


 

 

  »1400 شهريور 26«آزمون 
  (نظام جديد) رياضي دوازدهم

  دقيقه  170: هاي اول و دوم (اجباري) دفترچه گويي مدت پاسخ
  دقيقه  70مدت پاسخگويي دفترچه سوم (اختياري): 

  سؤال 220 تعداد كل سؤاالت:
  گويي زمان پاسخ  شمارة سؤال  تعداد سؤال نام درس

  (دقيقه)

  اجباري

  7  1 -  10 10 2فارسي
  8  11- 20 10 2عربي، زبان قرآن
  7  21 -  30 10 2دين و زندگي
  8  31 -  40 10 2انگليسي
  15  41 -  50 10 1حسابان
  15  51- 60 10 2هندسه

  10  61- 70 10  آمار و احتمال
  13  71- 80 10 2فيزيك
  10  81- 90 10 2شيمي
 7  91- 100 10 1فارسي

 8  101 - 110 10 1عربي، زبان قرآن

  7  111- 120 10 1دين و زندگي
  8  121- 130 10 1انگليسي
  10  131- 140 10 1رياضي
  15  141- 150 10 1هندسه
  12  151- 160 10 1فيزيك
  10  161- 170 10 1شيمي

  اختياري

  15  171- 180 10 2حسابان
  15  181- 190 10 3هندسه

  15  191- 200 10 رياضيات گسسته
  15  201- 210 10 3فيزيك
  10  211- 220 10 3شيمي

  240  1- 220 220 مجموع
 

  علمي گروه
 

 گروه ويراستاري  گزينشگر مسئول درس نام درس

  گل رحيمي،  پرمحمدحسين اسالمي،   محسن اصغري  سيدعليرضا احمدي  فارسي
  مرتضي منشاري

  درويشعلي ابراهيمي، حسين رضايي،   سيد محمدعلي مرتضوي  زاد مهدي نيك  عربي، زبان قرآن
  پور اسماعيل يونس

سكينه  زحل، عليرضا ذوالفقاريزهره رشوندي،   سيداحسان هندي  احمد منصوري  دين و زندگي
  گلشني

  اله استيري، محدثه مرآتي لو، رحمت سعيد آقچه سپيده عرب سپيده عرب  زبان انگليسي
  علي مرشد ،مهدي مالرمضاني، علي ارجمند  يكاظم اجالل عادل حسيني  2رياضي پايه و حسابان 

آمار و احتمال و  هندسه،
  فرزانه خاكپاش، مجتبي تشيعي، عادل حسيني  اميرحسين ابومحبوب  اميرحسين ابومحبوب  رياضيات گسسته

  ، فرزانه حريريكفش بهنام شاهني، حميد زرين  غالمرضا محبي  بابك اسالمي  فيزيك

  نيا زاده، مهال تابش هادي مهدي  نژاد ان حسينايم  محمدحسن محمدزاده مقدم  شيمي
  علي موسوي

 

  توليد و فني گروه
  

الهام محمدي (عمومي)–(اختصاصي)محمد اكبري  گروه انمدير
  زاده نرگس غني: اختصاصي دفترچهمعصومه شاعري                       :دفترچه عمومي  دفترچهين ئولمس

  محمدرضا اصفهاني–فريبا رئوفي دفترچه:  ينمسئول ار شيرواني مقدممازيمدير گروه:  گروه مستندسازي
 رگس اسودين–زهرا تاجيك  اننگار 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

 



   3: ةصفح  )رياضي( عموميدروس      1400شهريور  26 آزمون

  
  
  

  ؟در كدام گزينه تماماً درست است ترتيب به» كذا، مهملي، ممد، برزيگر«معني واژگان  - 1

  دهنده، دهقان چناني، تنبلي، ياري آن )2  كارگي، ادامه دهنده، برزگر چنان، بي )1

  رسان، دروگر كارگي، ياري دروغين، بي )4  چنان، بيهوده، مدد كننده، كشاورز )3

 ؟نداردوجود  غلط امالييدر كدام بيت  - 2

  گرچه نگشايند خود الّا كه بر مهمل دهان   ه بر شاعر زنندنشعر را خوانند مهمل طع )1

  شود ايست بهرنما مي آينه گر قطره  جوهر اهل صفا سهل نبايد شمرد )2

  چون به صاحب دل رسي گوهر شوي    گر تو سنگ سخره و مرمر شوي )3

  نيران مكنخويش را مستوجب     آنقدر اسرار بر عصيان مكن )4

 ؟انتساب چند اثر به پديدآورندة آن درست است - 3

، »پيامبر و ديوانه: جبران خليل جبـران «، »ماه نو و مرغان آواره: رابيندرانات تاگور«، »سه ديدار: نادر ابراهيمي«، »دار: رسول پرويزي شلوارهاي وصله«

 »اي به نام آذرباد: سودابه پرتوي پرنده«، »شرقي: گوته-ديوان غربي«

  شش )4  پنج )3  چهار )2  سه )1

  …جز  هاي مقابل همة ابيات كامالً درست است، به آرايه - 4

  گرچه جام ما نشد پر مي به دوران شما (جناس، ايهام)  اي ساقيان بزم جمو مراد عمرتان باد  )1

  )ب، تناستضادزنم از جهت رضاي تو ( همه نقش مي ناي  همند خرقة زهد و جام مي گرچه نه در خور )2

  گر باز كنند از شكن زلف تو تابي (تشبيه، جناس تام)  از بوي تو در تاب شود آهوي مشكين )3

  كز سنگ ناله خيزد، روز وداع ياران (اغراق، ايهام تناسب)    بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران )4

 ؟تر است در كدام بيت تعداد تشبيه كم - 5

  اه تابان، سرور استچان، ميمشك پ  زلف، سرو و ماه و مشك قد و روي و )1

  خشم او درد و عفو او درمان     آب و كين او آتش هر اوم )2

  پر طاووس گشت و پشت پلنگ    از گل و ابر آسمان و زمين )3

  تني خط و ياسمن الله رخ و بنفشه  خرم بهار خواند عاشق تو را كه تو )4

 2فارسي
  

  داستاني ادبيات 
  (قصة عينكم)

  18تا   16درس 
  168تا  126صفحة 
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  هاي اضافي در كدام ابيات برابر است؟ تعداد تركيب - 6

  كنم پيراهنم صد چاك و من گل در گريبان مي  جيب جان پاي نشاط اندر چمن الف) دست غم اندر 

  كنم درد پندارد كه من گشت گلستان مي بي  فروز حسرتم گردآورد خاشاك غم ب) گلخن

  اي صد سجدة ديگر كنم شكرانة هر سجده  ج) آورده اقبالم دگر تا سجدة اين در كنم

  من پشه و از پشه كم كي عرض بال و پر كنم  د) بر اوج تختت كاندر او سيمرغ شهپر گم كند

  ) ج، د4  ) الف، د3  ) ب، ج2  ) الف، ب1

  در همة ابيات يكسان است به جز:  »هاي امر و نهي فعل«مجموع تعداد  - 7

  كاسه در آخر بكشد مهمان را كان سيه  گردون به در و نان مطلب ةبرو از خان )1

  داني ز هدهد جو ره قصر سليمان را نمي  يپايي چرا بي دست و بي پاي ه از جا چه ميجبِ )2

  دستي اغيار مرا  خيز و برهان ز گران  تري ي ايرا تو سبك دستشتو نكوتر ك )3

  خودپسندي جام من برهان ناداني بود  نامي خواهي اي دل با بدان صحبت مدار نيك )4

  ؟دارندديگر مفهوم مشترك  يككدام ابيات با  - 8

  حكمي نبود بر سر ديوانه قلم را  ندالف) فرمان خرد بر دل هشيار نويس

  تا بر آتش ننهي دفتر دانايي را  ب) درنگيرد دمت اي ناصح دانا به كمال

  يعني كه سر صحبت اغيار ندارم  ج) با عشق برآميختم و ترك خرد گفت

  ز مجنون پرس اگر داري طريق حي (قبيله) ليلي را  د) به نور عقل نتوان رفت راه عشق اي عاقل

  كه جامه از كف هشيار مشكل است ربود  بد نتوان رست تا خرد باقي است هـ) ز نيك و

  ب، هـ )4  ج، د )3  ب، ج )2  الف، ب )1

  ؟با كدام بيت زير قرابت دارد» او اختران را در آسمان نهاده تا به بر و بحر نشانمان باشند«مفهوم  - 9

  راه دل ما بر سر پيكان شدن است  رسم شب ما ستاره پنهان شدن است )1

  در آفتاب قيامت ستاره پيدا كرد  كسي كه راه به تنگ دهان جانان برد )2

  كنون ستارة خورشيد باشدم خرگاه  به راه منزل من گر رباط ويران بود )3

  نشان كردن نتوان راه بي    بنما اي ستاره كاندر ريگ )4

  ؟قرابت معنايي دارد» تالش است كه باالتر رودروح را خاك نتواند مبدل به غبارش سازد، زيرا هر دم در «عبارت كدام گزينه با  - 10

  كه روح و نطق نباشد نگار ايوان را  نگار نيست در ايوان به حسن صورت تو) 1

  منسوب به آشيانة تو    بر شاخ وجود بنده مرغي است) 2

  چنان ما را بود تعلق دل با تو هم  گهي كه تيغ اجل بگسلد عالقة روح )3

  گويي مگر ز طُرّه عنبرفشان توست  صبحدم پرور از انفاس اين باد روح )4
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  ۱۳ - ۱۱لّترجمة من أو إلی العربّية (عن الجواب ل األنسبعيِّن(  

  ﴾: ... استغِفروا ربَّکم إّنه کاَن غّفارًا ﴿  - 11

  از پروردگارتان آمرزش بخواهيد چه او بسيار آمرزنده است!) 1

  او آمرزنده است!از پروردگار طلب آمرزش كنيد چرا كه فقط ) 2

  اگر از خداي خود بخشش بخواهيد، او قطعاً بسيار بخشنده است!) 3

  شك آمرزنده بود! بخواهيد كه پروردگارتان شما را بيامرزد چه او بي) 4

 :»ك!ل دةيشد یب ُحمّ قد َسبَّ  صابة ِبزکامٍ مُ  كأنّ  نَ يأال تعلم ب،يبالطّ  يلماذا لم تراجع « - 12

 شده است! تيبرا ديو باعث تب شد يشد ديشد يكه تو دچار سرماخوردگ داني نمي ايآ ،ياهكردچه به پزشك مراجعه ن ي) برا1

تـو   يبـرا  يديكه موجب تب شـد  يمبتال شد يديشد يكه تو به سرماخوردگ يدان ينم ايآ ،يكن ي) چرا به پزشك مراجعه نم2

 است!  دهيگرد

 ! يا دچار شده يديبه تب شد سخت يسرماخوردگ كيسبب كه تو به  يدان ينم ايآ ،يچه به پزشك مراجعه نكرد ي) برا3

 يبـرا  يديكه باعث تب شد يدچار شد ديشد يسرماخوردگ كيكه تو به  يدان ينم ايآ ،يا چه به پزشك مراجعه نكرده ي) برا4

  است! دهيتو گرد

  »:             غة!منها َوفقًا لهذه اللّ حروٌف  ريَّ و تتغ یِمن لغاٍت ُاخر  ةيّ بات مفرداٌت تدُخل الّلغة العربعرَّ بالمُ  یُتسمَّ «  - 13

ـ    نيها طبق ا از آن ييها شده و حرف يها داخل عرب زبان گريكه از د ي) واژگان1  دهيـ شـده نام  يزبان دگرگون شـده، كلمـات عرب

  شوند!    يم

 دهيـ نـد، معرّبـات نام  ك يمـ  رييـ زبـان تغ  نيـ ها طبق ا از آن يحروف شود و يم يوارد زبان عرب يگريد يها كه از زبان ي) واژگان2

  شود!  يم

 معـرّب  ماتدهند، كل يم رييزبان تغ نيها را مطابق ا از آن هايي شود و حرف يم يوارد زبان عرب گريد يها كه از زبان ي) مفردات3

  !دارند نام

ـ  كـرده اسـت،   رييزبان تغ نيها مطابق با ا حروف آن شده و يداخل زبان عرب يگريد يها كه از زبان ي را) كلمات4 هـا   شـده  يعرب

  نامند! يم

 2عربي

  

اللّغة الفارسية علي تأثير 
  اللغة العربية

  7درس 
  92تا  80صفحة 
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 :ُيناسب الّنّص ) بما ۱۸ - ۱۴ِاقرأ الّنّص التّالي ثّم أجب عن األسئلة ( ■■

اإلنسان اّلذي يسهر (= ال يناُم) ليله في سبيل أن ينتفع ك الّشمعة اّلتي تحترق لتُنير حياة اآلخرين، المعّلم ذاك المعّلم تل

  يکون رسوًال!غيُره، فقال الّشاعر شوقي: کاد الُمعّلم أن 

و  المصانعأطّباء يعالجون و مهندسون يبنون ك القرآن و فهمت معانيه، و لواله لما کان هنا ُقرئلوال المعّلم لما 

د أحاديث مين إذ تؤكّ قد ارتفع اإلسالم بمنازل المعلّ  والُمستشفيات. المعّلم هو القاعدة اّلتي تبنی عليها اُالمم و تقّدمها. 

