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 ؟ها، تماماً درست است معاني مقابل كدام واژه - 1
)چه از خداست آن: ماسوا(، )الفت داشتن: معاشرت) (الف
)صدا و غوغا: هرّا(، )راهزن: رو شب) (ب
)زيركانه: رندانه(، )محدود: مايه تنگ) (ج
)نغمه: غنا(، )طرح اوليه: بيرنگ) (د
 )كمر: گرده(، )تنگنا: مخمصه) (هـ

، الف ب، هـ) 4  ، د، هـب) 3  ب، ج، د) 2  ب، جالف، ) 1
؟شود در گروه كلمات كدام گزينه غلط اماليي يافت مي - 2

ار، گناه و زلّت، صولت اهرام مصرة اسرحقّ) 1
فرقت و وصلت، معاملت با لئيم، بحران بلوغ، رستن از مخمصه) 2
حقارت و خواري، بيغوله و گوشهوقب و غارب، ) 3
تالطم هر، مهميز بچگكان، معيشت بيامارت ديوار ش) 4

 .كار رفته است با هم به» ايهام و تشبيه«هاي  آرايه … ةتنها در بيت گزين - 3
ست كه در صحبت درويشان استاكيميايي / آن قلب سياه  شود از پرتوِ آنچه زر مي )1
ختبرست و ولوله در باغ و بوستان اندا/ نه باغ ماند و نه بستان كه سرو قامت تو ) 2
مرا معلم عشق تو شاعري آموخت/ همه قبيله من عالمان دين بودند ) 3
تا چو خورشيد نبينند به هر بام و درت/ دوست دارم كه بپوشي رخ همچون قمرت ) 4
؟در كدام گزينه به درستي آمده است» نما، استعاره، تضاد، جناس متناقض«هاي  ترتيب آرايه - 4

كسي كند كه به خون جگر طهارت كرد/  نماز در خم آن ابروان محرابي) الف
شد ها سرد مي بازار گرم عاشقي/ شد  رمان درد ميحدام  اميدها در) ب
زدم اين فال و گذشت اختر و كار آخر شد/ روز هجران و شب فرقت يار آخر شد ) ج
 كه در دست شب هجران اسيرم/ بر آي اي آفتاب صبح اميد ) د

جالف، د، ب، ) 4  جد، ب، الف، ) 3  جد، الف، ب، ) 2  الف، د، ج، ب) 1
ترتيب كدام است؟ نقش دستوري ضميرهاي مشخص شده، به - 5

 رهبر آيد تگفتا اگر بداني هم او/ كرد  مگفتم كه بوي زلفت گمراه عالم
مفعولمفعول، ) 4   اليه متمم، مضاف) 3 اليه مفعول، مضاف) 2  اليه، مفعول مضاف) 1
 ؟صورت گرفته است) ضمير جهش(صل جايي ضمير متّ در كدام بيت، جابه - 6

مجز عكس خيال او، كه پيش چشم تر دار به/ مرا تا او برفت از در نيامد در نظر چيزي ) 1
نظر انداز بر آيينة لوح دل پاكم/ ندارد غير تو جا در دلم تا باورت گردد ) 2
ل آكندم خوشا حالماز آن رو عشق در جان و د/ جز عشقم نيامد در نظر چيزي در اين عالم  به) 3
اي جان و دلم چون صدف در نظر آورده/ پشت كمان شد قدم تا تو به تير مژه ) 4
 است؟ نگرفتهدر كدام گزينه حذف فعل صورت  - 7

.اي عزيز، تعلق روح انساني بدين بدن خاكي به جهت كسب معرفت حقيقي است) 1
.بماند دريغا كه عمر عزيز به سر آمد و روزگار بگذشت و تبعات آن) 2
.به سنگ رسيد، سنگ بار گرفت، از سنگ ميوه رست پادشاها، آب عنايت تو) 3
».پرسي باشم و هر روز نام من مي كه بيست سال است در خدمت تو مي! كني مگر مرا افسوس مي«: روزي به شيخ گفت) 4
؟تناسب معنايي دارد» دد به صد مضمون نفسبن كز خموشي رشته مي/ اي دلت صياد راز از لب مده بيرون نفس «كدام گزينه با بيت  - 8

گفتم كه ماه من شو، گفتا اگر برآيد/ گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآيد ) 1
گفتا كه شب رو است او، از راه ديگر آيد/ بر خيالت راه نظر ببندم گفتم كه ) 2
آيدكاو بنده پرور كن گفتا تو بندگي / گفتم كه نوش لعلت ما را به آرزو كشت ) 3
وي با كس تا وقت آن در آيدگفتا مگ/ رحيمت كي عزم صلح دارد  گفتم دل) 4
قرابت معنايي دارد؟» ها چون عشق حرم باشد، سهل است بيابان/ گر در طلبت رنجي، ما را برسد شايد «كدام بيت با بيت  - 9

شدينديدوا تواند و زان ناتوان ن/  كه درد خواجو را يبيچه سست مهر طب )1
شديخاطر ز خطر نند يكه رفت از پ) كه آن( كان/  ز خطر مشيداد چه ب يكسه ه خاطر بهر ك )2
چكد يبسكه در مهر تو اشك از چشم اختر م/  صبحه ب نميدامن گردون پر از خون جگر ب )3
شد يروز كه محمل م نشد آن امتيكه ق/  ستا عجب نميو ا زد يبرون م مهيساربان خ )4
 ؟قرابت مفهومي دارد عبارت زير، با كدام بيت -10

».خوف پاك كن، كه حاجت نيست به گل و خشت و سنگ و گچ ها از ظلم و شهر را از عدل، ديوار كن و راه«
چو ظالم نباشد به عادل چه كار/ زر عدل از ظلم گيرد عيار ) 1
نمايد نيست ظالم، عادل است گر چه ظالم مي/ گر طبيبي حاذقي رنجور را تلخي دهد ) 2
نكردي ظلم و داد عدل دادي/ قيصر كه بودش عدل و دادي  شه) 3
عدل را داند به سان ظلم عار/ ظلم را بندد به جاي عدل كار ) 4

دقيقه 120 فارسي

 سفر و زندگي ادبيات
)كالس نقّاشي، پيرمرد چشم ما بود( 

ادبيات غنايي
ادبيات پايداري 

)در سايه سار نخل واليت، ديوار عدل(
68تا  39ي  ها صفحه
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ترتيب در كدام گزينه آمده است؟به» ، خُنك، عشرت، لعلسودا«هاي معني واژه -11
اقوتي ،يسخت خرّم، ،انديشه )2    صدف ،يشاد سرد، ،هوس )1
گوهر له،يقب خوشا، ،خيال )4  متيقگران و سرخ يسنگ ،يگذرانشخو كا،ين ،عشق )3
 دارد؟ غلط امالييمتن زير چند  -12

كه دانست توانميم و. امداشته مقصور تو عهد و كرم بر اعتماد و ندارم گريد محرم كار باطن در من و است، اسرار كتمان را، مودت يبنا يركن تريقو و«
».يشمر سحل كرد ديبا تحمل يرنج جهت آن از اگر و ،يبرسان آرزو نيبد مرا كه ترقيال آن تيحرّ و مروت به اما است، بزرگ يخطر

چهار )4  سه )3  دو )2كي )1
 هاي كدام گزينه، طرفين سجع نيستند؟در عبارت زير، واژه -13

بوقلمون و شقاوت مردم دون و مكر و فريب جهان پتياره وثباتي فلك فنا و زوال غاز خدابيامرز، مرا به ياد بي ةبخوربخور كه منظر ةدر همان بحبوح«
 ».بيرون جستم و فوراً برگشتم. باز صداي تلفن بلند شد. وقاحت اين مصطفاي بدقواره انداخته بود

خدا فنا، )4  دون بوقلمون، )3  بدقواره اره،يپت )2  برگشتم جستم، )1
است؟ استعاره دو داراي و» تلميح« ةآراي فاقد بيت كدام -14
را ورــط راغــچ افروزد ينهـس ريمــح در/   را جورــرن دل اين سازد گرم تا كو عشق )1
را عاشق پرگاربي نقطه اين ساختن خواهد كه/  ندانستم خوردم او گندمگون خال فريب )2
را شبنم رـس انيدــرس ورشيدــخ به لـــگ/  تأثير نيكان صحبت نكند ممكن، نيست )3
را كور خود ةخان در عصا با اجتـح يستـن /  شوي بينا تا خويش حد ز بيرون منه پا )4
.كار رفته استربط به» و«عطف و هم » و«هم  … جزدر هر گزينه به -15
مــه است يگستاخ و ــياكـب ـــيب ز آن/  غم و ظلمات از ديآ وـت رـب هـچ رـه )1
هاتمـشچ واشد و يديوشـن چند/  اتــيح آب دل لـــاه و دل در از )2
بتيز و يرو و جمال اوصاف در رميحـمت  /  يياين در وصف به و يدرنگنج اسيق به )3
زتيپره و زهد رديدرنگ مجلس مستان با كه/  دركش دم و صرف شراب يسعد يا دركش دمادم )4
است؟ نادرستگزينه  ، كدام»هابعد از تو روا باشد، نقض همه پيمان/ تا عهد تو دربستم، عهد همه بشكستم «بيت  ةدربار -16
.است »متمم« دوم مصراع در و هيالمضاف نخست مصراع در »تو« )1
.است مسند دوم مصراع در »روا« و مبهم صفت مصراع دو هر در »همه« )2
.است دوم مصراع يِنهاد گروه ةهست »نقض« )3
 .است رفتهيپذ يدستور نقش كي مورد، دو هر در »عهد« ةواژ )4

است؟» اسم مركّب«اليه، مضاف ةوابست در كدام عبارت -17
شاعر برانگيز تأمل و بديع هاينكته از سرشار هايسروده )2    شخصي احساسات بيان و باريك و عميق معاني از استفاده )1
انـآتشفش سيال هايشراره ةطعم و شده ويران زندگي )4   ديــهن ةپرآواز و بزرگ شاعر عميق و كوتاه هايسروده )3
؟نيستم كدام بيت با ساير ابيات يكسان مفهو -18
يتادگـاف رهنما ايدر يسو شد را طرهــــق/  ـيادگـتــاف ناـــآش دـيورشـخ به را شبنم كرد )1
گواست يافتادگ و يشيپر نيا المـــح رـب/  ما هوردـخ لطمه ــيبس ابــــآفت و وهـــــك از )2
است هراسان يافتادگ از كه ستين زرگـب/  تـهاسيندـسربل معراج كه است ـــــيفتادگ )3
ينيب نردبان گردون به را هايافتادگ نيا كه/  آر شـيپ يافتادگ كسان با مردم به كن تواضع )4
؟نيستمفهوم كدام بيت با مفهوم بيت زير متناسب  -19

