
 

 

  »98ماه  ارديبهشت 27« آزمون
  رياضي اختصاصي دوازدهم

  دقيقه  165گويي:  مدت پاسخ
  سؤال 110 تعداد كل سؤاالت:

  گويي زمان پاسخ  شمارة صفحة سؤال  شمارة سؤال  تعداد سؤال  نام درس
  50'  3-7  81-110  30  2حسابان 
 20'  8-9  111-120  10  3هندسه 

 15'  10  121-130  10  رياضيات گسسته

 50'  11- 16  131-160  30  3زيك في

  30'  17- 22  161-190  30  3شيمي 
  --   23  288-298  11  نظرسنجي و نظم حوزه

 165'  24  81-190  110  جمع كل

  الفبا حروف ترتيب به طراحان

صي
صا

اخت
  

  نام طراحان  نام درس

  2حسابان
 محمـد ساسـاني    –انـبخش  محمـدامين رو  –طـاهر دادسـتاني    -آريان حيدري  –سيدعادل حسيني  –كاظم اجاللي 

 ميــثم فــالح  –حميــد عليــزاده  –عرفــان صــادقي  –علــي شــهرابي  –مــيالد ســجادي الريجــاني  –ياســين ســپهر 
  جهانبخش نيكنام –ميالد منصوري  –منش رسول محسني –محمدجواد محسني 

  سروش موئيني –وندي مهرداد مل –اصل  رضا عباسي–سيدامير ستوده  –حسين خزايي  –اميرحسين ابومحبوب   3 هندسه

  رياضيات گسسته
سروش موئيني  –خطيبي عليرضا شريف –كيوان دارابي  –كاظم باقرزاده چهره  –علي ايماني  –اميرحسين ابومحبوب 

  هومن نورائي

  3 فيزيك
 شـرق   سـعيد  –ميـثم دشـتيان    –بيتـا خورشـيد    -ناصـر خـوارزمي    –محمـدي  زهـره آقا  –نسـب   امينـي  عبدالرضا

  شادمان ويسي -روبن هوانسيان  –احسان هادوي  –سيدعلي ميرنوري  –مجوزي  اميرحسين – ي بروجنيسعيد طاهر

  3 شيمي
 مهـدي شـريفي    – پـور  شـرافتي  مبينـا  –جعفر رحيمـي   – كوكنده حسن رحمتي –جواد جديدي  –محمدرضا پورجاويد 

  وزيري محمد – سيدمحمد معروفي – محمدحسن محمدزاده مقدم –حسن لشكري  –محمد عظيميان زواره 
  ويراستاران و گزينشگران

  3 شيمي  3 فيزيك  رياضيات گسسته  3 هندسه  2حسابان   نام درس
  كوكنده حسن رحمتي  سيدعلي ميرنوري  اميرحسين ابومحبوب  اميرحسين ابومحبوب  كاظم اجاللي  گزينشگر

  گروه ويراستاري
  مرضيه گودرزي

  كفش حميد زرين
  علي ارجمند
 ي سيدعادل حسين

  علي ارجمند
 سيدعادل حسيني 

  كفش حميد زرين
  فراهاني سجاد شهرابي

  عليرضا صابري
 اميرحسين برادران

  صفت علي حسني
  علي علمداري
  پور مبينا شرافتي

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

 
 

  توليد و فني گروه
  

 محمد اكبري   گروه ديرم

  زاده  نرگس غني  ئول دفترچهمس
   مسئول دفترچه: آتنه اسفندياري  مدير گروه: مريم صالحي  گروه مستندسازي

  جو  حسن خرّم  نگار حروف
    سوران نعيمي  ناظر چاپ

  
  
  

  زمونآگروه 
  »وقف عام«چي  بنياد علمي آموزشي قلم

 021021--64636463تلفن:   تلفن:     ––  923923پالك پالك   ––ن ن خيابان انقالب بين صبا و فلسطيخيابان انقالب بين صبا و فلسطي :دفتر مركزي
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  3ة صفح   رياضياختصاصي دوازدهم   98ارديبهشت  27آزمون  - 7پروژة 

 

 

 

 

 

 

 

4yخط  - 81 x a   2بر نمودار تابع 2y x   مماس است. مقدارa ؟  كدام است 

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

2اگر - 82 42 4f (x) (x )(x )   8و 16g(x) x  1باشد، حاصل 1 1 1g ( )f ( ) f ( )g( )    كدام است؟ 

1 (225  2 (250    3 (450  4 (500  

اگر  -83   
0

2 2 3
2h

f h f
lim

h

 
  و   2h x f x  ،باشد 1h ؟  كدام است 

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

2اگر - 84 2f (x) [x] | x x |   2حاصل، باشد 2f ( ) f ( )     كدام است؟)[  ، نماد جزء صحيح است.)[

1 (7  2 (12  3 (13  4 (18  

در مورد تابع  -85  2 2f x x   ؟  كدام گزينه صحيح است 

1(  0 0f     2(  0f      3(  0f     4(  0f    

اگر تابع  - 86 
2

2 3 1

6 1

a
x ;x

f x x

bx ;x

   
  

1xدر    پذير باشد، حاصل  مشتقa

b
 ؟  كدام است 

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

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال 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؟ 10ل چند از عملكرد شما در آزمون قب
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

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

 دقيقه 50 وقت پيشنهادي:  144تا  71هاي  صفحه :مشتق، كاربردهاي مشتق:  2حسابان 
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اگر  -87 f x x  و 
3 2

63 2
x x

g x x    باشد، خط مماس نمودار تابعgof ؟  ها است در چند نقطه موازي محور طول 

  صفر )4  3 )3  2 )2  1 )1

2xطـول   اي بـه  در نقطـه  fبر نمودار تـابع   Lدر شكل مقابل خط  -88    ـ ت. شـيب خـط ممـاس بـر نمـودار تـابع       ممـاس اس

   g x f x  4درx  ؟  كدام است 

1( 1
6     2( 1

12   

3( 1
24     4( 1

48   

اگر  - 89   22 1f x g x x    و 3 5f    ،باشد 2g ؟  كدام است 

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

اگر  - 90    2f x sin f x  و 0 4f
   باشد، مقدار 0f  ؟  كدام است 

1( 2
   2( 4

   3(    4( 2
8

   

داريم:  fدوم  ةدر تابع درج -91 1 2f     و 3 4f   مقدار . 2f  ؟  كدام است 

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

2مشتق دوم تابع - 92 12 1 2f (x) ( x ) x  1در
2x    كدام است؟ 

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

نقطة  - 93 M x,y  7روي نمودار تابع 4y x   در حال حركت است. اگرd  فاصلة نقطةM    از مبدأ مختصات باشـد، آهنـگ

5xدر نقطة  xنسبت به  dاي تغيير  لحظه  ؟  كدام است 

1( 15
16   2( 17

16   3( 19
16   4( 21

16   
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2yنمودار تابع مقابلشكل  - 94 f (x )  تعداد نقاط بحراني تابعدهد را نمايش مي .y f (x) كدام است؟  

