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 گويي زمان پاسخ صفحه شمارة سؤال شمارة تعداد سؤال نام درس عنوان

مي
عمو

  

  دقيقه 15  3-4  1-10  10 )1فارسي و نگارش (

  دقيقه 15  5-6  11-20  10 )1عربي، زبان قرآن (
  دقيقه 10  7-8  21-30  10  )1دين و زندگي (

  دقيقه 20  9-10  31-50  20 عادي  )1(زبان انگليسي 
 شاهد (گواه)

صي
صا

اخت
  

  دقيقه 30  11-13  51-70  20  ) 1رياضي (

  دقيقه 25  14-16  71-90  20 عادي  )1هندسه (
 شاهد (گواه)

  دقيقه 25  17-19  91-110  20  ) 1فيزيك (
  دقيقه 25  20-22  111-130 20 ) 1شيمي (

289-298 10  نظرخواهي     23   -- 

دقيقه 165  24 --  130 جمع كل    
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  بيان شده است؟ نادرستهاي زير معناي چه تعداد از واژه - 1

اندازه بودن/ كيد: / قياس كردن: كه از طرف شمال شرقي وزدصبا: بادي برداري: طرح اوليه/ بيغوله: بيابان/ برخوردن: در كنار ديگران قرار گرفتن/ گرته«

 »/ طالع: آفريننده/ تناور: فربه/ ضايع: تلف/ حازم: محتاطكينه

  ) پنج2    چهار) 1

 هفت) 4    ) شش3

 اماليي دارد؟ نادرستيكدام گزينه  - 2

  اشكم چو دهل گشته و دل حامل اسرار / چون نه مهه گشتست نداني كه بزايد ) 1

  رفت ماه ملك در ميغ / بجنبيدن درآمد فتنه را تيغ قرض چون) 2

  هاي ساحرش بين ) دل پاكان و جان پارسايان / هالك غمزه3

 به غربت اندر اگر سيم و زر فراوان است / هنوز هم وطن خويش و بيت احزان بِه) 4

 به درستي بيان شده است؟ ترتيب در كدام گزينههب» اسرار التوحيد، ديوار، گوشوارة عرش، اتاق آبي و شعر چشمه«صاحبان هر يك از آثار  - 3

  علي اسفندياري - پورقيصر امين - واعظ كاشفي - احمدجالل آل - ابوسعيد ابوالخير) 1

  نيما يوشيج - پورقيصر امين - واعظ كاشفي -جمال ميرصادقي -محمدبن منور) 2

  علي اسفندياري - سهراب سپهري - علي موسوي گرمارودي -جمال ميرصادقي -) محمدبن منور3

 نيما يوشيج - سهراب سپهري - علي موسوي گرمارودي - احمدجالل آل - ابوسعيد ابوالخير) 4

  است؟ متفاوتها در كدام گزينه با ساير گزينه» ـَ ك«پسوند كاربرد  - 4

  ) موش پرسيد اين كمانك چيست/ تله خنديد كان كمان قضاست1

  بداندام و پلشت) آشيان داشت بر آن دامن دشت/ زاغكي زشت و 2

 ) از بامك آن بلند خانه/ كس روز عمل نكرد پرواز3

  ) چو موي سر از مرزبان باز كرد/ بدو مرزبان نرمك آواز كرد4

 است؟ نادرستكدام گزينه  - 5

  باشد.ادبي  –واند تخيلي تكند كه ميهايي از حكمت، اخالق، مذهب يا دانشي از معارف بشري را بيان مي) اثر تعليمي، با هدف آموزش و تعليم، موضوع1

ناپذيري در برابر رساند و خواننده را به ايستادگي، مبارزه و سازشخواهان را به گوش مياي از متون است كه فرياد مظلوميت آزاديادب مقاومت، گونه) 2

  .خواندظلم فرامي

  .شودميهاي شعري غزل، مثنوي و رباعي و نيز در قالب نثر نوشته والً در قالبهاي غنايي با مفاهيمي همچون عشق، عرفان، مرثيه، مناجات و گاليه، معم) موضوع3

  .شوندخوانده مي نگاريخاطرهگذارند، ) آثاري كه اشخاص با ثبت خاطرات و گزارش احوال خويش يا شرح رخدادهاي روزگار و افكار ديگران برجاي مي4

دقيقه 15 )1فارسي (
ستايش، ادبيات تعليمي، ادبيات 
پايداري، ادبيات غنايي، ادبيات 

 سفر و زندگي
 71تا  10هاي صفحه

 )1نگارش (
ستايش،  پرورش موضوع، عينك نوشتن،  

 گونههاي گزارشهاي عيني، نوشتهنوشته
 71تا  11هاي صفحه

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

 توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10از هر  خود را بنويسيد: 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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 درست است.بيت . . . كامالً  جزبههاي مقابل همة ابيات آرايه - 6

  آرايي)واج - دان گيرد (حسن تعليلكه جا هميشه لب آب و آب در آب ديد مگر سرو، عكس قامت تو /) 1

  مجاز) - (تشبيه درياي غمند ةطلبت غرق اندر خلقي/  شهري اندر هوست سوخته در آتش عشق) 2

  جناس) -هست هرجا عالمي و عاقلي (استعاره خايند از او /) جمله پشت دست مي3

 استعاره) - نظير(مراعات چندي چو صدف تا نكني مهر، دهان را / شهوار نريزد صائب ز لبت گوهر) 4

 بيان شده است؟ نادرستدر كدام گزينه، نقش واژة مشخص شده  - 7

  اليه)(مضاف مگر جز محبت تو بود شغل ديگر/  عشاق محو باد ةكارخان ز نامم) 1

  (متمم) مند ساقيان طرب يك دو ساغرداد/  ياد روي تو و بر شنيدمبوي تو مي) 2

  / طره را تاب مده تا ندهي بر بادم (مفعول) م) زلف را حلقه مكن تا نكني در بند3

 (نهاد) مو وزير شاهباشد از  فراغت/  مستي استغنايدم كز  خوشا آن) 4

 بيان شده است؟ نادرستمعني و مفهوم عبارت كدام گزينه  - 8

  دهندة اسب و شتر از ما سي دينار طالي مرغوب طلبكار بود.خواست: كرايهميمكاري از ما سي دينار مغربي ) 1

  قيم و دالك آمدند و خدمت كردند: كارگران حمام به خدمت ما رسيدند و مشغول به كار شدند.) 2

  شوخ از خود باز كنيم: چرك و آلودگي بدنمان را بشوييم.) 3

 توانست به من كمك كند.بود و نمي دستوسعتي نداشت كه حال مرا مرمتي كند: تنگ) 4

 ؟نداردتناسب معنايي » صورت زيباي ظاهر هيچ نيست / اي برادر، سيرت زيبا بيار«كدام گزينه با بيت  - 9

  ماست كه كافر هم از روي صورت چو/  ره راست بايد نه باالي راست) 1

  مخوان قانعم، طامعم خوان ازيرا / به سيرت چو مارم به صورت چو مورم) 2

  ) ميان سيرت و صورت، خدايا! / دل زيبا به از رخسار زيباست3

 آب و رنگ صورت ظاهر دو روزي بيش نيست / حسن اخالق جميل از روي زيبا بهتر است) 4

  مفهوم است؟بيت زير با كدام بيت هم - 10

 »جان ندهند ،يار نيست به تسكين خلق نتوان زيست / كه دوستان اگرم دل دهند چو«

  دل راه بوستان گيرم / كدام سرو به باالي دوست مانند است گرفتم از غم) 1

  هاي تو پرورده شد / خلق، غم گويند و نزد بنده جان پروردن استجان من از ماية غم) 2

  ) فراق يار كه پيش تو كاه برگي نيست / بيا و بر دل من بين كه كوه الوند است3

  كه سعدي ز دوست خرسند است ز ضعف، طاقت آهم نماند و ترسم خلق / گمان برند) 4

 
 هاي خود را از زواياي مختلف بررسي كنيد.ويژگيها، نيازها و بازخورد تواناييخود در سايت كانون،  ابزار كارنامهجعبهفرد خود را دارد. با مراجعه به هاي منحصربهآموزي ويژگيهر دانش
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 )16-11لعبارات التّالية: (المفهوم للتّعريب أو لو األدقّ في الجواب للتّرجمة أو  حعين األص ■

