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عمومي یازدهم

صفحة3 :

فارسي 2

 51دقیقه

هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای درس فارسي( ،)2هدفگذاری چند از  01خود را بنویسید:
از هر  01سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از  01بوده است؟
چند از  01آزمون قبل هدفگذاری چند از  01برای آزمون امروز
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

(ستایش :لطف خدا)
ادبیات تعلیمي
ادبیات پایداری
(در امواج سند،
درس آزاد)
صفحة  01تا 73

 -1معنای واژة «چنگ» در کدام بیت متفاوت است؟
گوشمالت خورد باید چون رباب
 )1سعدیا گر در برش خواهی چو چنگ
مرا که چشم به ساقی و گوش بر چنگ است
 )۲چه تربیت شنوم یا چه مصلحت بینم
گرفتهایم و دریغا که باد در چنگ است
 )۳به یادگار کسی دامن نسیم صبا
نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند
 )۴کسان که در رمضان چنگ میشکستندی
 -۲معنای واژة مشخص شده در تمام گزینه ها در کمانک مقابل آن درست آمده است بهجز . ...
سبک سنگ لیکن بهایش گران (باارزش)
 )1چو یاقوت باید سخن بیزبان
به کس برای صلت هیچ مدح نسرودم (در اختیار گذاشتن)
 )۲به هیچ قیمت نفروختم جواهر خویش
خرد اندر سر است و بر سر نیست (تاج)
 )۳چه شد ار بر سر تو افسر نیست
لیک گه نزدیک و گه دور آمده است (خیمه)
 )۴خرگه نوری که پر نور آمده است
 -۳در عبارت زیر چند غلط امالیی دیده میشود؟
«خواجه گفت :خداوند را رای چیست و چه اندیشیده است؟ گفت :بر دلم میگردد شکر این چندین نعمت را که تازه گشت بی رنجی که رسید و یا
فتنه ای که به پای شد ،قزوی کنیم بر جانب هندوستان دوردستتر تا سنّت پدران تازه کرده باشیم و مردی حاصل کرده و شکری گذارده و نیز
حشمتی بزرگ افتد در هندوس تان و بدانند که اگر پدر ما گذشته شد ،ایشان را نخواهیم گذاشت که خواب بینند و خوش و تنآسان باشند».
 )۴سه
 )۳دو
 )۲یک
 )1چهار
 -۴در کدام بیت تعداد غلط امالیی بیشتر است؟
از سرم آتش هوا دور شود نمیشود
 )1خاست دلم که ماتمم صور شود نمیشود
جز بدان عارض شمعی نبود پروازم
 )۲ور چو پروانه دهد دست فراق بالی
یا روزة مقدّس فرزند مصطفاست؟
 )۳این آسمان صدق و در و اختر صفاست؟
جز که بستان و زر و ظیعت نستانی
 )۴سیرت راهزنان داری لیکن تو
 -5در کدام گزینه شاعر عالوه بر آرایة کنایه ،دو بار از آرایة تشبیه بهره برده است؟
نیست «صائب» هیچ غم گر بشکند غربال ما
 )1ما که از آه ندامت خرمن خود سوختیم
کم ز تار عنکبوتان رشتة آمال ما
 )۲هرگز از صید مگس هم دام خود رنگین ندید
زنگ ظلمت نیست بر آیینة اقبال ما
 )۳ما ز خاطر آرزوی آب حیوان شستهایم
روح مجنون است میآید به استقبال ما
 )۴گردبادی را که میبینی در این دامان دشت
 -6در کدام گزینه آرایة «استعاره» بیشتر بهکار رفته است؟
خلق را از دهن خویش مینداز به شک
 )1بگشا پستة خندان و شکرریزی کن
بهار عارضش خطی به خون ارغوان دارد
 )۲بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایهبان دارد
ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد
 )۳چو عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود
فروبارید بر دو خرمن گل
 )۴بگفت این و ز نرگس اشک چون مل
 -7در کدام بیت «قید» بهکار رفته است؟
ز پیکارمان دست کوتاه گشت
 )1چنین گفت که امروز بیگاه گشت
خوبیّ قمر بهتر یا آنکه قمر سازد
 )۲ای دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد؟
هزیمت (شکست) ز میدان غنیمت شمار
 )۳چو بینی که یاران نباشند یار
یاقوت چه ارزد بده آن قوت روان را
 )۴ساقی بده آن کوزة یاقوت روان را
 -8چند بیت از ابیات زیر بهترتیب دارای پیوند هم پایه ساز و وابستهساز است؟
بر باد قلّاشی دهیم این شرک تقوا نام را
الف) برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرقفام را
دل نیست پدید و صد غم دل دارم
ب) در راه تو کار سخت مشکل دارم
همه ادبارها ،اقبال گردد
پ) اگر لطفش قرین حال گردد
نه خود را بیفکن که دستم بگیر
ت) بگیر ای جوان دست درویش پیر
یا رشتة عشق بگسل از ما
ث) یا در غم ما تمام پیوند
 )۴چهار ،یک
 )۳سه ،دو
 )۲دو ،سه
 )1یک ،چهار
 -9مفهوم کدام گزینه با بقیه مغایر است؟
زاغ نیارد روش کبک رفت
 )1مور نداند قدم پیل رفت
کبک با زاغ همنفس نشود
 )۲حور با دیو همنشین نسزد
لیکن خرام کبک دری نیست کار زاغ
 )۳در چابکی طریق تو ورزند نیکوان
که کالغ ار چه بکوشد نشود کبک خرام
 )۴روش کلک من از خامة ایشان مطلب
 -11مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟
حساب از همین یک نفس کن که هست
 )1چو دی رفت و فردا نیامد به دست
دی و فردا سربهسر پامال شد
 )۲ماضی و مستقبلت گر حال شد
حالی خوش باش و عمر بر باد مکن
 )۳برنامده و گذشته بنیاد مکن
ز دی بدتر گذشت ای وای فردا
 )۴مرا دی برگذشت از عمر و امروز
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عمومي یازدهم

صفحة4 :

گواه (سؤاالت آشنا)

 -11معنای چند واژه در مقابل آن نادرست آمده است؟
(شبگیر :شبانگاه)( ،چاشتگاه :نزدیک ظهر)( ،ناو :کشتی)( ،شراع :ایوان)( ،افگار :مجروح)( ،دوال :چرم)( ،کوشک :ساختمانی بلند)( ،تشویش:
بیآرامی)( ،مقرون :جدا شده)
 )۴پنج
 )۳چهار
 )۲سه
 )1دو
 -1۲معنی واژههای «فروغ ،سیماب گون ،اهریمن ،عافیت ،ثمر» بهترتیب در کدام گزینه آمده است؟
 )۲پرتو ،به رنگ جیوه ،شیطان ،صحت ،بار
 )1افروز ،جیوه ،شیطان ،تندرستی ،دارایی
 )۴تابش ،مثل جیوه ،کافر ،پارسا ،حکایت
 )۳روشنی ،جیوهای ،ابلیس ،رستگار ،افسانه
 -1۳در همة گزینهها بهجز گزینة … غلط امالیی به چشم میخورد.
بــــه آن تــازگـــی پـــا ز دنــیــا کــشــیــد
 )1غریــو از جــهان خــواسـت کان شاخ گل
صـعـب زد و سـخـت زبـونـم گـرفـت
 )۲هس ـ ت غ ـ م ـ ت ب ـ ر دل م ـ ن ت ـ یر هجر
زان چو بحر از رحـمت حق سینهشان پر دُر شــده
 )۳مستهقّان کــرم مسـتان حقاند ای پــسر
صــرصــام وی را هـــر دمــی درمـان نو پرداخته
 )۴این علّت جان بین همی ،علّت زدای عالمی
 -1۴در چند بیت از ابیات زیر رکنی از ارکان «تشبیه» نادرست مشخّص شدهاست؟
که هیچ سبزه ندیده است روی شبنم را (مشبّهٌبه :هوا)
الف) هوای باغ محبّت به غایتـــی گرم است
هرچند گفته باشم من دوستم زیان را (مشبّهٌبه :گوهر)
ب) تا کی فروشم آخر بیسود گوهــــر مهر
عرفی اگر بیان کند ،چاشنــی نیاز را (مشبّهٌبه :شربت)
ج) شربت ناز را کند ،تلخ به کام دلبـــــران
کرد ما را پایبند و خود شدیم آخر شکار (مشــبّه :دام)
د) دام تزویری که گستردیم بهر صیـد خلق
 )۴چهار
 )۳سه
 )۲دو
 )1یک
 -15ترتیب آرایههای « تشبیه ،استعاره ،مجاز ،اغراق ،جناس» در کدام گزینه درست آمده است؟
میان شام رســـتاخیـز میگشت
الف) در آن بـــاران تیــــر و برق پوالد
ز هر موجی هزاران نیش میرفت
ب) از این سدّ روان ،در دیدة شــــاه
بنـــای زنــدگی بــر آب میدید
ج) ز رخسارش فرومــیریخت اشــکی
ز آتــش هـم کمی سوزندهتر شد
د) چو آتش در سپاه دشـــمن افــتاد
به زیــر دامـــن شـب در سیاهی
هـ) نهان میگشت روی روشـــن روز
 )۴د -ج -الف -هـ  -ب
 )۳الف -ب -هـ -ج -د
 )۲ب -الف -د -هـ -ج
 )1الف -ب -ج -د -هـ
 -16در کدام بیت مسند دیده نمیشود؟
نهان میگشت پشــــت کوهسـاران
 )1به مغرب سینهماالن قرص خورشید
ز آتش هم کمــی سوزنــــدهتر شد
 )۲چو آتش در سپاه دشمن افـــــتاد
به دنبال سر چنـــگیز مــــیگشت
 )۳در آن دریای خون در دشت تاریک
فروغ خــــرگه خـــوارزمشـــــاهی
 )۴در آن تاریک شب میگشت پنـهان
 -17در کدام بیت گروه اسمی با ساختار گروه اسمی «دست درویش پیر» دیده میشود؟
خداش خیر دهاد آن که این عمارت کرد
 )1مـــقام اصـــلی مـــا گوشة خرابات است
که گـــرد عارض بستان خط بنفشه دمید
 )۲ز روی ســـاقی مـــهوش گـلی بچین امروز
از نـــظر تـا شب عید رمضان خواهد شد
 )۳ماه شعبان منه از دست قدح کـاین خورشید
گریهاش بـــر سمن و سنبل و نسرین آمد
 )۴رسم بــــدعهدی ایـــام چـــو دید ابر بهار
 -18در همة ابیات بهاستثنای بیت … «فعل مجهول» به کار رفته است.
دل ندارم که به دلــجوش نیــازی باشد
 )1گفته آمد که به دلجویی ما مــیآیی
چــون قــضای نبــشــته آمــد پیــش
 )۲فرق شــاهی و بنــدگی برخــاسـت
گفـــته آیـــد در حــدیــث دیـــگران
 )۳خــوشتر آن بـــاشد که سرّ دلبران
که زنگار آهن سوی کان (معدن) فرستم
 )۴فرســتاده شــد گرچـه نیکو نباشد
 -19بیت « بخور تا توانی به بازوی خویش  /که سعیت بُوَد در ترازوی خویش» با کدام گزینه ارتباط معنایی دارد؟
جـــــــهد تو میبایــد و توفیق نیز
 )1تـــا شـــوی از جــــملة عــالم عزیز
هرگز نــــرســــد در مــــعبر مــن
 )۲این چــــرخ فلــــک گر جــــهد کنـد
خودسریها فهم ما را درگمان انداختـه
 )۳عالم یکتاست اینجا معرفت در کار نیست
کاین کارخانهای است که تغییر میکند
 )۴فیالجمله اعتـــماد مــــکن بر ثبات دهر
 -۲1کدام بیت با عبارت زیر قرابت مفهومی ندارد؟
«آن چه دارم از اندک مایه حُطام دنیا حالل است و کفایت است و به هیچ زیادت حاجتمند نیستم».
مــبرا ســـاز دل از حـــــرص و از آز
 )1رضـــا کن پیشــــه و صبــر و قناعت
بازار حرص و معرکة آز را شــــــکست
 )۲هرجا که عرضه کرد قناعت متاع خویش
نعمت فضـــل تو حـــطام تـــو بـــاد
 )۳ورحـــطام زمـــــانه بـــــاقی نیست
بستهام از لقمة دونان دهان خویـش را
 )۴تا من از خوان قنـاعت سیر کردم آز را
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عمومي یازدهم

