي سـرعت برابـر چنـد
فاصله در زمانیواکنش ارز(است؟3tو1tي هم گوي است02/0هر ماده هر از .)مول

1(62/12(4/13(23/14(8/1
هیپوبرومیتاگر-134 BrO)یون )محلول 12در 5/ mol .L    واکـنش مطـابق 33خـود، 2BrO (aq) BrO (aq) Br (aq)   

و به90تجزیه شود محلول در این یون غلظت ، واکنش آغاز از پس مول بر لیتر کاهش یابد، سرعت متوسط تشکیل 96/1ثانیه
برومات BrO)3یون )چند 1برابر 1mol .L .min است؟

1(16/02(24/03(12/04(32/0
است-135 انداخته شده غلیظ اسید نیتریک داراي ظرف درون مس فلز از گرم کردن و کامل شـدن واکـنش  .یک تکه موازنـه  (پس

3:)نشده 3 2 2 2Cu(s) HNO (aq) Cu(NO ) (aq) NO (g) H O(l)    مدت در گرم ترکیب یونی بـه دسـت   94دقیقه، 10،
است گاز.آمده متوسط تولید چند2NOسرعت واکنش، این L24حجم مولی گازها در شـرایط آزمـایش   (است؟1mL.sدر

164.است 16 14 1Cu ,O ,N ,H : g.mol   (
1(202(403(604(80
متوسطتجزیهواکنش-136 با سرعت پراکسید هیدروژن 10ي 02/ mol.sاست انجام حال چنـد ثانیـه زمـان الزم اسـت تـا در      . در

برابر اکسیژن مولی حجم که به شعاع32شرایطی گردي بادکنک است، بادکنـک قبـل از واکـنش    (از آن پر شود؟ 20cmلیتر
است بوده کنید3راعدد.خالی (فرض با.) کشسانی نیروي کنیدک صرفندکاز 2.) نظر 2 2 22 2H O (aq) H O(l) O (g) 

1(502(1003(2004(250

)گواه(آزمون شاهد 2شیمی

t 1  t 2 10 t 3 20 دقیقهدقیقهدقیقه

تابستان 22:صفحهریاضیاختصاصی دوازدهم 97شهریور 2آزمون–پروژة

محاسبات انجام محل

است؟-131 درست مطلب کدام
واکنش)1 انفجاري از مقدار کمی ماده منفجر شونده، حجم و مقدار بسیار زیادي از در میهاي تولید داغ .شودگازهاي
سدیم)2 محلول افزودن اثر مینیترات، به کندي رسوب سفیدرنگ نقرهکلرید به محلول نقرهدر تشکیل .شودکلرید
مرطوب به سرعت زنگ می)3 هواي در آهنی .زننداشیاي
تجزیه)4 سلولز کاغذ بسیار کند رخ میواکنش آیددهد و کاغذ به رنگ زرد درمیي
منحنیمودارندر-132 اسیدبراي واکنش کلسیمAزیر 10کربنات با مقدار اضافی محلول هیدروکلریک 1/ mol.Lاسـت شـده هـر.رسم

نمودارهاي از تواند باشد؟یک از شرایط زیر میترتیب مربوط به کدامبهCوBیک
مربوطه( 3:واکنش 2 2 22(CaCO (s) HCl (aq) CaCl (aq) H O(l) CO (g)   

مقدار)1 قرار دادن ظرف واکنش در آب و یخ–کلسیم کربنات يافزایش
محلول)2 از استفاده از کاتالیزگر–موالر اسید 2/0استفاده
کاتالیزگر)3 از اضافه کردن مقداري آب به ظرف واکنش –استفاده
واکنش در آب و یخ )4 دادن ظرف موالر اسید2/0استفاده از محلول –قرار
که به واکنش فرضی -133 مقابل، شکل به توجه Aبا B لیتري مربوط است، 2، در یک ظرف

در فاصله واکنش متوسط چنـد برابـر سـرعت متوسـط     تقریبـاً  ، 2tو 1tي زمانی سرعت
فاصله در زمانی واکنش .)مول از هر ماده است02/0هر گوي هم ارز (است؟ 3tو 1tي

