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 3: ۀصفح    دهم عمومی پایۀ   آبان 18آزمون  -) 2( پروژة 

معنا شده است؟ نادرستهاي زیر  چند تا از واژه - 1
: دلّاك/ ستوران : بهایم/ چرك : شوخ/ تباه : ضایع/ نامه : رقعه/ رها : یله/ کلید : مفتاح/ گردن   پشت: قفا«

»وابسته: مولع/  عنکبوت: غوك/ خدا را به پاکی یادکردن : تسبیح/ گلّه : رمه/ کش حمام  کیسه
 پنج تا) 4  چهار تا ) 3    اسه ت) 2  دو تا) 1

امالیی دارد؟ نادرستیکدام بیت  - 2
  قزح کمان دارد؟ چرا سپهر ز قوس/ افکند  اگر نه تیر جفا بر کمینه می) 1
 که سنگ تفرقه دورش ز آشیان دارد/ کسی و غربتم من آن مرغی  کنج بیبه ) 2
 ن داردکشان دلو و ریسما ز چرخ و کاه/ نهال جاه تو را آب تا دهد کیوان ) 3
 ي جنان دارد کسی که آرزوي روضه/ کلید حب تو بحر گشاد کارش بس ) 4

 چیست؟» گلستان«ترتیب از آثار چه کسانی است و  قالب  به» دیوار«و » سفرنامه« - 3
 .نثر آمیخته به نظم است  ناصرخسرو ـ جمال میرصادقی ـ )1
  . سعدي ـ محمدمهدي اشتهاردي ـ سراسر نظم است) 2
  .نثر آمیخته به نظم است  جمال میرصادقی ـسعدي ـ ) 3
 .ناصرخسرو ـ محمدمهدي اشتهاردي ـ سراسر نظم است) 4

ترتیب کدام است؟ ي پیشین دارند به هایی که در عبارت زیر وابسته نقش دستوري گروه - 4
 و وردبرآ اي نعره بود، ما همراه سفر آن در که اي شوریده. خفته اي، بیشه کنار در سحر و بودم رفته شب همه کاروانی در شبی که دارم یاد«

».نیافت آرام نفس، یک و گرفت بیابان راه
  قید ـ متمم ـ قید ) 2      مفعول ـ متمم ـ مفعول )1
 مفعول ـ مسند ـ مفعول) 4      قید ـ مسند ـ قید )3

شده متفاوت است؟ ي مشخّص نقش دستوري کدام واژه - 5
  مرغ  رم ببرد و طاقت و هوشعقل و صب/ نالید  ی به صبح میمرغدوش  )1
  آواز  من رسید به گوش آوازمگر / یکی از دوستان مخلص را ) 2
  بانگ  مرغی کند چنین مدهوش بانگ/ گفت باور نداشتم که تو را  )3
 شرط  گوي و من خاموش مرغ تسبیح/ آدمیت نیست  شرطگفتم این ) 4

. است...   ي رکن نخست تشبیه در عبارت زیر، رکن دوم تشبیه در بیت گزینه - 6
 باشد روم؛ گرمابه در که ستمخوا می و بودیم نکرده باز سر، موي که بود ماه سه و بودیم ماننده دیوانگان بـه عاجزي و برهنگی از رسیدیم، بصره به چون«

 ».بود سرد هوا که شوم گرم که
ددر زنجیر بو	دیوانه	زیر هر مویش دلی/  وار	دیوانه	زدم	چون	چنگ در زنجیر زلفش) 1
مدام است  پیوسته چو ما در طلبِ عیش / با محتسبم عیب مگویید که او نیز ) 2
 ما		ار بربندیمتو زنّ	همچو/  ما	این چنین تنهات نپسندیم  )3
 ما	بریم دیوان خود به آه سحر می/  عاجزان		همچو	کند ستمی،	ما	هر کس به) 4

؟»تشبیه«داریم و هم » مجاز«در کدام بیت هم  - 7
 ام باز باید خامه زان که آتش/ ام  دهم شرحش بسوزد نامهگر  )1
گوهرافشان شد ز هجر یار خویش/ ابر از چشم گوهربار خویش همچو ) 2
 کز نگاه او دل از دستم فتاد/ که یا رب نرگس مستم فتاد؟ بر ) 3
  چون تو با مایی نباشد هیچ غم/  گر هزاران دام باشد هر قدم) 4

معنایی بیشتري دارد؟ ارتباطیت زیر بیت کدام گزینه با ب - 8
 »گاه مدحت به سخن محتاجند/ معراجند  گویان که فلک مدح«

  یبیو ر ایبنده ر يدر شاعر ستین/  دان که بر مدحت تو نیقیخداوند  يا) 1
  رخ رنگ مرا رنگ طبرخون/ ز مدح توست حاصل خداوندا ) 2
 وصف خداوند آن کجا؟ ما خود کجا و/ ایم  کمترین صنع تو مدهوش ماندهدر ) 3
  که مدح او خداوند جهان گفت/ ا و مدح صدري چون توان گفت ثن) 4

؟نداردقرابت معنایی  با دیگر ابیاتبیت کدام گزینه  - 9
 دنیا چو هست بر گذر این نیز بگذرد/ اي دل غم جهان مخور این نیز بگذرد ) 1
 گذرد	هم میماتم و سور جهان زود ز /  گذرد	روزگار طرب و نوبت غم می )2
 گذرد	نبود عمر که بی صحبت جانان/ ن عمر شیرین گذرانیم به تلخی لیک )3
گذرد	گاه در وصل و گهی در غم هجران/  گذرد	تو مپندار که دوران همه یکسان )4
کدام بیت با عبارت زیر قرابت معنایی بیشتري دارد؟ -10

 ».ي دیگري نروم تا روزِي خدا تمام نشده، به دِر خانه«
 را به رحمت نظر سوي اوست		خدا/  آباد و همخوابه دوست	خانه	را هک) 1
 ؟ییجو چه می	خدا	جز	خدا		از/ ؟ این و آن طلب چه کنی	خدا	از  )2
  که گدایان درش را سر سلطانی نیست/ از درگه او کن باري  یگر گدایی کن) 3
 ودنر گر به سنگش بزنی جاي دگر می/  انس گرفت	خدا	خانه	لوف که باأمرغ م) 4

)1( و نگارش فارسی

 )1(فارسی 

، ادبیات سفر ستایش، ادبیات تعلیمی

) سفر به بصره( و زندگی

 35تا  10 هاي صفحه

  )1( نگارش

 ستایش، پرورش موضوع 

  25تا  11هاي  صفحه 

دقیقه 10
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4: صفحة دهم عمومي پايةآبان 18آزمون  -) 2پروژة (

 

»قبله علي لسانه! من الحكمةِ ينابيعت رَهه أربعين صباحاً، ظَلّلمن أخلص «عين التّرجمة الصحيحة:  -11
حكمت از قلب بر زبانش ظاهر شد! ، چهل صبح خالص شد، چشمةوندبراي خدا هر كس )1
!گردد يري مهاي حكمت از قلب بر زبان وي جا كسي كه چهل صبح براي خدا مخلص شود، چشمه) 2
آشكار شد! زبانشهاي حكمت از قلبش بر  هر كس براي خدا، چهل صبح مخلص شد، چشمه) 3
گرداند! زبان و قلب وي آشكار مي را برهاي حكمتش  ، اخالص ورزد، خداوند چشمهكس كه چهل صبحگاه براي پروردگار آن) 4
»!من اثنين ن واحد و ثالثةٌ خيرٌم إثنانِ خيرٌ«عين الصحيح:  -12

ر است!ت يك تن و خوبي سه تن از دو تن بيش خوبي دو تن از )1
نيك بهتر از دو فرد است! و سه فرد از يك فرد بهتر دو فرد نيك) 2
دو تن بهتر است از يك تن و سه تن بهتر است از دو تن!) 3
از دو تن است و اگر دو تن باشيم بهتر است از يك تن! بهتر اگر سه تن باشيم) 4
رجمةِ:في التّ ألخطاعين  -13

1( خداوند، رحمت را صد بخش قرار داد!: !جعل اهللاُ الرّحمةَ مئَةَ جزء
كنند! از اين جزء، آفريدگان به هم مهرباني مي :!من ذلك الجزء يتراحم الخلقُ) 2
است!الل است نُه بخش آن در جستن ح عبادت ده بخش: !العبادة عشرةُ أجزاء تسعةُ أجزاء في طلب الحالل) 3
جام دهد، ده برابر آن پاداش دارد.: هر كس كار نيك ان»من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها«) 4
:الخطأما هو  -14

شوم! اين خانه سه در دارد كه من از در دوم داخل مي: اني!دخل من الباب الثّلهذا البيت ثالثة أبوابٍ أ )1
كند، پس بيا به منزل ما! ما براي پنج نفر كفايت مي غذاي خانوادة: نزلنا!إلي م تعالَي خمسةَ أفراد، فطعام اُسرتنا يكف) 2
خريده است! بازارپدر براي دختر، يازده خودكار از : وق!عشر قلماً من الس اشتري الوالد لبنته أحد) 3
!جرعمرُ هذه الشّ) 4 سن اين درخت در جنگل بيست و پنج سال است!: ة في الغابة خمسة و عشرون عاماً
»بعد موتهما! أجرُ استغفار الولَد للوالدينِ …«ما هو المناسب للفراغ؟  -15

يبني) 4يكفي) 3  يجرِي) 2  يجري )1
»سنة! خيرٌ من عبادةِ سبعينَ ساعةٍ تفكّرُ«عين المناسب لمفهوم الحديث الشّريف:  -16

»عشر أمثالها من جاء بالحسنةِ فله«) 2    عباد الرّحمن يتفكّرون ليالً و نهاراً!) 1
3 (! !» ال أعلم«قولُ ) 4    السكوت ذهب و الكالم فضّةٌ نصف العلمِ
  في استعمال العدد: الخطأعين  -17

ابع!امتحانات الصف الرّ نتائجقد شاهدت ) 2!قَلب في الصف بعد خامسِ دقائسيحضُر الطَّا )1
رض في ستّةِ أيامٍ!ماوات و األالس اهللاُ  خلق) 4رجالً! رأيت في هذا البيت سبعينَ) 3
وع كلّها:عين الكلمات المناسبة في النّ -18

أنا -أنتنَّ -هو -أنت) 2أينَ -متي -كَم -ذا )1
تنم -حةصال -رةمستع -رةمنهم) 4 أوجد -أنجم -أنعم -أنزلَ) 3
  :يوجد فيها عدد ترتيبي تيعين العبارة الّ -19