 !»ليالًينَ للَّه أَربع صلخي نم سانقَلْبِ علَى لال ينَابِيع الْحكْمةِ منجري ستَ« - 11

  هاي حكمت از قلب بر زبان كسي جاري خواهد شد كه براي خدا چهل شب مخلص شود!چشمه) 1

  گردد!حكمت از قلب بر زبان وي جاري مي راي خدا چهل شب اخالص بورزد، چشمةهر كس ب) 2

  هاي حكمت از زبان بر قلب كسي جريان خواهد داشت كه به خاطر خدا چهار شب خالص شود!چشمه) 3

 حكمت جاري خواهد شد! بورزد، چشمة از قلب بر زبان كسي كه شب چهلم را اخالص) 4

 داني كه . . .آيا مي»: !عبها مضياف؟محافظة مازندران جميلةٌ جداً و ش فيتها عو طبي» آمل«هل تعلم أنَّ مدينة « - 12

  نواز هستند؟!و مردمش بسيار مهمان و طبيعت آن در استان مازندران زيباست» آمل«شهر ) 1

  نواز هستند؟!باست و مردمانش مهمانو طبيعتش از استان مازندران چقدر زي» آمل«شهر ) 2

  !نواز هستند؟استان مازندران بسيار زيباست و مردم آن مهمان درآن  و طبيعت» آمل«شهر ) 3

 !نوازي دارد؟و طبيعت آن زيباست و مردم مهمان» آمل«در استان مازندران فقط شهر ) 4

 :»صفوف المسلمين سنوات طويلةً و القرآنُ يأمرهم بالوحدة! بينيجاد التّفرقة إلكان عمالء العدو يحاولون « - 13

  كرد!ها را به يكپارچگي دعوت ميكردند و قرآن همة آنهاي مسلمانان تالش ميهاي طوالني براي ايجاد تفرقه بين صفدشمنان مزدور سال) 1

  دهد!ها را به وحدت دستور ميد ولي قرآن آننايجاد كن هاي مسلمانان تفرقهكه ميان دسته ندكردهاي زيادي تالش ميمزدوران دشمن سال) 2

  كرد!ها را به متّحد شدن امر ميقرآن آن و كردهاي طوالني كوشش ميسال ،انهاي مسلمانشمن مزدور براي ايجاد پراكندگي بين دسته) د3

 داد!ها را به يكپارچگي فرمان ميكردند و قرآن آنهاي طوالني تالش ميهاي مسلمانان سالمزدوران دشمن براي ايجاد تفرقه بين صف) 4

 »:!فأخرَج به الثَّمرات المياه الغُيومو أنزَلَ من  السماوات و األرض أنشَأ اهللاُ« - 14

  ها را بيرون آورد!آن ميوه ةوسيلهها را نازل نمود و بخداوند آسمان و زمين را آفريد پس از ابر آب) 1

  وسيله آن ميوه را بيرون آورد!ها را پديد آورد و از ابرهاي آن آب را نازل نمود و به خداوند زمين و آسمان) 2

  ها را درآورد!فرود آورد پس با آن ميوه ها را از ابرهاها و زمين را ايجاد كرد و آب) خداوند آسمان3

  ها با آن خارج شدند!هايش از ابرها فرود آمد پس ميوهها و زمين را ايجاد كرد و آبخداوند آسمان) 4

دقيقه 15 )1قرآن ( ، زبانعربي
العدديةُ، ذاك هو اهللاُ، المواعظُ 

ُلميالس شك، التّعايممطَرُ الس 
 4تا  1هاي درس
 46تا  1هاي صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 ، )1( عربيهاي 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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 :»!خوانديممي ،ر استچه از قرآن ميسدر هر صبح آن« - 15

  صباحٍ كُنّا نقرأ ما تَيسرَ منَ القرآنِ! كلِّفي ) 1

  باحِ!في الص ا قد قرأنا منَ القرآن ما أمكنَكنّ) 2

  نقرأ منَ القرآنِ ما يمكنُ لنا! كلَّ صباحٍ) 3

  حٍ ما يتيسرُ منَ القرآنِ نقرأ!افي كلّ صب) 4

 »!ثنينِإخيرٌ من  إثنانِ خيرٌ من واحد و ثالثةٌ« عن مفهوم العبارة: غير المناسبعين  - 16

  انند پوستران را بدشير ژي / مورچگان را چو بود اتفاق) 1

  ﴾. . . فوالَو التكونوا كَالَّذينَ تَفَرَّقُوا و اختَ﴿) 2

  ﴾عصفور في اليد خيرٌ من عشَرَةٍ علي الشَّجرةِ.﴿) 3

4 (﴿اع بلِ اهللاِ جميعاً وموا بِجقواًو التفرَّتَص﴾ 

  . . . عنا علي شجالي يحديث التّ - 17

 ». . . تَبهواذا ماتُوا انْإالنّاس نيام؛ فَ«

  اإلنتباه قبل الموت) 2    نتباهالنوم بعد العمل و اال) 1

 نتباهاال يتقدم الموت عل) 4    نتباهذكر الموت لال) 3

 الية:عين الفعل المزيد الثالثي في العبارات التّ - 18

  !تنَّ األشياء من الغرفةرَجأنتنَّ أَخْ) 2    !يخرُجونَ من بيوتهم جالُهؤالء الرّ) 1

3 (ف أَخرُجن الص4    !بسرعةٍ كثيرة م (خَرَجمن بيتك في الس ؟باحاًامنة صاعة الثّت! 

 وا؟رؤق كم صفحة ما» !صفحةانِ و تسعونَ نتثاذي له مساً و أربعينَ صفحةً من الكتاب الّوا خالميذُ قَرَؤهوالء التّ« - 19

  !سبعاً و أربعينَ) 2    !ينَثسبعاً و ثال) 1

 !ثالثاً و ثالثينَ) 4    !ثالثاً و أَربعينَ) 3

20 - ن الصحيح حول األَفعال التّالية:عي 

1 (أَنتنَّ انْفَرْتَغْس2    ذنوبكنَّ! نَ م (لَّمنَّ تَعنَ دروساً جديدةً!ه  

  نِ و هما تَعلَّما الفيزياء في المكتبة!ت الطّالبتَيشاهد) 4    هم!تناامتحاتَصروا في نْؤنا اأصدقا) 3
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دهد و در اين مرحله، چه اتفاقي دربارة حيات كدام حادثة مرحلة اول قيامت، ناگهاني و همراه با غافلگيري رخ مي - 21

 دهد؟ها رخ ميانسان

    قبض حيات       -نفخ صور) 1

  بسط حيات -نفخ صور) 2

  قبض حيات -هاآسمان ) تغيير در ساختار زمين و3

  بسط حيات -هاتغيير در ساختار زمين و آسمان) 4

 ر برزخ است؟بنيان نهادن آداب و رسوم غلط در امر ازدواج، مصداقي از كدام دسته از آثار اعمال است و كدام آية شريفه، بيانگر وجود شعور و آگاهي د - 22

  »دم و أخَّرَينَبؤُا االنسانُ يومئذ بِما قَ« - آثار ماتأخر) 1

 »…حتّي اذا جاء اَحدهم الموت « - آثار ماتأخر) 2

  »ينَبؤُا االنسانُ يومئذ بِما قَدم و أخَّرَ« - ) آثار ماتقدم3

 »…حتّي اذا جاء اَحدهم الموت « - آثار ماتقدم) 4

 آن، در كدام عبارت شريفه داده شده است؟خود مشغول ساخته است و پاسخ به كدام پرسش در طول تاريخ فراگير بوده و ذهن عموم بشر را به  - 23