صفحة5 :

عربي ،زبان قرآن 2

 51دقیقه

هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای درس عربي ،زبان قرآن ( ،)2هدفگذاری چند از  01خود را بنویسید:
از هر  01سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از  01بوده است؟
چند از  01آزمون قبل هدفگذاری چند از  01برای آزمون امروز
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

مِن آیات األخالقِ
صفحة  0تا 01

 عيِّن األصحّ و األدقّ في الجواب للتّرجمة مِن أو إلي العربيّة أو المفهوم)12-12( :
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« -۲1بئس األخالقُ التجسّسُ و مَن یفعلُ ذلک یندمُ عن عمله!»:
 )1جاسوسی کردن اخالق بَدان است و کسی که آن را انجام میدهد از کار پشیمان میشود!
 )2جاسوسی کردن اخالق بدی است و کسی که آن را انجام داد از کار خود پشیمان خواهد شد!
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 )3جاسوسی کردن بد اخالقی است و کسی که آن را انجام میدهد از کار خود پشیمان میشود!
 )4جاسوسی کردن بد اخالقی است و کسی که آن را انجام داد از کارش پشیمان شد!

« -۲۲اُریدُ أن أشتری کتباً نافعةً مِن بائعي الکُتُب في هذا الشارع!»:

 )1میخواهم که کتابهایی سودمند به کتابفروشیها در این خیابان بفروشم!
 )2میخواهم که کتابهایی مفید از فروشندگان کتاب در این خیابانها بخرم!
 )3خواستم که کتابی سودمند از کتاب فروشیها در این خیابان بخرم!

 )4میخواهم که کتابهایی سودمند از کتاب فروشیها در این خیابان بخرم!
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 « -۲۳اولئک الرّجال الّذینَ حاوَلوا أن یجتنبوا إثم الغيبة یکونونَ خيراً من الّذینَ ما ابتعَدوا عنها!»:
 )1آن مردان کسانیاند که میکوشند از گناه غیبت دوری کنند و از کسانیکه از آن دوری نمیکنند ،بهترند!
 )2آن مردان که تالش میکنند از غیبت پرهیز کنند ،از مردانی که از آن دور نمیشوند ،بهتر هستند!

 )3آن مردانی که تالش کردند از گناه غیبت خودداری کنند بهتر از کسانی هستند که از آن دوری نکردند!
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 )4آن ها مردانی بودند که تالششان این بود که از غیبت اجتناب کنند و از مردانی که از آن دوری نکردند ،بهتر بودند!

« -۲۴ال یذکر المسلم عيوب اآلخَرینَ حتّي بکالم خفيّ و الیحاولْ في سبيل قطع التواصل بينهم!»:

 )1مسلمان نباید عیبهای دیگران را حتّی با سخنی پنهانی یاد کند و نباید در مسیر قطع ارتباط میانشان بکوشد!
 )2یک مسلمان عیب دیگران را حتّی با کالمی پنهانی نمیگوید و در مسیر قطع ارتباطشان نمیکوشد!

 )3مسلمانان حتّی با سخنی مخفیانه از عیبهای مردم یاد نمیکنند و تالش نمیکنند راه ارتباطی بین آنها را قطع کنند!
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 )4مسلمان از عیبهای دیگران حتّی با سخنی پنهانی یاد نمیکند و در راه قطع ارتباط بین آنها تالش نمیکند!

 -۲5عَيّن الصحيح:
 )1أیَّتها الطّالبات! اِفعَلنَ خَیرَ العملِ فی سبیل اللّهِ! :ای دانشآموزان! کار بهتر را در راه خدا انجام دهید!
 )2کانَ األطفالُ یذهبونَ إلی الملعب لِلَعِب کُرة القَدَم! :کودکان برای بازی فوتبال به ورزشگاه میرفتند!
 )3یا أخی العزیز ،الصدیقُ الخیرُ مَن ال یفضحُ عُیوبَکَ! :ای برادر عزیزم ،بهترین دوست کسی است که عیبهای تو را رسوا نمیکند!
 )4مع األسفِ قَد نشاهدُ أنَّ بعض النّاس یَتَجَسَّسونَ فی أُمور اآلخَرینَ! :متاسفانه گاهی دیدهایم که بعضی مردم در کارهای دیگران جاسوسی میکنند!
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صفحة6 :

 -۲6عيّن الخطأ:
 )1کان یفتّشُ عن عیوب اآلخرین دائماً! :همیشه عیبهای دیگران را جستوجو میکرد!
 )2یا عبادی ،توبوا ألنّنی تَوّابٌ رحیم! :ای بندگان توبه کنید ،زیرا من بسیار توبهپذیر مهربان هستم!
 )3أیُّها الزّمالء إبتَعِدوا عَنِ العُجب! :ای همکالسیها از خودپسندی دور شوید!
 )4الفشل یُعلِّم اإلنسان أکثر مِن النجاح! :شکست بیشتر از موفقیت به انسان میآموزد!

« -۲7گناهان زیاد ،انسان را به گمراهي هُل ميدهد!»:
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 )1أکثر الذنوب تدفع اإلنسانَ إلی الضاللة!

 )2أکثر الذنوب تدفع اإلنسانَ إلی الهالکة!

 )3الذنوب العدیدة دفع اإلنسانَ إلی الهالکة!

 )4الذنوب العدیدة تدفع اإلنسانَ إلی الضاللة!
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 -۲8عيّن الخطأ في المفهوم:

« )1ال یُکلّف اللّهُ نفساً إلّا وُسعَها» :ربُّنا ال یُحمّلنا ما ال طاقة لَنا به!
« )2لیس لإلنسان إلّا ما سعی» :مَن جَدَّ وَجَدَ!

 )3الدهر یومان  :یومٌ لک و یومٌ علیک! :مرگ را چون زندگی ناگاه خواهی یافتن!
 )4ما أبعد الخیر علی أهل الکَسل! :لن ینجح مَن یطلب الراحة!

 اِقرأ النّص التّالي ثُمَّ أجب عناألسئلة ( )33-12بما یناسب النصّ:

عِنَدما أَتناولُ الطّعامَ و أمضغه جيِّداً ثمَّ أَبتَلعهُ أَشعرُ بأنهُ یَندفعُ إلي داخل جِسمي ،یَذهبُ الطّعامُ إلي عُضو یُسمي المعدةُ ،و تقع المعدةُ في بَطني و شَکلُها
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یُشبهُ الکيسَ .تتقبَّل المعدةُ الغِذاءَ الّذی یُمضغُ في الفَمِ .تُساعد المعدةُ علي هَضمِ الطّعام الّذی أَتناولهُ .و الهَضم عمليّةُ تَحویل الغِذاء الّذی أَتناولُه إلي مَوادّ
أَبسَطَ یستفيدُ منها جِسمي وَ یَستَمِدُّ منها الطّاقةَ ألَقومَ بِفعّالياتٍ مُختلفةٍ .و في أَثناء هَضمِ الطّعامِ في المعدةِ تَقومُ المعدةُ بمَزجِ الطّعامِ ،و یَستغرقُ الطّعامُ
حتّي یُهضم في المعدة ما یقارب خمس ساعاتٍ ،لذا یَجبُ أَن أَتناوَلَ وَجَباتِ الطّعام (وعدههای غذایي) الثالثَ و هي :الفطور و الغداء و العَشاء بعد کلّ
خمس ساعاتٍ ،لکي أُحافظَ عَلي صِحّةِ معدتي .و أَتجنبُ تناول األطعمةِ المَکشوفةِ في الشوارع ،إذ إنَّ األطعمةَ المَکشوفةَ مُعرَّضة للذُّباب و الغُبار اللّذین

w

ینقالن األمراض لإلنسانِ بواسطة البکتيریا .کما أَنَّ مُمارسَةَ المَشي و التمارین الریاضية البسيطةَ تُحافِظُ علي رَشاقتي و تَجعلُ عمليةَ هَضمِ الطعامِ أَسهلَ.
 -۲9عيّن الصّحيح علي حسب النصّ:
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 )1یَستوی حَجم المعدةِ قبلَ تناوِل الطّعام و بعده!

 )2العَمَلیةُ الّتی یتحوَّلُ فیها الغِذاء إلی مواد أَبسط داخل جسم تُسمّی الصحة!

 )3اإلکثار فی تناول الطعام یُهدّد سالمة المرء و یجب علینا أن نهتمَّ بها!

 )4الریاضة تُسَبِّب األمراضَ لإلنسان و تصبح عملیة الهضم أصعب!

 -۳1عَيِّن الخطأ:
 )1المعدةُ عُضوٌ من أعضاءِ جِسم اإلنسانِ تُساعدُ علی هَضم الطّعام!

 )2الطریق الّذی یسلکه الغِذاء داخل جسم اإلنسان یشمل عضواً واحداً!

 )3المعدة عُضو مِن أعضاء الجِسم تقع فی بطن اإلنسان!

 )4نحن نأکُلُ الطّعام ثالث مرّات فی کل یوم عادةً!

 -۳1ما هو الموضوع الّذی لم یأت في النصّ؟
 )1موقع المعدة!

 )2مدَّة بقاء البکتیریا فی المعدة!

 )3کیفیة حفظ صحة المعدة!