1(62/12 (4/13 (23/14 (8/1
هیپوبرومیتاگر-134 BrO)یون ) 12در محلول 5/ mol .L    33خـود، مطـابق واکـنش 2BrO (aq) BrO (aq) Br (aq)   

و پس از آغاز واکنش ، غلظت این یون در محلول به 90تجزیه شود متوسط تشکیل96/1ثانیه کاهش یابد، سرعت لیتر مول بر
برومات BrO)3یون ) 1برابر چند 1mol .L .min است؟

1(16/02(24/03 (12/04 (32/0
درون ظرف داراي نیتریک اسید غلیظ انداخته شده است-135 مس فلز واکـنش. یک تکه کامل شـدن و کردن موازنـه(پس از گرم

3:)نشده 3 2 2 2Cu(s) HNO (aq) Cu(NO ) (aq) NO (g) H O(l)    دسـت94دقیقه،10، در مدت بـه گرم ترکیب یونی
است متوسط تولید گاز .آمده آزمـایش(است؟ 1mL.sدر این واکنش، چند 2NOسرعت در شـرایط گازها مولی L24حجم

164.است 16 14 1Cu ,O ,N ,H : g.mol    (
1(202 (403 (604 (80
هیدروژن پراکسید با سرعت متوسط تجزیهواکنش-136 10ي 02/ mol.sدر.در حال انجام است اسـت تـا الزم زمـان ثانیـه چنـد

مولی اکسیژن برابر  حجم که پر شود؟20cmلیتر است، بادکنک گردي به شعاع 32شرایطی آن واکـنش(از از قبـل بادکنـک
است بوده 2.)نظر کنیدک صرفندکاز نیروي کشسانی با.) (فرض کنید3را عدد.خالی 2 2 22 2H O (aq) H O(l) O (g) 

1(502 (1003 (2004 (250

شاهد2شیمی )گواه(آزمون

دقیقهدقیقهدقیقه

دوازدهم97شهریور2آزمون –پروژة تابستان  22:صفحهریاضیاختصاصی

محل انجام محاسبات

کدام مطلب درست است؟-131
ازدر واکنش) 1 مقدار بسیار زیادي و حجم شونده، منفجر ماده کمی مقدار میهاي انفجاري از تولید داغ .شودگازهاي
محلول نقرهدر اثر افزودن محلول سدیم) 2 سفیدرنگ نقرهکلرید به کندي رسوب مینیترات، به تشکیل .شودکلرید
می) 3 سرعت زنگ .زننداشیاي آهنی در هواي مرطوب به
میواکنش تجزیه) 4 کند رخ درمیي سلولز کاغذ بسیار کاغذ به رنگ زرد و آیددهد
کلسیمAزیر منحنی مودارندر-132 واکنش اسیدبراي هیدروکلریک محلول اضافی مقدار با 10کربنات 1/ mol.Lاسـت شـده هـر.رسم

کدامبهCو Bیک از نمودارهاي  به مربوط میترتیب زیر شرایط از باشد؟یک تواند
3: واکنش مربوطه( 2 2 22(CaCO (s) HCl (aq) CaCl (aq) H O(l) CO (g)   

یخ–کلسیم کربناتيافزایش مقدار) 1 و آب در واکنش دادن ظرف قرار
اسید2/0استفاده از محلول ) 2 کاتالیزگر–موالر از استفاده
واکنش–استفاده از کاتالیزگر ) 3 آب به ظرف مقداري کردن اضافه
یخ) 4 و آب محلول–قرار دادن ظرف واکنش در از اسید2/0استفاده موالر
فرضی-133 واکنش Aبا توجه به شکل مقابل، که به Bظرف یک در است،2، مربوط لیتري

زمانیسرعت متوسط واکنش در فاصله متوسـطتقریبـاً،2tو1tي سـرعت برابـر چنـد
ارز(است؟3tو1tي زمانی واکنش در فاصله هم گوي است02/0هر ماده هر از .)مول

1 (62/12 (4/13(23/14(8/1
BrO)یون هیپوبرومیت اگر-134 )محلول 12در 5/ mol .Lواکـنش مطـابق 33خـود، 2BrO (aq) BrO (aq) Br (aq)   