  »م و ال هم يحزَنونَفَال خَوف علَيهِ« - ماهيت مرگ و آيندة انسان پس از آن) 1

  »هوابنتَالنّاس نيام فَاذا ماتوا ا« - ماهيت مرگ و آيندة انسان پس از آن) 2

  »هوابنتَالنّاس نيام فَاذا ماتوا ا« -د او) چيستي خدا و چگونگي حقيقت وجو3

 »م و ال هم يحزَنونَفَال خَوف علَيهِ« -چيستي خدا و چگونگي حقيقت وجود او) 4

 آفريني موجودات اين جهان برخاسته از چيست و دوست داشتن فضائل، بيانگر كدام سرماية آدمي است؟مردوديت عبث - 24

  و خداگرا سرشت خداآشنا - عادل بودن خدا) 1

  سرشت خداآشنا و خداگرا - حكيم بودن خدا) 2

  شناخت خير و نيكي و گرايش به آن - ) حكيم بودن خدا3

 شناخت خير و نيكي و گرايش به آن - عادل بودن خدا) 4

به دنيا از سوي گناهكاران  عامل شعور و آگاهي در عالم برزخ، چيست و كدام آية مباركه به پاسخ قطعي خداوند مبني بر منتفي بودن درخواست بازگشت - 25

 در برزخ، اشاره دارد؟

  »انَّها كَلمةٌ هو قائلُها و من ورائهِم برزخٌ« - وجود حيات و فعاليت بعد روحاني) 1

  »انَّها كَلمةٌ هو قائلُها و من ورائهِم برزخٌ« - دريافت تمام و كمال روح و جسم) 2

  »ارجعونِ لَعلّي اَعملُ صالحاً فيما تَرَكت«- بعد روحاني) وجود حيات و فعاليت 3

 »ارجعونِ لَعلّي اَعملُ صالحاً فيما تَرَكت« - دريافت تمام و كمال روح و جسم) 4

دقيقه 10 )1دين و زندگي (

 تفكر و انديشه
هدف زندگي، پر پرواز، 

اي به روشنايي، آيندة پنجره
روشن، منزلگاه بعد، واقعة 

 بزرگ
 80تا  11هاي صفحه

 دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هر درس درهدف
 ، )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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 دهند؟عامل شگفتي بدكاران در روز قيامت چيست و مطابق با آن، چه واكنشي نشان مي - 26

  آميزسخن با اعضاي خود با لحني عتاب -هاي بسيار زشتتجسم اعمالشان با صورت) 1

  گشتن به دنبال راه فرار - مشاهدة گواهي اعضاي خويش) 2

  گشتن به دنبال راه فرار  -هاي بسيار زشت) تجسم اعمالشان با صورت3

 آميزسخن با اعضاي خود با لحني عتاب - مشاهدة گواهي اعضاي خويش) 4

 گيرد و حضور شاهدان و گواهان به سبب بروز كدام رفتار از سوي بدكاران است؟م حادثة قيامت كبري صورت ميها در پيشگاه خداوند، در كداحاضر شدن انسان - 27

  درخواست بازگشت به دنيا با ديدن نامة اعمال - هازنده شدن همة انسان) 1

  درخواست بازگشت به دنيا با ديدن نامة اعمال - كنار رفتن پرده از حقايق عالم) 2

  سوگند دروغ خوردن و انكار اعمال ناشايست - هاانسان ) زنده شدن همة3

  سوگند دروغ خوردن و انكار اعمال ناشايست - كنار رفتن پرده از حقايق عالم) 4

به  ،»هايش برسد.هاي نامحدود او نيست؛ بنابراين بايد جاي ديگري باشد كه انسان به خواستهگوي خواستهدنيا و عمر محدود انسان، پاسخ«اگر بگوييم:  - 28

 ايم و كدام آية مباركه به اين مضمون اشاره دارد؟كدام دسته از داليل ضرورت معاد اشاره كرده

  »اَم نَجعلُ المتَّقينَ كَالفُجارِ« - معاد، الزمة عدل الهي) 1

  »و اَنَّكُم الَينا التُرجعونَ« - معاد، الزمة عدل الهي) 2

  »ينا التُرجعونَو اَنَّكُم الَ« -) معاد، الزمة حكمت الهي3

 »اَم نَجعلُ المتَّقينَ كَالفُجارِ« -معاد، الزمة حكمت الهي) 4

 رسد؟ها ميدهند، در كدام عالم به آنتوفّي به چه معناست و اعمال خيري كه بازماندگان براي درگذشتگان انجام مي - 29

    قيامت -تداوم فعاليت آگاهانة روح) 1

  قيامت - دريافت تمام و كمال روح) 2

    برزخ -) تداوم فعاليت آگاهانة روح3

 برزخ - دريافت تمام و كمال روح) 4

 هاي عالم برزخ اشاره دارد؟يك از ويژگيوگو، به كدامكنند، چيست و اين گفتپاسخ فرشتگان به كساني كه خود را مستضعف در زمين معرفي مي - 30

  ميان عالم برزخ و دنياوجود ارتباط  -» مگر زمين خدا وسيع نبود كه مهاجرت كنيد؟«) 1

  وجود شعور و آگاهي در برزخ -» چه پروردگارتان وعده داده بود، حق يافتيد؟شما نيز آن«) 2

  وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا -» چه پروردگارتان وعده داده بود، حق يافتيد؟شما نيز آن) «3

  و آگاهي در برزخ وجود شعور  -» مگر زمين خدا وسيع نبود كه مهاجرت كنيد؟«) 4
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The brain is one of the most sensitive and complex organs in the body. The brain …(31)… only about two 

percent of the body’s weight, but it receives about 20 percent of the blood that the heart …(32)… . This 

suggests that the brain needs …(33)… attention and protection than other seemingly important parts of the 

body. 

The brain’s ability to organize and change itself throughout life is a truly …(34)… thing. In one study, 

the brain activity of people born blind was compared to those with normal eyesight and found that a part of 

their brain that is …(35)… connected to the eyes could coordinate itself with the proccessing of sound in 

formation rather than visual perception. 

31- 1) puts 2) forms 3) gives 4) follows 

32- 1) pumps 2) carries 3) collects 4) clears 

33- 1) many 2) most 3) more 4) the most 

34- 1) brave 2) kind 3) endangered 4) amazing 

35- 1) carefully 2) naturally 3) happily 4) strongly 

 

When the number of people on the Earth increases, it can be a danger for animals. Today, there are 

some endangered animals and birds on the Earth. Some examples are whales, pandas, tigers, Asian 

elephants and penguins. 

Penguins are astonishing birds. They go on a very long trip every year. Hundreds of penguins get 

together and walk more than 100  kilometers. They walk to find a safe place for the mothers to lay eggs. 

Fathers take care of the eggs, and mothers walk to the sea to find food for their chicks. Fathers keep the 

eggs on their feet because it is too cold on the ice. After 64 days the eggs break, and the chicks come out. The 

parents go on a lot of trips to find food for the chicks. When the chicks are 4 months old, the parents leave 

them to take care of themselves and they return to the sea. 

36- Which of the following questions can be answered according to the passage? 

1) Where do baby penguins go when their parents leave them alone? 

2) What do people do that endangers animal species? 

3) How long does it take penguins to walk more than 100 kilometers? 

4) Why do parents leave their chicks after a while? 

 )1زبان انگليسي (

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. 

PART B: Reading Comprehension 
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. 

دقيقه 20

Saving Nature 
Wonders of 

Creation 
 2و  1هاي درس

 

 69تا  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 10بنويسيد: از هر خود را  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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37- Which of the following is TRUE, according to the passage? 

1) Penguins walk to find a safe place to take care of their chicks. 

2) Fathers protect the eggs on their feet because it’s too cold on the ice. 

3) Penguins are the only amazing birds. 