 )4ما یهدّد المعدة!
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صفحة7 :

 عيّن الصّحيح في نوعية الکلمتينِ و محلّهما اإلعرابيّ 31( :و )33
« -۳۲أَتناولُ»:
 )1مضارع -مزید ثالثیّ له حرفان زائدان /فاعله محذوف
 )2فعل مضارع -مزید ثالثیّ له حرفان أصلیّان -معلوم /فعل و مفعوله «الطّعام»
 )3للمتکلّم وحده -مزید ثالثیّ (مصدره :تَناوُل) – مجهول /فعل و فاعله محذوف
 )4مضارع -مزید ثالثیّ (و المضارع منه :یَتناوَلُ) /مع فاعله جملةٌ فعلیّةٌ

r
i-

« -۳۳األطعمة»:

 )1جمع مکسّر ( مفرده :طعمة ،مونّث) /فاعل لفعل «تناول»
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 )2اسم -جمع مکسّر ( مفرده :طعام) /مضاف إلیه ،و المضاف« :تناول»

 )3جمع تکسیر -اسم فاعِل (من فعل مجرد ثالثی) /موصوف ،و صفته «المکشوفة»
 )4اسم  -جمع مکسّر أو تکسیر -اسم مفعول (من فعل مزید) /مضافإلیه و موصوف

 -۳۴عيّن المتضادّ لکلمة «ضَلَّ»:

 )1نَهی اهلل النّاسَ عن السّخریّةِ مِن اآلخَرین!
 )3خیرُ إخوانکم مَن أهدَی إلیکُم عیوبَکم!

 )2الّذی ال یَجتنب الخیانةَ من شرّ النّاس!
 )4مَن اِهتَدَی إلی الحقّ فإنّما یَهتدی لِنفسِه!

 -۳5عيّن اسم المفعول فاعالً:

 )1یا ساتِر کلّ مَعیُوب اُستُر عیوبَنا فی الدّنیا!
 )3قد صَدَقَ المُرسلونَ فیما وَعَدوا النّاسَ به!

 -۳6عيّن ما فيه اسم التّفضيل و المکان معاً:
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 )2جعلتَ کلمات مُلوَّنةً فی فَراغاتِ التّمرین األوّل!
 )4أرسَلَ اهلل المُرسَلینَ لهدایةِ النّاس إلی الحقّ!

 )1قرأتُ أمسِ أفضلَ کتابٍ فی مَکارِم األخالق!

 )2إعمَل فی مصنعٍ یَصنع أغلَی السّراویلِ و الفَساتینِ!

 )3مُعلِّمنا مِن أحسن المُعلّمین فی حلّ مسائل الفیزیاءِ!

 )4اِشتریتُ مَعَ صدیقی قمیصاً أصفَر مِن سُوق المَدینة!

 -۳7عيّن کلمة «أحبّ» تختلف في النّوع:
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 )1خُلُق صَدیقی أحمد أحبّ إلیّ مِن سائر أصدقائی!

 )2لدیّ کتابُ شعرٍ أحبّ أن أطالعه کلّ یومٍ!

 )3أحبّ مِن أصدقائی مَن أهدَی إلیّ عیوبی!

 )4أحبّ تدریس العربیّة ألنّها لغة أُنزِل بها القرآنُ!

 -۳8عيّن ما ليس في عبارة «کانَت مکتبة «جُندی سابور» في خوزستان أکبَر مَکتبةٍ في العالم القَدیم!»:
 )1اسم المکان

 )2اسم الفاعل

 )3اسم التّفضیل

 )4النّعت (الصّفة)

 -۳9کم اسم التفضيل یوجد في العبارة التالية؟
«رأیتُ اُختي الکبری و قدّمت إليها قميصاً احمر و الهدایا ،اَحَقّ بها ،احدُهما اکبر من اآلخر!»
 )1أربعة

 )2ثالثة

 )3خمسة

 )4واحدة

 -۴1عيِّن الخطأ في ضبط حرکات الکلمات:
 )1إذا مَلَکَ األراذلُ هَلَکَ االفاضلُ!

 )2أنا أحبُّ أن أعمَل فی مَزرِعةِ أبی!

 )3زینةُ الباطن خیرٌ مِن زینةِ الظاهرِ!

 )4لیس شیء أثقل فی المیزانِ مِن الخُلقِ الحَسَنِ!
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صفحة8 :

دین و زندگي 2

 51دقیقه
تفکر و اندیشه

هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای درس دین و زندگي( ،)2هدفگذاری چند از  01خود را بنویسید:
از هر  01سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از  01بوده است؟
چند از  01آزمون قبل هدفگذاری چند از  01برای آزمون امروز
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

(هدایت الهي و
تداوم هدایت)
صفحة  8تا 73

 -۴1اگر از ما بپرسند «:علت فرستادن رسوالنی مبشر و منذر کدام است؟» کدام عبارت ما را به پاسخ این پرسش رهنمون میسازد؟
« )۲فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ»
« )1استَجیبوا لِلّهِ وَ لِلرَّسولِ إِذا دَعاکُم»
« )۴لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ»
« )۳إنّا مَعاشِرَ األنبیاءِ اُمِرنا أن نُکلِّمَ النّاسَ على قَدرِ عُقولِهِم»
 -۴۲موارد کدام گزینه ،بیانگر ویژگی نیازهای طبیعی و غریزی انسان است؟
 )1قدرت آگاهی انسان نسبت به این نیازها – آماده بودن پاسخ این نیازها در عالم طبیعت
 )۲قدرت آگاهی انسان نسبت به این نیازها – تضمین سعادت دنیوی و اخروی انسان در صورت پاسخ درست به آنها
 )۳برآمده از سرمایههای ویژة اعطایی به انسان – تضمین سعادت دنیوی و اخروی انسان در صورت پاسخ درست به آنها
 )۴برآمده از سرمایههای ویژة اعطایی به انسان – آماده بودن پاسخ این نیازها در عالم طبیعت
 -۴۳این مصراع از شعر مولوی که سروده است« :از کجا آمده ام ،آمدنم بهر چه بود؟»  ،بیانگر کدام نیاز اساسی انسان است و بـ ا کـدام سـلال
همآوایی دارد؟
 )۲درک آیندة خویش – چگونه زیستن
 )1شناخت هدف زندگی – چرا زیستن
 )۴درک آیندة خویش – چرا زیستن
 )۳شناخت هدف زندگی – چگونه زیستن
 -۴۴پاسخگویی به نیازهای برتر ،با تکیه بر چه چیزی بهدست میآید و برگزیدن برنامه ای غیر از برنامة خداوند تو سط انسان ،چه نتیجهای برای
او به بار مینشاند؟
 )1کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی – شتافتن با دست خالی به دیار آخرت
 )۲کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی – زندگی سعادتمند در دنیا و تضرر در آخرت
 )۳کسب معرفت و تشخیص بایدها و نبایدها – شتافتن با دست خالی به دیار آخرت
 )۴کسب معرفت و تشخیص بایدها و نبایدها – زندگی سعادتمند در دنیا و تضرر در آخرت
 -۴5هر یک از موارد «تنوع ابعاد و نیازهای انسان» و «گوناگونی راههای پیش روی او» ،وجود کدام ویژگی در پاسخ به سلاالت برتر را میطلبد؟
 )۲درست بودن – مرتبط بودن با ابعاد انسان
 )1همهجانبه بودن – مرتبط بودن با ابعاد انسان
 )۴درست بودن – قابل اعتماد بودن
 )۳همهجانبه بودن – قابل اعتماد بودن
 -۴6شعر « :مرد خردمند هنرپیشه را  /عمر دو بایست در این روزگار  /تا به یکی تجربه آموختن  /با دگری تجربه بردن به کار»  ،مربوط به کدام
نیاز متعالی انسان ا ست و کدام عبارت شریفه ،ملید آن است؟
 )۲کشف راه درست زندگی « -إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحَاتِ»...
 )1شناخت هدف زندگی « -إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحَاتِ»...
 )۳شناخت هدف زندگی « -إنّا مَعاشِرَ األنبیاءِ اُمِرنا أن نُکلِّمَ النّاسَ )۴ »...کشف راه درست زندگی « -إنّا مَعاشِرَ األنبیاءِ اُمِرنا أن نُکلِّمَ النّاسَ»...
 -۴7به ترتیب « یافتن راه صحیح زندگی» و «درک پیام الهی» از چه طریقی ممکن است؟
 )۲آگاهی کامل داشتن از آفرینش انسان – تفکر
 )1آگاهی کامل داشتن از آفرینش انسان – تعالیم انبیای الهی
 )۴کسب معرفت و تشخیص بایدها و نبایدها – تعالیم انبیای الهی
 )۳کسب معرفت و تشخیص بایدها و نبایدها – تفکر
 -۴8بنا بر آیة « :استجیبوا هلل و للرَّسول  ، »...پذیرش دعوت خدا و رسول چه اثری در زندگی فرد میگذارد و پاسخگو به کدامیک از نیازهای
متعالی انسان است؟
 )۲رهایی از خسران و زیان – شناخت هدف زندگی
 )1چشیدن طعم زندگی حقیقی – شناخت هدف زندگی
 )۴رهایی از خسران و زیان – کشف راه درست زندگی
 )۳چشیدن طعم زندگی حقیقی – کشف راه درست زندگی
 -۴9در نگاه امام کاظم (ع) ،بهترتیب کسانی که پیام الهی را بهتر میپذیرند و رتبهشان در دنیا و آخرت باالتر است ،دارای چه ویژگیهایی هستند؟
 )۲معرفت افضل – عقل اکمل
 )1معرفت افضل – شناخت بهتر
 )۴عمل احسن – عقل اکمل
 )۳عمل احسن – شناخت بهتر
 -51تشخیص مفید بودن یا نبودن یک کار از سوی انسان ،به کمک کدام قوه صورت میگیرد و عاقبت سر باز زدن انسان از آن ،در کدام عبارت
آمده است؟
 )۲اختیار « -لَفی خُسرٍ»
 )1عقل « -لفی خُسرٍ»
 )۴اختیار  « -لئلّا یکونَ للناس علی اهلل»
 )۳عقل « -لئلّا یکونَ للناس علی اهلل»
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 -51وجود دو یا چند دین در عصر حاضر ،نشاندهندة چیست؟
 )1سرپیچی از دستورات خدا و عدم پیروی از دستورات پیامبران پیشین
 )۲تحریف در تعالیم دینی و معارف ابالغشده از سوی انبیا
 )۳ناتوانی تعالیم پیامبران سابق در پاسخگویی به نیازهای زمانه
 )۴ارائة برنامههای متفاوت از سوی مکاتب بشری برای تضمین سعادت انسان
 -5۲ناتوانی دشمنان دین در نابودی تعالیم انبیا ،مرهون چیست و این که خداوند ،هدایت انسان را برعهده گرفت و او را تنها نگذاشت ،از کدام
صفات الهی ناشی میشود؟
 )۲تداوم دعوت – لطف و رحمت
 )1تداوم دعوت – غفاریت و رحمانیت
 )۴بلوغ فکری – لطف و رحمت
 )۳بلوغ فکری – غفاریت و رحمانیت
 -5۳مطابق با آیات قرآن ،اهل کتاب چه آیین ی را به حضرت ابراهیم نسبت می دادند و قرآن در پاسخ به آنان چه میگوید؟
 )1یهودیت و مسیحیت – «این ]دین[ آیین پدرتان ابراهیم است؟»
 )۲شرک و بتپرستی « -این ]دین[ آیین پدرتان ابراهیم است؟»
 )۳یهودیت و مسیحیت « -بلکه یکتاپرست (حقگرا) و مسلمان بود».
 )۴شرک و بتپرستی « -بلکه یکتاپرست (حقگرا) و مسلمان بود».
 -5۴معنای دین چیست و یکی از مصادیق دستورات دین اسالم در عرصة ایمان کدام است؟
 )۲راه و روش – اعتقاد به توحید و یگانگی خداوند
 )1راه و روش – دوست داشتن عدالت و خیرخواهی
 )۴تسلیم بودن در برابر خدا – دوست داشتن عدالت و خیرخواهی
 )۳تسلیم بودن در برابر خدا  -اعتقاد به توحید و یگانگی خداوند
 -55هر یک از موارد زیر ،به ترتیب به کدام موضوع مرتبط است؟
کسب فضائل اخالقی و دوری از رذائل اخالقی
تمایل به بقا و جاودانگی و گریز از فنا و نابودی
برپایی جامعة دینی عدالتمحور
 )1ویژگیهای فطری مشترک انسانها – ویژگیهای فطری مشترک انسانها – برنامة واحد الهی در عرصة عمل
 )۲ویژگیهای فطری مشترک انسانها – برنامة واحد الهی در عرصة عمل – برنامة واحد الهی در عرصة ایمان
 )۳برنامة واحد الهی در عرصة عمل  -برنامة واحد الهی در عرصة عمل  -برنامة واحد الهی در عرصة ایمان
 )۴برنامة واحد الهی در عرصة عمل  -ویژگیهای فطری مشترک انسانها  -برنامة واحد الهی در عرصة عمل
 -56معنای لغوی واژة «فطرت» چیست و کدامیک جزء ویژگیهای فطری مشترک انسانها میباشد؟
 )۲نوع خاص آفرینش  -داشتن سرمایة تفکر و اختیار
 )1تمایالت و گرایشها  -داشتن سرمایة تفکر و اختیار
 )۴نوع خاص آفرینش  -جستوجوی کماالت محدود
 )۳تمایالت و گرایشها  -جستوجوی کماالت محدود
 -57کدام عناوین ،با عبارتهای مقابل خود مناسبت دارند؟
الف) الزمة ماندگاری یک پیام ← رشد تدریجی سطح فکر مردم
ب) دلیل ابالغ مجدد تعالیم اصیل و صحیح انبیا ← از عوامل ختم نبوت
ج) علت فراموش شدن تدریجی تعلیمات انبیا ← عدم توسعة کتابت
د) بیان اصول ثابت دین الهی درخور فهم و درک مردم زمانه ← حدیث «إنّا مَعاشرَ االنبیا اُمرنا »...
 )۴ج ،د
 )۳الف ،ب
 )۲ب ،ج
 )1الف ،ج
 -58یکی از تفاوتهایی که در تعالیم انبیا نسبت به یک دیگر وجود داشته است ،چیست و علت این تفاوت چیست؟
 )1دعوت کردن یا نکردن به نماز – نوع خاص خلقت انسان و ویژگیهای آفرینش او
 )۲شکل و شیوة انجام نماز – تناسب با زمان و سطح آگاهی مردم و نیازهای هر دوره
 )۳شکل و شیوة انجام نماز – نوع خاص خلقت انسان و ویژگیهای آفرینش او
 )۴دعوت کردن یا نکردن به نماز  -تناسب با زمان و سطح آگاهی مردم و نیازهای هر دوره
 -59از شعر « یکی خط است ز اول تا به آخر  /بر او خلق جهان گشته مسافر» کدام گزینه برداشت میشود؟
 )۲وحدت تعالیم انبیای الهی
 )1رشد تدریجی سطح فکر مردم
 )۴ختم نبوت با بعثت رسول خدا (ص)
 )۳بیان اصول دین درخور فهم مردم زمانه
 -61کدام عامل موج ب پویایی و روزآمد بودن دین اسالم شده است؟
 )۲حفظ قرآن کریم از تحریف
 )1وجود امام معصوم پس از پیامبر (ص)
 )۴توجه به نیازهای متغیر در عین توجه به نیازهای ثابت
 )۳آمادگی جامعة بشری برای دریافت برنامة اسالم
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2 زبان انگلیسي