! عةُفي هذه الغرفة سب )1 ية القاعة علي الكرسي العشرينَ!جلست في نها) 2عشَرَ كرسياً خشبياً
لمئة من موجودات العالم حشَرات؟!هل تَعلَم ثمانين في ا) 4بقي ذلك المسافر في الفُندق بمدة اُسبوعين اثنينِ!) 3
مير المناسب للفعلِ:عين الضّ -20

ركة!الشّ منجع ركان ي هي) 2مر!هي سأشتغل بهذا األ )1
أن أذهب الي المكتبة! اُريدنحن ) 4ي اآلن!هو ما ظلم حتّ) 3

دقيقه 15)1( زبان قرآن،عربي

ذاك هو اهللاُ
المواعظُ العدديةُ من

(ص) رسولِ اهللاِ
متن درس + األعداد من

ئةٍواحد إلي م
15تا  1هاي  صفحه
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 5: صفحۀ   دهم عمومی پایۀ   آبان 18آزمون  -) 2(پروژة  

  

شود؟ اشت میدبر ،کدام موضوع» خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما العبین و ما خلقنا هما اال بالحقّما و « از آیۀ شریفۀ - 21

 .استبه این جهان گام نهاده  اي براساس برنامۀ حساب شدههر موجودي  )1

 .دهیم می به اوطلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم  کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می آن) 2

  .کند ناپذیر انسان را سیراب می است و روح پایانهدف ترین  خداوند کریم برترین و اصلی )3

  .کند بیند و محبتش را احساس می را می ها و زمین بیاندیشد خدا هرکس در خلقت آسمان) 4

ناپذیر همان اهداف اخروي هستند؟  توان این نتیجه را به دست آورد که اهداف پایان شریفه می کدام آیۀ از ترجمۀ -22

 .کاالي زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است ،آنچه به شما داده شده )1
  .اي ندارند عطا کن، ولی در آخرت بهره خداوندا به ما در دنیا نیکی: گویند بعضی از مردم می) 2
  .الحساب است اي ندارند و خداوند سریع ایشان از کار خوب نصیب و بهره )3
  .دهیم میبه او طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم  کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می آن) 4
ترین مفهوم را به ذهن متبادر  هاي زیر، صحیح یک از گزینه ها، کدام بستن به آن بندي اهداف براي انتخاب صحیح و دل با توجه به رتبه -23

 سازد؟ می
 .دارند پذیر، ما را از رسیدن به اهداف اصلی باز می پایان  اهداف) 2  .ناپذیر براي زندگی ما ضروري هستند پایان  تنها اهداف )1
 .دلبستگی به اهداف فرعی نباید مانع رسیدن به اهداف اصلی شود) 4  .پذیر الزم است نا براي رسیدن به سعادت تنها برگزیدن اهداف پایان )3
کدام گزینه بیانگر تفاوت عملکرد انسان با گیاهان و حیوانات در رسیدن به هدف است؟ -24

  . ندرو انسان باید هدف خویش را بشناسد و با کمک غریزه به سمت آن برود اما حیوانات و گیاهان به صورت طبیعی به سوي هدف می )1
  .روند رود اما حیوانات به صورت طبیعی و گیاهان غریزي به سمت هدف می کند و به سمت آن می انسان هدفش را انتخاب می) 2
 .رود روند اما انسان پس از تشخیص و انتخاب هدف به سمت آن می گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت غریزي به سمت هدف می )3
  .کنند ها با استفاده از غریزه و به صورت کامالً طبیعی به سمت هدفشان حرکت می و انسان گیاهان، حیوانات) 4
مربوط به کدام سرمایۀ عطا شده به انسان است؟» هجورمدر کنار من و من م/ چه کنم با که توان گفت که او «شعر  -25

 قدرت اراده و اختیار ) 2  سرشت خدا آشنا ) 1

 قدرت تفکر و اندیشه )4  شناخت خیر و نیکی و گرایش به سوي آن) 3

اي دارد؟ دربارة چیست و آن چه ویژگی» ترین دشمن تو دشمن«تعبیر  -26

  .است درونی یعامل -شیطان )2    .درونی است یعامل -نفس اماره )1

 .است بیرونی یعامل -نفس اماره) 4    .بیرونی است یعامل -شیطان )3

ما را به بهترین وجه راهنمایی خواهد کرد؟  ارائه دهیم، کدام گزاره» خودشناسی«صحیحی از  اگر بخواهیم تعریف -27

    پذیر شناخت موانع حرکت انسان در مسیر تقرب به خدا و تشخیص اهداف پایان )1

  پذیر پایان  هاي انسان و موانع حرکت در مسیر اهداف ها و توانایی شناخت سرمایه )2

  نسان در مسیر دنیایی و نحوة مقابله یا اجتناب از این موانعشناخت موانع حرکت ا )3

 ها و شناخت موانع هاي انسان و چگونگی به کارگیري آن ها و توانایی شناخت سرمایه) 4

کریم بیان شده است؟ قرآن در کدام آیۀ» گزینش راه رستگاري با استفاده از سرمایۀ عقل و دوري از شقاوت«مفهوم  -28

 »اها فالهمها فجورها و تقواهاسو و ما و نفسٍ«) 2    »ا کفوراًا شاکرًا و امبیل املسا هدیناه اانّ« )1
 »ۀاموفس اللّال اقسم بالنّ و« )4  »عیرا فی اصحاب السنسمع او نعقل ما کنّ انّلوک« )3
آنی پاسخ گوي ماست؟قرآیات  / کدام آیه اشاره کنیم مفهوم» وال اقسم بالنفس اللوامه«مصداق آیۀ علت اگر بخواهیم به  -29

 »ها فالهمها فجورها و تقواهاو نفس و ما سوا«) 2    »انّا هدیناه السبیل اما شاکرًا و اما کفوراً« )1
3( »و ما هذه الحیاة« )4  »ا بالحقماوات و االرض الّما خلقنا الس ا لهو و لعبنیا الّالد«  
برد؟ حق کردند شیطان دربارة آنان چه ترفندي را به کار می پشت بهایشان هدایت برشدن در بیان قرآن کریم کسانی که بعد از روشن  -30

  .کند به وسیله قمار و شراب در میان آنان عداوت و کینه ایجاد می )1
 .فریفته استاعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهاي طوالنی ) 2
  .کشاند ه میبا وسوسه کردن و فریب دادن آنان را به بیراه )3
  .عقل و وجدان بازداردز پیروي ا کند که انسان را کاري می )4

دقیقه 20

 تفکر و اندیشه

  هدف زندگی، پر پرواز

36تا  11هاي  صفحه

)1( دین و زندگی
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 6: صفحۀ    دهم عمومی پایۀ   آبان 18آزمون  -) 2(پروژة  

.ست و در تراز کل شما تأثیر داردپاسخ دادن به این سؤاالت اجباري ا)شاهد(آزمون گواه   

 مفهوم است؟ یک از آیات زیر هم با کدام» که برآرد گل، صد نرگس تر سازد؟ یا آن/ تر یا گلشن و گل در تو؟  اي باغ تویی خوش«بیت  -31

  »إِمّا شَاکرًا و إِمّا کَفُوراً لَیبِالس نَاهیا هدإِنَّ« )2  »و ما خلقنا السماوات و األرض و ما بینهما العبین « )1

»فَأَلْهمها فُجورها و تَقْواها و نَفٍْس و ما سوّاها« )4  »من کان یرید ثواب الدنیا فعند اهللا ثواب الدنیا و اآلخرة« )3

ها در انتخاب هدف چیست؟ ریشه و منشأ اختالف -32

  ي انسان نوع اندیشه )2    هاي رسیدن به هدف ابزار )1

طلبی انسان نهایت میزان بی )4    ها میزان کماالت و خوبی )3

 انسان در زندگی خود به دنبال انتخاب چگونه اهدافی است؟ -33

 موقتی و زودگذر )2    پذیر و دست نیافتنی پایان )1

پایان ناپذیر و دست یافتنی  )4    نهایت و پایان ناپذیر بی )3

؟ي مردم، در مورد هدفداري خداوند در آفرینش است در موعظه) ع(ضرت علی چرا سخنان آغازین ح -34

  .هایی وجود دارد میان هدف انسان و موجوداتی همچون حیوانات و گیاهان، تفاوت )1

  .انسان باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و به سوي آن گام بردارد )2

 . جود داشته است، هدفی که گام نهادن او در این دنیا، فرصتی است براي رسیدن به آنقطعاً هدفی از آفرینش انسان و )3

 .گردد هایش کم نشده، بلکه روز به روز افزون می نهایت طلب دارد و عطش او در دستیابی به خواسته اي بی انسان روحیه )4

بریم؟ به کدام پیام و مقصود پی می» ن، بعد از آن و با آن دیدمچیزي را مشاهده نکردم؛ مگر آن که خدا را قبل از آ  هیچ«: از حدیث شریف -35

 مشاهده کردن خداوند در همه حال )2    وابسته بودن جهان در پیدایش )1

  ي رؤیت هستی پاکی و صفاي قلب، وسیله )4    فطرت خدا آشنا و خداگرا )3

.دارد اعالم می …ا که به گمراهی او بینجامد، ي انسان که همان شیطان است، تنها راه نفوذش بر انسان ر دشمن قسم خورده -36

  ي دنیایی گونه سرگرم کردن به آرزوهاي سراب )2  غافل کردن از خدا و یاد او )1

 آراستگی گناه و زیبا و لذت بخش نشان دادن آن )4  وسوسه کردن و فریب دادن )3

 ؟ي حیات دنیایی اوست پیام کدام عبارت، نشانگر اختیار انسان در محدوده -37

 .من فریادرس شما نیستم )2    .و شما فریادرس من نیستید )1

 .شما را دعوت کردم و شما مرا پاسخ دادید )4  .پس مرا سرزنش نکنید و خود را سرزنش کنید )3

 .هاي انسان هستند هر دو مربوط به یکی از سرمایه …و » هاي زودگذر منع از خوشی«هاي  عبارت -38

 تشخیص درست از نادرست و حق از باطل )2    شدن انسان صاحب اراده و اختیار آفریده )1

 برگزیدن راه رستگاري و دوري از راه شقاوت )4  شدن به گناه سرزنش انسان در هنگام آلوده )3

.است …و  …هاي  ترتیب مربوط به سرمایه به» طلبی بازداشتن از راحت«و »کردن آدمی در پیمودن راه حق یاري «هاي  هر یک از عبارت -39

عقل - عقل )2    وجدان - عقل )1

  عقل -راهنمایان الهی )4    وجدان -راهنمایان الهی )3

.توان شناخت را بهتر می …هایی که خداوند به انسان عطا فرموده  هماهنگی دارد و با دقت در سرمایه …هدف و مسیر حرکت هر کس با  -40

 وانع رشد انسانیم -شیاه ها و سرمایه توانایی) 2    عوامل رشد انسانی - هایش برنامه )1

  هدف زندگی -شیاه ها و سرمایه توانایی) 4    هدف زندگی -هایش  برنامه )3
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 7: صفحۀ   دهم عمومی پایۀ   آبان 18آزمون  -) 2(پروژة  

   

41- I know that you are badly tired. Feel at home, please. I … you a cup of coffee quickly. 