به90تجزیه شود و  محلول در این یون غلظت ، واکنش آغاز از متوسط تشکیل96/1ثانیه پس کاهش یابد، سرعت لیتر بر مول
BrO)3یون برومات  )چند 1برابر 1mol .L .min است؟

1(16/02(24/03(12/04(32/0
است-135 انداخته شده غلیظ اسید نیتریک داراي واکـنش.یک تکه فلز مس درون ظرف کامل شـدن و کردن گرم از موازنـه(پس

3:)نشده 3 2 2 2Cu(s) HNO (aq) Cu(NO ) (aq) NO (g) H O(l)   مدت در دسـت94دقیقه،10، بـه گرم ترکیب یونی
گاز. آمده است چند2NOسرعت متوسط تولید واکنش، این آزمـایش(است؟1mL.sدر در شـرایط گازها مولی L24حجم

164. است 16 14 1Cu ,O ,N ,H : g.mol   (
1 (202 (403(604(80
متوسطتجزیهواکنش-136 با سرعت پراکسید 10ي هیدروژن 02/ mol.sاست انجام حال در.در اسـت تـا الزم زمـان ثانیـه چنـد

برابر به شعاع32شرایطی که حجم مولی اکسیژن گردي بادکنک است، پر شود؟20cmلیتر آن واکـنش(از از قبـل بادکنـک
کنید3راعدد . خالی بوده است (فرض با.) کشسانی نیروي کنیدک صرفندکاز 2.)نظر 2 2 22 2H O (aq) H O(l) O (g) 

1 (502 (1003(2004(250

شاهد2شیمی  )گواه(آزمون

دقیقهدقیقهدقیقه



تابستان دوازدهم97شهریور2آزمون–پروژة 23:صفحهریاضیاختصاصی

محاسبات انجام محل

HCl (aq)+ Mg (g)

ظرف شیشه-137 دارايدر یک هیدروکلریک06/0محلول100mLاي دهانهموالر که اي بـه قطـر   ي آن به یک سرنگ استوانهاسید
2cmمـــی انداختـــه منیـــزیم نـــوار کـــافی مقـــدار اســـت، بـــراي انجـــام نیمـــی از واکـــنش . شـــودمتصـــل

2 22Mg(s) HCl (aq) MgCl (aq) H (g)   این هنگام، پیستون چند در و است نیاز زمان ثانیه چند نسبت به محل cmبه
جابه خود میاولیه برابر(شود؟جا آزمایش در شرایط گاز مولی 3و L.mol120حجم فرض شود (.

1(600،10
2(600،20
3(60،20
4(60،10

کامل-138 واکنش در 2اگر 2 33 2N (g) H (g) NH (g) مول برابر 2Hاولیههايتعداد ي دهنـده باشد، کدام نمودار نشـان 2Nدو
می»زمان–مول«تغییرات واکنش باشد؟این تواند

1(2(3(4(
درباره-139 گزینه کدام زیر به شکل بازدارندهبا توجه آني در موجود است؟ ي درست ها

حلقه)1 ترکیب، این ساختار میدر یافت کربنی شش .شودهاي
اتم)2 شامل ترکیب، استاین اکسیژن و هیدروژن کربن، .هاي
دوبازدارنده)3 این در موجود داردمادهي لیکوپن نام ،.
است)4 یگانه پیوندهاي ترکیب، این ساختار در موجود پیوندهاي .تمامی
درظرف-140 که زیر واکنش به می2با توجه انجام در،گرددلیتري از شر15اگر اول 3BrOوع واکنش، سرعت متوسط مصرفثانیه

برابر / mol.L .s1 10 عبارت03 کدام 1است؟نادرستباشد،
2 160(Br g.mol )

)l(OH)aq(Br)aq(H)aq(BrO)aq(Br 223 3365  

واکنش)1 شروع از مدت این پایان میBr2گرم432در .شودتولید
سرعت2/0واکنش،متوسطسرعت)2 .استBrمصرفمتوسطبرابر
مصرف)3 متوسط سرعتHسرعت مواد بیشمتوسطاز تولید بقیه یا استمصرف .تر
مصرف)4 متوسط فاصله زمانی برابرBrسرعت همین است15/0در دقیقه لیتر بر .مول بر

