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  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟  به» مائده هژير، ورطه، حضيض،«هاي  واژهمعناي درست   - 1

    دانا، گودال، دامنة كوه، نعمت  )2  ) چاالك، گرداب، جاي پست در پايين كوه، طعام 1
  خوب، گرفتاري، زمين هموار، ميوه )4  مهلكه، جاي پست در زمين، بخشش) پسنديده، 3

  معني چند واژه صحيح است؟   - 2
آميز دربارة كتاب و نوشته / سندروس: چوبي سخت و محكم كه از آن تير  كار / تقريظ: مطلبي ستايش / مكاري: فريب درشت و كلفتپالس: گليم «

  »خردي / محنت: غم / لگام: دهنة اسب / دمان: مهيب / معركه: ميدان جنگ سازند / سفاهت: بي مي
  نه )4  ) هشت3  هفت )2  ) شش1

  ؟ ندارداماليي  ستينادركدام گزينه   - 3
  ) گر من از چشم همه خلق بيفتم سهل است / تو مپندار كه مخزول تو را ناصر نيست 1
   تمام ذات صيانت شدست و عين ثواب/  اي، كه سيرت او خدايگاني، آزاده )2
  ) اي كه در دل جاي داري بر سر چشمم نشين / كاندر آن بيغوله ترسم تنگ باشد جاي تو 3
  ستد دور زمان مسادره بين بازدهد قماش مه / هرچه ز ماه مي بخشش آفتاب )4

  در كدام گزينه، آراية مقابل ابيات كامالً صحيح است؟  - 4
  آواز رود / عاشق مسكين چرا چندين تجمل بايدش (تلميح) ) كيست حافظ تا ننوشد باده بي1
  زاد / كه رحمت بر آن تربت پاك باد (تضمين)  چه خوش گفت فردوسي پاك )2
  اي (جناس ناقص)  اي / در دور خويش شكل مدور گرفته ) اي آسمان چو دور نديمانش ديده3
  تر است (تمثيل)  تر است / اين خطا را صد صواب اولي ) خون، شهيدان را ز آب اولي4

  ذكر شده است؟  نادرستيدر مقابل كدام بيت آراية  - 5
  تو سفر نيز كنند (تشبيه، تشخيص)  باد به سوي نخاك مقيم سر كويت گردند / گاه چو ن) گاه چو1
  دلم تنور شد و هر دو چشم چشمة آب / چگونه خاست گه نوح جز چنين طوفان؟ (اغراق، تلميح)  )2
  برگ و نوا باز گرفتي (استعاره، كنايه) اي برگ گل تازه كه ديدار / از بلبل بي ) آخر چه شده3
  آميزي)  هاي خشك را / پند پيران را در ايام جواني ياد گير (حسن تعليل، حس نيست ممكن راست كردن چوب )4

  گزينة . . .   جز بهها صحيح است،  توضيح موجود در همة گزينه - 6
  ك و عطار نيشابوري هستند. المل ترتيب از آثار محمدبن منّور، خواجه نظام به» نامه الهي«و » نامه سياست«، »اسرار التوحيد«هاي  ) كتاب1
  احمد دربارة نيما يوشيج است.  بيان حس و حال عاطفي جالل آل» پيرمرد چشم ما بود« )2
  آيد.  شود و شاعر، مورخ ملت به شمار مي ) در حماسه، تاريخ و اساطير، خيال و حقيقت به هم آميخته مي3
سيف اند از: نزار قباني، آندره ژيد و  ترتيب عبارت به» اخالق محسني«و » هاي تازه و مائده هاي زميني مائده«، »سمفوني پنجم جنوب«صاحبان آثار  )4

  است.  فرغاني
  شود؟  هاي زير، چند واژة ممال ديده مي در ميان واژه - 7

  »شكيب –حيد و –يب كت –كيب ر –زيح م –عيد س –زينه خ –اسليمي «
  چهار )4  ) سه3  شش )2  ) پنج1

  است؟  متفاوتدر كدام گزينه، نوع واو  - 8
  راي  ) بخنديد و بگريست مرد خداي / عجب داشت سنگين دل تيره1
  من حاصل عمر خود ندارم جز غم / در عشق ز نيك و بد ندارم جز غم )2
  ) امروز خندان آمدي مفتاح زندان آمدي / بر مستمندان آمدي چون بخشش و فضل خدا3
  د درست / در رستگاري ببايد بجست تو را دانش و دين رهان )4

  در كدام گزينه، حذف به قرينة معنايي وجود دارد؟  - 9
  رود ز دهانت به در سخن  ) طوطي نگويد از تو دالويزتر سخن / با شهد مي1
  كنند / من خود چگونه گويمت اندر نظر سخن چشمان دلبرت به نظر سحر مي )2
  دوستان به سر بردن  باشد بي ) به روزگار عزيزان كه روزگار عزيز / دريغ3
  روي در خاك در دوست ببايد ماليد / چون ميسر نشود روي به روي آوردن  )4

  اي وجود دارد كه دچار تحول معنايي شده است.  گزينة . . . واژه جز بهها  در همة گزينه - 10
  ) در سراي گشاده است و هيچ حجاب نيست.1
  ر است. به ديوان بايد رفت كه مهمات ملك بسيا )2
  ) خراسان اينجا از دست ما بشد. 3
  اي نوشتم و عذري خواستم و گفتم كه بعد از اين به خدمت رسم.  رقعه )4

دقيقه 20 )1( و نگارشفارسي

 كل كتاب
  18تا  1هايدرس
 149تا  10هاي صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 ، )1فارسي (هاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10خود را بنويسيد: از هر  10گذاري چند از هدف
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 

 براي آزمون امروز 10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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  در نقش مفعول به كار رفته است؟  پيوستهدر بيت زير چند ضمير  - 11
  » سپاري / تو به دست خويش فرماي اگرم كني عذابي مكارم كه به دشمن نه چنان گناه«
  سه )4  چهار) 3  يك )2  ) دو1

  شود؟  در كدام گزينه، جملة مركب ديده مي - 12
  بينم ندارم فكر غير / من همه حق ديدم و فارغ ز فكر باطلم  ) هر دو عالم يار مي1
  رسد نوبت اتصال من رسد و نمي پرتو نور روي تو هر نفسي به هركسي / مي )2
  خردمندان نشين  ) با جوانان راه صحرا برگرفتم بامداد / كودكي گفتا تو پيري با3
  سوزد دلت چون شمع بر بالين من  ام در پاي تو / خود نمي سوزناك افتاده چون پروانه )4

  ترتيب چند تركيب وصفي و اضافي وجود دارد؟  در متن زير، به - 13
آميز او  هاي عبرت ضوع ديگر نكتهنيست. مو ش را به داستاني بلند تشبيه كردم و اين سخني گزافا يبراي نمايش هنر نويسندگي بيهقي، حكايات تاريخ«

  » باشد. مي
  هفت  –سه  )4  شش –پنج ) 3  شش –چهار  )2  پنج  –) پنج 1

  ؟ ندارددر كدام گزينه منادا وجود  - 14
  ) آن سفر كرده كه صد قافله دل همره اوست / هركجا هست خدايا به سالمت دارش 1
  هنري  نصيب مباش / كه بنده را نخرد كس به عيب بي بكوش خواجه و از عشق بي )2
  روزگار غالمان، به زر خرند / سعدي تو را به طوع و ارادت غالم شد  ياَبنا) 3
  ساقي كه جامت از مي صافي تهي مباد / چشم عنايتي به من دردنوش كن  )4

  است؟» هنگامي كه«در كدام گزينه به معني » چو«معني  - 15
  سرش رش / گرفتند در مشك ساراب) چو باران درم ريختند از 1
  چو گشتاسب آن تخت را ديد گفت / كه كار بزرگان نشايد نهفت )2
  ) ستودن نداند كس او را چو هست / ميان بندگي را ببايدت بست3
  سواران رومي چو سيصدهزار / حلب را گرفتند يكسر حصار )4

  است؟  متفاوتمفهوم كدام گزينه با ساير ابيات  - 16
  ي عنان اختيار / راز عشق از دل تراوش گر كند معذور داربنيست در دست سبوي ) 1
  ي برون از خويشتن دلدار خويش / در درون جان توست از خويشتن جو يار خويش يجو ) اي كه مي2
  نمايد از شر شرّ) تو بدسگالي و نيكي طمع كني هيهات / ز خير خير تراوش 3
  بيان شوق چه حاجت كه سوز آتش دل / توان شناخت ز سوزي كه در سخن باشد  )4

  ابيات با يكديگر ارتباط مفهومي دارند؟ دام ك - 17
  الف) اگر خواهي كه پيش افتي به هر گام / به ترك خود ببايد گفت ناكام 

  ي چند ما بدان مقصد عالي نتوانيم رسيد / هم مگر پيش نهد لطف شما گام )ب
  هاست / لختي بخند خندة گل زيباست  ج) لبخند تو خالصة خوبي

  ز منزل هوسات ار دو گام پيش نهي / نزول در حرم كبريا تواني كرد  )د
  ترك  تويي پيش) خواهي كه مقام لي مع اهللا يابي / گامي بنه از من و هـ
  هـ –د  –الف  )4  هـ –ب  –) د 3  د –ج  –) الف 2  ج –ب  –) د 1 

  است؟  دورمفهوم كدام گزينه از ساير ابيات » دهندة او نيست. اي نشان اي نشانة خداوند است اما هيچ آفريده هر آفريده«با توجه به عبارت  - 18
  كار / كه در برابر چشمي و غايب از نظري  اي شهسوار شيرين  ) تو خود چه لعبتي1
  ساقي است كه در جام افتاد كس مي و نقش نگارين كه نمود / يك فروغ رخ عاين همه  )2
  ) در باغ من ار سرو و اگر گلزار است / عكس قد و رخسارة آن دلدار است 3
  گويم  اند / آن چه استاد ازل گفت بگو، مي صفتم داشته طوطي هدر پس آين )4

  دارد؟  تفاوتها  مخاطب مورد نظر شاعر در كدام گزينه با ساير گزينه - 19
  ) در زمانة سقوط و ويراني جز تو، كسي نمانده است كه در زندگي ما نخل و عنب و تاكستان بكارد. 1
  تو را انقالب و شگفتي و تغيير ناميدم، تو را پاك و پاكيزه و ارجمند و توانا ناميدم.  )2
  دمي در انتظار زاده شدن و پيكري در اشتياق شهادت ناميدم. ) تو را سپيده3
  داي حسين را بر دوش و خورشيد كربال را در بر داري. اي كه ر )4

  گيرد؟  هاي ديگر قرار مي مفهوم كدام گزينه در مقابل گزينه - 20
  ) بپوشيد درع سواران جنگ / نبود اندر آن كار، جاي درنگ 1
  نشست از بر رخش و رخشنده تيغ / كشيد و بيامد چو غرنده ميغ  )2
  بايد بر اين آشتي، جنگ جست ) كنون لشكر و دژ به فرمان توست / ن3
  آزماي / هماوردت آمد، مشو باز جاي خروشيد: كاي مرد رزم )4
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21 - التّن عيحيحةرجمة الص: »ضكي و تَبرُ و تيور و تصفُتُغنّي كالطّ الفينالدح و تَضرِب ها مكةَ القرشِ بِأُسكنوفن إنّها و ةالحادها . . .  دلفين :»نسان في البحار.ذةُ اإلقم  

  كننده به انسان در درياها هستند.  حملهها  آنزنند و  هاي تيزشان مي بينيماهي را با  خندند و كوسه كنند و مي شوند و گريه مي كنند و زرد مي مانند پرندگان پرواز مي) 1
درياها  دهنده انسان در نجاتها  آنزدند و  هاي تيزشان مي ماهي را با دندان خنديدند و كوسه كردند و مي زدند و گريه مي ند و سوت ميدخوان مانند پرندگان آواز مي) 2