  إنَّ اَهللا ومالِئكَته حَتى النَّمَلَة في ُجحرِها وحّتى«رسول اهللا أّنه قال:  م. وقد جاء في حديث عنعلّ كثيرة على مقام الم

فعلينا أن ُنقّدس هذا الکائن و ُنبّجله و ُنقّدم له أسمی معاني اِالحترام  »َر.اس الَخيُمعلِِّم النّ   وت في البحر ُيصلُّوَن علىحُ ال

  و الّتقدير. 

  :سب الّنّص ح الخطأ نيِّ ع - 14

    !إّن اإلسالم قد عّظم الُمعّلمين) 1

  !تقّدم الّشعب هو نتيجة جهود المعّلمين) 2

    من يسهر ليله يستطع أن ينتفع بعلم الُمعّلم!) 3

  بّجل ُمعّلميه في الحياة!علی کّل واحد مّنا أن يُ ) 4

  عّين الّصحيح: - 15

  أطّباء ُيعالجون الَمرضی ال يعرفون قدر المعّلم!) 1

  المعّلمين أن يبنوا مستشفياٍت للبالد! علی) 2

3 (!   لوال المعّلم لما حّقق العالم التقدَُّم العلميَّ

    إّن الواجب علينا تقديس المعّلمين فقط!) 4

 عّين الّصحيح للفراغ: کاد الُمعّلم أن يکون رسوًال ألّنه . . .  - 16

  يجهد في الّتعليم أکَثر من الرسول!) 1

   حياته! يقوم بمهنة األنبياء في) 2

  يقدر علی سماع کالم اهللا عّز و جّل! )3

  ُيريد أن ُيصبح نبّيًا!) 4
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  ۱۸و  ۱۷في اإلعراب و الّتحليل الّصرفّي ( الخطأعيِّن(  

 »:المصانع« - 17

  معرفة –يدّل علی المکان –جمع (مفرده مذّکر) ) 1

  معّرف بأل –جمع مکّسر (مفرده علی وزن: َمفعل)  –اسم ) 2

  ر أو جمع مکّسر؛ مفرده: َمصنوع؛ مذّکرجمع تکسي -اسم ) 3

 (و ليس له حرف زائد)» ُصنع«مأخوذ من مصدر  –اسم مکان  –مذّکر ) 4

 »:ُقرئ« - 18

  فعل و الجملة فعلّية/ مجهول  -حروفه األصلّية: ق ر أ  –فعل) 1

  »القرآن«فعل و مفعوله: /  مصدره: قراءة – للمفرد المذّکر –ماض  فعل) 2

  فعل و ليس له فاعل/ حروف أصلّية؛ اسم فاعله: قاِرئ َله ثالثة  -ماٍض ) 3

  الجملة فعلّية/ حروفه األصلّية ثالثة و ليس له حرف زائد  -للغائب  –فعل ) 4

  )۲۰ -  ۱۹عيِّن المناسب للجواب عن األسئلة الّتالية ( ■■

 على اِالستمرار: يُدلُّ  العّين مضارعًا  - 19

 إلى كالمه! كان المعّلم ُيدّرس َفَعلينا أن نستِمعَ ) 1

  شاَهدُت طالبًا نشيطًا َيلَعب في ساحة المدرسة!) 2

 لم َيكن التالميذ َيعرفوَن شيئًا كثيرًا حول الكيمياء!) 3

  ة!ة كانوا ُيغيِّروَن الكلمات الفارسيّ غة العربيّ علماء اللّ ) 4

 :يمعناه عن الباق ختلفي» کان« فعل نيّ ع - 20

 !اً يّ نب قاً يإّنه کان ِصدّ  َس يالکتاِب ِإدر  يَواذُکر ف) 1

 ِمن َکأٍس کان ِمزاُجها کافورًا! شربونَ يَ إّن األبراَر ) 2

 !اميّ من هذه األ يالطفولة أجمل ل اميّ أ يف عيکان الّرب) 3

 ُلغتنا قبل اإلسالم! ير منها فکان أکثَ  ةيّ العرب یُلَغتنا عل ريتأث) 4
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  ؟شود كدام مفهوم دريافت مي» ذلةو ال  ترقو ال يرهقُ وجوههم  ةيادللذينَ اَحسنوا الحسني و ز«شريفة از آية  - 21

  نتيجة آلوده شدن به گناه و پيروي از هواي نفس، نشستن گرد خواري و ذلت بر چهرة آدمي است.) 1

  شود كه جزاي كار خير يا كيفر عمل ناپسند از سوي او به اندازة همان عمل باشد. عدالت خداوند سبب مي) 2

  شود. ها موجب احساس موفقيت و كمال در فرد مي شود كه دستيابي به آن آيه نتيجة متابعت از تمايالتي بيان مي ندر اي )3

  روست؛ دعوت عقل و وجدان و دعوت ديگر كه دعوت هوي و هوس يا همان نفس اماره است. هر انساني در درون خود با دو دعوت روبه) 4

  ؟گرديد» فال تبيعوها الّا بها«ة صداق عبارت شريفامام علي (ع)، چرا نبايست م ةبه فرمود - 22

    هاي با عزت بزرگ بودن خالق جهان در نظر انسان) 1

  .بهاي جان انسان جز بهشت نيست) 2

  .تري كه براي نيكوكاران است فزونچيز هر  پاداش نيك و) 3

  شستن غبار ذلت و خواري بر چهرة نيكوكاران نن) 4

چه » از سوي خداوند حرّيتاعطاي نعمت « و وصف حال كدام دسته از افراد است» دا در چشم آنان كوچك استغير خ«تعبير علوي مطابق روايت  - 23

  ؟دنبال داشته است اي را به ثمره

  جز خدا ينفي بندگ –اند  عزت خود را در بندگي خدا يافته) 1

  جز خدا بندگينفي  –اند  عزت خود را در دوري از گناه دانسته) 2

  رد شايستگي غير خدا –اند  ر بندگي خدا يافتهعزت خود را د) 3

  شايستگي غير خدارد  –اند  زت خود را در دوري از گناه دانستهع) 4

  ؟ها هستند چرا تمايالت مادي و دنيوي، مورد عالقه و ميل طبيعي انسان - 24

  رار گيرند.اند، اما نبايد به عنوان اهداف فرعي انسان ق زيرا نه تنها بد نيستند، بلكه خوب و ضروري) 1

  ترند و قابل مقايسه با آن تمايالت نيستند. زيرا نسبت به تمايالت عالي بسيار ناچيز و پايين) 2

  رسد. كمال واقعي خود ميها، انسان به رشد و  مندي درست از آن زيرا با بهره) 3

  شود. مي شود زندگي كرد يا زندگي مشكل ها يا نمي زيرا الزمة زندگي در دنيا هستند و بدون آن) 4

  ؟آورد وجود مي انجام كدام دستورات ديني، عزت نفس را در انسان به - 25

  احساس حضور در پيشگاه خداوند –حفظ پيمان با خدا ) 1

  دوري از گناه و توجه به خود عالي –حفظ پيمان با خدا ) 2

  احساس حضور در پيشگاه خداوند -تسليم و بندگي خداوند ) 3

  وري از گناه و توجه به خود عاليد - تسليم و بندگي خداوند) 4

 2دين و زندگي  هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش
  

  در مسير
  12تا  11درس 

 158 صفحة تا 134صفحة 

 دقيقه 7
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  ؟توان دريافت كه در انتقاد از مخاطب بيان الطاف اولويت دارد از تأمل در مفهوم كدام عبارت شريفه مي - 26

  »…اليها  لتسكنواو من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً «) 1

  »… ةو اهللا جعل لكم من انفسكم ازواجاً و جعل لكم من ازواجكم بنين و حفد«) 2

  »ذلةق وجوههم قتر و ال هو ال ير ةللذينَ احسنوا الحسني و زياد«) 3

  »ذلةبمثلها و ترهقهم  سيئةالذينَ كسبوا السيئات جزاء  و«) 4

 چهآشكار و چه غير شرعي  ةرابط ناميموندهد و نتيجة  بر چه اساسي زندگي را براي دختران و پسران سامان مي طبق بيان آيات قرآن كريم، خداوند - 27

  ؟پنهان آن كدام است

  عدم سالمت روحي خواهد بود.دنبال تهديد سالمت جسمي به  – .به فرمان قرآن قبل از ازدواج حتماً عفاف پيشه كنند) 1

  هاي آنان تأثير بدي خواهد گذاشت. در نسل – .به فرمان قرآن قبل از ازدواج حتماً عفاف پيشه كنند) 2

  هاي آنان تأثير بدي خواهد گذاشت. در نسل -  .باشند داشتهريزي  برنامهاج براي آمادگي ازدو ،با عمل به قرآن) 3

  عدم سالمت روحي خواهد بود دنبالتهديد سالمت جسمي به  – .باشند داشتهريزي  برنامهبراي آمادگي ازدواج  ،با عمل به قرآن) 4

شود هر كدام از زن و مرد به  يك از اهداف ازدواج موجب مي و كدامبيني ازدواج برگرفته از كدام صفت پدر و مادر است  درك خصوصيات افراد و پيش - 28

  ؟يك آرامش رواني برسند

  پاسخ صحيح به نياز جنسي –عالقه و محبت به فرزند ) 1

  توجه به انس با همسر - تجربه و پختگي پدر و مادر) 2

  توجه به انس با همسر –عالقه و محبت به فرزند ) 3

  پاسخ صحيح به نياز جنسي  -ر تجربه و پختگي پدر و ماد) 4

  ؟ترين بنا نزد خدا از نظر رسول خدا (ص) چيست و تحكيم بخش وحدت دروني زن و مرد چيست محبوب - 29

   مودت و رحمت –خانواده  )2    مودت و رحمت –ازدواج ) 1

  فرزند -  خانواده) 4    فرزند –ازدواج ) 3

در احكـام اسـالمي   » ابطال عقد اجباري«و  يابد با كدام نوع بلوغ تحقق ميترتيب  بهان براي جو» ريزي برنامه«و » پذيري مسئوليت« ةورود به مرحل - 30

  ؟گوياي كدام ارزش محقق شده است

  قبول مسئوليت زندگي –جنسي، عقلي ) 1

  رعايت معيار همسر شايسته –جنسي، جنسي ) 2

  قبول مسئوليت زندگي –عقلي، جنسي ) 3

  تهرعايت معيار همسر شايس –عقلي، عقلي ) 4
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31- … the pollution caused by the exhaust gas of automobile engines, natural gas is used as an alternative 

fuel for cars.  

1) To prevent  2) Preventing  

3) It prevents  4) Prevent 

32- Our math teacher repeatedly tells us that we cannot expect to succeed if we … things above our 

abilities.  

1) attempted to do   2) attempted doing  

3) attempt to do   4) attempt doing 

33- French people’s … towards their president varies widely because some believe the rich have gotten 

richer, while the poor have gotten poorer for the last two years.  

1) attitude  2) institute  

3) identity  4) education 

34- When you are teaching very young students, it is absolutely necessary to ... a right balance between 

love and discipline.  

1) decrease  2) achieve  

3) communicate  4) hurt 

35- Why don’t you try our new washing powder? If you’re not totally…, you can get your money back. 

1) amazed  2) ashamed  

3) satisfied  4) frightened 

36- When I … all his explanations later, I knew that I just should not have lost my temper.  

1) reflected on  2) depended on 

3) happened to  4) took away 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 

 2زبان انگليسي 
  

  2زبان انگليسي 
Art and Culture  

 3درس 

  110تا81صفحة

 دقيقه8
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The first drawings on walls appeared thousands of years ago. Modern graffiti, or wall painting, seems to 

have appeared in Philadelphia in the early 1960s. The term ‘graffiti’ was first used by The New York 

Times and art …(37)… in New York began buying graffiti in the 1970s. By the 1980s, however, it became 

really hard …(38)… on walls without being caught by the police. But is graffiti a form of art? Peter 

Vallone thinks that if you paint on a wall without asking its owner, it …(39)… a crime. On the other hand, 

Felix, a German artist, says that graffiti helps cities look different. Some graffiti artists have also become 

very rich and famous. For example, works by the British artist, Banksy, have been …(40)… for over 

£100,000.  