 دقیقه51

هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
: خود را بنویسید01  هدفگذاری چند از،)2( لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای درس زبان انگلیسي
 سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟01 از هر
 بوده است؟01 عملکرد شما در آزمون قبل چند از
 برای آزمون امروز01  آزمون قبل هدفگذاری چند از01 چند از
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟

Understanding People
(Get Ready,…,
Vocabulary
Development,
Grammar)
70  تا01 صفحة

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

r
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61- Scientists have found that the human brain is ten … faster … thought before.
1) time – as
2) times – than
3) times – as
4) time – than

62- It is better to go shopping in the late evening because usually there are … people in the market
and you can buy the things you want in a short period of time.
1) less
2) any
3) fewer
4) a little

n
o
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n
a

63- We all know that seeking … is not an appropriate action for little … to do, but there are
thousands of such examples in the continents of Europe, Asia, and Africa.
1) job – boys
2) jobs – boy
3) job – boy
4) jobs – boys
64- I know from past … that she won't give up trying until she finds enough … to pass the difficult
history exam.
1) experiences – information
2) experience – informations
3) experience – information
4) experiences – informations
65- My brother had a job interview last week, but unfortunately he didn’t get the job … the fact he
had all the necessary qualifications.
1) instead
2) by means of
3) despite
4) across

k
w

66- I know that I do my best work early in the morning, but sometimes it is … for me to get up before
ten.
1) valuable
2) impossible
3) physical
4) specific
67- My sister was … enough, through connections, to be able to land a nice job, nice salary, and nice
benefits.
1) fortunate
2) probable
3) appropriate
4) wrong

w

68- How is it possible for … people to lip-read and understand others when everyone is wearing a face
mask?
1) deaf
2) native
3) honest
4) popular

w

69- If you search on the Internet for “exercise videos”, you will find countless exercises for beginners
and … people.
1) familiar
2) experienced
3) mental
4) frightened
70- If successful, China would be the only other country … France to discover the cure for this
disease.
1) because
2) including
3) however
4) besides
71- I believe that these problems … simply because we didn’t have the means to solve them in the
past.
1) range
2) exist
3) describe
4) compare
72- The teacher told the students all the things that … to him before starting the class.
1) respected
2) imagined
3) exchanged
4) mattered
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PART B: Cloze Test
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice
on your answer sheet.

Language is important because it is one of the main ways to … (73) … and interact with other people
around us. It keeps us in contact with other people. Learning English is very important because it is the
international language and has become the most important language to people in …(74)… parts of the
world. It is most widely used in communicating around the world. Also, it is spoken as the first language
in … (75) … countries. English is playing a major role in many sections … (76) … education, medicine,

r
i-

engineering and business. There are many reasons that make English the most important language in
the world.
73- 1) suggest

2) follow

74- 1) some

2) few

75- 1) a lot

2) much

76- 1) as

2) such

3) communicate

PART C: Reading Comprehension

4) decide

n
o
o
n
a
3) a little

4) much

3) few

4) many

3) like

4) while

Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice
on your answer sheet.

Today, millions of people want to learn or improve their English, but it is difficult to find the best way.
Is it better to study in Britain or America or to study in your own country? The advantages of going to
Britain seem clear. Firstly, you will be able to listen to the language all the time you are in the country.

k
w

Another advantage is that you have to speak the language if you are with other people. On the other
hand, there are also advantages to staying at home to study. You don’t have to make big changes to your
life. As well as this, it is a lot cheaper than going to Britain, but it is never possible to achieve the results
of living there.
77- What is the passage about?

w

1) How many people learn English

2) The best way to learn English

3) English schools in England and America

4) Advantages of learning English

w

78- What is one of the advantages of going to Britain to learn English?
1) It is easier to study in Britain.
2) You will have to speak English and not your language.
3) The language schools are better.
4) It is cheaper to study in Britain.
79- What is one of the advantages of staying in your country to learn English?
1) The teachers aren’t very good in Britain.
2) You have to work too hard in Britain.
3) Your life can continue more or less as it was before.
4) You will be able to listen to the language.
80- What does the underlined word “there” refer to?
1) Britain
3) America

2) your home
4) your life
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ﺣﺴﺎﺑﺎن )(1

ﺻﻔﺤﻪ12 :

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎزدﻫﻢ رﻳﺎﺿﻲ

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻔﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي درس ﺣﺴﺎﺑﺎن ) ،(1ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
ﻟﻄ ً
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻤﺎ در آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ از  10ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز
ﭼﻨﺪ از  10آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ

 30دﻗﻴﻘﻪ

ﺣﺴﺎﺑﺎن )(1
ﺟﺒﺮ و ﻣﻌﺎدﻟﻪ )ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻤﻼت
دﻧﺒﺎﻟﻪﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﻲ و ﻫﻨﺪﺳﻲ،
ﻣﻌﺎدﻻت درﺟﻪ دوم ،ﻣﻌﺎدﻻت
ﮔﻮﻳﺎ و ﮔﻨﮓ و ﻗﺪرﻣﻄﻠﻖ و
وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي آن(

 -81ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎم اﻋﺪاد ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ  113ﺗﺎ  716ﻛﻪ ﺑﺮ  6ﺑﺨﺶﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ،ﻛﺪام اﺳﺖ؟
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41418 (1

41814 (3

41841 (2

ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ 28

4181 (4

 -82ﻣﺠﻤﻮع ده ﺟﻤﻠﺔ اول از دﻧﺒﺎﻟﺔ  21  21 , 22  22 , ... , 2n  2 nﻛﺪام اﺳﺖ؟

1024
(1
1023

2047
(2
1024

2

1023  2047
2  2047
(4
(3
1024
1024
 -83در دﻧﺒﺎﻟﺔ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻏﻴﺮﺛﺎﺑﺖ  3a , 6a , ...ﻣﺠﻤﻮع  nﺟﻤﻠﺔ اول ﺑﺮاﺑﺮ  765aاﺳﺖ n .ﻛﺪام اﺳﺖ؟
10 (1

9 (2

o
n

7 (4

8 (3

 -84اﻋــﺪاد ﻓــﺮد ﻃﺒﻴﻌــﻲ را ﺑــﻪ ﻃﺮﻳﻘــﻲ دﺳــﺘﻪﺑﻨــﺪي ﻣــﻲﻛﻨــﻴﻢ ﻛــﻪ ﻋــﺪد آﺧــﺮ ﻫــﺮ دﺳــﺘﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﻣﺮﺑــﻊ ﻛﺎﻣــﻞ آن دﺳــﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ (1), (3 , 5 , 7 , 9) , (11 , 13 , ... , 25 ) , ... :ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻤﻼت دﺳﺘﺔ ﻳﺎزدﻫﻢ ﻛﺪام اﺳﺖ؟

8060 (1

16120 (2

a
k

16080 (4

8040 (3

 -85ﻧﻤﻮدار ﺗﺎﺑﻊ  f (x)  ax2  bx  cﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار ) f ( 2ﻛﺪام اﺳﺖ؟
1 (1
2 (2
3 (3
4 (4

w

 -86ﺑﻪ ازاي ﻛﺪام ﻣﻘﺪار  kرﻳﺸﻪﻫﺎي ﻣﻌﺎدﻟﺔ درﺟﺔ دوم  2x2  kx  (k  1)  0ﺑﻪ ﺻﻮرت  sin و  cos ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
 (1ﻓﻘﻂ ﺻﻔﺮ

 (2ﻓﻘﻂ 4

 (3ﺻﻔﺮ ﻳﺎ 4

 -87ﻋﻼﻣﺖ رﻳﺸﻪﻫﺎي ﻣﻌﺎدﻟﺔ  2 | x |  x2  3 x  10ﻛﺪام اﺳﺖ؟
 (1دو رﻳﺸﺔ ﻣﻨﻔﻲ

 (2دو رﻳﺸﺔ ﻣﺜﺒﺖ

 (3دو رﻳﺸﺔ ﻏﻴﺮﻫﻢﻋﻼﻣﺖ

 (4رﻳﺸﻪ ﻧﺪارد.