»ديآ دلبر يكو كــــز يمينس خنك گفتا/  زديخ صبح باد كز ييهوا خوشا گفتم«
است تتار مشك ةناف خــاكـش كــه/  است اري يكو اي نيزم نيا تـاس شتـبه )1
 است تر خـوش يكو نيا سر بر اممق را مـا/  باش بهشت بستان و كوثر آب ةچشم گو )2

 بهشت بر تيكـو خــــاك دارد فخر عاشق نزد/  بهشت در دينا تو يكو از تو يرو عاشق )3

بهشت از خشــت آن يجا بر نيروز باشد كه به/  خشت تو يكو از ميرو شيپ خاك در بود گر )4
مفهوم است؟هم» يا بر خشتي خام/ گذارد اهرام قدم مي ةداند كه بر ديوارمور، چه مي« ةابيات كدام گزينه با قطع -20
تــاس كارخانه كي از و اسـتاد كي ز/  اسـت زمـان در و مكان در چهآن هر )1

وبالـند؟ و نقـص در لـحظه هـر چـرا  /  كـمـالـنـد اهــل هـمــه گـــر كـواكـب
تــگمانـس اي پندار زان جان بينص كنيل /  زد يبس نيقي الف آمد ره در كه جان هر )2
ت؟ـبدانـس كجا ايدر رهيت آب قطره كي/  هرگز) جهان( كُون دو در تا خود با تو كن شهياند
مكـان ساحت در تو سكون اگر گنجد/  ـميمقـ شدن تواند ليپ پشّه بطن در )3
آسمـان جوف در تو جالل كند جا گر/  جــا گـرفـت تـوانـد قـطـره درون ـايدر
اختر ديناور شبه را تو كه يكس آن تو/  زديا دينافر مثل را تو كه يكس آن تو )4

 مشمر عجب بود حاجت تو عفو آب به/  را تو بدسگال تو خـشـم آتش ز اگـر

.پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد)شاهد(آزمون گواه 
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ن األصعي24- 21(في الجواب للترجمة  قّو األد ح:(
21 - »النّاس تَفَظَ كلٌّ إذا تَعايشاً احلميتعايشاً س هم بِعقائدنْهم!«:
!دارد را نگه مي شيك از آنان عقايد هر ،زندگي كنندآميز  مسالمتهرگاه مردم باهم ) 1
!اند به عقايد هم احترام گذاشته ،اند جويانه زندگي كرده كه مردم آشتي هنگامي) 2
!شد ها حفظ مي باورهاي هر يك از آن ،آميز داشتند اگر مردم همزيستي مسالمت) 3
!شود ت هر كدام از ايشان حفظ ميااعتقاد ،جويانه زندگي كنند چه مردم آشتي چنان) 4
:»و أنْزَلَ منَ السماء ماء فَاَخْرَج بِه منَ الثَّمرات رزقاً لكُم« - 22
!ها را براي روزي شما خارج كرد وسيلة آن ميوه نازل كرد و بهها آبي را  و از آسمان) 1
!كند ها را براي روزي شما خارج مي وسيلة آن ميوه فرستد و به و از آسمان آبي را فرو مي) 2
!ها را براي روزي شما خارج كرد وسيلة آن ميوه آبي را فرو فرستاد و به  و از آسمان) 3
!كند هاي گوناگون را براي شما خارج مي وسيلة آن ميوه ستد و بهفر و از آسمان آبي را فرو مي) 4
…:پدرم گفت: »!أحد منهينتفع  ال يجوز اإلصرار علي كَالمٍ ال: قالَ أبي« - 23

!كدامتان سود ندارد، مجاز نيست تكيه بر حرفي كه براي هيچ) 1
!اصرار بر كالمي كه به كسي سودي نرساند، جايز نيست) 2
!رساند، مجاز نيست آن نفعي نمي زي بر سخني كه كسي اپافشار) 3
!برد، جايز نيست اصرار بر سخني كه كسي از آن سود نمي) 4
:الخطأعين  - 24
!قرآن مسلمانان را به دوري كردن از گناهان دستور داده است: »!يأمرُ القرآنُ المسلمينَ باجتنابِ اإلساءةِ«) 1
!بعد از دو سال همة ما از مدرسه فارغ التحصيل خواهيم شد :»!من المدرسةِ بعد سنتينِسوف نَتَخَرَّج كُلُّنا «) 2
3 (»بحاإلعصارِ الشّديد س عدماء بإلي الس األسماك ارها را به سمت آسمان كشيد بعد از گردباد شديد، جرياني ماهي :»!تي!
!كنند هاي گوناگون در دنيا زندگي مي مسلمانان با زبان :»!لَمِالمسلمونَ يعيشونَ باللُّغات المختلفةِ في العا«) 4
  :ضادّفي المترادف و المت رَ الصحيحِغيعين  - 25
الخُصومة =العداوة / صعود  نُزُول ) 2جالس قائم/  مستَعد =جاهز ) 1
منَعي يؤمرُ/ بعثَ  =أثار ) 4 راقَب =الحظَ / نَشَرَ  فَرّقَ ) 3
:عينِ الصحيح في جوابِ األسئلةِ - 26
هلِ الطَّعام جاهزٌ؟ بالتَّأكيد) 2     .عنده بِطاقةُ الدخولِ؟ ال، ماعنده منْ) 1
م باللّغةِ العربيةِ؟ في السفرِيتَكلّ منْ) 4!ايإثنانِ، جدي و والد كَم عدد المرافقينَ؟) 3
:مصدره عن الباقي يختلفعين الفعلَ الَّذي  - 27
!هذه دروس تعلّمناها من اُستاذنا السنة الماضية) 2  !المعلّم صديقٌ حميم يعلِّم التّالميذ خيرَ الدروس) 1
3 (نا الكيمياءالتّالميذ األذكياء في مدرست اًتع) 4  !إنّنا نعلّمفيدة جددروساً م ي في البيتلِّمني اُم!
:الصحيح عن أبواب األفعالعين  - 28
تفعل ← !من الجوع لَّمونَيتَأ أطفالي في البيت: قالت المرأة) 2  تفعل ← !ماً أمام الحرب الثقافيالتُّراث اإلسالمي الغني محك يعتَبر) 1
تفعل ← !يتَّعظبِكالمِ اإلمامِ ولكنَّه لم  المتوكّلُ بكي) 4تفعيل ← !تَهني من أخْلَص عملَ اهللاُ يتَقبلُ) 3
:للفراغينِالصحيح  عينِ - 29
»!في حياتكُم …األبرار حتّي  …«
تَفوزوا -جالسوا) 4   يفُوزوا -جالسوا) 3   تَفُوزوا -جالَسوا) 2  وايفُوز -جالَسوا )1
:يالْفعلَ الْماض عينِ - 30
.انْتَظَركُم صديقٌ) 4   .اَنْتَظر صديقاً) 3   .ةًانْتَظروني لَحظَ) 2  .ةًانْتَظرْنا لَحظَ )1

)1(، زبان قرآن عربي
مطرُ السمك

لميالس شالتّعاي
)2(اشكالُ االفعال + متن درس 
37تا  21ي  ها صفحه

دقيقه 10
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31- John is … student in our class. He gets the top grades in every course. 

1) as intelligent as 2) the least intelligent

3) the most intelligent 4) less intelligent than

32- A:“Is Karoon a …river than Atrak?” 

B:“Yes, I think it is … river of Iran.” 

1) as long as / the longest 2) longer / the longest

3) as long as / longer 4) longer / longer

33- They announced on TV that the people of their country … over a thousand dollars to cancer research last 

year. 

1) donated 2) protected 3) created 4) carried

34- They thought the baby was a boy, but when they saw the baby in the hospital, they understood that it was 

… a girl.

1) properly 2) usually 3) actually 4) naturally

35- I won’t go into … over the phone, but in short, I have got into some trouble and need help. 

1) event 2) detail 3) object 4) brain

36- It was really a bad accident; they were very happy to be … . 

1) dead 2) useful 3) healthy 4) young

 

 
You wake up in a bad mood. Your head hurts. You don't have the …(37)… to even get out of bed and you 

can’t breathe out of your nose. What’s wrong? You may have a cold! What is a cold? A cold is an illness of 

the upper respiratory system. This just means it can affect the nose, throat, and sinuses. A cold virus is a … 

(38)… one that gets inside your body and …(39)…  makes you sick. The rhinovirus is the most common cold 

virus, but more than 200 viruses can cause colds. Because of this, there isn’t  a reliable vaccination, or shot, to 

prevent you from getting colds. Fortunately, your body already has the best cold cure-your immune system. 

The immune system …(40)… your body against illness. White blood cells are the immune system’s main 

soldiers. They’re your own private army working to help you feel better.  