1) am bringing 2) will bring

3) bring 4) am going to bring

42- I have been expecting this special day, I mean the Derby match, to come during the week. I … it on TV. 

1) am going to watch 2) am watching

3) is going to watch 4) are watching

43- S. really needs to be at the center of … . She takes pictures of all her daily events and posts them on her 

Instagram page. 

1) celebration 2) emergency 3) attention 4) connection

44- Our careless and irresponsible behavior toward the endangered species will … nature; we have to make 

changes or face a dark future very soon. 

1) destroy 2) happen 3) install 4) exchange

45- Any extra light is a waste of power. Would you please … out some lights in the living room? 

1) help 2) die 3) put 4) go

46- Give me your phone … or text me your email address. I’ll be in touch with you at the earliest possible time. 

1) number 2) hunter 3) nature 4) future

 

A: Let’s talk about some …(47)… animals. 

B: Lions, tigers, cheetahs, bears and leopards are some examples, to mention but a few. 

A: Yes. They all live in nature. And what do you think of nature? 

B: Nature is animals’ natural home. We, humans, should protect it to …(48)… animals to live healthily. 

A: But some people cut trees in jungles and …(49)… animals! 

B: They are really putting nature at risk. We should try to stand against them. 

A: Yes, If we do not stop them, the animals …(50)… die out soon. 

47- 1) wild 2) next 3) recent 4) small

48- 1) visit 2) ask 3) help 4) lose

49- 1) travel 2) increase 3) stay 4) hunt

50- 1) will 2) won’t 3) aren’t going to 4) is going to

PART A: Vocabulary and Grammar 
Directions: Questions 41-46 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four 
words or phrases marked (1), (2), (3) and (4). Choose the one word or phrase that best completes 
the sentence. Then mark your answer sheet. 
.

)1(انگلیسی  زبان دقیقه 15

Saving Nature
  Writing تا انتهاي

36تا  15هاي  صفحه

PART B: Conversation 
Directions: Read the following conversation and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the 
correct choice on your answer sheet. 
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8: ةصفحدهم رياضي اختصاصي97آبان  18 آزمون -)2(پروژة 

1 رياضي

الزمچوب كبريت  43، اين الگوبراي ساخت شكل چندم . سازيم با تعدادي چوب كبريت الگويي مانند شكل زير مي - 51

؟است

1( 9 

2( 10 

3 (11 

4 (12 

2يك دنبالهاگر در  - 52 1
3

2 3n
na
n





؟يازدهم آن كدام است ة، جمل

1( 5
92 (14

25

3(3
54 (8

13

جملة دهم دنباله كدام است؟ د،باش 15اگر جملة چهارم دنباله . است 12رابر در يك دنبالة حسابي با قدرنسبت مثبت، اختالف جمالت سوم و هفتم ب - 53

1( 27     2 (31   

3( 33      4 (34  

تهي باشند، حاصل عبارت ادلخواه ن ةدو مجموع Bو  Aاگر  - 54   (A B) A (B A) A    ؟كدام است

1( B A2 (A B

3( A B  4 (B

مجموع اين چهار عدد كدام است؟. ايم كه شش عدد موجود تشكيل يك دنبالة حسابي دهند چهار عدد را طوري درج كرده 68و  12بين اعداد  - 55

1( 110   2 (111   

3(112    4 (114 

9 آن اگر مساحت .دارد 0120االضالع يكي از اضالع دو برابر ديگري است و يك زاوية  در يك متوازي - 56 ؟كدام است آن گاه محيط باشد، آن 3

1( 12   2 (18   

3(12 3    4 (18 2 

دقيقه30

مثلثات/ عه، الگو و دنبالهمجمو
تا 2تا پايان و فصل  1فصل 

هاي مثلثاتي پايان نسبت
35تا  1هاي  صفحه

(1)

(2)

(3)

تر است ها عقبآزمونةشما از برنامةمدرسةآموزان گرامي، اگر برنام دانش
پاسخ 13تا  11 ي ها در صفحه 90تا  71 هاي به سؤال 70 تا 51هاي  جاي سؤال توانيد به مي

 .دهيد

.ها پاسخ دهيد ر كرده و در انتها به آنگير، سريع عبو از سواالت دشوار يا وقت ):97كشوري 1رتبة (رضا شاطري  علي
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9: ةصفحدهم رياضي اختصاصي97آبان  18 آزمون -)2(پروژة 

1در دنبالة هندسي  - 57 2 1 34 16 8m m m, , , ... ،  مقدارm ؟كدام است

1( 4   2 (3   

3(2    4 (1 

2اعداد  - 58 1m  ،3 4m   5و 3m  2اگر . ترتيب از راست به چپ سه جمله متوالي يك دنباله حسابي هستند به 1m  ه چهارم ايـن دنبالـهجمل

باشد، جملة سيزدهم آن كدام است؟

1( 60   2 (64   

3(72    4 (76 

اول اينجملة  ،3عدد اگر . ل يك دنبالة هندسي با جمالت مثبت را دهندكيعدد تش 5دهيم كه اين  را طوري قرار مي عدد سه، 3 و48بين دو عدد  - 59

؟استجملة دوم اين دنباله كدام  .باشد دنباله

1( 6   2 (12   

3 (24   4 (9 

اين دنباله شامل چند جملة منفي است؟. دانيم مجموع جمالت دوم و هشتم دنباله صفر است در يك دنبالة حسابي با قدرنسبت مثبت، مي - 60

1( 3   2 (4   

3(5    4 (6 

12باضلعي منتظم برابر  6مساحت يك  - 61 :محيط آن برابر است با. است 3

1( 12   2 (12 2   

3 (12 3  4 (24 

nAاگر  - 62 ( n,n)  1باشد، حاصل 2 3 1 2(A A A ) (A A )    كدام گزينه است؟با برابر

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

3( 3 1 1 3( , ) ( , )  4 (3 1 1 3( , ] [ , )  

درس رياضـي و 2نفر هم به هـيچ يـك از    20اگر . باشند مند مي هنفر به درس فيزيك عالق 20نفر به درس رياضي و  30نفري،  60الس در يك ك - 63

به فيزيك در اين كالس چند است؟ مند هعالقافراد فقط تعداد به رياضي به  مند هعالقافراد فقط  تعداد ته باشند، نسبتفيزيك عالقه نداش

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

Kanoon.ir



10: ةصفحدهم رياضي اختصاصي97آبان  18 آزمون -)2(پروژة 

جملة ششم اين دنباله كدام است؟. است 39و مجموع سه جملة بعدي  3رابر مجموع سه جملة اول يك دنبالة حسابي ب - 64

1( 15     2 (16   

3( 18     4 (17   

مجموع جمالت سوم و چهارم چند برابـر مجمـوع. برابر مجموع جمالت يازدهم و پانزدهم است 8مجموع جمالت اول و پنجم  باله هندسيدر يك دن - 65

جمالت بيست و سوم و بيست و چهارم است؟

1( 64   2 (1
64

3(8    4 (1
8

نفر تشكيل يـك دنبالـة حسـابي بدهـد و 5هاي دريافت شده توسط اين  اي تقسيم كنيم كه تعداد سيب نفر به گونه 5سيب را بين  175خواهيم  مي - 66

گيرد، چه تعداد سيب دارد؟ ترين سهم را مي صورت كسي كه بزرگ در اين. تر باشد بر مجموع دو سهم كوچكتر شش برا مجموع سه سهم بزرگ

1( 65     2 (90   

3( 75     4 (85   

65n(U)هكيطوربه باشند،  Uمرجع اتهي از مجموعهمجموعة ن دو Bو Aاگر - 67 ،25n(A )  20وn(A B)  10وn(A B) تعداد ،

Aاعضاي مجموعه B كدام است؟

1( 45     2 (50   

3( 55      4 (60 

است؟ 44چندمين جملة دنباله برابر . آن، اعدادي طبيعي هستند جملة اول 17است، تنها  98ي حسابي كه جملة اول آن  يك دنبالهدر  - 68

1( 9     2 (10   

3( 11     4 (8   

75n(U)اگر  - 69   50وn(A )   60وn(B )   45وn(A B )    باشد، كدام گزينه درست اسـت؟)AوB  هـاي مجموعـة   زيرمجموعـه 

.)هستند Uمرجع

1( 10n(A B)      2 (5n(A B) 

3( 15n(B A)      4 (45n(A B) 

اين دو دنباله، چند عدد سه رقمي مشترك دارند؟ .دو دنبالة حسابي به صورت زير داريم - 70

, , , , , ...
, , , , , ...