 (4ﻧﺸﺪﻧﻲ

w

w

 -88اﮔﺮ  x  2ﻳﻜﻲ از ﺻﻔﺮﻫﺎي ﺗﺎﺑﻊ  y  x3  x2  kx  4ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت دو ﺻﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
3 (1

4 (2

5 (3

6 (4

 -89ﺑﻪ ازاي ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺪار ﺻﺤﻴﺢ  mﻣﻌﺎدﻟﺔ  x4  2 3 x2  m2  1  0داراي دو ﺟﻮاب ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺳﺖ؟
 (1ﺻﻔﺮ

1 (2

2 (3
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3 (4

ﭘﺮوژة ) -(2آزﻣﻮن  16آﺑﺎن 99

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎزدﻫﻢ رﻳﺎﺿﻲ

3
2
12
 -90ﻣﻌﺎدﻟﺔ
 
x  3 x 9  (x  3 )2
 (1ﺻﻔﺮ

ﺻﻔﺤﻪ13 :

ﭼﻨﺪ رﻳﺸﺔ ﺣﻘﻴﻘﻲ دارد؟

 (2ﻳﻚ

 (4ﺑﻲﺷﻤﺎر

 (3دو

 -91در ﻳﻚ ﻣﻐﺎزة زﻳﺘﻮن ﻓﺮوﺷﻲ ،زﻳﺘﻮن در ﻣﺤﻠﻮل آب ﻧﻤﻚ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  8درﺻﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎزهﻛـﺎر ﺑـﻮدن ﻛـﺎرﮔﺮ ﻣﻐـﺎزه200 ،
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺤﻠﻮل آب ﻧﻤﻚ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  4درﺻﺪي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻓﻘﻂ  5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻤﻚ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﺎرﮔﺮ ﻫﻤﺔ  5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻤﻚ را
ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از آب ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ  8درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ؟

r
in
o

42/5 (1

37/5 (2

29 (3

 -92اﮔﺮ  x  aﺟﻮاب ﻣﻌﺎدﻟﺔ x  1  x  6  5
- 1 (2

- 2 (1

24 (4

ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻮاب ﻣﻌﺎدﻟﺔ x  a  x  1
1 (3

ﻛﺪام اﺳﺖ؟

2 (4

 -93ﻣﻌﺎدﻟﺔ  3 x  | x | 1  2x3  x  0ﭼﻨﺪ رﻳﺸﻪ دارد؟
 (1ﺻﻔﺮ

1 (2

3 (4

2 (3

o
n

3x
m

 -94ﺑﻪ ازاي ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺪار  ، mﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻮاب ﻣﻌﺎدﻟﺔ
2x 2x  x2
2 (2

1 (1

ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮد؟
 (4ﺻﻔﺮ

3 (3

a
k

 -95اﮔﺮ  a  0  bو |  | b |  | aﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه ﺣﺎﺻﻞ |  | 2a  b |  | b  a |  | bﻫﻤﻮاره ﻛﺪام اﺳﺖ؟
a  b (1

a (2

b (3

 -96ﺣﺪود  kﭼﻘﺪر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﺎدﻟﺔ  | 6 x  x2 |  kﭼﻬﺎر ﺟﻮاب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

0  k  9 (1

8  k  10 (2

k  9 (3

k  9 (4

 -97ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب رﻳﺸﻪﻫﺎي ﻣﻌﺎدﻟﺔ 36 x2  24 x  4  2x  4
1
(1
8



3
(2
8

b  a (4



5
(3
8



ﻛﺪام اﺳﺖ؟

w
7
(4
8



w

w

 -98دو ﻋﺪد ﺑﺮ روي ﻣﺤﻮر اﻋﺪاد ﭼﻨﺎن واﻗﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﻮاﺻﻞ آنﻫﺎ از اﻋﺪاد  -1و  3ﻣﺴﺎوي  6اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ دو ﻋﺪد ﻛﺪام اﺳﺖ؟
2 (1

- 2 (2

4 (3

- 4 (4

3
 -99ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار ﺗﺎﺑﻊ  f (x)  4 x2  4 x  1  1و ﻣﺤﻮر  xﻫﺎ و دو ﺧﻂ  x  0و
2
11
(1
4

7
(2
4

7
(3
2

 x ﻛﺪام اﺳﺖ؟

9
(4
2

 -100در ﻳﻚ دﻧﺒﺎﻟﺔ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻛﻪ  9ﺟﻤﻠﻪ دارد ،ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻪ ﺟﻤﻠﺔ وﺳﻂ  21اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻼت اﻳﻦ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻛﺪام اﺳﺖ؟
126 (1

63 (2

189 (3
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ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي درس ﻫﻨﺪﺳﻪ ) ،(2ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
ً
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻤﺎ در آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ از  10ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﭼﻨﺪ از  10آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ

ﻫﻨﺪﺳﻪ )(2
داﻳﺮه )ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اوﻟﻴﻪ و زاوﻳﻪﻫﺎ
در داﻳﺮه -راﺑﻄﻪﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ در

ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز

داﻳﺮه -رﺳﻢ ﻣﻤﺎس ﺑﺮ داﻳﺮه از
ﻧﻘﻄﻪاي ﺧﺎرج داﻳﺮه-
ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي دو داﻳﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

r
in
o

ﻫﻢ(

 -101دو داﻳــﺮة ) C(O , Rو )  C (O , R را ﺑــﺎ ﻓــﺮض  R  R و  OO  dدرﻧﻈــﺮ ﻣــﻲﮔﻴــﺮﻳﻢ.

ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  9ﺗﺎ 20

اﮔﺮ  R  R   d  R  R ﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه دو داﻳﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﻪ وﺿﻌﻲ دارﻧﺪ؟
 (2ﻣﺘﺨﺎرج

 (1ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ

 (4ﻣﻤﺎس درون

 (3ﻣﺘﺪاﺧﻞ

 -102در داﻳﺮة ) ، C (O , Rاﻧﺪازة ﻛﻤﺎن  ABﺑﺮاﺑﺮ  600و ﻃﻮل وﺗﺮ  ABﺑﺮاﺑﺮ  2 3اﺳﺖ .ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻧﻘﻄﺔ  Oاز وﺗﺮ  ABﻛﺪام اﺳﺖ؟

3 2 (2

3 (1

2 (4

2 2 (3

 ABو   a
  b ، AT
 -103در ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﮔﺮ  ، a  b  cاﻧﺪازة زاوﻳﺔ  Mﻛﺪام اﺳﺖ؟ )   c
( TB

7

300 (1

450 (2

900 (3
600 (4

4

1

o
n

a
k

w

 -104در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ  AB  BDو ˆ  280
 CADاﺳﺖ .زاوﻳﺔ  BACﭼﻨﺪ درﺟﻪ اﺳﺖ؟ )  Oﻣﺮﻛﺰ داﻳﺮه اﺳﺖ(.

30 (1
31 (2
24 (3
36 (4

w

  AC
 -105در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ  MAو  MBﺑﺮ داﻳﺮه ﻣﻤﺎساﻧﺪ و   700
 BDاﺳﺖ .اﻧﺪازة زاوﻳﺔ  Mﻛﺪام اﺳﺖ؟

550 (1
450 (2
400 (3
500 (4
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 -106ﻛﻢﺗﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻧﻘﻄﺔ  Mﺗﺎ داﻳﺮهاي ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ  2و  18واﺣﺪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ از اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ دو ﻣﻤﺎس ﺑﺮ داﻳﺮه رﺳﻢ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻓﺎﺻﻠﺔ
دو ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻤﺎس از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﺪام اﺳﺖ؟
4 / 8 (1

5 (2

9 / 6 (3

10 (4

 -107در زاوﻳﺔ ﻇﻠّﻲ ˆ  
 BA ، BACوﺗﺮي از داﻳﺮه و  ACﻣﻤﺎس ﺑﺮ داﻳﺮه اﺳﺖ .اﮔﺮ  ABﻗﻄﺮ داﻳﺮه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺪار  ﻛﺪام ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

r
in
o

500 (1

900 (3

700 (2
1100 (4

 -108ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ در ﻧﻴﻢداﻳﺮهاي ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ  ، Oزاوﻳﺔ  ﭼﻨﺪ درﺟﻪ اﺳﺖ؟ )  ABدر  Bﺑﺮ ﻧﻴﻢداﻳﺮه ﻣﻤﺎس اﺳﺖ(.
45 (1

50 (2

55 (3
60 (4

o
n

a
k

 -109در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ  ، Oﻣﺮﻛﺰ داﻳﺮه و اﺿﻼع ﻣﺜﻠﺚ  ABCدر ﻧﻘﺎط  Aو  Dﺑﺮ داﻳﺮه ﻣﻤﺎساﻧﺪ .اﮔﺮ  AB  CDو ﺷـﻌﺎع داﻳـﺮه ﺑﺮاﺑـﺮ  3ﺑﺎﺷـﺪ،
اﻧﺪازة  BDﻛﺪام اﺳﺖ؟

3 (1
3 3 (2

w

w

5 3
(3
2
2 3 (4

w

 -110دو داﻳﺮة )  C1(O1 , 4و )  C2 (O2 , 3ﻣﻤﺎس داﺧﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﻄﺮ  ABدر داﻳﺮة  C1از ﻧﻘﻄﺔ  O2ﻣﻲﮔﺬرد .اﮔﺮ وﺗﺮ  ACاز داﻳﺮة  C1در
ﻧﻘﻄﺔ  Dﺑﺮ داﻳﺮة  C2ﻣﻤﺎس ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﻮل وﺗﺮ  ACﻛﺪام اﺳﺖ؟