  هستند. 
كننده انسان در درياها  كمكها  آنزنند و  هاي تيز مي يماهي را با بين كنند و كوسه كنند و خنده مي شوند و گريه مي خوانند و ناراحت مي ميمانند پرندگان آواز ) 3

  هستند. 
 دهنده انسان در درياها هستند.  نجاتها  آنزنند و  هاي تيزشان مي يماهي را با بين خندند و كوسه كنند و مي زنند و گريه مي خوانند و سوت مي مانند پرندگان آواز مي) 4

22 - عيأن يهدي النّاس إلي الصراط المستقيم. دالقرنين مع جيوشه ما فتح البال اذ إنّ: «في التّرجمة حيحن الص بهدف التّخريب، بل كان يريد «  
  خواست تا مردم را به راه راست هدايت كند! ميها را نداشت بلكه  به راستي ذوالقرنين به همراه ارتش خودش قصد ويران كردن سرزمين) 1
  ها هدايت كردن مردم به راه مستقيم بوده است.  نآكردند بلكه قصد  شك ذوالقرنين و سربازان او شهرها را با هدف ويران كردن فتح نمي بي) 2
  به راه مستقيم هدايت كرده باشند. ها نبود بلكه قصد داشتند كه مردم را  ذوالقرنين هدفشان ويراني سرزمين هاي ارتشهمانا ) 3
 خواست كه مردم را به راه راست هدايت كند.  را فتح نكرد بلكه مي ها سرزمين ،با هدف تخريب كردن شهاي به راستي ذوالقرنين به همراه ارتش) 4

23 - عيرجمة: حيح في التّن الص  
حكمت از قلبش بر زبانش  هاي چشمه: كسي كه چهل شب براي خدا مخلص شد، .الحكمةِ من قلبه علي لسانه يع، ظَهرَت ينابصباحاً أربعينمن أخلص هللا ) 1

  شود.  جاري مي
  ها را از زبانم بگشا [تا] سخنم را بفهمند.  : گره»من لساني يفقهوا قولي عقدةًو احللُ «) 2
  افتند.  ها بر زمين مي دهد، ماهي مياز دست هنگامي كه گردباد سرعتش را  :.رض) عندما يفقد اإلعصار سرعتَه تتساقط األسماك علي األ3
4 (األسماك إلي الس بسحفَي ثُ إعصار شديدحديشوند.  ها با قدرت به آسمان كشيده مي افتد، پس ماهي : گردباد شديدي اتفاق مي.ةٍماء بقو 

24 - ن الصالتالية:  لتوضيحاتحيح عي الكلمات  
  طائرٌ يسكُنُ في األماكن المتروكة ينام في النهار و يخرج في اللّيل: حرباء ) 1
  : مضيق مكان يجتمع فيه الماء زماناً طويالً) 2
  : مصانعكثيرةٌ اتنبات فيه مكان الّذي ال تعيشال) 3
 بيت الطائر: وكر) 4

  عين الصحيح:  - 25
  : دشمن التّفرقةيدعو النّاس إلي  العميل) 2  النّاس سنوات طويلةً: تصوير  الظّاهرةُحيرت هذه ) 1
 الماء النّاس إلي أعماق الماء: جريان   ارتييسحب ) 4  حتّي نستريح: تخت  شرشفليس في غرفتنا ) 3

  في مفهوم العبارات:  أالخطعين  - 26
  »رهذرةٍ خيراً ي القن يعمل مثمفَ« ←ر لنفسه ما يشكُنّإر فشكُيمن ) 1
  مة اهللا و قدرته.ظيدلُّ علي ع ←ماء عظمتُك و في األرضِ قدرتك ذي في السأنت الّ) 2
  .دوام الحال محالٌ ←ك و يوم عليك ل يوم الدهر يومان) 3
 .للنّاس دينٌ واحد في العالم ← »لي دين لكم دينكم و«) 4

  للمفهوم:  المناسب غيرن عي». خيرٌ من صداقة الجاهل العاقلعداوة « - 27
  دشمن دانا كه غم جان بود / بهتر از آن دوست كه نادان بود ) 1
   .إذا كان عاقالً أفضلُ من الصديق إذا كان جاهالً والعد) 2
  زند نادان دوست  دشمن دانا بلندت مي كند / بر زمينت مي) 3
 أصحاب العقل و اليرحمون أصحاب الجهلون اس يحبالنّ) 4

28 - في المفهوم:  أالخطن عي  
  .نعمة اهللاِل: عدم الشّكر »لَديهم فَرحون كلُّ حزبٍ بما«) 2   .االتّحاد في األمور» : ال تَفَرّقوال اهللا جميعاً و بو اعتصموا بح«) 1
 اهللا. نسانِ عنديرفع قدر اإلمن اهللا الخوف : »اهللا أتقاكُم أكرمكم عند إنّ«) 4   .االختيار في األعمال العبادية»: كراه في الدينإال «) 3

دقيقه 20 )1عربي، زبان قرآن (
 کل کتاب

 102تا  1هاي صفحه   ۸تا  ۱های درس

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 ، )1عربي (هاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

توانيد پاسخ صحيح سؤال به چند سؤال مي 10خود را بنويسيد: از هر  10گذاري چند از هدف
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از  بدهيد؟

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف
 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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29 - ة يختلفي ن المفهوم الّذعيقين البع :  
   .خيرٌ من واحد و ثالثةٌ خيرٌ من اثنين إثنان) 2     .الجماعة معاهللا  يد) 1
  .التّفرقةو  اكمإي) 4  .يكن كثيراً و الجماعة أهل الحقّ و إن يكن قليالًالفُرقة أهل الباطل و إن ) 3

 34-30( :األسئلةثم أجب عن التّالي النّص  إقرأ( 

 علي ل علي  (ع) بن الحسين خرَجمراه اًوءاي) ممل اباً (كيسهرج كتفهفي ليلةٍ ظلماء و قَد حقّ ةاألطعمو  ممن الدمنزلٍٍ باب و د  نَ البيت وأنفَقَو خَرَج طفلٌ مه 
مِ و األطمعةمن تل اإلمامراهك الد كانَت  ثُم هم هذإلي بيت آخَرَ. نَع ن عادات اإلمذَهبالفقرا (ع) جادمام الس وفاته.و المساكين إلّ ءو ما عرفَه عدةُ و ألاكان  ا بئم

  الخيرات. بقواتَفاس علي المحتاجين األموالينفقون  الكافرينعلي القوم نتصار االو علي ذكر اهللا  األنبياء إضافة
   ؟قراءفالعلي م راهطعمة و الدمن كان يعطي األ - 30

 .وه أبداًفعرَ ما الّذينأحد من الناسِ ) 4  (ع)  طالب ابن ابي مام علياإل) 3  ة لمساكين في مكّا) 2   (ع) بِالسجاد الملقَّبمام الرّابع إلا) 1

  حول النّص:  أالخطعين  - 31
  .قبلَ وفاته (ع) بن الحسين المساكينُ علي قراء والفُما عرَف ) 2  .الفقراءعطاء الدراهم و األطعمة إل (ع) بن الحسين علي حمل) 1
 قبل وفاتهيعطي الفقراء أمواله  (ع) السجاد اإلمامكانَ ) 4  .ءألموالِ إلي الفقراانفاقِ جاد يخرُج بعد طلوع الشمس إلالساإلمام كان ) 3

  أن تستبِقوا الخيرات؟ب يلماذا تُوص - 32
  .أيضاً ألن االنبياء و األئمة كانوا يستبقون الخيرات) 2     .مما تُحبون تُنفقواحتّي ) 1
 لي دين.  لَكُم دينُكُم و) 4   .رض جميعاًألألنَّ اهللا خَلَقَ لَنا ما في ا) 3

33 - ن الصعياإل محلّهالكلمة و  ةحيح عن نوعيأنفقَ(: عرابي(  
   ةجملة فعلي و مع فاعله المعلوم / فعل –المتعدي  –م وحده متكلّ –فعل مضارع ) 1
  ه (اإلمام)نفاق / فعل و فاعلُإمصدره  –المتعدي  –للغائب  –فعل الماضي ال) 2
  ةجملة فعلي فاعلهمع  و / فعل أنفَقَفعل من  ذمأخو –الزم  –معلوم  –للغائب  –فعل ) 3
 الضمير (ه) فاعلهق) / فعل و  –ف  –تُه (ن ماد و من باب إفعال مزيد ثالثي –للغائب  –فعل مضارع ) 4

34 - عين الصهمحلّةِ الكلمة و حيح عن نوعي (الكافرين) اإلعرابي:   
  ليه إ لم علي وزن فاعل / مضافاسم جمع مذكر سا) 2   صفةر / ر و مذكّفكا هجمع التكسير مفرد –اسم ) 1
 ليه إ كسير مفرده كافر (مذكر) / مضافجمع الت –اسم ) 4  صفةر) / - ف-تُه (كر مادجمع السالم للمذكّال –اسم ) 3

35 - ن الصات:  المترادفاتحيح في عيو المتضاد  
  ) (المتضاد .عنها تعدتابا ماهدافهما و ألي إالطالبتان  إقتَرَبت) 1
  ) (المتضاد .خرياُ جرَةٍحو تَدخل في  غُرفةٍتَخرُج فاطمةُ من ) 2
  كثيراً. (المترادف)  بكَتكثيراً و ما  تضَحكَ هذه الطفلةُ) 3
4 (مةً نَستَلهدي لو  هذا االُسبوعإلي صديقنا. (المترادف)  هانُرس 

36 - عيالتالية: حيح حولَ الحوارات في العبارات ن الص  
  يرانَ.إال من  من الكويت نحنُ؟ يرانإكيف وجدتنَّ ) 2  ت.يرانَ؟ سافرت ثالثَ مرّاإإلي  تُسافرينهل ) 1
 .مرَقِ باذنجان  مع ؟ رزشاءمتي موعد الع) 4  من يعرف سلمان الفارسي؟ هؤالء الناس يعرفونه. ) 3

  : الفعل المجهول هفي ليس ماعين  - 37
   .رمضان في شهرِفقَت أموالي للفقراء ناُ) 2  مات يوم المعلّم في كلّ سنةٍ.المعلّ منَرِّكَلطالبات يا) 1
 .في الحربِ ءاألعدا يق لمهاجمةستخدم هذا المضاُ) 4  .اكلمنَ المش خلُّصِالفقيرة للتَّمرأةُ التساعد ا) 3

38 - فيها فعلٌ علي وزن مصدر  جاء مان عبارة عي»لتفع :«  
1 (مك! رةب أهالي الهندوراس من ظاهتَعجمطر الس  
  أحسن الحديث من جانب اهللا! فإنّهتَعلّموا القرآن ) 2
  ق!بدقَّةٍ حتّي تُصد ءسماك من السمالي سقوط األإر اُنظُ) 3
 ة ساعتين!عظيمة لمد غيمة سوداءو  ديدعصار الشّر اإلتذكّأ) 4

  ؟األفعال التالية مصدرن ع أالخطما هو  - 39
 فعال تُكرِمونَ: ا) 4  خدمنَ: استفعال ستَي) 3  فتعال تَنفَتحين: ا) 2  لمانِ: تفعكلَّتَت) 1

40 - ؟عملٍن اسم المبالغة تدلّ علي عي  
  .حوالاأل و المساكين في كلّ الفقراءيساعد  ازبالخهذا ) 2    .الوالجخي عبر الهاتف أتكلّمت مع ) 1
  .علي المنضدة ارتينظّرأيت ) 4  .امةفهامرأةٌ  ألنّهامر؛ أ قبل كلّ تفكّرتفاطمة ) 3
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 ترتيب چيست؟ ترين فايدة روزه و شرط اصلي دوستي با خدا به مهم - 41

  ايثار و از خود گذشتگي  –) ياد خدا 2     عمل به دستورات الهي –تقوا  )1
  ايثار و از خود گذشتگي –) تقوا 4    عمل به دستورات الهي –) ياد خدا 3