37- 1) attention 2) creation 3) wonder 4) energy

38- 1) powerful 2) expensive 3) helpful 4) medium

39- 1) surely 2) strangely 3) especially 4) hopefully

40- 1) destroys 2) pumps 3) endangers 4) defends

دقيقه10
 

Wonders of Creation

)Pronunciationتا پايان (
61تا  43ي هاصفحه

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

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

0sinاگر    - 41 .cos   1و 0cos .cot
sin

   


محورهاي مختصات واقع است؟ ةدر كدام ناحيباشد، انتهاي كمان 
چهارم) 4  سوم )3  دوم )2  اول )1

1ةاگر نقط - 42 6
7 7

P ,
 
   

 
tanدايره مثلثاتي باشد، حاصل با   ةويمحل برخورد انتهاي زا cot   كدام است؟

1( 7 7
62( 7 6

63( 8 6
74 (8 7

7
4حاصل   - 43 4 2 42sin x cos x (sin x sin x)  كدام است؟ ،

  2) 4  1 )3صفر )2  -1 )1

1حاصل  - 44 3 2 32 4
1 2


 


كدام است؟

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

حاصل - 45 
1 1 11
3 3 25

1 1
4 2

32 125 27 49
7 5

81 4
   كدام است؟

1( 2  2( 1  3( 2
7  4 (6

7
چهارم نقاط مشخص شده روي محور باال باشند، كدام گزينه صحيح است؟ ةاگر نقاط مشخص شده روي محور پايين متناظر با ريش - 46

1( 2( 

3( 4 (
1اگر  - 47 0a   باشد، كدام گزينه صحيح است؟

1( 
3

3 3
1a a

aa a
   2(

3
3 3

1a a
aa a

   3(
3

3 3
1 a a

aa a
   4(

3
3 3
1 a a

aa a
 

3اگر  - 48 2a    7و 4 3b  حاصلباشد ،
6 2 4 3a b a b

a b



كدام است؟

1( 2 3  2( 7
43( 7

24 (4  

حاصل عبارت - 49
3250 64 10 81

1960 1440
A





كدام است؟

1( 1
2  2( 4

133( 5
264 (13

25
1اگر  - 50 5x

x
  1باشد، حاصل عبارتx x

x x
 كدام است؟

1( 120  2( 245  3( 84  4 (140  

دقيقه 10

هاي گويا  توان+ مثلثات 
هاي جبري و عبارت

ي مثلثاتي رهاز ابتداي داي(
)3تا انتهاي فصل 

68تا  36هاي  صفحه

)بخش اجباري(نگاه به گذشته-)1(درس رياضي50تا41سؤاالت
.آموزان اجباري است ي دانش ها براي همه پاسخ دادن به اين سؤال

.زدن بپرهيزيد اي كه ميدانيد اشتباه است راحذف كنيد و از حدس در پاسخگويي به سواالت  ابتدا گزينه
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)2(رياضي 

، مساحت قسمت سايه زده كدام است؟زيردر شكل  - 51

1( 1
3

2( 1
2

3( 2
3

4 (5
6

4رأس مستطيلي است كه دو ضلع آن منطبق بر دو خط به معادالت ) 4و  6( ةنقط - 52 0y x    2و 0y x   برخورد قطرهاي ةنقط. است
مستطيل كدام است؟

1( 1 5 2( / , )  2( 2 5 1( / , )  3( 3 5 3 5( / , / )  4 (2 5 2 5( / , / )

yاز محل برخورد دو تابع  Dخط  - 53 x  2وy x    موازي با خطD  3به معادله 4x y   صورت دو خط  در اين. شود رسم ميD و
D چقدر با هم فاصله دارند؟

1( 10
102( 10

23( 10  4 (10
5

2 دومتابع درجه  راگر د - 54 4 2y ax x   2 ةهاي معادل ساز ربع اول و سوم باشد، مجموع مربع ريشه مي روي نيمس سهأر 4 2 0ax x   كدام
است؟
1( 6  2( 10  3( 12  4 (14  

22در شكل زير سهمي  - 55 8 6y x x    الساقين  متساوي ةذوزنق مساحت. رسم شده استABCD كدام است؟
1( 8    
2( 6  
3( 24  
4 (4  

كند؟ ها قطع ميyها را در دو طرف محور x، محور mمي به ازاي تمامي مقادير كدام سه - 56
1( 2 1 4y mx (m )x   2( 2 2 21 5 2y (m )x x m m    

3( 2 2 21 2 1 4y (m )x (m )x    4 (2 21 4 2y (m )x x   

2 ةمعادل  - 57 3 22 2 6 0(x ) x x mx       مقدار . داراي جواب استm كدام است؟
1( 6  2( 5  3( 4  4 (3  

2ةاگر معادل - 58
1 3 3

x m
x x x

 
  

كدام است؟ m ،ها باشد جمع ريشهحاصل ها دو برابر  ريشه حاصل ضربباشد و  و   ةداراي دو ريش
1( 2  2( 4  3( 4-  4 (2-  

5 ةهاي معادل تعداد جواب - 59 1
1 2

x x
x


 
 

كدام است؟

  3) 4  2 )3  1 )2صفر )1
yمقدار . است Oساز زاوية  روي نيم Mدر شكل زير نقطه  - 60 x كدام است؟

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

دقيقه 25

+ ه تحليلي و جبر هندس
هندسه

تا انتهاي 1از ابتداي فصل (
)هاي هندسي ترسيم
30تا  1هاي  صفحه

)بخش انتخابي(نگاه به آينده -)2(درس رياضي70تا51هايسؤال
در غير. سؤال پاسخ دهيد 20بايد به اين  ،ايد را مطالعه كرده) 2(اگر درس رياضي 

.پاسخ دهيد11و  10ي  در صفحه)1(درس رياضي90تا71هايصورت به سؤالاين
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گواه –) 2(رياضي

1اگر  - 61 2A( , ) ،3 0B( , 1و ( 2C( , ) سه رأس مثلثABC باشند، معادلة ارتفاع وارد بر ضلعBCاز رأسAكدام است؟

1 (3y x  2( 1y x  

3( 2y x 4( 3y x 

شعاع اين دايره كدام است؟. قطع كرده و مركز آن، بر روي نيمساز ربع اول است 3و  1هاي  ها را در دو نقطه به طولxاي محور  دايره - 62

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

2اگر - 63 4A( , 4و  ( 2B( , ) خط  ، آنگاه عمود منصف پارهباشدAB محور ،xكند؟ ها را با چه طولي قطع مي

1( 1  2( 1-   3(1
صفر )4  2

26درجه دوم  ةدر معادل - 64 1 0x (k )x k   1حقيقي برابر ة، اگر مجموع دو ريش
مثبت آن كدام است؟ ةباشد، ريش6

1( 1
2  2 (2

33( 1  4 (4
3

5ةهاي معادل ريشه و  اگر  - 65 3 2x( x )  باشند، به ازاي كدام مقدارk 24ةهاي معادل مجموعه جواب 25 0x kx   به

2صورت 2
1 1,

  
 
   

است؟

1 (27   2 (28   3 (29  4 (31  

2هايش درجه دومي كه ريشه ةمعادل - 66 4 a  2و 4 a  باشد، كدام است؟

1 (2 4 0x x a    2(2 4 0x ax    3(2 4 0x x a    4(2 4 0x ax  

2ةهاي معادل اگر يكي از جواب - 67
12

1
x x A

x xx x


 


1xرابر با ب  باشد، جواب ديگر آن كدام است؟

.ديگري ندارد  ريشه) 4  -1) 3  -7) 2  7) 1

2راديكالي  ةهاي مورد قبول معادل جواب - 68 3 3 1x x   اند؟ چگونه

فقط يك جواب مثبت) 2 فقط يك جواب منفي) 1

يك جواب مثبت يك جواب منفي و) 4 دو جواب مثبت) 3

AB، اگر ABCDدر چهارضلعي - 69 AD  وCB CD،  گاه روي قطر  آنAC   چند نقطه وجود دارد كه از دو رأسB   وD به يك فاصله باشد؟

شمار بي) 4  4) 3  2) 2  1) 1

و ABرا به ترتيب بر اضالع  DFو  DEعمودهاي  D ةاز نقط. كند قطع مي Dةرا در نقط BC، ضلع Aداخلي  ة، نيمساز زاويABCدر مثلث  - 70

AC خط، همواره با هم مساوي است؟ هاي كدام دو پاره طول. كنيم رسم مي

1 (CF  وBE  2 (AE  وCF  3 (AF و AE  4 (AF  وBE
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)1(ضيريا

30از نقطة Lخط  - 71 3A ,
 

   
 

سازد، عمود درجه مي 60ها زاوية xگذرد و بر خطي كه با جهت مثبت محور  مي

قرار دارد؟ Lكدام يك از نقاط زير بر روي خط . است
1( 4 3( , )  2( 2 3( , )  3( 2 3( , )  4 (3 2( , )

2ها همواره برابر فاصلة دو نقطه روي دايرة مثلثاتي كه سينوس كمان متناظر با آن - 72
باشد، كدام است؟5

1( 2  2( 4
5  3( 21

54 (2 21
5

اگر  - 73
223 1

sin xA
cos x

 


مقداري تعريف شده باشد، حدود  ،A كدام است؟

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

0sinاگر  - 74 tan   02 و
sin

cos



  

در كدام ربع دايرة مثلثاتي قرار دارد؟ باشد، انتهاي كمان  

چهارم) 4  سوم )3  دوم )2  اول )1
0اگر  - 75 1a   1وb    است؟ نادرستباشد، آنگاه كدام گزينه

1( 2 3a a2( 3 2a b 3( 2ba a4 (3 31 b
a



23اگر  - 76 527 5 1( ) a     3و 64b   باشد، آنگاهa
b

كدام است؟

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

حاصل - 77
3 2 3 23
4

6
9 2

( ) ( )( )
 


كدام است؟

1( 6  2( 36 63( 6 56 6  4 (3 56 6  

2حاصل عبارت - 78
6 1

1 13 9
2 1

16

A ( )


 
 
 
 

 كدام است؟

1( 5
122( 299

243( 5
244 (299

12

5حاصل عبارت - 79 7 9 12 2
55 7 9 15 21 27

  

    
كدام است؟

1( 1  2( 2
5  3( 3

54 (2
3

4اگر  - 80 5x  3گاه حاصل  باشد، آن 66 6 64 2 8 4 4A x x x      كدام است؟

1( 3 10  2( 5  3( 54 (25  

دقيقه 25

هاي گويا و  توان+ مثلثات 
هاي جبري عبارت

ي مثلثاتي تا از ابتداي دايره(
)3انتهاي فصل 

68تا  36هاي  صفحه

)بخش انتخابي (نگاه به گذشته- )1( درس رياضي  90تا  71سواالت 
.پاسخ دهيد 90تا  71ايد بايد به سواالت  پاسخ نداده 9 و 8 يها   در صفحه 70تا  51اگر به سؤاالت 
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گواه -) 1(رياضي 

P ةنقط - 81 ,
 

  
 

2 3
77

كدام است؟ tan. سازد مي ةمثلثاتي زاوي ةبر روي داير

1 (3
22 (

3
23 (3

34 (
3

3
است؟ رستنادكدام نامساوي زير  - 82

1 (sin sin50 40 2 (cos cos70 80 3 (sin sin170 30 4 (cos cos130 40 

xاي كه خط  زاويه - 83 y 3 3 سازد، چند درجه است؟ ها ميxبا جهت مثبت محور 5

1 (30  2 (45   3 (60   4 (75  

2برابر  BC ةدر شكل زير، انداز - 84 كدام است؟ Cو  Aشيب خط گذرنده از نقاط . است 3

1 (( )
1 1 34

2 (( )
1 1 24

3 (( )
1 1 22

4 (( )
1 1 32

cosحاصل عبارت - 85
sin ( cos )sin

 