4) Nowadays, we cannot find many endangered animals and birds around us. 

38- The word “astonishing” in paragraph 2 means … . 

1) living 2) dangerous 3) endangered 4) wonderful 

39- What is this passage mainly about? 

1) An amazing kind of birds on Earth 
2) How Penguins’ chicks come out 

3) Endangered animals on Earth 
4) Finding a safe place to put eggs 

40- The underlined word “them” in the last sentence refers to … .  

1) parents 2) trips 3) months 4) chicks 

 

41- I don’t like watching sports events at all. Surfing the net is .......... . At least that’s what I think. 

1) the most interesting of all  2) as interesting as it is 

3) more interesting than its  4) more interesting 

42- It was ...... that we decided to go out for a walk. We took a long walk through the park.   

1) such day a lovely sunny   2) such a sunny lovely day 

3) such a day lovely sunny   4) such a lovely sunny day 

43- I don’t know what happened. Suddenly the .......... of her voice changed into a low one. 

1) intonation 2) pronunciation 3) reception 4) conversation 

44- Because of a two-hour delay in airline services, we decided to take a bus to Shiraz .......... . 

1) in this way 2) hopefully 3) below 4) instead 

45- A: Why did he come out of the manager’s room with a heavy ........... ? 

B: I don’t know what happened in that room. 

1) blood 2) wonder 3) heart 4) nature 

46- Remember to ........... your speed before you reach the place where the road turns right and left sharply. 

1) move 2) drop 3) save 4) hunt 

47- Because of the brain death, his family decided to ........... his organs to the patients waiting for 

transplantation. 

1) protect 2) donate 3) divide 4) connect 

48- Over 10 species of wild animals became extinct when the deforestation happened here. The underlined 

phrase is closest in meaning to ........... . 

1) died out 2) added up 3) took care 4) put on 

49- The famous English footballer - Harry Kane - lives in Cambridge, but his ........... live up north in 

Manchester. 

1) museums 2) protectors 3) relatives 4) students 

50- Don’t try to prevent things from happening. Of course, you can’t. Just let .......... take its course. 

1) plain 2) nature 3) future 4) practice 

 

 شاهد (گواه) -)1انگليسي (زبان

 تحليل دفترچة غيرحضوري هر آزمون، تأثير به سزايي در تراز آزمون بعدي شما دارد.
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a b

ab
7 7

x

x

  
  

  

  

7عدد  - 51 3
5

2 1 1
128 24

A ( )( ) ( )  2صورت را بهn مقدار .ايمنوشته n ؟كدام است  

1( 41    2( 43  

3( 45    4( 47  

2معادله  ،kبه ازاي كدام مقدار  - 52 2 11 04k x (k )x     د؟رداجواب مضاعف  

1( 1
2     2( 1

2   

3( 2     4( 2   

 عبارت تعريف شدة ساده شدة - 53
2 2

2
4 12 5 6

2 65 6
x x x x

xx x

   


 
  ؟كدام است 

1( 1
2x 

     2( 2
1x 

   

3( 1
1x 

     4( 2
2x 

   

  ؟تواند باشدعدد مي كدام دو bو  a مقادير رو،روبهبا توجه به شكل  - 54

1( 1
2a    1و

2b          

2( 1
2a    3و

2b   

3( 1
2a   3و

2b    

4( 3
2a    1و

2b    

2ريشه ششم مثبت  - 55 18 (x ) 21دوم مثبت  با ريشة
2

x(   ؟كدام است x مقدار برابر است. (

1( 1
2     2( 1

2   

3( 2     4( 2   

 6سلول داشته باشد، پس از  1210سرطاني در ابتدا  ةتوداگر  .بردميهاي سرطاني را از بين درصد سلول 60 انجام، درماني در هر باريداروي شيم يك نوع - 56

  ؟مانددرماني چه تعداد سلول سرطاني در بدن فرد باقي ميبار شيمي

1( 12 52 10     2( 12 62 10   

3( 12 102 7     4( 12 62 7   

 دقيقه 30 ) 1(رياضي

مجموعه، الگو و دنباله/ 
هاي گويا و  مثلثات/ توان

ها و  هاي جبري/ معادلهعبارت
 هانامعادله

و فصل  3تا فصل  1 فصل
تا  پايان معادلة درجة  4

 هاي حل آندوم و روش
 77تا  1هاي صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدف)1( رياضيهاي 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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30
0

45
0

6

B C

A

 ؟قدرنسبت دنباله كدام است .تر استكوچك برابر مجموع سه جملة 3تر و مجموع دو جملة بزرگ 60 برابريك دنبالة حسابي  اول جملة پنجمجموع  - 57

  (قدرنسبت دنباله مثبت است.)

1( 5    2( 6  

3( 7    4( 8  

  ؟تر باشدمحيط آن بيش اندازة واحد از 5مساحت آن  اندازة چند مربع وجود دارد كه - 58

1( 1    2( 2  

  صفر )4    3 )3

3اگر  - 59 3 1A    6و 4 2 3B    باشند، حاصلA B  ؟استكدام  

1( 3 4     2( 6 2   

3( 3 2     4( 1   

ناهارخوري  خواهيم بر روي يك ميز ناهارخوري يك سفره را طوري قرار دهيم كه ميزان آويزان شدن سفره از هر چهار طرف برابر باشد. اگر ابعاد ميزمي - 60

1 3  215و مساحت سفرهm  ؟آويزان شده است چند مترباشد، سفره از هر طرف   

1( 1     2( 1
2   

3( 3
2     4( 2   

اگر  - 61
2

2 2
1 1
1

cot x
A

tan x sin x


 


  ها تعريف شده هستند.)(عبارت ؟، كدام گزينه صحيح استباشد 

1( 2 2A.cos x sin x     2( 2 2sin x cos x A    

3( 2 2sin x A A.cos x      4( 2 2A.sin x cos x   

  ؟رو كدام استمساحت مثلث روبه - 62

1( 9 3 3( )   

2( 9 3 32 ( )   

3( 9 3 1( )   

4( 9 3 1
2

( )   

39عدد  پنجمبرابر ريشه  Aاگر عدد  - 63 316عدد  هفتمبرابر ريشه  Bو عدد  81   ؟كدام است (AB)3گاه حاصل آن ،باشد 4

1( 6    2( 48  

3( 216    4( 36  
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6z

z

2z

2z

4 -1z

21اگر  - 64 9( x )
x

   3و
3
1

A x
x

  ،3 حاصل باشدA ؟كدام است  

1( 7 3A   2( 33 A   3( 3 3A   4( 11 3A   

  ؟است درستزير  هايگزينهيك از كدام - 65

aباشند و  1دو عدد طبيعي غير  bو  aاگر  )1 ba b گاه باشند، آنa b .است  

2دو عدد حقيقي مثبت باشند و  bو  aاگر  )2 3a b گاه باشد، آنa b .است  

0اگر  )3 a b  1گاه باشد، آن 1
a b
 .است  

bدو عدد طبيعي باشند و  bو  aاگر  )4 aa b گاه باشد، آنa b .است  

2cotاگر  - 66 x a   1و
1

sin x
a




  ؟كدام است aدر ناحية اول دايره مثلثاتي باشد، مقدار  xو انتهاي كمان  

  5 )4  1 )3  4 )2  صفر )1

2اگر  - 67 20 2 2 125 11 0(x ) (x y )     مقدار  ،باشدy ؟تواند باشدكدام گزينه مي  

1( 5     2( 6   

3( 4     4( 6   

2اگر  - 68 4n(A) x  ،n(B) x  20وn(A B) n(A B) x    مقدار باشد ،n(B A)  ؟استكدام  

1( x     2( 8   

3( 12x      4( 4   

24 هايقدر مطلق اختالف ريشه اگر - 69 4 3 0x x    برابرm 2هاي حاصل ضرب ريشه، باشد 5 1mx x m   كدام است؟  