1 (6    

2 (7     

3 (8    

4 (10   

32مجموعة طول نقاط بحراني تابع با ضابطة  - 95 21f (x) (x ) x    كدام است؟  

1(  1 1,    2(  4 0 1, ,  

3(  2 0 2, ,    4( 1 102 2, ,
  
 

  

تابع  - 96  2
1

2 1
a x ;x

f x
x x b ;x

  
  

xفقط يك نقطة بحراني به طول   c  دارد. حاصلa b c  ؟  كدام است 

1( 9  2( 10  3( 11  4( 12  

fDاگر  - 97    و  3 23 2f x x x x      باشد، مجموع طول نقاط ماكزيمم نسبي نمودار تابعf ؟  كدام است 

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

تابع - 98 f x [ x] x  0در بازة 9( , ](مينيمم نسبي دارد؟ چند چند ماكزيمم نسبي و از راست به چپ به ترتيب  ( نماد جزء  ،[

  )است. صحيح

   1، 2) 4  2) صفر، 3   1، 1) 2  ، صفر2) 1

كدام گزينه در مورد نمودار تابع  - 99  4 3 21 4 2 54 3f x x x x     ؟  صحيح است 

  دو ماكزيمم نسبي و يك مينيمم نسبي دارد. )1

  دو مينيمم نسبي و يك ماكزيمم نسبي دارد. )2

  عطف دارد. دويك ماكزيمم نسبي و  )3

  عطف دارد. دويك مينيمم نسبي و  )4
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ضرب ماكزيمم و مينيمم مطلق تابع  حاصل - 100  2 2f x x a x   81برابر با
4  .استa ؟  تواند باشد ير زير ميديك از مقا كدام 

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

خواهيم دور يك زمين به شكل قطاع يك دايره را محصور كنيم. شعاع دايره كدام باشـد تـا مسـاحت زمـين      متر سيم مي 40با  -101

 ؟  بيشترين مقدار ممكن باشد

1( 5    2( 10  

3( 12    4( 15  

22y زير نمودار ،مطابق شكل OABمثلث  -102 x  رأس  2اي كه يك رأس آن روي مبدأ مختصات و  است، به گونه محاط شده

ترين مقدار ممكن باشد، اندازة ميانة وارد بر ضلع  د. اگر مساحت قسمت هاشورخورده در شكل كمنقرار دارنمودار ديگر آن روي 

AB ت؟  كدام اس  

1( 1      2( 2  

3( 2
2    4( 1

2  

3تابع ،mبه ازاي چه مقاديري از  - 103 22 3 24 9y x mx x    ًيكنواست؟   اكيدا  

1(4 2 4 2m       2(8 8m       

3(0 8m      4(4 4m    

نمودار تابع  -104  3 21 8y xf x ax bx x     اي كه در آن تـابع   ترين بازه مطابق شكل زير است. بزرگ y xf x   نزولـي

 ؟  ، كدام استباشد

1( 2 1,        2 (55 3,
    

   

3 (5 53 ,
 
  

     4 (1 2,     
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fشكل مقابل نمودار تابع  - 105   است. نمودار تابعf ؟  تواند باشد كدام مي 

1(     2(   

3(     4(   

در چند نقطه از نمودار تابع  -106   1 1f x x x x  ؟  كند ، جهت تقعر تغيير مي 

  3 )4  2 )3  1 )2  صفر )1

نمودار تابع  - 107  2 2f x x k cosx   نقطة عطف ندارد. حدودk ؟  كدام است 

1( 1k      2( 2k    

3( 2
2k      4( 1

2k    

اگر نمودار تابع  - 108  2
1x

f x
x a





aرت مقابل باشد، حاصل صو به  b ؟  كدام است 

  6 )2    صفر )1

3( 2    4( 6-  

رو، نمودار تابع  شكل روبه -109  4 3 22 8f x x x ax b    دهد. مقدار  را نمايش ميa ؟  كدام است 

1( 3
2     2 (8  

3 (9    4 (18  

3 معادلة -110 26 1 0x x k     ترين مقدار صحيح  دارد. كممتمايز سه جواب حقيقيk ؟  كدام است 

1( 30-  2( 31-  3( 32-  4( 33-  
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1yخط هادي يك سهمي، خط  -111  نقطة و كانون آن  3 5F   ؟كند ها را با چه عرضي قطع ميyاست. اين سهمي محور  ,

31 )3  صفر )2  1 )1
3   4 (33

8   

4x طترتيب خطو خط هادي و محور تقارن به ،در يك سهمي - 112   4وy   بوده و نقطة 9 7A  .اي از آن سـهمي اسـت   نقطه ,

  ؟باشدرأس سهمي تواند  مييك از نقاط زير كدام 

1( 9 42S ,
 
 
 

   2( 11 42S ,
 
 
 

   3( 13 42S ,
 
 
 

   4 (15 42S ,
 
 
 

   

متر اسـت.   سانتي 100و  60ترتيب  ها به همتر و قطر قاعدة اين آين سانتي 40و  30ترتيب  عمق دو آينة سهموي در مركز آنها به -113

  ؟باشد، فاصلة كانوني آينة اول كدام است aاگر فاصلة كانوني آينه دوم برابر 

1( 0 4/ a   2( 0 48/ a  3( 0 54/ a  4 (0 6/ a  

1xهايي از صفحات به معادالت  هاي يك مكعب مستطيل، قسمت وجه - 114  ،3x  ،1y   ،3y  ،2z    2وz   .هستند

  ؟هاي آن است مكعب و غير واقع بر يالاين هاي  يك از نقاط زير روي يكي از وجه كدام

1(  1 3 2A , ,     2(  3 1 2B , ,    

3(  0 1 1C , ,      4 ( 2 0 2D , ,    

60Âةواحد و زاوي 2با طول ضلع ABCDمطابق شكل، لوزي -115   مفروض است. طول بردارAB AD
 

   ؟است دامك 

1( 2    

2( 4     

3( 2 3    

4( 4 3  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف3هندسه هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال ميسؤال به چند  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 20وقت پيشنهادي:   84تا  50هاي  صفحه: بردارها  -آشنايي با مقاطع مخروطي : 3هندسه 
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|2اگر  - 116 a |
 ،5| b |


2و   3 85| a b | 

 طول تصوير قائم بردار باشد ،a
 راستاي بردار  برb


  كدام است؟ 

1( 5
5     2 (2 5

5   

3( 2     4 (2
2   

AC.CBاست. حاصل  2مكعبي به ضلع  مقابلشكل  - 117
 

  ؟كدام است 

1( 4    2( 2 2  

3( 4 2     4 (8  

دو بردار  -118 1 2a , ,m
  و 1 2b n, ,


cاند. تصوير بردار  مفروض  a b 

   روي محورx و طـول تصـوير بـردار     1ها برابرc
 

  ؟كدام است nاست. مجموع مقادير  2برابر  xzروي صفحة 

  1 )2    صفر )1

3( 2    4 (2-  

با سه رأس  ABCمساحت مثلث  - 119 2 3 1A , , ، 1 0 4B , ,   و 1 2 1C , , ؟كدام است  

1( 3 2
2     2( 3 3

2   

3( 3 2     4 (3 3   

1ة، چهار نقطmمقدار كدامبه ازاي  -120 0 2A ( , , )،1 2 0B ( , , ) ،3 1 1C ( , , )0و 1D ( , ,m)روي يك صفحه قرار دارند؟  