7 / 2 (1

9 / 6 (2

4 / 8 (3

6 / 4 (4
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ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي درس آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل ،ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
ً
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻤﺎ در آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ از  10ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﭼﻨﺪ از  10آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ
ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز

 15دﻗﻴﻘﻪ

آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ رﻳﺎﺿﻴﺎت
)آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ رﻳﺎﺿﻲ-
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ(
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ 25

 -111ﮔﺰارة »  « x   ; x  P  x  Eﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﺷﻮد؟ )  Pﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻋﺪاد اول و  Eﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻋﺪاد زوج اﺳﺖ(.

r
in
o

 (1ﻫﻤﺔ اﻋﺪاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ،ﻫﻢ اول و ﻫﻢ زوج ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 (2ﻫﻤﺔ اﻋﺪاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ،اول ﻳﺎ زوج ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 (3ﻋﺪدي ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﻢ اول و ﻫﻢ زوج ﺑﺎﺷﺪ.
 (4ﻋﺪدي ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اول ﻳﺎ زوج ﺑﺎﺷﺪ.
 -112اﮔﺮ } B  {2 , {2}} ، A  {2و }}} C  {{2} , {2 , {2ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

A  B (3
B  C (2
B  C (1
 -113اﮔﺮ  ... ، A2 ، A1و  Akﻳﻚ اﻓﺮاز ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻏﻴﺮﺗﻬﻲ  Aﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﮔﺰارهﻫﺎي زﻳﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ )}(i , j  {1 , 2 , ... , k
A  B (4

اﻟﻒ( ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از  A iﻫﺎ ﺗﻬﻲ ﻧﻴﺴﺖ.
ب( ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  iو  jﻣﺘﻤﺎﻳﺰ. A i  A j   ،

o
n

پ( اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻤﺔ  A iﻫﺎ ،ﺑﺮاﺑﺮ  Aاﺳﺖ.
1 (2

 (1ﺻﻔﺮ

3 (4

2 (3

 -114ﮔﺰارة ) (p ~ q)  (~ p  qﻫﻢارز ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺎ ﻛﺪام ﻳﻚ از ﮔﺰارهﻫﺎي زﻳﺮ اﺳﺖ؟

~ p (2

p (1

a
k

~ q (4

q (3

 -115ﻧﻘﻴﺾ ﮔﺰارة »  « x   ; x2  0  x  0ﻛﺪام اﺳﺖ؟

x   ; x2  0  x  0 (1

w

x   ; x2  0  x  0 (2

x   ; x2  0  x  0 (4
x   ; x2  0  x  0 (3
 -116در ﻛﺪام ﻳﻚ از ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي زﻳﺮ ،ارزش ﮔﺰارة  ، (p  q)  qﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 p (2درﺳﺖ و  qﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
 p (1و  qﻫﺮ دو درﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 p (4و  qﻫﺮ دو ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 p (3ﻧﺎدرﺳﺖ و  qدرﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
 -117اﮔﺮ } ، A  {1 , 2 , 3 , 4 , 5داﻣﻨﺔ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﮔﺰارهﻧﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﺪام ﻳﻚ از ﮔﺰارهﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

x2  4
 x  2 (1
x2

; x  A

 x  A ; | 3  x |  2 (3

x  A ; x2  5 x  6  0 (2
x  A ; x2  x (4

w

w

 -118اﮔﺮ ﺑﺎ اﻓﺰودن  2ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  kﻋﻀﻮي ،ﺗﻌﺪاد زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي آن  96واﺣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ،آنﮔﺎه ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  k  1ﻋﻀﻮي ﭼﻨﺪ
زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دو ﻋﻀﻮي دارد؟

10 (1

15 (2

21 (3

28 (4

 -119ﺑﻪ ازاي ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺪار ﺣﻘﻴﻘﻲ  ، aدو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ }  A  {a2  3و } B  {2x  1 , x2  4ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
 (1ﻫﻴﭻ

1 (2

2 (3

3 (4

 -120اﮔﺮ ارزش ﮔﺰارة ) (p  q)  (p  qﻧﺎدرﺳﺖ و  rﮔﺰارهاي دﻟﺨﻮاه ﺑﺎﺷﺪ ،ارزش ﻛﺪام ﻳﻚ از ﮔﺰارهﻫﺎي زﻳﺮ ﻫﻤﻮاره درﺳﺖ اﺳﺖ؟

(p  r)  (q  r) (1
(p ~ q)  r (3

(p  q)  r (2
(p  q)  r (4
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ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي درس ﻓﻴﺰﻳﻚ ) ،(2ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
ً
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻤﺎ در آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ از  10ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﭼﻨﺪ از  10آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ
ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز

 30دﻗﻴﻘﻪ

ﻓﻴﺰﻳﻚ )(2
اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﺔ ﺳﺎﻛﻦ )ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ،
ﭘﺎﻳﺴﺘﮕﻲ  ...ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﻬﻲ ﻣﻴﺪانﻫﺎي
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺪان
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،اﻧﺮژي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ(

ﺳﺆالﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ

ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ 27

r
in
o

 -121اﮔﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺮة ﻓﻠﺰي ﺧﻨﺜﻲ  20اﻟﻜﺘﺮون ﺑﺪﻫﻴﻢ ،اﻧﺪازة ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻛﺮة ﻓﻠﺰي ﭼﻨﺪ ﻛـﻮﻟﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺷﺪ؟

)(e  1 / 6  1019 C

3 / 2  1019 (1

3 / 2  1018 (2
8  1020 (3
8  1021 (4

o
n

 -122ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ را در ﻧﺎﺣﻴﻪاي از ﻓﻀﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ،ﺑﺮدار ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻧﻘﻄﺔ  Bو ﻣﻘﺎﻳﺴـﺔ ﺑـﻴﻦ

a
k

ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻧﻘﺎط  Aو  ، Cﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ؟

| E A |  | EC | ,  (1

| E A |  | EC | ,  (2
| E A |  | EC | ,  ( 3

| E A |  | EC | ,  (4

w

 -123در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ  q2  0 ، q1  0و  q2  q1اﺳﺖ .در ﻛﺪام ﻧﻘﻄﻪ ﻳﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎرﻫﺎ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ

w

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟

 (1ﻓﻘﻂ A
 A (2و B
 C (3و D
 (4ﻓﻘﻂ D

w

 -124ذرهاي ﺑﺎ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻨﻔﻲ در ﻳﻚ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﻲﺷﻮد .ﻛﺪام ﻳﻚ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﻛﺎر ﻧﻴﺮوي ﻣﻴﺪان ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺮژي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎر اﺳﺖ.
 (2ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،اﻧﺮژي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ذره ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
 (3ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ در ﺟﻬﺖ ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،اﻧﺮژي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آن ﻛﺎﻫﺶ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻘﺎط اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
 (4ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ در راﺳﺘﺎي ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺧﻄﻮط ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ،اﻧﺮژي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎر و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻘﺎط ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ.
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 -125ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،اﻧﺪازة ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دو ﺑﺎر ﻧﻘﻄﻪاي  q1  1Cو  q2ﺑﺮ ﺑﺎر  q 3  4 Cوارد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ  50 Nﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ.

اﻧﺪازة ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎر  q1ﺑﺮ  q2وارد ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻴﻮﺗﻮن اﺳﺖ؟ )

N .m2
C2

(sin 370  0 / 6 , k  9  109

19/2 (1
4/8 (2
2/4 (3
9/6 (4

r
in
o

 -126در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،اﮔﺮ ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ وارد ﺑﺮ ﺑﺎر  q 3  100Cاز ﻃﺮف دو ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮدار ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاﻳﻨـﺪ ﻫـﺮ

MN
ﺳﻪ ﺑﺎر در ﻧﻘﻄﺔ  Bﭼﻨﺪ
C

 3 / 4 i (1

2 i (2

11 i (3

 5 / 6 i (4

اﺳﺖ؟ )

N .m2
C2

(k  9  109

o
n

N
 -127ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ذرهاي ﺑﻪ ﺟﺮم  100mgﻛﻪ داراي ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  100Cاﺳﺖ ،در ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻓﻘﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻲ
C
ﺣﺎل ﺳﻜﻮن رﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮد .اﻧﺪازة ﺷﺘﺎب ﺣﺮﻛﺖ ذره ﭼﻨﺪ

10 (1
20 (2
10 2 (3
20 2 (4

m

s2

 ، 10از

a
k
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ )

m

s2

(g  10

w

 -128ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ دو ﺑﺎر ﻧﻘﻄﻪاي ﻓﺮﺿﻲ  q1و  q2در رﺋﻮس ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﺋﻢاﻟﺰاوﻳﻪاي واﻗﻊاﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎر  q1ﻧﺼﻒ و ﺑﺎر  q2دو ﺑﺮاﺑـﺮ ﺷـﻮد ،اﻧـﺪازة

w

q
ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺣﺎﺻﻞ از دو ﺑﺎر در ﻧﻘﻄﺔ  50 ، Oدرﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺣﺎﺻﻞ |  | 2ﻛﺪام اﺳﺖ؟
q1
8
(1
7

2

8
(2
7

4

7
(3
8

2

7
(4
8

4

w



2m
6m
 Aﺗﺎ ﻧﻘﻄﺔ
 -129ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻘﻄﻪاي  q  5 Cدر ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ  E  6  103 iدر  SIاز ﻧﻘﻄﺔ
6m
2m
اﺳﺖ .ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻧﺮژي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎر  qﭼﻨﺪ ژول اﺳﺖ؟

0 / 12 (1

0 / 24 (2

0 / 12 (3

0 / 24 (4
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 m

N
 -130ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﻘﻲ ) (  v x  2  106 iوارد ﻓﻀﺎي ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ اﻓﻘـﻲ و ﺑـﻪ ﺑﺰرﮔـﻲ
s
C

455

ﻣﻲﺷﻮد .ﺳﺮﻋﺖ اﻟﻜﺘﺮون ﭘﺲ از  60ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ اﻓﻘﻲ در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ؟
)  e  1 / 6  1019 Cو  me  9 / 1  1031 kgو از ﻧﻴﺮوي وزن ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﺷﻮد(.

106 (1
2  106 (2

r
in
o

107 (3

2  107 (4

ﺳﺆالﻫﺎي ﮔﻮاه )ﺷﺎﻫﺪ(

ﭘﺎﺳﺦدادن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆاﻻت اﺟﺒﺎري اﺳﺖ و در ﺗﺮاز ﻛﻞ ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد.

o
n

 -131وﻗﺘﻲ دو ﺟﺴﻢ ﺟﺎﻣﺪ ﻧﺎرﺳﺎﻧﺎ در اﺛﺮ ﻣﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داراي ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﻃﻲ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ...
 (1ﭘﺮوﺗﻮنﻫﺎ و اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎ در دو ﺟﺴﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 (2ﭘﺮوﺗﻮنﻫﺎي ﻳﻚ ﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

a
k

 (3اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻳﻚ ﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

 (4ﻳﻮنﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ در دو ﺟﺴﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.



w

 -132ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،اﮔﺮ در ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  Eﺑﺎر آزﻣﻮن ﻣﺜﺒﺖ را از  Aﺑﻪ  Bﺣﺮﻛﺖ دﻫـﻴﻢ ،اﻧـﺮژي ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ آن ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ
ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
 (1اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
 (2ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
 (3ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ.
 (4ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ.