 دانند؟  از منظر پيامبر اكرم (ص)، كدام مورد باعث جلب محبت الهي است و ايشان علت دستورهاي اختصاصي براي آراستگي زنان و مردان را چه مي - 42

  تبعيت از فرامين الهي  –) نماز با بوي خوش 2  تبعيت از فرامين الهي  –) آراستگي به هنگام مالقات دوستان 1
  تر  زيبايي بيش –) نماز با بوي خوش 4  تر  زيبايي بيش –) آراستگي به هنگام مالقات دوستان 3

ها را براي رسيدن به  كه انسان عاملي«، »ترين دشمن انسان از ديدگاه امام علي (ع) دشمن«با توجه به عوامل سقوط و گناه و موانع رسيدن به هدف،  - 43
 اند؟  كدام ترتيب به، »دهيم عاملي بيروني كه خود به او اجازة فريب مي«و » كند هاي زودگذر دنيايي به گناه دعوت مي لذت

  شيطان  –نفس اماره  –) شيطان 2    شيطان  –شيطان  –) نفس اماره 1
  شيطان  –نفس اماره  –) نفس اماره 4  نفس اماره  –شيطان  –) نفس اماره 3

 شود؟  ترتيب تحت چه شرايطي محقّق مي در رسيدن به اهداف، به» تسريع«و » تسهيل« - 44

  وجود اسوه و الگوي نيكو  –) داشتن عزم قوي و استوار 2  جلب رضايت خدا با رستگاري  –) داشتن عزم قوي و استوار 1
  جلب رضايت خدا با رستگاري  –ضميري  ) پاكي و صفاي قلب و روشن4  وجود اسوه و الگوي نيكو  –ضميري  ) پاكي و صفاي قلب و روشن3

 كند؟  يك از وقايع قيامت اشاره دارد و ضرورت كدام نكته را تبيين مي به كدام» حاسبوا اَنفُسكُم قَبلَ اَن تُحاسبوا«روايت شريفة  - 45

  عوامل موفقيت يا عدم موفقيت در مسير  ارزيابي و شناخت –) برپا شدن دادگاه عدل الهي 1
  ارزيابي و شناخت عوامل موفقيت يا عدم موفقيت در مسير  –) دادن نامة اعمال 2
  از سر راه برداشتن عوامل سستي در اجراي تصميم  –) برپا شدن دادگاه عدل الهي 3
  از سر راه برداشتن عوامل سستي در اجراي تصميم –) دادن نامة اعمال 4

 منوط به تحقق كدام گناه است؟ » عذاب دردناكي برايشان فراهم كرديم«و » اي در آخرت نخواهند داشت ها بهره آن«هاي  از عقوبتهر يك  - 46

  اصرار بر گناهان بزرگ  –) فروختن سوگندهاي خود براي پاسخ به تمايالت 2  اصرار بر گناهان بزرگ  –) شكستن پيمان الهي 1
  تأخير در توبه  –) فروختن سوگندهاي خود براي پاسخ به تمايالت 4  در توبه تأخير  –) شكستن پيمان الهي 3

 ؟ نداردكدام گزينه با ابيات زير ارتباط مفهومي  - 47

  تا در هوس لقمة ناني، نانير كاني، كاني / تا در طلب گوه«
  » هر چيز كه در جستن آني، آنياين نكتة رمز اگر بداني، داني / 

  ها و كارهاي انسان است. ) محبت و دوستي، سرچشمة بسياري از تصميم2  دارد.  زة چيزي است كه دوست مي) ارزش هر انساني به اندا1
  چيزي عالقه دارد.  خواهيد ببينيد يك انسان چقدر ارزش دارد، ببينيد به چه ) اگر مي4  شود.  ) هركس در روز قيامت با محبوب خود محشور مي3

فرشتگان پس از سالم و  در عالم برزخ، سازند و اي را خطاب به فرشتگان مطرح مي پرسند، ستمگران چه بهانه ظالمان ميآنگاه كه مالئك الهي از احواالت  - 48
 گويند؟  درود بر پاكان، به آنان چه مي

  دهند. به آنان بشارت جاوداني در بهشت را مي –كنند.  اطالع از داليل روشن پيامبران معرفي مي ) خود را بي1
  گويند.  آمد مي ها به بهشت را خوش ورود آن –كنند.  اطالع از داليل روشن پيامبران معرفي مي ي) خود را ب2
  دهند. به آنان بشارت جاوداني در بهشت را مي –كنند.  ) خود را از مستضعفين بر روي زمين معرفي مي3
  گويند. آمد مي وشها به بهشت را خ ورود آن –كنند.  ) خود را از مستضعفين بر روي زمين معرفي مي4

 پذير است؟  سار عمل به كدام نكته در رابطة ميان عمل و پاداش و كيفر امكان ها، در سايه تنظيم آگاهانة برنامة زندگي از سوي انسان - 49

  ) هماهنگي انسان با پاداش و كيفر محصول طبيعي عمل 2  ) تناسب ميان جرم و كيفر در رابطة قراردادي 1
  ) برقراري عدالت در تمامي روابط ميان عمل و كيفر 4  ) توجه به تجسم باطن اعمال در عالم پس از مرگ 3

 باشد؟  با خداوند متعال چيست و نويد الهي به آنان چه مي» اي دارند از كار خود نصيب و بهره«نجواي خاص آنان كه به تعبير قرآن كريم  - 50

  » آنچه نزد خداست، بهتر و پايدارتر است.« - » اي خداست.تمامي اعمالم و زندگي و مرگ من بر) «1
  » خداوند سريع الحساب است.« - » تمامي اعمالم و زندگي و مرگ من براي خداست.) «2
  » آنچه نزد خداست بهتر و پايداتر است.« -» ما را از عذاب آتش نگاه دار.) «3
  » است. الحساب خداوند سريع« - » دار. ما را از عذاب آتش نگاه) «4

دقيقه 20 )1دين و زندگي (

 كل كتاب
   12تا  1هاي درس
 152تا  11هاي صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 ، )1دين و زندگي (هاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10خود را بنويسيد: از هر  10گذاري چند از هدف
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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 انگيز جهنميان، به خاطر همراهي با بدكاران در چه اموري است؟  ها، نتيجة چيست و نالة حسرت خيزش آتش دوزخ از باطن انسان - 51

  ترك ياد خدا و اطاعت نكردن از خدا و رسولش  –هاست.  ) آتش دوزخ، حاصل عمل خود انسان1
  فرورفتن در معاصي و تكذيب رستاخيز –هاست.  ) آتش دوزخ، حاصل عمل خود انسان2
  فرورفتن در معاصي و تكذيب رستاخيز –) آتش جهنم، بسيار سخت و سوزاننده است. 3
  ترك ياد خدا و اطاعت نكردن از خدا و رسولش –) آتش جهنم، بسيار سخت و سوزاننده است. 4

 دهد؟  كند و در برابر آن چه پاسخي ارائه مي ل بيان ميقرآن كريم، ايراد كدام شبهه از جانب منكران امكان معاد را با يك تمثي - 52

  »او به هر خلقتي داناست.« -» هاي پوسيده را دوباره زنده كند؟ كيست كه اين استخوان) «1
  » او به هر خلقتي داناست.« - » هنگامي كه ما مرديم و استخوان شديم، آيا برانگيخته خواهيم شد؟) «2
  » كنيم. همان گونه كه بوده، مجدداً خلق مي« - » خوان شديم، آيا برانگيخته خواهيم شد؟هنگامي كه ما مرديم و است) «3
  » كنيم. همان گونه كه بوده، مجدداً خلق مي« -» هاي پوسيده را دوباره زنده كند؟ كيست كه اين استخوان) «4

 تري خواهد داشت؟  ها ارزش افزون چرا پيامبران و امامان، بهترين گواهان قيامت هستند و در چه صورت، اعمال انسان - 53

  تر باشد.  هرچه به راه و روش پيامبران و امامان نزديك –ها عين آن چيزي است كه خدا به آن دستور داده است.  ) چون اعمال آن1
  هرچه فرشتگان الهي بر آن صحه بگذارند. –اند و مصون از خطا هستند.  ا را در دنيا ديدهه ) چون ظاهر و باطن اعمال انسان2
  تر باشد.  هرچه به راه و روش پيامبران و امامان نزديك –اند و مصون از خطا هستند.  ها را در دنيا ديده ) چون ظاهر و باطن اعمال انسان3
  هرچه فرشتگان الهي بر آن صحه بگذارند.  –آن دستور داده است.  ها عين آن چيزي است كه خدا به ) چون اعمال آن4

 داند؟  تعبير برزخياني كه از مكافات عمل خود رنجور هستند، از اعمال صالح چيست و قرآن كريم چه چيزي را پيش روي آنان مي - 54

  »ي يومِ يبعثونَبرزخٌ ال« - » هامةٌ هو قائلكَل) «2  » ي يومِ يبعثونَبرزخٌ ال« - » يما تَرَكتف) «1
  »وتجاء اَحدهم الم« - » هامةٌ هو قائلكَل) «4  »وتجاء اَحدهم الم« - » يما تَرَكتف) «3

اطمينان دارد كه اگر در اين مسير ظلمي به او بشود و نتواند داد خود را از «و » بيند هايش را مي داند كه خداوند او و تالش انسان خداپرست، مي«كه  اين - 55
 قرار گرفته است؟ ترتيب در كدام آيات مورد توجه  ، به»ها را به سزاي اعمالشان خواهد رساند ظالمان بستاند، قطعاً در جهان ديگري خداوند آن

  »اَفَحسبتُم اَنَّما خَلَقناكُم عبثاً و اَنَّكُم الَينا ال تُرجعونَ« - » حيمفور رو اهللاُ غَ) «1
  »نَ في االَرضِيدالمفسذينَ آمنوا و عملُوا الصالحات كَاَم نَجعلُ الَّ« - » و اهللاُ يعلَم ما تَصنَعونَ) «2
  »اَفَحسبتُم اَنَّما خَلَقناكُم عبثاً و اَنَّكُم الَينا ال تُرجعونَ« - » م ما تَصنَعونَو اهللاُ يعلَ) «3
  »نَ في االَرضِيدالمفسذينَ آمنوا و عملُوا الصالحات كَاَم نَجعلُ الَّ« - » حيمفور رو اهللاُ غَ) «4

 اند؟  ترتيب در كدام عبارات تجلّي يافته به» ي با سطح معيشتي جامعهتناسب آراستگي ظاهر«و » تناسب آراستگي ظاهري و باطني« - 56

  » رود، آماده و آراسته باشد. اش به سوي دوستان خود مي خداي تعالي دوست دارد وقتي بنده« -» خداوند آراستگي و زيبايي را دوست دارد.) «1
  » رود، آماده و آراسته باشد. اش به سوي دوستان خود مي خداي تعالي دوست دارد وقتي بنده« - » آراستگي از اخالق مؤمنان است.) «2
  » امروز ما در شرايط بهتري هستيم و عموم مردم توانايي پوشيدن چنين لباسي را دارند.« – »خداوند آراستگي و زيبايي را دوست دارد.« )3
  »امروز ما در شرايط بهتري هستيم و عموم مردم توانايي پوشيدن چنين لباسي را دارند.« – »اخالق مؤمنان است.ي از آراستگ« )4

 در كدام حديث شريفه آشكارا آمده است؟ » شود. دنيا تنها بخش كوچكي از زندگي انسان است و زندگي واقعي و ابدي پس از اين دنيا آغاز مي«اين مضمون كه  - 57