2 7 12 17 22
8 11 14 17 20

1( 59   2 (60   

3( 61   4 (58 
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11: ةصفحدهم رياضي اختصاصي97آبان  18 آزمون -)2(پروژة 

1رياضي 

؟استكدام مجموعه متناهي  - 71

 مجموعة اعداد اول )1

1كسرهاي مثبت با صورت  ةمجموع) 2

هاي موجود در يك مول مشخص از آب لكولومجموعة م )3

0بازة ) 4 1( , ) 

ي است؟اهگاه كدام گزينه الزاماً نامتن باشد، آنU مرجعاي متناهي از مجموعه  مجموعه Bيك مجموعة نامتناهي و  Aاگر  - 72

1( B A2 (A

3( B  4 (A B

؟داردطبيعي را اعداد مجموعه  رين تعداد عضو ازهاي زير بيشت يك از بازه كدام - 73

1( 3 0 2 5( , ) ( , ]      2 (2 4 3[ , ) ( , ) 

3( 6 2 9( , ] ( , )       4 (3 1( , ) ( , )  

؟جملة دهم دنباله كدام است ،باشد 15اگر جملة چهارم دنباله . است 12حسابي با قدرنسبت مثبت، اختالف جمالت سوم و هفتم برابر  در يك دنبالة - 74

1( 27     2 (31   

3( 33      4 (34 

؟كند نميزير كدام مجموعه را مشخص هاشورزده در شكل  ةناحي - 75

1( C (B A)

2 ((B C) A 

3( (B C) (A C)   

4 ((B C) A 

؟است كدام عددمجموع اين چهار . كه شش عدد موجود تشكيل يك دنبالة حسابي دهندايم  درج كرده دد را طوريعچهار  68و  12بين اعداد  - 76

1( 110     2 (111   

3( 112      4 (114 

2اعداد  - 77 1m  ،3 4m   5و 3m  2اگر . ترتيب از راست به چپ سه جمله متوالي يك دنباله حسابي هستند به 1m  جمله چهارم ايـن دنبالـه

؟تباشد، جملة سيزدهم آن كدام اس

1( 60     2 (64   

3(72    4 (76 

دقيقه30

مجموعه، الگو و دنباله
هاي از ابتداي مجموعه 1فصل 

متناهي و نامتناهي تا پايان
ي حسابي دنباله
24تا  1هاي  صفحه

BA

C

.تر هستند ها عقب آزمون ةآموزاني كه از برنام دانش ةهاي ويژ سؤال
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12: ةصفحدهم رياضي اختصاصي97آبان  18 آزمون -)2(پروژة 

Aاگر  - 78 B A  باشد، حاصل(A B ) A    ؟استبرابر كدام گزينه

1( A2 (B

3( B A  4 (A B

؟اين دنباله شامل چند جملة منفي است. دانيم مجموع جمالت دوم و هشتم دنباله صفر است در يك دنبالة حسابي با قدرنسبت مثبت، مي - 79

1( 3   2( 4   

3(5    4 (6 

چه تعداد از جمالت زير همواره درست هستند؟ - 80

.ي استاهتفاضل دو مجموعة نامتناهي، نامتن) الف

.ي استاهاجتماع دو مجموعة نامتناهي، نامتن) ب

.متناهي داشته باشد، خودش هم متناهي است مجموعه اي يك زير اگر مجموعه) ج

.اشتراك دو مجموعة نامتناهي، نامتناهي است) د

1( 1   2 (2   

3(3    4 (4  

.)يك آجر است       هر(  در شكل دهم چقدر است؟ آجرهادر الگوي زير تعداد  - 81

1( 110   

2 (109 

3(100    

4 (99   

30n(U)اگر  - 82   7وn(B A)   17وn(A )   8وn(A B)  ،صورت  در اينn(B) كدام است؟ )AوB مجموعـة  هاي زيرمجموعه

.)هستند Uمرجع

1( 14   2 (12   

3(15    4 (13   

nAاگر  - 83 ( n,n)  1باشد، حاصل 2 3 1 2(A A A ) (A A )    كدام گزينه است؟با برابر

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

3( 3 1 1 3( , ) ( , )  4 (3 1 1 3( , ] [ , )  

ودرس رياضـي   2نفر هم به هـيچ يـك از    20اگر  .باشند مند مي هنفر به درس فيزيك عالق 20نفر به درس رياضي و  30نفري،  60در يك كالس  - 84

به فيزيك در اين كالس چند است؟ مند هعالقافراد فقط  تعداد به رياضي به مند هعالقافراد فقط  تعداد نسبت ،فيزيك عالقه نداشته باشند

1( 1     2 (3   

3( 2   4 (1
3

(3) (2)ش�ل (1)ش�ل ش�ل

.خود تبديل كنيد نقاط قوتتوانيد آن را به  هاي ناقص شما را مشخص كرده و مي شما در آزمون، يادگيري كارنامه اشتباهات
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جملة ششم اين دنباله كدام است؟. است 39و مجموع سه جملة بعدي  3 مجموع سه جملة اول يك دنبالة حسابي برابر - 85

1( 15   2 (16   

3( 18     4 (17   

د ونـ تشكيل يك دنبالـة حسـابي بده   نفر 5اين توسط هاي دريافت شده  اي تقسيم كنيم كه تعداد سيب نفر به گونه 5سيب را بين  175خواهيم  مي - 86

چه تعداد سيب دارد؟ گيرد، ميترين سهم را  صورت كسي كه بزرگ در اين. تر باشد برابر مجموع دو سهم كوچكشش تر  مجموع سه سهم بزرگ

1( 65   2 (90   

3( 75     4 (85   

است؟ 44چندمين جملة دنباله برابر . هستندطبيعي  اعدادياول آن، جملة  17 تنهااست،  98ي حسابي كه جملة اول آن  يك دنبالهدر  - 87

1( 9   2 (10   

3( 11     4 (8 

ر گزاره، چه تعداد از آنها درست است؟با توجه به اطالعات داده شده در ه - 88

A B (A B) A A     )الف

A B C [(A B) C] (A B) B        )ب

 A B (A B) (B A) (A B)           )پ

1( 0   2 (1   

3( 2      4 (3   

عدد سه رقمي مشترك دارند؟ چند دنباله،به صورت زير داريم، اين دو  دنبالة حسابيدو  - 89

, , , , , ...
, , , , , ...





2 7 12 17 22
8 11 14 17 20

1( 59   2 (60   

3( 61     4 (58   

75n(U)اگر  - 90   50وn(A )   60وn(B )   45وn(A B )    باشد، كدام گزينه درست اسـت؟)AوB  هـاي مجموعـة   زيرمجموعـه 

.)هستند Uمرجع

1( 10n(A B)      2 (5n(A B) 

3( 15n(B A)      4 (45n(A B) 
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1 هندسه 

.شود ناميده مي..............  ،آيد دست مي به.............. كه با استدالل برخي نتايج مهم  و پركاربرد  - 91

قضيه -استقرايي )2    قضيه -استنتاجي )1

حكم -استقرايي )4    حكم -ستنتاجيا )3

كدام است؟ ».دنكه دو قطر آن برابر نيستوجود دارد ضلعي يك چهار« گزارة نقيض  - 92

.قطر برابر دارندها دو  همة چهارضلعي )1

.قطر برابر دارندها دو  بعضي چهارضلعي )2

.برابر دارنداقطر ن ها دو همة چهارضلعي )3

.دقطر برابر داردو اي است كه   چهارضلعي مستطيل تنها )4

است؟ نادرستكدام حكم كلي  - 93

.است درجه 180لث، هر مثخارجي مجموع زواياي  )1

.آن به يك فاصله استزاويه از دو ضلع هر نقطه روي نيمساز  )2

.اند ساضالع هر مثلث همر سه عمودمنصف )3

.گذرد ميدايره از مركز آن هر وتر عمودمنصف ) 4

كدام است؟ AMBاندازة زاوية روي شكل، هاي  با توجه به اندازه .اند متقاطع Mدر ACBˆو BACˆداخلينيمسازهاي ير، زدر شكل  - 94

1( 100

2 (110

3( 120

4( 130

رسم كرد؟ االضالع توان بيش از يك متوازي مي اطالعات زير با چه تعداد از - 95

 طول دو قطر و زاوية بين دو قطر )الف

و طول يكي از اضالعو قطر دطول  )ب

نهاطول دو ضلع و زاوية بين آ )پ

 1) 2 هيچ )1

3( 2  4 (3  

زيـر همـواره  هاي  نامساوييك از  كدامصورت  در اين. است Bزاوية ينيمساز داخل BDاي  قرار دارد كه گونه به ACروي ضلع ABC،Dمثلثدر  - 96

برقرار است؟

1(BC AB

2( BC DC

3( AB AD

4 (BC AC

دقيقه 30

ي و استداللهاي هندس ترسيم
، استدالل تا پايان هاي هندسي ترسيم

استقرا و استنتاج
24تا  9هاي  صفحه

CB
20 140

A

M

.نماييد اشكاالت خود را به صورت عميق و دقيق رفعبعد از آزمون حتماً ارزيابي انجام داده و  ):97كشوري 5رتبة (تفرشي  روزبه امين
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ABC،ACدر مثلـث  - 97 AB  نقطـة . اسـتD ضـلع روي  راAC   كـه  كنـيم  طـوري انتخــاب مـيAB AD  3اگــر. باشـد 10ˆABD x  

5و 20Ĉ x  حدود ،x كدام است؟

1(15x  2 (15x  

3(4 15x   4 (4x  

FHدانيم مي. قطع كند Fرا در نقطة  ABتا ضلع كنيم ميرا رسم  BCضلعصف مندعموالزاوية شكل زير،  مثلث قائمدر  - 98 AF . زاويـةC چنـد

درجه است؟

1 (15      

2 (30  

3 (45      

4 (60  

ABنكه در آ ABCدر مثلث - 99  3،AC  BCو 4  كدام است؟تر  لع بزرگاز ضتالقي نيمسازهاي داخلي محل است، فاصلة  5

1( 5
22( 2

3 (3
2  4 (1

برابر MCطولباشد،  AMNهاي مثلث ل برخورد عمودمنصفمح Dاگر. كنند طع ميق Dدر نقطةيكديگر را  ABCاز مثلث BHو AHارتفاع - 100

كدام است؟

1(BC

2(AH

3(AC       

4(BH

  

xOyˆ060 يةاوز - 101   و به مركز  گرفتهرا در نظرOايم تا  ، كماني به شعاع دو واحد رسم كردهOx  وOy  را درP  وQ  كـه بـراي آن . قطع كنـد

رسم شوند، چقدر است؟ Qو  Pهايي كه بايد به مركز  را رسم كنيم، حداقل شعاع كمان xOyˆبتوانيم نيمساز 

1 (2    2( 5/1  

3 (1  4 (5/0  

همواره برابـرBOCˆ ةقطع كنند، آنگاه زاوي O ةيكديگر را در نقط  AB و ACهاي دو ضلع هاي آن حاده هستند، اگر عمودمنصف در مثلثي كه زاويه - 102

كدام است؟

1(190 2 Â   2(  ˆB̂ C

3(1
2

ˆˆ(B C)4( 2Â  

فاصله باشد؟ چند نقطه در اين صفحه وجود دارد كه از اين چهار نقطه به يك. دارند وجوددر يك صفحه  Dو  A ،B ،C ةچهار نقط - 103

  1 )2 صفر )1
1حداكثر  )4  4 )3

F

H
BC

A

.پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد )گواه( هاي شاهدسوال

 - C
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92Âةزاوي ،ABCاگر در مثلث  - 104  اي زير صحيح است؟ه يك از گزاره ، كدامباشد

.تالقي سه ميانه خارج مثلث است ةنقط) 1

.ساز خارج مثلث استتالقي سه نيم ةنقط) 2

.تفاع خارج مثلث استتالقي سه ار ةنقط )3

.استBCتالقي سه ارتفاع روي ضلع  ةنقط )4

AB)الساقين متساويدر مثلث  - 105 AC)ABC، 8BC  طول ساق مثلث. است 3مثلث برابر  ةهاي اضالع از قاعد همرسي عمودمنصف ةنقط ةو فاصل