مدرج

(s)

تابستان 23:صفحهریاضیاختصاصی دوازدهم 97شهریور 2آزمون–پروژة

محاسبات انجام محل

ظرف شیشه-137 داراي در یک استوانهاسید که دهانهموالر هیدروکلریک06/0محلول 100mLاي به یک سرنگ آن قطـري بـه اي
2cm اســـت، مقـــدار کـــافی نـــوار منیـــزیم انداختـــه مـــی واکـــنش.شـــودمتصـــل از نیمـــی انجـــام بـــراي

2 22Mg(s) HCl (aq) MgCl (aq) H (g)  چند پیستون هنگام، محلcmبه چند ثانیه زمان نیاز است و در این به نسبت
جابه خود میاولیه 3و L.mol120حجم مولی گاز در شرایط آزمایش برابر (شود؟ جا فرض شود(.

1(600،10
2(600،20
3(60،20
4(60،10

کامل-138 واکنش در 2اگر 2 33 2N (g) H (g) NH (g) 2اولیه هايتعداد مولH2دو برابرNنشـان نمودار کدام يدهنـدهباشد،
تواند باشد؟این واکنش می» زمان–مول«تغییرات

1(2(3(4(
کدام گزینه درباره-139 زیر به شکل ها درست است؟ ي موجود در آني بازدارندهبا توجه

حلقه)1 ترکیب، این ساختار . شودهاي شش کربنی یافت میدر
اتم)2 شامل ترکیب، . هاي کربن، هیدروژن و اکسیژن استاین
این دو بازدارنده)3 در موجود . ، لیکوپن نام داردمادهي
در ساختار این ترکیب، پیوندهاي یگانه است)4 موجود پیوندهاي . تمامی
که درظرف -140 زیر واکنش به مصرفثانیه اول از شر15اگر در ،گرددلیتري انجام می2با توجه متوسط واکنش، سرعت 3BrOوع

برابر / mol.L .s1 10 1است؟نادرستباشد، کدام عبارت 03
2 160(Br g.mol )

)l(OH)aq(Br)aq(H)aq(BrO)aq(Br 223 3365  

شروع واکنش )1 از مدت این پایان .شودتولید میBr2گرم 432در
.استBrمصرف متوسط برابر سرعت 2/0واکنش، متوسطسرعت)2
مصرف)3 متوسط .تر استمصرف یا تولید بقیه مواد بیشمتوسط از سرعت Hسرعت
مصرف)4 متوسط .مول بر لیتر بر دقیقه است15/0در همین فاصله زمانی برابر Brسرعت

مدرج

دوازدهم97شهریور2آزمون –پروژة تابستان  23:صفحهریاضیاختصاصی

محل انجام محاسبات

هیدروکلریک06/0محلول100mLاي دارايدر یک ظرف شیشه-137 دهانهموالر که استوانهاسید به یک سرنگ آن قطـري بـه اي
2cmمـــی انداختـــه منیـــزیم نـــوار کـــافی مقـــدار واکـــنش.شـــودمتصـــل اســـت، از نیمـــی انجـــام بـــراي

2 22Mg(s) HCl (aq) MgCl (aq) H (g)  چند پیستون هنگام، این در و است نیاز زمان ثانیه چند محلcmبه به نسبت
برابر(شود؟جا میاولیه خود جابه آزمایش در شرایط گاز مولی 3وL.mol120حجم فرض شود(.

1 (600 ،10
2 (600 ،20
3 (60 ،20
4 (60 ،10

2اگر در واکنش کامل -138 2 33 2N (g) H (g) NH (g) مول برابر2Hاولیههايتعداد نشـان2Nدو نمودار کدام يدهنـدهباشد،
می» زمان–مول «تغییرات  واکنش باشد؟این تواند

1(2(3(4(
درباره-139 گزینه بازدارندهبا توجه به شکل زیر کدام آني در موجود است؟ي درست ها