1( 3
2     2( 1

2   

3( 2     4( 1   

  ؟كدام است zقدار م ،باشد 36z باقيمانده برابر با حجم اگر .كه بخشي از آن بريده شده است لي استمكعب مستطيشكل زير،  - 70

1( 1
2   

2( 7
2   

3( 3
2   

4( 5
2   

  

  

است كه  سؤالي 20تا  10هاي بستهها، مربوط به هر مبحث در كنار آن درج شده است. منظور از پيمانه هايپيمانهها، تعداد امسال در برنامة راهبردي آزمون
  وجود دارد. هاي آبيكتاببراي هر مبحث در 
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رسم هايي مساوي دايره Bو  Aهاي كش و پرگار، ابتدا به مركزبه كمك خط ABخط براي رسم عمودمنصف پاره - 71

  لزوماً چگونه باشد؟ ها بايدكنيم؛ شعاع اين دايرهمي

   ABتر از نصف طول بيش) 2    دلخواه) 1

  ABبرابر با طول  )AB     4تر از نصف طول كم) 3

  ؟كنددايره را مشخص مي اين مركزاند. كدام گزينه معلوم CDو  ABغيرموازي  وتردو اي از دايره ،مطابق شكل - 72

   BCو  ADخط محل تالقي دو پاره) 1

 .كندرا به هم وصل مي CDو  ABهاي خطي كه وسطوسط پاره) 2

   CDو  ABهاي محل تالقي عمودمنصف) 3

   ADوسط ) 4

A، مثلثاين سه خطاز تالقي كنيم تا رسم مي مقابل آن خطي موازي ضلع Cو  A ،Bنقاط  هر يك از از ABCدر مثلث  - 73 B C   .اگر  ايجاد شودO 

Aهاي اضالع مثلث منصفمحل برخورد عمود B C   ؟نيستكدام گزينه درست  ،باشد  

1 (A O B O C O        2 ( محيطA B C

   دو برابر محيط ،ABC


 است. 

3 (O داخلي سازهايمحل برخورد نيم ABC


Aمساحت) 4  است.  B C

  چهار برابر مساحت ،ABC


    است.  

  ؟نداردهاي زير مثال نقض يك از گزاره، كدامABCبراي مثلث  - 74

  به يك فاصله باشد. Cو  Bاي وجود ندارد كه از نقطه AHروي ارتفاع ) 1

 داخل آن قرار دارد. ،مثلث ضلعترين بزرگ ارتفاع وارد بر) 2

  داخل يا بيرون مثلث است. هامنصفنقطة همرسي عمود) 3

  برابر نيست. BCبا طول ضلع  AMطول ميانة ) 4

  ؟باشد 5وجود دارد كه طول يك ضلع آن  6و  4االضالع با طول قطرهاي چند متوازي - 75

  صفر) 4  2) 3  1) 2  شماربي) 1

2اگر  - 76 3 5 5 5
2 3 5 5

x y z   
  ، حاصل گاهآن x y z  ؟كدام است  

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

دقيقه 25 ) 1هندسه (

هاي هندسي و استدالل/  ترسيم
تالس، تشابه و   قضيه

 كاربردهاي آن
 2و فصل  1فصل 
 52تا  9هاي 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 امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

A

B

C

D
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C

A

M

B

O

N

32

1 1/5

1داريم  ABCDدر ذوزنقة  ،مطابق شكل - 77
3

DE

EA
  وEF || AB.  اندازةPQ ؟است كدام  

1 (9      

2 (7 

3 (8  

4 (10  

  ؟است MBCچند برابر مساحت  NBCمساحت مثلث  ،در شكل مقابل - 78

1 (4
5

   

2 (5
6

  

3 (1   

4 (6
5

   

  اي بر هم عمود باشند، ارتفاع ذوزنقه واسطة هندسي . . . است.الزاويهقائم ةاگر دو قطر ذوزنق - 79

  ترساق غيرقائم و قاعدة كوچك) 4  تربزرگساق قائم و قاعدة ) 3  هاقاعده) 2  هاقطر) 1

  ؟است ABCچه كسري از مساحت مثلث  SNPمساحت مثلث  .هستند ABCوسط اضالع مثلث  Pو  M ،Nدر شكل زير  - 80

1 (1
6

      

2 (1
8

  

3 (1
9

   

4 (1
12

   

  
متر سانتي 3 ةبه فاصل Bمتر و از سانتي 7 ةبه فاصل Aوجود دارد كه از در صفحه قرار دارد. چند نقطه  B ةمتر از نقطسانتي 4 ةفاصل به A ةنقط - 81

  باشد؟ 

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

  چند درجه است؟ BOCةاز هر سه خط به يك فاصله باشد، زاوي O ةكند. اگر نقطقطع مي Cو  Bرا به ترتيب در نقاط dو dخط موربي دو خط موازي - 82

1( 105  2( 60  3( 90  4( 75  

A)ˆ090 ةالزاويروي محيط مثلث قائم - 83 ) ABC هاي اي وجود دارد كه از رأسنقطهB  وC متر و از رأس سانتي 5 ةفاصلبهA متر سانتي 3 ةفاصلبه

  است؟  مترچند سانتي وتر اين مثلث ة. اندازاست

1( 3 20  2( 4 5  3( 20  4( 5 20  

  ؟نباشددرست  ممكن استطول اضالع يك مثلث باشند، كدام گزينه  cو  a ،bاگر  - 84

1( 2a ،2b 2وc .2 )2  طول سه ضلع مثلثي هستندa ،ab وac .طول سه ضلع مثلثي هستند  

3( 
2
a ،

2
b و

2
c .2 )4  طول سه ضلع مثلثي هستندa  ،4b  7وc  .طول سه ضلع مثلثي هستند  

  شاهد (گواه) –) 1هندسه (

16

8

P Q

A B

CD

FE

C

A

P

M

B

S
N
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4

3AEدر شكل مقابل  - 85 EB ،2DC BD  وF  وسطAC  است. مساحت چهارضلعيAEDF كسري از مساحت مثلث  چهABC  است؟  

1( 1
4

  

2( 1
2

  

3( 5
12

  

4( 7
12

  

2اند. اگر موازي مشخص شده خطپاره دو جفت در شكل زير - 86
5

BE

DF
 ،نسبت گاه آنAC

CE
 كدام است؟  

1( 2
5

  

2( 3
5

  

3( 2
3

  

4( 3
2

  

  از وتر كدام است؟  A ةنقط ةگاه فاصلباشد، آن 2و  5/1قائمه  ةوسط وتر از اضالع زاوي ةقائمه است، اگر فاصل A ة، زاويABCدر مثلث  - 87

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

 كدام است؟  xبا توجه به شكل زير،  - 88

1( 2  

2( 2  

3( 2 1   

4( 2 2 1( )  

3اگر زيردر شكل  - 89
2

BD

AD
، نسبت  گاهآنAB

AC
  كدام است؟  

1( 6
2    

2( 3
4

  

3( 9
4

    

4( 9
2

  

2هادر دو مثلث متشابه، نسبت مساحت - 90
3

 نسبت اضالع است. مساحت مثلث بزرگتر چند برابر مساحت مثلث كوچكتر است؟ 

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

  

  باشد.هاي استاندارد كنكور ميهاي كانون با سؤالهاي آزموناز آزمون گواه مقايسة سؤالهدف 
  گيرند.اي در نظر ميهاي كانون در كارنامه براي آن تراز جداگانههاي طراحي جديد آزمونبه همين دليل براي مقايسه با سؤال
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m

37

(1) (2)

1

0

F

m2

cm

cm

آب

ج�وه

27

4

گاز

A

B

  
 

 

  