37- 1) rugs  2) objects 3) galleries  4) souvenirs 

38- 1) to paint  2) painting 3) painted  4) paint 

39- 1) became  2) will become 3) must become  4) has become 

40- 1) defended  2) visited 3) surprised  4) sold 

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

1

1

-2

y

  

 

20حاصل  -41
1

x

[ cos x]
lim

x


]كدام است؟(   ، نماد جزء صحيح است.)[

1) 2    صفر  )1
2     

  ) وجود ندارد. 4    2) 3

نمودار تابع  - 42
2 1

1 1
ax x ; x

f (x)
x b ; x

   
  

2bر شكل زير رسم شده است. مقدار د 
f ( )

a

   كدام است؟  

1( 2 -                  2 (2 2   

3 (4     4 (2    

xتابع  - 43
f (x)

[x] [ x]




 
2در چند نقطه از بازة   2( , )  ؟ (نداردحد[  نماد جزء صحيح است.)   ،[

1( 5    2 (2    

   ) صفر 4    3) 3

نمودار تابع  ،مطابق شكل زير باشد fاگر نمودار تابع  -44
2 1x

g(x)
x f (x)





  ناپيوسته است؟    از در چند نقطه 

  2) 2                      صفر )1

   شمار ) بي4    3) 3

2fاگر تابع  - 45 (x) ([x] a)[ x]   2درx   پيوسته باشد، حاصل
x a

lim f(x)


]كدام است؟ (   ، نماد جزء صحيح است.)[

1( 36 -    2 (5    

3 (5 -    4 (9 -    

 است. اجباريآموزان پاسخ دادن به اين سؤاالت براي همة دانش

قيقهد 15 :وقت پيشنهادي  151تا  113هاي  صفحه:  حد و پيوستگي:1حسابان

x

y

f y = x
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شكل زير، نمودار تابع  -46
3x bx

f (x)
x a





aاست. حاصل   b   كدام است؟ 

1( 6                    2 (2 -  

3 (2    4 (6 -    

كدام باشد تا تابع  aمقدار  - 47
2

1
2 3 1

1

a ; x

f (x) | x |
; x

x


    

1xدر      پيوسته باشد؟ 

1( 1
2     2 (1    

3 (1
2     4 (1 -    

اگر  - 48
1

1 2
x
lim f(x) b


   و
2

3 5
x

f ( x)
lim

b


  باشد، حاصل

1
b

x
lim f (x)( )


 برابر كدام است؟   

1يا  5) 2    2 )1
3     

4يا  2) 3 4يا  5) 4     5 5
4   

حاصل  - 49
3

1 2
3x

cos x
lim

x



 

  كدام است؟   

1( 3
3     2 (3

3     

3 (3     4 (3   

21اگر  -50 4f (x) (x )    باشد، حاصل
1

3
1 3x

(fof )(x) x
lim

f (x ) x


 

  كدام است؟   

1( 1
5     2 صفر (    

3 (12    4 (11
5   

2 x

y
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6045 00

 

  

ABC ،در مثلث  - 51 bcosC csinB  و 130A  است؟ كدامترين زاوية مثلث  است. اندازة كوچك 

1 (5    2 (10    

3 (15    4 (20  

قائمه در اين مثلـث   ةاست. نسبت مساحت دو مثلث ايجاد شده توسط نيمساز زاوي30اي، يكي از زوايا برابر الزاويه در مثلث قائم - 52

 ؟تواند باشد ميكدام 

1( 
2

2    2(3
2    

3( 
3

3    4(1
2  

 وجود دارد؟ aو  15، 8الزاويه به طول اضالع  عددي صحيح باشد، چند مثلث حاده aاگر  -53

1( 15    2( 4    

3( 5    4 (6  

ABC،7AB در مثلث - 54 ،9AC10وBCاست. طول ميانةAM  كدام است؟ 

1( 15      2( 30    

3( 2 10    4( 4 10  

تر چند برابـر مسـاحت دايـرة     بگذرد، مساحت دايرة بزرگ Dاز نقطة  BCاند. اگر  متقاطع Dو  Aدر شكل زير دو دايره در نقاط  -55

 تر است؟   كوچك

1 (5/1    2 (2     

3 (3    4 (2  

 است. اجباريآموزان اي همة دانشپاسخ دادن به اين سؤاالت بر

قيقهد 15 :وقت پيشنهادي  76تا  61هاي  صفحه:روابط طولي در مثلث:2هندسه
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ABC،ABدر مثلث - 56 6،10AC 120وÂ   است. شعاع دايرة محاطي داخلي اين مثلث كدام است؟ 

1 (2    2 (3    

3 (2    4 (3  

8ACاگر  كند. قطع مي Dرا در نقطة  BC، ضلع Aداخليزاوية نيمساز ، ABCدر مثلث -57 ،7AB  7و 5BC /   ،باشـد

  ؟كدام استADطول

1(3 5    2(42     

3(2 10    4(5 2  

 ؟است 8و  6، 4، چند برابر مساحت مثلثي به طول اضالع 7و  5، 3مساحت مثلثي به طول اضالع  -58

1( 5
4     2( 3

4   

3( 15
4     4 (3

4   

 ؟كدام است AB، طول ضلع زيردر چهارضلعي محاطي  - 59 0 125cos /    

1( 4    2( 5/4  

3( 4 3     4 (3  

را در  ACو  ABترتيـب اضـالع    كنيم تا به را رسم مي AMCو  AMBو نيمسازهاي دو زاوية  AM، ميانة ABC در مثلث - 60

9ABقطع كنند. اگر  Qو  Pنقاط   ،8AQ   2وCQ  طول، آنگاه AP كدام است؟  

1( 5 4/    2( 6 25/  

3( 6 75/    4( 7 2/  
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شود، ....... و بـه مجموعـة كـل آنهـا .......       هاي مربوط به آنها در يك بررسي آماري گردآوري مي ه هر يك از افراد يا اشيا كه دادهب -61
 شود. گفته مي

  نمونه –) متغير 4  نمونه –ري ) واحد آما3  جامعة آماري –) متغير 2  جامعة آماري –) واحد آماري1
آموزان پاية يازدهم رياضي شهر تهران، از تمامي مناطق آمـوزش   اگر براي نظرسنجي در مورد كتاب درسي آمار و احتمال از دانش - 62

  ايم؟ گيري استفاده كرده آموز انتخاب كنيم، از كدام روش نمونه و پرورش، به تعداد يكسان دانش
  ) سامانمند4  اي ) طبقه3  اي ) خوشه2  ) تصادفي ساده1

 ها متفاوت است؟   ها در كدام گزينه با ديگر گزينه آوري داده روش گرد - 63

  هاي عابر بانك موجود در يك خيابان  ) تعداد دستگاه2  رضايت مردم تهران از وسايل نقلية عمومي )1
  ) وضعيت آب گرفتگي معابر4    آلودگي هوا وضعيت) 3

سرباز براي انتقال به يك پادگان ديگر به روش سيستماتيك انتخاب شود. اگر پنجمين  270تايي از بين 15 قرار است يك نمونة -64
 ؟  نيستسرباز عضو نمونه باشد، سربازي با كدام شماره عضو نمونه 

1 (41  2 (95  3 (129  4 (167  
 ؟استچند مورد از تعاريف زير صحيح  - 65

  گويند. آماره ميآيد،  دست مي هاي نمونه به از دادهاي خاص از نمونه است و  كه توصيف كنندة جنبه را اي عددي خصهالف) مش
  گوييم. گيري دربارة تغييرات يك جامعه را آمار استنباطي مي ب) فرآيند نتيجه

  گيري اريب ارزش بااليي دارد. پ) در بررسي يك جامعه، نمونه
  گوييم. را نمونه ميرا كه با روش خاصي انتخاب شده باشد، جامعة آماري ت) هر زيرمجموعه از يك 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
1تايي از يك جامعه برابر  25اي  اگر انحراف معيار برآورد ميانگين نمونه - 66  225اي  باشد، انحراف معيار برآورد ميـانگين نمونـه   /8

 تايي از اين جامعه كدام است؟

1 (2/0  2 (3/0  3 (5/0  4 (6/0  
است. انحراف معيـار   37و  43درصدي براي ميانگين جامعه برابر  95، حد باال و پايين فاصلة اطمينان 196در يك نمونه با اندازة  - 67

 برآورد ميانگين اين جامعه چقدر است؟  

1 (0 85/   2 (1 75/   3 (0 5/   4 (1 5/   
است، تشكيل شده باشد.  2و  3، 4، 7، 9ها بر حسب ميليون تومان به صورت  نفر كه درآمد ماهيانة آن 5اي از  فرض كنيد جامعه - 68

برآورد كنيم، احتمال آنكه ميانگين نمونه كمتـر از   3اي به اندازة  ه را به كمك نمونهاگر بخواهيم ميانگين درآمد اعضاي اين جامع
 ميانگين جامعه باشد، كدام است؟  

1 (3/0  2 (5/0  3 (6/0  4 (8/0  
0صورت  اي به باشد و نمونه 63/1اي برابر  معيار جامعه اگر انحراف - 69 1 2 5, ,  95بازة اطمينان  يم، آنگاهجامعه انتخاب كرده باشاز اين  ,

 جامعه كدام است؟اين درصدي براي ميانگين 

1 (1 63 2 37/ , /    2 (0 37 2 63/ , /    3 (0 37 3 63/ , /    4 (1 37 2 63/ , /    
ــداد  12 - 70 ــان اع ــدد از مي ــحيح ع ــا  0 ص ــه Nت ــه     ب ــابي ب ــداد انتخ ــر اع ــت. اگ ــده اس ــاب ش ــادف انتخ ــورت  تص ص

2 4 5 7 12 13 15 17 19 23 24 25, , , , , , , , , ,  كمك ميانه كدام است؟ به Nاي از  باشد، برآورد نقطه ,

1 (27  2 (28  3( 29  4 (30 

 است. اجباريآموزان پاسخ دادن به اين سؤاالت براي همة دانش

قيقهد 10 :وقت پيشنهادي  127تا  103هاي  صفحه :آمار استنباطي: آمار و احتمال
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يك از عوامل زير در اندازة نيـروي محركـة القـايي متوسـط در      كنيم. كدام آهنربايي را وارد يك سيملوله مي  مطابق شكل زير، -71
 ؟نيستسيملوله مؤثر 

  ) سرعت حركت آهنربا1
  ) مساحت هر حلقة سيملوله2
  وله) تعداد دورهاي سيمل3
  ها حلقه   ) جنس سيم4

طور عمود بـر خطـوط    كه به 10cmاي با شعاع  نمودار ميدان مغناطيسي عبوري از حلقه - 72
است. نمودار نيروي محركـة   مقابلصورت  ميدان مغناطيسي قرار دارد، بر حسب زمان به

)3القايي در حلقه بر حسب زمان كدام است؟  )   

1 (
0/1

0/2 0/3

0/012

t(s)

-0/012

(mV)�

  

2 (0/1

0/2 0/3

12

(mV)�

t(s)

-12

  

3 (0/1

0/2 0/3
t(s)

0/012

-0/012

(mV)�

  

4 (
0/1

0/2 0/3

12

t(s)

-12

(mV)�

  
صـورت   بـه برحسـب زمـان    SIگـذرد كـه معادلـة آن در     دور شـار مغناطيسـي متغيـري مـي     50از يك پيچة رسانا شـامل   - 73

310 20cos t    1است. در بازة زماني صفر تا
 چند ولت است؟ در پيچه متوسط ثانيه، نيروي محركة القايي 60

1(1 5/  2 (3  3(4 5/  4( 6  
 مقابـل نمودار تغييرات شار مغناطيسي عبوري از يك حلقه، بر حسب زمان مطابق شكل  - 74

 چند ولت است؟ 7sتا  1sدر بازة زماني  توسطيي ماست. بزرگي نيروي محركة القا

1(1
4     2 (2   

3(1
2     4(3

4   

 است. اجباريآموزان پاسخ دادن به اين سؤاالت براي همة دانش

قيقهد 13 :وقت پيشنهادي  130تا  109هاي صفحه:القاي الكترومغناطيسي و جريان متناوب:2فيزيك

NS

+-

0

0/1 0/2 0/3

0/04

B(T)

t(s)
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0/05

-0/05-0/05

t(s)

(Wb)�

15

M

N

R

× × × × ×

× × × × ×

× × × × ×

× × × × ×

× × × × ×

با مساحت ثابت كـه   برحسب زمان حلقه 12با اي  نمودار شار مغناطيسي عبوري از پيچه -75
. اگـر جريـان   است مقابلصورت شكل  بهچرخد،  در يك ميدان مغناطيسي يكنواخت مي

1القايي متوسط عبوري از اين پيچه در بازة زماني  0t   2تا 3t s  1برابر 2/ A   ،باشـد
  مقاومت پيچه چند اهم است؟

1(1
6    2(1

4    

3(1
3     4(1

2  

طرف باال حركـت دهـيم،    به vبا سرعترا  I، اگر سيم دراز حامل جريان مقابلدر شكل  - 76
 ؟ترتيب از راست به چپ، چگونه است ) به2) و (1( يها جهت جريان القايي در حلقه

      پادساعتگرد –ساعتگرد  )1
  ساعتگرد - پادساعتگرد  )2
    ساعتگرد - ساعتگرد  )3
  پادساعتگرد - پادساعتگرد ) 4

كـه عمـود بـر     Bدرون ميدان مغناطيسي يكنواخت  يشكل Uرساناي ،مقابلدر شكل  - 77
Mاگر .صفحه است، قرار دارد NV V  لغزنـدة  باشد، در اين صورت جهت حركت ميلـة 

MN ترتيب از راست به چپ كدام است؟ و جهت جريان القايي به  
  ) چپ، پادساعتگرد2  راست، ساعتگرد )1
 ) چپ، ساعتگرد4  ) راست، پادساعتگرد 3

0و انرژي ذخيره شده در آن  40mHبرابر، Iضريب القاوري يك القاگر حامل جريان  -78 08/ J    است. جريان را چند آمپـر تغييـر
0انرژي ذخيره شده در اين القاگردهيم تا  1/ J افزايش يابد؟ 

1( 7    2 (3    

3(1
2    4( 1   

 هاي زير صحيح است؟   چند مورد از گزاره - 79

  هاي كم و ولتاژهاي باال استفاده كرد.  تا جايي كه امكان دارد بايد از جريان هاي دور، براي انتقال توان الكتريكي در فاصله )الف
  چرخد.  ها مي ها ساكن هستند و آهنرباي الكتريكي در آن ب) در مولدهاي صنعتي پيچه