میدر ساختار این ترکیب، حلقه) 1 یافت کربنی شش .شودهاي
استاین ترکیب، شامل اتم) 2 اکسیژن و هیدروژن کربن، .هاي
دوبازدارنده) 3 داردمادهي موجود در این لیکوپن نام ،.
است) 4 یگانه پیوندهاي ترکیب، این .تمامی پیوندهاي موجود در ساختار
درظرف-140 می2با توجه به واکنش زیر که انجام در،گرددلیتري از شر15اگر اول مصرفثانیه متوسط واکنش، سرعت 3BrOوع

برابر  / mol.L .s1 10 عبارت03 کدام 1است؟نادرستباشد،
2 160(Br g.mol )

)l(OH)aq(Br)aq(H)aq(BrO)aq(Br 223 3365  

واکنش)1 میBr2گرم432در پایان این مدت از شروع .شودتولید
سرعت2/0واکنش، متوسط سرعت ) 2 .استBrمصرفمتوسطبرابر
سرعتHسرعت متوسط مصرف ) 3 مواد بیشمتوسطاز تولید بقیه یا استمصرف .تر
فاصله زمانی برابرBrسرعت متوسط مصرف ) 4 همین است15/0در دقیقه لیتر بر .مول بر

مدرج
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حاصل عبارت - 141
5 44 5 4 53 36 6    
      

   
؟كدام است

1( 362( 363(36  4 (108  

1اگر  -142 2x
x

    3باشد، حاصل 2
3 2
1 1 10x x

x x
    ؟كدام است

1 (1  2 (23 (3  4 (4  

4در تجزية عبارت  -143 32 2x x x    ؟نداردكدام عامل وجود

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

22مقدار عبارت  ،mبه ازاي كدام محدودة  -144 6x x m   كه در آنmهمواره عددي نامنفي است؟ ،

1( 9
2m   2( 9

2m  3( 15
2m   4 (15

2m 

باشـد، 22cmباشد. اگر مساحت اين مستطيل  برابر عرض آن كمتر مي 4از  متر سانتي 2و طول آن  aعرض يك مستطيل برابر  - 145
متر است.) (طول و عرض مستطيل بر حسب سانتي ؟متر است مجموع طول و عرض آن چند سانتي

1( 1  2( 23( 3  4 (4  

1مجموعة  -146 2 12 2 2 2
x xX x x

  
     
 

 ؟چند عضو دارد

شمار بي) 4  4) 33 )2صفر )1

22مجموعة جواب نامعادلة  -147 3 2x x ax b     صورت  به 1 2,  .استb a؟كدام است
1 (7-  2 (7 3 (6-  4 (6  

 ؟كدام است bدر تابع مقابل،  -148              20 1 1 0 2 1 1 0 0f a,b , , f , f , a f , , f f       
  

  2) 4  -1 )13 )2صفر )1
2برد تابع  ،با كدام دامنه -149 5 10x y ،  2برابر با 2,   ؟شود مي

1 (5 5,   2 (0 10,   3 (4 4,   4 ( 3 7,
ابع واي كه به محورهاي مختصات و نمودار ت مساحت ناحيه - 150  2f x x   و  1g x x  ؟محصور شده، چقدر است

1( 22( 9
83( 15

84 (7
4

دقيقه 15وقت پيشنهادي:   117تا  47هاي  صفحه :+ تابع ها و نامعادله ها هاي جبري+ معادله عبارت وهاي گويا  توان:  1رياضي 
است. اجباريموزان آ ها براي تمام دانش گويي به اين سؤال پاسخ
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واحد سطح است. مساحت قسمت هاشور خورده كدام است؟ ADE ،25در شكل مقابل مساحت مثلث  -151

1 (18    2 (21  

3 (24  4 (27  

6برابـر  BCتـا ضـلع  Aرأس ةاسـت. اگـر فاصـل   AMNدر شـكل زيـر، سـه برابـر مسـاحت مثلـث      ABCمساحت مثلث - 152

ANMو ABC
 

 ةنقط ةباشد، فاصلAتا ضلعMNكدام است؟

1 (2 3  2 (3  

3 (2    4(3 2  

واحـد 9و  4به ترتيـب برابـر   DOCوAOBهاي شكل زير، مساحت مثلثABCDةدر ذوزنق - 153

كدام است؟ABCDةمربع است. مساحت ذوزنق

1( 24    2( 25  

3(27     4 (30  

ضلعي محدب كـدامnدرجه است. تعداد قطرهاي اين  840ضلعي محدبي به غير از يكي از زوايا، برابر nمجموع زواياي داخلي  - 154