  -1 )2    ) صفر1

3 (1    4( 1
2  
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گـر مينيمـال    مجموعه با اندازة يك باشد، حداكثر تعداد اعضاي يك مجموعة احاطه كه داراي يك  8در يك گراف از مرتبة  - 121

 ؟كدام است

1 (5  2 (6  3 (7  4 (8  
 ؟كند گري آن تغيير مي در شكل مقابل، عدد احاطه Gبا افزودن كدام يال به گراف  -122

1 (ab     2 (di   
3 (fg     4 (fb   

 ؟دارد گر مينيمم چند مجموعة احاطه 8Pگراف  -123

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
توان ساخت به طوري كه ارقام زوج و فـرد در آنهـا يـك در ميـان قـرار       رقمي مي ، چند عدد هفت5و  5، 4، 3، 3، 2، 2با ارقام  -124

 ؟گيرند

1 (18  2 (36  3 (72  4 (144  
1معادلة  - 125 2 3 11x x x  چند جواب صحيح با شرط ،  1 1 2 3ix i i , ,   ؟دارد 

1( 6  2( 8  3( 10  4( 12  
3هاي طبيعي معادلة  تعداد جواب -126

1 2 3 4 12x x x x    ؟كدام است 

1 (45  2 (48  3 (78  4 (93  
xحاصل  -127 y z  ؟مربع التين شكل مقابل كدام است در 

1 (6    2 (8   
3 (10    4 (12  

چند تابع پوشا از مجموعة  - 128 1 2 3 4 5 6D , , , , ,  به مجموعة 1 2 3 4R , , , هـاي   كه شـامل زوج مرتـب  توان تعريف كرد  مي
 1 و  ,1 2  ؟دنباش ,2

1 (110  2 (125  3 (135  4 (150  
دو عضـو  دست كم در ميان اعداد انتخابي،   ، حداقل چند عدد انتخاب كنيم تا مطمئن باشيم3اعداد دو رقمي مضرب  ةاز مجموع -129

  وجود دارند؟ 96با مجموع 
1( 13  2 (15  3( 17  4 (19  

پـذير   ، بر هـيچ عـدد اول ديگـري بخـش    5و  3، 2اي از اعداد طبيعي باشد كه اعضاي آن به جز  زير مجموعه Aفرض كنيد  - 130
دو عضو از ميان آنهـا، قطعـاً مربـع    حداقل ضرب  انتخاب كنيم تا مطمئن باشيم حاصل A ةنباشند. حداقل چند عضو از مجموع

  كامل است؟
1( 11  2 (9  3( 7  4 (5  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10از گذاري چند  ، هدفرياضيات گسستههاي 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:   85تا  43هاي  صفحه :كيبيات (شمارش)، ترسازي گراف و مدل:  رياضيات گسسته

4
1

3 2
x

y

z
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اي بـه   اي كه جهت ميدان الكتريكي سازندة پرتـوي نـور در نقطـه    اگر پرتوي نوري در امتداد قائم از باال به پايين بتابد، در لحظه -131

   ؟سمت شرق است، جهت ميدان مغناطيسي سازندة پرتوي نور به كدام سمت خواهد بود

  غرب) 4  باال )3  جنوب )2  شمال )1

ايجـاد شـده در آن   طـولي  ايم. اگر تندي انتشار مـوج   مطابق شكل زير، به كمك يك دياپازون در فنري موج طولي ايجاد كرده -132

72 km

h
   ؟هاي دياپازون چند هرتز است باشد، بسامد نوسان 

1( 150    2( 125   

3( 100    4 (75  

كنند. ايـن امـواج    شود، احساس مي ود طعمه را با امواجي كه بر اثر حركت طعمه در ساحل شني ايجاد مياي وج هاي ماسه عقرب - 133

50mدر دو نوع عرضي با تندي 

s
150mو طولي با تندي  

s
شوند. اگر اين دو موج بـا اخـتالف زمـاني     در سطح ماسه منتشر مي 

4ms ؟متر است طعمه تا عقرب چند سانتي ةبه پاي عقرب برسند، فاصل   

1( 30  2( 3/0  3( 40  4 (4/0  

12 ؟باشد، شدت اين صوت چند ميكرووات بر متر مربع است 44dBاگر تراز شدت يك صوت  -134
0 22 0 3 10 W

log / , I
m

   
 

   

1( 102 5 10/    2( 22 5 10/    3( 1016 10   4 (216 10   

ند برابر اختالف تـراز شـدت   چ Cو  Bقرار دارد. اختالف تراز شدت صوت در نقاط  Sدر شكل زير يك چشمة صوتي در نقطة  - 135

SA( ؟است Bو  Aنقاط در صوت  AB BC  ،2 0 3log / (.و اتالف انرژي نداريم  

1( 1    2( 4
3   

3( 3
4     4 (7

3   

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

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

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

قيقهد 50ادي: وقت پيشنه  156تا  74هاي  صفحه: اي هاي موج، آشنايي با فيزيك اتمي، آشنايي با فيزيك هسته كنش نوسان و موج، برهم: 3فيزيك 
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دهـد. در كـدام وضـعيت     هاي حركت يك چشمة صوتي و يك ناظر (شنونده) را در دو وضعيت مختلف نشان مي شكل زير جهت -136

   ؟كند موجي است كه چشمه به طرف او گسيل مي كند، كمتر از طول موجي كه ناظر دريافت مي طول

   فقط (ب) )2    فقط (الف) )1

  يچكدامه) 4    هر دو )3

مربـوط   تواند نمياست. كدام گزينه  Mطرف نقطة ثابت  حركت به مطابق شكل زير، تپي روي يك ريسمان كشيدة بلند در حال - 137

   ؟هاي بعدي باشد به شكل تپ در لحظه

1(     2(   

3(     4 (  

هاي موج تابيده و بازتابيده، چند درجه  دهد كه بر مانع تختي تابيده شده است. زاوية بين جبهه شكل زير موج تختي را نشان مي - 138

   ؟است

1( 30    2( 60   

3( 75    4 (15  

قـرار   Bمتري هم قرار دارند. شخص اول در كانون سطح كـاو   50دهد كه در فاصلة  را نشان مي Bو  Aشكل زير دو سطح كاو  -139

باشـد.   مي 20mو برابر  Bح كاو دو برابر فاصلة كانوني سط Aكند. فاصلة كانوني سطح كاو  داشته و شروع به صحبت كردن مي