  شود.  ) هنگام عبور جريان پايا از يك القاگر آرماني انرژي به آن وارد يا از آن خارج نميپ
  است.  acبسيار آسانتر از dcاست كه افزايش و كاهش ولتاژ  اين acبر dcالكتريكي توزيع توانهاي  ) يكي از مزيتت
1( 1    2 (2    
3 (3    4 (4   

باشـد، جريـان در    4Aچرخد. اگر بيشينة جريان متنـاوب   دور كامل مي 1500در يك مولد جريان متناوب، پيچه در هر دقيقه -80
15tلحظة  ms ؟چند آمپر است  

2) 2    ) صفر1 2    
3 (2     4 (4  
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 كدام گزينه درست است؟ - 81

    شود. الياف ساختگي، اليافي هستند كه در طبيعت به مقدار كمي يافت مي )1
  روند. كار مي استر و نايلون، به هاي پتروشيميايي براي توليد انواع گوناگون الياف مانند پلي اغلب فراورده) 2
  شود. در صنعت نساجي پارچه خام پيش از فراوري و بافندگي، به پارچه آماده استفاده، تبديل مي) 3
  شدت سير صعودي داشته است. تاكنون به 1980استري در جهان از سال  روند توليد الياف پشمي، نخي و پلي) 4

 اند؟ كدام موارد از مطالب بيان شده درست - 82

  پذير است. شدن با تعيين جرم مولي آن امكان كننده در يك واكنش پليمري تمونومرهاي شركتعداد آ) تعيين دقيق 
2ب) از واكنش بسپارش  4C F شود كه نقطة ذوب بااليي دارد و در برابر گرما مقاوم است. در شرايط مناسب، پليمري جامد توليد مي  

اتني كه هر اتم كربن آن به يك يا  هار اتم كربن متصل است، نسبت به پليهاي كربن آن به سه يا چ اتني كه برخي از اتم پ) پلي
  تري دارد. دو اتم كربن متصل است، چگالي كم

  دروالس است. اتن سبك و سنگين از نوع وان ت) نيروي جاذبة بين مولكولي در پلي
  ب، پ، ت ) 4  آ، پ، ت) 3  ب، ت  فقط) 2  آ، ب )1

دهيم تا به پليمر تبديل شود. اگر جرم مولي ميـانگين پليمـر توليـد شـده      مناسب واكنش ميكيلوگرم گاز اتن را در شرايط  56 -83
112؟اتن در اين واكنش توليد شده است تقريب چند درشت مولكول پلي گرم باشد، به 28000 1(C ,H : g.mol )    

1(241 204 10/    2(246 02 10/   3(241 505 10/   4(243 01 10/   
  تري تشكيل شده است؟ كار برده شده در كدام شكل از عنصرهاي بيش پليمر به - 84

1(     2 (  

3(     4 (  
    است؟ نادرستكه در زير نشان داده شده است، كدام گزينه دربارة آن  Cبا توجه به ساختار ويتامين  -85

پذيري در آب، مصرف  هاي آب و انحالل دليل توانايي تشكيل پيوند هيدروژني با مولكول به )1
    بيش از اندازة آن براي بدن مضر نيست.

برابر  يگانه كربن ـ اكسيژننسبت شمار پيوندهاي دوگانه موجود در آن به شمار پيوندهاي ) 2
1
  است. 3

6است و فرمول مولكولي آن يملي استرداراي گروه عا )3 8 6C H O باشد. مي  
  ها در مولكول اتانول است. برابر شمار اين گروه 5هاي هيدروكسيل در مولكول آن  ) شمار گروه4

قيقهد 10وقت پيشنهادي:   121تا  97هاي  صفحه:ناپذير پوشاك، نيازي پايان:2شيمي
 است. اجباريآموزان پاسخ دادن به اين سؤاالت براي همة دانش
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  است؟ نادرستيك از مطالب زير  كدام - 86
  ها بستگي دارد. يدها به ساختار مونومرهاي سازندة آنآم استرها و پلي آهنگ تجزية پلي )1
  هاي هيدروژن و اكسيژن با هم برابر است. شود، شمار اتم در فرمول مولكولي اسيدي كه براثر گزش مورچة سرخ وارد بدن مي) 2
  است.  هاي گلوكز به يكديگر تشكيل شده ساكاريدي است كه از اتصال مولكول نشاسته، دي )3
  هاي سيرنشده، الگوي مصرف مطلوبي نيست. پيشرفت پايدار، توليد و استفاده از پليمرهاي حاصل از هيدروكربن) از نگاه 4

  است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام -87
  هاي ديگر است. دليل وجود متيل آمين و برخي آمين بوي ماهي به )1

عي هستند، گروه عاملي هايي از پليمرهاي طبي در شاخ حيوانات و پشم گوسفند كه نمونه) 2
|

O

C N   .وجود دارد  
  تر است. جرم خود، پنج برابر مقاوم كوالر از فوالد هم )3
  .آورددست  آمين بهو از واكنش اسيد آلي  توان را مي آميدي يعاملگروه ) 4

  است؟ نادرستهاي زير دربارة آن  د از عبارتدهد. كدام موار الكتيك اسيد را نمايش مي Aساختار  -88
OH

OH

O n

O(B)(A)

O

  
  پذير هستند. تخريب آ) پليمر حاصل از آن و پليمرهاي طبيعي مانند سلولز، نايلون و نشاسته، زيست

  زميني، ذرت و نيشكر توليد كرد. توان آن را از نشاستة موجود در سيب شده وجود دارد و يا مي ب) اين تركيب در شير ترش
  هاي عاملي استري است. را توليد كند كه داراي گروه Bشدن، پليمر تواند در واكنش پليمري به تنهايي ميپ) اين تركيب 

  رود، كاربرد آن امروزه رو به كاهش است. شود و از بين مي ت) پليمر آن پليمر سبز است و چون به سرعت به كود تبديل مي
  پ  ب،فقط ) 4  ت  آ،فقط  )3  ت  ،پ ،آ) 2  پ ،ب آ، )1

  هاي عاملي .......، .......، ....... و ........ وجود دارد. رو به مولكول آسپارتام مربوط است كه در آن گروه فرمول ساختاري روبه - 89
  
  آميد  –استر  - آمين  –) الكلي 1
  آمين –كتون  –اتر  –كربوكسيل ) 2
  استر  –الكلي  –كتون  –) اتر 3
  استر –آمين  –آميد  –كربوكسيل ) 4

44از واكنش - 90 g آيـد؟ (بـازده درصـدي     دست مـي  استر زير با مقدار كافي آب در شرايط مناسب، چند گرم الكل دوعاملي به پلي
112در نظر بگيريد.) %75استر را آبكافت پلي 16 1(C , O , H : g mol )       

1 (7/20    
2 (6/23    
3 (6/27    
4 (7/17   

COOH

H N
2

O

NH

O

OCH
3
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 ؟اند ها، همگي درست معني شده كدام گروه از واژه - 91

  الف) (خودرو: لجوج) (مبتني: وابسته به چيزي) (نثار: افشانده)

  ب) (صاحبدل: آگاه) (مائده: نعمت) (مرحمت: احسان)

  ج) (برين: برتر) (تمايز: جدا شده) (تكيده: الغر)

  كار) د) (طبع: سرشت) (راهب: ترساي پارسا) (عنود: ستيزه

  الف، ب )4  الف، ج )3  ج، د )2  ب، د )1

  ؟شود در كدام بيت، غلط اماليي ديده مي - 92

  خوريم ها با هم جمع مستان را بخوان تا باده  طبعي بود كه صد هزاران غم خوريم ژاين چه ك )1

  بود گر كسي را زين سبب انديشة عصيان  خالف سان مدبر و مخزول باشد بي هم بدين )2

  كي توان بردن از آن طرّار بازجان سالمت   دل مسكين به زلف يار، بازمبتال شد چون  )3

  بر چشمة چشم من خونخوار فرود آي  چون بر سر آب است تو را منزل مألوف )4

  ؟اند هاي بيت زير، كدام آرايه - 93

  »عالم هستدو كه نيستم خبر از هرچه در   ستم ام به بوي تو چنان به موي تو آشفته«

  تضاد، جناس، كنايه )2  تناسب، اغراق حسن تعليل، ايهام )1

  جناس، ايهام، اغراق )4    حسن تعليل، كنايه، پارادوكس )3

  ؟است نادرستدر كدام بيت آراية مقابل ابيات  - 94

  هرگز جز كه در جاي خراب (تشبيه) هندننها  گنج  آباد گيتي نيست جاي تو وليك خود خراب )1

  كند (استعاره) گل از الله مي به نسرين برگ    برگشاده ناخني چند چو نسرين )2

  دستگير ار نشود لطف تهمتن چه كنم (تضمين)  شاه تركان چو پسنديد و به چاهم انداخت )3

  كنند نماز (كنايه) پشت بر قبله مي    عابداني كه روي بر خلقند )4

  ؟است نادرستكدام گزينه  - 95

  سير  انهديوشود از سنگ طفالن هم دل  مي  گران) ميوة جنت اگر بر آدمي گردد 1

  ترتيب؛ مسند و صفت است) (نقش كلمات مشخص شده به

  هزار ره گرت از پا درافكنند، بايست     هزار كوه گرت سد ره شوند، برو )2

  اليه و مفعولي است) ترتيب مضاف (نقش ضماير متصل به

3( چون كند راضي كسي از خود به احسان خلق را؟   راه شكوة مردم نشد قسمت حق سد  

  )آوا دارد شود كه هم اي يافت مي واژه (در بيت،

  دشمن اين نيك پسندد كه تو گيري كم دوست     گو كم يار براي دل اغيار مگير )4

 (بيت از دو جملة مركب تشكيل شده است)

  1فارسي
  

  داستاني (خسرو)ادبيات 
  جهانادبيات 

  18تا  15درس 
  161تا  120ة صفح

 دقيقه 7
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  ؟كار رفته است به» واو عطف«در كدام بيت  - 96

  كنند مشكل حكايتي است كه تقرير مي  گويند رمز عشق مگوييد و مشنويد )1

  در مملكت حسن سر تاجوري بود   اي دل كه تو درويشي و او را  ي بنه) عذر2

  كس نديده است و نبيند مثلش از هر سو ببين  وجوي او ز خود فارغ شدم اين كه من در جست )3

  ليكن به جان و دل ز مقيمان حضرتم  سراي تو دورم به صورت از در دولت )4

 ؟شود ديده مي» منادا«و چند » حرف ندا«ترتيب، چند  در ابيات زير به - 97

  اي دشمن از دوست ندانسته و نشناخته  اي الف) اي كه شمشير جفا بر سر ما آخته

  اگر التفات بودي به فقير مستمندت  ب) تو امير ملك حسني به حقيقت اي دريغا

  زاهد تو اين ترانه نداني، خموش كن  وگوي عشق زبان دگر بود ج) در گفت

  چشانم خلق را حرف تلخي كز نصيحت مي  كيفيتي د) چون شراب تلخ صائب نيست بي

  كشان مژده بهار آمد و رنگين آمد مي  آيين آمد نمكف آن چ ههـ) گل به سر جام ب

  معذور برم جانا گر جامه قبا كردم  شد تر زد، درد كهنم نو  و) مطرب غزلي

  دو، سه )4  سه، سه )3  سه، دو )2  دو، چهار )1

  . …ها تناسب مفهومي دارد به جز  با همة گزينه» و طرب / گر ذوق نيست تو را كژ طبع جانوري اشتر به شعر عرب در حالت است«بيت  - 98

  نه هيزم كه نشكافدش جز تبر    پريشان شود گل به باد سحر  )1

  ر كجا يابد مذاق از بورياذوق نيشكّ  شعر من شعر است و شعر ديگران هم شعر ليك )2

  دريا سبب خامي عنبر گردد جوش    تربيت را نبود در دل تاريك اثر )3

  وليكن چه بيند در آيينه كور؟  جهان پر سماع است و مستي و شور )4

  است؟» غلط«در مورد جنوب لبنان  ها گزينه، مفهوم مقابل كدام »دم سپيده«با توجه به سرودة  - 99

  اي كه رداي حسين بر دوش داري (معنوي و مقدس بودن انقالب) )1

  به روي ما بگشاي (اميدواري به آينده)درهاي اميد و روشنايي را  )2

  خيزند (منبع وحي الهي بودن) اي سرزميني كز خاكت، پيامبران برمي )3

  ها) ها و زيبايي ها و ستارة غروب ناميدم (نابودي نعمت ها و خوشه تو را آب )4

 ؟ابيات كدام گزينه قرابت معنايي دارند - 100

  شود در پلة ميزان ما مي سنگ گوهر  گردد هنر د ديدة ما عيب مياالف) در سو

  آيد؟ چشمت از آينه بر زنگ چرا مي  چشمان ز هنر چشم ندوزند به عيب ب) پاك

  گرداند از پا فارغم بال طاووسي نمي  ج) با وجود صد هنر بر عيب خود دارم نظر

  چشم روزن را نصيب از شمع غير از دود نيست  بصيرت از هنر افتد به عيب د) ديدة ناقص

  د، ج )4  ب، د )3  الف، ج )2  الف، ب )1
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  ۱۰۴ - ۱۰۱لّترجمة من أو إلی العربّية (عن الجواب ل األنسبعيِّن(  

  »:ُملّمعًا! تُ يالب یسمّ يُ ِمصرُعه األّول عربّي و ِمصرُعه الثاني فارسّي،  تٍ يحافٍظ بب وانيابتَدَأ د قد«  - 101

  شود! يم دهيملمع نام تيب نياست، ا يع دومش فارسمصر و يشروع شده است كه مصرع اولش عرب يتيحافظ با ب واني) د1

  نامند! ياست، آن را ملمع م يمصرعش فارس نيو دوم يآغاز كرده كه مصرع اولش عرب تيب كيشعرش را با  واني) حافظ د2

  امند!ن يرا ملمع م تياست، آن ب يو مصرع دومش فارس يمصرعش عرب نيشروع شده كه نخست يتيحافظ با ب اتيغزل واني) د3

ع نام  يتـ يب نياسـت، چنـ   يمصرعش فارسـ  نيو دوم يآغاز كرده كه مصرع اولش عرب يتيخود را با ب واني) حافظ د4 دهيـ ملمـ 

  شود! يم

 :»!قهايطر  يف ميتُنِقذ رکبًا کانت َته يالفلوات لک يجّدًا ف مةيّ صانع کانت أماکن قالمَ  « - 102

كـه در راهشـان تشـنه و سـرگردان      يسـواران  اسـب  ابنـد يبودند تا نجـات  ها  ابانيدر ب يارزشمند اريبس يها ) آب انبارها مكان1

 شدند! يم

 شدند نجات دهند!  يتشنه و سرگردان م ها ابانيرا كه در ب يسواران بودند تا اسب ريبا ارزش در مس اريبس يها ) آب انبارها مكان2

 دايـ خود تشنه و سرگردان بودند نجـات پ  ريكه در مس يسواران ها بودند تا اسب ابانيدر ب يارزشمند يجاها اري) آب انبارها بس3

 كنند!