است؟

1 (5    2 (9  

3 (14    4 (20  

ةباشد، فاصـل  12و  9اين نقطه تا دو ضلع ديگر  ةهاي مثلثي روي يكي از اضالع آن قرار دارد. اگر فاصل ي عمودمنصفهمرس ةنقط - 155

؟تر آن كدام است هاي اين مثلث تا وسط ضلع بزرگ محل همرسي ميانه

1( 5  2( 10  

3( 7 5/4( 2 5/

دقيقه 15پيشنهادي:  وقت76تا  45هاي  صفحه :ها قضيه تالس، تشابه و كاربردهاي آن + چندضلعي:  1 هندسه
است. اجباريآموزان  ها براي تمام دانش گويي به اين سؤال پاسخ
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باشـد، 6گيريم. اگر مجموع فواصل اين نقطه از سه ضـلع مثلـث برابـر     االضالع در نظر مي اي دلخواه درون مثلثي متساوي نقطه - 156

آنگاه مساحت مثلث كدام است؟

1 (3 3  2 (12 3  

3 (4 3    4 (8 3  

16AC، با اضالع قائم ABCالزاوية  در مثلث قائم - 157   12وAB  ،E سط وAC  است وD  رويBC چنان واقع شده كـه

CD DE طول باشد مي .BD كدام است؟

1( 12    2( 15  

3( 16  4( 18  

كدام است؟ ABCDاالضالع  مساحت متوازي، زيردر شكل  - 158

1( 30  

2( 40  

3( 50  

4( 60  

است. اگر مساحت اين ذوزنقـه بيشـترين مقـدار ممكـن را واحد 8ها  طول يكي از ساق واحد، 11و  5هاي  اي با قاعده در ذوزنقه - 159

داشته باشد، محيط آن كدام است؟

1( 32    2( 34  

3( 36    4( 38  

اي، كدام است؟ در شكل زير، مساحت بين دو چندضلعي شبكه -160

1( 5/6  

2( 7  

3( 5/7  

4( 8  
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؟است نادرستهاي زير  يك از عبارت كدام - 161

گويند. اي ذرات دود، حركت براوني مي به حركت نامنظم و كاتوره )1

به معناي يك ميلياردم است.گرفته شده و اي يوناني  پيشوند نانو از واژه )2

توان توضيح داد. اي مي پديدة پخش را با استفاده از حركات نامنظم و كاتوره )3

هاي فيزيكي يك ماده تغيير كند، الزم است تمام ابعاد آن ماده در مقياس نانو باشد. كه ويژگي ينبراي ا )4

چنـدپـر از آب  يك اسـتخر  سطح متري از  4متر باشد، فشار كل در عمق  10اگر فشار هوا معادل فشار ستوني از آب به ارتفاع  -162

برابر فشار ناشي از آب در اين عمق است؟

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

ـ  ي باالبر زير،در شكل  -163 ترتيـب  هـاي بـزرگ و كوچـك بـه     تعـادل اسـت. اگـر سـطح مقطـع پيسـتون       تهيـدروليكي در حال

2200cm225وcm 60ترتيب برابر ها به آنجرم وkg 2و 5/ kg32و چگالي مايع g

cm
چنـد نيوتـون fنيـروي  انـدازة  باشد،  

10است؟ N(g )
kg



1 (35  2 (5/17  

3 (10  4 (25  

2اي به قطر  آب توسط لوله -164 5/ cm 4شود. اگر تندي آب ورودي به خانه  اي مي وارد خانه m
s

ريان آب چند ليترباشد، آهنگ ج

بر ثانيه است؟

1( 46 25 10/   2( 0 625/  3( 6 25/  4 (26 25 10/ 

يم،مهـا بـا شـدت زيـاد بـد      مطابق شكل زير، دو بادكنك از سقف آويزان است. اگر در فاصلة بين آن - 165