جا شود تا بازتاب صـداي شـخص اول را بـه     تر از شخص اول قرار دارد، چند متر و در چه جهتي جابه متر عقب  10شخص دوم كه 

   ؟بهترين شكل بشنود

   راست ،20 )2    چپ ،20 )1

  چپ ،10) 4    راست ،10 )3
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   ؟نيستهاي زير در مورد سراب صحيح  يك از گزينه امكد -140

  توان از آن عكس گرفت. بلكه مي ،توان ديد سراب را نه تنها مي ةپديد )1

  يابد. چگالي هوا در پديدة سراب در نزديكي سطح زمين كاهش مي )2

  يابد. ضريب شكست در نزديكي سطح زمين افزايش مي )3

  كند. تر حركت مي تر سريع موج در هواي گرم ةدهد كه انتهاي پايين جبه به آن، به اين دليل رخ ميموج و خميدگي مربوط  ةتغيير جبه) 4

تابنـد. در كـدام گزينـه     طور مايل، از آب به سطح جدايي آب و هوا مي رنگ آبي و قرمز با زاوية تابش يكسان و به دو پرتوي تك - 141

   ؟است مسير پرتوهاي شكست اين دو پرتو به درستي نشان داده شده

1(     2(   

3(     4 (  

گرفتـه اسـت.   نوار تداخلي روشن و تاريك جاي  25 ه،بين دو نقط ةدر يك آزمايش يانگ كه در هوا انجام گرفته است، در فاصل -142

گيـرد.   نوار تداخلي جاي مي 30انجام دهيم، در فاصلة بين همان دو نقطه  nاگر همين آزمايش را در محيطي به ضريب شكست 

n (همة شرايط آزمايش از جمله نور مورد آزمايش در دو حالت يكسان است.) ؟كدام است 

1( 5
2   2( 6

5   3( 5
4   4 (7

6   

محكم بسته شده و هر دو در حال ارتعاش، بسامد اصلي خود  ةصورت جداگانه بين دو نقط دو تار مرتعش هم طول و هم جنس به -143

و نيروي كشش تار اول، دو برابر قطر و نيروي كشش تار دوم باشد، بسامد اصلي تـار اول چنـد برابـر    كنند. اگر قطر  را توليد مي

 ؟بسامد اصلي تار دوم است

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

2   
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است. اگر هنگام توليد بسامد مربـوط بـه    130Hzدو انتهاي بسته برابر با مرتعش با اختالف بسامد دو هماهنگ متوالي يك تار  -144

   ؟گره ايجاد شود، بسامد هماهنگ ديگر چند هرتز است 4هماهنگ بيشتر (از اين دو هماهنگ)، در طول تار 

1( 130  2( 260  3( 390  4 (420  

8ن قرار دارد و پيستون به تدريج از لحظة نشان داده شده با تندي يك لولة صوتي مقابل يك دياپازوزير، مطابق شكل  - 145 cm

s
بـه   

(تندي صـوت در هـواي درون    ؟كند بار صداي دياپازون را تشديد مي كند. چند ثانيه پس از اين، لوله براي اولين پايين حركت مي

330mلوله 

s
 است.) 

1( 25    2( 5/12  

3( 25/6    4 (125/3  

مد .............. را توليد كـرده   هموج حاصل است. اين لوله داراي .................. است و لول برابر طول 5/1در يك لولة صوتي، طول لوله  -146

   است.

  ومس - يك انتهاي بسته ) 4  سوم - دو انتهاي باز  )3  دوم - يك انتهاي بسته  )2  دوم - دو انتهاي باز  )1

0گاما با طول موج  ةميكرومتر با انرژي يك فوتون اشع 5 موج ژي چند فوتون با طولانر -147  پيكومتر برابر است؟/2

1 (25    2( 40  

3(72 5 10/     4(74 10  

(فرض كنيد آزمـايش فوتوالكتريـك رخ    ؟داد كاهشها را  انرژي جنبشي فوتوالكترون توان در آزمايش فوتوالكتريك، چگونه مي -148

 دهد.) مي

  كنيم. از نور بنفش به جاي نور زرد استفاده مي )2    افزايش شدت نور فرودي )1

  كنيم. از دو المپ با نور زرد به جاي يك المپ با نور زرد استفاده مي) 4  كنيم. از نور نارنجي به جاي نور سبز استفاده مي )3

55هاي خارج شده از سطح فلزي برابر با  بيشينة تندي فوتوالكترون ،در يك آزمايش فوتوالكتريك -149 10 m

s
   است. اگر تابع كـار

 ؟چند الكترون ولت استتقريباً دي هاي فرو باشد، انرژي فوتون 4eVاين فلز  19 311 6 10 9 1 10ee / C , m / kg       

1( 42/5    2( 29/3  

3( 71/4    4 (58/2  

165f Hz
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 مطـابق  Bو  Aها در آزمايش فوتوالكتريك برحسب بسامد نور فرودي براي دو فلز  ي فوتوالكترونشانرژي جنب ةنمودار بيشين - 150

، پديدة فوتوالكتريك در هـر دو فلـز رخ   برحسب نانومتر ير براي نور فروديهاي ز موج يك از طول ه ازاي كدامشكل زير است. ب

 ؟دهد مي 1240hc eV.nm   

1( 280    2( 265  

3( 255    4 (245  

هـا از سـطح    نة تندي خروج فوتوالكترونيبرابر كنيم، بيش nتابيده به سطح فلز را فوتون در آزمايش فوتوالكتريك، اگر بسامد  -151

   ؟هاي زير صحيح است يك از عبارت كدامدر اين صورت شود.  برابر مي 3فلز 

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

2n مداردر اتم هيدروژن وقتي الكترون از  - 152 n  مداربه n ميكـرون گسـيل    2/1مـوج   دهد، فوتوني بـا طـول   گذار انجام مي

 ؟كدام است nشود. مي  10 01R / nm


  

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

پايه  مداربه  n مداركه الكترون از  در اتم هيدروژن، هنگامي - 153 1n  شود. اگر الكتـرون   برابر مي 25كند، انرژي آن  سقوط مي

2n مداربه  n مداراز   موج فوتون گسيلي در محدودة كدام طيف از امواج الكترومغناطيسي قـرار خواهـد    سقوط كند، طول

   ؟داشت

  پرتوهاي گاما) 4  فرابنفش )3  مرئي )2  فروسرخ )1

3n ترازدر يك اتم هيدروژن، الكترون در  - 154   5قرار دارد. اگر فوتوني با انرژي
36 RE  به اين اتم بتابانيم، چه اتفاقي ممكن است

 يك ريدبرگ) RE( ؟رخ دهد

  كنشي داشته باشد. تواند برهم فوتون ورودي با اتم برانگيخته نمي )1

4nالكترون با جذب فوتون ورودي به تراز  )2  رود. مي  

5nدي به تراز الكترون با جذب فوتون ورو )3  رود. مي  

2nالكترون با گسيل القايي به تراز ) 4  رود. مي  
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   ؟است نادرستدام گزينه هاي پايدار و پرتوزا مطابق شكل است. با توجه به نمودار ك براي هسته Nبرحسب  Zنمودار تغييرات  - 155

