
  

 

  »98ارديبهشت ماه  13« آزمون
  رياضي اختصاصي دوازدهم

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

  گويي زمان پاسخ  شمارة صفحة سؤال شمارة سؤال تعداد سؤال  نام درس
 15'  3-4 81-90 10  2حسابان 

 15'  5 91-100 10  رياضي پايه

 15'  6 101-110 10  3هندسه 

 10'  7 111-120 10  ستهرياضيات گس

 15'  8-9 121-130 10  2هندسه 

 15'  10 131-140 10  آمار و احتمال

 30' 11-13 141-160 20  3فيزيك 

  30' 14-17 161-180 20  2فيزيك 
 181-190 10  3شيمي 

22-18  
'10  

 10' 191-200 10  1شيمي 

  --  23 290-298 9  نظرسنجي و نظم حوزه
 165'  24 81-200 120  جمع كل

  الفبا حروف ترتيب به طراحان

صي
صا

اخت
  

  نام طراحان  نام درس

  2رياضي پايه و حسابان
 سعيد مديرخراساني –جاني  فرنود فارسي –حميد عليزاده  –عرفان صادقي  –علي شهرابي  –ياسين سپهر  –طاهر دادستاني  –اميرهوشنگ خمسه 

  جهانبخش نيكنام–ميالد منصوري 

  هندسه
 محسن محمـدكريمي   –محسن فاطمي سيد  –اصل  رضا عباسي –خطيبي  عليرضا شريف –سيدامير ستوده  –حسين خزايي  –وب اميرحسين ابومحب

  داريوش ناظمي –محمدعلي نادرپور  –ميالد منصوري  –مهرداد ملوندي  –رضا مرتضوي  سيدعادل

  رياضيات گسسته
 سيدمحسـن فـاطمي   –عليزاده  اكبر علي –مهدي عزيزي  –خطيبي  عليرضا شريف –ذوالفقاري سيدوحيد –رضا پورحسيني  –اميرحسين ابومحبوب 

  سروش موئيني –نويد مجيدي 
  فرهاد وفايي –ميالد منصوري – محمدجواد محسني –علوي  مرتضي فهيم –اصغري  عزيزاله علي –عباس اسدي اميرآبادي  –اميرحسين ابومحبوب   آمار و احتمال

  فيزيك
 ميـثم دشـتيان   –بيتـا خورشـيد    – حسـن جمعـه   –زهره آقامحمدي  –نسب  عبدالرضا اميني –نصراله افاضل  –بابك اسالمي  –فرد  خسرو ارغواني
 مصـطفي كيـاني   –بهـادر كـامران    –سـياوش فارسـي    –پور  اله علي روح –سعيد طاهري بروجني  –سعيد شرق  – كاظم شاهملكي -محمد ساكي 

  شادمان ويسي –سيدامير نيكويي نهالي  –حسين ناصحي  –افشين مينو  –سيدعلي ميرنوري  –غالمرضا محبي  –اميرحسين مجوزي 

  شيمي
 محمـد كوهسـتانيان    –ميكائيـل غـراوي    –محمـد عظيميـان زواره    –پـور   مبينا شرافتي –كوكنده  حسن رحمتي –جواد جديدي  –محمدرضا پورجاويد 

  محمد وزيري –محمدحسن محمدزاده مقدم –حسن لشكري 

  ويراستاران و گزينشگران

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

 اميرحسين ابومحبوب  كاظم اجاللي  گزينشگر
  كوكنده حسن رحمتي  مصطفي كياني  اميرحسين ابومحبوب  اميرحسين ابومحبوب حسين خزايي

گروه 
  ويراستاري

  مرضيه گودرزي
  علي ارجمند

  كفش د زرينحمي

  عليرضا صابري 
 سيدعادل حسيني 

  عليرضا صابري 
 سيدعادل حسيني 

  عليرضا صابري 
 سيدعادل حسيني 

  كفش حميد زرين
 اميرحسين برادران

  صفت علي حسني
  علي علمداري
  نژاد ايمان حسين
  پور مبينا شرافتي

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

  توليد و فني گروه
  

محمد اكبري  گروه مدير
 زادهنرگس غني  ئول دفترچهمس

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

  سوران نعيمي  ناظر چاپ
  

  زمونآگروه 
  »وقف عام« چي بنياد علمي آموزشي قلم

 021021--64636463تلفن:   تلفن:     ––  923923پالك پالك   ––خيابان انقالب بين صبا و فلسطين خيابان انقالب بين صبا و فلسطين  :دفتر مركزي
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  3ة صفح   رياضياختصاصي دوازدهم   98ارديبهشت  13آزمون  - 7پروژة 

 

 

 

 

 

 

 
fتابع مربوط به نمودار  مقابلاگر شكل  - 81  تواند نمودار تابع  باشد، كدام نمودار ميf ؟  باشد 

1(     2(   

3(     4(   

اگر تابع  - 82 f x ax cosx   يك تابع اكيداً يكنوا روي  باشد، مجموعة مقاديرa ؟  كدام است 

1(  2 1 1 2, ,         2( 1 1,     

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

اگر تابع  -83 
 21 2 1

1
4 1

x ;x

f x m ;x

x ;x

   
 
  

 كدام است؟ m مجموعة مقاديراكسترمم نسبي نداشته باشد،  

1( 3 2m       2( 4 2m     

3( 2m   3ياm       4( 3m    2ياm    

اگر شيب خط گذرنده از نقاط اكسترمم نسبي تابع  - 84  2 2
x

f x
x a




؟ توانـد باشـد   يك از مقادير زير مي كدام aباشد،  6برابر  

 0a  

1( 1
2 3

   2( 1
3 2

  3( 1
2 2

  4( 1
3 3

  

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

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

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  ن قبلآزمو 10چند از 
    

دقيقه 15 وقت پيشنهادي:  144تا  111هاي  صفحه :كاربردهاي مشتق:  2حسابان 
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  4ة صفح   رياضياختصاصي دوازدهم   98ارديبهشت  13آزمون  - 7پروژة 

 

 

 

 

 

تابع  -85  3 2f x x kx k   حراني دارد. ب ةفقط يك نقطk ؟  تواند داشته باشد چند مقدار صحيح مي 

1( 3    2( 4  

3( 5    4( 6  

ماكزيمم و مينيمم تابع  kبه ازاي كدام مقدار  - 86  3 23f x x x k    1در بازة 3,   ؟  قرينة يكديگرند 

1( 1    2( 2  

3( 3    4( 4  

ترين حجم اين مكعب مسـتطيل، در صـورتي    واحد، يك مكعب مستطيل بسازيم. بيش 48يك قطعه سيم به طول  باخواهيم  مي -87

 برابر بعد ديگر باشد، كدام است؟ 3كه يكي از بعدها 

1( 40    2( 48  

3( 60    4( 64  

نمودار تابع  -88  21 164f x x x  ؟  ه كدام نمودار استدر اطراف نقطة عطفش، شبي 

1(     2(   

3(      4(   

خط مماس بر نمودار تابع  - 89  3 2 20f x x bx cx     در نقطة 2 26A ,  كند. مقدار ماكزيمم  عبور مي نموداراز  ،آنروي

 ؟  كدام است fنمودارنسبي 

1( 24    2( 26  

3( 28    4( 30  

نمودار تابع  - 90  3 2 4f x x ax bx     نشان داده شده است.  مقابلدر شكلa ؟  كدام است 

1( 2    2( 3  

3( 2-    4( 3-  
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  5 ةصفح   رياضياختصاصي دوازدهم   98 ارديبهشت 13آزمون  - 7 ةپروژ

 

  
2هاي معادلة  جواب bو  aاگر اعداد غيرصفر  -91 0x ax b   2ترين مقدار عبارت  باشند، كمx ax b  ؟  كدام است 