؟دهد رد زير رخ مييك از موا كدام

شوند. ها به هم نزديك مي بادكنك )2  كند. ها تغيير نمي فاصلة بين بادكنك )1

بيني كرد. ها را پيش توان حركت بادكنك نمي) 4  شوند. ديگر دور مي ها از يك بادكنك )3

دقيقه 15وقت پيشنهادي: 116تا  61هاي  صفحه :هاي فيزيكي مواد + دما و گرما ويژگي:  1 فيزيك
است. اجباريآموزان  ها براي تمام دانش گويي به اين سؤال پاسخ

f
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ـ   ةدماي اوليشود.  سلسيوس چهار برابر شود، دماي آن برحسب كلوين دو برابر مي ةاگر دماي جسمي برحسب درج -166 ةجسم چنـد درج

؟سلسيوس است

1 (135    2 (5/136  

3 (140    4 (5/236  

10اي در دمايطول ميله -167 C  90متر و در دماي  2با برابر C  10با افزايش دما از است.  متر 004/2با برابر Cدر چه دمـايي برحسـب

باشد؟متر مي 001/2با سلسيوس طول ميله برابر  ةدرج

1 (40    2( 30  

3( 20    4( 50  

050را به  سلسيوس است. اگر دماي بالن و مايع داخل آن ةليتر لبريز از يك مايع با دماي صفر درج 2بالني به حجم  - 168 C ًبرسانيم، تقريبا

6ريزد؟ (فرض كنيد ضريب انبساط خطي ظرف ب مايع از بالن بيرون ميمتر مكع چند سانتي
0
15 10
C

 و ضريب انبسـاط حجمـي

5مايع
0
15 5 10/
C

 (.باشد

1 (1  2 (2  

3 (3    4 (4  

اگر اين دو جسم تغيير حالـت .دهيم ، به يك اندازه گرما مياست B ةتر از گرماي ويژ بيش A ةكه گرماي ويژ Bو  Aبه دو جسم  -169

؟تر است دماي كدام يك بيش افزايشنداشته باشند، 

1(A B      2(A B  

3(A B      4.هر سه حالت ممكن است (

040بـا دمـاي   A مـادة است. چنـد گـرم از    B ة مادة، سه برابر گرماي ويژA مادة ةگرماي ويژ - 170 C   مـادة  گـرم از   500را بـاB بـا

0120دماي C 060ها مخلوط نماييم تا دماي تعادل آن C حالـت و تغيير گردد؟ (از تبادل گرمايي با محيط اطراف صرف نظر گردد

.)نداريم

1(500    2 (400  

3 (1000  4 (600
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محل انجام محاسبات

یک از موارد زیر درست است؟کدام-171
. در برابر خوردگی مقاوم استو دهد آلومینیوم برخالف آهن با اکسیژن هوا واکنش نمی) 1
. شوندهمۀ فلزها در طبیعت به شکل ترکیب یافت می) 2
. م به صورت ترکیب هماتیت و فلز آهن به صورت بوکسیت در طبیعت وجود دارندفلز آلومینی) 3
.  به آبلیمو یا سرکه از بین بردتوان به کمک پنبۀ آغشته زنگ آهن را می) 4
؟ نیستهاي زیر درست مقایسهیک از کدام-172

Al:در برابر اسیدپذیريواکنش) 1 Zn Fe 

Al: مدت زمان واکنش با اسید) 2 Zn Fe 

CO:هاي ناپیونديتعداد الکترون) 3 SO HCN ۲
SO: هاي الیۀ ظرفیتشمار کل الکترون) 4 CH O HCN ۲ ۲

2؟ اندنادرستهاي زیر دربارة واکنش داده شده، چند مورد از عبارت-173 2 3NO (g) O (g) NO(g) O (g)  

. پذیرتر استها، واکنشدهندهها از گاز دو اتمی موجود در واکنشاتمی موجود در فراورده3گاز ) آ
. شودآب باران میpHدر آب به هنگام بارش سبب کاهش 2NOحل شدن ) ب
.اي رنگ استها قهوهدهندهاتمی موجود در واکنشگاز سه) پ
. است1برابر ، هاي اشتراکیهاي ناپیوندي به تعداد الکتروننسبت تعداد جفت الکترون، 3Oدر ) ت
3) 24) 13) 2صفر) 1
هاي زیر درست است؟یک از گزینهکدام-174