N
 -133اﮔﺮ ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻓﺎﺻﻠﺔ  1mاز ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻼﻫﻚ ﻛﺮوي ﻣﻮﻟﺪ واندوﮔﺮاف
C

w

w

 9  103ﺑﺎﺷﺪ ،در ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪاي از ﭘﺮوﺗﻮن ﻫﺴﺘﺔ اﺗﻢ

ﻫﻴﺪروژن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ،ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮوﺗﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﻴﺪان ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻟﺪ وان دوﮔﺮاف اﺳﺖ؟

N .m2
( k  9  109
)  e  1 / 6  1019 Cو
2
C
8  1014 (1

4  1014 (2

16  107 (3

4  107 (4
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ﺻﻔﺤﻪ20 :

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎزدﻫﻢ رﻳﺎﺿﻲ

 -134ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،آراﻳﺸﻲ از دو ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﻢاﻧﺪازه و ﻏﻴﺮﻫﻢﻧﺎم )دو ﻗﻄﺒﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ( را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در آن ﻓﺎﺻـﻠﺔ دو ﺑـﺎر از ﻫـﻢ 8cm

N
اﺳﺖ .ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺧﺎﻟﺺ در ﻧﻘﻄﺔ  Mﭼﻨﺪ
C

اﺳﺖ؟ )

N.m2
C2

(k  9  109

80  104 (1
81  104 (2
82  104 (3

r
in
o

83  104 (4

q3
 -135در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،اﮔﺮ ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ وارد ﺑﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺎرﻫﺎي ﻧﻘﻄﻪاي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ
q2

 4 (1

9
(3
4

ﻛﺪام اﺳﺖ؟

 4 (2

9
(4
4



 -136ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻓﺎﺻﻠﺔ  10ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮي از ﻳﻚ ﺑﺎر ﻧﻘﻄﻪاي ﺑﺮاﺑﺮ  Eاﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ از اﻳﻦ ﺑﺎر دور ﺷﻮﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔـﻲ ﻣﻴـﺪان
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  36درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ؟
2 (1

12 (2

o
n

12/5 (4

2/5 (3

N
 -137روي ذرهاي ﺑﻪ ﺟﺮم  ، 1gﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  qﻗﺮار دادهاﻳﻢ .وﻗﺘﻲ اﻳﻦ ذره در ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ
C

a
k

 500ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ،اﻧﺪازة ﻧﻴـﺮوي

N
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ وارد ﺑﺮ آن از ﻃﺮف ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ وزن آن ﻣﻲﺷﻮد .اﻧﺪازة ﺑﺎر  qﭼﻨﺪ ﻛﻮﻟﻦ اﺳﺖ؟ ) (g  10
kg

5  105 (1

2  105 (2

5  102 (3

2  102 (4

w

 -138ﺑﺎرﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻘﻄﻪاي  4Cو  8Cروي ﻣﺤﻮر  xﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻜﺎنﻫﺎي  x  6cmو  x  12cmﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﺎر ﻧﻘﻄـﻪاي ﭼﻨـﺪ
ﻣﻴﻜﺮوﻛﻮﻟﻦ را ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻜﺎن  x  18cmﻗﺮار داد ﺗﺎ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻣﺒﺪأ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺷﻮد؟
-54 (1

-18 (2

+18 (3

+54 (4

 -139در ﻳﻚ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ،ذرة ﺑﺎرداري ﺑﻪ ﺟﺮم  0 / 1ﮔﺮم ،از ﻧﻘﻄﻪاي ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ  100وﻟـﺖ و از ﺣـﺎل ﺳـﻜﻮن رﻫـﺎ

w

ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻨﺪي  10ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﺔ دﻳﮕﺮي ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  100وﻟﺖ ﻣﻲرﺳﺪ .اﮔﺮ در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻧﻴﺮوي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ذره ﻓﻘﻂ ﺣﺎﺻﻞ
از ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ذره ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮوﻛﻮﻟﻦ اﺳﺖ؟
2/5 (1

4 (2

25 (3

40 (4

w

N
 ، 105ذرهاي ﺑﺎ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  q  5Cدر ﻧﻘﻄﺔ  Bﺑﺪون ﺳﺮﻋﺖ اوﻟﻴﻪ رﻫﺎ
 -140در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ و در ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻲ
C

ﻣﻲﺷﻮد .وﻗﺘﻲ اﻳﻦ ذره در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 20 ،ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻘﻄﺔ  Aﻣﻲرﺳﺪ ،اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﻲ آن ﭼﻨﺪ ژول ﻣـﻲﺷـﻮد؟ )از اﺛـﺮ
ﮔﺮاﻧﺶ و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﻛﺖ ذره ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﺷﻮد(.

0 / 1 (1
0 / 5 (2
0 / 01 (3
0 / 05 (4
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ﺷﻴﻤﻲ )(2

ﺻﻔﺤﻪ21 :

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﺎزدﻫﻢ رﻳﺎﺿﻲ

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي درس ﺷﻴﻤﻲ ) ،(2ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
ً
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻤﺎ در آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ از  10ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز
ﭼﻨﺪ از  10آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ

 25دﻗﻴﻘﻪ

ﺷﻴﻤﻲ )(2
ﻗﺪر ﻫﺪاﻳﺎي زﻣﻴﻨﻲ را ﺑﺪاﻧﻴﻢ
)از اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﺗﺎ اﺑﺘﺪاي ﻧﻔﺖ،
ﻫﺪﻳﻪاي ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ(
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ 28

 -141ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد در ﺟﻬﺎن ،ﻋﺒﺎرت ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

r
in
o

 (1ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ در ﺳﺎل  2030ﻣﻴﻼدي ،ﺣﺪود  6ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف ﻓﻠﺰﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
 (2در ﺳﺎل  2030ﻣﻴﻼدي در ﺣﺪود  70ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻦ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.
 (3از ﺳﺎل  2005ﺗﺎ ﺳﺎل  2030ﻣﻴﻼدي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻮاد ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ اﺳﺖ.
 (4از ﺳﺎل  2005ﻣﻴﻼدي ،ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻠﺰﻫﺎ و ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -142ﻋﺒﺎرت ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

 (1ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ ﺗﺠﺮﺑﻲ ،ﺷﻴﻤﻲدانﻫﺎ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﻣﺎ دادن ﺑﻪ ﻣﻮاد و اﻓﺰودن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص ﻣﻲﺷﻮد.
 (2ﻫﻤﺔ ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮاد ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ﻛﺮة زﻣﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﻨﺪ.

o
n

 (3زﻣﻴﻦ ﺳﺮﺷﺎر از ذﺧﺎﻳﺮ ارزﺷﻤﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
 (4ﻫﻠﻴﻢ ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ در ﮔﺮوه  18ﺟﺪول دورهاي ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ ﺟﺎي دارد ،اﻣﺎ ﻋﻨﺼﺮي از دﺳﺘﺔ  sاﺳﺖ.
 -143ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوﻣﻴﻦ ﺷﺒﻪﻓﻠﺰ ﮔﺮوه ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

a
k

 (1ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﻪﻓﻠﺰ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه ،رﺳﺎﻧﺎﻳﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﻤﻲ دارد.
 (2در واﻛﻨﺶ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ اﺗﻢﻫﺎ اﻟﻜﺘﺮون ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﻣﻲﮔﺬارد.

 (3ﺗﻔﺎوت ﻋﺪد اﺗﻤﻲ آن ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺷﺒﻪﻓﻠﺰ اﻳﻦ ﮔﺮوه ،ﺑﺮاﺑﺮ  17اﺳﺖ.
 (4ﭼﻜﺶﺧﻮار ﻧﻴﺴﺖ و در اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﺮد ﻣﻲﺷﻮد.

w

 -144ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي داده ﺷﺪه ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻤﻠﺔ زﻳﺮ را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﺪ؟

»ﻋﻨﺼﺮ … رﺳﺎﻧﺎﻳﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ … دارد؛ در واﻛﻨﺶ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ اﺗﻢﻫﺎ ،اﻟﻜﺘﺮون … و در اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ … «.
اﻟﻒ( ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ  ،82ﺑﺎﻻﻳﻲ ،از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻲدﻫﺪ.

ب( ﺟﺎﻣﺪ زرد رﻧﮓ دورة ﺳﻮم ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ ،ﻛﻤﻲ ،ﻣﻲﮔﻴﺮد ،ﻣﻲﺷﻜﻨﺪ.

w

پ( داراي  2اﻟﻜﺘﺮون در زﻳﺮﻻﻳﺔ آﺧﺮ دورة ﺳﻮم ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ ،ﻛﻤﻲ ،ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﻣﻲﮔﺬارد ،ﺧﺮد ﻣﻲﺷﻮد.
ت( ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ  ،13ﺑﺎﻻﻳﻲ ،از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻲدﻫﺪ.
 (1ﺻﻔﺮ

1 (2

2 (3

3 (4

w

 -145در ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻲ ﻳﻚ …  … ،ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻌﻴﻦ … و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
 (1ﻧﺎﻓﻠﺰ -ﺑﻴﺸﺘﺮ -آﺳﺎنﺗﺮ اﻟﻜﺘﺮون ﻣﻲﮔﻴﺮد
 (2ﻧﺎﻓﻠﺰ -ﻛﻤﺘﺮ -دﺷﻮارﺗﺮ اﻟﻜﺘﺮون ﻣﻲﮔﻴﺮد
 (3ﻓﻠﺰ -ﺑﻴﺸﺘﺮ -آﺳﺎنﺗﺮ اﻟﻜﺘﺮون از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ
 (4ﻓﻠﺰ -ﻛﻤﺘﺮ -دﺷﻮارﺗﺮ اﻟﻜﺘﺮون ﻣﻲﮔﻴﺮد
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 -146ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻲ ﭼﻬﺎر ﻫﺎﻟﻮژن ﻣﻮﺟﻮد در دورهﻫﺎي دوم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﺟـﺪول دورهاي را
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ؟ )ﻧﻤﺎدﻫـﺎي
داده ﺷﺪه ﻓﺮﺿﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ(.
اﻟﻒ( ﻋﻨﺼﺮ  Bدر دﻣﺎي اﺗﺎق ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﮔـﺎز ﻫﻴـﺪروژن واﻛـﻨﺶ داده و ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﮔـﺎزي
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ.
ب( ﻋﻨﺼﺮ  Cدر دﻣﺎي اﺗﺎق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻮده و ﻣﻌﺎدﻟﺔ واﻛﻨﺶ آن ﺑﺎ ﮔـﺎز ﻫﻴـﺪروژن ﺑـﻪ
2000 C
 « H2  C2 اﺳﺖ.
ﺻﻮرت »  2HC