   پايدار سنگين است. ة، هستBهستة  )1
  ، عدد جرمي دو برابر عدد اتمي است.Cبراي هستة  )2
  ايزوتوپ هستند. Bو  Aهاي  هسته )3
  .باشدناپايدار  تواند مي Dهستة ) 4

1هيدروژن برابر با اتم اگر جرم مولي  - 156 g

mol
 ؟يك اتـم هيـدروژن معـادل بـا چنـد ژول اسـت      جرم فرض شود، انرژي معادل با  

)236 10AN    83و 10 m
c

s
 ( 

1( 101 5 10/    2( 81 5 10/   3( 103 10   4 (83 10   

   ؟است نادرستهاي زير  يك از عبارت كدام - 157

  شود. ضرب كاستي جرم هسته در مربع تندي نور، انرژي بستگي هسته گفته مي حاصلبه  )1
  اي وارد كند. هسته نيروي هسته هاي ئونتواند به تمام نوكل هر نوكلئون مي )2
  كنند. اي كمتر از ابعاد هسته اثر مي هستند و تنها در فاصله درب اي كوتاه ي هستههانيرو )3
  گويند. اي مي هسته تبا جرم كمتر را شكاف هيند تقسيم يك هستة سنگين به دو هستافر) 4

ذرة آلفا گسيل شود، عـدد اتمـي آن    3ذرة پوزيترون و  3گاما،  يپرتو 3اگر از يك هستة راديواكتيو بعد از چند واپاشي متوالي  - 158
  د.باي د جرمي آن ................. مي............. و عد

  واحد كاهش 12 –واحد افزايش  9 )2  واحد افزايش 8 –واحد كاهش  9 )1
  واحد كاهش 9 –واحد افزايش  8) 4  كاهشواحد  12 –واحد كاهش  9 )3

2برحسب زمان مطابق شكل زير اسـت. اگـر   مانده  هاي پرتوزاي باقي ا، نمودار تعداد هستهاي پرتوز از مادهدر يك نمونه  - 159 13t t 
   ؟چند درصد از اين ماده واپاشيده شده است 2tباشد، پس از گذشت زمان 

1( 5/87    2( 5/12  
3( 50    4 (75  

   ؟است نادرستهاي زير  ارتچه تعداد از عب -160

  هاي اوليه است. بيشتر از مجموع جرم هسته ت، مجموع جرم محصوالت فراينددر واكنش گداخ الف)
  دارد. ها را كنار هم نگه اي بتواند آن رد هستهب جرم، بايد به قدر كافي به هم نزديك شوند تا نيروي كوتاه كم ةهست وب) در واكنش گداخت، د

  شود. هليم و يك پروتون پرانرژي توليد مي ةهاي دو ايزوتوپ هيدروژن، هست ستهجوشي ه پ) در هم
  ها با انرژي جنبشي زياد به هم برخورد كنند. ت) در واكنش گداخت، دما بايد بسيار باال باشد تا هسته

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

Kan
oo

n.
ir

www.Kanoon.ir



  17ة صفح  رياضي اختصاصي دوازدهم   98 ارديبهشت 27آزمون  - 7پروژة 

 

 
 ؟صحيح است كدام مطلب - 161

  ) آنتالپي فروپاشي شبكه با بار الكتريكي كاتيون برخالف بار الكتريكي آنيون رابطة مستقيم دارد.1
  تري دارد. آن ماده پيوند كوواالنسي قوي ،) هرچه تفاوت بين نقطه ذوب و جوش يك ماده خالص بيشتر باشد2
  ست.ااتين، صفر  گوگرد تري اكسيد همانند) گشتاور دوقطبي 3

  درصد است. 90هاي خالص و ناخالص تركيبي هستند كه فراواني آن در پوستة جامد كرة زمين بيش از  ترتيب از نمونه به) كوارتز و ماسه، 4

 ؟هاي زير در مورد گرافن درست است چند مورد از عبارت -162

  اند. گوشه تشكيل داده هاي شش هاي كربن در آن با پيوندهاي اشتراكي، حلقه ز گرافيت است كه اتماي ا الف) تك اليه
  پذير است. ب) همانند گرافيت، داراي ساختاري شفاف و انعطاف

  گيرد. پ) آلوتروپ ديگر عنصر سازندة آن، براي ساختن مته مورد استفاده قرار مي
  د است.برابر فوال 100مقاومت كششي آن حدود ت) 

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

 ؟است نادرستكدام مطلب  -163

  ها، يكسان و متقارن نيست. هاي پيوندي روي هسته ، احتمال حضور الكترونHClدر مولكول ) 1
  كنند. گيري نمي تريكي جهتسه تركيب در ميدان الك» كربونيل سولفيد، آمونياك، كلروفرم، كربن تتراكلريد و اتان«هاي  از بين مولكول) 2
2N ،2H«هاي  از بين تركيب) 3 O ،HF  وNaCl « تركيبNaCl باشد. در گسترة دمايي بيشتري به حالت مايع مي  
 هاي پيوندي و ناپيوندي موجود در مولكول وابسته است. الكترون طور عمده به جفت ها به ي مولكولرفتار شيمياي) 4

11 ؟است نادرستكدام گزينه  -164 12 16(H ,C , O : g.mol )    

  جرم مولي پارازايلن با جرم مولي بنزآلدهيد يكسان است.) 1
  يشتر است.درصد جرمي كربن در نفتالن از درصد جرمي كربن در پارازايلن ب) 2
  شمار اتم هاي با عدد اكسايش منفي يك، در پارازايلن و ترفتاليك اسيد يكسان است.) 3
 باشند. بنزن، ترفتاليك اسيد و پارازايلن از جمله تركيبات آروماتيك موجود در نفت خام مي) 4

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  نويسيد:خود را ب 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؟ 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 30 :يشنهاديوقت پ  121تا  65هاي  صفحه: 4و  3هاي   فصل:  3شيمي 
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گيري آن در ميـدان الكتريكـي بـه     تهاي ناپيوندي موجود در گونة داده شده و چگونگي جه در كدام گزينه، تعداد جفت الكترون - 165
 ؟درستي بيان شده است

1 (33 : N 36) 2  كند. گيري نمي جفت، جهت :SO كند. گيري نمي جفت، جهت  
3 (3 : SCO 28) 4  كند. گيري مي جفت، جهت : OF كند. مي گيري جفت، جهت 

11 ؟است نادرستهاي زير  يك از مقايسه كدام -166 12 16(H ,C , O : g.mol )   

2 :شعاع يوني) 1 3S Cl Al      2 ( :آنتالپي فروپاشي شبكهLiF LiCl KF    
Siطول پيوند: ) 3 Si Si C Si O       4 ( درصد جرمي كربن: اتانوييك اسيد  گلوكز آسپرين 