 تر باشد، كدام است؟ از قاعده بزرگبه شرط آن كه 

1( 9    2( 3 5  

3( 6    4( 4 5  

ABكه  ABCDاالضالع  در متوازي - 106 AD، كدام گزينه لزوماً صحيح است؟

1( ˆ ˆDAC BAC    2( ˆ ˆBDC ADB

3( ˆ ˆDAB ABC    4( ˆ ˆDAB ABC

شود؟ استفاده مي وشردر اثبات يك قضيه به روش اثبات غيرمستقيم يا برهان خلف از كدام  - 107

.كنيم حكم را از روي آن اثبات ميگيريم و  فرض را درست مي )1

.رسيم حكم نادرست مي گيريم و به فرض را نادرست مي )2

.رسيم به يك تناقض يا به يك امر غيرممكن ميگيريم و  حكم را نادرست مي )3

.رسيم گيريم و به فرض درست مي حكم را درست مي) 4

ترين طول را دارد؟خط بيش جه به شكل زير، كدام پارهتو با - 108

1( AD

2( BD

3 (BC  

4 (CD  

است؟ نشدهدرستي بيان  هاي زير به يك از گزاره نقيض كدام - 109

».مربعي وجود دارد كه لوزي نيست«: نقيض گزاره -» .هر مربع، يك لوزي است«: گزاره )1

».هر مستطيل، يك مربع است«: نقيض گزاره -» .مستطيلي وجود دارد كه مربع نيست«: گزاره) 2

».قائمه داشته باشد ةمثلثي وجود دارد كه دو زاوي«: نقيض گزاره -» .قائمه ندارد ةهيچ مثلثي بيش از يك زاوي«: گزاره) 3

».نيست 180داخلي آن،  مثلثي وجود دارد كه مجموع زواياي«: نقيض گزاره –» .است 180داخلي هر مثلث  زوايايمجموع «: گزاره) 4

ABC، ABدر مثلث  - 110  ACو  6  ترين ضلع ها از وسط بزرگ تالقي عمودمنصف ةنقط ةفاصل. باشند هاي اين دو ضلع برهم عمود مي و عمودمنصف 7

قدر است؟مثلث چ

1( 1
2  2( 2

2

3( 1
 صفر )4  4
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1

m

v

K 2

m
v

K

22

3K

m2
v

4

m

K

v2

1فيزيك 

هـاي زيـر يـك از گزينـه   توپ، از كدام حركتسازي  در مدل. كنيم پرتاب مي طرف باال ، بهافقنسبت به   را با زاويهتوپي  - 111

نظر نمود؟ به هيچ وجه صرفتوان  نمي

نيروي وزن توپ )2 دچرخش توپ به دور خو )1

 توپ رويها و درزهاي  برجستگي )4 هوا باد و مقاومت )3

)نجومي را يكاي تا خورشيد  زمينفاصلة  ميانگين - 112 AU)1 اين فاصله را بزرگي رتبةمتخمين  كدام گزينه .ميليون كيلومتر است 150كه حدود  نامند مي

دهد؟ متر به درستي نشان مي سانتيبرحسب 

1(710   2 (1010 

3( 1310   4(1610  

ي ايـنبـا معنـا   و تعـداد ارقـام  برحسب كيلـومتر بـر سـاعت    همراه با خطاي آن تندي خودرو . دهد را نشان مييك خودرو  سنج تنديصفحة شكل زير  - 113

اند؟ گيري به ترتيب كدام اندازه

1(/115 0 3و 5

2 (115 2و 1

3( 115 3و 1

4( /115 0 2و 5

دهد؟ را به درستي نشان ميم زير اجساانرژي جنبشي مقايسة كدام گزينه  - 114

1(K K K K  2 3 1 4

2 (K K K K  2 4 3 1

3( K K K K  3 2 4 1

4( K K K K  2 3 4 1

Fنيروي kg4به جرمجسمي  بهمطابق شكل،  - 115 N اگر كار .كند جا مي جابهبه سمت راست متر  20به اندازة افقي در راستاي و آن را شود  وارد مي 50

.)اندازة نيروي اصطكاك در كل مسير ثابت است( است؟ نيوتونچند نيروي اصطكاك باشد اندازة ژول  400 جايي در اين جابه كل انجام شده

1(100   

2 (50  

3( 10  

4(5

دقيقه 25

/ گيري فيزيك و اندازه
كار، انرژي و توان

تا پايان 2و فصل  1فصل 
كار و  انرژي جنبشي

38 تا 1هاي  صفحه

m

60

F

تر است عقبها  آزمون ةشما از برنامةمدرسةآموزان گرامي، اگر برنام دانش
24تا  21 ي ها در صفحه 150تا  131 هاي به سؤال 130تا  111هاي  جاي سؤال توانيد به مي

.پاسخ دهيد
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؟اند اصلي كدامبرحسب يكاهاي ، به ترتيب و گشتاور نيروانرژي يكاي فرعي  - 116

1(kg.m
s2وkg.m

s

2
22 (kg.m

s

2
kg.mو2

s2

3( kg.m
s

2
kg.mو2

s

2
24( kg.m

s2وkg.m
s2

/g.mزن و و mm50و cm10،cm20به ابعاد را مكعب مستطيل يك آجر به شكل  - 117
( )

 7
25 4 بر روي بتوانيماگر اين آجر را . در نظر بگيريد 10

پاسكال است؟مگاچند  ،كند اين آجر بر سطح افقي وارد ميفشاري كه بيشترين قرار دهيم،  كامالً افقييك سطح  آن رويوجوه هر كدام از 

1(750   2 (/0 0075

3( 3000  4( /0 003

كداماست  طي كردهشمار در اين پنج سال ثانيه كه عقربة داد دورهاي كاملي تعتخمين مرتبة بزرگي پنج سال باشد،  اي ربهعقيك ساعت اگر عمر مفيد  - 118

است؟

1(310   2 (610  

3( 910  4(1210

ليتـربرحسـب  هاي زمين  آبحجم تخمين مرتبة بزرگي . خواهد شد كيلومتر 700اي به شعاع  به شكل يك كره درآوريم، كرهزمين را هاي  آب ةهماگر  - 119

.)ليتر است 1000هر مترمكعب معادل (كدام است؟ 

1(1510   2 (1810  

3( 2110  4(2410

kgبه چگالياز فلزي  - 120
m312000قطر هباي  كره ، نيمmm20 چند گرم است؟كره  نيم رم اينج. سازيم مي )  3(

1(24   2 (192  

3( 48  4(384  

 دقيقه

.هاي عادي و يا موازي پاسخ دهيد ز دو دسته سوالبه يكي ا تنها و تنها آموز عزيز، دانش
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2m m6

gو چگالي g800به جرم توپر قطعه فلزي  - 121
cm38 پر از آبظرف بزرگي درون به آرامي و بار ديگر پر از الكل ظرف بزرگي درون به آرامي  را يك مرتبه

.است................  ،الكل بيرون ريخته شده از ظرفگرم از جرم ................ ، ريزد بيرون ميكه از ظرف جرم آبي  .بريم فرو مي

)g
cm

  /gو 31
cm

  30 8 (

بيشتر -20) 2كمتر -20)1

بيشتر -80 )4كمتر -80 )3

122 - cm36 از مايعي به چگاليg/
cm30 /gيعي به چگاليما از cm34را با 8

cm31 دو مجموع حجمدرصد از  20اگر در اثر اختالط . كنيم مخلوط مي 6

gمايع كاهش يابد، در اين صورت چگالي مخلوط چند
cm3است؟

1(1   2 (/1 12

3( /1 44( /1 6

/gبه چگالياز مايعي اگر ظرفي  - 123
cm31 /gبه چگالي از مايعي و اگر  g340پر شود جرم مجموعه 5

cm32 .شود مي g540د جرم مجموعهپر شو 5

ف چند گرم است؟جرم ظر

1(20   2 (40  

3( 200  4(400

gچگاليو  cm2به ضلعمكعبي زير، مطابق شكل  - 124
cm324  بـهاي  كـره  اه يـك اهـرم قـرار دارد و در طـرف ديگـر اهـرم      گـ  متري از تكيـه  2در فاصلة

gچگالي
cm316  متر است؟ قطر كره چند سانتيباشد، در حالت تعادل اگر سيستم . قرار دارد اهرم گاه از تكيهمتري  6در فاصلة )  3(

1(1   

2(2  

3(4  

4(6

چگالي فلز نقره و پالتين( ؟استممكن براي اين مكعب هاي زير  حالتيك از  كدام. متر ساخته شده است سانتي 5گرم و طول ضلع  1275مكعبي به جرم  - 125

.)باشد كعب ميمتر م گرم برسانتي 21و  10خالص به ترتيب 

.باشدخالص  ةو از نقربدون حفره  مكعباين  )1

.داشته باشدمتر مكعب وجود  سانتي 5/2اي به حجم   آن حفرهو درون باشد خالص ساخته شده  ةمكعب از نقر ناي )2

.داشته باشدگرم ناخالصي از جنس پالتين وجود  48حدود  باشد و درون آن شده از نقره ساختهاين مكعب  )3

 .ممكن است 3و  2هاي  گزينه  )4

 كلال                          آب  
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كـدام. ايـم  هريخت Bو Aهاي برابر از دو مايع اي، جرم استوانهدو ظرف درون  ،رو روبه هاي مطابق شكل - 126

دهد؟ نشان مي و مايع برحسب يكديگر را به درستيجرم و حجم دگزينه نمودار 

1(

جرم

حجم
21

B A

2 (

A
B

4

1

جرم

حجم

جرم)3

حجم

21

B
A

جرم)4

حجم

B
A

2

1

vدر اين صورت. دهد آن نشان مي را برحسب تندي kg2نمودار انرژي جنبشي يك جسم به جرم ،شكل زير - 127
v

2
1

كدام است؟

1( 3
2

2(2 
3(3   
4(4

Fنيروهايبه جسمي  - 128 N1 F2و 25


mثابتجسم با تندي و  شود وارد ميمطابق شكل 
s

اگر اندازة .در حركت استدر راستاي افق و به طرف راست  5

F2نيـروي كـار انجـام شـده توسـط     باشـد،   N24رابـر بـا  ثابت و بنيروي اصطكاك جنبشي 


؟اسـت ژول  چنـد ثانيـه   4 پـس از گذشـت   جسـم بـر روي  
)cos / 37 0 8( 

1(80   
2 (128  
3( 160  
4(250
Bو Amهاي به جرمجسم دو  - 129 Am m 4 از حال سـكون شـروع بـه (F)ثابت و يكسان   هاي افقي، روتحت اثر ني ،روي سطح افقي بدون اصطكاك 