1( 2
3   2( 9

4   3( 9
4   4( 1   

2معادلة  - 92 1 2x x x    ؟ چند جواب دارد 
  4 )4  2 )3  1 )2  صفر )1

محل برخورد وارون تابع  - 93  2 3f x x x   با محورyها از نيمساز ربع اول و سوم چقدر فاصله دارد؟ 

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

4   
اگر  - 94  2 1f x x    و  1 3g x x  ،1ضابطة تابع  باشدgof  ؟  كدام است 

1( 23 12 14x x     2( 2 6 8x x    3( 22 5 10x x     4( 24 6 3x x    

اگر  - 95  1 2xf x a
ab

  ، 1 1 2f /  1و 3 22f /
   
 

2باشد، حاصل   9a b ؟  كدام است 

1( 9  2( 8-  3( 18  4( 8  
اگر  - 96     1 1 15 3 3 5log x log x log xlog x       باشد، حاصل 19

3
xlog  ؟  كدام است 

1( 16  2( 12  3( 8  4( 4  

بخشي از نمودار تابع مقابل شكل  - 97  1f x bsin x   94است. مقدار
3f
 

 
 

 ؟  كدام است 

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

3مقدار عبارت  - 98 5
14 14 14sin sin sin
   كدام است؟ 

1( 1
4   2( 1

8   3( 1
12   4( 1

16   

22اگر  - 99

1 3
4x

ax
lim b

x

 



18aباشد، مقدار   b ؟ كدام است b   

1( 1  2( 3  3( 5  4( 7  

اگر تابع  - 100 

3 3 02
2 0

2 2 0
1 2

x a ;x

f x b ;x

sin x
;x

cos x

      

 
 

0xدر     ،مقدار پيوسته باشدa b نماد جزء صحيح است.)[](؟ كدام است ، 

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

دقيقه 15 وقت پيشنهادي:  151تا  1هاي  صفحه: (كل كتاب) 1حسابان : رياضي پايه

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

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

 زمون امروز چيست؟گذاري شما براي آ هدف

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

Kan
oo

n.
ir

www.Kanoon.ir



  6ة صفح  رياضي اختصاصي دوازدهم   98ارديبهشت  13آزمون  - 7پروژة 

  

  
1سه بردار -101 3 1a ( , , ) 

،2 1b ( ,m, )


1و 1 1c ( ,m , ) 
 .در يك صفحه قرار دارند mكدام است؟  

  -1) 4  1 )3  صفر )2  2 )1
نقــاط -102 2 3 4A , ,و 2 5 0B , ,   ةنقطــاگــر  .انــد مفــروضM ــر  داشــته باشــدچنــان قــرار  ABخــط پــاره روي ب

3MAكه MB 
 
    كدام است؟ Mةمختصات نقط ،

1(1 4 1( , , )   2(2 3 1( , , )    3(2 3 1( , , ) 4(1 3 1( , , )   
AB(AC.CB)است. حاصل عبارت  2ضلع طول االضالع به  ، مثلثي متساويABCمثلث - 103 (AB.BC)AC

     
 ؟كدام است 

1(2CB


  2( 2BC


   3( 4CB


  4(4BC


  
3uطول تصوير قائم بردار  -104 ( i j) ( j k)   

    ةبر صفحxy ،ةچند برابر طول تصوير قائم آن بر صفحyzاست؟  

1 (5   2  (5
2  3 (5

3  4 (1
3  

aابتداي سه بردار غيرصفر و متمايزاگر مبدأ مختصات  - 105
،b


cو
  نقاطوA،BوC    در (با همين ترتيب) انتهاي سه بـردار مـذكور

ABباشند به طوري كه 3Rفضاي || AC
 

a، آنگاه b
؟كدام است    

1(a c b c  
    2(a c b c  

    3(c a b c  
    4(c a b c  

    
3aاگر  -106 b 

  1وa.b 
 طول تصوير قائم باشد ،a

  بر راستايb


a، چند برابر 
 ؟است  

1( 1
4   2( 1

2   3( 2
3   4 (1

3   

aاگر  - 107
  وb


8aدو بردار و   b 

 ترين مقدار ضرب داخلي دو بردار  باشد، بيشa
  وb


  ؟كدام است 

1( 2  2( 4  3( 8  4 (16  

بارت سه عدد حقيقي باشند، حداكثر مقدار ع cو  a ،bاگر  - 108 2

2 2 2
4

4
a b c

a b c

 

 
  ؟كدام است 

1( 2  2( 3  3( 4  4 (6  
نقاط  -109 1 2 3M , , ، 6 5 4N , ,  و 7 8 9P , , هاي اضالع مثلث  وسطABC     هسـتند. مسـاحت مثلـثABC   كـدام

  ؟است
1( 12 6   2( 24 6   3( 12   4 (24   

aبردارهــاي  -110
 ،b


cو  

 2طــول واحــد هســتند و  بردارهــايي بــه 2 2 9a b b c c a     
     باشــد. انــدازة بــردار  مــي

2 5 5a b c 
  ؟كدام است  

1( 8  2( 5  3( 3  4 (4  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف3هندسه هاي درس  گويي به سؤال سخلطفاً قبل از شروع پا

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

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  مروزبراي آزمون ا10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
   

قيقهد 15وقت پيشنهادي:   84تا  73هاي  صفحه: بردارها:3هندسه
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  7ة صفح  رياضي اختصاصي دوازدهم    98ارديبهشت  13آزمون  - 7پروژة 

 

  
ـ  3درسـي و يكـي از آنهـا داراي     ةپاي 4تاي آنها داراي  6دبيرستان است كه  7شهري داراي  -111  85اگـر   درسـي اسـت.   ةپاي

 پايه هستند؟ اي و هم مدرسه ها هم آموز دبيرستاني از اين شهر را به تصادف انتخاب كنيم، حداقل چند نفر از آن دانش

1( 3  2 (4  3( 5  4 (6  
ـ   k ةباشد. اگر هر زير مجموع 3پذير بر  و بخش 35تر از  اعداد طبيعي كوچك ةمجموع Aفرض كنيد  - 112 ، A ةعضـوي از مجموع

  كدام است؟ kترين مقدار  گاه كم باشد، آن 33دست كم داراي دو عضو با مجموع 
1( 5  2( 6  3( 7  4 (8  

 2ن باشـيم  مهرة سبز موجود است. دست كم چند مهره از كيسه خارج كنيم تا مطمئ 6مهرة آبي و  5مهرة قرمز،  3اي  در كيسه -113
  است؟   هاي سبز بيرون آمده مهرة آبي يا تمام مهره 3مهرة قرمز يا 

1( 7  2 (8  3 (9  4 (10  
ها چقدر بايد باشد تا مطمئن باشيم حـداقل   ايم. حداقل تعداد مهره هاي قرمز، آبي و سفيد ريخته هايي با رنگ در دو كيسه، مهره - 114

 رنگ داريم؟  مهرة هم 3ها، دست كم  در يكي از كيسه

1 (9  2 (13  3 (15  4 (19  
دهيم. اين عمل بايـد حـداقل    سكه مي 50ها  كنيم و به هر يك از آن نفر را انتخاب مي 4نفر در هر مرحله به تصادف  10از بين  -115

  ؟سكه رسيده است 400ها فردي وجود دارد كه به او حداقل  چند بار انجام شود تا مطمئن شويم بين آن
1 (17  2 (18  3 (19  4 (20  

تـر از   از آنها كم نقطهدو حداقل ئن باشيم فاصلة م، حداقل چند نقطه انتخاب كنيم تا مط4و  3، 2درون مكعب مستطيلي به ابعاد  - 116
 است؟ 3

1( 25  2( 37  3( 49  4 (13  
  چند عدد طبيعي سه رقمي وجود دارد كه نه مربع كامل باشند و نه مكعب كامل؟ - 117