 ؟باشند هاي الف، ب و پ مي ترتيب داراي ويژگي زير چه تعداد از آنها به هاي تركيباز بين  -167

3 3 3 4 2CH Cl SO NH CCl NaCl SCO CO        
  د)بعدي دارن . (ساختار سهدر يك صفحه قرار ندارند ة آنهاي سازند هايي كه اتم الف) مولكول

صورت مايع بوده و به همين دليل در فناوري تبديل پرتوهاي خورشيدي به انرژي الكتريكي مورد استفاده قرار  هب) در گسترة دمايي زيادي ب
  گيرند. مي

)پ) اتم مركزي داراي بار جزئي مثبت  ) كند. گيري نمي بوده ولي مولكول در ميدان الكتريكي جهت  
1 (3، 1، 3  2 (2، 0، 3  3 (1، 1، 3  4 (4، 1، 4 

ينـد  ادر فر هـاي مختلـف را داده اسـت،    رو كه آنتـالپي فروپاشـي تركيـب    روبه جدولبا توجه به  - 168
ر اين مقدا و ، نياز استFگرم يون  6/7انرژي براي توليد  kJفروپاشي منيزيم فلوئوريد، چند 

ــرژي  ــل   ان ــرژي حاص ــا ان ــر ب ــرم   ازبراب ــد گ ــي چن ــد،  فروپاش ــديم فلوئوري ــتس  ؟اس
123 19 24(Na ,F ,Mg : g.mol )   ها را از راست به چپ بخوانيد.) (گزينه 

1 (1160 - 580    2 (580 - 29  
3 (1160 - 58    4 (580 - 290 

 ؟است نادرستكدام مطلب  -169

  توان تنها متعلق به يك اتم معين دانست. ازند و هر الكترون موجود در آن را نميس درياي الكتروني را مي ،هاي ظرفيت فلز ) الكترون1
  شود. ديده مي سياهو اگر همة آنها را جذب كند به رنگ  سفيدهاي مرئي را بازتاب كند به رنگ  ) اگر يك نمونه ماده همة طول موج2
  گويند. شبكه بلور، عدد كوئورديناسيون ميهاي ناهمنام موجود پيرامون هر يون در  ترين يون ) به شمار نزديك3
4 (Si  وC باشد. اكسيد مي دي باشند بنابراين ساختار سيليس همانند ساختار كربن مربوط به يك گروه مي  

 م اكسيد درست است؟مينيفروپاشي شبكه بلور آلومعادلة واكنش نمايش هاي زير براي  يك از معادله كدام - 170

1( 2 3 22 4 3Al O (s) q Al(s) O (g)     2( 3 2
2 3 2 3Al O (s) q Al (g) O (g)      

3( 3 2
2 3 2 3Al O (s) Al (g) O (g) q      4 (2 3 22 4 3Al O (s) Al(g) O (g) q     

2

840

2900

F

kJ
Na

mol
kJ

Mg
mol
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12فلزهاي بيشترين چگالي بار در بين كاتيون پايدار  - 171 Mg ،13 Al  20وCa نافلزهـاي  پايـدار   مترين چگالي بار در بين آنيـون و ك
9 F ،16 S  17و Cl ؟ترتيب از راست به چپ مربوط به كدام است به 

1 (Al ،Cl   2 (Ca ،S   3 (Al ،F   4 (Mg ،F  

)23 :به جزهستند،  نادرستهاي داده شده  همة عبارت -172 V)  

3صورت  ، آرايش الكتروني يون واناديم بهاستنمك واناديم كه به رنگ سبز  ي ازمحلولدر ) 1
18 3[ Ar] d باشد. مي  

  .است 2الكترون با  1، داراي باشد ميآبي در محلولي از آن كه به رنگ واناديم  يون) 2
  كنند. پيما به جاي تيتانيم از فوالد استفاده مي نة كشتي اقيانوسدر ساخت پروا هامروز) 3
  ) نيتينول آلياژي از تانتاليم و نيكل بوده كه به آلياژ هوشمند معروف است.4

 ؟است نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت - 173

  .استاكسيد  ونواكسيد و گوگردديها، كربن مونواكسيد، نيتروژن م هاي خروجي از اگزوز خودروها شامل هيدروكربن الف) آالينده
  شود. هاي خروجي از اگزوز خودروها مي ب) مبدل كاتاليستي باعث از بين رفتن تمام آالينده

2پ) واكنش  3 2 22 2 3NO(g) NO (g) NH (g) N (g) H O(g)    شود انجام ميهاي كاتاليستي  در تمام مبدل.  
  ومتر وجود دارند.ننا 10ا ت 2هاي فلزي با قطر  ها درون مبدل كاتاليستي، توده در سطح سراميكت) 

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

دهد. در حضور اين كاتاليزگر مقـدار   نشان مي Aهاي خروجي از اگزوز خودرو را در حضور و غياب قطعة  جدول زير مقدار آالينده -174
H هزار خودرو بـه   10روزانه در يك شهر ي آالينده .............. از بقيه كمتر است و اگر ................. و درصد جرم كاهش يافته برا

 شود. ها در حضور كاتاليزگر كاسته مي طي كنند، مقدار ................. تن از جرم آالينده مسافت 50kmطور ميانگين 

  
x -يابد  كاهش مي) 1 yC H - 99/3  2 (كند  تغيير نمي- x yC H - 79/4  
 CO - 99/3 -كند  تغيير نمي) CO - 79/4  4 -يابد  كاهش مي) 3

، سرعت واكنش رفت كمتـر از سـرعت واكـنش برگشـت بـوده و      2Yو  2Xهاي دو اتمي گازي شكل  اگر در واكنش بين مولكول - 175
bبرابر با برگشت آنتالپي واكنش  a  ،هاي زير همواره درست خواهنـد بـود؟   گيري چند مورد از نتيجهكيلوژول باشد )a  وb 

 هاي رفت و برگشت هستند.) سازي واكنش تريب انرژي فعال به

bالف)  a b    (بa b a    (پa b   (تb a b   
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1 

2Hگيرد، غلظت  ميزير در آن انجام گرمادة اي در حال تعادل كه واكنش  در سامانه -176 S ،4/0   موالر است. چند مورد از تغييرات زيـر
2) .ليتر است 1(حجم سامانه  ؟موالر شود 8/0تواند سبب تغيير غلظت اين ماده به  مي 22HI(g) S(s) H S(g) I (s)   

  از سامانه واكنش HIمقداري  نخارج كرد) ب    نصف كردن حجم ظرف) الف
2Hمول  4/0افزايش ) ت    افزايش دماي انجام واكنش) پ S به ظرف واكنش 

 3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
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سلسـيوس  درجـة   100و  25، -20اكسيد به دي نيتـروژن تترااكسـيد در دماهـاي     دياگر ثابت تعادل واكنش تبديل گاز نيتروژن  - 177
 چنـد گـرم از گـاز ديگـر در     ،ليتري واكنش كنيم 2ارد ظرف واي رنگ را  گرم گاز قهوه 230باشد و در دماي اتاق، صورت زير  به