  3
1 1

؟كدام است1

sin4 (cos )3  1 )2صفر )1

تر است؟ به كدام عدد زير نزديك 148سوم عدد  ةريش - 86
1 (6  2 (3  3 (4  4 (5  

/حاصل - 87 5 55 0 00032 كدام است؟ 3125
1 (3  2 (4  3 (34 (4

xاگر  - 88 (((( ) ) ) )
1 1 1 1
3 2 2 22 كدام است؟ x، مقدارباشد 16

1 (5  2 (6  3 (9  4 (2  

x)عبارت  - 89 )(x x x )   3 21 ؟نيستپذير  بر كدام عبارت بخش 1

1 (x 2 12 (x 2 13 (x 4 14 (x 4 1

حاصل عبارت  - 90 
  

1 1 1
4 11 11 18 18 25

برابر كدام است؟ ،

1 (2
7  2 (3

7  3 (1
2  4 (2

3

y

x
45

1

C

B 30

2

A
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)1( شناسي زيست

  .............. قطعاً است، خوردگي حلقوي چين سطح دروني خود داراي در كه گوارش لوله از بخشي در هر - 91
.نقش دارد شكم يحفره درون هاياندام ساير در اتصال آن بخش به صفاق) 1
 .شوندمي ي گوارشفضاي لوله وارد غدد ديواره تمام ترشحات) 2
 .دهدمي انجام را غذايي مواد جذب اياستوانه ي پوششيهر ياخته) 3
.است شده تشكيل حلقوي و طولي ماهيچه نوع دو از ايماهيچه اليه) 4

؟رود نميدر بيمار مبتال به سلياك كدام يك از بين  - 92
غدد ديواره روده باريك) 4  ياختة پوششي ريزپرزدار) 3  بافت پيوندي زيرمخاط روده باريك ) 2  ياختة ترشح كنندة مادة مخاطي ) 1

در مورد جذب گلوكز در روده باريك، كدام يك به درستي بيان شده است؟ - 93
.شود اي روده ميگلوكز به كمك مولكولي ويژه همراه با يون سديم وارد مايع بين ياخته) 1
.خارج شود تواند دوباره از ياخته جا شده همراه گلوكز، پس از ورود گلوكز به ياخته مييون جابه) 2
.شود ي داراي ريزپرز ميگلوكز از طريق انتشار تسهيل شده همراه يون سديم وارد ياخته) 3
.شود پتاسيم تأمين مي - ي پرز از طريق كانال پروتئيني سديم انرژي ورود گلوكز به ياخته) 4

تواند وجه مشترك پارامسي و هيدر باشد؟ كدام يك مي - 94
ايياختهي درون گوارش غذا درون كريچه) 2    محل ورود و خروج مواد ) 1
ي گوارشي هاي حفرهزوائد بيرون زده از برخي سلول) 4    ها  فاگوسيتوز غذا توسط ياخته) 3

هاي زير صحيح است؟ كدام يك از گزينه - 95
.شكل وجود دارد Cهاي  ها، حلقهدر ديوارة ناي و نايژه) 1
.توان غدد ترشحي را در اليه زيرمخاط مشاهده كردگوارش، ميي ناي همانند ديواره لوله در ديواره) 2
.شودهاي بزرگ غذا آسان مي ي ناي، حركت لقمهبه علت وجود غضروف در ديواره) 3
.تواند ناي را هميشه باز نگه دارد ي صوتي مي پرده) 4

بيان شده است؟ نادرستيارد زير به چند مورد از مو) ؟(مقابل در رابطه با بخش مشخص شده با توجه به اسپيروگرام - 96
.شود سبب تبادل گازها در فاصلة بين دو تنفس مي) الف
.آيند هاي شكمي نيز در اين زمان به حالت انقباض در مي ماهيچه) ب
.آيد از حاصل ضرب اين حجم هوا در تعداد نفس در دقيقه، حجم تنفسي در دقيقه به دست مي) ج
صفر) 4  1) 3  2) 2  3) 1

  . . . .آيد،  نگامي كه محلول برم تيمول بلو در اثر برخورد با يكي از گازهاي تنفسي شش انسان، به رنگ زرد در ميه - 97
.شوندجا مي ها به سمت باال و جلو جابه دنده) 1
.آيند هاي ناحية گردن به حالت انقباض در مي ماهيچه) 2
.شود ي ديافراگم گنبدي شكل ميماهيچه) 3
.اند اي داخلي به حالت استراحت در آمده هاي بين دنده ماهيچه) 4

.باشد مي. . . . ي حبابكي، كيسه - 98
هايي با فعاليت ترشحي فاقد ياخته) 2    دار  هاي مژك داراي ياخته) 1
هاي خودفاقد غشاي پايه در زير بسياري از ياخته) 4  اي اندك هايي با فضاي بين ياخته داراي ياخته) 3

.گذارداثر مي. . . . هورمون گاسترين، بر . . . . رتين هورمون سك - 99
دو نوع ياخته –برخالف ) 2    دو نوع ياخته  –همانند ) 1
نوعي غده با توانايي ترشح آنزيم گوارشي –برخالف ) 4  نوعي غده با توانايي ترشح آنزيم گوارشي –همانند ) 3
ي دارند، به درستي بيان شده است؟كدام مورد در رابطه با جانوراني كه معدة چهار قسمت - 100

.باشد نقش نگاري در اين جانوران مشابه با راست روده در ملخ مي) 1
.كند غذاي نيمه جويده شده يك بار از مري اين جانوران عبور مي) 2
.باشد ترين بخش لوله گوارشي آن به دم جانور مي سيرابي نزديك) 3
.شود كند، وارد نمي هاي گوارشي را ترشح مي معده كه آنزيمغذاي نيمه جويده شده به بخشي از ) 4
  

دقيقه 10

گوارش و جذب غذا و 
تبادل گازها

54تا  30هاي  صفحه

)بخش اجباري( نگاه به گذشته-)1(زيست شناسيدرس100تا91سؤاالت
.آموزان اجباري است دانش ةها براي هم دادن به اين سؤال پاسخ

.ها را بدون مشورت پشتيبان خود تغيير ندهيد ترتيب درس هاي مربوط به يك درس را حداقل يكبار مرور كنيد سعي كنيد تمامي سوال
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)2(شناسي  زيست

كند؟ زير را به درستي تكميل مي يجملهچند مورد   - 101
».................. ، قطعاً .................ي كه اانسان، هر ياختهبدن در « 

 باشد يلين ميداراي غالف م -  در دستگاه عصبي مركزي قرار دارد.
 باشد ياخته پيش سيناپسي مي -  سديمي استدار دريچههاي  داراي كانال.
 داراي زوائد رشته مانند در اطراف خود است – ي آكسون قرار دارد در مجاورت پايانه.
 باشد مي سيناپسيياخته پس  – عصبي است  ي ناقل داراي گيرنده. 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
..................برخالف، ي عصبيهال عصبي در ياختهمحل ساخته شدن ناق  - 102

 .احاطه شده است ي از جنس غشاي ياختهتوسط غالف ها،هاي برخي از نورونآكسون) 1
 .در تشكيل سيناپس شركت كندتواند  نميگاه  ، هيچت دندري) 2
.دارد هستهي، اشعاب يافته از جسم ياختهنهاي ا رشته) 3
.عصبي است هايمحل توليد انرژي زيستي الزم براي آزادسازي ناقلرون حركتي، ي آكسون نو پايانه) 4
.است.................. همواره .................. برخالف .................. جهت حركت پيام عصبي در   - 103

به سوي دستگاه عصبي مركزي - هاي نخاعي عصب - هاي مغزي عصب) 1
 يك طرفه - حركتيهاي  نورون - هاي حسي نورون) 2
يك طرفه - هاي مغزي عصب - هاي نخاعي عصب) 3
يسوي دستگاه عصبي مركز به - آن ي شكمي ريشه - نخاع ي پشتي ريشه) 4
كند؟ صحيح كامل ميبه طور را  ي زيرجمله چند مورد  - 104

».را داشت ..................توان انتظار مي ،بدن انسان حسپاد هماعصاب يت ا فعالب«
كاهش يافتن تعداد تنفس در دقيقه )ب  هاي بدنزايش نيروي وارد شده به ديواره سرخرگاف )الف
رساني به عضالت اسكلتي افزايش خون) د  ECGپياپي در  Rموج  ي دوافزايش فاصله )ج
د –ب ) 4  د - الف ) 3  ج - ب ) 2  ج - الف ) 1
است؟ نادرستمغز گوسفند  تشريح كدام مطلب در مورد - 105

.است ييهاخوردگي قشر مخ انسان واجد چينمانند هقشر مخ آن ) 1
.كنندرا به هم مرتبط ميهاي مخچه  كره نيمگوش رابط سهكرمينه و ) 2
.برخالف درخت زندگي جلوي مخچه قرار دارد چهارمبطن ) 3
.ها توسط يك رابط به يكديگر متصل هستندتاالموس) 4
؟باشد نميغز كدام گزينه وجه اشتراك مادة سفيد و خاكستري م - 106

هاي مركزي مغز قرارگيري در قسمت) 2    هاي غيرعصبي  وجود ياخته) 1
عصبي هاي ناقلوجود مولكول) 4    هاي مننژ مجاورت با پرده) 3
است؟ نامناسبكدام گزينه، براي تكميل عبارت زير  - 107

». . . .در انسان، . . . با فرض صدمه ديدن «
.شود دچار اختالل مي بدن هاي بعضي از انعكاس –بصل النخاع ) 1
.شودو حركات بدن مختل ميها  ماهيچه هماهنگ فعاليتانجام  –مخچه ) 2
.دهد فرد رخ مي خشم و لذتاحساسات ترس، تغييراتي در  –اي  سامانه كناره) 3
.شود هاي حسي فرد با مشكل مواجه مي همة پيام ياوليه تقويت و پردازش – نهنج) 4
  .................. ،ستين ممكن ،صفر به حركتي نورون دوسوي غشا در آكسون ليپتانس اختالف دنش كينزد با - 108