  .» ارزش بپردازد اند تا به كارهاي لغو و بي بيهوده آفريده نشده تا خود را سرگرم كارهاي لهو كند و او را به خود وانگذاشته كس هيچ) «1
  .» آيد هايش به ديدار خانوادة خويش مي مؤمن بر حسب مقدار فضيلت) «2
  » شويد. تنها از جهاني به جهان ديگر، منتقل مي ايد و با مرگ ايد، بلكه براي بقا آفريده شده براي نابودي و فنا خلق نشده) «3
  » دانستند. اين زندگي دنيا، جز سرگرمي و بازي نيست و سراي آخرت، زندگي حقيقي است. اگر مي) «4

 شود كه نماز و روزة يك فرد تا چهل روز قبول نشود؟  چه زماني به كسب درآمد از راه حرام كمتر متمايل خواهيم شد و كدام مورد، موجب مي - 58

  غيبت مسلماني را كردن –) شرط غصبي نبودن لباس و مكان نمازگزار رعايت كنيم. 1
  احت كردن پدر و مادر نار –) شرط غصبي نبودن لباس و مكان نمازگزار رعايت كنيم. 2
  ناراحت كردن پدر و مادر  –) هنگام گفتن تكبير به بزرگي خدوند بر همه چيز دقت كنيم. 3
  غيبت مسلماني را كردن –) هنگام گفتن تكبير به بزرگي خداوند بر همه چيز دقت كنيم. 4

اي است كه خداوند صرفاً براي مردان در نظر گرفته  كنترل نگاه، وظيفه«كند و اگر بگوييم:  قرآن كريم با بيان كدام عبارت، علت و فلسفة حجاب را بيان مي - 59
 ايم؟  ، چگونه سخني گفته»تا به گناه آلوده نشوند

  نادرست –» نَّ من جالبيبِهِنَّيدنينَ علَيهِ) «2  درست –» يدنينَ علَيهِنَّ من جالبيبِهِنَّ« )1
  نادرست  – »ذلك اَدني اَن يعرَفنَ فَال يؤذَينَ« )4  درست – »ذلك اَدني اَن يعرَفنَ فَال يؤذَينَ) «3

 گزينه آمده است؟  اشاره دارند، در كدام» ضرورت معاد براساس حكمت الهي«و » ضرورت معاد براساس عدل الهي«، »امكان معاد«ترتيب، داليلي كه بر  به - 60

  عبث نبودن آفرينش –گويي به نيازهايش  محدود بودن دنيا و عمر انسان براي پاسخ –شدن مردگان  هايي از زنده ) بيان نمونه1
  ران عدم برابري نيكوكاران و بدكا –گويي به نيازهايش  محدود بودن دنيا و عمر انسان براي پاسخ –) اشاره به نظام مرگ و زندگي در طبيعت 2
  عبث نبودن آفرينش  –عدم ظرفيت دنيا براي دادن پاداش و جزاي كامل  –هايي از زنده شدن مردگان  ) بيان نمونه3
  عدم برابري نيكوكاران و بدكاران  –عدم ظرفيت دنيا براي دادن پاداش و جزاي كامل  –) اشارة قرآن به آفرينش نخستين انسان 4
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61- The film …, but I loved the music. 

1) itself it wasn’t very good  2)  itself wasn’t very good 
3) wasn’t very well itself  4) itself wasn’t very well 

62- Grandpa is very sick. We … do something as soon as possible before it is too late. 

1) can 2) must 3) may 4) are going to 

63- The man isn’t looking where he is going. He … into the wall. 

1) is going to walk 2) will walk 3) was walking 4) walked 

64- It is … that you should feel worried when you first leave home. 

1) hopeful 2)  natural 3) useful 4) wonderful    

65- Will you be able to … all the shopping back home on your bike? 

1) defend  2)  collect         3) carry 4) describe    

66- I have lost my job. It is a difficult … and I don’t know what to do. 

1) emotion 2)  expression 3) creation 4) situation     

67- “A: Do you know where John is now?” 

“B: He’s … still at work.” 

 1) probably 2) generously 3) especially 4) fortunately 
68- Many doctors are of the opinion that patients should avoid taking pills while they are sick. Taking these 

drugs could seriously … their health 

1) protect 2) endanger 3) take care of 4) save 

69- Even though he did not have much … of American history, he talked so well that everyone though he was a 

historian professor. 

1) knowledge 2) skill 3) science 4) belief     

70- According to the news, the latest Harry Potter novel sold millions of copies as soon as it was … . 

1) narrated 2) recited 3) published 4) translated     

71- I didn’t feel that this was a/an … time to talk about money. Because there were so many things we had to 

consider before that. 

1) helpful 2) appropriate 3) short 4) wonderful     

72- When she first started college she was filled with … and had many new ideas. But after a year she is much 

different now. 

1) emphasis 2) anger 3) weakness 4) energy     

 )1زبان انگليسي (

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 61-72 are incomplete sentences. Beneath each sentence, you will see four words or phrases marked 
(1), (2), (3) and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark the correct choice on 
your answer sheet. 

دقيقه 20

 كل كتاب
 4تا  1 هايدرس
 119تا  15هاي صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 ، )1( زبان انگليسيهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10خود را بنويسيد: از هر  10گذاري چند از هدف
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف بوده است؟ 10در آزمون قبل چند از عملكرد شما 

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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Passage 1: 
    Most human beings are awake during the day and sleep all night. Owls live the opposite way. Owls are 
nocturnal. This means that they sleep all day and stay awake at night. Because owls are nocturnal, this means 
they must eat at night. But finding food in the dark is difficult. To help them, they have special eyes and ears.  
Owls have very large eyes. These eyes absorb more light than normal. Since there is little light during the 
night, it is helpful to be able to absorb more of it. This helps owls find food in the dark. 
     Owls also have very good hearing. Even when owls are in the trees, they can hear small animals moving in 
the grass below. This helps owls catch their prey even when it is very dark.  
    Like owls, mice are also nocturnal animals. Mice have an excellent sense of smell. This helps them find food 
in the dark. Being nocturnal helps mice to hide from the many different animals that want to eat them. Most 
of the birds, snakes, and lizards that like to eat mice sleep at night—except, of course, owls!  

73- In paragraph 1, we learn that “Owls are nocturnal.” From this sentence, we can understand that a nocturnal 
animal … . 

1) sleeps at night and is awake during the day  
2) hunts during the night and is awake at night  
3) sleeps every other night and is awake during the day  
4) hunts during the day and night 

74- According to paragraph 2, it can be implied that an animal with small eyes … . 
1) must be nocturnal   2) may have trouble seeing in the dark  
3) can see very well at night  4) is likely to be eaten by an owl  

75- What does the underlined word, “prey” refer to? 
1) a noise that an animal makes during the night  2) a small animal such as a pet dog or cat  
3) an animal that is hunted by other animals  4) an animal that hunts other animals  

76- The best title for the passage is “ … ”. 
1) Nocturnal Animals 2) Owls Hunting Mice 3) Daytime Animals 4) Animal Hunters 

Passage 2: 
     China’s vice-premier Wang Yang has asked Chinese tourists to behave better when they go abroad. Mr. 
Wang wants to make sure that all Chinese people give a good image of China when they visit other countries. 
He said the behavior of some tourists was harming China’s image abroad. He made a list of the things he does 
not want people to do. These include talking loudly in public places, jaywalking (walking across a road at a 
place where it is dangerous to cross) and spitting (forcing out watery liquid out of your mouth). Mr. Wang 
said newspapers in other countries often report the bad manners of some Chinese that damaged the image of 
all Chinese people. He asked all public officials and tourists agencies to help, saying: “Building a good image 
of Chinese tourists is the duty of governments at all levels. More and more Chinese people are traveling each 
year. The “South China Morning Post” newspaper wrote: “As people get richer, foreign holidays are ever 
more popular, but there are some reports about bad manners.” A new Chinese law let travel agencies ban 
misbehaving tourists from using their services again. However, many Chinese tourists have complained of the 
bad behavior of hotels and restaurants. There are also many stories of gangs attacking and robbing the rich 
Chinese. One tourist said people from all countries should respect local customs. He added that non-Chinese 
tourists must also behave better in China and that all countries have citizens who behave badly abroad. 

77- Which one is true according to the passage? 
1) All Chinese tourists behave better when they go abroad. 
2) All Chinese people give a good image of China when they visit other countries. 
3) Mr. Wang is worried about the image of the Chinese abroad.  
4) Mr. Wang wants to create a negative image for Chinese tourists.  

78- Which one is NOT in the list of things that Mr. Wang wants Chinese tourists not to do in other countries? 
1) Talking loudly in public places 2) Jaywalking  
3) Spitting   4) Reading newspapers  

79- We understand from the passage that foreign holidays are getting popular because people … . 
1) are harming China’s image abroad  2) are getting richer  
3) attack and rob the rich Chinese  4) respect local customs 

80- Which one is the best title for the passage? 
1) A new image of China  2) Reports about bad manners 
3) Travelling to a foreign country 4) Behavior of some tourists 
 

PART B: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passages 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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. . .

  
  

  

  

  باشد؟  يك تابع مي ، هموارههاي زير كداميك از گزينه - 81

  دهد.  اي كه به قد افراد يك جامعه، افراد جامعه را نسبت مي رابطه )1

  دهد. ميربع، طول قطر آن را نسبت ماي كه به طول ضلع  رابطه )2

  دهد. ها را نسبت مي اي كه به وزن افراد جامعه، قد آن رابطه )3

  دهد.  اي كه به هر عدد مثبت، ريشة دوم آن عدد را نسبت مي رابطه )4

  هشتم كدام است؟  ةها در مرحل تعداد دايره ،با توجه به الگوي زير - 82

1 (22    

2 (23  

3 (24  

4( 25  

متر با اين زاويه در چه ارتفاعي از  2000شود. بعد از طي  پرتاب مينسبت به راستاي افق  30متري از سطح زمين و با زاوية  15يك موشك در ارتفاع  - 83

  گيرد؟  سطح زمين قرار مي

1( 1000   2 (1015 3   3 (1000 3 15   4( 1015   

آموزاني  نفر عضو حداقل يكي از اين دو تيم هستند. تعداد دانش 55نفر عضو تيم واليبال و  25 ،نفر عضو تيم فوتبال 45آموز يك مدرسه  دانش 100از بين  - 84

  ت؟ كه دقيقاً عضو يكي از دو تيم فوتبال يا واليبال هستند كدام اس

1 (40  2 (60  3 (15  4( 10  

كسر  ةحاصل ساده شد - 85
2

2 3
1 2

1 1 1
a a

a a a a


 

   
a)1كدام است؟   )   

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

  ؟ كنار هم ننشسته باشند زمان هم هر سه زوجبه طوري كه  نندها بنشي توانند روي صندلي به چند حالت مي ها در يك رديف بنشينند. آنصندلي  6خواهند روي  زوج مي 3 - 86

1 (714  2 (672  3 (708  4( 696  

1 ةمجموعه جواب نامعادل - 87 32
| x | 

  شامل چند عدد صحيح است؟  

1 (6  2 (9  3 (13  4( 15  

2اگر  - 88
3cot   4باشد، حاصل 4cos sin    كدام است؟  

1 (5
13   2 (5

13   3 (7
13   4( 7

13   

 دقيقه 30 مشترك - )1رياضي (

 مجموعه، الگو و دنباله
 مثلثات 

هاي هاي گويا و عبارتتوان
 جبري 

 هاها و نامعادلهمعادله
 تابع 

 شمارش، بدون شمردن  
  6تا  1هاي فصل
 140تا  1هاي صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدف)1رياضي (هاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از  بدهيد؟توانيد پاسخ صحيح سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف بوده است؟

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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-1

7

y
S

x

2yاگر نمودار سهمي  - 89 ax bx c    باشد، حاصل  5/10و مساحت مثلث هاشورخورده برابر با  زيربه صورتc a

b

  كدام است؟  

1 (2
3     

2 (4
3   

3 (3
2   

4( 1   
  باشد؟  »صدگان دهگان  <يكان «رقمي وجود دارد كه  3چند عدد  - 90

1 (90  2 (120  3 (145  4( 165  

  
aدو عدد صحيح متوالي باشند كه در نامساوي  bو  aاگر - 91 b  56 صدق كنند، آنگاهa b3   كدام است؟ 2