1( 706  2( 742  3( 836  4( 874  
50 ةچند عضو از مجموع - 118 51 52 80S { , , , ..., }  اول هستند؟ 6نسبت به  

1( 10  2( 11  3( 12  4( 13  
يك از مجموعة  به چند تابع غير يك - 119 1 2 3 4A , , ,  به مجموعة 5 6 7 8B , , , توان يافت كه شـامل زوج مرتـب    مي 1 7, 

  ؟باشند
1( 48  2( 52  3( 56  4 (58  

1طوري كه  به nچند عدد طبيعي  -120 100n   ؟پذير باشد بخش 5و  3، 2وجود دارد كه تنها بر يكي از اعداد  
1( 39  2( 42  3( 45  4 (48  

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

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

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

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

 قيقهد 10وقت پيشنهادي:   85تا  74هاي  صفحه: تركيبيات (شمارش):  رياضيات گسسته
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  8ة صفح  رياضي اختصاصي دوازدهم   98ارديبهشت  13آزمون  - 7پروژة 

 

  

  

. اگردايره است نيم يك قطر AB، زيردر شكل  - 121 2DC x، Ê x  3وÂ x  ،باشدx كدام است؟  

1(30   

2(20  

3(15  

4(10  

,4C(O ةمطابق شكل در داير -122 6برابر  MTدهيم. اگر طول مماس  امتداد مي M ةخود تا نقط ةرا به انداز AB، وتر (   باشـد،  2

   كدام است؟ ABمركز دايره از وتر  ةفاصل

1(5    2( 7  

3(10    4( 2 3  

 2هـاي   زهخط به اندا تر را به دو پاره اي محيط شده است. اگر دايره، ساق بزرگ بر دايرهABCDةالزاوي قائم ةذوزنق ،مطابق شكل -123

  ذوزنقه كدام است؟ ةترين قاعد تقسيم كند، طول بزرگ 8و

1 (10    2 (12    

3 (14    4 (16  

4هاي سه دايره به شعاع ،مطابق شكل -124 33R, تـرين   وچـك شعاع كRاند. اگر مماسdدو به دو مماس خارج بوده و هر سه بر خط,

  ؟دايره نباشد، مقدار آن كدام است

1(25
3    2(12    

3(6 2    4(8   

  ة سؤالگذاري قبل از شروع هر درس در دفترچ هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف2هندسه هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

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

  براي آزمون امروز 10ذاري چند از گ هدف  آزمون قبل 10چند از 
    

قيقهد 15وقت پيشنهادي:   76 تا 9هاي  صفحه: كل كتاب: 2هندسه 

A M

T

B

O
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كنيم. تبديلي كه مربع اوليـه را   رسم مي 2d خط بازتاب شكل حاصل را نسبت به پسو س 1dخط نسبت به ابتدا بازتاب مربع را  - 125

    مركز مربع است) O(؟ثابت تبديل دارد ةكند، چند نقط به آخرين شكل تصوير مي

  شمار بي )2    صفر )1

3( 1    4 (2  

BGمساحت محصور بين مثلث و تصوير آن تحت انتقال با بردار  و ABCمركز ثقل مثلث  Gاگر  -126


باشـد،  مربـع  واحد  6برابر  

  ؟كدام است ABCمساحت مثلث 

1( 36  2( 42  3( 48  4 (54  

4گر مساحت سطح محصور بين مربع و تصوير آن برابـر  دهيم. ا حول نقطة تالقي قطرهاي آن دوران مي 45مربعي را  -127 4 2 

  ؟باشد، طول ضلع مربع كدام است

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

4ABبه اضالع  ABCدر مثلث  - 128  ،5AC   7وBC  نيمساز زاوية داخلي ،A ميانة ،CM  را در نقطةI كنـد.   قطع مي

  ؟كدام است MIخط  طول پاره

1( 33
5     2( 33

7   

3( 2 33
5     4 (2 33

7   

الزاوية  در مثلث قائم -129 90Â ABC  تقسيم كرده است. اگر مساحت اين مثلـث   2به  1، نيمساز زاوية قائمه، وتر را به نسبت

  ؟كدام است Aباشد، طول نيمساز زاوية داخلي  9برابر 

1( 2 2     2( 3  

3( 2 3     4 (4  

1ADدر شكل زير اگر  - 130  ،3BD  ،5CD   7وBC   باشد، آنگاه مساحت مثلثABC ؟كدام است  

1( 5 3     2( 21 3
4   

3( 6 3     4 (25 3
4  
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  10 ةصفح  رياضي اختصاصي دوازدهم   98ارديبهشت  13آزمون  - 7 ةپروژ

 

  
اگر سه  .آزمون عملي دانشجويان در شكل زير داده شده است ياه هنمودار مستطيلي نمر -131

7 ترتيب هاي آنها به كه نمرهدانشجو  حـذف گرديـده و   كـالس   است، از ايـن  3و  1، /5
2 هاي نمرهدانشجو با  2 هاجاي آن به ، زاوية مربـوط بـه   به اين كالس اضافه شوند 9و  /5

8دستة  10 كند؟ اي چند درجه تغيير مي در نمودار دايره  
  18 )2    صفر )1
3( 10 8/    4( 9  

و  16آمـوز،   است. اگر باالترين نمرات ايـن دانـش   14آموزي با هم مساوي و برابر  درس دانش 6ميانگين و ميانة نمرات امتحاني  -132
  ؟تواند باشد ميها كمترين نمره را گرفته است، كدام  باشد، مجموع نمرات دو درس كه در آن15

1( 25  2( 26  3( 27  4( 28  
9هاي آماري  در داده - 133 23 5 3 8 6 12 13 14 15 15, , , , , , , , , تر از چارك سوم كـدام   تر از چارك اول و كوچك هاي بزرگ ميانگين داده، ,

 است؟  
1( 5/10  2( 9  3( 2/11  4 (4/9  

  ، واريانس كدام است؟4و  3، 2، 1هاي  رو براي داده اي روبه با توجه به نمودار ميله -134
1( 1 5/    2 (1 25/  
3 (0 75/    4 (1  

هاي  يابد. مجموع داده درصد افزايش مي 50 تغييراتواحد از هر يك كم كنيم، ضريب  8دادة آماري را سه برابر كرده و  15اگر  - 135
 كدام است؟ جديد

1 (120  2 (240  3 (480  4 (60  
ها حذف كنـيم، واريـانس    داده اينرا از  8و  5، 5هاي  است. اگر داده 2و  6ترتيب برابر  دادة آماري به 13ميانگين و انحراف معيار  -136

  ؟مانده كدام است هاي باقي داده
1( 2/4  2( 4/4  3( 5/4  4 (6/4  

  ؟است نادرستاي  اي و طبقه هاي خوشه گيري يك از موارد زير در مورد نمونه كدام - 137
  دهد. اي كاهش مي گيري طبقه هزينه و زمان را نسبت به نمونه ،اي گيري خوشه نمونه )1
  گيريم. عنوان نمونه در نظر مي هاي انتخاب شده را به اي، همة واحدهاي آماري خوشه وشهگيري خ در نمونه )2
  ها تفاوت بيشتري داشته باشد. اي بهتر است ويژگي مورد بررسي درون خوشه گيري خوشه در نمونه )3
  اي برابر يكديگر است. گيري طبقه طبقات در نمونه ةانداز ههموار) 4

  دفي زير كيفي ترتيبي است؟يك از متغيرهاي تصا كدام - 138
  خانواده يك  انفرزندتعداد  )4  جنسيت فرد )3  ميزان رضايت از شغل )2  ميزان دماي هوا )1