 ،شـدند  يرا كه در راه خود تشنه و سرگردان مـ  يسواران اسب نكهيا يبودند برا ها نابايدر ب يبا ارزش يجاها اري) آب انبارها بس4

  نجات دهند!

 دقيقه 18عربي
  

صناعة التلميع في االدب
  الفارسي

  8درس 
  102تا  89صفحة 
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  :ن الّصحيحعيّ  - 103

  !كنند زندگي شكايت ميهاي  جا مردم از سختي آن !:هناك ناٌس يشکون من صعاب الحياة) 1

  !هاي تر و تازه تشبيه كرده است كتاب را به بوستاني پر از گل !:قد ُشبِّه الکتاب ببستان مليء باألزهار الّنضرة) 2

دهنـد زيـرا فراوانـي غـذا،      همانا اينان به غذاي اندك رضـايت مـي   !:إّن هؤالء يرضون بالّطعام القليل ألّن کثـرة الّطعـام داءٌ ) 3

  !ستبيماري ا

كنندگان بـاز نگـه    معبود من آن خدايي است كه درگاهش را همواره براي طلب !:إلهي هو اّلذي باُبـه مفتـوح دائمـًا للّطـالبين) 4

  !دارد مي

 :حيالصح نيّ ع ».!سرودند يوطن م ةرا دربار ييبايز اتيآن شاعران اب« - 104

 لوطن!ل لةيجم اتاً يالشعراُء کانوا َأنَشدوا أب كولئاُ ) 1

 عن الوطن! لةيجم اتاً يأب نِشدونَ يُ شعراُء کانوا  كولئاُ ) 2

 عن الوطن! لةيجم اتاً يأب نِشدونَ يُ الشعراُء  كولئکان اُ ) 3

  عن الوطن! لةيجمال اتيباأل نِشدونَ يُ الشعراُء کانوا  كذل) 4
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  )۱۱۰ - ۱۰۵عيِّن المناسب للجواب عن األسئلة الّتالية ( ■■

  :الحروففي ضبط حرکات  الخطأ عيِّن - 105

 َتذَهُب الّزاِئَرُة عنَد ُمَوظَِّف اِالتِّصاالِت ِلِبطاَقِة الشَّحِن!) 1

 الّراِسبوَن في الَمدَرَسِة ُهم الَّذيَن ما َنَجحوا في اِالمِتحاناِت!) 2

 َقَرأُت ِكتابًا َحوَل ُمؤلِّف ُمعَجم الُمَعرَّبات الفاِرسّية في الَعَربّيِة!) 3

  ﴾ السَّماِء ماًء َفُتصَبُح اَألرُض ُمخَضرَّةً َأنِزَل ِمَن  هَ ﴿ ... أنَّ اللّ  )4

 عن المفردات: الخطأ نيّ ع - 106

 : ُغيوب)جمع( !إّال اهللا الَغيبُقل ال َيعلم  )1

 ُيعطي :(مترادف) الَقميَص! ُيبّدلَ طلبنا منه أن  )2

 عادي :)مفرد( ي!اتُعدأحّبتي هجروني َکما تشاُء  )3

  َتعطُش  :(مترادف) ي!في الفلوات َتهيمُ َسل الَمصانع َرکبًا  )4

 :الّتوضيحاتال تُناسب عّين کلمًة  - 107

    شاءعِ : ال!لياللّ  ةُ يِبدا )1

 ِمفتاح                      : ال!بها الزُّجاَجةَ  حُ فتنَ آلٌة  )2

  ُمَجهَّـز: ال!َجهَّـزيُ  َنقوُل ِلَمن )3

له ا )4 ب!النَّهارُ  و لُ يللَّ فصٌل َسواٌء في أوَّ   عي: الرَّ
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  سم المبالغة:عّين ما فيه ا - 108

    َالخّفاش طائٌر من الّلبونات! )1

  !مينسلِ ّکان العاَلم من المُ سُ  ُربعُ  )2

    انة!ول الّصيسيأتي الُمشِرف مع َمسؤ  )3

  َمن اعَتمد علی الکّذاب َحّلت به الندامُة!) 4

 :خبراً  الفاعلاسم عّين  - 109

 !رّبنا فاغفر َلنا و أنت خير الّراحمين )1

  !        لکثير من الّشعراء اإليرانّيين ُملمَّعات جميلة )2

  !تکّلمُت مع زمالئي و هم صادقون في کالمهم )3

  !   الّزائرة تشتري شريحة الجّوال و تضعها في جّوالها )4

 :اسم مفعول کوني» ُمنتظر« نيّ ع - 110

رَت کث )1  ُمنتظرًا! يأتعلم کم کان ولد راً يِلم تأخَّ

 !ينتظر و َوصل مُ  نِ يسنت بعد يانتظار  یإنتهَ  )2

 نتظرًا ِنصف ساعة!نت مُ َوصلِت الحافلة و أنا کُ  )3

  ِلم ال َتتحّرک ُمسرعًا! تيأمام الب كنتظر لمُ  كقيإّن صد )4
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را چه  و در اين راستا امام علي (ع) سرانجام آنفرمايد  را بيان مي» جاهلية«قرآن كريم در مورد چه كاري تعبير  - 111

  ؟دكنن چيزي بيان مي

  جنگ با خدا –فقط آراستگي ظاهري ) 1

  جنگ با خدا –افراط در آراستگي ) 2

  سستي و ضعف دينداري –افراط در آراستگي ) 3

  سستي و ضعف دينداري - فقط آراستگي ظاهري) 4

  ؟دارد آوردي چه رهدهد و توجه به آن نشود آدمي زيبايي ظاهري خود را وسيله جلب توجه ديگران قرار  كدام عامل موجب مي - 112

  ضعف روحي و ناتواني در اثبات خود –تندروي در كسب عزت ) 1

  ضعف روحي و ناتواني در اثبات خود –عفاف ) 2

  ممانعت از اهانت به شخصيت انساني فرد –تندروي در كسب عزت ) 3

  ممانعت از اهانت به شخصيت انساني فرد - عفاف ) 4

  ؟ام عبارت بيان شده استارزشمندي عفاف در وجود زنان و دختران در كد ةفلسف - 113

  خداوند زنان را بيش از مردان به نعمت زيبايي آراسته است.) 1

  هاي دروني وي است. احساسات لطيف زن كه بيانگر زيبايي) 2

  خودنمايي به خود گيرد. ةآراستگي و پوشش نبايد جنب) 3

  را برانگيزد. تواند تحسين ديگران هاي برتري در زن وجود دارد كه مي استعدادها و ارزش) 4

  ؟شود و اثر عرضة نابجاي زيبايي كدام است در چه صورتي نوع آراستگي و پوشش انسان با وقارتر مي - 114

  كند. احساسات لطيف را نابود مي – .تري پيدا كند نياز به مقبوليت در جوانان نمود بيش) 1

  برد. ز بين ميا را ايعفت و ح – .كند تري پيدا  نياز به مقبوليت در جوانان نمود بيش) 2

  برد. ا را از بين مييعفت و ح - .شود هاي عفاف در روح انسان قوي و مستحكم  رشته) 3

  كند. احساسات لطيف را نابود مي - .شود هاي عفاف در روح انسان قوي و مستحكم  رشته) 4

  ؟صف شدن انسان به كدام صفت استعدم اهانت به شخصيت انساني نتيجة متّ - 115

  گيآراست) 2    عفاف) 1

  تقوا) 4    مقبوليت) 3

 1دين و زندگي 
  

فضيلت آراستگي، زيبايي 
  پوشيدگي

  12 و 11درس 
  152 صفحة تا 133صفحة 

 دقيقه 7
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ميزان توجه هر كسي به عفـاف را از   و تري دارد نظر زنان راهبه و قديس در مورد انتخاب حجاب كامل با كدام عبارت قرآني ارتباط مفهومي بيش - 116

  ؟توان دريافت كدام امر مي

  نوع آراستگي – »يدنين عليهن من جالبيهن«) 1

   نوع پوشش – »يدنين عليهن من جالبيهن«) 2

  نوع پوشش – »ذلك ادني ان يعرفن«) 3

  نوع آراستگي - »ذلك ادني ان يعرفن«) 4

از سوي چه كسي مطرح گرديد و چوپاني دختران حضرت شعيب (ع) در جمـع مـردان،    »چه مقدار از بدن زن نامحرم جايز است؟ ديدن«پرسش  - 117

  ؟كنندة كدام ادعاي ناصواب است باطل

  نيان اصلي ارزش زنچهره و ظاهر، ب –يسار  بن فضيل) 1

  حجاب، قانوني براي سلب آزادي زنان –برادر امام كاظم (ع) ) 2

  حجاب، قانوني براي سلب آزادي زنان –يسار  بن فضيل) 3

  چهره و ظاهر، بنيان اصلي ارزش زن -(ع)  برادر امام كاظم) 4

  ؟ره داردو كدام آيه به ثمرة آن اشااند  تهدانسالزمه دينداري  را چيزيچه اديان الهي  - 118

  »يدنين عليهن« - عفاف ) 1

  »يدنين عليهن« -حجاب ) 2

  »ان تعرفنَ« –عفاف ) 3

  »ان تعرفنَ« -حجاب ) 4

  ؟فزوني ارزش حجاب و عفاف در پيشگاه الهي كدام است و عليت مناسب بودن چادر براي زنان چيست - 119

  كند. چون وقار و احترام آنان را حفظ مي –اكمل بودن و دقيق بودن آن ) 1

  رساند. حداقل ميزيرا توجه مردان نامحرم را به  –اكمل بودن و دقيق بودن آن ) 2

  رساند. زيرا توجه مردان نامحرم را به حداقل مي -ميزان جلوگيري از گناه  ةبه انداز) 3

  كند. چون وقار و احترام آنان را حفظ مي - ميزان جلوگيري از گناه ةبه انداز) 4

 ؟عبارت درست است پيرامون حجاب در اديان چند - 120

  پوشاندند. مطابق با آيين يهود زنان هنگام حضور در اجتماعات موي سر خود را مي -

  كشيدند. نقاشان قديمي مسيحي تصوير حضرت مريم را با پوشش و حجاب كامل مي -

  كردند. هاي عمومي رفت و آمد مي زنان ايراني قبل از اسالم با پوشش كامل در محل -

زمان پيامبر اكرم (ص) چنان برجسته بود كه حتي برخي از مورخان غربي، حجاز را منشأ اصلي گسترش حجاب در نان در حجاز پوشش و حجاب ز -

  در جهان دانستند.

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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121- You … our Solar System as just our Sun and the nine known planets, but other objects are in the 
Solar system, too.  

1) may think of  2) should think to  
3) must think of  4) can think to 

122- When you are translating a text, remember that some words … a different meaning based on their 
context.  

1) must have  2) can have  
3) may having  4) should having 

123- I stayed … Singapore for two months. It was one of the countries I liked a lot.  … the evenings, 
there were always cultural events like classical western music in the street. 

1) in – At  2) on – In  
3) at – On   4) in – In 

124- Mr. and Mrs. Valentine live at home with their aged parents, children, and grandchildren. They 
are a typical example of a … family. 

1) comfortable  2) historical  
3) careful  4) traditional 

125- The “Drive …” message is finally getting through to people, and there are now fewer accidents on 
the roads. 

1) heavily  2) safely  
3) hopefully  4) orally 

126- Don’t just teach your children to read. Teach them to question what they read and to … the beliefs 
of others even if they disagree with them. 