2، با تندي ثابت 200kgاي به جرم ماهواره - 91 km

s
  چرخد. انرژي جنبشي اين ماهواره برحسب مگاژول كدام است؟ دور زمين مي 

1 (64 10   2 (62 10   3 (400   4 (200   

5ابعاد كالس درسي  - 92 6 3m m m  31اگر چگالي هوا  .است 3 kg
/

m
  ؟ جرم هواي درون كالس چند كيلوگرم است ،باشد 

1 (90  2 (7/11  3 (3/47  4 (117  

از يك شلنگ، آب با آهنگ ثابت  - 93
3

544 10 m

s
 صورت و به» گالن«شود، برحسب يكاي شود. مقدار آبي كه از اين شلنگ در هر ساعت خارج ميخارج مي

  ليتر است.)  4/4نمادگذاري علمي كدام است؟ (هر گالن معادل 

1 (36   2 (360   3 (13 6 10/    4 (23 6 10/    

56 با برابر ،تواند تحمل كندحداكثر فشاري كه يك جسم مي - 94 10 Pa توان پايين برد تا در هم از آب دريا مي چند متري است. اين جسم را حداكثر تا عمق

10( ؟نشكند N
g

kg
 ،3

310 kg

m
 JA  5و

0 10P Pa(   

1 (45  2 (55  3 (60  4 (50  

كنيم در اين مايع اندازيم، مشاهده ميمي Bشود و وقتي آن را داخل مايع كنيم روي آن شناور ميانداخته و مشاهده مي Aرا داخل مايع جسمي  - 95

b(Fكدام گزينه اندازة نيروي شناوري وارد از طرف دو مايع به جسم شود. در ور ميغوطه   ؟ده استبه درستي مقايسه ش (

1 (b A b B(F ) (F )     2 (b A b B(F ) (F )  

3 (b A b B(F ) (F )    4 (توان اظهارنظر قطعي كرد.نمي  

31متر جيوه است؟ (محبوس در داخل لوله چند سانتي گازدر شكل زير، فشار  - 96 g

cm
 JA ،313 5 g

/
cm

 ½¼Ã]  75و فشار هواcmHg (.است  

1 (81    

2 (69  

3 (63  

4 (44  

  

در  2F ثابت نيرويانجام شده توسط است. كار  1W برابر با روي سطح افق dپس از طي مسافت  1F ثابت كار انجام شده توسط نيروي)، 1در شكل ( - 97

37؟ است 1Wچند برابر  2d افقي پس از طي مسافت ،)2شكل ( 0 8(cos / )   

1 (5/2     

2 (5  

3 (2/3  

4 (10  

 ) 1(فيزيك 
دقيقه 25

  گيريفيزيك و اندازه
هاي فيزيكي مواد / كار، / ويژگي

  انرژي و توان
تا  پايان پايستگي  3و فصل 2، 1هاي فصل

  انرژي مكانيكي
  70تا  1هاي صفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  ، )1فيزيك (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
  ي آزمون امروز چيست؟گذاري شما برابوده است؟ هدف 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

  

F F2 12
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80

10

K(J)

x(m)

30
0

1زمان دو نيروي هم ،4kgبه جسمي به جرم  - 98 9 4F i j (N)  
 

2و   3 3F i j (N)  
 

جا جابه yمتر در جهت محور  2 به اندازة وارد و جسم 

1Fي توسط نيروها روي جسم شود. كار كل انجام شدهمي


2Fو  


  ؟ چند ژول است 

1 (12  2 (14  3 (27  4 (28  

در راستاي  8m ةبه انداز ،تحت تأثير نيروهاي وارد بر آن جسم است و m ،40Nوارد بر جسمي به جرم  جنبشي ، بزرگي نيروي اصطكاكزيردر شكل  - 99

37؟ چند نيوتن است 1Fي روني ،باشد ژول 1600 جاييدر اين جابه شود. اگر كار كل انجام شده بر روي جسمجا ميابهجافق  0 8(cos / )   
1 (120     

2 (40  

3 (240  

4 (80  

تندي آن به  ،و پس از مدتي هشدصورت افقي وارد نيوتون به 20نيروي خالص سطح افقي به حال سكون قرار دارد،  يك كه روي 10kgه جسمي به جرم ب - 100

8 m

s
  ؟ است SIجايي انجام شده در مدت حركت، چند واحد ترتيب از راست به چپ كار كل نيروي خالص وارد بر اين جسم و مقدار جابهرسد. بهمي 

1 (320  - 16  2 (640 – 32  3 (320  - 32  4 (640  - 64  

جايي متوالي در پايان دو جابهشود. تندي اين جسم وارد مي در راستاي افقي Fنيروي ثابت و خالص  كه روي يك سطح افقي قرار دارد، يبه جسم ساكن - 101
  ؟ است dچند برابر  d رسد.مي 4vو  2vترتيب به ، بهdو  dهاي به اندازه

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

20m ةرا از پايين سطح شيبداري با تندي اولي 2kg، جسمي به جرم زيردر شكل  - 102

s
نيروي  بزرگي كنيم. اگربه سمت باالي سطح شيبدار پرتاب مي 

210m( ؟شودروي سطح شيبدار متوقف مي برحسب متر باشد، جسم پس از طي چه مسافتي 40N آن در برابر حركت وارد بر جسم اصطكاك
g

s
(   

1 (16   

2 (4  

3 (32  

4 (8  

ر اين برحسب مكان جسم مطابق شكل زير است. د شده،پرتاب  0v ةبا سرعت اولي xدر امتداد محور  و روي سطح افقي كه جسمينمودار انرژي جنبشي  - 103
  ؟ جسم چند نيوتون است بين سطح و جنبشي نيروي اصطكاك ، بزرگيجاييجابه
1 (40    

2 (20  

3 (10  

4 (8  

   كند؟كدام گزينه عبارت زير را به درستي كامل مي - 104
  ». . . و نيروي خالص وارد بر آن . . . است. هموارهچرخد، . . . آن، اي كه با تندي ثابت به دور زمين ميماهواره«

  صفر -ثابت -انرژي جنبشي) 2    غير صفر -ثابت -انرژي جنبشي) 1

  غير صفر - غير صفر -يند نيروهاي وارد بركار برا) 4  صفر - صفر -يند نيروهاي وارد بركار برا) 3

m 37
0

F N2 150
F ?1
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300

1/6

A

B
m

600
(1)

7

2 Q

m

m

P

 50 در مقايسه با حالت اول سبت به سطح زمينمتر سقوط، انرژي پتانسيل گرانشي آن ن 10شود. اگر بعد از از سطح زمين رها مي hجسمي از فاصلة  - 105
  ؟ چند متر است hدرصد كاهش يافته باشد، ارتفاع 

1 (20  2 (5  3 (50  4 (40  

 ؟چند متر بر ثانيه خواهد بود كاغذاين  چه مقاومت هوا ناچيز باشد، حداكثر تنديشود. چنانسطح زمين رها مي از متري 5از فاصلة  mبه جرم  كاغذي - 106

210m
(g )

s
    

  بستگي دارد. كاغذبه مسير حركت ) 4  20) 3  10) 2  5) 1

جسم و سطح ناچيز باشد،  بين چه اصطكاككنيم تا مسير انحنادار شكل زير را بپيمايد. چنانمتري از سطح زمين رها مي 7به فاصلة  Pجسمي را از نقطة  - 107

210m؟ رسد، چند متر بر ثانيه استمي Qتندي جسم وقتي به نقطة 
(g )

s
   

1 (5    

2 (5 2   

3 (10   

4 (10 2   

3با تندي  mاي به جرم مطابق شكل زير، گلوله - 108 m

s
 و جسم ين سطحشود. اگر اصطكاك بپايين پرتاب ميو مماس بر سطح شيبدار به طرف  Aاز نقطة  

210m؟ است SIچند واحد  Bناچيز باشد، تندي گلوله در نقطة 
(g )

s
   

1 (5    

2 (17   

3 (41   

  به جرم گلوله بستگي دارد.) 4

 اي كه با امتداد قائمدر لحظه تندي آونگ اگر .به سقف آويخته شده است حاصل،بسته شده و آونگ متر  3به طول  سبك هاي يك ريسمانتنااي به گلوله - 109