پ( ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎﺻﻞ از واﻛﻨﺶ  Aﺑﺎ ﮔﺎز ﻫﻴﺪروژن ،ﻧﻘﻄﺔ ﺟﻮش ﻛﻤﺘﺮي از ﻓﺮاوانﺗﺮﻳﻦ و راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﺣﻼل در ﻃﺒﻴﻌﺖ دارد.

r
in
o

ت( ﻋﻨﺼﺮ  Dدر دﻣﺎي اﺗﺎق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻟﻜﻮل دو اﺗﻤﻲ و ﺟﺎﻣﺪ  D2وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻌﺎع اﺗﻤﻲ را ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻫﺎﻟﻮژنﻫﺎ دارد.
4 (4
3 (3
2 (2
1 (1
 -147ﻋﺒﺎرت ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻢ ) ، (21Scدر وﺳﺎﻳﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن رﻧﮕﻲ وﺟﻮد دارد و ﻛﺎﺗﻴﻮن ﭘﺎﻳﺪار آن ﺑﻪ آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﮔﺎز ﻧﺠﻴﺐ دﺳﺖ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
 (2ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻋﻨﺎﺻﺮ واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ آزاد در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﻛﺎﻣﻼ ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ً
 (3در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ دورة ﻋﻨﺎﺻﺮ واﺳﻄﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻲﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ زﻳﺮﻻﻳﺔ  dآن
 (4ﺑﺮﺧﻼف ﻛﺎﺗﻴﻮن ﻓﻠﺰات اﺻﻠﻲ ،ﻛﺎﺗﻴﻮن ﻓﻠﺰﻫﺎي واﺳﻄﻪ ﺑﻪ آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﮔﺎز ﻧﺠﻴﺐ دﺳﺖ ﻧﻤﻲﻳﺎﺑﻨﺪ.
 -148در دورة ﭼﻬﺎرم ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻛﻪ ﻓﻘﻂ داراي ﻳﻚ زﻳﺮﻻﻳﺔ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ زﻳﺮﻻﻳﺔ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮ
دارﻧﺪ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ؟

3
(1
5

5
(2
6

o
n

4
(4
5

3
(3
6

 -149ﻣﻘﺪار ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ از ﺳﺪﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ را ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل آﻫﻦ ) (IIﻛﻠﺮﻳﺪ و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل آﻫﻦ ) (IIIﻛﻠﺮﻳﺪ واﻛﻨﺶ ﻣﻲدﻫﻴﻢ .ﭼﻨـﺪ
ﻣﻮرد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ دو واﻛﻨﺶ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﻛﺎﺗﻴﻮن و آﻧﻴﻮن ﻓﺮاوردة ﻣﺸﺘﺮك اﻳﻦ دو واﻛﻨﺶ ،ﻫﺮ دو ﺑﻪ آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﮔﺎز ﻧﺠﻴﺐ آرﮔﻮن رﺳﻴﺪهاﻧﺪ.
ب( در ﻫﺮ دو واﻛﻨﺶ رﺳﻮب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد اﻣﺎ رﻧﮓ رﺳﻮبﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
پ( ﺷﻤﺎر ﻣﻮلﻫﺎي ﻓﺮاوردة ﻣﺸﺘﺮك ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه در دو واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ازاي ﻣﻘﺪار ﻣﻮل ﻳﻜﺴﺎن رﺳﻮب ،ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.
ت( اﺧﺘﻼف ﻣﺠﻤﻮع ﺿﺮاﻳﺐ اﺳﺘﻮﻛﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﻮاد در ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎي ﻣﻮازﻧﻪ ﺷﺪة دو واﻛﻨﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  2اﺳﺖ.
2 (2
1 (1
4 (4
3 (3
 -150ﻫﻤﺔ ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ درﺳﺖاﻧﺪ ،ﺑﻪﺟﺰ … .
 (1از واﻛﻨﺶ ﻓﻠﺰ آﻫﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺲ ) (IIﺳﻮﻟﻔﺎت ،ﻓﻠﺰ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻣﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد.
 (2آﻫﻦ ) (IIIﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻓﺴﻔﺎت و ﻧﻘﺮه ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از  0 / 01ﮔﺮم در  100ﮔﺮم آب ﺣﻞ ﻣﻲﺷﻮد.

a
k

w

w


 (3ﻫﺮﮔﺎه واﻛﻨﺶ » ) « FeO(s)  M(s)  Fe(s)  MO(sاﻧﺠﺎمﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ M ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻠﺰﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ روي ﻳﺎ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
 (4ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ در ﻫﺮ واﻛﻨﺶ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد ،واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي واﻛﻨﺶدﻫﻨﺪهﻫﺎ از ﻓﺮاوردهﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
 -151در ﻛﺪام ﻳﻚ از واﻛﻨﺶﻫﺎي زﻳﺮ ،واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي ﻓﺮاوردهﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از واﻛﻨﺶدﻫﻨﺪهﻫﺎ اﺳﺖ؟

2Fe  CO2  2FeO  C (2
2K  FeO  K 2O  Fe (4

w

2Na  ZnO  Na2O  Zn (1
2K  CuCl2  2KCl  Cu (3
 -152اﮔﺮ واﻛﻨﺶ ) (Iﺑﺮﺧﻼف واﻛﻨﺶ ) (IIاﻧﺠﺎمﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪﺟـﺰ … )  B ، Aو  ، Dﻧﻤﺎدﻫـﺎي ﻓﺮﺿـﻲ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ(.

I) A(s)  BSO4 (aq)  ...
II) B(s)  D(NO3 )2 (aq)  ...

 (1ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻋﻨﺼﺮ  Bﺑﺮاي از دﺳﺖ دادن اﻟﻜﺘﺮون ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو ﻋﻨﺼﺮ  Aو  Dاﺳﺖ.
 (2ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﻠﺰ  Aﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  Bدﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ.
 (3ﻋﻨﺎﺻﺮ  B ، Aو  Dﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ روي ،ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و آﻫﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 (4اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ A ،و  Dدر ﻳﻚ ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻋﺪد اﺗﻤﻲ  Dﺑﻴﺸﺘﺮ از  Aاﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ
ﺑﻪ ﺻﻮرت »  « B  D  Aﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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 -153ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1در واﻛﻨﺶ ﺑﻲﻫﻮازي ﺗﺨﻤﻴﺮ ﮔﻠﻮﻛﺰ ،اﺗﺎﻧﻮل و ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻟﻲ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد.
 (2از ﻓﻠﺰ آﻫﻦ ﻣﺬاب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در واﻛﻨﺶ ﺗﺮﻣﻴﺖ ﺑﺮاي ﺟﻮش دادن ﺧﻄﻮط راهآﻫﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
 (3آﻫﻦ ) (IIIاﻛﺴﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ در ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد.
 (4اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج دو ﻓﻠﺰ روي و ﻧﻴﻜﻞ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ.
 -154درﺻﺪ ﺟﺮﻣﻲ ﻓﻠﺰ ﻃﻼ در ﻳﻚ ﮔﻴﺎه  0 / 01درﺻﺪ اﺳﺖ .اﮔﺮ از ﺳﻮزاﻧﺪن ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه 120 ،ﮔﺮم ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻳـﺪ .درﺻـﺪ
ﺟﺮﻣﻲ ﻃﻼ در ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻛﺪام اﺳﺖ؟

83 (4
0 / 083 (3
0 / 83 (2
8 / 3 (1
 -155از واﻛﻨﺶ  640ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آﻫﻦ ) (IIIاﻛﺴﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﻛﺮﺑﻦ ،ﻣﻘﺪار  100 / 8ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﮔﺎز  CO2در ﺷﺮاﻳﻂ  STPﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎزده درﺻﺪي واﻛﻨﺶ و ﺟﺮم آﻫﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﺪام اﺳﺖ؟ )ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ را از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ(.

) (O  16 , Fe  56 : g .mol 1


)2Fe2O3 (s)  3C(s)  4Fe(s)  3CO2 (g
448 ، 75 (1

224 ، 37/5 (2

168 ، 37/5 (3

336 ، 75 (4

 -156ﺑﺮاي واﻛﻨﺶ ﻛﺎﻣﻞ  56ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﮔﺎزﻫﺎي  NOو  NO2ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﻟﻲ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮم آﻣﻮﻧﻴـﺎك ﻧﻴـﺎز

اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺎزده واﻛﻨﺶ  % 80ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻣﻮل آب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد؟ )  ، H  1 , N  14 , O  16 :g .mol 1ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ را از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼـﭗ
ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ(.

NO2  NO  2NH 3  2N2  3 H2O
3/75 – 42/5 (1

3 – 85 (2

3/75 – 85 (3

3 - 42/5 (4

 -157از ﺣﺮارت دادن ﻣﻘﺪاري آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﺎ ﺧﻠﻮص  60درﺻﺪ 3/36 ،ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺎز  SO 3در ﺷﺮاﻳﻂ  STPﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻓﺮض اﻳـﻦﻛـﻪ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﺮﻣﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﺮم ﻣﻮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﭘﺲ از واﻛﻨﺶ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺪام اﺳﺖ؟

) (Al  27 , S  32 , O  16 :g .mol 1


)Al2 (SO4 )3 (s)  Al2O3 (s)  3SO3 (g
11/4 (1

17/1 (2

19 (3

28/5 (4

 -158ﺟﺮمﻫﺎي ﻣﺴﺎوي از ﻣﺘﺎن )  (CH 4و اﺗﺎن )  (C2 H 6را در دو ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻲﺳﻮزاﻧﻴﻢ ،ﺣﺠﻢﻫﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ﮔـﺎز  CO2ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲﺷـﻮد.
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده درﺻﺪي ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺘﺎن ﺑﻪ اﺗﺎن ﻛﺪام اﺳﺖ؟ ) (H  1 , C  12 : g .mol 1

CH4  2O2  CO2  2H2O
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ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻛﺪام اﺳﺖ؟ ) (Ca  40 , O  16 , C  12 : g .mol 1
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 -160ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1آﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف و اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻠﺰ ﺑﺎ آﻫﻨﮓ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻓﻠﺰ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ.
 (2در اﺳﺘﺨﺮاج  1ﺗﻦ آﻫﻦ ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دو ﺗﻦ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن آﻫﻦ و  1ﺗﻦ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
 (3از ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻲ  60ﻗﻮﻃﻲ ﻓﻮﻻدي آﻧﻘﺪر اﻧﺮژي ذﺧﻴﺮه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﻳﻚ ﻻﻣﭗ  10واﺗﻲ را در ﺣﺪود  25ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ.
 (4ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻓﻠﺰﻫﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ آﻫﻦ ردﭘﺎي ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﭘﺎﻳﺪار ﻛﺸﻮر ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