.باشد ميپتاسهاي يون به آن يرينفوذپذ از ترشيب ميسد يهاوني به غشاء يرينفوذپذ) 1
.ابدي كاهش سلول داخل ميپتاسهاي يون تراكم و باشند باز يميپتاس دارچهيدر يهاكانال )2
.بازگردد آرامش حالت به غشا سمت دو در ميپتاس و ميسد يهاوني غلظتشيب  ،ATP مصرف با )3
.باشد يمنف رونيب به نسبت ياخته درون ليپتانس و باشند بسته يميپتاس دارچهيدر يهاكانال) 4
هاي زير صحيح است؟ كدام يك از گزينه - 109

.دارند اي در شبكيه وجود طي و استوانههاي مخرو فقط ياخته) 1
.دنكنهاي زنده عبور ميمحيط شفاف داراي ياخته 2از  ي چشم، ترين اليه به داخلي پرتوهاي نور براي رسيدن) 2
.كند حفاظت از چشم نقش ايفا ميي چشم، در كره بافت چربي درون) 3
.شود و عدسي ضخيم مي آينداستراحت در ميهاي مژكي به حالت  ي اشياي نزديك، ماهيچه با مشاهده) 4
كدام گزينه صحيح است؟، جانوران مختلفدر ارتباط با دستگاه عصبي  - 110

.كند اي را تحريك نمي ي ماهيچهها تهترين ساختار عصبي، شبكه عصبي ياخ سادهدر ) 1
.هستنداي  جسم ياختهيري گقرارعصبي محل  هايمتصل به طناب هاي، رشتهدر ساختار نردبان مانند پالناريا) 2
.كنندهاي بندهاي مختلف بدن را مستقيماً كنترل ميهاي عصبي در مغز جانور فعاليت ماهيچه در پيكر ملخ، گره) 3
  .ي غضروفي قرار بگيرد جمجمهاست بخش جلويي طناب عصبي پشتي درون ممكن ، داراندر پيكر مهره) 4

دقيقه 10
دستگاه عصبي و حواس تا 

شنوايي و تعادلسر 
28تا  1هاي  صفحه

)بخش انتخابي(نگاه به آينده -)2(شناسيزيستدرس110تا101هايسؤال
در غير. سؤال پاسخ دهيد 10بايد به اين  ،ايد را مطالعه كرده) 2( شناسيزيستاگر درس 

.پاسخ دهيد 14 ةدر صفح)1(شناسيزيستدرس120تا111هايصورت به سؤال اين
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) 1(شناسي  زيست

؟درستي بيان شده استبه  باريك ارد زير در رابطه با جذب مواد در رودهكداميك از مو - 111
.شود مي 12Bسبب كاهش جذب ويتامين  هاي ترشح كننده پپسينوژن آسيب به ياخته )1
.كند ها جلوگيري مي سرخرگ تنگ شدن شود كه از مي كم تحركي سبب افزايش ليپوپروتئيني) 2
.هاي نامحلول در آب شود تواند سبب كاهش جذب ويتامين صفرا ميي كيسهسنگ ) 3
.دشو ميوارد روده اي  پوششي استوانه درون ياختهدهنده به توسط پروتئين انتقال ،ATPبه دنبال مصرف گلوكز ) 4
كدام يك از موارد زير به درستي بيان شده است؟ - 112

.شودمشاهده مين هاي ترشح كننده هورمو ياخته، پرز در سطح) 1
.پرز شوندساختار موجود در  لنفي مويرگها قبل از ورود به خون بايد وارد  ميكرونكيلو) 2
.بينند اي آسيب مي هاي پوششي استوانه در بيماري سلياك فقط ياخته) 3
.شود ميدر ساختار خود هر ريزپرز داراي يك هسته و تعدادي اندامك مختلف ) 4
.......  شود، جذب مي ........ هر ماده شيميايي كه به كمك فرايند فرد، يكدر روده باريك  - 113

.شود اي روده ميوارد فضاي بين ياخته ،ATPدر جهت شيب غلظت خود و بدون صرف  - هم انتقالي) 1
.گيرد قرار مي با محتويات ميان ياخته در تماس ،باريك روده داراي ريزپرز هاي بالفاصله پس از ورود به ياخته - درون بري) 2
.ندارد  نقشي در جذب آن رسوب تركيبات صفرا مانند كلسترول در كيسه صفرا، - انتقال فعال) 3
.شود وارد خون مي ، در نهايت به كمك نوعي ليپوپروتئينداراي ريزپرز روده باريك هايپس از ورود به ياخته - انتشار) 4
كند؟تكميل مي نادرستيرا به ي زير جمله گزينه،كدام  - 114

»..........به طور قطع...........  به ..........پس از ورود غذاي در فرايند گوارش غذا در گوسفند،«
.گيرد قرار ميآن  هاي ديواره تحت تاثير انقباضات ماهيچه - ه بزرگ ترين بخش معد - نيمه جويده شده ) 1
.يابد حتويات آن افزايش ميفشار اسمزي م –بخش اليه اليه معده  - جويده شده  كامالً) 2
.گيرد در تماس با ديواره مري قرار مي مجدداً - كوچك ترين بخش معده  - نيمه جويده شده ) 3
.شودميهاي غذايي آغاز  گوارش مولكول- معده واقعي - جويده شده  كامالً) 4
.........در يك ماهي بالغ، در هر - 115

.باشد ك طرفه ميجهت جريان خون به صورت ي رشته آبششي،) 1
.ممكن نيست جهت جريان خون و آب مشابه يكديگر باشد تيغه آبششي،)2
.كندمي جلوگيري آبششي شكاف غذايي از مواد خروج هاي آبششي ازرشته آبشش،)3
.شود هاي تيره و روشن ديده مينوع رگ با خون سه كمان آبششي،)4
؟اندپوشاندهدر انسان را  خش ابتدايي نايهايي است كه سطح داخلي بمورد، ويژگي ياخته چند - 116
  ًدر يك سمت خود اجزاي رشته مانندي دارندقطعا.
 ها فواصل بسيار اندكي وجود دارد در بين آن.
  اندگليكوپروتئين به هم متصل شدههاي پروتئيني و رشته اي ازشبكهتوسط.
 ددر نزديكي قاعده ياخته قرار دار هاياخته هسته.
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  ...........آيد پس از پايان يك بازدم عميق، زماني كه ماهيچه اصلي موثر در تنفس آرام و طبيعي به شكل مسطح در مي - 117
.شودهاي حبابكي ميميلي ليتر وارد كيسه 500حجم هوايي معادل ) 1
.باشدميلي ليتر مي 3000ها اندكي كمتر از حجم هواي موجود در شش) 2
.شودها نسبت به فشار هواي بيرون مثبت ميفشار هواي درون شش) 3
.كندها به سمت باال و جلو حركت مياستخوان جناغ برخالف دنده) 4
هاي زير درست است ؟كدام يك از عبارت - 118

.كندركت ميگيري پرزهاي ريز در روده شلهاي خوني در تماس است، در شكهر اليه ديواره روده باريك كه با رگ) 1
.دهدريزپرز دارد كه سطح جذب را افزايش ميهايي به نام چين خوردگيمخاط روده باريك، در سطح خود  يياختههر ) 2
.مخاط فرورفته باشندبافت پيوندي اي به درون استوانه هايياختهسطح داخلي ديواره روده باريك، ممكن است  در) 3
.گرددبه كبد رفته و سپس به قلب باز مي ابتدا شود،لوله گوارش خارج مي هاي مختلفهر رگ خوني كه از بخش) 4
  ......................اي ي عصبي رودهدر انسان، شبكه - 119

.كندي پانكراس و صفرا را كنترل ميميزان توليد شيره) 2  .ي عصبي تشكيل شده استفقط از يك شبكه) 1
.كندي آنزيم گوارشي را تنظيم ميي توليد كنندهفعاليت هر غده) 4  .ار قرار گيردتواند تحت تاثير دستگاه عصبي خودمختمي) 3
ي انسان، صحيح است؟ي هر حفره در معدهكدام گزينه درباره  - 120

.هاي غدد معدي استهايي كامالً مشابه با ياختهداراي ياخته) 2      .داراي چندين نوع ياخته است) 1
.ي مخاطي قليايي نقش دارداي در جدار آن، در ترشح مادهاستوانه ةهر ياخت) 4  .شوداط در بافت پوششي زيرين ايجاد ميهاي مخدر پي فرورفتگي ياخته) 3

دقيقه 10

گوارش و جذب غذا و 
تبادل گازها

54تا  30هاي  صفحه

)بخش انتخابي (نگاه به گذشته- )1(زيست شناسيدرس   120تا  111سواالت 
.پاسخ دهيد 120تا  111ايد بايد به سواالت  پاسخ نداده 13 ةدر صفح 110تا  101اگر به سؤاالت 
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)1( فيزيك

با اين. درصد بر تندي خود افزوده است 25جرم كل خود را كم كرده و همچنين  از درصد 20، به اندازة صد مترپاشي ضمن كاهش ارتفاع  هواپيماي سم - 121
كند؟ چند درصد و چگونه تغيير ميعمل انرژي جنبشي هواپيما 

، افزايش5/12) 4  ، كاهش 5/12) 3  ، افزايش25 )2  ، كاهش 25) 1
N10 با ثابت و برابر يبين جسم و سطح افق يجنبش نيروي اصطكاكاندازة و  در حركت است يافق يروي سطح kg2 جسمي به جرم زير، شكلمطابق  - 122

1Fكار كل انجام شده روي جسم چند برابر كار انجام شده توسط نيروي  ،متر 10مسافت  پس از طي. است


53است؟   0 6(cos / ) 

1 (5    2( 3  

3 (10
3  

4 (14
3

2كند و در هر ثانيه،  شروع به حركت ميدر مسيري مستقيم  يمتحركي از حال سكون روي سطح افق - 123 m
s

نيروهاي برايندكار . افزايد خود مي تنديبر 

اول است؟ ةثاني 3سوم چند برابر كار برايند نيروهاي وارد بر جسم در  ةوارد بر جسم در ثاني

1 (5
9  2( 9

5  3 (9
8  4 (8

9
برسانيم، كار نيروي وزن A نقطةبه  B نقطةاگر آونگ را از . متر آويزان است 2از انتهاي يك نخ سبك به طول  kg5اي به جرم  مطابق شكل زير، گلوله - 124

10شود؟  جايي چند ژول مي گلوله در اين جابه N(g )
kg



1 (40    2( 40-  
3 (20  4 (20-  

20mگرم با تندي  200جرم  هجسمي بدر شرايط خأل  - 125
s

10انرژي مكانيكي آن در ارتفاع  .شود به سمت باال پرتاب مي و در راستاي قائم از سطح زمين