116 ؟مخلوط تعادلي واكنش وجود خواهد داشت 14(O , N : g.mol )  

2 3 1
1 2 32 10 5 10 4(K ,K ,K : mol .L)       

1 (276  2 (184  3 (5/57  4 (345 

 ؟ت استكدام گزينه در مورد كاتاليزگرها درس - 178

aEمقدار كاتاليزگرها، ) 1 SÎn  وaE Sz¬oM دهند. را به يك نسبت كاهش مي  
  ها سرعت ببخشد. تواند به همة واكنش هر كاتاليزگر مي) 2
  سوزند. در دماي اتاق، فسفر سفيد و گاز هيدروژن بدون حضور كاتاليزگر در هوا نمي) 3
 اثرند. ها بي ها و فراورده واكنش دهنده يدهند اما بر ميزان پايدار رفت و برگشت را افزايش مي هاي زگرها، سرعت واكنشكاتالي) 4

 اند.) (نمودارها در يك مقياس رسم شده ؟با توجه به نمودارهاي زير كدام گزينه صحيح است -179

  
1 (H  واكنشB  به اندازةH  واكنشC  ازH  واكنشA .كمتر است   
  بيشتر است. Bرفت  واكنشزي از انرژي فعالسا Aواكنش  Hبه اندازة  Aرفت  واكنش) انرژي فعالسازي 2
  كمتر است. Aاز انرژي فعالسازي واكنش برگشت  Bواكنش  Hاندازة  به B) انرژي فعالسازي واكنش برگشت 3
 بيشتر است. Bاز انرژي فعالسازي واكنش برگشت  Aواكنش  Hاندازة  بهBژي فعالسازي واكنش رفت ) انر4

 ؟درست استو كاتاليزگرها هاي كاتاليستي  كدام گزينه در مورد مبدل - 180

  نشانده شده است. (Pd)و پاالديم  (Pt)، پالتين (Rb)بر روي سطح اين قطعه سراميكي كاتاليزگرهاي روبيديم ) 1
  يابد. كنند و كارايي آنها هرگز كاهش نمي ها براي مدت طوالني كار مي اين مبدل) 2
  اي از اگزوز خودرو خارج نشود. شوند حتي در روزهاي سرد زمستان آالينده باعث ميها  اين مبدل) 3
 هاي ناخواسته ديگري انجام ندهند. د پايداري شيميايي و گرمايي مناسبي داشته و واكنشها باي زگركاتالي) 4

 ؟هاي داده شده، درست است بيني پيشرفت چه تعداد از واكنش پيش -181

  واكنش تعادلي  تغيير اعمال شده  نتيجه تغيير
2  خارج كردن مقداري فراورده   HIتوليد  2 2H (g) I (g) HI(g)    
2  افزايش فشار   3NHتوليد  2 33 2N (g) H (g) NH (g)    

2  افزايش حجم   2SOو  2Oتوليد  2 32 2SO (g) O (g) SO (g)    
 3) 4  2)3  1) 2  صفر) 1
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 ؟است نادرسته روش هابر كدام گزينه در مورد توليد گاز آمونياك ب - 182

2 واكنش آنواحد ثابت تعادل ) 1 2mol .L .است  

200P(بهينه در شرايط ) 2 atm ،450T C  (دهد تشكيل ميآمونياك  رادرصد مولي مخلوط  28تنها  ،و كاتاليزگر آهن.  

40جوش مخلوط گازها و با سرد كردن آنها در دماي با استفاده از اختالف دماي ) 3 C  شود. آمونياك مايع جدا مي  
 دست آورد. هتوان ثابت تعادل اين واكنش را افزايش داد و آمونياك بيشتري ب با افزايش فشار و دما و استفاده از كاتاليزگر مي) 4

2ليتري، تعادل  4در يك سامانه  - 183 2 2CO(g) H O(g) CO (g) H (g)   مول از هر  9و  ها دهنده واكنشاز  يك مول از هر 2با
دهنده را به ايـن سـامانه بسـته اضـافه كنـيم، پـس از        مول از هر يك از مواد واكنش 3در دماي ثابت ورده برقرار است. اگر افر

 ؟ورده خواهيم داشتاچند مول فرريب قت بهبرقراري تعادل جديد 

1 (55/2  2 (1/5  3 (55/15  4 (9/22 

 ؟اند نادرستكدام موارد از مطالب زير،  -184

  سازي نيست. هاي گرماده نيازي به تأمين انرژي فعال الف) براي آغاز واكنش

25در دماي  2Oبا  2Hنش گاز كسازي وا انرژي فعالب)  C در مخلـوط   حضور پودر رويتيني كمتر از مقدار آن در در حضور توري پال
  واكنش است.

خـاك تزريـق    طـور مسـتقيم بـه    عنوان كود شيميايي بـه  هاي كشاورزي، آمونياك مايع را به در برخي كشورها براي افزايش بازده فراوردهپ) 
  كنند. مي

  شود. ست ميزي استفاده از كاتاليزگر در صنايع گوناگون سبب افزايش آلودگي محيطت) 
 ب و ت) 4  ب و پ) 3  الف و ت) 2  الف و ب )1

 ؟تأثير عوامل گفته شده بر روي تعادل درست است دربارةهاي زير  چند مورد از عبارت - 185

2به تعادل گازي  2COيك مول گاز  ودنبا افزالف)  2 2CO H O CO H  2، براي برقراري تعادل جديد مقدارH  مصرفي كمتر
  از يك مول خواهد بود.

2جا كه كاهش دما در سامانة تعادلي گازي  ب) از آن 2 32 2SO O SO   3منجر به افزايش ميزانSO شود، واكنش گرماگير است. مي  
2) كاهش حجم در سامانة تعادلي پ 22 2NO(g) O (g) NO (g)  شود. جايي تعادل در جهت رفت مي باعث جابه  

2) اگر مقداري محلول نقره نيترات به تعادلت
2 2PbCl (s) Pb (aq) Cl (aq) شود. جا مي ، تعادل در جهت رفت جابهاضافه كنيم  

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

2A(g) يمربوط به واكنش تعادل داده شدهاگر نمودار  - 186 B(g)   0ثابـت تعـادل   بـا 25 L
/

mol
باشـد،   

  ليتر در نظر بگيريد.) 2(حجم ظرف را  ؟استبوده چند مول بر ليتر  Aغلظت اولية 

1 (1    2 (2  
3 (4    4 (8 
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23A(g)براي برقراري تعادل  - 187 B(g) CO(g) H (g)   مول گاز  2در ابتداA  گاز مول  3وB ليتر  5/1ظرفي به حجم  را در

دهيم كه آنتـالپي ايـن    شركت مي 2Hتوليدي را خارج كرده و در واكنش سوختن  2H ،ايم. پس از رسيدن به تعادل وارد كرده

1241واكنش برابر  5/ kJ.mol  2اين مقدار به ازاي تشكيل يك مول آب است. از گرماي حاصل از سوختنH 1250توان  مي 