1 (38  2 (24  3 (34  4 (38   
) ةاگر نقط - 92 , )3 fمتعلق به تابع  3 {( , ), ( , a ) , ( , b a) , ( , )}   2 5 3 2 1 2 1 a حاصل باشد، 7 b كدام است؟ 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
1Aاگر  - 93 {x : x }    4وB {x : x }  ة، آنگاه مجموع (A B) (B A)  برابر كدام گزينه است؟ 

1 (1 4( , ]  2 (1 4[ , )  3 (1 4[ , ]  4 (1 4( , )  
  باشد. بزرگترين اين اعداد كدام است؟  مي 45و مجموع دو عدد بزرگتر  20اند. مجموع دو عدد كوچكتر برابر  هندسي ةچهار عدد مثبت، جمالت متوالي يك دنبال - 94

1( 27  2( 28  3( 29  4( 30  
,با ارقام - 95 , , , ,0 1 2 3 4     توان نوشت؟ مي 4000تر از  و كوچك 2000تر از  و بدون تكرار ارقام، چند عدد چهار رقمي بزرگ 5

1( 100  2( 86  3( 120  4( 140  
  چند واحد است؟  xواحد مربع است،  28در مربع زير، مساحت سطح سايه زده شده،  - 96

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

در يك ربع دايره به شعاع واحد، اگر - 97  0 90  است؟ نادرستزير  ةباشد، كدام رابط 

1 (sin sin  2    
2 (sin sin    
3 (cos cos      

4 (cos cos  2  

P(nاگر  - 98 , )

C(n , )



4 261   كدام است؟ n، مقدار4

1 (52  2 (53  3 (54  4 (55  

   ؟نباشندوجود داشته باشند ولي كنار هم » ي«و » پ«توان نوشت كه در آنها دو حرف  چهارحرفي مي ةچند كلم» گل پيرا« ةبا حروف كلم - 99

1 (72  2 (288  3 (264  4 (360  

yنمودار - 100 x x  2 )ايم. رأس سهمي جديد به صورت  واحد به باال منتقل كرده kوراست   را چهار واحد به 2 , )   قدر است؟ چه kاست. 10

1 (45   2 (50  3( 40   4 (35  

 مشترك (گواه) -)1رياضي (

x

x

2

2
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 واحد باشد؟  6 ةبه فاصل Bو  A ةاست. چند نقطه در اين صفحه وجود دارد كه از هر يك از دو نقط مفروضيك صفحه  درواحد   8طول  به ABخط  پاره - 101

  شمار ) بي4  2 )3  1) 2  صفر )1
 :استعبارت اين هاي زير مثال نقض  يك از گزينه كدام - 102

  »  منفرجه است ةرو به زاوي ترين ضلع روبه در مثلثي كه حداقل دو ضلع نامساوي دارد، بزرگ«
    دارد.  040 ة) مثلثي كه دو زاوي2    االضالع ) مثلث متساوي1
  است.  090آن  ةزاوي ) مثلثي كه تفاضل دو4    الزاويه ) مثلث قائم3

9AM ة، دو ميانABCمثلث  از - 103   12وBM  ضلع  طول اند. معلومBC ؟باشد تواند كدام مي 

1 (8  2 (10  3 (16  4 (22  

3 اگر مقابلدر شكل  - 104
5

AE

EB
نسبت مساحت مستطيل  ، آنگاهEFGK  به مساحت مثلثABC ؟است كدام  

1 (15
64    2 (5

32    

3 (15
32    4 (3

32  

3OHاگر  زيردر شكل  - 105  ،4AH   11وAH  ضلع  ةگاه انداز باشند، آنAC ؟كدام است  
1(  185    2 (146    
3( 10    4 (157  

090Âكه در آن ABCدر مثلث  - 106  ،3AB   4وAC ،  اگرAH  وAM باشند، طول عمودي كه  ضلع بزرگتروارد بر  ةترتيب ارتفاع و ميان به
    ؟است كدامشود،  رسم مي AMبر  H ةنقط زا

1 (7
10  2 (84

125  3 (25
84  4 (18

125  

قطع كنند. اگر  Dو  Eترتيب در نقاط  را به BCايم تا ضلع  رسم كرده ACو  ABها، دو خط موازي با دو ضلع  تالقي ميانه ةاز نقط ABCدر مثلث  - 107
24BC ةانداز ، آنگاه DE ؟كدام است 

1 (6  2 (2/7  3 (5/7  4 (8  
ذوزنقه چند  ةمنفرج ةاست. زاوي30برابرBDوACبين دو قطر ةها برابر و زاوي با طول ساق)CD(كوچك ةطول قاعدABCDالساقين متساوي ةذوزنقدر  - 108

  درجه است؟
1( 120  2( 150  3( 135  4( 5/115  

12AB اگر ،مقابلدر شكل  - 109 AC ،  حاصل آنگاهFE FD كدام است؟ 

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

2a ةرابط - 110 b  بين طول و عرض مستطيلABCD آيد. محل  برقرار است. از تالقي نيمسازهاي زواياي داخلي اين مستطيل، يك چهارضلعي پديد مي
 عرض مستطيل است.) bطول و  a( ؟هاي اين چهارضلعي چگونه است قرارگيري رأس

  شود.  واقع مي ABCD) بيرون 2    شود.  واقع مي ABCD) درون 1
  شود.  واقع مي ABCDمحيط ) دو رأس درون و دو رأس روي 4  شود.  واقع مي ABCD  ) دو رأُس بيرون و دو رأس درون3
  

دقيقه 15 مشترك –)1(هندسه
هاي هندسي و ترسيم

 استدالل
قضيه تالس، تشابه و 

 كاربردهاي آن
 ها چند ضلعي

  3تا  1 فصل
 76تا  10هاي صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1هندسه (هاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از  بدهيد؟توانيد پاسخ صحيح سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف بوده است؟

 

 براي آزمون امروز 10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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5m

4m

M

N

  
 

 

  

  اند؟  »فرعي«و » اي نرده«شده   هاي اشاره در كدام گزينه همة كميت - 111

  فشار، مقدار ماده، نيرو) 2    طول، انرژي، شدت روشنايي ) 1

  تندي، فشار، جريان الكتريكي ) 4    تندي، انرژي، فشار )3

حجم يك بادكنك بزرگ با آهنگ  - 112
3

20cm

h
س امكعب و براسساعت، حجم كاهش يافته بر حسب ميكرومتر  16يابد. پس از گذشت  كاهش مي 

  نمادگذاري علمي كدام است؟ 

1 (143 2 10/      2 (932 10   

3( 123 2 10/      4 (1332 10   

كش  گيري خط ترتيب از راست به چپ، دقت اندازه گيري شده است. به اندازه mm2/42و با يك كوليس رقمي،  cm2/4كش مدرج،  ك خطاي با ي قطر ميله - 113

  متر كدام است؟  مدرج و كوليس رقمي برحسب ميلي

1 (2/0 ،2/0  2 (1 ،1/0  3( 2 ،2/0  4 (1/0 ،1/0  

باشد، چگالي مخلوط چند  31cmدو ماده كامل ن دش  كنيم. اگر كاهش حجم ناشي از مخلوط مخلوط مي آب 38cmنيتريك را با  گرم اسيد 2 - 114

3g / cm  31است؟ (چگالي آب g

cm
31و چگالي اسيد نيتريك   5 g

/
cm

  است.) 

1 (3
2   2 (15

14   3( 10
9   4 (6

5   

هاي آن از نيروي دگرچسبي  چسبي بين مولكول ، . . . نيروي همنسبت به سطح مايع درون ظرف دليل باال رفتن . . . در لولة مؤيين با سطح داخلي خشك - 115

  آن و شيشه است.  هاي بين مولكول

  جيوه، بيشتر بودن ) 4  آب، بيشتر بودن  )3  تر بودن جيوه، كم) 2  تر بودن  آب، كم) 1

32000مايعي با چگالي  ،مطابق شكل، درون يك مخزن بزرگ - 116 kg

m
N ،3نقطة  كل درچه فشار  وجود دارد. چنان 

باشد، عمق  Mة برابر فشار كل در نقط 2

5از سطح آزاد آن است؟  Mاز سطح آزاد مايع چند برابر عمق نقطة  Nنقطة 
0 10 10 N

(P Pa,g )
kg

    

1 (1 5/    

2 (2   

3( 2 5/   

4 (5   

  

  

  در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هر درسهدفمشترك - )1فيزيك (
  ، )1فيزيك (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10خود را بنويسيد: از هر  10گذاري چند از  هدف
  گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ بوده است؟ هدف 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف قبلآزمون10چند از

  

دقيقه 35

  گيري  فيزيك و اندازه
  هاي فيزيكي مواد ويژگي

  كار، انرژي و توان 
  دما و گرما 

   4تا  1هاي  فصل
  117تا  1هاي  صفحه
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AA3

(1)

(2)

8cm

18cmهوا

A

B

m
s

K(J)

v ( )

10

20

2
2

2

68cm
ج�وه

لايرابط ش�ر

آب

h

A B

2

h

آب

ما�ع دو جدا�� مرز

لايروغن

شخص لاير�ه هواي

 ،پس از برقراري تعادل ر رابط را باز كنيم،آب و جيوه به حال تعادل قرار دارند و شير رابط بسته است. اگر شي هاي آن برابر است، ر كه سطح مقطع لولهشكل زي Uدر لولة  - 117

آبرف خواهد رسيد؟ (متري از كف ظ به فاصلة چند سانتي سطح آزاد آب 31 g

cm
   ،313 جيــوه 6 g

/
cm

 ، 10 N
g

kg
 .و حجم لولة رابط ناچيز است(  

1 (5/99   

2 (102  

3( 3/1  

4 (5/85  

4مايعي به چگالي  ،شكل مقابل Uدر لولة  - 118
310 kg

m
ايم و مقداري هوا در شاخة سمت چپ لوله محبوس شده است. اگر فشار هواي محيط بيرون  ريخته 

510 Pa  23و مساحت مقطع لولهcm 10 ، چند نيوتون است؟كند نيرويي كه هواي محبوس بر درپوش لوله وارد مي ،باشد N
(g )

kg
   

1 (3    

2 (54  

3( 33  

4 (4/5  

شخص  ةباشد، فشار هواي ري پاسكال 600برابر  B و Aتراز  اگر اختالف فشار نقاط هم در حال دميدن است. شكل زير U شخصي در شاخة سمت چپ لولة - 119

3800 روغن    چند كيلوپاسكال است؟ ( kg

m
   ،آب 31000 kg

m
  ،5

10P هوا Pa  10و N
g

kg
 (  

1 (100 6/    

2 (101 2/   

3( 102 4/   

4 (103 6/   

الزاماً تندي و فشار در دو مقطع گزينه كدام  است. دردر جريان  به صورت پايا مايعي برابر مساحت خروجي است، 3رو كه مساحت ورودي آن  در مقطع روبه - 120
  درستي مقايسه شده است؟  به
1 (1 23v v  ،1 23P P   
2 (1 23v v  ،1 2P P  
3( 2 13v v  ،1 23P P  
4 (2 13v v  ،1 2P P  

در  Bباشد، انرژي پتانسيل گرانشي جسم  A ،kg2مطابق شكل زير است. اگر جرم جسم  Bو  Aدو جسم  تندينمودار انرژي جنبشي برحسب مجذور  - 121