1) respect 2) plan 3) range  4) attract 
 
 
 

Many American children do not go to school. Instead, they stay at home and learn all they need to know 
from their parents. Of course, teaching children all the necessary subjects and … (127) … is not an easy 
task. So, how … (128) …? It differs from household to household. 
  Wanting to ensure that their children make progress, some parents copy a typical school schedule and 
make a day of study just as it would be at a … (129) … school. To make certain that their home-schooled 
children’s learning experience is no … (130) … a traditional one, parents can also buy standard textbooks 
and ready-made lesson plans. Kingdom of Children, a book on home schooling, tells about one mother who 
even bought a school desk to create a traditional classroom in the basement. 
127- 1) gifts    2) qualities  

3) inventions   4) skills 
128- 1) parents can do this job  2) parents  can do these job  

3) can parents do this job  4) this job can parents do 
129- 1) regular    2) proper  

3) probable   4) domestic  
130- 1) as bad   2) worse  

3) worse than    4) the worst  of 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on 
your answer sheet. 

  1زبان انگليسي 
  

  1زبان انگليسي 
Traveling the World  

  4درس 
  111تا  97صفحة 

دقيقه8

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. 



  30ة صفح  رياضي اختصاصي دوازدهم   1400 شهريور 26آزمون  -تابستانپروژة 

  
  

 

سنگين مسابقات كشتي المپياد ورزشي به مقام دوم مسابقات دست يافت. وزن علي و مقـام او   در دستة نيمه 70kgعلي با وزن  -131

  ترتيب چه نوع متغيرهايي هستند؟ در مسابقات به

  ترتيبي كيفي –كمي پيوسته  )2   كمي گسسته –) كمي پيوسته 1

  كيفي اسمي –) كيفي ترتيبي 4    كيفي اسمي  –كمي گسسته  )3

 ها رو بيايد، كدام است؟ كه فقط يكي از سكه سكه، احتمال آن 3در پرتاب  -132

1(1
2   2(3

8  3(1
4  4(1

8  

 بدهند؟ 2هندسي با قدر نسبت   قدر احتمال دارد كه اعداد رو شده تشكيل يك دنبالة اب سه تاس سالم چهدر پرت - 133

1(1
36   2(1

12  3(1
6  4(1

216  

باشـد   2كه اين زيرمجموعه شامل  كنيم. احتمال اين عة سه عضوي انتخاب مياز مجموعة اعداد طبيعي يك رقمي، يك زيرمجمو -134

 نباشد، كدام است؟ 3ولي شامل 

1(0 3/   2(0 2/  3(0 15/  4(0 25/  

كشي انجـام   ها به تصادف و با قرعه سخنراني كنند. اگر ترتيب سخنراني نفر ديگر 4به همراه پزشك  4 در يك سمينار قرار است - 135

 است؟ كدامپزشك پشت سرهم سخنراني كنند،  4كه  شود، احتمال اين

1(1
2   2(1

28  3(1
14  4(1

35  

 دقيقه 10 وقت پيشنهادي:      170تا133هايصفحه:+ آمار و احتمالشمارش بدون شمردن :1رياضي

است. اجباريآموزان پاسخ دادن به اين سؤاالت براي همة دانش
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از ايـن   جوراب با رنگ يكسـان دو لنگه توان  جوراب قرمز است. به چند طريق ميلنگه  5جوراب آبي و لنگه  7يك جعبه شامل  -136

  انتخاب كرد؟ جعبه

1 (11    2 (21    

3 (31    4 (41   

 4تـوانيم   طريق مـي اند. به چند  ورزشكار به المپيك دعوت شده 10هاي آسيا، اروپا، آفريقا، اقيانوسيه و آمريكا  از هريك از قاره - 137

 ؟نباشنداي  طوري كه هم قاره ها انتخاب كنيم به ورزشكار از ميان آن

1 (50000     2 (40000     

3 (21000     4( 45000    

  باشند؟ مقابلشكل  نقطة 11توان ساخت كه رئوس آن از  چند مثلث مي - 138

1 (165    2 (176    

3 (152    4 (151    

 تر از ارقام فرد استفاده شده باشد؟ از ارقام زوج، بيشدر آن توان ساخت كه  ، چند عدد چهاررقمي بدون تكرار ارقام مي9تا  1ارقام  با - 139

1 (240     2 (1512     

3 (504     4( 744    

 پذير باشد، كدام است؟ اعداد روشده بر ديگري بخشحداقل يكي از كه  احتمال آن ،تاس دودر پرتاب  -140

1(11
36     2(5

18    

3(11
18    4(1

6    
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  موازي باشد.   Lوجود دارد كه با خط Lباشند، فقط يك صفحه شامل خط  ……دو خط  Lو Lاگر  - 141

  منطبق) 4  متنافر) 3  ) متقاطع2  موازي ) 1

  است؟ نادرستكدام گزينه  -142

  اگر دو نقطه از خطي درون يك صفحه باشد، خط در آن صفحه واقع است. ) 1

  گذرد.  از هر دو نقطة متمايز در فضا، تنها يك خط مي) 2

  گذرد.  از هر دو خط موازي در فضا، تنها يك صفحه مي) 3

  توان رسم كرد.  غيرواقع بر يك صفحه، تنها يك خط موازي با آن صفحه مي ةاز يك نقط) 4

  ؟كند، با چند يال آن مكعب متنافر است مام وجوه يك مكعب را قطع ميخطي كه ت -143

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

  ؟هاي زير همواره درست است يك از گزاره كدام -144

  موازي يكديگرند.  dو dگاه  باشند، آن Pموازي صفحة  dو dاگر دو خط ) 1

  هستند.  dگاه داراي فصل مشتركي موازي  باشند، آن dموازي خط  Pو Pحة اگر دو صف) 2

  موازي باشد.  dو dاي وجود ندارد كه با هر دو خط متنافر  هيچ صفحه) 3

  عبور مي كنند.  dطي موازي با شوند، از خ رسم مي dموازي با خط  dخارج از خط  Aتمام صفحاتي كه از نقطة ) 4

 ؟هاي زير همواره درست است قرار دارد. چه تعداد از گزاره 2Pو 1Pمتمايز دو صفحة داخل dخط  - 145

  نيز موازي باشد.   2Pتواند با موازي باشد، مي 1Pبا Qة الف) اگر صفح

  موازي است.   2Pمتقاطع باشد، با 1Pبا Qب) اگر صفحة 

  ر دارد. نيز قرا Qدرون صفحة  dد، متقاطع باش 2Pو 1Pبا Qپ) اگر صفحة 

  3 )4  2) 3  1) 2  صفر) 1

 است. اجباريآموزان پاسخ دادن به اين سؤاالت براي همة دانش

قيقهد 15 :وقت پيشنهادي  96تا77هاي  صفحه :تجسم فضايي: 1هندسه
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d

BA

D C

1

2

  ؟دهيم. حجم حاصل از اين دوران كدام است  مي دوران dول خط را ح ABCDدر شكل زير مربع  -146

1(8     2(12     

3(16     4(18   

متر از مركز كره، اين كره را قطع كرده اسـت. اگـر تمـام     سانتي 4ي به فاصلة ا متر مفروض است. صفحه سانتي 6اي به شعاع  كره -147

  ؟نقاط واقع بر سطح مقطع را به مركز كره وصل كنيم، حجم مخروط حاصل كدام است

1(20     2(80
3
     

3(60     4(80   

 ايم. چند مكعب كوچك وجود دارد كه فقط دو وجه آن رنگ شده باشد؟   آميزي كرده هر شش وجه شكل زير را رنگ -148

1 (12    2 (18    

3 (24    4 (36  

شود كـه شـعاع    يكسان حاصل مي ةايم. در اين صورت دو مخروط با قاعد آن دوران داده ةالساقيني را حول قاعد مثلث متساوي -149

 . …ها برابر است با  كدام از آنهر  ةقاعد

  مثلث ةطول ارتفاع وارد بر قاعد )2    مثلث  طول قاعدة) 1

  طول ساق مثلث) 4    مثلث ةنصف طول قاعد) 3

واحد از صفحة قاعدة هرم قرار گرفتـه اسـت.    12باشد. رأس هرم به فاصلة  واحد مي 6به طول ضلع  ABCDقاعدة هرمي، مربع  - 150

تـا   Pواحد مربع باشد، فاصلة صـفحة   16كه بر ارتفاع هرم عمود است، برابر  Pز برخورد صفحة اگر مساحت سطح مقطع حاصل ا

  ؟صفحة قاعده كدام است

1 (4    2 (6    

3 (8    4 (10  
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47و دماي  4atmچگالي مقدار معيني گاز كامل اكسيژن در فشار  - 151 C  2در فشار  همين مقدار اكسيژنچند برابر چگاليatm  و دماي

27 C است؟ 

1 (1  2(15
8   3(8

15   4(54
47   

ترتيب از راست به چپ كار انجام شده بر روي گـاز چنـد    كند، مطابق شكل زير است. به نمودار فرايندي كه يك مول گاز كامل طي مي - 152

0273ژول و حجم گاز در دماي C  8چند ليتر است؟ J
(R )

mol.K
   

1(200،10 92/   

2(200،21 84/   

21) صفر،3 84/   

10) صفر،4 92/  

كند. در هر يك از  طور جداگانه طي مي را به CDو  ABمقداري گاز كامل محبوس در يك سيلندر، فرايندهاي  - 153

 است؟گزينه كدام  با برابراست به چپ ترتيب از ر عالمت كار انجام شده روي گاز به CDو  ABفرايندهاي 

    ) مثبت، منفي2    ) منفي، منفي1

  ) منفي، مثبت4    ) مثبت، مثبت3

هاي زير در رابطه با اين فرايند  يك از عبارت كند، مطابق شكل زير است. كدام فرايندي كه مقدار معيني گاز كامل طي مينمودار  - 154

  صحيح است؟

   يابد. انرژي دروني گاز كاهش مي )1

  يابد. حجم گاز كاهش مي )2

  گيرد. گاز گرما مي )3

  دهد. محيط روي گاز كار مثبت انجام مي )4

 كند، انرژي دروني آن ثابت است؟ دستگاه از محيط گرما دريافت مي كه در حالييك از فرايندهاي ترموديناميكي آرماني زير،  در كدام - 155

 دما ) هم4  حجم ) هم3  دررو ) بي2  فشار ) هم1

 است. اجباريآموزان پاسخ دادن به اين سؤاالت براي همة دانش

قيقهد 12 :وقت پيشنهادي  149تا  127هاي  صفحه  :ترموديناميك: 1فيزيك
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V(L)

T(K)

a b

cd

1000 200

4

8

برسد، كار انجام شده بر روي گاز و تغييرات انـرژي درونـي    2Vبه  1Vدررو از  قدار معيني گاز كامل طي يك فرايند بياگر حجم م - 156
برسد، كار انجام شده بر روي گاز و  2Vبه  1Vدما از  طي فرايندي هم است. اگر حجم همين گاز 1Uو  1Wترتيب برابر با  آن به

1 درست است؟ مقايسةاست كدام  2Uو  2Wترتيب برابر با  تغييرات انرژي دروني آن به 2(V V ) 

1 (1 2W W  1و 2U U     2 (1 2W W  1و 2U U    
3 (1 2W W  1و 2U U    4 (1 2W W  1و 2U U    

دما است. اگر تغيير انرژي دروني گـاز طـي    فرايندي هم ABشود، فرايند  در چرخة شكل زير كه توسط مقدار معيني گاز كامل طي مي - 157
 ............... BCباشد، گاز در فرايند  400Jبرابر با BCو اندازة كار انجام شده روي گاز در فرايند  200Jبرابر با  CAفرايند 

1 (600J دهد. گرما از دست مي  
2 (600J  گيرد. گرما مي   
3 (200J دهد. رما از دست ميگ  
4 (200J گيرد. گرما مي  

هـاي گـاز كـدام     باشد، تعداد مول 1600Jاگر در هر چرخة نمودار شكل زير، اندازة گرماي مبادله شده بين گاز و محيط برابر با  - 158

8است؟  J
(R )

mol.K
  

1( 0 5/  
2 (1   
3 (2   
4 (3   

  است؟ نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت - 159
 هاي گرمايي با تركيب چند فرايند ترموديناميكي، دستگاه مقداري گرما از محيط دريافت و بخشـي از آن را بـه   الف) در ماشين

  كار روي محيط تبديل مي كند.
  سوز هستند. نروهاي د هاي گرمايي، ماشين ب) از نظر تاريخي، نخستين ماشين

  سوز بنزيني است. هاي درون ماشينبازدة سوز بخار بيشتر از    هاي برون ماشين ةپ) در حالت كلي، بازد
  شود. اال به كار تبديل شود، قانون اول ترموديناميك نقض ميت) اگر در چرخه يك ماشين گرمايي، تمام گرماي گرفته شده از منبع دماب

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

  است؟ نادرستهاي زير  يك از عبارت كدام -160
  ممكن نيست گرما به خودي خود از جسمي با دماي پايين به جسمي با دماي باال منتقل شود.) 1
  شود.دوم ترموديناميك به بيان ماشين گرمايي نيز نقض مياگر قانون دوم ترموديناميك به بيان يخچالي نقض شود، قانون ) 2
Lدر چرخه يك يخچال داريم:) 3 HQ W | Q |    
 به مانند يخچال، منبع دماپايين، هوا و اجسام درون اتاق و منبع دما باال، هواي بيرون اتاق است.در كولر گازي ) 4
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 كدام گزينه درست است؟ - 161