Aجسمتندي به Aجسمنسبت تندي ، dجايي از جابهپس  .كنند ميحركت 

B

v
( )B

v
كدام است؟

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

mرا با تندي kg4به جرمتوپي   - 130
s

mبه همان نقطـه برگشت در لحظة تندي توپ اگر . كنيم باال پرتاب مي طرفبه  زميناز سطح  12
s

كـارباشـد،   8

Ng( چند ژول بوده است؟ هوا در كل مسير حركتنيروي مقاومت 
kg

 10(

1(320   2(160  
3(3204( 160

B A

hh

2

RR2

m

60

F
F

12

37

K1

K1+27

v1 v2=v1+3
)mتندي )

s

) جنبش� )Jاهنرژي

Kanoon.ir
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1فيزيك 

هـاي زيـر ك از گزينـه يـ  سازي حركت توپ، از كدام در مدل. كنيم پرتاب مي طرف باال ، بهنسبت به افق  توپي را با زاويه - 131

نظر نمود؟ توان به هيچ وجه صرف نمي

نيروي وزن توپ) 2     چرخش توپ به دور خود )1

 ها و درزهاي روي توپ برجستگي )4     هوا باد و مقاومت )3

است؟ نادرستهاي زير  عبارت چه تعداد از  - 132

.شود نيز ناميده مي ميكرون  ميكروژول،يك ) الف

/كه دقت آن ديجيتال يك آمپرسنجگيري  خطاي اندازه )ب A0 /است، برابر 1 A0 .باشد مي 05

.باشد مي cm1شده است، مدرج متر  سانتيكه برحسب كشي  خط گيري خطاي اندازه )پ

  1) 2 صفر )1

3( 2   4( 3

)را يكاي  نجوميميانگين فاصلة زمين تا خورشيد  - 133 AU)1 كدام گزينه تخمين مرتبة بزرگي اين فاصله را. ميليون كيلومتر است 150نامند كه حدود  مي

دهد؟ متر به درستي نشان مي برحسب سانتي

1(710   2 (1010 

3(1310   4(1610

تندي خودرو همراه با خطاي آن برحسب كيلـومتر بـر سـاعت و تعـداد ارقـام بـا معنـاي ايـن. دهد سنج يك خودرو را نشان مي شكل زير صفحة تندي - 134

اند؟ گيري به ترتيب كدام اندازه

1(/115 0 3و 5

2( 115 2و 1

3( 115 3و 1

4( /115 0 2و 5

اند؟ يكاي فرعي انرژي و گشتاور نيرو، به ترتيب برحسب يكاهاي اصلي كدام - 135

1(kg.m
s2وkg.m

s

2
22 (kg.m

s

2
kg.mو2

s2

3( kg.m
s

2
kg.mو2

s

2
24( kg.m

s2وkg.m
s2

/مكعبي برابرة ساحت هر قاعداگر م  - 136 mm 7 21 6 متر مكعب است؟چند ميكرومكعب باشد، حجم اين  10

1(/  201 28 10   2 (/  106 4 10  

3( /  111 28 10  4(/  196 4 10

دقيقه25

گيري فيزيك و اندازه
1فصل 

26تا  1هاي  صفحه

.تر هستند ها عقب آزمون ةآموزاني كه از برنام دانشة هاي ويژ سؤال
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خروار برابر چند گندم است؟ 125 - 137

گندم  96نخود  24مثقال 1  مثقال  640سير  40من تبريز 1  من تبريز  100خروار 1

1(/  81 92 10   2 (/  87 68 10  

3(  68 10  4( /  81 25 10

؟است نادرستزير  مواردچه تعداد از   - 138

ng)الف kg
mA . s hA .Gs




28
2 2 2 21 Mg.nm)ب   10 J

s




2
21 1  

Tm)پ .kg mm .g
dA .das hA .s


2 2

37
2 3 2 31 kg.dam)ت  10 Pa

cs
 5

21 10  

1(1   2(2   

3(3   4(4

x،رو روبه هاي با توجه به عبارت  - 139
y

زير است؟هاي  از كميتيك  دامكبيانگر يكاي 

زمان )2 جرم )1

 طول )4 سرعت )3

ft،45هاي  يرتيب با تندبه ت Cو A،Bمتحركسه   - 140
s

تندي اين سه كدام گزينه مقايسة صحيحي از. تندسدر حركت ه km3و  30

1ض كنيد فر(دهد؟  متحرك ارائه مي 0 3ft / m1600وmباشد1مايل.(

1(A C Bv v v 2 (C B Av v v 

3( C A Bv v v 4(A B Cv v v 

)دقيقه min( برقرار باشد؟تا تساوي  قرار گيردزير  هاي يك از گزينه ، كدامAبه جاي  - 141

1( 14 10   2 (/  52 4 10  

3(  54 10  4( /  32 4 10

مايل
دقيقه ساعت

2

1 1 1 1

1 1 1

J N s x
m( ) y m
s

  

 

2 214400 g.cm kg.mA
(min) s



چنين هم، توجه كنيد ها دقت بخوانيد و به فعل سؤال ا را ب ها صورت سؤال. داشته باشيد تمركز، هنگام حل تست
.گزينه دقت كنيد ةسؤال و شمار ةبرگ به شمار هنگام عالمت زدن روي پاسخ
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پنج سال طي كرده است كدام اي پنج سال باشد، تخمين مرتبة بزرگي تعداد دورهاي كاملي كه عقربة ثانيه شمار در اين اگر عمر مفيد يك ساعت عقربه - 142

است؟

1(310   2 (610  

3( 910  4(1210

هاي زمين برحسـب ليتـر تخمين مرتبة بزرگي حجم آب. كيلومتر خواهد شد 700اي به شعاع  هاي زمين را به شكل يك كره درآوريم، كره اگر همة آب - 143

.)ليتر است 1000هر مترمكعب معادل (كدام است؟ 

1(1510   2 (1810  

3( 2110  4(2410

1اگر جرم مكعب،. در اختيار داريم cm2اي به شعاع كرهو  cm1به ضلع مكعبي  - 144
جرم كره باشد،برابر 4




( كدام است؟  3(

1(4   2(1
4

3(8   4(1
8  

از اگر اسـتوانه . ايم بيرون آوردهو با همان ارتفاع  cm10قطر مقطعبه هم محور با آن  يا ، استوانهcm40و ارتفاع cm20مقطعبه قطر اي  از استوانه  - 145

gبه چگالي فلزي 
cm38 است؟آن چند كيلوگرم  ةماند قسمت باقي، جرم ساخته شده باشد )  3(

1(36   2(72 

3(192   4(194 

gو چگالي g800قطعه فلزي توپر به جرم  - 146
cm38 ي درون ظرف بزرگي پر از آبرا يك مرتبه به آرامي درون ظرف بزرگي پر از الكل و بار ديگر به آرام

g(. اسـت ................ گـرم از جـرم الكـل بيـرون ريختـه شـده از ظـرف،        ................ ريـزد،   جرم آبي كه از ظـرف بيـرون مـي   . بريم فرو مي
cm

  31 

/gو
cm

  30 8 (

بيشتر -20) 2كمتر -20)1

بيشتر -80 )4كمتر -80 )3

 مكعب

 كره

 آب

 الكل
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2m m6

gهاي به چگاليبه ترتيب  Bو Aاز دو فلزآلياژي   - 147
cm38 وg

cm312 آلياژ را فلزدرصد جرم  25اگر  .ساخته شده استA  ،چگاليتشكيل داده باشد

.)صرف نظر كنيداز تغيير حجم (  متر مكعب است؟ بر سانتيچند گرم آلياژ 

1(26
32(29

3

3(32
34(35

3

/gاگر ظرفي از مايعي به چگالي - 148
cm31 /gو اگر از مايعي به چگالي  g340پر شود جرم مجموعه 5

cm32 .شود مي g540پر شود جرم مجموعه 5

ت؟جرم ظرف چند گرم اس

1(20   2 (40  

3( 200  4(400

gو چگالي cm2مطابق شكل زير، مكعبي به ضلع - 149
cm324  اي بـه رار دارد و در طـرف ديگـر اهـرم كـره    گـاه يـك اهـرم قـ     متري از تكيـه  2در فاصلة

gچگالي
cm316  متر است؟  اگر سيستم در حالت تعادل باشد، قطر كره چند سانتي. گاه اهرم قرار دارد متري از تكيه 6در فاصلة)  3(

1(1   

2(2  

3(4  

4(6

.ايـم  ريختـه  Bو Aهاي برابر از دو مـايع  اي، جرم درون دو ظرف استوانه ،رو روبههاي  مطابق شكل - 150

دهد؟ كديگر را به درستي  نشان ميكدام گزينه نمودار جرم و حجم دو مايع برحسب ي

1(

جرم

حجم
21

B A

2 (

A
B

4

1

جرم

حجم

3(
جرم

حجم

21

B
A

جرم )4

حجم

B
A

2

1

B A

hh

2

RR2
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1 شيمي

؟دنشو الف و ب به ترتيب از راست به چپ با كدام گزينه به درستي كامل مي هاي عبارتجاهاي خالي   - 151
.اند  شدهسازماندهي  ..............اي امروزي، عنصرها بر اساس افزايش  در جدول دوره) الف
.شود ار ميعنصرها به طور مشابه تكر، خواص ..............با پيمايش هر ) ب

گروه از باال به پايين -اتمي عدد )2 گروه از باال به پايين -جرمي عدد) 1
دوره از چپ به راست -اتمي عدد) 4  دوره از چپ به راست -جرميعدد ) 3

؟باشد نميزمين و مشتري صحيح  ةزير در مورد دو سيار هاي عبارتيك از  كدام - 152
.شود مشتري يافت نمي رةسياين هشت عنصر فراوان بزمين در سازندة ترين عنصر  فراوان) 1
.در سيارة مشتري هيچ عنصر فلزي وجود ندارد) 2
.هاست ها بيشتر از فلز زمين درصد فراواني نافلزبين هشت عنصر فراوان در ) 3
.هاست مشتري درصد فراواني گاز هيدروژن بيشتر از بقية نافلز ةدر سيار) 4

هاي زيراتمي به درستي نشان داده شده است؟ در كدام گزينه نماد ذره - 153

1(e1
0،n1

pو0
1
12 (e

0
1،n1

pو 0
0
1

3 (e1
0،n


1
p1و 1

04 (e
0
1،n1

pو0
1
1

Na23بي يك اتمجرم تقريهمچنين . كنند گيري مي ها را با دقت زياد اندازه ، جرم اتم..............دانشمندان با استفاده از دستگاهي به نام  - 154
.گرم است..............  ،11

)amu / g  241 1 66 10(  

/-جرمي سنج طيف) 1 g 2438 18 /-جرمي سنج طيف) 2   10 g 2423 18 10 

/-ترازو) 3 g 2438 18 /-ترازو) 4    10 g 2423 18 10  
است؟ نادرستكدام عبارت زير  - 155

amuجرم يك الكترون ناچيز و در حدود) 1
1

.است200

2( amu1 1 جرمي معادل با
.است 12 -كربن جرم ايزوتوپ12

.است amu1جرم پروتون و نوترون تقريباً با يكديگر برابر و حدود) 3
.است» گرم«گيري جرم در آزمايشگاه  ترين يكاي اندازه رايج) 4

بـا الية الكترونـي  مربوط به انتقال الكترون از  ور رنگينو اين .............. با هيدروژن برحسب نانومتر برابر   اتمطي خ نشري  رنگ در طيف  موج نوار سبز طول - 156
.است............ ..به .............. 