. شوندها سوخت سبز محسوب میهیدروکربن) 1
. آیددست نمیپذیر بهسوخت سبز از منابع زیست تخریب) 2
. دهداز دست میصورت تابش فروسرخرا بههشدشود و زمین بخش قابل توجهی از گرماي جذبوسیلۀ زمین جذب میبخش عمدة پرتوهاي خورشیدي به) 3
.کنندکربن مونوکسید تولید نمی،سنگ، هیدروژن و گاز طبیعی، بنزین و هیدروژن پس از سوختنهاي بنزین، زغالدر بین سوخت) 4

116؟ اندنشدهدرستی بیان هاي زیر بهیک از گزینهکدام-175 12 20(O ,C ,Ne :g.mol )  

. باشدلیتر می4/22اتمسفر یک مول گاز داراي حجمی برابر 1کلوین و فشار 273در دماي ) 1
. باشدمول گاز اکسیژن برابر می1با حجم CO۲گرم 44در دما و فشار یکسان، حجم ) 2

۱۱برابر CO۲به O۲نسبت چگالی ،STPدر شرایط ) 3
۸

. است

. باشدمی6/5و 40برابر ترتیب بهyو xدر جدول مقابل ) 4

O2Ne شرایطSTP

8xجرم
y/44 (L)حجم 8

دقیقه10: وقت پیشنهادي107تا 60هاي صفحه: آب، آهنگ زندگی+ ردپاي گازها در زندگی–1شیمی 
.استاجباريها براي دانش آموزان گویی به این سؤالپاسخ
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محل انجام محاسبات

............ .جزبهاند، هاي زیر درستهمۀ عبارت-176
. اتمی تشکیل شده است5گاز شهري به طور عمده از هیدروکربنی ) 1
. کننداثر شهرت دارد، استفاده میبراي پرکردن تایر خودروها از گازي که به جو بی) 2
. کلوین است450، به روش هابرتولید آمونیاكو شرایط بهینۀSTPاختالف دماي شرایط ) 3
.دیابثابت چگالی گازها افزایش میبا افزایش دما در فشار) 4
اگر گاز . شوندها به حالت گازي آزاد میشدة زیر، تمامی گونهنطابق واکنش موازنهرین مگرم نیتروگلیس5/113اثر انفجار بر-177

دست آورد؟ توان بهمیSTPدر شرایط 3NHنیتروژن تولیدي را در واکنش تولید آمونیاك وارد کنیم، چند لیتر گاز 
114.)ها را کامل فرض کنیدواکنش( 1 16 12(N , H , O , C : g.mol )   

3 5 3 9 2 2 2 2C H N O CO H O N O   

1 (6/5
2 (2/11
3 (4/22
4 (6/33
هستند؟نادرستچه تعداد از موارد زیر -178

. ها استلها و مولکوها و دریاها مخلوطی ناهمگن از انواع یونآب اقیانوس) ْآ
. نوع و مقدار مواد حل شده در دریاها با یکدیگر تفاوت دارند) ب
.درصد از منابع آب شیرین جهان با چالش کمبود آب شیرین مواجه است26/0ایران با داشتن حدود یک درصد از جمعیت جهان و تنها ) پ
. دارندنکنش دیگر برهمهاي گوناگون آن با یکاز دیدگاه شیمیایی زمین پویاست یعنی بخش) ت
1 (1
2 (2
3 (3
4 (4
است؟ترکیباکسیژن در آمونیوم فسفات برابر نسبت شمار آنیون به کاتیون در کدامهاي هیدروژن بهنسبت شمار اتم-179

لیتیم سولفات) 1
نیترید(I)مس ) 2
آلومینیوم نیترات) 3
کلسیم کربنات) 4
لیتر محلول با غلظت میلی150لیتر از محلول چند موالر پتاسیم سولفید باید به مقدار کافی آب خالص افزوده شود تا میلی180-100

520ppm 11چگالی محلول را (آید؟از یون پتاسیم به دستg.mL132)درنظر بگیریدS : g.mol )،39(K 

1 (02/0
2 (005/0
3 (01/0
4 (004/0
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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