  يابد.  هاي ناقطبي، با افزايش جرم مولي، دماي جوش كاهش مي هاي مولكولي با مولكول در تركيب) 1
  آيد.  تري به جوش مي  اي پايينتري داشته باشد، در دم در ميان مواد با شرايط يكسان هركدام كه نيروهاي بين مولكولي قوي) 2
  هاي قطبي، نقطة جوش باالتري دارد.  هاي مولكولي با جرم مولي مشابه، تركيب با مولكول در تركيب) 3
  كنند.  گيري مي در ميدان الكتريكي جهت 2Nو  COهاي دو اتمي مانند  تمامي مولكول) 4

 مورد از مطالب زير درست است؟چند  -162

 اي در خواص آن دارد.  كننده هاي آب خميده است و اين ساختار نقش تعيين شكل مولكول  
 سمت قطب مثبت  هاي هيدروژن آن به هاي آب به سمت قطب منفي و اتم هاي اكسيژن مولكول در ميدان الكتريكي، اتم

  كنند.  گيري مي جهت
 2هاي  هر يك از مولكولO ،2CO  4وCH دهند.  هاي آب نشان مي در ميدان الكتريكي رفتاري مشابه مولكول  
 هاي آب به دليل تشكيل پيوندهاي هيدروژني نقطة جوش باالتري از هيدروژن سولفيد دارند.  مولكول 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
49گرم محلول سيرشدة پتاسيم نيترات را از دماي  900ا توجه به نمودار زير، هر گاه ب -163 C  39تا دماي C سرد كنيم، شمار مول  

114پتاسيم نيترات رسوب كرده به تقريب كدام است؟  16 39(N ,O ,K : g.mol )     

1 (99/0  
2 (9/9  
3 (100  
4 (22/0  
  

  
  

چه دمايي درصد جرمي محلـول  تقريب در  پذيري سديم نيترات در دماهاي مختلف است، به با توجه به جدول زير كه مربوط به انحالل - 164
 است؟  56/48حدود سيرشده 

1 (22    
2 (24    
3 (26    
4 (28 

 است؟ نادرستكدام گزينه  - 165

  ت. مخالف صفر اس ،گشتاور دوقطبي آب مانند استون و برخالف يد) 1
  شود.  گازي سه اتمي آزاد مياز واكنش قرص جوشان با آب، ) 2
  يابد. گازها در آب افزايش مي پذيري انحاللبا افزايش دما، برخالف افزايش فشار، ) 3
  پذيري گازها برابر با صفر است.  در فشار صفر اتمسفر، انحالل) 4

 قيقهد 10وقت پيشنهادي:               122تا  98هاي  صفحه: آب، آهنگ زندگي:1شيمي

 است. اجباريآموزان پاسخ دادن به اين سؤاالت براي همة دانش

  

30  20  10  0  ( C)   

96  88  80  72  3

2100
gNaNO

S( )
gH O
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تقريبـاً بـا هـم برابـر اسـت.)       Cو A،Bهـر سـه مـادة آلـي    است؟ (جرم مـولي   نادرستبا توجه به نمودار زير كدام گزينه  -166
116 12 1(O ,C ,H : g.mol )   

 
1 (X قدرت نيروهاي جاذبة بين مولكولي باشد.  دهنده  نشان تواند مي  
  بيشتر است.  Aو  Bاد از مودر هگزان،  Cپذيري ماده  انحالل) 2
  تر است.  محسوس، Aو   Bدر ميدان الكتريكي از مواد  Cگيري مادة  جهت) 3
  توانند پروپان، دي متيل اتر و  ترتيب مي به Cو  A ،Bنقطة جوش باشد،   Xاگر ) 4

 اتانول باشند.    

20كسيد در دماي پذيري گازهاي اكسيژن، نيتروژن و نيتروژن مونو نمودار زير مربوط به انحالل -167 C با توجـه بـه آن همـة    است .
114.  ......... جز به ،اند ها درست گزينه 16(N ,O : g.mol )   

  باشد. گرم آب مي 100گرم در  04/0برابر با  6atmدر فشار  NOپذيري گاز  انحالل) 1
  تر است.  كم 2Oاز گاز  2Nذيري گاز پ در شرايط يكسان انحالل) 2
  باشد.  مي Aتر از گاز  بيش 2COپذيري گاز  و در هر دمايي انحالل 1atmدر فشار ) 3
  ها رابطة مستقيم وجود دارد.  نپذيري اين گازها در آب و جرم مولي آ بين انحالل) 4

 .  ......... به جزاند،  هاي زير درست همه گزينه - 168

)گشتاور دوقطبي ) 1 ) ها را با يكاي دباي  مولكول(D) كنند. گزارش مي  
  . استانول كمتر ، اما نقطة جوش آن از نقطة جوش اتجرم مولي استون از اتانول بيشتر) 2
  وجود دارد.   Fو  O ،Nهاي  ها، يكي از اتم ترين نيروي بين مولكولي در موادي است كه در مولكول آن پيوند هيدروژني قوي) 3
  ضلعي قرار دارند. هاي شش هاي اكسيژن در رأس حلقه اي است كه در آن، اتم هاي آب به گونه در ساختار يخ، آرايش مولكول) 4

 هاي زير درست است؟ عبارتچند مورد از  -169

  ضروري است.  ،براي تنظيم و عملكرد مناسب دستگاه عصبي (K)وجود اتم پتاسيم  -
  ها جريان دارد.  هاي موجود در بدن انسان آب است كه بخش بسيار كوچكي از اين آب، در درون ياخته حالل اغلب محلول -
  كند.  ه در محلول تغيير نميشوند هاي حل در انحالل يد در هگزان ، ساختار مولكول -
ها در  شونده در محلول استون در آب نسبت به ميانگين نيروهاي جاذبة ميان مولكول هاي حالل و حل نيروهاي جاذبة ميان مولكول - 

  ها بيشتر است.  حالت خالص آن
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 يابد؟ مي د، چه تعداد از موارد زير با گذشت زمان افزايش ده هاي تهية آب شيرين را نشان مي با توجه به شكل زير كه يكي از روش - 170

شمار ـ  راستلولة سمت  در Naغلظت يون ـ  در لولة سمت چپـ جرم و حجم آب  لولة سمت چپدر  Cl غلظت يون
 راستلولة سمت  در هاي آب مولكول

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

x

A

B

  

  
  

x)دار تابعوضعيت يكنوايي نمو - 171 ) ; x
f (x)

x ; x

   
  

21 1
1 1

 چگونه است؟ 

    نزولي اكيد است. )2    صعودي است.) 1

  صعودي اكيد است. )4    نزولي است. )3

xو  در Rاكيدا صعودي روي fتابع -172  fپيوسته است. اگر 3 ( ) 3 باشد، حاصل 0
1

4
2 1x ( )

[f (x )]
lim

f( x ) 


 

عالمت جـزء   ] [است؟ ( 

 صحيح است.)

     1 )2    صفر) 1

3(1     4( وجود ندارد.  

mxتابع - 173 x
f(x)

x x

 


 

2

2
2 3

1
)صورت تابع اكيداً صعودي است. در اين Iزةروي با  m)x x

g(x)
x x

  


 

2

2
5 3 8

1
 چگونه است؟ Iروي بازة 

    غيريكنوا )2    اكيداً صعودي) 1

  اكيداً نزولي )4    هم  صعودي و هم نزولي )3

fدر تابع -174 (x)
cos( x)


 
3

2 fرابطه 1 (x ) f (x k)  
1
 تواند باشد؟ كدام مي k. مقداربرقرار است 2

1 (
1
2   2(

5
2   3(9

2   4( 11
2   

yاگر نمودار تابع - 175 sin( x)


  4  كدام است؟ Bو Aگذرا از نقاط خط  صورت زير باشد، شيب به 6

1 (3
8
     2(

3   

3(

8

3     4( 

3   

 است. اختياريآموزان پاسخ دادن به اين سؤاالت براي همة دانش

قيقهد 15 :وقت پيشنهادي  44تا  1هاي  : صفحهمثلثات:تابع، :2حسابان
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y

x5

3

yودار تابعشكل مقابل قسمتي از نم -176 asin(b x)   .استab كدام است؟ 

1 (6
5     2(6

5   

3(3
5     4( 

3
5   

1جواب كلي معادلة - 177 2
1 1 2

tan x sin x

tan x cos x




 
k)كدام است؟  ) 

1 (x k


   8    2(x k


   8    

3(k
x

 
 2 8    4( k

x
 

 2 8  

اگر - 178 
  2 tanو 8  

12 tanباشد، مقدار 2 2كدام است؟ 

1 (3
5    2(5

3    

3(4
3    4( 3

4  

sinهاي معادله نظير جوابهاي  از وصل كردن انتهاي كمان -179 x cos x 2 مسـاحت ايـن    .شود محدب حاصل مييك چندضلعي  0

 ندضلعي كدام است؟چ

1 (1    2(3    

3(3
2    4( 1

4  

xطول نقاط نمودار تابع - 180 ; x
f (x)

x x ; x

    
 

2
2 1 1
3 1

5كنيم و سپس نمودار را تقسيم مي 2را بر  
احد به سمت پـائين انتقـال   و 4

 دهيم. مجموع صفرهاي تابع جديد كدام است؟ مي

1 (7
16    2(55

32    

3(73
8    4( 47

32  
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اگر دترمينان ماتريس -181
2 1
3 1 0
2 1 1

a

A

b

 
   
   

aبرابر صفر باشد، حاصل  b كدام است؟ 

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

2اگر - 182 3
1 1A

 
   

10باشد، حاصل  20 30A A A  كدام است؟ 

1(6 9
3 3
 
  

   2(3 9
3 6

 
  

   3(3 0
0 3
 
 
 

   4(0 0
0 0
 
 
 

   

2ماتريس اسكالر دو Bو  Aاگر  - 183 2 2ماتريس باشد، دترمينان 3ها برابر  متمايز و دترمينان آن(A B) ؟ام استكد 

1( 9  2 (12  3 (81  4 (144  

2اگر -184 3
2 1

a
A

 
  
 

2و  4
1

a
B

a

 
  
 

 ؟نيستپذير  وارون AB، ماتريس aازاي كدام مقادير  باشند، به 

   6و 4)4  و صفر 4) 3  و صفر - 6   2 (4و 4 )1

2اگر - 185 3
1 0A

 
   

2هاي ماتريس باشد، مجموع درايه  1(A I) كدام است؟ 

1(1   2(1
2   3(1

2   4 (1  

 است. اختياريآموزان پاسخ دادن به اين سؤاالت براي همة دانش

قيقهد 15 :وقت پيشنهادي  31تا  9هاي  صفحه: ها ماتريس و كاربرد: 3هندسه
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2اگر - 186 1
5 4A
  

  
 

4Aو  A I    باشد، حاصل   كدام است؟ 

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

معادلةاز  xمقادير  - 187
0 2 3

3 0 3 10
2 2 0

x x

x

x

 
 
 

 كدام است؟ 

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

7از دو برابر دترمينان ماتريس وارون آن،، Aاگر دترمينان ماتريس مربعي  - 188
|1تر باشـد، حاصـل   واحد بزرگ 3 A | | A |   كـدام

 ؟تواند باشد مي

1(13
6   2(5

2   3(5
2   4(13

6   

3وجود دارد كه به صورت Aپذير  چند ماتريس وارون - 189 5| A |
A

| A | | A |

 
  
 

 ؟تعريف شده باشد 

  شمار بي) 4  2) 3  1) 2  صفر )1

اگر -190
2 0 3
1 1 4
2 0 2

A

 
   
  

،
1 0 3
0 1 2
3 0 8

B

 
   
  

2ABCو  I باشد، آنگاه| C  كدام است؟ |

1( 1  2(1   3 (4  4(4   
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3، معادلة سيالةaبه ازاي چند مقدار طبيعي  - 191 2 2 3 39( a )x ( a )y    در مجموعة اعداد صحيح داراي جواب است؟ 

    شمار ) بي2    ) هيچ1

3 (1    4 (2  

9ماندة تقسيم دو عدد  اگر باقي -192 7a   2و 3a   4ماندة تقسيم  يكسان باشد، آنگاه باقي 11بر 5a   ؟كدام است 22بر 

1( 2    2( 3    

3( 12    4( 13  

 پذير باشد؟ بخش 36وجود دارد كه بر  3152xyصورت  چند عدد شش رقمي به -193

1 (8    2 (9    

3 (10    4 (11  

2در اثبات نامساوي -194 2 4 2a b (a b )     رسيم؟ ارز) به كدام رابطة هميشه درست مي هاي هم به روش بازگشتي (گزاره 

1( 2 22 2 0(a ) (b )       2(2 22 2 0(a ) (b )     

3(22 0(a b )       4(22 0(a b )     

5، هر دو عددaيز د صحيح متمااي چند عداز به - 195 4m  6و 5m   ممكن است بر عددa ؟پذير باشند بخش(m )   

1 (1    2 (2    

3 (3    4 (4  

 است. اختياريآموزان پاسخ دادن به اين سؤاالت براي همة دانش

قيقهد 15 :پيشنهاديوقت   30تا  1هاي  صفحه:: آشنايي با نظرية اعدادگسستهرياضيات
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50ماندة تقسيم باقي -196 402 3  ؟كدام است 13بر عدد 