  ؟استفاده كرد توان نميا ه آوري داده ها براي جمع دادگاناز يك از موضوعات زير،  در كدام -139
  در كل كشور 97ل تعداد مجروحان در تصادفات رانندگي سا )2    هاي كشور تيراژ روزنامه )1
  كنند. تعداد عابراني كه در يك روز خاص از يك پل عابر استفاده مي) 4  تعداد پروازهاي خروجي فرودگاه مهرآباد در يك روز خاص )3

از جامعة  -140 1 2 3 8, , , ـ   يكنيم. با چه احتمال تايي انتخاب مي 6يك نمونة  ,... ت بـرآورد  اين نمونه، ميانگين جامعه را دقيقـاً درس
  ؟كند مي
1( 1

28   2( 3
28   3( 1

7   4 (1
4   

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

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

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

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

 قيقهد 15وقت پيشنهادي:   آمار و احتمال:  1رياضي /  استنباطيآمار آمار توصيفي + :  آمار و احتمال
  170تا  152هاي  صفحه:  1/ رياضي 127تا  73هاي  صفحه:  آمار و احتمال

فراواني نسبي

 داده
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  11ة صفح  رياضي اختصاصي دوازدهم   98ارديبهشت  13آزمون  - 7 ةپروژ

  

  
216برابر با شود،  زرد در خأل گسيل مينور  رنگ ثانيه توسط يك المپ تك 18 مدت هايي كه در تعداد فوتون - 141 10 باشد. اگـر   مي

m كدام است؟ب وات باشد، توان المپ برحس 660nmزرد نور موج  طول
h / J.s , c

s
34 86 6 10 3 10     

 
  

1 (40  2 (300  3 (250  4 (100  
برابـر   2است. به سطح فلز نيكل بار اول نوري با بسـامد   4eVبرابر باكمترين انرژي الزم براي كندن الكترون از سطح فلز نيكل  -142

هاي خروجي از سطح فلـز در   الكترون تنديتابانيم. بيشينة  بر بسامد آستانه ميبرا 44/2بسامد آستانه و بار دوم نوري با بسامد 
 ؟دوم چند برابر حالت اول خواهد بود حالت

1 (2/1  2 (44/1  3 (72/0  4 (6/0  
 Bو  Aها بر حسب بسامد نور فرودي به سـطح دو فلـز    فوتوالكترونبيشينة در آزمايش فوتوالكتريك، نمودار انرژي جنبشي  -143

ها هنگام كنده شدن از سـطح   هر دو فلز بتابد، بيشينة تندي فوتوالكترونسطح به  fمطابق شكل زير است. اگر نوري با بسامد 

است؟  THzچند  fخواهد بود.  Bدو برابر فلز  Aفلز  346 63 10h / J.s   

1 (1000    2 (2000  
3 (4000    4 (8000  

C و  A ،Bدر آزمايش فوتوالكتريكي سه باريكة نور تكفام  -144 A B C      را به فلزA در آزمايش ديگري و تابانيم  مي
C' و  A ،Bرا به سه سطح فلزي  Aنور  0 0 0A B Cf f f    تابانيم. كدام گزينه نمودار  ميmaxK  0بر حسبW   را بـراي

 ).دهد ها رخ مي (پديدة فوتوالكتريك در تمام آزمايش ؟دهد به درستي نشان مي صورت كيفي به اين دو آزمايش

1( 

Kmax

W

A

B

C

Kmax

W

A'

B'

C'

  2( 

Kmax

A

B

C

W

Kmax

W

A'

B'

C'

  3( 

Kmax

A

B

C

W

Kmax

W

A'

B'

C'

  4 (

Kmax

W

A

B

C

Kmax

W

A'

B'

C'

  

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

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

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

قيقهد 30وقت پيشنهادي:   156تا  115هاي  صفحه: اي آشنايي با فيزيك هسته -آشنايي با فيزيك اتمي :  3فيزيك 
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3nروني در تراز هيدروژن، الكتاتم در  - 145  ؟ولت است ترين انرژي مربوط به فوتون تابشي توسط آن چند الكترون قرار دارد. بيش 

  1 15 80 01 4 10 3 10 m
R / nm ,h eV.s , c

s
       

 
  

1 (20
3   2 (3

20   3 (3
32   4 (32

3   

3nدر مدار  ، الكتروندر يك اتم هيدروژن -146  رنگي با بسامد  تك نور قرار دارد و با جذب پرتوTHz240    به مـدار برانگيختـة
رود. با در نظر گرفتن تمام گذارهاي ممكن، اگر اين اتم به حالت پايه  باالتر مي 1n  ييهـا  مـوج  برود، چند نوع فوتون با طول 

تواند تابش كند؟  در محدودة فروسرخ مي 1513 5 4 10RE / eV , h eV.s    

1 (10  2 (7  3 (3  4 (5  
در اتم هيدروژن و در سري بالمر -147 2n كـدام   ،بش شـود توانـد تـا   كه مـي  موج فوتوني ترين طول بلندترين به كوتاه ، نسبت 

  است؟
1 (3    2( 5/4    
3( 8/1    4 (2/1  

4nدر اتم هيدروژن، الكترون در تراز  -148   قرار دارد. اگر الكترون روي ترازn  شـود. بسـامد    برابر مـي  4سقوط كند، انرژي آن

 ؟فوتون گسيل شده چند هرتز است  1 80 01 3 10 m
R / nm , c

s
    

 
  

1 (152 103    2 (153 102   3 (159 1016    4 (1516 109    

15ترين فوتون خود با انرژي  پرانرژي ،پايهبه تراز  nدر اتم هيدروژن الكترون با گذار از تراز  -149
16 RE كند. انـرژي الزم   را گسيل مي

2nبه تراز  nاز تراز كه الكترون  براي اين  ؟برود، چند ريدبرگ است 

1 (15
16 RE   2 (30

16 RE   3 (5
144 RE   4 (15

144 RE   

 ؟نيستها صحيح  ل فوتونيگس ةكدام گزينه در مورد پديد - 150

  شود. ها مي شود كه اين موجب افزايش تعداد فوتون در گسيل القايي، يك فوتون وارد و دو فوتون خارج مي) 1
  بسامد است. جهت و هم فاز، هم فوتون گسيل شده در گسيل القايي با فوتون ورودي هم) 2
  شود. ميليزر مانند و اين موجب تقويت نور  تري در حالت برانگيخته باقي مي ها مدت زمان بسيار طوالني در ترازهاي شبه پايدار الكترون) 3
  شوند. هاي بيشتري به تراز انرژي باالتر برانگيخته مي لكترونها، ا اي فوتون در بعضي ترازها، در اثر گسيل كاتوره) 4

 ؟نيستكدام گزينه صحيح  -151

  ايزوتوپ يك عنصر، از لحاظ تعداد پروتون، يكسان هستند. ود) 1
  آيد. در اثر تغييرات ميزان انرژي در هستة اتم، اشعة گاما بوجود مي) 2
  ي است.ا عامل حركت الكترون به دور هسته، همان نيروي هسته) 3
  دهد. اتم هنگام تشكيل از دست مي ةاي است كه هست انرژي بستگي هسته، انرژي) 4
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 ؟وجود نوترون در هسته چه اثري دارد - 152

  ها باشد، هيچ اثري ندارد. ها كمتر از تعداد پروتون كه تعداد آن در صورتي) 1
  شود. ناپايداري هسته مي ثها باع با قرار گرفتن بين پروتون) 2
  شود. اي قوي، بدون افزايش نيروي الكتريكي، باعث پايداري هسته مي يش نيروي هستهبا افزا) 3
  به دليل خنثي بودن اثري ندارد.) 4

، Aاست، با افـزايش   44بيش از  Aداري كه هاي پاي عدد جرمي باشد، براي ايزوتوپ Aعدد نوتروني و  Nعدد اتمي،  Zاگر  - 153