210m؟ متر استگلوله از سقف چند سانتي ةترين فاصلكم ،پوشي از مقاومت هوابا چشم ،متر بر ثانيه باشد 20برابر با  ،سازدمي 60 ةزاوي
(g )

s
   

1 (70    

2 (150  

3 (50  

4 (100  

mاست، آب با تندي اولية  cm215اي شكل آن مطابق شكل زير، از شير آبي كه مساحت سطح مقطع دايره - 110

s
شود. قطر جريان طور پيوسته خارج ميبه 4

3متر است؟ (ج آب چند سانتيزير محل خرو يمترسانتي 45آب در فاصلة  ، m
g

s210  (.و مقاومت هوا ناچيز است  

1 (2   

2 (2 3   

3 (4  

4 (3 2  
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  ؟مطلب درست است كدام - 111

  ايزوتوپ ناپايدارند. 5هاي طبيعي هيدروژن، از بين ايزوتوپ) 1
  يكسان هستند. pتعداد و  Z ،Aهاي يك عنصر در ايزوتوپ) 2
  .داشته باشندهاي سازنده، جرم يكساني طبيعي از عنصري معين، اتم در يك نمونة ندارد امكان) 3
  ديگر تفاوت دارند.ها در خواص فيزيكي وابسته به جرم، مانند چگالي با يكايزوتوپ) 4

  ؟كدام مورد صحيح است - 112
  يكسان است. كامالً شامل عنصرهايي با خواص شيميايي ايهر ستون از جدول دوره) 1
  شود.با پيمايش هر دوره از راست به چپ، خواص عنصرها به طور مشابه تكرار مي) 2
  جرم اتمي ميانگين است. دهندة يك عنصر و تمام اطالعات شيميايي آن مانند عدد اتمي وهر خانه از جدول تناوبي نشان) 3
  ممكن است در جدول تناوبي، عدد اتمي دو عنصر متفاوت يكسان باشد.) 4

  است؟ نادرستينه كدام گز - 113

99م نسيايزوتوپ تك راديو) 1
43( Tc) اي ساخته شد.نخستين عنصري بود كه در واكنشگاه (راكتور) هسته  

238ايزوتوپ ) 2 U رود.اغلب به عنوان سوخت در راكتورهاي اتمي به كار مي  
  باشند.هاي توليد شده در ايران مينمونه از راديو ايزوتوپهاي تكنسيم و فسفر دو راديو ايزوتوپ) 3
  سيارة مشتري برخالف سيارة زمين بيشتر از جنس گاز است.) 4

114 - 191 204 10/  چند  تقريببه اتم نقره چند گرم جرم دارد و جرم هر اتم آنamu 1108 ؟است(Ag g.mol ) ها را از راست به چپ بخوانيد.)(گزينه  

1 (52 10 - 241 66 10/     2 (52 10 - 108  

3 (32 16 10/  - 241 66 10/     4 (32 16 10/  - 108   
جرم اتمي  ،درصد باشد 20تر و فراواني ايزوتوپ سبك 2با  برابر تفاوت تعداد نوترون در اين دو ايزوتوپباشد و  طبيعي برم داراي دو ايزوتوپاگر  - 115

80رم راب(جرم اتمي ميانگين  ؟است amuتر چند ايزوتوپ سنگين amu (.در نظر بگيريد  
1 (6/80  2 (6/79  3 (4/80  4 (9/80  

  ؟د زير درست استربا توجه به طيف نشري خطي اتم هيدروژن چه تعداد از موا - 116
3nجايي الكترون از رنگ نور نشر شده در طي جابه -الف   2بهn  است. مشابه هاي ليتيمتركيب با رنگ نور شعلة  
  باشد.هاي مس سبز رنگ ميهمانند رنگ نور شعله تركيب در اين طيف 486nmنوري با طول موج  - ب
6nجايي الكترون از طول موج نور حاصل از جابه - پ   2بهn   410در اين طيفnm باشد.مي  
  همانند المپ نئون خواهد داشت. يرنگ ،در اين طيف 656nmنوري با طول موج  - ت
1 (2  2 (4  3 (3  4 (1  

  . . . جزبه ،هاي زير درست هستندگزينه ةهم - 117
  مي است.وكروسكوپي گسسته يا كوانتيانرژي نيز همانند ماده در نگاه م) 1
  تر است.از آن بيش هاييمحدودهها در ها در همة نقاط پيرامون هسته حضور دارند ولي احتمال حضور آنالكترون) 2
  گام بسيار مهمي براي بهبود نگرش دانشمندان نسبت به ساختار اتم بود.توجيه طيف نشري خطي هيدروژن ) 3
  با افزايش انرژي همراه است. همواره هاهاي اطراف هسته در اتمجايي الكترون در بين اليهجابه) 4

 )1شيمي (
 دقيقه 25

كيهان زادگاه الفباي هستي/  
 ردپاي گازها در زندگي

تا پايان رفتار   2و فصل  1فصل 
 اكسيدهاي فلزي و نافلزي

 60تا  1هاي صفحه

 سؤالگذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة هدف
 ، )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 امروز10اري چند ازگذهدفآزمون قبل10چند از
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  ؟اندچند مورد از مطالب زير درست - 118
  ها در هر اليه، آرايش و انرژي معيني دارند و اتم از پايداري نسبي برخوردار است.، الكترونو در حالت عادي براساس مدل كوانتومي -الف
  يابند.الية باالتر انتقال مييك ها با جذب انرژي همواره به هاي آنالكترون ،ها در حالت پايه انرژي داده شوداگر به اتم - ب
  هاي برانگيخته پرانرژي و ناپايدارند و تمايل دارند با از دست دادن انرژي در نهايت به حالت پايه برگردند.اتم - پ
  الكترون را دارد. 18سومين اليه در اتم، گنجايش  - ت
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

1 با برابر زير يوني هايآنيون در چه تعداد از تركيبكاتيون به تعداد نسبت  - 119
  ؟است 2

  »اكسيددي كربن -دكلسيم فلوئوري - ليتيم بروميد - سولفيدسديم - اكسيدپتاسيم -منيزيم اكسيد«
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  كدام مطلب صحيح است؟ - 120

2Bو  A پايدار هايداراي يونقطعاً  B.و  A. اينقطه -آرايش الكتروني با هايعنصر )1  .هستند  
4داراي يون پايدار  ،جاي دارداي جدول دوره 14و گروه  3 دورةعنصري كه در  )2  .است  
  دهد.سديم و كلر روي نمي اندازة در تغييري ،فلز و نافلز هايدر فرايند توليد نمك خوراكي و تبادل الكترون بين اتم )3
  ن اتم است.آشمارة گروه  با يكان برابر اينقطه -هاي اطراف هر اتم در ساختار الكترونتعداد الكترون )4

1lالكترون با  15اتم عنصري داراي  - 121  ؟اين اتم درست است دربارةاز مطالب زير  باشد. چند موردمي  
0lهاي با شمار الكترون -الف  است 8برابر  آندر.  
  الكترون موجود است. 3در الية ظرفيت اين اتم  - ب
  اي تعلق دارد.جدول دوره pبه عناصر دستة  - پ
  باشد.مي 33اتمي آن برابر عدد  - ت
  است. از الكترون پر شده كامال الية الكتروني 3داراي  - ث
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  باشد كه . . . جدول تناوبي بعد از آن قرار دارد.. . . مي دستة هايعنصر وقرار دارد و جزجدول تناوبي در گروه . . . و دورة . . .  20Xعنصر  - 122
1 (3 - 4 - p- اولين عنصر دستة s     2 (2 - 4 - s-  دستة اولين عنصرd   
3 (3 - 3 - s-  دستة اولين عنصرp     4 (2 - 4 - p-  دستة اولين عنصرd   