1 (3    2 (6    

3 (9    4 (12  

نهشتي يك از اعداد زير يك جواب براي معادلة هم كدام -197
9

46352 8x است؟     

1 (13    2 (15    

3 (17    4 (19  

 ؟پذير است بندي كنيم. اين كار به چند روش امكان كيلويي بسته 5كيلويي و  4هاي  كيلو شكر را در كيسه 123خواهيم  مي - 198

1 (4    2 (5    

3 (6    4 (7  

قسـمت، بـيش از يـك واحـد      مانده از سه برابر مربع خـارج  ، باقي28ها بر  وجود دارد كه در تقسيم آن aعدد طبيعي مانند چند  -199

 ؟تر باشد بزرگ

1 (60    2 (61    

3 (62    4 (63  

0nازاي هر عدد طبيعي به -200 n 12، دو عدد 7n  5و 2n  0ترين مقدار نسبت به هم اول هستند. بيشn كدام است؟ 

1 (22    2 (23    

3 (24    4 (25  
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نسبت مدت ثانية اول حركت،  12در  .مطابق شكل زير است ،زمان متحركي كه روي خط راست در حركت است –نمودار مكان   - 201
است،  xر مكان متحرك در جهت مثبت محور كند به مدت زماني كه بردا حركت مي xزماني كه متحرك درخالف جهت محور 

 است؟گزينه كدام برابر با 

1(5
6      

2(3
2  

3(1      

4(2
3  

4ثانية اول حركت 4در  كند، كه بر روي خط راست حركت مي سرعت متوسط متحركي - 202 m

s
6ثانيـة بعـدي   6و در   m

s
   .اسـت

 چند متر بر ثانيه است؟ ش،ثانية اول حركت 10سرعت متوسط متحرك در

1( 2  2(2   3(5   4(5  
چنـد  صورت شكل زير اسـت.   كه بر روي مسيري مستقيم در حال حركت هستند، به Bو Aزمان دو خودروي –نمودار مكان  - 203

 شود؟ متر مي 4فاصلة دو خودرو از يكديگر  ثانيه پس از بار اول، براي دومين بار

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

كند، مطابق شكل زير است. مسافت طي شده توسـط   با شتاب ثابت حركت مي xزمان متحركي كه روي محور  –نمودار مكان  - 204
 چند متر است؟ شثانية اول حركت 6تحرك در م

1(8    
2(13 5/    
3(6 5/  
4(7 5/  

4tزمان متحركي مطابق شكل زير باشد، شتاب و سرعت متحرك در لحظة - اگر نمودار سرعت - 205 s ترتيب از راست به چـپ   به
 ؟برابر با كدام گزينه هستند SIدر 

    4و  75/0 )1
  4و  1)2
  5و  75/0) 3
  8و  1) 4

 است. اختياريآموزان پاسخ دادن به اين سؤاالت براي همة دانش

قيقهد 15 :وقت پيشنهادي  46تا  1هاي  صفحه:ايديناميك و حركت دايرهحركت بر خط راست / : 3فيزيك

3

86 10 12

7

18

-8

x(m)

t(s)

x(m)

t(s)
1 2 3 4

16

-3

B

A
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20mةاولي سرعتو با  xكه روي محور  را زمان متحركي –شكل زير، نمودار شتاب  - 206

s
در حال حركـت   xمثبت محور  در جهت 

 ، تندي متوسط متحرك چند متر بر ثانيه است؟شثانية اول حركت 10دهد. در  نشان مي ، است

1( 14    
2 (10  
3 (8  
4( 12  
  

برابـر   5ثانية آخر سـقوطش   2جايي گلوله در  شود. اگر اندازة جابه از سطح زمين رها مي hاي از ارتفاع  در شرايط خأل، گلوله - 207

210mثانية اول سقوطش باشد، تندي گلوله در لحظة برخورد به زمين چند متر بر ثانيه است؟  2جايي آن در  اندازة جابه
(g )

s
 

1 (60    2 (30 2   

3 (30    4 (45  
 ؟نيستندهاي زير، نيروهاي وارد بر جسم متوازن  در چند مورد از حالت - 208

  است. به سمت پايينآ) چتربازي كه با تندي حدي در حال حركت 
  ست. اي آرام با سرعت ثابت در حال حركت ا يك كشتي كه روي سطح درياچهب) 

  پ) هواپيمايي كه در ارتفاعي ثابت از سطح زمين، با سرعت ثابت در حال حركت است.
  ت) اتومبيلي كه با شتاب ثابت روي مسيري مستقيم در حال حركت است.

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

 2aتحت تأثير همين نيرو با اندازة شـتاب  2mجرمجسم ديگري به و  1aندازة شتاببا ا Fثابت تحت تأثير نيروي 1mجرمجسمي به  - 209
درصـد تغييـر    20نيـز  1mجسم بزرگي شتاب Fاضافه شود، تحت تأثير نيروي 1mبه جرم 2mدرصد از جرم 20كند. اگر حركت مي

2اندازة نسبتكند.  مي

1

a

a
 كدام است؟ 

1(3
2    2(2

3    

3(4
5    4(5

4   

ترتيب از  بهنيوتون را نشان دهد،  627نيوتون روي ترازوي فنري داخل آسانسوري ايستاده است. اگر ترازو  550شخصي به وزن واقعي  - 210

210mچقدر و جهت آن (شتاب حركت آسانسور) چگونه است؟ SIتاب حركت آسانسور در ش راست به چپ، اندازة
(g )

s
 

1(2 2)2  ، الزاماً رو به پايين است./5   تواند رو به باال يا پايين باشد. ، مي/5

3(1 1)4    ، الزاماً رو به باال است./4   تواند رو به باال يا پايين باشد. ، مي/4
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3.00 11.00

(I)

HBr(aq) KOH(aq)

(II)

 

 
 

 است؟ نادرستكدام گزينه  - 211

  هاي غيرصابوني بخش هيدروكربني دارند.  كننده پاك) 1
  كننده صابوني است.  مخلوط آلومينيم و سديم هيدروكسيد يك نوع پاك) 2
  استري است.  اي پليه تر از پارچه هاي نخي بيش كنندگي صابون در پارچه قدرت پاك) 3
  كنند.  هاي فسفات اضافه مي به منظور جلوگيري از رسوب كردن صابون، به آن نمك) 4

 است؟ نادرستكدام گزينه  -212

  دهد.  ، زمان رسيدن به تعادل را نشان ميtدر نمودار مقابل لحظة ) 1
14رابطة) 2 2 210[H ] [OH ] mol .L      ست. برقرار ا ،هاي آبي در همة محلولهمواره  
  سنجيم.  مي aKقدرت اسيدي اسيدها را از روي) 3
شوند،  تر در آن تشكيل مي ها سريع اگر دو قطعة فلز يكسان وارد دو محلول اسيدي متفاوت با دما و غلظت يكسان شوند، ظرفي كه حباب) 4

  تري است.  داراي اسيد قوي
در رودة باريك به غلظت يـون   OHباشد، نسبت غلظت يون 4/7خون برابر pHو 5/8ط درون رودة باريك برابرمحي pHاگر -213

3H O ) 2در خون، كدام است؟ 0 3log /ضرب ) (حاصل[H ] رد[OH ]14، در دماي بدن را 2 210 mol .L  (.فرض كنيد 

1 (083/0  2 (0125/0  3 (1000  4 (80  
 1/0ليتـر محلـول    ميلي 10هاي داده شده،  هاي زير، اگر به يك ليتر از هر كدام از محلول سنج pHبا توجه به اعداد درج شده در  -214

كدام است؟  (II)در ظرف شمارة  pHبه تغييرات  (I)در ظرف شمارة  pHضافه كنيم، نسبت تغييرات موالر هيدروكلريك اسيد ا
 ها را در دماي اتاق فرض كنيد.) (محلول

1 (075/0    
2 (33/13  
3 (1  
4 (75/0  
  

112چند مورد از مطالب زير درست است؟ - 215 1 16 23 32(C ,H ,O ,Na ,S : g.mol )       

  شيرين خاصيت بازي دارد.  ضعيف است و همانند جوشكن يك محلول الكتروليت  آ) محلول شيشه پاك
3 لدر تعاد 3SOو سرعت مصرف 2Oب) برابر شدن سرعت توليد 2 22 2SO (g) SO (g) O (g) دهندة حالت تعادل  نشان

  نند. ما ها ثابت مي در اين واكنش است و پس از اين لحظه غلظت همة گونه
هاي اكسيژن در  هاي كربن به تعداد اتم كنندة غيرصابوني برابر با نسبت تعداد اتم در يك پاك 2CHهاي  پ) اگر تعداد گروه

  است.  1362g.molكنندة غيرصابوني برابر باشد، جرم مولي پاك Hاتم  47نمك سديم يك اسيد چرب اشباع با 
  باشد.  هاي مولكولي مي هاي بزرگ يا توده ها مولكول هايي ناهمگن و ناپايدار هستند و ذرات سازندة آن ) ضداسيدها مخلوطت
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

قيقهد 10وقت پيشنهادي:   36تا  1هاي  صفحه: ها شوينده+ pH تاريخچه صابون +پاكيزگي محيط + اسيدها و بازها+رسانايي الكتريكي + ثابت تعادل+ثابت يونش +:3شيمي

 است. اختياريآموزان به اين سؤاالت براي همة دانشپاسخ دادن



  47ة صفح  رياضي اختصاصي دوازدهم   1400 شهريور 26 آزمون  - پروژة تابستان

HAHA
(II)

(I)(I)

HB

اس�د

اس�داس�د

2اند.) ها در دماي اتاق ثبت شده باشند؟ (داده با توجه به جدول زير، كدام موارد درست مي -216 0 3 3 0 5(log / , log / )   

  است. رنگ آبيدر هر سه محلول  pHآ) كاغذ 

Dب) نسبت 

C
86برابر با   25 10/  باشد. مي  

11پ) نسبت 4
B

/
  باشد. تر از يك مي عددي كوچك 

8برابر 3محلول  pHت)    است. /5
  آ، ب و ت) 4  ب، پ و ت) 3    آ، پ و ت) 2   ب و پفقط  )1

123هاي زير درست است؟  چند مورد از عبارت -217 12 1 16(Na ,C ,H ,O : g.mol )     

  اتم وجود دارد. 6كنند كه در هر واحد فرمولي آن  ها اضافه مي شيرين به شوينده ها، جوش كردن چربي ) براي افزايش قدرت پاكآ
كننده برابر  هاي اكسيژن باشد، جرم مولي اين پاك برابر شمار اتم 5/15هاي هيدروژن  ر در ساختار يك صابون جامد، شمار اتمب) اگ

  است.  1266g.molبا
  شوند، در ساختار خود داراي اتم هيدروژن هستند. شدن در آب، باعث افزايش غلظت يون هيدرونيوم مي هايي كه پس از حل تمام تركيب پ)
25اگر دو قطعه نوار منيزيم يكسان را در دماي) ت C وارد محلول دو اسيدHA وHB توليد  گاز نهايي  با غلظت برابر كنيم، جرم

  است. (حجم اوليه دو محلول يكسان است.) (II)بيشتر از محلول (I)شده در محلول
1 (1   
2 (2  
3 (3   
4 (4  
  

  

Bو  BOH(aq)هاي  ثابت يونش براي محلول - 218 OH(aq) 51ترتيب برابر با  در دماي اتاق، به 8 10/   44و 8 10/     مـول بـر
 ها درست است؟ ليتر است. كدام گزينه دربارة اين محلول

Bموالر  1/0در محلول ) 1 OHدر هنگام تعادل ،[B OH] [OH ]  .است  
Bموالر  1محلول  pHدر دماي يكسان ) 2 OH  ازpH  موالر  1محلولBOH تر است. كم  
Bمحلول pHدر دماي يكسان، همواره ) 3 OH  ازpH محلول BOH تر است. بيش  
4 (B OH  ازBOH تري است، زيرا در دماي يكسان، ثابت يونش باز قويa(K   تري دارد. بزرگ (

آيد كه غلظت يـون   دست مي ليتر، محلولي به 2در آب و رساندن حجم محلول به  HA(g)گرم از  xحل كردن در دماي اتاق از  -219
13هيدروكسيد در آن  16 25 10/ mol.L   ،استpH  اين محلول و نيز مقدارx ترتيب از راست بـه چـپ كـدام اسـت؟      به
2است. 1200g.molدر آب تقريباً برابر با يك بوده و جرم مولي آن برابر با   HA(درجة يونش اسيد  0 3(log /   

1 (4/2 – 4/6  2 (4/2 – 2/3   3 (8/1 – 4/6   4 (8/1 – 2/3   
 1210در يك نمونه محلول آبي هيدروكلريك اسيد در دماي اتاق، نسبت غلظت يون هيدرونيوم به يـون هيدروكسـيد برابـر بـا      - 220

در  2COليتر از اين محلول با مقدار كافي سديم هيدروژن كربنات، مقـدار .................. ليتـر گـاز     ميلي 500باشد. از واكنش  مي
 ها را از راست به چپ بخوانيد.) محلول اسيد برابر با .................. بوده است. (گزينه pHشود و  توليد مي STPشرايط 

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

1 (12/1 ،2  2 (2/11 ،2  3 (12/1 ،1  4 (2/11، 1  

  pH  [H ]   [OH ]  
B  A   34  1محلول  10  
11  2محلول  4/   C   D   
N  93  3محلول  10  M   
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