سطح زمين به عنوان مبدأ انرژي پتانسيل گرانشي در(متري از سطح زمين است؟  5از انرژي مكانيكي آن در ارتفاع  بيشتر متري از سطح زمين چند ژول
 .)شودنظر گرفته 

  -10) 4صفر) 3  50 )2  10) 1

0گلوله به تندياي كه  در لحظه. شود به سمت باال پرتاب مي0vتنديبا در راستاي قائم اي  گلوله ،در شرايط خأل و از سطح زمين - 126
3
vرسد، انرژي مي

.)مبدأ پتانسيل گرانشي را سطح زمين فرض كنيد(گلوله چه كسري از انرژي مكانيكي آن است؟  گرانشي پتانسيل

1 (1
32( 1

9  3 (4
34 (8

9

8 تنديبا  kg2به جرم  اي مطابق شكل زير گلوله - 127 m
s

به آن تنديكه  اي لحظهدر . شود شليك ميبا جرم ناچيز  فنربه سمت يك روي يك سطح افقي 

3 m
s

؟استژول  چند ميلي در اين لحظه ،انرژي پتانسيل كشساني ذخيره شده در فنر .است J5كار نيروي اصطكاك تا آن لحظه  اندازة ،رسد مي 

1 (50 
2( 55  
3 (45 10  
4 (355 10  

دقيقه 20

كار ، انرژي و توان
58تا  27هاي  صفحه

)بخش اجباري(نگاه به گذشته-)1(فيزيكدرس130تا121سؤاالت
.آموزان اجباري است دانش ةها براي هم پاسخ دادن به اين سؤال

d


.كند ها  در شب قبل از آزمون به رفع فراموشي كمك مي ستفاده از خالصه برداريا
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اگر در. كند به يك فنر برخورد مي Oشود و پس از طي مسير منحني، در نقطه  از حالت سكون رها مي O ةاز نقط g500در شكل زير جسمي به جرم  - 128

10( ذخيره شده در فنر برابر چند ژول است؟ پتانسيل كشساني انرژي ةشود، بيشين آن تلفاولية مكانيكي  درصد از انرژي 40اثر اصطكاك  Ng
kg

 و

.)در نظر گرفته شود يسطح زمين به عنوان مبدأ انرژي پتانسيل گرانش
1 (4      
2( 5  
3 (6  
4 (7  
در طول مسير كدام جسم رژي جنبشي به تغييرات انرژي پتانسيل گرانشينسبت تغييرات ان .شود رها مياز سطح زمين  h ارتفاعجسمي در هوا از  - 129

.)نيروي مقاومت هوا را در طول مسير ثابت در نظر بگيريد(تواند باشد؟  مي

1 (12( 2
3  3 (3

2  4 (4
3  

30به چگالي نفتليتر  20 پمپ اين وات است و 200پمپ  يكوان ورودي ت  - 130 8 g/
cm

اگر با. برد متر باال مي 60 ،با تندي ثابت در مدت يك دقيقهرا 

؟برد ميمتر باال  30 بت،با تندي ثا نفت را در چند ثانيه ليتر 100درصد كاهش يابد، با همين توان ورودي،  20 به اندازة پمپ ةبازد ،گذشت زمان

10 N(g )
kg



1 (72  2( 200  3 (36  4 (100  

)2(فيزيك 

.شود منتقل . . . . . به . . . .  .  الكترون از . . . . تعداد  ممكن استدهيم،  كاغذي را به موي سر خود مالش مي  ةوقتي تك  - 131

191 6 10(e / C) 

1 (22 5 10/ انسان موي كاغذ، ،

2( 2120 10كاغذ، موي انسان ،

3 (22 5 10/ كاغذ انسان، موي ،

4 (2120 10موي انسان، كاغذ ،

3با يكديگر،  Bو  Aدر اثر مالش دو جسم   - 132 2/ C  بار ازA ه بB جا شده در اين انتقال چه تعداد هاي جابه ها و پروتون تعداد الكترون. منتقل شود

191اندازة بار هر الكترون و يا پروتون (است؟  6 10/ C است(.

1 (132 10 الكترون و صفر پروتون

پروتون 1310الكترون و  1310 )2

132الكترون و صفر ) 3 10 پروتون

.شود هاي مثبت و منفي دو جسم با هم مبادله مي ، يونبار الكتريكيطبق قانون پايستگي ) 4

O
O

1 10h m
2 5h m

دقيقه 20

الكتريسيته ساكن
تا 1از ابتداي فصل (

هاي انتهاي برايند ميدان
)الكتريكي
16تا  2هاي  صفحه

)بخش انتخابي(نگاه به آينده-)2(درس فيزيك140تا131هايسؤال
در غير. سؤال پاسخ دهيد 10ايد بايد به اين  را مطالعه كرده) 2(فيزيك اگر درس 

.پاسخ دهيد 19و 18ي هادر صفحه)1(فيزيكدرس150تا141هايرت به سؤالصو اين

سري الكتريسيته مالشي

موي انسان
نايلون
كاغذ
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1دو گوي رسانا، كوچك و يكسان با بارهاي   - 133 10q nC   2و 4q nC دهيم و سپس تا فاصلة  را با هم تماس ميr اگر در اين. كنيم از هم دور مي

79حالت اندازة نيروي الكتريكي بين دو گوي  10  نيوتون باشد، فاصلةr متر است؟ چند سانتي
2

9
29 10 N.m(k )

C
 

1 (3/0  2( 7/0  3 (30  4 (70  
صفر شود؟ 3qجا شود تا برايند نيروهاي وارد بر بار  جابه متر و چگونه چند سانتي1qاي  مطابق شكل زير، بار نقطه  - 134

20 15cm cm
 
1 2 39 1C Cq q q


   

به سمت راستمتر  سانتي15) 4  سمت چپ بهمتر  سانتي15) 3  به سمت راست متر  سانتي 10 )2  به سمت چپ متر  سانتي 10) 1

15برابر با  3qو 2qاز طرف دو بار 1qبرايند نيروهاي وارد بر بار اندازة باشد تا چند نانوكولن 3qبار  اندازة در شكل زير، - 135 13N شود؟
2

9
29 10 N.m(k )

C
 

1 (16   

2( 8  

3 (316 10  

4 (38 10  

9يند نيروهاي وارد بر بار امطابق شكل زير، اندازة بر  - 136 1q C   چند نيوتون است؟)
2

9
29 10 N.mk

C
  دو بار ،1q 5وq  در راستاي محورx و دو

.)هستند yدر راستاي محور  7qو 3qبار 

1 (80   

2( 40 2  

3 (20  

4 (20 2  

يك از موارد زير رابطة مستقيم و عكس دارد؟ ترتيب از راست به چپ با كدام اي به اندازة ميدان الكتريكي حاصل از يك بار الكتريكي نقطه  - 137

فاصله از بار –مجذور بار الكتريكي  )2    فاصله از بار  –اندازة بار الكتريكي ) 1

مجذور فاصله از بار –اندازة بار الكتريكي ) 4  جذر فاصله از بار  –اندازة بار الكتريكي ) 3

3qاي  اندازة ميدان الكتريكي حاصل از بار نقطه  - 138 C    از آن چند نيوتون بر كولن است؟ متري سانتي 9در فاصلة
2

9
29 10 N.m(k )

C
 

1 (73 102( 710  3 (71 103   4 (610  

48برابر  qمتري از بار  سانتي 60اندازة ميدان الكتريكي در فاصلة   - 139 N
C

متر ديگر از اين بار الكتريكي دور شويم تا اندازة ميدان الكتريكي چند سانتي. است

27ناشي از آن برابر با  N
C

شود؟

1 (80  2( 10  3 (20  4 (30  

3q

2 6q C 
1 2q C 

10cm

6cm

3 8q C 

2 2q C 

1 2q C 

8 5q C 
7 8q C  

6 2q C 

5 2q C  

4 5q C 

6cm
1cm

6cm

3cm3cm

1cm
9q

8cm

8cm
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، چند نيوتون بر كولنروي خط واصل دو بار Aدر نقطة  2qو 1qاي  در شكل زير، اندازة ميدان الكتريكي برايند ناشي از بارهاي الكتريكي نقطه  -140

است؟
2

9
29 10 N.m(k )

C
 

1 26 12

2 4

q C q C

cm cm
A

   


1 (733 104   2( 721 104 

3 (715 104 (718 10

)1(فيزيك 

2اش را به اندازة  تندي Aاگر متحرك   - 141 m
s

چند متر بر ثانيه بوده است؟ Aتندي اولية متحرك  شود، آن نصف مي كاهش دهد، انرژي جنبشي

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

1Fمطابق شكل زير، به جسمي كه روي سطحي افقي قرار دارد دو نيروي ثابت   - 142


2Fو  


اگر اندازة نيروي اصطكاك جنبشي بين جسم و. شود وارد مي

چند درجه است؟ باشد،  50Jمتر روي سطح افقي، كار كل نيروها معادل  5نيوتون و پس از طي  10سطح افقي 

صفر )2    45) 1

3 (30  4 (60  

5برد و سرعت جسم را به  باال مي m2ثانيه تا ارتفاع  tرا از حال سكون و از سطح زمين در راستاي قائم در مدت  kg1شخصي، جسمي به جرم   - 143 m
s

.رساند مي

10نيروي مقاومت هوا در اين مدت چند نيوتون است؟  اندازة باشد، متوسط J40اگر كار انجام شده توسط شخص روي جسم در اين مدت معادل  N(g )
kg



1 (5/7  2( 25/4  3 (5/8  4 (75/3  

جايي كار نيروي وزن در جابه. كند عبور مي Cو  Bشود و از نقاط  رها مي Aكرة بدون اصطكاكي از نقطة  درون نيم mاي به جرم  مطابق شكل زير، وزنه  - 144

AB جايي  چند برابر كار نيروي وزن در جابهAC است؟

1 (3

2( 3
3

3 (1  

.كره وابسته است به شعاع نيم) 4

دقيقه 20
كار ، انرژي و توان

58تا  27هاي  صفحه

)بخش انتخابي (نگاه به گذشته- )1(فيزيك درس   150تا  141سواالت 
.پاسخ دهيد 150تا  141ايد بايد به سواالت  پاسخ نداده 18تا  16 يها  در صفحه 140تا  131اگر به سؤاالت 
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20mاي با تندي  در شرايط خأل گلوله  - 145
s