1(n ,n , 1 4 434     2(n ,n , 1 5 434

3(n ,n , 2 4 486    4(n ,n , 2 5 486

هاست؟ نوترونشمار ها چند برابر  و در آن شمار پروتونكدام است  ايزوتوپ طبيعي عنصر هيدروژنپايدارترين نا - 157

1(H7
1-/0 H7)2برابر14

1-/0 برابر17

3(H3
1-/0 H3)4برابر33

1-/0 برابر5
در كدام گزينه درست آمده است؟ ة پرتوهاي الكترومغناطيسگستر ژيترتيب انر - 158

پرتوهاي ايكس پرتوهاي گاما پرتوهاي فرابنفش) 2  امواج راديويي موجريز پرتوهاي فروسرخ) 1
ها ريزموج امواج راديويي نور مرئي) 4  پرتوهاي فرابنفش نور مرئي رتوهاي فروسرخپ) 3

دقيقه 20

كيهان زادگاه الفباي هستي
ها تا پايان توزيع الكترون 1فصل 

ها ها و زيراليه در اليه
30تا  1هاي  صفحه

تر است ها عقبآزمونةشما از برنامةمدرسةآموزان گرامي، اگر برنام دانش 
30تا  28 ي ها در صفحه 190تا  171 هاي به سؤال 170تا  151هاي  جاي سؤال توانيد به مي

.پاسخ دهيد
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  ؟اند زير درست هاي ورد از عبارتمچند  - 159

.رنگ است سرخآن هاي  فلز ليتيم و اغلب تركيب ةشعل) الف
.است هيدروژن برابراتم ترين ايزوتوپ طبيعي  با تعداد ذرات زيراتمي سنگيندر گسترة مرئي ليتيم  طيف نشري خطيرنگي تعداد نوارهاي ) ب
.استبسيار كوتاهي از گسترة مرئي ة خود باريكبوده كه وجود بخار سديم دليل به ها  رنگ زرد المپ بزرگراه) پ
.مورد نظر را شناسايي كردتوان فلز  طور قطع مي بهها  نمك ةبه كمك آزمون تغيير رنگ شعل) ت
1( 1  2( 2   
3 (3  4 (4  

اي، به ترتيب اي متفاوت در ستاره با انجام دو واكنش هسته - 160 84 و 10 125 ادة تبديل شده به انرژي در واكنشجرم م. كيلوژول انرژي آزاد شده است 10
است؟اول دوم چند برابر واكنش 

1 (/  41 25 102( 58 10   
3 (/  51 25 10   4 ( 48 10

O16(، اتم اكسيژن Xشكل زير به جاي اتم دراگر  - 161
شود؟  قرار گيرد به جاي قسمت آ و قسمت ب، به ترتيب از راست به چپ، كدام مورد جايگزين مي) 8

1 (1
H1-اتم اكسيژن12

1

2( 1
H2-اتم اكسيژن12

1

3 (1
H2-اتم اكسيژن8

1

4( 1
H1-اتم اكسيژن8

1

اند؟ زير درست هاي عبارتچند مورد از  - 162
.شوند  اصر شناخته شده در طبيعت يافت ميدرصد از عن 78حدود  )الف
Tc99( تكنسيم )ب

.اي ساخته شد نخستين عنصري بود كه در واكنشگاه هسته) 43
.اي ساخته شود هاي هسته در جهان بايد به طور مصنوعي و با استفاده از واكنش Tc99يادي اززبخش  )پ
Tc99(از تكنسيم )ت

Tc99و شود زيرا يون يديد تيروئيد استفاده مي ةبراي تصويربرداري غد) 43
.اندازة مشابهي دارند43

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

  .............. .گزينة  به جزهاي زير را درست دانست  توان همة گزينه هيدروژن مي  خطي اتمبا توجه به طيف نشري  - 163
.شود  رنگ مشاهده مي بنفشدوم، طيفي ة اليبه  ششمبا برگشت الكترون از الية ) 1
.اتم هيدروژن، فقط مجاز است به الية دوم برگردددر الكترون برانگيختة ) 2
.شود  الكترون همراه با جذب انرژي از هسته دور شده و برانگيخته مي) 3
.طيف نشري خطي اتم هيدروژن، منحصر به فرد و ويژه عنصر هيدروژن است) 4

ند؟ك دام گزينه مفهوم كاملي پيدا ميك عبارت زير با - 164
».الكترون را داراست.............. زيراليه وجود دارد و هر زيراليه حداكثر گنجايش .............. در هر اليه به تعداد «
1(( l ) n 2 2 12( ( l ) l 2 2 1
3( l l 2 24( l n 2 2

كدام است؟ amuبرحسب Aعنصر جرم اتمي ميانگين .ه ايزوتوپ استداراي سA40عنصر - 165
1(/46 6
2( /84 6
3( /86 4
4( 85 4/

A3  A2A1وتوپايز
نوترون  44 46  48 تعداد
فراواني  20 40  40 درصد

.قوت پايدار شماست ةدروسي كه نقط - 1. كند هاي شما را به پنج دسته تقسيم مي اين كارنامه درس:پنج نوع درس ةكارنام
دروس چالشي - 5دروس نوساني - 4. روسي كه نياز به اندكي تالش داردد-3.شماستقوت ةدروسي كه نقط - 2
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27: ةصفحدهم رياضياختصاصي 97 آبان 18آزمون  -)2( ةپروژ

چند مورد از مطالب زير صحيح است؟ با توجه به شكل مقابل، - 166

.باشد اين عنصر، تعداد ذرات باردار دو برابر تعداد ذرات خنثي ميايزوتوپ در اتم پايدارترين ) الف

هيدروژن برابر ايزوتوپ هاي پايدارترين د نوترونبا تعداين دو ايزوتوپ هاي ا  اختالف تعداد نوترون) ب

.است

/ميانگين اين عنصر حدود يجرم اتم )پ amu0 .آن، تفاوت دارد تررم ايزوتوپ پايداربا ج 06

د ذراتتر از مجموع تعدا بيشدر ايزوتوپ سنگين،  مجموع تعداد ذرات الكترون، پروتون و نوترون )ت

.تر است سبكپروتون و نوترون در ايزوتوپ   الكترون،

   1) 2 صفر) 1

3 (2  4 (3  

هاي زير صحيح است؟ چه تعداد از عبارت - 167

.عنصر است 18و  8با برابر هاي دوم و چهارم جدول تناوبي به ترتيب  تعداد عناصر در دوره) الف

.شود ا سه حرفي نشان داده ميدو يهر عنصر با نماد يك، عناصر، اي  در جدول دوره )ب

.برابر با صفر است 18و  2هاي  اختالف تعداد عناصر گروه) پ

.باشد عنصر مي 4برابرند و برابر با يكديگر  7، 6و  5و  4هاي  تعداد عناصر گروه) ت

1 (1  2 (2   

3 (3  4 (4  

و عدد كوانتومي فرعي آن كدام است؟الكترون ، حداكثر گنجايش xشكل زير، به ترتيب از راست به چپ، نماد زيراليةبا توجه به  - 168

1(d 2 10 3

2( d 2 10 2

3( d 3 16 3

4( d 6 6 2

COm( اسـت؟  amuچنـد بـا  برابـر   تقريبـاً  Brاتمـي  جـرم  داده شـده جـرم اتمـي و روابـط     يكـاي با توجـه بـه    - 169 / m 121 33 وCa Om / m 2 5

Brو Cam m 2(

1( 60   2( 80  

3( 70  4( 50  

21/آلياژ مس و نقره كه داراياز گرم  50در  - 170  هاي فلز نقره است؟ هاي فلز مس به تقريب چند برابر شمار مول گرم فلز نقره است، شمار اتم 6

)1108 64Ag ,Cu :g.mol (

1(/  222 67 102( /  232 67 10

3( /  2213 35 104( /  2313 35 10
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28: ةصفحدهم رياضياختصاصي 97 آبان 18آزمون  -)2( ةپروژ

1شيمي 

شوند؟ هاي الف و ب به ترتيب از راست به چپ با كدام گزينه به درستي كامل مي جاهاي خالي عبارت - 171
.اند  سازماندهي شده... ...........اي امروزي، عنصرها بر اساس افزايش  در جدول دوره) الف
.شود ، خواص عنصرها به طور مشابه تكرار مي..............با پيمايش هر ) ب

گروه از باال به پايين -عدد اتمي) 2 گروه از باال به پايين -عدد جرمي) 1
دوره از چپ به راست -عدد اتمي) 4  دوره از چپ به راست -عدد جرمي) 3

؟باشد نميير در مورد دو سيارة زمين و مشتري صحيح هاي ز يك از عبارت كدام - 172
.شود ترين عنصر سازندة زمين در بين هشت عنصر فراوان سيارة مشتري يافت نمي فراوان) 1
.در سيارة مشتري هيچ عنصر فلزي وجود ندارد) 2
.هاست ها بيشتر از فلز در بين هشت عنصر فراوان زمين درصد فراواني نافلز) 3
.هاست در سيارة مشتري درصد فراواني گاز هيدروژن بيشتر از بقية نافلز) 4

هاي زيراتمي به درستي نشان داده شده است؟ در كدام گزينه نماد ذره - 173

1(e1
0،n1

pو0
1
12 (e

0
1،n1

pو 0
0
1

3 (e1
0،n


1
p1و 1

04 (e
0
1،n1

pو0
1
1

اند؟ به ترتيب از راست به چپ، كدامپ و ت   موارد آ، ب،  اي مربوط باشد، هاي جدول دوره  هخاناگر شكل زير به يكي از  - 174
جرم اتمي ميانگين -نماد شيميايي -نام -اتمي عدد) 1