10(متري از سطح زمين چند ژول است؟  10ارتفاع  N
g

kg
 (.و سطح زمين را مبدأ انرژي پتانسيل گرانشي در نظر بگيريد  

1 (400   

2 (100  

3( 50  

4 (300  
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4
2

C

m

m

A

B

4kg

1m

300

F=50N

ترتيب از راست  به شود. روي سطح زمين متوقف مي C ةدر نقط ABاصطكاك شود و پس از عبور از مسير بدون  رها مي A ةاز نقط kg2جسمي به جرم  - 122

mچند  B ةجسم در نقط و تنديچند ژول  در كل مسير كار نيروي اصطكاك به چپ

s
10است؟ (  N

g
kg

(   

1 (80  ،2 10    

2 (80  ،2 5   

3( 60  ،2 10   

4 (60  ،2 5   

Fثابت  موازي با سطح و سازد قرار دارد و با اعمال نيروي مي 30داري كه با افق زاويه  در پايين سطح شيب kg4به جرم  نساك مطابق شكل، جسمي - 123


 

1نيروي اصطكاك در برابر جسم برابر اندازة اگر آيد.  به سمت باالي سطح به حركت در مي
نيروي وزن جسم باشد، تندي اين جسم در باالترين اندازة  4

10دار چند متر بر ثانيه است؟  اين سطح شيب ةنقط N
(g )

kg
    

1 (2 5   
2 (2 10   
3( 35   
4 (5   

31000مقداري آب به چگالي  kW 75پمپ آبي با توان ورودي  - 124 kg

m
هنگ آرا با  

3
0 6 m

/
s

5متري يك چاه با تندي ثابت  10از عمق   m

s
سطح  تا 

10اين پمپ چند درصد است؟ ( ةآورد. بازد زمين باال مي N
g

kg
  پوشي كنيد.)  از اتالف انرژي چشمو  

1 (40  2 (60  3( 80  4 (90  
  ها كنار گذاشته شده، . . . . در مدارهاي الكترونيكي به كار رود.  هاي معيار از مجموعة آن تر نسبت به ساير دماسنج دماسنج ترموكوپل كه به دليل . . . . كم - 125

  تواند  گسترة دماسنجي، نمي) 4  تواند گسترة دماسنجي، مي )3  تواند دقت، مي) 2  تواند  دقت، نمي) 1

6اي آهني با ضريب انبساط طولي  چنانچه دماي ميله - 126 112 10
K

 يابد؟  ، طول ميله چند درصد افزايش ميفارنهايت افزايش يابد ةدرج 360ن به ميزا  

1 (532/0  2 (0532/0  3( 24/0  4 (024/0  
درصد افزايش  9/0افزايش يابد، حجم آن  ة سلسيوسدرج 60طوري كه اگر دماي آن به ميزان  به ،دهيم ل به ميزان خاصي گرما ميبه يك جسم كروي شك - 127

  كدام است؟  SIدر كند. ضريب انبساط سطحي اين كره  پيدا مي

1 (55 10   2 (410   3( 41 5 10/    4 (510   
20آب  kg 2 ،اي شكل يك ظرف استوانه درون - 128 C  40تا ارتفاعcm  420قرار دارد. اگرkJ متر  چند سانتيبه آب گرما بدهيم، ارتفاع آب درون ظرف  به

آب؟ (رسد مي 4200 J
c

kg. C



  ،4

آب
13 10
C




    نظر كنيد.) از انبساط ظرف صرفو  

1 (2/40  2 (6/40  3( 4/40  4 (2/41  
100داخل ظرفي عايق، مقداري بخار آب  - 129 C  0را با مقداري يخ C 40ايم. اگر دماي تعادل  مخلوط كرده C  باشد، نسبت جرم يخ اوليه به جرم بخار

80FLآبآب اضافه شده كدام است؟ ( c  ،540آبVL c  ــخآبو 0 ي 5c / c(   
1 (16/0  2 (2/0  3( 5  4 (6  

 ةگرم آب صفر درج 620كه پس از برقراري تعادل گرمايي،  طوري هب ،ريزيم سلسيوس مي ةگرم يخ صفر درج 500درجة سلسيوس را روي  80مقداري آب  - 130
336آب(مانده در ظرف چند گرم است؟  شود. جرم يخ باقي ميسلسيوس در ظرف ايجاد  4200FL kJ / kg,c J / kg.K  (.و اتالف انرژي نداريم  

1 (350  2 (310  3( 190  4 (150  
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  ؟ درست بيان شده استامواج الكترومغناطيس انرژي  ةهاي زير مقايس در كدام يك از گزينه  - 131

   نور مرئي < پرتوهاي فرابنفش <امواج راديويي  )2  پرتوهاي گاما  <ها  ريز موج <) پرتوهاي فروسرخ 1

  پرتوهاي ايكس  <نور مرئي  <پرتوهاي فروسرخ ) 4  پرتوهاي گاما <نور مرئي  <پرتوهاي فرابنفش ) 3

  ها در حالت برانگيخته نسبت به حالت پايه درست است؟  هاي زير در مقايسه الكترون چه تعداد از عبارت - 132

  قابليت نشر نور داشتن  -   تا هسته  فاصلة كمتر -   انرژي معين نداشتن -   بيشتر  پايداري - 

  انرژي بيشتر  - 

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

34ظرفيت  ةهاي الي مجموع تعداد الكترون - 133 Se 3هايي با  و الكترونn   2وl   24در Cr  كدام است؟  

1 (5  2 (11  3 (10  4 (6  

1lبا  ها الكترون شمارنسبت  - 134  33ظرفيت در اتم  ةهاي الي به شمار الكترون As است؟  كدام  

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

Fe)است؟  نادرستكدام گزينه  - 135 g.mol ) 156   

  برابر است.  B با شماره گروه Aدوره  ةختم شود، شمار s23و  p22به ترتيب  به Bو  Aاگر آرايش الكتروني عنصرهاي ) 1

/گرم آهن شامل  ميلي 7) 2  197 525   است.  آهن اتم 10

4توان جمله عمومي  ها مي براي گنجايش الكتروني زيراليه) 3 2l   4را نيز به جاي 2l   .استفاده كرد  

2اي  نقطه -  آرايش الكترون) 4 He  ،12 Mg  16و S  است:  مقابلبه صورت. .: S , Mg , He  


   

O)116؟ باشند مي نادرستموارد زير  تعداد ازچه  - 136 g.mol )   

99تكنسيم الف) 
43( Tc) اي ساخته شد.  نخستين عنصري بود كه در واكنشگاه هسته  

2و  FeOهاي شيميايي  دو نوع اكسيد با فرمولتواند  ميب) آهن در تركيب با اكسيژن  3Fe O  كند.  توليد  

s«به صورت  29Cuپ) آرايش الكتروني  s p s p d s2 2 6 2 6 9 21 2 2 3 3 3   است.» 4

/ت) جرم   2315 05   باشد.  گرم مي 40 برابر با اتم اكسيژن، 10

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

دار  محصول كربن استوكيومترياكسيژن با ضريب  استوكيومتريشود و اختالف ضريب  پروپان چند مولكول آب توليد مي g22از واكنش سوختن  - 137

112اين واكنش چند است؟  1(C ,H : g.mol ) بخوانيداز راست به چپ  ها را (گزينه(.  

1 (8 36   2 (2 36   3 (232 12 04 10/    4 (238 12 04 10/    

 مشترك-)1شيمي (
 دقيقه 25

 كيهان زادگاه الفباي هستي
 رد پاي گازها در زندگي

 آهنگ زندگي آب
  3تا  1هاي فصل
 103تا  1هاي صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 ، ) 1شيمي (هاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10خود را بنويسيد: از هر  10گذاري چند از هدف
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟بوده است؟ هدف 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 براي آزمون امروز10چند ازگذاريهدفآزمون قبل10چند از
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aنسبت  ،پايستگي جرم پيروي كند اگر معادله زير از قانون - 138 b c

d e

 


  كدام است؟  

2 3 2 3 2 4aKNO b KNO cCr O d NO eK CrO      

1 (5
6   2 (6

5   3 (7
6   4 (5

7   

اي از  اي از هواكره كه بيشترين مقدار گاز اوزون در محدوده هاي سبز و منطقه ترين عنصر در جهان، يكي از سوخت ، فراواناي يكي از گازهاي گلخانه - 139
  از . . .  اند عبارتآن قرار دارد، به ترتيب از راست به چپ 

1 (2CO - 2) 2  استراتوسفر  –هاي گياهي  روغن - هيدروژنCO - تروپوسفر  –اتانول  - هيدروژن  

3 (2H O - 4  استراتوسفر -هاي گياهي  روغن -  هليم (H O2 - تروپوسفر  –اتانول  -  هليم  

112است؟  درستكدام مورد  - 140 16(C ,O : g.mol )    
5اكسيد،  دي  مول گاز كربن 25/0مقدار ،  STPدر شرايط ) 1 6/ L  گرم جرم دارد.  22حجم و  
48/تقريب برابر با  ، حجم آن بهبرسانيم C323قرار دارد را در فشار ثابت به  STPاگر دماي يك مول گاز كه درشرايط ) 2   ليتر خواهد بود. 9
  شكل و حجم مشخصي ندارند.  ها  اما مانند مايع باشند ميپذير  تراكم ها گازها برخالف مايع) 3
  براي توصيف يك نمونه گاز افزون بر مقدار، بايد دما، حجم و فشار آن نيز مشخص شود. ) 4

112كدام مطلب درست است؟  - 141 1 16(C ,H ,O : g.mol )     
2Hو  CO  ،2CO  ،2SOمشترك هاي سنگ فراورده از سوزاندن بنزين و زغال) 1 O شود.  توليد مي  
تر تجزيه  بيني به مواد ساده جانداران ذره ةهاي سبز عالوه بر كربن و هيدروژن، اكسيژن نيز وجود دارد و به وسيل هاي سبز همانند سوخت در پالستيك) 2

  شوند.  مي
  شود.  زمين جذب مي ةشده از خورشيد به سمت زمين، به وسيل تابيدهبخش كوچكي از پرتوهاي ) 3

6 نشدةمطابق واكنش موازنه ) 4 12 6 2 2 2C H O O CO H O    2ليتر گاز  4/22براي توليدCO  در شرايطSTP  گلوكز گرم  24مقدار
  يابد.  اكسايش مي

  هاي زير صحيح است؟  كدام يك از گزينه - 142

  به اين معناست كه در واكنش، از پاالديم به عنوان كاتاليزگر استفاده شده است.  Pt(s)نماد ) 1
  تري دارند.  پرتوهاي فروسرخ، نسبت به نور مرئي، انرژي بيش) 2

در آب حل  باران هستند كه هنگام بارش 2NOو  2SOهاي فسيلي، به طور عمده شامل اكسيدهاي اسيدي  هاي ناشي از سوختن سوخت آالينده) 3
   شوند. مي
3nروني با تكون موجود در آب درياها، داراي الترين آني فراوان) 4   2وl  باشد.  مي  

  كند؟ كدام گزينه عبارت را به درستي كامل مي - 143
   »هاي . . . دارند. كنش هاي گوناگون آن با يكديگر، برهم زمين از ديدگاه . . .  پوياست و بخش«
  شيميايي -شيميايي ) 4  فيزيكي  –فيزيكي ) 3  فيزيكي و شيميايي –شيميايي ) 2  فيزيكي و شيميايي –فيزيكي ) 1

   كدام گزينه صحيح است؟ - 144
  شود.  محلولي سفيد رنگ تشكيل مي ،از واكنش محلول سديم كلريد با محلول نقره نيترات) 1
  اند. هاي موجود در آب آشاميدني تك اتمي يون تمامي) 2

2هاي چند اتمي مانند  در يون) 3
4SO   تعلق داردبار الكتريكي تنها به اتم اكسيژن .  