Zنسبت 

N
 ؟كند چگونه تغيير مي 

Aبرابر ) 3  يابد. كاهش مي) 2  ماند. ثابت مي) 1 N .يابد. افزايش مي) 4  است  

Si  شود؟   قابل، كدام ذره گسيل ميدر معادلة واپاشي م - 154 Al ...
2727
1314    

  ) پوزيترون4  ) نوترون3  ) آلفا2  پروتون) 1
Aدر واكنش - 155 * A

Z ZX X   ،جرمA *
Z X 298ةبه انداز 10 گرم از جرمA

Z X گامـاي   ةصورت انرژي اشـع  اينتر است. در  بيش

8ولت است؟ خارج شده چند كيلوالكترون 193 10 1 6 10m
(c ,e / C)

s
    

1 (45    2 (45000  
3 (90    4 (90000  

151انرژي فوتوني با بسامد - 156 8 10/ Hz346؟معادل انرژي حاصل از چند گرم ماده است 10h J.s) 83و 10 m
(c

s
     

1(351 2 10/   2(342 10   3(321 2 10/   4(292 10   
د گـرم مـاده   از آن ماده باقي مانده باشد، چن 3gروز فقط  84روز است. اگر پس از گذشت  14عمر يك مادة پرتوزا برابر با  نيمه - 157

 ؟واپاشيده شده است

1 (93  2 (189  3 (96  4 (192  
بـر   tاسـت.   مقابـل مانده بر حسب زمان براي يك عنصر پرتوزا مطابق شـكل   نمودار جرم باقي - 158

 ؟حسب روز كدام است

1 (25/1    2 (5/2   
3 (75/3    4 (5  

 ؟باشند يها  صحيح م يك از آن هاي زير كدام از بين عبارت - 159

  انيم داراي انرژي جنبشي هستند.رهاي آزاد شده در شكافت هستة او الف) نوترون
  باشد. ا، بتا و گاما، بيشترين سرعت مربوط به پرتوي گاما ميلفب) در بين پرتوهاي آ

  شود. گاما در ميدان مغناطيسي منحرف مي يپ) پرتو
  باشد. يكي مثبت ميحامل بار الكتر ت) پرتوي 

  ب و ت ) 4  الف و ب) 3  ب و پ و ت) 2  الف و ب و ت) 1
D   ؟كند اي مقابل را كامل مي كدام گزينه واكنش هسته -160 T He ...    

1 (   2 (   3 (   4 (n  
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  14 ةصفح  رياضي دوازدهم اختصاصي   98ارديبهشت  13آزمون  - 7 ةپروژ

  

  
11الكترون بدهيم، بار الكتريكي آن  nاست. اگر به اين جسم  qكي يجسمي داراي بار الكتر - 161 C    و اگـر از آنn   الكتـرون

5بگيريم، بار الكتريكي آن  C   .خواهد شدn ؟كدام است  191 6 10e / C   

1 (135 10   2 (1410   3 (131 875 10/    4 (133 75 10/    

يكسـان بـا بارهـاي    كوچـك  را تحمل كند. اگر دو گلولـة   4Nتواند نيرويي به بزرگي  اي شكل زير حداكثر مي كف لولة شيشه -162
3 C  چنـد   دو گلولـه مراكـز  فاصـلة بـين   كف لوله نشكند، كمتـرين   ،و بعد از ايجاد تعادل را به آرامي درون لوله قرار دهيم

( ؟باشدتواند  ميمتر  سانتي
2

9
29 10 N.m

k
C

  نظر شود.) ها صرف و از تمام اصطكاك  

1 (3 5     2 (9 5   

3 (4 5 10/     4 (9 2   

1اي  ار بار الكتريكي نقطهمطابق شكل زير، چه -163 0 02q / C  ،2 0 06q / C  ، 3 0 04q / C   4وq هاي مساوي  در فاصله
صورت  به SIز دايره در اند. اگر بردار ميدان الكتريكي برايند ناشي از اين چهار بار در مرك از هم روي محيط يك دايره ثابت شده

1500 2000E i j 
 

 ؟چند ميكروكولن است 4qباشد، بار  
2

9
29 10 N.m

k
C

 
  

 
  

1 (06/0    2 (06/0 -  

3 (02/0    4 (02/0 -  

و بـار   2gجـرم   اي بـه  اند. اگر ذره متصل شده 400Vريكي ل الكتياختالف پتانس همطابق شكل زير، دو صفحة رساناي موازي ب -164
12الكتريكي  C  رسد برابر با چند متر بر ثانيـه   كه به صفحة بااليي مي از مجاورت صفحة پاييني رها شود، تندي ذره هنگامي

10( ؟است N
g

kg
 نظر شود.) و از نيروهاي اصطكاك صرف 

1 (0 4 35/     2 (2  

3 (4 30     4 (4 5   

قيقهد 30وقت پيشنهادي:   130تا  1هاي  صفحه: كل كتاب:  2فيزيك 

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف2فيزيك هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

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

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 
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  15 ةصفح  رياضي دوازدهم اختصاصي   98ارديبهشت  13آزمون  - 7 ةپروژ

1به شعاع داخلي رسانا اي در مركز يك پوستة كروي  يك بار الكتريكي نقطه - 165
3
2R R   2و شعاع خـارجي 2R R   .قـرار دارد

كروي چند برابر اندازة چگالي سطحي بار روي سطح خارجي پوسـتة كـروي    ةاندازة چگالي سطحي بار روي سطح داخلي پوست

 ؟است

1 (4  2 (9  3 (1  4 (16
9   

شده را تخليه كنيم، ظرفيت خازن و انـرژي الكتريكـي   درصد از بار الكتريكي ذخيره شده روي صفحات يك خازن شارژ  40اگر  -166

 (ولتاژ دو سر خازن ثابت است.) ؟كند ترتيب از راست به چپ چگونه تغيير مي ذخيره شده در خازن به

  يابد. درصد كاهش مي 64، يابد كاهش ميدرصد  60) 2  يابد. درصد كاهش مي 36 يابد، درصد كاهش مي 40) 1

  يابد. درصد كاهش مي 64ماند،  ثابت مي) 4  يابد. كاهش ميدرصد  36ماند،  ثابت مي) 3

كتريكـي  لباشد و مقاومت ا Bبرابر قطر مقطع سيم  A ،3با هم برابر است. اگر قطر مقطع سيم  Bو  Aمسي جرم دو سيم  -167

 ؟چند اهم است Aباشد، مقاومت الكتريكي سيم  90برابر با  Bسيم 

1 (30  2 (270  3 (10  4 (810  

دو المپ با مشخصات  - 168 220 160V, W  و 110 60V, W 55الكتريكـي  صورت موازي به اخـتالف پتانسـيل    را بهV   متصـل

   ؟ها ثابت باشد، توان مصرفي مجموعة دو المپ چند وات خواهد بود كنيم. اگر مقاومت المپ مي

1 (25  2 (55  3 (5/12  4 (110  

169- n كه طول هر يك برابر با  اي مشابه را رساناي استوانهL كنـيم و در ايـن حالـت     صورت موازي به يكديگر متصل مـي  است، به

صـورت متـوالي بـه يكـديگر      ها را به درصد از طول هر مقاومت كم كنيم و آن 75است. اگر  Rمقاومت معادل مجموعه برابر با 

 ؟كدام است nشود.  مي Rومت معادل مجموعه در اين حالت نيز برابر با متصل كنيم، مقا

1 (10  2 (4  3 (2  4 (6  

ترتيب از راسـت   به ،دهند نشان مي 2Vو  1Vهاي  سنج را باز كنيم، اعدادي كه آمپرسنج و ولت Kدر مدار شكل زير، اگر كليد  - 170