2چنـد  گراد گرم كرد. ثابت تعـادل واكـنش اوليـه     درجه سانتي 90درجه سانتيگراد تا  21گرم آب را از دماي  2mol .L  اسـت؟ 

2
1 14200H O(c J.kg . C )    

1 (05/0  2 (15/0  3 (2/0  4 (1/0 

 ؟هاي بيان شده درست است چه تعداد از عبارترو  روبههاي  با توجه به واكنش - 188

4 21 3) CH (g) H O(g) A(g) B(g)  o¬qÃ²IUI¨   

2 2) A(g) B(g) D(l) o¬qÃ²IUI¨
KwI¹¶ nIzÎ » I¶j   

  اكسيد كمتر است. از پايداري كربن دي Aالف) پايداري گاز 

  باشد. مي 6) برابر 1ب) تغيير عدد اكسايش اتم كربن در واكنش (

  اش نيز كاربرد دارد. به مونومرهاي سازنده PETتبديل  دررنگ و بسيار سمي است و  مايعي بي Dپ) تركيب 

  كاهنده را دارد.) نقش 2در واكنش ( Aت) گاز 

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

ــا ت - 189 ــيد   ب ــك اس ــه ترفتالي ــنش تهي ــه واك ــه ب ــب  وج ــرايط مناس ــارازايلن در ش ــب از پ ــدام مطل ــت ، ك ــت نادرس  ؟اس
112 16 1(C , O , H : g.mol )    

  
  باشد. مي 2برابر هاي ترفتاليك اسيد  ) مجموع عدد اكسايش همة كربن1

  شود. گرم ترفتاليك اسيد حاصل مي 1/16مول پارازايلن،  1/0ازاي مصرف  به) 2

  از اكسيژن هوا و كاتاليزگرهاي مناسب استفاده كرد.توان  مي) براي افزايش بازدة توليد ترفتاليك اسيد، به جاي يون پرمنگنات، 3

  باشد. مي 3برابر شود كه تغيير عدد اكسايش آن  يل ميتبد 2MnOده يون پرمنگنات باشد، به سن) اگر مادة اك4

استر وجود دارد كه تفاوت جـرم مـولي    از واكنش مقادير كافي متانول و اتانول با ترفتاليك اسيد امكان تشكيل ............... نوع دي -190

112 باشد. ميبر مول ترين آنها برابر ............. گرم  سبك ترين و سنگين 16 1(C , O , H : g.mol )   

1 (3 ،28  2 (3 ،14  3 (2 ،14  4 (2 ،28 
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شود؟شود؟  آيا مقررات آزمون اجرا ميآيا مقررات آزمون اجرا مي  (سوال هاي نظم حوزه):(سوال هاي نظم حوزه):نظرخواهينظرخواهي   

  

  ها دقت كنيد. ي سؤال هاي زير، به شماره گويي به سؤال گرامي؛ لطفاًً در هنگام پاسخ آموزان نشدا
  
  
  
  

   انـي پشتيبـتلفنتمـاس                
   با شما تماس تلفني گرفته است؟تاكنون  از آزمون گذشتهآيا پشتيبان شما  -288

  تماس تلفني نگرفتند.) خير، ايشان 1
  .س تلفني گرفتندتما) بله، ايشان 2
   بود. در حد خوب و كافيمحتوا  از لحاظودقيقه)  5(در حد ) بله، تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني3
  بود.  در حد عاليمحتوا  از لحاظودقيقه)  5(بيش از تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني ،) بله4

  تماس تلفني:چه زمانـي؟
  با شما تماس گرفت؟  چه زمانـي پشتيبان -289

 تماس توافق كرده بوديم) ساعت(قبال در مورد روز و طبق توافق قبليدر زمان مناسب  )1

 تماس گرفت(البته قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم) زمان مناسبدر ) 2

 تماس گرفت.پنج شنبه(روز قبل از آزمون) در روز ) 3

 گرفت. روز يا ساعت نامناسب تماسدر ) 4

  د دقيقه؟:چنتلفنيتماس 
  ؟با شما تماس تلفني داشت چند دقيقهپشتيبان شما  -290

  دقيقه   10بيش از ) 4  دقيقه 10تا   5بين ) 3  دقيقه           5دقيقه تا   3) 2  يك دقيقه تا سه دقيقه) 1
  تماس پشتيبان با اوليـا       

   ت؟شما تماس تلفني داشته اس يبا اوليا تا كنون طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  -291
  وگو كرد با والدينم نيز سخن گفت. ) بله،هنگامي كه با من گفت2  ) بله،يك تماس تلفني مستقل با ايشان داشته است.1
  من تماس نگرفته است. يايشان هنوز با اوليا،) خير4  دانم،شايد تماس گرفته باشد. ) نمي3

  ريزي   بررسي دفتر برنامه
  دفتر برنامه ريزي شما را بررسي كرده است؟  تا كنون طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  -292

 ام را بررسي كرد. ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه2  ام را با دقت بررسي كرد.  ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه1

  ريزي ندارم.  ) من دفتر برنامه4  ام را بررسي نكرد.                     ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه3
  اشكالكالس رفع         

  آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي كنيد؟ -293
 شركت خواهم كرد.                       پشتيبان خودمبله، امروز در كالس رفع اشكال ) 1

  شركت خواهم كرد(زيرا به آن درس نياز بيش تري دارم) پشتيبان ديگربله، در كالس ) 2
  )  پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار مي كند اما من امروز شركت نمي كنم.3
  پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار نمي كند.) 4

  شـروع به موقع      
   شود؟ شروع مي به موقـعي شما  آيا آزمون در حوزه -294

  شود. خواهي رأس ساعت آغاز نميگويي به نظر ) پاسخ2  شود. ) بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي1
  نظمي وجود دارد. ) در هر دو مورد بي4  شود. هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال ) پاسخ3

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

  متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند. ) خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون (و حتي گاهي اوقات پس از آن) داوطلبان1
  شود اما نه به طور كامل ) اين موضوع تا حدودي رعايت مي2
  شود. شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي شوند و بعداً وارد حوزه مي ) بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي3
  شود. نظمي و سروصدا ايجادنمي اي در نظر گرفته شده و بي ضمناً براي آنان محل جداگانه شوند ) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي4

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

  ) ضعيف4  ) متوسط3  ) خوب                      2  ) خيلي خوب1
  ترك حوزه –پايان آزمون       

  شود؟ داده ميخروج زودهنگام ي  اجازه قبل از پايان آزمونداوطلبان  ي شما به آيا در حوزه -297
    ) گاهي اوقات2  شود. ي ترك حوزه داده مي ) بله، قبل از پايان آزمون اجازه1
  گاه ) خير، هيچ4    ) به ندرت3

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

 ) ضعيف4  ) متوسط 3  ) خوب                        2  خيلي خوب )1

 پشتيبــان
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