  اي نياز دارند.  دوم و سوم جدول دوره هاي گياهان براي رشد مناسب به عنصرهايي در دوره) 4
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  نام چه تعداد از تركيبات زير درست نوشته شده است؟  - 145

 *2 4K SO  :پتاسيم سولفات   

 *2Cu S  مس :(II) سولفيد  

 *3 2Fe N  آهن :(III)  نيتريد  

 *2 3N O اكسيد  نيتروژن تري : دي  

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

  اند؟ هاي زير درست مورد از عبارتچند  - 146

  شوند.  ها جدا مي الف) هنگام تشكيل برف و باران، همه مواد حل شده در آن

  . تفاوت دارندب) نوع و مقدار مواد حل شده در آب درياها با يكديگر 

Fe)پ) يون فلوئوريد  ) شود.  ها مي موجود در آب آشاميدني سبب سالمت دندان  

16جفت الكترون ناپيوندي وجود دارد. ( 13ت) در ساختار لوويس يون سولفات،  S  ،8 O(  

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

  ترتيب از راست به چپ در كدام گزينه آمده است؟  هاي (آ)، (ب) و (پ) به پاسخ صحيح پرسش - 147

  دهد.  آ) آمونيوم سولفات يكي از كودهاي شيميايي است كه عنصر . . . را در اختيار گياه قرار مي

  نسبت شمار كاتيون به آنيون برابر . . . . است.  3MgCOب) در تركيب يوني با فرمول 

  ها برابر . . . . است.  نسبت شمار عنصرها به اتم فسفاتتركيب يوني آمونيوم  پ) در

1،  1نيتروژن، ) 1
1نيتروژن، ) 2   5

3  ،1
1گوگرد، ) 3   4

3  ،1
1، 1گوگرد،) 4   5

4    

2 نشدةبا توجه به معادلة واكنش كامل  - 148 4 2Na SO (aq) BaCl (aq) ...   ؟ است نادرستكدام گزينه  

  است.  5) مجموع ضرايب استوكيومتري مواد شركت كننده در واكنش پس از موازنه برابر 1

  هاي كلريد و سديم به آب دريا است.  محلول توليد شده، تنها منبع ورود يون فراوردة) 2

  ناسبي خواهد بود. تركيب حاصل كود شيميايي م ،) اگر در ساختار رسوب توليد شده در واكنش، از كاتيون آمونيوم استفاده شود3

  همانند رسوب توليد شده از واكنش محلول نقره نيترات با محلول سديم كلريد است.  ،) رنگ رسوب حاصل4

غلظت اين يون چند ترتيب از راست به چپ،  بهباشد.  گرم در يك كيلوگرم آب دريا مي ميلي 2400اي از آب دريا  غلظت يون سولفات در نمونه - 149

ppm  كلريد الزم است؟  چند گرم باريممطابق واكنش زير است و براي رسوب دادن كامل اين مقدار يون سولفات  
1137 32 35 5 16(Ba ,S ,Cl / ,O : g.mol )      

2
4 2 4 2SO (aq) BaCl (aq) BaSO (s) Cl (aq)      

1 (1200  ،5 2/   2 (120  ،10 4/   3 (240  ،10 4/   4 (2400  ،5 2/   

؛ غلظت مولي اين محلول كدام عدد است؟ (چگالي محلول اسيد در دماي آزمايش باشد مي ppm657غلظت محلولي از هيدروكلريك اسيد برابر با  - 150
11 g.mL 11باشد.)  مي 35 5(H ,Cl / : g.mol )    

1 (218 10   2 (2657 10   3 (21 8 10/    4 (26 57 10/    



  

  
  
  
  

  
  سؤاالت غیرمشترکسؤاالت غیرمشترک
  گروه دهم ریایضگروه دهم ریایض

  
  سؤالسؤالتعداد تعداد   نام درسنام درس

  سؤالسؤال  1010 ))11رياضي (رياضي (

  سؤالسؤال  1010 ))11هندسه (هندسه (

  سؤالسؤال  1010 ))11فيزيك (فيزيك (

  سؤالسؤال  1010 ))11شيمي (شيمي (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  گروه آزمون
  چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم
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 ؟ جامعه است ةبرابر اندازهمواره نمونه  ةدر كدام بررسي، انداز - 151

  مصاحبه) 4  سرشماري ) 3  بندي  دسته) 2  نمونه تصادفي) 1
 ؟ به ترتيب چه نوع متغيرهايي هستند» گنجايش آب يك تانكر«و » وضعيت تأهل افراد يك شركت« - 152

  كمي پيوسته  –كيفي ترتيبي ) 4  كمي پيوسته  –كيفي اسمي ) 3  كمي گسسته  –كيفي ترتيبي ) 2  كمي گسسته  –كيفي اسمي ) 1
 ؟ است نادرستچه تعداد جمالت زير  - 153

  اي از اعداد، ارقام و اطالعات است.  آمار مجموعهالف) 
  . گويند تعداد اعضاي نمونه را اندازة نمونه ميب) 

  است.  ها نمايش دادهج) اولين قدم در علم آمار، سازماندهي 
  . گويند. شود، نمونه مي دربارة يك يا چند ويژگي آن تحقيق ميبه مجموعة تمام افراد و اشيايي كه د) 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ؟ قدر است جنس باشند چه فرزند آخر هم 2احتمال اين كه  فرزند دارند، 3در يك خانواده كه  - 154

1 (1
4   2 (1

2   3 (3
4   4 (3

8   

 ؟ چند مورد متغير كيفي و چند مورد متغير كمي پيوسته بيان شده استاز راست به چپ، در عبارات زير، به ترتيب  - 155

در يك  Bوني هاي فوتبال ليگ برتر، درصد افراد داراي گروه خ اعضاي تيم يكيلومتر، ميانگين سن 100ين به ازاي هر نزرنگ مورد عالقه، ميزان مصرف ب
  هاي گيالن  مجتمع آپارتماني، هزينه يك اردوي تفريحي، اقوام ايراني، تعداد افراد حاضر در كالس، تعداد درختان جنگل

1 (1 ،4  2 (2 ،5  3 (2 ،4  4 (1 ،5  
قدر  % از هر دو كارت استفاده كنند، چه15و  B% از كارت 62و  A% مشتريان از كارت 34پذيرد، اگر  را مي Bو  Aيك فروشگاه دو نوع كارت اعتباري  - 156

 ؟ در اين فروشگاه استفاده كنند Bيا فقط از  Aاحتمال دارد كه مشتريان فقط از 

1 (66
100   2 (96

100   3 (81
100   4 (77

100   

كنيم. احتمال اينكه  و بدون جايگذاري خارج مي طور متوالي ، بهمهره به تصادف 3از اين كيسه،  .است 6تا  1هاي  وي با شمارهگ 6اي شامل  كيسه - 157
 ؟ باشد، چقدر است 5و بزرگترين عدد  1كوچكترين عدد 

1 (15/0  2 (2/0  3 (25/0  4 (3/0  
 ؟ اند ها در يك فصل استخدام شده نفر آن 2با چه احتمالي، حداقل  كنند، نفر در يك شركت كار مي 4 - 158

1 (5
32   2 (1

32   3 (3
32   4 (29

32   

 ؟ گروه حداقل يك نفر در اين تيم باشد 3در احتمال دارد كه از هر دهيم. چق نفره تشكيل مي 4معاون، يك تيم  2معلم و  3آموز،  دانش  5از بين  - 159

1 (1
2   2 (4

7   3 (3
7   4 (10

21   

2اي باشند كه  دو پيشامد از فضاي نمونه Bو  Aاگر  - 160 3P(A) P(B) P(A B)    حاصلP(A B)

P(A B)




 ؟ كدام است 

1 (3
5   2 (5

3   3 (3
7   4 (2

7   

  

 دقيقه 15غيرمشترك-)1(رياضي

 آمار و احتمال 
  7 فصل

 170تا  141هاي صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدف)1رياضي (هاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از  بدهيد؟توانيد پاسخ صحيح سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف بوده است؟

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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  توان رسم كرد؟  صفحه عمود بر صفحة مفروض مي خط و چند ترتيب از راست به چپ چند بهاز يك نقطه خارج يك صفحه  - 161

  شمار  بي  –شمار  بي )4  شمار بي  –يك  )3  يك   –شمار  بي )2  يك   –يك  )1

  ها چگونه است؟  هاي آن اگر سه صفحه دو به دو متقاطع باشند، فصل مشترك - 162

   منطبق )4  گذرا بر يك نقطه )3  موازي )2  .هر سه حالت امكانپذير است )1

  ؟درست است dو  dعمودند. كدام ويژگي لزوماً در مورد  lهر دو بر خط  dو  dدو خط  - 163
    ، عمودند. lاي موازي   بر صفحه )2    اند. ، موازيlاي موازي  با صفحه )1
  ، عمودند. lاي عمود بر  بر صفحه )4    اند. ، موازيlاي عمود بر  با صفحه )3

  ؟اند در فضا، با هم موازي Dو  D متمايز در كدام حالت دو خط - 164
1( D  وD متمايز بر خط معلوم  ةدر دو نقط  .عمود باشند    
2( D  وD ةبا صفح P  .موازي باشند    
3( D  وD  بر صفحةP  .عمود باشند  
4( D معلوم  ةبر صفحP  وD  بر خط ةواقع در صفح P .عمود باشد  

هاي كوچكي است  شده دارند، چقدر بيشتر از تعداد مكعب هاي كوچكي كه دو وجه رنگ كنيم. تعداد مكعب آميزي مي هاي مكعب شكل زير را رنگ تمام وجه - 165

 آميزي شده است؟  كه تنها يك وجه آنها رنگ

   2) 2    صفر) 1

3 (4    4 (6  

صورت ستوني روي هم قرار دهيم تا مجموع تمام اعدادي كه قابل  ها را به نوشته شده است. چه تعداد از اين مكعب 7روي تمام وجوه يك مكعب، عدد  - 166

 شود؟  315رؤيت هستند، برابر 

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

جا كنيم تا  چقدر جابهايجاد كرده است. اين صفحه را در راستاي عمود بر صفحه  بيشترين سطح مقطع ممكن را Rاي به شعاع در برخورد با كرهاي  صفحه - 167

  سطح مقطع حاصل نصف شود؟

1 (R

2   2 (R2
2   3 (R

3   4 (R2
3   

2و 3 ةبه فاصل dقرار دارند و به ترتيب از خط  dدر يك طرف خط Bو  Aةدو نقط - 168  ABسازد.  مي 30 ةزاوي dبا  ABهستند و امتداد  3

 دهيم. سطح مقطع حاصل چقدر خواهد بود؟ برش مي dاي شامل خط  دوران داده و شكل حاصل را با صفحه dرا حول 

1 (15   2 (9 3   3 (18   4 (10 3   

ABC )90Âالزاوية  اگر مثلث قائم - 169   ،3AB   4وAC شود؟  ) را حول وتر آن دوران دهيم، كدام شكل هندسي حاصل مي 

  2/3و  8/1هاي  ) دو مخروط با ارتفاع2     5/2) دو مخروط با شعاع قاعدة 1

  4/2فاع ) يك مخروط با ارت4    5/2) يك مخروط با شعاع قاعدة 3

  ؟ دوران دهيم، حجم شكل حاصل كدام استMNرو را حول  اگر شكل روبه - 170

1( 3 5/     2( 4  

3( 7    4( 2 5/   

دقيقه 15غيرمشترك-)1هندسه (

 تجسم فضايي
  4 فصل

 96تا  77هاي صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1هندسه (هاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از  بدهيد؟توانيد پاسخ صحيح سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف بوده است؟

 

 براي آزمون امروز 10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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B A

2

h
V

V

(ب) (الف)

گاز
محبوس

  
 

 

  

27 كامل گازمعيني مقدار  يدما - 171 C  1است. دماي آن را در حجم ثابت چند درجة سلسيوس اضافه كنيم تا افزايش فشار آن
 فشار اوليه باشد؟  3

1( 270   2( 900   3( 100   4 (110   

27و دماي  atm 40ليتر از اين گاز در فشار  30اي پر از گاز هليم حاوي  استوانه - 172 C آيد؟  دست مي هاست. اگر اين گاز را مايع كنيم، چند ليتر هليم ب