 ها آرماني هستند.) سنج ج و ولتن(آمپرس ؟كند به چپ چگونه تغيير مي

  كاهش –ثابت  –كاهش ) 2    كاهش –افزايش  –افزايش ) 1

  كاهش - افزايش  –كاهش ) 4    افزايش –ثابت  –كاهش ) 3
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  16 ةصفح  رياضي دوازدهم اختصاصي   98ارديبهشت  13آزمون  - 7 ةپروژ

بسـته  kكـه كليـد   و هنگاميPمولد برابر با خروجيباز است، توان  kكه كليد يدر مدار شكل مقابل، هنگام - 171

    است. مقاومت دروني مولد چند اهم است؟Pمولد برابر با خروجياست، باز هم توان 

1( 1/8    2( 6    

3( 2/2    4( 1/1   

 SIدر ترتيب از راست بـه چـپ    دهند، به سنج و آمپرسنج نشان مي ، اعدادي كه ولتمقابلدر مدار شكل  -172

 سنج و آمپرسنج آرماني هستند.) (ولت ؟استكدام 

1 (6  ،5/0    2 (6  ،1  

3 (9  ،5/0    4 (9  ،1  

و ديگري بـين   Bو  Aنقاط خواهيم دو باتري را، يكي بين  دهد. مي اي از يك موتور الكتريكي را نشان مي شكل زير نماي ساده - 173

صـورت افقـي قـرار گيـرد.      ساعتگرد چرخيده و به ،چرخنده در وسط موتور يمطوري قرار دهيم كه آهنرباي دائ Dو  Cنقاط 

 ؟به كدام نقاط بايد وصل باشد ها مشخص كنيد پاية مثبت باتري

1 (A  وC     2 (A  وD   

3 (B  وC     4 (B  وD   

1ست. اگر ابر يكديگر عمود  12cmمطابق شكل زير، سطح دو حلقة حامل جريان به شعاع  -174 6I A  2و 8I A   باشد، بزرگـي

7 ؟ميدان مغناطيسي برايند در مركز مشترك دو حلقه چند گاوس است
0 12 10 T.m

A
    

 
  

1 (5/0    2 (55 10   

3 (7/0    4 (57 10   

اين مجموعه در ميدان  و وسيلة دو نيروسنج به حالت افقي نگه داشته شده است به 80cmدر شكل زير يك ميلة رسانا به طول  - 175

Bمغناطيسي يكنواخت 


1كه عمود بر صفحه است، واقع شده است. اگر جريان عبوري از ميلـه برابـر بـا      5/ A  و ازA   بـهC 

0باشد، هر نيروسنج عدد  6/ N  4عبوري از ميله برابر با و اگر جريان 5/ A   از وC  بهA   1باشد، هر نيروسنج عـدد 2/ N  را

 ؟خواهد داد. اندازة ميدان مغناطيسي برحسب تسال كدام است نشان

1 (1
8     2 (1

4   

3 (1
2     4 (3

4   
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  17 ةصفح  رياضي دوازدهم اختصاصي   98ارديبهشت  13آزمون  - 7 ةپروژ

0 لطو اي آرماني به داخل سيملوله بزرگي ميدان مغناطيسي يكنواخت -176 5/ m  حلقـه اسـت و از آن جريـان     1250كه دارايI 

100T، برابر با دكن عبور مي
  5است. اگر مقاومت الكتريكي سيملوله برابر با   سـر آن   باشد، اختالف پتانسـيل الكتريكـي دو

7 ؟برابر با چند ولت است
0 4 10 T.m

A
    

 
   

1 (50  2 (40  3 (30  4 (20  

است، عمود بـر   220cmدور حلقه است و مساحت هر حلقة آن  200كه داراي  10سطحي به مقاومت الكتريكي مسطح پيچة  - 177

جريان تا تسال بر ثانيه باشد  ميلياختي قرار دارد. اندازة آهنگ تغييرات ميدان مغناطيسي چند هاي ميدان مغناطيسي يكنو خط

 ؟آمپر در پيچه القا شود ميلييك 

1 (25/0  2 (5/2  3 (25  4 (250  

ي هـاي القـاي   چپ حركت دهيم، جهت جريانسمت هر سه حلقه در صفحة كاغذ قرار دارند. اگر لغزندة رئوستا را به زير در شكل  - 178

 ؟ترتيب از راست به چپ چگونه خواهد شد به Cو  A هاي هدر حلق

   ساعتگرد ساعتگرد، پاد پاد) 2    ساعتگرد، ساعتگرد) 1

  ساعتگرد، ساعتگرد پاد) 4    ساعتگرد ساعتگرد، پاد) 3

0به طول  ACمطابق شكل زير، ميلة رساناي  -179 5/ m 4به بزرگـي   يهاي ميدان مغناطيسي يكنواخت عمود بر خطG  در جهـت ،

3نشان داده شده با تندي ثابت  m

s
 يعني   Cو  Aاختالف پتانسيل بين دو نقطة  در حال حركت است.  A CV V    برابـر بـا

 ؟ولت است چند ميلي

1 (6/0    2 (6/0-   

3 (3/0    4 (3/0 -  

62اي آرماني به طول  از سيملوله - 180 8/ cm  210و سطح مقطعcm 10، جريانA كند. اگر انرژي ذخيره شده در آن برابـر   بور ميع

7( ؟هاي سيملوله كدام است باشد، تعداد حلقه 4mJبا 
0 4 10 T.m

A
    3و 14/ ( 

1 (200    2 (40  

3 (2000    4 (4000  

Kan
oo

n.
ir

www.Kanoon.ir



  18ة صفح  رياضي اختصاصي دوازدهم   98ارديبهشت  13آزمون  - 7پروژة 

  

 
  

112...  جز بهباشند،  همة موارد زير صحيح مي -181 1 16(C ,H , O : g.mol )    

  شود. گرم متانول حاصل مي 128 مول الكترون، مقدار 16به ازاي مبادله  COو  2Hدر واكنش تهيه متانول از گازهاي ) 1
  .باشد ميواحد تكرارشونده  110بر مول است، داراي گرم  21120 مولي آن برابر با جرم كه PET مولكولي از )2

16اگر واكنش تعادلي  )3
2 2 2

K
CO(g) H O(g) CO (g) H (g)

   مول از هر يك  1را در ظرفي در بسته به حجم يك ليتر با
  در تعادل وجود خواهد داشت. 2COگرم گاز  5/32ها آغاز كنيم،  دهنده اكنشاز و

aAاگر تعادل گازي  )4 bB  دما و افزايش فشار در جهت رفت پيش برود،  كاهشباa b  0وH  باشد. مي  
برابر اندازة انرژي فعالسازي واكنش باشد  5/2است. اگر در غياب كاتاليزگر اندازه آنتالپي واكنش  300kJلپي واكنشي برابر آنتا - 182

% كاهش يابد، انرژي فعالسـازي و آنتـالپي واكـنش در حضـور كاتـاليزگر      30و در صورت استفاده از كاتاليزگر، انرژي فعالسازي 
 ؟از راست به چپ چند كيلوژول استترتيب  به

  -300و  36 )4  -300و  84 )3  -264و  36 )2  -264و  84) 1
دهد. در صورتي كه ايـن   كاتاليزگر نشان ميبه عنوان  Aقطعة عدم حضوررا در حضور و يك خودرو  يها جدول زير مقدار آالينده - 183

كند حضور كاتاليزگر در يك سال از ورود چند كيلوگرم آالينده بـه هـواكره جلـوگيري     را طيكيلومتر  100خودرو ماهانه حدود 
 ؟كند مي

  
1 (576/9  2( 64/8  3( 4/104  4( 76/95  

 ؟دهد نمياستفاده از كاتاليزگر چه تعداد از موارد زير را تغيير  -184

  * سرعت واكنش  * انرژي مورد نياز براي شروع واكنش
  ها ها و فراورده دهنده * سطح انرژي واكنش  ها ها و فراورده دهنده پايداري واكنشميزان * 