رود، حداكثر ارتفاعي كه جسم از سطح زمين باال مي. شود طرف باال پرتاب مي از سطح زمين در راستاي قائم به

210چند متر است؟ mg
s

 
 

 

1 (10  2( 20  3 (30  4 (40  

اگر بيشترين انرژي پتانسيل كشساني. كند پرتاب شده، به فنر برخورد كرده و آن را فشرده مي vگرم با تندي اوليه  200اي به جرم  در شكل زير، گلوله - 146

mچند  vشود،  J145ذخيره شده در فنر 
s

210mgنظر كنيد و ها صرف از تمامي اصطكاك(است؟  
s

(

1 (25    2( 20 2  

3 (25 2    4 (30 2  

جايي، اندازة نيروي اگر در اين جابه. شود مماس بر سطح رو به باال پرتاب مي m/s6از پايين سطح شيبداري با تندي  kg4مطابق شكل، جسمي به جرم   - 147

رود و در بازگشت به نقطة پرتاب تندي آن چند ترتيب از راست به چپ اين جسم چند متر روي سطح شيبدار باال مي باشد، به 10Nاصطكاك ثابت و برابر با 

10شود؟  متر بر ثانيه مي N(g )
kg



1 (2 3 2 4, /2( 2 3 7 2, /

3 (6 3 2 4, /4 (6 3 7 2, /

پايين آمدن، سرانجام بر روي فنرشود و پس از برخورد به فنر و چند بار باال و  از نقطة نشان داده شده رها مي kg25در شكل زير، جسمي به جرم   - 148

متر باشد، در انتها فنر چند سانتي J150و  J25ترتيب  به از لحظة رهاشدن تا لحظة توقف كامل جسم اگر اندازة كار نيروهاي اتالفي و فنر. شود متوقف مي

210شود؟ نسبت به حالت عادي فشرده مي m(g )
s



1 (5     2( 10  

3 (15  4 (25  

20mاز   s2است و سرعت آن در مدت  kW 400توان كل توليدي اتومبيلي  - 149
s

40mبه 
s

تن باشد، اندازة كار 1اگر جرم اين اتومبيل . رسد مي

ثانيه چند كيلوژول است؟ 2نيروهاي اتالفي در اين 

1( 100  2( 200  3 (510  4 (52 10  

10با سرعت ثابت  Aاگر پمپ . است Bبرابر توان مفيد پمپ  A ،2توان مفيد پمپ   - 150 m
s

 ،kg200  متر باال بفرستد، پمپ  20آب راB با سرعت ثابت

20 m
s

چند ليتر نفت را  3(فرستد؟  متر باال مي 30، 30 8 1 10g g N/ , ,g
kgcm cm

    ــت .)نظر كنيد ها صرف و از تمامي اصطكاك  آب نف

1 (125  2( 5/62  3 (250
34 (125

3
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 )1( شيمي

؟نيستكدام يك از موارد زير، جزء كاربردهاي هليم  - 151
در صنعت سرماسازي براي انجماد موادغذايي )2 هاي هواشناسي پركردن بالن )1
هاي تصويربرداري  خنك كردن قطعات الكترونيكي در دستگاه) 4 غواصي هاي كپسولاستفاده در  )3
ظرفيت كدام اتم از بقيه بيشتر است؟ هاي تعداد الكترون  - 152

1( 14 Si2( 35 Br  3( 23 V4 (27 Co
؟اند نادرستچند مورد از مطالب زير   - 153

.گيرد الكترون قرار مي ،ها اتم همة d3و  s3 ،p3هاي  زيراليهجدول تناوبي در در اتم عنصرهاي دورة سوم ) الف
.وابسته است (n)ها تنها به عدد كوانتومي اصلي  زيراليه انرژي) ب
.كند بيني مي پيش را به درستي عنصرها ةآرايش الكتروني اتم هم ،آفبا ةقاعد) پ
.الكترون وجود دارد دو، 29Cuاتم  ةترين زيرالي در بيروني) ت
1( 4  2( 3  3( 1  4 (2  
1lكوانتوميبا عدد الكترون  10داراي دوم خود، عنصر  ةعنصر اول داراي شش الكترون در آخرين زيراليدر كدام گزينه به ترتيب از راست به چپ،   - 154  و

باشد؟ خود مي s4و  d3هاي  اليهاراي تعداد الكترون برابر در زيرد سوم عنصر
1( 29 30 26Cu, Zn, Fe2( 22 16 36Ti, S, Kr3( 29 30 36Cu, Zn, Kr4 (22 16 26Ti, S, Fe
توان به يك كاتيون نسبت داد؟ هاي الكتروني زير را فقط مي كدام يك از آرايش  - 155

1( 2 63 3Ne s p    2( 5 13 4Ar d s    3( 103Ar d    4 (10 2 43 4 4Ar d s p  
باشد؟ كدام يك از موارد زير صحيح مي  - 156

6به ازاي هر كيلومتر، دما در حدود با افزايش ارتفاع تروپوسفر  ةدر الي) الف C يابد كاهش مي.
.كيلومتر است 5/11ارتفاع اين اليه حدود  ،كلوين باشد 218و  287 برابر اگر ميانگين دما در سطح زمين و انتهاي تروپوسفر به ترتيب) ب
)273سلسيوس و كلوين به صورت  ةميان درج ةرابط) پ C) T(K)    باشد مي.
همة موارد) 4   پ - الف  )3  پ  –ب  )2  ب  –الف  )1
است؟ نادرستكربن مونوكسيد  در موردهاي زير   عبارتچند مورد از   - 157

.است چگالي آن بيشتر از هوا در شرايط يكسان )ب.بو و سمي است ، بيرنگ گازي بي )الف
.برابر گاز اكسيژن است 200ميل تركيبي هموگلوبين خون با آن بيش از  )ت.است اكسيد ناپايدارتر از كربن دي )پ
صفر) 4  3 )3  2 )2  1 )1
؟هستند نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت  - 158

.هواي مايع، از تقطير جزء به جزء گاز طبيعي نيز به دست آورد رتوان افزون ب هليم را مي) الف
.دهد پذير است و با همة عنصرها و مواد واكنش مي اكسيژن گازي واكنش) ب
.شود از انرژي شيميايي آن به صورت گرما و نور آزاد مي بخشيدهد و  واكنشي شيميايي است كه در آن يك ماده با اكسيژن به سرعت واكنش مي ،سوختن) پ
.كند و اكسيژن كافي در محيط واكنش وجود دارد تي كار ميدهد كه وسيلة گازسوز به درس رنگ آبي شعله، نشان مي) ت
صفر) 4  3 )3  2 )2  1 )1
7و هم گروه با عنصر 32Geبا عنصر  دورهعبارت كدام گزينه در ارتباط با عنصري كه هم   - 159 N  ؟باشد مياست، صحيح

.است pپانزدهمين عنصر دستة اگر افزايش عدد اتمي را در نظر بگيريم،  )1
.باشد مي از الكترون پركامالً هشت زيراليه در آن  )2
الكترون )3 با  تعداد 1lهاي  آن الكترون 5/1در تعداد با  برابر 0lهاي است.
.رسد الكترون به آرايش گاز نجيب پيش از خود مي 3با از دست دادن ) 4
185اگر جدا شدن برخي گازها از هواي مايع در دماهاي   - 160 C   195و C  به صورت زير باشد، عبارت كدام گزينه درست است؟

 
1( A گازي دو اتمي است كه در ميان اجزاء هواكره از نظر فراواني در رتبة دوم قرار دارد.
2( C شود هاي هواشناسي استفاده مي گازي تك اتمي است كه از آن براي پر كردن بالون.
.كنند موجود در هوا كره را براي مصرف گياهان در خاك تثبيت مي Bبيني، گاز  جانداران ذره )3
Aبه صورت  Cو  A ،Bمقايسة يكان شمارة گروه عنصرهاي ) 4 C B  باشد مي.

دقيقه 15
كيهان، زادگاه 
الفباي هستي

ردپاي گازها در +  
زندگي

ها در  از توزيع الكترون( 
ها تا  ها و زيراليه اليه

انتهاي اكسيژن، گازي 
)پذير در هواكره واكنش
56تا  27هاي  صفحه

)بخش اجباري( نگاه به گذشته-)1(شيميدرس160تا151سؤاالت
.آموزان اجباري استدانشةها براي همپاسخ دادن به اين سؤال

C
A B

.بالفاصله بعد از پاسخگويي به سوال جواب خود را وارد پاسخ برگ كنيد
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)2( شيمي  

عوامل گسترش صنعت خودرو، پيشرفت صنعت الكترونيك و پيدايش تجارت جهاني به ترتيب از راست به چپ در كدام - 161
گزينه آمده است؟

پيشرفت صنعت –رساناها  –فوالد  )2    منابع  پراكندگي –رساناها  –فوالد  )1
پراكندگي منابع –نيمه رساناها  –آهن ) 4  بع اپراكندگي من –نيمه رساناها  –فوالد  )3
؛يابد مي... دين ترتيب شعاع اتم يافته و ب... كند  وارد مي ها اي كه هسته به الكترون اي، نيروي جاذبه در يك دوره از جدول دورهعدد اتمي با افزايش  - 162

.يابد مي...  به طور كليدورة سوم اختالف شعاع اتمي دو عنصر متوالي در همچنين از چپ به راست، 
كاهش –كاهش  –افزايش ) 4  كاهش  –افزايش  –افزايش  )3  افزايش  –كاهش  –افزايش  )2  كاهش –كاهش  –كاهش  )1
توان نسبت داد؟ اي مي  تري از عناصر دورة سوم جدول دوره كدام ويژگي ارائه شده را به تعداد بيش  - 163

داشتن حالت فيزيكي گاز در دماي اتاق )2 داشتن رسانايي گرمايي باال )1
خوار بودن داشتن سطح صيقلي و چكش) 4گرفتن الكترون از فلزها در شرايط مناسب )3
؟استكدام گزينه صحيح عبارت  - 164

.باشد تر مي بيشتر و شعاع اتم آن كوچك برمفعاليت شيميايي يد از  )1
.فلوئور فعاليت شيميايي بيشتر و شعاع اتمي بزرگتري نسبت به كلر دارد )2
.كند توليد مي با گاز كلر پتاسيم واكنش نور بيشتري نسبت بهشدت ليتيم در واكنش با گاز كلر،  )3
.دهد واكنش مي به آرامي گاز هيدروژن با در دماي اتاق كلرگاز ) 4
عبارت كدام گزينه درست است؟  - 165