جرم اتمي ميانگين -نام -نماد شيميايي -اتمي عدد) 2

عدد اتمي -نماد شيميايي -نام -ميانگين  جرم اتمي) 3

عدد اتمي -نام -نماد شيميايي -جرم اتمي ميانگين) 4

آن در طبيعت چه مقدار است؟رود و درصد فراواني  كار مي هاي اتمي به ر راكتوربه عنوان سوخت داغلب اورانيم كدام ايزوتوپ  - 175

1( U235-  2درصد 7/0بيشتر از (U235- درصد 7/0از  كمتر

3 (U237-  4درصد 7/0بيشتر از (U237- درصد 7/0از  كمتر
كدام است؟ amuبرحسب Aجرم اتمي ميانگين عنصر. داراي سه ايزوتوپ استA40عنصر - 176

1(/46 6

2( /84 6

3( /86 4

4( 85 4/

است؟ نادرستكدام عبارت زير  - 177

amuجرم يك الكترون ناچيز و در حدود) 1
1

.است200

2 (amu1  1جرمي معادل با
.است 12 -جرم ايزوتوپ كربن12

.است amu1جرم پروتون و نوترون تقريباً با يكديگر برابر و حدود) 3
.است» گرم«گيري جرم در آزمايشگاه  ترين يكاي اندازه رايج) 4

A3  A2A1ايزوتوپ
نوترون  44 46  48 تعداد
فراوانيدرص  20 40  40 د

دقيقه 20.تر هستندها عقبآزمونةآموزاني كه از برنامي دانشهاي ويژهسؤال

كيهان زادگاه الفباي هستي
ها از شمارش ذره تا پايان 1فصل 

ها روي جرم آن
19تا  1هاي  صفحه

.در سواالت چند موردي و حفظي حتماً به منفي و مثبت بودن افعال دقت نماييد ):97سال  كشوري 25رتبة (شمي سيداميرعلي پورها
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29: ةصفحدهم رياضياختصاصي 97 آبان 18آزمون  -)2( ةپروژ

COm(اسـت؟   amuتقريبـاً برابـر بـا چنـد     Brاتمـي  ابـط داده شـده جـرم   با توجـه بـه يكـاي جـرم اتمـي و رو      - 178 / m 121 33 وCa Om / m 2 5

Brو Cam m 2(

1 (60   2( 80  

3( 70  4( 50  

اي، به ترتيب اي متفاوت در ستاره با انجام دو واكنش هسته - 179 84 و 10 125 جرم مادة تبديل شده به انرژي در واكنش. كيلوژول انرژي آزاد شده است 10
ش اول است؟دوم چند برابر واكن

1 (/  41 25 102( 58 10   

3 (/  51 25 10   4 ( 48 10
زير درست است؟ هاي  گزينهيك از  كدام - 180

.د نداردشواهد تاريخي مبني بر تالش انسان اوليه براي فهم نظام و قانونمندي در آسمان، وجو) 1
.ميليون كيلومتري زمين بوده است 7تقريبي خورشيدي از فاصلة  ةترك سامان ، قبل از1تصوير ارسالي وويجر  آخرين )2
.گنجد قلمرو علم تجربي نميدر  »اند؟ ه پديد آمدهنعنصرها چگو«پاسخ پرسش  )3
.ها را ارسال كردند هاي فيزيكي و شيميايي آن عبور كرده و شناسنامه  ند،هايي كه بيشتر از جنس گاز هست از كنار سياره ،2و  1وويجر ي هافضاپيما) 4

هاي زير صحيح است؟ چه تعداد از عبارت - 181
.آمدندهاي گازي به نام سحابي به وجود   مجموعههاي هيدروژن و هليم توليد شده  با گذشت زمان و افزايش دما، از تراكم گاز) الف
.گيرد هايي با دماهاي باالتر شكل مي در ستاره بستر پيدايش طال نسبت به كربن )ب
.اند توزيع شدهناهمگون در جهان هستي  صورتعنصرها به  )پ
.گيرد با مجموع  جرم آن دو عنصر برابر است شكل مي تر ميان دو عنصر سبك اي واكنش هستهاي كه از  جرم هسته) ت
.ها است هاي زايش ستاره  از مكان سحابي عقاب يكي )ث
1 (3  2 (2  3 (1  4 (4  

كنيم؟ ها را مشاهده مي ها و الكترون كمترين و بيشترين اختالف ميان تعداد نوترون )از راست به چپ(با توجه به موارد زير، در كدام گزينه به ترتيب  - 182

Fe) الف 56 2
Sc)ب     26 45 3

Ar40)پ   21
18

Cu64)ت
Cr)ث     29 52 2

24

1( Sc , Ar45 3 40
21 18  2 (Sc , Fe 45 3 56 2

21 26

3 (Cu , Ar64 40
29 184 (Cr , Fe 52 2 56 2

24 26

O16(، اتم اكسيژن Xاگر در شكل زير به جاي اتم - 183
شود؟  قرار گيرد به جاي قسمت آ و قسمت ب، به ترتيب از راست به چپ، كدام مورد جايگزين مي) 8

1 (1
H1-اتم اكسيژن12

1

2( 1
H2-اتم اكسيژن12

1

3( 1
H2-اتم اكسيژن8

1

4( 1
H1-اتم اكسيژن8

1

اند؟ هاي زير درست چند مورد از عبارت - 184
.شوند  اصر شناخته شده در طبيعت يافت ميدرصد از عن 78حدود ) الف

Tc99( تكنسيم )ب
.اي ساخته شد نخستين عنصري بود كه در واكنشگاه هسته) 43

.اي ساخته شود در جهان بايد به طور مصنوعي و با استفاده از واكنش هاي هسته Tc99بخش زيادي از )پ

Tc99(از تكنسيم )ت
Tc99شود زيرا يون يديد و د استفاده ميتيروئي ةبراي تصويربرداري غد) 43

.اندازة مشابهي دارند43
1 (1  2 (2   3 (3  4 (4  
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30: ةصفحدهم رياضياختصاصي 97 آبان 18آزمون  -)2( ةپروژ

چند مورد از مطالب زير صحيح است؟ با توجه به شكل مقابل، - 185

.باشد اين عنصر، تعداد ذرات باردار دو برابر تعداد ذرات خنثي ميايزوتوپ در اتم پايدارترين ) الف

.هيدروژن برابر است ايزوتوپ هاي پايدارترين هاي اين دو ايزوتوپ با تعداد نوترون  تالف تعداد نوتروناخ) ب

/ميانگين اين عنصر حدود يجرم اتم) پ amu0 .آن، تفاوت دارد تربا جرم ايزوتوپ پايدار 06

تـر از مجمـوع تعـداد ذرات ين، بـيش مجموع تعداد ذرات الكترون، پروتون و نوترون در ايزوتوپ سـنگ ) ت

.تر است پروتون و نوترون در ايزوتوپ سبك الكترون، 

  1) 2    صفر) 1

3 (2  4 (3  

ند مورد درست وجود دارد؟چدر بين موارد زير  - 186

Alود به شكل كاتيونخ هاي درتركيب آلومينيم) الف 3 خود به شكل هاي تركيب دراي نيز  با آن در جدول دورهدورة بعدي  وجود دارد بنابراين عنصر هم
.است 3كاتيون با بار

.گروه است هم د،دول قرار دارجدوم  ةقرار دارد با عنصري كه در خانتناوبي دهم جدول  ةعنصري كه در خان) ب
.دوره است زدهم جدول قرار دارد هميا ةخانقرار دارد با عنصري كه در تناوبي دهم جدول  ةعنصري كه در خان) پ
.است 9 برابر17عدد اتمي اولين عنصر گروه ) ت

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

Aدر صورتي كه. توپ يكديگرندايزو Bو Aدو ذره - 187 2 ،10 الكترون داشته باشد و اتمB ،13 نوترون داشته باشد، عدد جرميB چند است؟
1 (23  2 (24   
3 (25   4 (26 

H1اگر براي هيدروژن دو ايزوتوپ - 188
H2و 1

O16اكسيژن دو ايزوتوپ و براي1
O17و 8

توان در ها مي چند نوع مولكول آب با اين ايزوتوپرا در نظر بگيريم، 8
نظر گرفت؟

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

189 -/1 156Fe. (شود مي Feاتم..............  تقريباًمول آهن بوده و .............. گرم ميخ آهني داراي 4 g.mol(  

1 (/ / 231 5 10 0 0252( / / 231 5 10 0 25

3 (/ / 221 5 10 0 254 (/ / 221 5 10 0 025

يك نوترونتر  و ايزوتوپ سنگينبرابر باشد و پروتون   تر تعداد نوترون اگر در ايزوتوپ سبكمربوط است،  B5عنصر ايه توجه به شكل زير كه به ايزوتوپبا  - 190
.)ر بيشتر استتر بو نگيندرصد فراواني ايزوتوپ س(است؟  amuبرابر بور چند جرم اتمي ميانگينتر داشته باشد،  بيشتر از ايزوتوپ سبك

1 (/11 6

2( /10 4

3 (/10 8

4 (/10 2
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شود؟شود؟ آيا مقررات آزمون اجرا ميآيا مقررات آزمون اجرا مي ):):سوال هاي نظم حوزهسوال 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

هاي علمي در ابتداي گويي به نظرخواهي و سؤال زمان هاي شروع پاسخ(شود؟  شروع مي به موقـعي شما  آيا آزمون در حوزه -294

)ي نظرخواهي آمده است برگه

.شود س ساعت آغاز نميگويي به نظرخواهي رأ پاسخ) 2.شود بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي) 1

.نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4  .شود نميهاي علمي رأس ساعت آغاز  گويي به سؤال پاسخ) 3

رينـمتأخ

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

.داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند) و حتي گاهي اوقات پس از آن(خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون ) 1

د اما نه به طور كاملشو اين موضوع تا حدودي رعايت مي) 2

.شود شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي شوند و بعداً وارد حوزه مي بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي) 3

.ودش نظمي و سروصدا ايجادنمي اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي) 4

انـمراقب

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

ضعيف) 4   متوسط) 3                 خوب) 2     خيلي خوب) 1

ترك حوزه –پايان آزمون 

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

گاهي اوقات) 2  .شود ي ترك حوزه داده مي آزمون اجازه بله، قبل از پايان) 1

گاه خير، هيچ) 4    به ندرت) 3

امروز  ونـارزيابي آزم

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

ضعيف) 4  متوسط) 3                خوب) 2  خيلي خوب) 1
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