  * زمان انجام واكنش
  3 )4  2 )3  1 )2  صفر) 1

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

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

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

قيقهد 10 :وقت پيشنهادي  121تا  93هاي  صفحه :تر شيمي، راهي به سوي آيندة روشن:  3شيمي 
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 ؟اند چند مورد از مطالب زير درست - 185

CO ،xهاي  هاي مربوط به حذف آالينده الف) واكنش yC H  وNO باشند. كاهش و گرماده مي –، هر سه از نوع اكسايش  
  نمايد. سوزد و اكسيدي اسيدي توليد مي ب) فسفر سفيد همانند گاز هيدروژن در هوا و در دماي اتاق مي

  دهد. به يك مقدار كاهش مي» پيشرفت واكنش - انرژي «نمودار ها را نسبت به قلة  ها و فراورده پ) كاتاليزگر سطح انرژي واكنش دهنده
  متر وجود دارند.  ميلي 10تا  2هاي فلزي با قطر  ها درون مبدل كاتاليستي، توده ت) در سطح سراميك

  3 )4  2 )3  1 )2  صفر) 1
114 ؟باشد كدام مطلب صحيح مي - 186 1(N ,H : g.mol )   

2الف) با وجود گرماده بودن واكنش  22NO(g) N (g) O (g) شود يا بسيار كند است. ين انجام نمي، اين واكنش در دماهاي پاي  
  نشانده شده است. Ptو  Rh ،Pbهاي توري شكل هستند كه بر روي سطح آنها فلزهاي  هاي كاتاليستي سراميك ب) مبدل

0قدار پ) اگر در مبدل كاتاليستي در خودروهاي ديزلي م 34/ g  1گاز آمونياك استفاده شود، مقدار 5/ L  گاز در شرايطي كه حجم مولي
  شود. ليتر بر مول است، توليد مي 30گازها برابر با 

200ت) شرايط بهينه فرايند هابر شامل دماي  C 450، فشارatm  و كاتاليزگرFe باشد. مي  
  ب، پ و ت )4  الف، ب و پ )3  ب و پ )2  الف و پ) 1

2تعادل گازي  - 187 2 33 2N (g) H (g) NH (g)  ثابت قرار دارد. اگر مقداري گاز هيدروژن به سـامانة   و حجم در يك سامانه با دما
 .... جز بهدهند،  ي زير رخ ميها در حال تعادل افزوده شود، همة اتفاق

  تغيير غلظت آمونياك دو برابر نيتروژن خواهد بود.) 1
  يابد. افزايش مينسبت به تعادل اوليه غلظت تعادلي گاز هيدروژن همانند گاز آمونياك  )2
  جهت پيشرفت واكنش همانند جهت پيشرفت واكنش در حالتي است كه حجم سامانه را افزايش دهيم. )3
  ثابت تعادل تغييري نخواهد كرد. مقدار )4

درصـد از ايـن گـاز، تعـادل گـازي       80ايم. هرگاه پس از مصـرف   ليتري گرم نموده 2را در ظرف سربستة  Aمول گاز  8/0مقدار  - 188
2 2A B C  1برقرار شده باشد، ثابت تعادل در دماي آزمايش بر حسبmol.L ؟كدام است 

1 (12/5  2( 28/1  3( 56/2  4( 64/0  
 ؟اند نادرستچند مورد از مطالب زير  - 189

  شود. اي مي هاي كاتاليستي در خودروها سبب توليد گازي گلخانه الف) وجود مبدل
  يق كرد.رخاك تزتوان نوعي فراوردة پتروشيمي را به صورت مايع به  ب) به منظور تأمين نيتروژن مورد نياز گياهان مي

تاليك اسيد فتر درزايلن برابر عدد اكسايش كربن گروه كربوكسيل االيك اسيد از پارتتغيير عدد اكسايش منگنز در واكنش تهية ترفاندازة پ) 
  است.

  استفاده كرد. نتكننده از گاز ا توان براي تهية نوعي ضدعفوني مي PETهاي واكنش تهية  ت) از يكي از فراورده
  صفر )4  1 )3  2 )2  3) 1

 ؟است نادرستكدام مطلب  -190

  حس كننده موضعي و حالل چسب اشاره كرد. توان به افشانة بي ترتيب مي از كاربردهاي كلرواتان و اتيل استات به) 1
  ش است.كاه –شود، واكنش اكسايش  دار از يك هيدروكربن توليد مي هر واكنشي كه در آن تركيب آلي اكسيژن )2
  توان آن را از چوب تهيه كرد. ها است كه مي ترين عضو خانوادة الكل رنگ، بسيار سمي و ساده متانول مايعي بي )3
  پذيري خوبي دارد، تبديل آن به متانول فرايندي دشوار است. با اين كه گاز متان واكنش )4
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  20ة صفح  رياضي اختصاصي دوازدهم   98ارديبهشت  13آزمون  - 7پروژة 

 

 
  

Aداراي دو ايزوتوپ  Xاتم  - 191 X  2وA X ها  ها و نوترون درصد است. اگر اختالف تعداد پروتون 70و  30ترتيب با درصد فراواني  به

 ؟تر آن كدام است عدد جرمي ايزوتوپ سبك الكترون باشد، 28آن داراي  3+باشد و يون  3در ايزوتوپ سنگين آن برابر 

1 (62  2( 64  3( 63  4( 65  

192- 2572 24 10/    كيلـوگرم اسـت. فرمـول مولكـولي ايـن       8/148مولكول از يكي از دگر شكل هاي فسفر داراي جرمي معادل با

P)131 ؟است كدامدگرشكل  g.mol )  

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

22گرم محلول سيرشدة سديم نيترات در دماي  38، در زيربا توجه به جدول  -193 5/ Cسديم نيترات حل شـده اسـت و    ، چند گرم

ترتيـب از راسـت بـه چـپ      هـا را بـه   (گزينه ؟باشد مي 50در چه دمايي برابر گرم آب  100 درمحلول سير شدة آن جرمي درصد 

 بخوانيد.)

1 (18 ،5/32    2( 2/34 ،35   

3( 18 ،35    4( 2/34 ،5/32  

415اي  اگر انرژي حاصل از واكنش هسته -194 10 براي ذوب كردن هر  تن آهن را ذوب كند، 500بتواند مقدار  پرتوزا ةگرم از يك ماد

Fe)156 ؟مول از آهن به چند كيلوژول انرژي نياز است g.mol )  

1 (27  2( 12/15  3( 15/22  4( 17  

  الگذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤ هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف2و  1شيمي  هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10ذاري چند از گ هدف  آزمون قبل 10چند از 
    

 قيقهد 10 :وقت پيشنهادي  آزمون محاسباتي شيمي: 2و  1شيمي 
 91و  90، 88تا  84، 75تا  70، 66تا  63، 58تا  56، 25تا  22هاي  صفحه:  2شيمي /  110تا  102و  85تا  81، 60تا  56، 19تا  13، 6تا  4هاي  صفحه:  1شيمي 

3

2

0 10 20 30

72 80 88 96100

(C)

gNaNO
S

gH O
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  21ة صفح  رياضي اختصاصي دوازدهم   98ارديبهشت  13آزمون  - 7پروژة 

75گرم محلول سيرشدة پتاسيم كلريد در دماي  450 - 195 C يب بـه چنـد كلـوين برسـانيم تـا      قرت ايم. دماي محلول را به تهيه كرده

11(چگالي محلول نقره نيتـرات را   ؟طور كامل واكنش دهد موالر نقره نيترات به گرم محلول نيم 1440حاصل با  رسوب 2/ g.mL 

135در نظر بگيريد.)  5 39(Cl / ,K : g.mol )   

1 (30  

2( 303  

3( 333  

4( 60  

كه بازده آن  1گلوكز وارد واكنشگاه  360kgكه  كنند، در صورتي در يك كارخانه براي توليد گرما از دو واكنشگاه زير استفاده مي -196