.آيد بخش عمدة مواد طبيعي و ساختگي از كرة زمين به دست مي )1
.شود گرما دادن به مواد و افزودن آنها به يكديگر همواره سبب تغيير و بهبود خواص مي )2
.اي است اي، سومين عنصر جدول دوره نخستين عنصر گروه اول جدول دوره )3
.باشند همة عنصرهايي كه رسانايي الكتريكي دارند، رساناي گرما نيز مي) 4
اند؟ چند مورد از مطالب زير درست - 166

.الكترون وابسته است به اشتراك گذاشتن دربه ميزان توانايي اتم آنها  فلزهارفتار شيميايي  )الف
.هاي وابسته به اتم قابل توضيح است در جدول بر اساس كميت اي دورهروندهاي  )ب
.اند حركتهاي الكتروني در حال  ها پيرامون هسته و در اليه گيرند كه الكترون اي در نظر مي د كرهنمطابق مدل كوانتومي، اتم را مان )پ
.از ليتيم بيشتر استپتاسيم  و خصلت فلزي شعاع اتمي )ت
12فلز  )ث A 20در واكنش با نافلزها، نسبت به فلزB ،2تر به كاتيون  آسانM  شود تبديل مي.
1( 2  2( 3  3( 4  4 (5  
؟است، صحيح كنند استفاده ميهاي رنگي  تلويزيونساخت در  از آن كهاي  واسطه در جدول دوره فلزنخستين هاي زير در رابطه با  چه تعداد از عبارت - 167

3يك الكترون با مشخصات در اتم آن  )الف 2(n , l )  وجود دارد.
.است 3ظرفيت آن برابر  هاي تعداد الكترون )ب
.هايي با بارهاي مختلف تشكيل دهد تواند كاتيون مي )پ
.اش مشابه است عنصر هم دوره 8الية آخر هاي  الكترونهاي اليه آخر آن با شمار  الكترونشمار  )ت
1( 1  2( 2  3( 3  4 (4  
؟نيستكدام گزينه صحيح عبارت   - 168

.شوند هاي يوني يافت مي در طبيعت به شكل تركيب ة دورة چهارماغلب فلزهاي واسط )1
.شود شده و به سرعت در هوا تيره ميفلز سديم نرم است و با چاقو بريده  )2
3حاوي الكتروني با مشخصات  ،تمام فلزات واسطه در حالت كاتيون )3 2(n , l )  هستند.
.هيچ گاز نجيبي نيست مشابهآرايش الكتروني يون روي ) 4
اند؟ چند مورد از مطالب زير درست  - 169

.در آنهاست اصليفلزهاي  هاي تركيب رنگ سرخ ياقوت و رنگ سبز زمرد نشاني از وجود برخي )الف
.آنها در حال پر شدن است dاي واقعند و زير الية  در دورة چهارم جدول دوره dفلزهاي دستة  )ب
2كاتيون  )پ

29Cu   در زيراليةd  باشد الكترون مي 9خود داراي.
صفر) 4  3 )3  2 )2  1 )1
. . .  به جزهاي زير سبب گسترش كاربردهاي فلز طال و افزايش تقاضاي جهاني آن شده است  همة ويژگي  - 170

حفظ رسانايي گرمايي در شرايط دمايي گوناگونعدم  )2    رسانايي الكتريكي باالي طال  )1
بازتاب زياد پرتوهاي خورشيدي) 4  واكنش ندادن آن با گازهاي موجود در هواكره  )3

دقيقه 15
قدر هداياي زميني را 

بدانيم
از ابتداي فصل تا انتهاي دنيايي (

)dرنگي با عنصرهاي دستة 
17تا  1هاي  صفحه

)بخش انتخابي(نگاه به آينده-)2(شيميدرس170تا161هايسؤال
در غير. سؤال پاسخ دهيد 10بايد به اين  ،ايد را مطالعه كرده) 2(اگر درس رياضي 

.پاسخ دهيد 22ةدر صفح)1(شيميدرس180تا171هايصورت به سؤال اين
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) 1( شيمي

nوابسته است، به طوري كه اگر . . . . . ها به  انرژي زيراليه - 171 l  براي دو يا چند زيراليه يكسان باشد، زيراليه باn
انرژي كم. . . . . .  .تري دارد ،

1( n l _2    تر بزرگ( n و n l _  تر بزرگ
3( n l _4    تر كوچك (n   وn l _  تر كوچك
هاي پيوندي و ناپيوندي برابر است؟ اي كدام مولكول، شمار جفت الكترون نقطه –در ساختار الكترون   - 172

1( 2O  2( 2N  3( 2H S  4 (2OCl
؟باشد نميتوضيح بيان شده در مورد كدام عنصر صحيح   - 173

.رود گازي بي رنگ و غيرسمي است كه به عنوان محيط بي اثر در جوشكاري به كار مي: آرگون )1
.شود هاي تصويربرداري استفاده مي براي خنك كردن قطعات الكترونيكي در دستگاه و ترين گاز نجيب و بي بو است سبك: هليم )2
.هاي بيولوژيك در پزشكي كاربرد دارد ي نگهداري نمونهدر صنعت سرماسازي براي انجماد مواد غذايي و برا: نيتروژن )3
.شود يافت مي 2Oپذيري كم، در هوا كره تنها به صورت  ترين گاز تشكيل دهندة هوا كره است كه به دليل واكنش مهم: اكسيژن) 4
3AlF«باشند؟  ، كاتيون و آنيون به ترتيب داراي آرايش گاز نجيب دورة دوم و دورة سوم ميمقابلهاي يوني  در چه تعداد از تركيب  - 174 ,CaO,MgS, NaCl«

1( 1  2( 2  3( 3  4 (4  
2lهاي با عدد كوانتومي  نسبت شمار الكترون  - 175   29در يونCu2هاي با عدد كوانتومي  به شمار الكترونn   2در يون

27 Co  كدام است؟

1( 9
82( 5

33( 3
24 (5

4
كدام مقايسه در مورد درصد حجمي گازهاي نجيب موجود در هواي پاك در الية تروپوسفر درست است؟  - 176

1( Ar Ne He Kr    2( He Ne Ar Kr    3( Ar Ne Kr He    4 (He Ar Ne Kr  

؟ اند نشدههاي زير، به درستي بيان  چه تعداد از عبارت  - 177
.دهند درصد حجمي گازهاي سازندة هواي پاك و خشك الية تروپوسفر را تشكيل مي 90نيتروژن و اكسيژن در مجموع بيش از ) الف
.قرار دارد) تروپوسفر(ترين اليه به زمين  درصد از جرم هوا كره در نزديك 75 حدود) ب
.شود گاز آرگون در پتروشيمي شيراز از تقطير جزء به جزء هواي مايع با خلوص اندك تهيه مي) پ
.دهد درصد حجمي از مخلوط گاز طبيعي را هليم تشكيل مي 7/0حدود ) ت
1( 1  2( 3  3( 2  4 (4  
اند؟ چند مورد از مطالب زير درست  - 178

.شود ها يافت مي ها و پروتئين ها، چربي يدروكربنهاي زيستي مانند ه اكسيژن در ساختار همة مولكول) الف
.روند تغيير دما در هوا كره همانند روند تغيير فشار در تروپوسفر همواره به صورت نزولي است) ب
.دهد به دليل وجود گاز اكسيژن در هوا است هاي شيميايي كه روزانه پيرامون ما رخ مي بخش قابل توجهي از واكنش) پ
.كند و بخار آب، مقدار زيادي انرژي آزاد مي 3SO ،2COسوزد و افزون بر توليد گازهاي  گ در حضور اكسيژن ميزغال سن) ت
.هاي فسيلي، به مقدار اكسيژن در دسترس بستگي دارد ها در واكنش سوختن سوخت نوع فراورده) ث
1( 1  2( 2  3( 3  4 (4  
4درصد كاهش يابد، در ارتفاعي كه دماي هوا برابر  10اگر در الية تروپوسفر به ازاي هر كيلومتر افزايش ارتفاع، فشار هوا به ميزان  - 179 C  است، فشار هوا

14دما و فشار سطح زمين را به ترتيب (است؟  atmچند  C  1وatm در نظر بگيريد(.
1( 271/0  2( 656/0  3( 729/0  4 (344/9  
باشد، چند مورد از مطالب زير دربارة آن درست است؟ الكترون  2در چهارمين الية الكتروني خود داراي  Mاگر اتم عنصر   - 180

.باشد مي 30و  20نسبت داد به ترتيب برابر  Mتوان به عنصر  كمترين و بيشترين عدد اتمي كه مي) الف
.تواند داراي سه الية الكتروني پر شده باشد حداكثر مي Mاتم ) ب
.تواند قرار داشته باشد اي مي جدول دوره 12تا  2هاي  در هريك از گروه Mعنصر ) پ
2lهايي با  تواند فاقد الكترون مي Mاتم ) ت  باشد.
.اي هم گروه باشد تواند با سي و هفتمين عنصر جدول دوره مي Mعنصر ) ث
1( 1  2( 2  3( 3  4 (4  

دقيقه 15
كيهان، زادگاه الفباي

هستي
ردپاي گازها در+  

زندگي
ها در  از توزيع الكترون( 

ها تا انتهاي  ها و زيراليه اليه
پذير  اكسيژن، گازي واكنش

  )در هواكره
56تا  27هاي  صفحه

)بخش انتخابي (نگاه به گذشته- )1(شيميدرس   180تا  171سواالت 
.پاسخ دهيد 180تا  171ايد بايد به سواالت  پاسخ نداده 21 ي   در صفحه 170تا  161اگر به سؤاالت 
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شود؟شود؟  آيا مقررات آزمون اجرا ميآيا مقررات آزمون اجرا مي ):):سوال هاي نظم حوزهسوال هاي نظم حوزه((نظرخواهينظرخواهي   

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

روع به موقعـش

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

)ي نظرخواهي آمده است برگه

.شود س ساعت آغاز نميگويي به نظرخواهي رأ پاسخ) 2.شود بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي) ١

.نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4  .شود هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي سؤالگويي به  پاسخ) 3

رينـمتأخ

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

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

شود اما نه به طور كامل ن موضوع تا حدودي رعايت مياي) 2

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

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

انـمراقب

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

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

ترك حوزه –پايان آزمون 

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

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

گاه خير، هيچ) 4    به ندرت) 3

امروز  ونـارزيابي آزم

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

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