ــايع 3125He م
kg

( ) )
m

 ،4He
g

M
mol

 8و J
(R

mol.K
  

1 (16  2 (32  3 (6/1  4 (2/3  

27و دماي  L56درون كپسولي به حجم  - 173 C ،g8  241گاز هيدروژن و تعداد 806 10/   ول چند گازهاي درون كپس مخلوط گاز هليم قرار دارد. فشاراتم

2اتمسفر است؟ ( 2H
g

M
mol

،  236عدد آووگادرو برابر 02 10/   8وR J / mol.K (.است 

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

مايع به شاخة سمت راست بيافزاييم به همين  مقداري ازاست. اگر  Vو حجم گاز محبوس در شاخه سمت چپ  ارتفاع مايع در هر دو لوله يكسان (الف)مطابق شكل  - 174

2حجم گاز محبوس  شود، مطابق شكل (ب) hاي كه اختالف ارتفاع مايع در دو طرف لوله  گونه
V شود.  ميh است؟  متر كدام برحسب سانتي

)0 76P cmHg،ــايع 36 م 8 g
/

cm
 ،313 جيــوه 6 g

/
cm

  ثابت است.) ي گازو دما 

1 (76    

2 (109    

3 (114    

4 (152  

مول گاز از  2/0 ،است. با باز شدن شير رابط پر شدهگاز كامل  با ها است و درون مخزن ليتر B ،6و حجم مخزن  ليتر A ،4در شكل مقابل، حجم مخزن  - 175

، چند اتمسفر Aگاز در مخزن  ةرسد. فشار اولي مي atm2 تعادلي به فشار Aخزن بنديم اگر م سپس شير را ميشود و  وارد مي Aبه مخزن  Bمخزن 

8است؟ ( J
R

mol.K
  كلوين ثابت است.) 200و دما در 

1 (2/3   

2 (2/1  

3 (4/2  

4 (4/1  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدفغيرمشترك–)1فيزيك (
  ، )1فيزيك (هاي درس  گويي به سؤال شروع پاسخ لطفاً قبل از

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10خود را بنويسيد: از هر  10گذاري چند از  هدف
  گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ بوده است؟ هدف 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 اي آزمون امروزبر10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

  

دقيقه 15
  دما و گرما 

  ترموديناميك  
    5  و 4هاي  فصل

  149تا  117هاي  صفحه



    24: ةصفح  دهم رياضي اختصاصي  العاده) (فوق 99 خرداد 9آزمون 

P(atm)

V(L)

a

b

c2

8

2 6

P

a b

c

d

V

V(L)

T(K)

4

300

5

0

 رسد.  . . . . به تعادل مي در فرايندهاي ايستاوار، دستگاه. . . و  در فرايندهاي ترموديناميكي، - 176

  به كندي – همواره بسيار نزديك به حالت تعادل استدستگاه ) 2  به كندي  – متغيرهاي ترموديناميكي مستقل از يكديگر هستند) 1

  سريع  –همواره بسيار نزديك به حالت تعادل است دستگاه ) 4  سريع  –متغيرهاي ترموديناميكي مستقل از يكديگر هستند ) 3

ژول  600مول از گازي رقيق مطابق شكل مقابل است. اگر اندازة تغيير انرژي دروني گاز در اين فرايند برابر با  4/0فرايند انجام شده بر روي  V-Tنمودار  - 177

8باشد، گاز در اين فرايند . . . . ژول گرما . . . . است.  J
(R )

mol.K
  

  دريافت كرده  – 360) 1

   از دست داده – 360) 2

  از دست داده  – 840) 3

  دريافت كرده  – 840) 4

اين  V-Tثابت باشد، نمودار  daو  bcچرخة انجام شده بر روي يك گاز كامل، مطابق شكل مقابل است. اگر انرژي دروني گاز در فرايندهاي  P-Vنمودار  - 178

 آن، . . . . است.  P-Tچرخه، . . . و نمودار 

  ساعتگرد  –پادساعتگرد ) 1

  ساعتگرد –گرد ساعت) 2

  پادساعتگرد –پادساعتگرد ) 3

  پادساعتگرد - ساعتگرد ) 4

2شود،  پايين داده مي كند، اندازة گرمايي كه به منبع دما اي كه مقداري گاز آرماني طي مي در چرخه - 179
برابر اندازة كار انجام شده روي گاز است. بازدة  3

 كند، چند درصد است؟  يماشيني كه اين چرخه را طي م

1 (33  2 (40  3 (60  4 (66  

Pشكل زير، نمودار  - 180 V  دهد. اگر انرژي دروني گاز در فرايند  دو مسير متفاوت نشان مياز يك مول گاز آرماني راac ،2800  ژول افزايش يابد، نسبت

  كدام است؟  abcشده در فرايند  به گرماي مبادله acشده در فرايند  مبادله گرماي

1 (2
5   

2 (3
4   

3 (4
3   

4 (5
2   

  

  



    25: ةصفح  دهم رياضي اختصاصي  العاده) (فوق 99 خرداد 9آزمون 

  
 
 

  
  

  

  درست است؟ » ساختار يخ« هاي زير در ارتباط با گزينهكدام يك از  - 181

  هر اتم اكسيژن با دو پيوند كوواالنسي به دو اتم هيدروژن و با دو پيوند هيدروژني به دو اتم اكسيژن ديگر متصل است.) 1

  اند.  هاي آب در جاهاي دقيقاً ثابتي قرار گرفته در اين ساختار، مولكول) 2

  هر اتم هيدروژن با يك پيوند كوواالنسي به يك اتم اكسيژن و با يك پيوند هيدروژني به يك اتم هيدروژن ديگر متصل است. ) 3

  هاي شش ضلعي قرار دارند.  هاي اكسيژن در رأس حلقه اتم) 4

   . . .  جز هب ،موارد زير صحيح هستند ةهم - 182

  .شود ها برقرار مي اي ميان آن نيروي جاذبههاي بيروني بلور نزديك شده و  هاي قطبي آب از سرهاي مخالف به يون مولكول ،در انحالل سديم كلريد در آب) 1

  هاي استون و آب همراه است.  انحالل استون در آب با تشكيل پيوند هيدروژني ميان مولكول) 2

  باشد.  نزديك به صفر مي ،2COو  2Oي ها گشتاور دوقطبي مولكول) 3

  ها از نوع پيوند هيدروژني است.  اتانول و آب دو تركيب قطبي بوده و نيروهاي بين مولكولي در آن) 4

  كنند؟ را حفظ مي شونده ماهيت خود حل هاي ذرههاي زير،  در چند مورد از انحالل - 183

    در هگزان  يد - 

    استون در آب  - 

  سديم كلريد در آب   - 

    اتانول در آب  - 

  در آبپتاسيم هيدروكسيد  - 

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

  است؟  نادرستهاي زير  كدام يك از گزينه - 184

  شود.  استفاده مي رنگ ةهگزان حالل مناسبي براي مواد ناقطبي بوده و از آن به عنوان رقيق كنند) 1

  شوند.  سلسيوس تخريب مي درجة تر از صفر پايينها در بافت كلم، در دماهاي  ديوارة ياخته) 2

  شوندة خالص باشد.  ها در حالل خالص و حل جاذبهميانگين يشتر از شونده با حالل در محلول، ب اي حله شود كه جاذبه فرايند انحالل زماني انجام مي) 3

25ب در دماي آهاي منيزيم سولفات و باريم سولفات در  نمك ميزان انحالل) 4 C باشد.  با هم برابر مي  

   باشند؟ ميهاي زير صحيح  چند مورد از عبارت - 185

  شوند.  اجزاي مخلوط به ميزان نامحدود در يكديگر حل مي ،در مخلوط ناهمگن - 

  ر دو قطبي يد برابر صفر و گشتاور دو قطبي هگزان حدود صفر است. وگشتا - 

  است.  5برابر  آلومينيم نيتراتيك مول  معادلة انحاللدر  مواد مجموع ضرايب مولي - 

  بيشتري وجود دارد.  يتعداد پيوند هيدروژن الصنسبت به اتانول خ در تعداد مول يكسان، در آب خالص - 

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

 دقيقه 15غيرمشترك-)1شيمي (

 آب، آهنگ زندگي
  3 فصل

 122تا  103هاي صفحه 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 ، )1شيمي (هاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10خود را بنويسيد: از هر  10گذاري چند از هدف
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟بوده است؟ هدف 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از



    26: ةصفح  دهم رياضي اختصاصي  العاده) (فوق 99 خرداد 9آزمون 

A

x

( )

B

C

0/01 1/30 2/69
دوقطب� گشتاولاير

  ها از راست به چپ خوانده شود.) (گزينه اند. بيان شده نادرستهاي مورد . . . همگي درست و در مورد . . . همگي  ويژگي - 186

  ها)  آ) (متانول : الكل معمولي)، (آب: حالل مواد زائد سلول

  حالل يوني: استون در آب) نب) (مخلوط همگن: يد در هگزان)، (ا

  )، (مخلوط ناهمگن: آب و هگزان) هاي آب هاي باردار يوني احاطه شده توسط مولكول ذرهپ) (آبپوشيده: 

  ) جامدها در آبپذيري  هاي عصبي)، (قانون هنري: اثر فشار بر انحالل : انتقال دهنده پيامسيمكلت) (يون 

  ب، ت) 4  آ، ب) 3  پ، ت) 2  آ، پ) 1

  كدام مطلب درست است؟  - 187

  شود.  حل مي NOدر آب بيشتر از  ،ناقطبي است NO برخالف 2CO) با وجود آن كه 1

p)3 پتاسيم) وجود يون 2 )  .براي تنظيم و عملكرد مناسب دستگاه عصبي بسيار ضروري است  

2«پذيري گازهاي  انحالل ة) در دما و فشار يكسان، مقايس3 2N NO O « باشد.  صحيح مي  

  بيشتر است.  2Oپذيري گازها از جمله  ها زياد است، انحالل ) در آب درياهايي كه مقدار نمك موجود در آن4

  به تقريب با يكديگر برابرند.) Aو  C ،Bباشند؟ (جرم مولي سه مادة آلي  با توجه به نمودار زير، چند مورد از مطالب داده شده صحيح مي - 188

  

  گيري و نظم بهتري دارد.  ، جهتCو  B اتدر ميدان الكتريكي نسبت به تركيب A* تركيب 

)تواند نقطه جوش  مي x* در اين نمودار  C)   .براي اين سه تركيب باشد  

Aبه صورت تواند  ميپذيري اين سه تركيب در آب  انحالل ة* مقايس B C     .باشد  

 *A پذيري زيادي دارد.  ها باشد كه در هگزان انحالل تواند جزو هيدروكربن مي  

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

   كدام گزينه درست است؟ - 189

  در ميان صنايع، صنعت كشاورزي بيشترين حجم آب مصرفي را به خود اختصاص داده است.  )1

  توان براي شيرين كردن آب دريا استفاده كرد.  يند اسمز را ميافر )2

  شود.  چروكيده شدن آن مي سببقرار دادن خيارشور در آب،  )3

  يابد.  اسمز معكوس، حجم محلول غليظ اوليه با گذشت زمان افزايش مي فراينددر  )4

  هاي زير صحيح هستند؟ رد از عبارتچند مو - 190

  د همانند روش تقطير جدا شوند. نتوان مي نافلزهاها و  آالينده ،اسمز معكوس درتصفيه به روش* 

  د. نمان ها در آب باقي مي و ميكروب فرارآلي  هاي تركيب ،ربن* در تصفيه به روش صافي ك

  . شوند آب حذف ميها از  كش فتها و آ كش ها به همراه حشره يندهو آال نافلزها، سمي فلزهاي ،روش تقطيردر * 

  شوند.  از آب جدا ميها  ميكروب ،تقطير سمز معكوس وروش ا دو* در 

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

  