چند درصـد   2درصدي واكنشگاه  ةباشد، بازد 1نصف واكنشگاه  ،2خروجي از واكنشگاه  2COمول گاز ، و مقدار شود است% 80

116 ؟است 12 1(O , C , H : g.mol )    

2
360

2
2 5

2

1 2
kg

CO

CO
C H OH

H O




 
  



q¨¼±¬ ½I«z¹¨H» ½I«z¹¨H»   

6 12 6 2 5 22 2: C H O C H OH CO   1واكنشگاه  

2 5 2 2 23 2 3: C H OH O CO H O    2واكنشگاه  

1 (25  2( 50   3( 75  4( 80   

ـ  25زير،  موازنه نشدهطي واكنش  NaClOبا مقدار كافي  HClول لليتر مح ميلي 200از واكنش  -197 % 80از كلـر بـا خلـوص    ليتر گ

(چگالي گاز در شـرايط   ؟كدام استتقريب  به% باشد، غلظت اولية محلول اسيد 66شود. اگر بازده درصدي واكنش برابر  توليد مي

10آزمايش برابر  71/ g.L 135 و است 5Cl / g.mol( 2 2NaClO(aq) HCl(aq) NaCl(aq) Cl (g) H O(l)      

1 (21/0  2( 33/0  3( 51/1  4( 03/3  
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  22ة صفح  رياضي اختصاصي دوازدهم   98ارديبهشت  13آزمون  - 7پروژة 

3: موازنه نشدهپتاسيم نيترات طي واكنش  - 198 2 2KNO (s) KNO (s) O (g)  شود. با توجه بـه نمـودار زيـر كـه      تجزيه مي

3KNOمربوط به تجزية  (s)  دقيقه ابتداي واكـنش در شـرايط    5است، سرعت توليد گاز اكسيژن درSTP  چنـد   تقريـب  بـه

1L.min 139 ؟است 16 14(K ,O ,N : g.mol )    

1 (004/0    2( 011/0  

3( 018/0    4( 022/0  

 ؟دهد تغيير مي ة سلسيوسگرم آب را چند درجكيلو 10مول از مادة گرافيت، دماي  2/4گرماي آزاد شده از سوختن  -199

1 14 2(C / J.g . C ) JA   

2 2 2 11 2 2 572) H (g) O (g) H O(l) , H kJ       

2 2 4 2 22 2 2 890)CO (g) H O(l) CH (g) O (g) , H kJ        

2 4 33 2 75 5)C(s , ) H (g) CH (g) , H / kJ    SÃÎHo¬   

1 (35/39    2( 5/41  

3( 35/37    4( 3/42  

% بوده و طي مـدت  70شود. اگر درصد خلوص پتاسيم كلرات  زير تجزيه مي موازنه نشدهگرم پتاسيم كلرات طي واكنش  35مقدار  -200

در شـرايط آزمـايش   (چگالي گاز اكسـيژن   ؟ز اكسيژن چند ليتر بر ثانيه استطور كامل تجزيه شود، سرعت توليد گا هثانيه ب 50

0برابر  6 g
/

L
139( شوند.) ها تجزيه نمي بوده و ناخالصي  35 5 16K ,Cl / ,O : g.mol  ( 

3 2KClO (s) KCl(s) O (g)    

1 (4/7    2( 74/0  

3( 2/3    4( 32/0  
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شود؟شود؟  آیا مقررات آزمون اجرا میآیا مقررات آزمون اجرا می  (سوال هاي نظم حوزه):(سوال هاي نظم حوزه):نظرخواهینظرخواهی   

 

 ها دقت کنید. ي سؤال هاي زیر، به شماره گویی به سؤال گرامی؛ لطفاًً در هنگام پاسخ آموزان نشدا

 
 
 
 

  انـی پشتیبـتلفنتمـاس                
  با شما تماس تلفنی گرفته است؟تاکنون  از آزمون گذشتهآیا پشتیبان شما  -290

 تماس تلفنی نگرفتند.) خیر، ایشان 1
 .س تلفنی گرفتندتما) بله، ایشان 2
  بود. در حد خوب و کافیمحتوا  از لحاظودقیقه)  5(در حد ) بله، تماس تلفنی ایشان از لحاظ زمانی3
 بود.  در حد عالیمحتوا  از لحاظودقیقه)  5(بیش از تماس تلفنی ایشان از لحاظ زمانی ،) بله4

 تماس تلفنی:چه زمانـی؟
 با شما تماس گرفت؟  چه زمانـی پشتیبان -291

 تماس توافق کرده بودیم) ساعت(قبال در مورد روز و طبق توافق قبلیدر زمان مناسب  )1
 تماس گرفت(البته قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق نکرده بودیم) زمان مناسبدر ) 2
 تماس گرفت.پنج شنبه(روز قبل از آزمون) در روز ) 3
 گرفت. روز یا ساعت نامناسب تماسدر ) 4

 د دقیقه؟:چنتلفنیتماس 
  ؟با شما تماس تلفنی داشت چند دقیقهپشتیبان شما  -292

 دقیقه          5دقیقه تا   3) 2  یک دقیقه تا سه دقیقه) 1
 دقیقه   10بیش از ) 4  دقیقه 10تا   5بین ) 3

 کالس رفع اشکال      
 آیا در کالس رفع اشکال پشتیبان شرکت می کنید؟ -293

 شرکت خواهم کرد.                    یبان خودمپشتبله، امروز در کالس رفع اشکال ) 1
 شرکت خواهم کرد(زیرا به آن درس نیاز بیش تري دارم) پشتیبان دیگربله، در کالس ) 2
 )  پشتیبان من کالس رفع اشکال برگزار می کند اما من امروز شرکت نمی کنم.3
 پشتیبان من کالس رفع اشکال برگزار نمی کند.) 4

 شـروع به موقع     
  شود؟ شروع می به موقـعي شما  آیا آزمون در حوزه -294

  شود. ) بله، هر دو مورد به موقع و دقیقاً سروقت آغاز می1
 شود. گویی به نظرخواهی رأس ساعت آغاز نمی ) پاسخ2
  شود. هاي علمی رأس ساعت آغاز نمی گویی به سؤال ) پاسخ3
 نظمی وجود دارد. ) در هر دو مورد بی4

 متأخـرین     
 شوند؟ متوقف می در محل جداگانهآموزان متأخر  آیا دانش -295

 ) خیر، متأسفانه تا زمان شروع آزمون (و حتی گاهی اوقات پس از آن) داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند.1
 شود اما نه به طور کامل ) این موضوع تا حدودي رعایت می2
 شود. شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ایجاد می شوند و بعداً وارد حوزه می ی) بله، افراد متأخر ابتدا متوقف م3
 شود. نظمی و سروصدا ایجادنمی اي در نظر گرفته شده و بی شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه ) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه می4

 مراقبـان    
 کنید؟ چگونه ارزیابی میآزمون امروز را  عملکرد و جدیت مراقبان -296

 ) ضعیف4 ) متوسط3 ) خوب                  2 ) خیلی خوب1

 ترك حوزه –پایان آزمون      
 شود؟ داده میخروج زودهنگام ي  اجازه قبل از پایان آزموني شما به داوطلبان  آیا در حوزه -297

  ات) گاهی اوق2 شود. ي ترك حوزه داده می ) بله، قبل از پایان آزمون اجازه1
 گاه ) خیر، هیچ4  ) به ندرت3

 امروز  ارزیابی آزمـون     
 کنید؟ را چگونه ارزیابی می کیفیت برگزاري آزمون امروزبه طور کلی  -298

 ) ضعیف4 ) متوسط 3 ) خوب                     2 ) خیلی خوب1

 پشتیبــان

»23« 
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