  است؟ نادرستكدام گزينه  - 123
  است. 11Naهاي ظرفيتبرابر شمار الكترون 35Br  ،5هاي ظرفيتشمار الكترون )1
nشود كه مجموع اي زودتر پر ميها، زيراليهدر پر شدن زيراليه )2 l تر باشد.آن كم  
  كند.هاي كروم و مس از قاعدة آفبا پيروي نميآرايش الكتروني اتم )3

1H ،2عناصر  اي عنصرها، تنهادر جدول دروه )4 He ،3Li  4وBe  0هايي با داراي الكترونفقط در آرايش الكتروني خودl  باشند.مي  

  ؟است نادرستاز مطالب زير  يككدام - 124
  كنند.مينب اكسيد مورد نياز خود مستقيماً از هواكره جذديكربن را برخالفگياهان، نيتروژن  )1
  ميليون سال پيش تا كنون، نسبت گازهاي سازندة هواكره تقريباً ثابت مانده است. 200از  )2
  .كردجزء هواي مايع با خلوص زياد تهيه  از تقطير جزء به توانمي رود،اثر در جوشكاري به كار ميكه به عنوان محيط بيرا گاز آرگون  )3

78 دمايدر  )4 C ، آيد.اكسيد موجود در هوا به حالت مايع در ميديگاز كربن  
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  ؟است درستكدام گزينه  - 125
  كيلومتري از سطح زمين امتداد يافته است. 500اثر گوناگون است كه تا فاصلة اتمسفر كرة زمين مخلوطي از گازهاي بي) 1
  دانست. آناي بودن توان دليلي بر اليهدما در هواكره را مي رروند تغيي) 2
  كند.كلوين افت مي 279در الية تروپوسفر با افزايش ارتفاع به ازاي هر كيلومتر، دما حدود ) 3
  كنيم.ه در بخشي از آن قرار دارد كه ما در آن زندگي ميرجم هواكحدرصد  75حدود ) 4

  ؟انداز مطالب زير درست ردچند مو - 126
  .دهدتشكيل ميدرصد جرمي از مخلوط گاز طبيعي را هليم  7حدود  -الف
  .شوداستفاده مي MRIهاي تصويربرداري مانند از هليم در جوشكاري و خنك كردن قطعات الكترونيكي در دستگاه - ب
  پذيري ناچيزي دارد.بو و غيرسمي است و واكنشآرگون گازي سفيد رنگ، بي - پ
  ترند.توليد هليم در مقياس صنعتي مناسبمنابع زميني هليم، از هواكره سرشارتر و براي  - ت
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  ؟است نادرستكدام گزينه  - 127
  به گاز اكسيژن موجود در هوا نسبت داد. توان آن رامي هايي است كهها از جمله واكنشفرسايش سنگ) 1
  روند.محلول در آب از بين مي 2COها با كاهش مقدارمرجان) 2
  باشد.تر مين از هوا كمآي است و چگالي رنگ و سمبي ،بوكربن مونوكسيد گازي بي) 3
  شود.ها با آب، اسيد توليد ميزيرا از واكنش اغلب آن ؛نامنداكسيدهاي نافلزي را اكسيدهاي اسيدي مي) 4

  ؟شوندها آزاد ميراست به چپ كدام گازترتيب از ) به3) و (2، در حالت (استهواي مايع  جزءجزءبه شكل زير مربوط به تقطير - 128
 

  
  آرگون -اكسيژن) 4  اكسيژن -نيتروژن) 3  نيتروژن -آرگون) 2  آرگون -نيتروژن) 1

. هاي پيوندي به ناپيوندي در اين مولكول برابر با . . . استساختار لوويس . . .، . . . ساختار لوويس . . .، . . . پيوند دوگانه است و نسبت شمار الكترون - 129

6 7 8 16( C, N, O, S)   
1 (CO ،مانند ،HCN ،2) 2    4، دارايSO ،مانند ،CO ،2، داراي  

3 (HCN ،2، برخالفCO ،2) 4    4، فاقدCO ،2، همانندSO ،1، داراي
2   

  است؟ نادرستكدام گزينه  - 130
  كند و اكسيژن كافي در محيط واكنش وجود دارد.دهد كه وسيلة گازسوز به درستي كار ميرنگ زرد شعله، نشان مي) 1
  از گاز گرفتگي به دليل رعايت نكردن اصول ايمني هنگام استفاده از وسايل گرمايشي است. بيشتر مرگ و ميرهاي ناشي) 2
 دهد.رو در كتاب درسي اثر هيدروكلريك بر روي برگ گياه را نشان ميشكل روبه) 3

 

 

  
   شود.خوردگي پوست بدن ميگاهي خاصيت اسيدي باران باعث خشكي و ترك) 4
  

بود؟ بهتر  امروز آزمون در عمومي درس كدام هاي سوال كيفيت - 131   
 )1انگليسي (زبان )4  )1دين و زندگي ( )3  )1، زبان قرآن (عربي )2  )1فارسي ( )1

 بود؟ بهتر  امروز آزمون در اختصاصي درس كدام هاي سوال كيفيت - 132
 )1شيمي ( )4   ) 1فيزيك ( )3    )1هندسه ( )2     )1رياضي ( )1
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  گذاري دو  درس و گو با پشتيبان دربارة هدفگفت                   
   وگو كرد؟درس گفت 2گذاري آيا پشتيبان شما در تماس تلفني خود با شما دربارة هدف -289

  درس صحبت نكرديم. 2گذاري خير، در اين نوبت دربارة هدف )1
  پشتيبان با من تماس تلفني نگرفت. )2
  مؤثر بود. درس، از لحاظ زمان كافي و از لحاظ كيفيت كامالً 2گذاري هدفوگوي ما دربارة گفت )3
  درس صحبت كرد. 2گذاري پشتيبان با من دربارة هدف )4

   انـي پشتيبـتلفنتمـاس                
   با شما تماس تلفني گرفته است؟تاكنون  از آزمون گذشته آيا پشتيبان شما -290

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

                                     ي؟ـتماس تلفني:چه زمان
  با شما تماس گرفت؟  يـچه زمان پشتيبان -291

 تماس توافق كرده بوديم) ساعت(قبال در مورد روز و طبق توافق قبليدر زمان مناسب ) 1
 تماس گرفت(البته قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم) زمان مناسبدر ) 2
 تماس گرفت.پنج شنبه(روز قبل از آزمون) در روز ) 3
 گرفت. روز يا ساعت نامناسب تماسدر ) 4

  :چند دقيقه؟تلفنيتماس 
  ؟با شما تماس تلفني داشت چند دقيقهپشتيبان شما  - 292

  دقيقه           5دقيقه تا   3) 2    يك دقيقه تا سه دقيقه) 1
  دقيقه   10بيش از ) 4    دقيقه  10تا   5بين ) 3

  رفع اشكالكالس        
  آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي كنيد؟ -293

 شركت خواهم كرد.                       پشتيبان خودمبله، امروز در كالس رفع اشكال ) 1
  شركت خواهم كرد(زيرا به آن درس نياز بيش تري دارم) پشتيبان ديگربله، در كالس ) 2
  اما من امروز شركت نمي كنم.)  پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار مي كند 3
  پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار نمي كند.) 4

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

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

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

  تند.) خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون (و حتي گاهي اوقات پس از آن) داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هس1
  شود اما نه به طور كامل) اين موضوع تا حدودي رعايت مي2
  شود.شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد ميشوند و بعداً وارد حوزه مي) بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي3
  شود.نظمي و سروصدا ايجادنميگرفته شده و بياي در نظر شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي4

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

  ) ضعيف4  ) متوسط3  ) خوب2  ) خيلي خوب1
  ترك حوزه –پايان آزمون      
  شود؟ميداده خروج زودهنگام ي اجازه قبل از پايان آزموني شما به داوطلبان آيا در حوزه -297

    شود.ي ترك حوزه داده مي) بله، قبل از پايان آزمون اجازه1
    ) گاهي اوقات2
      ) به ندرت3
  گاه) خير، هيچ4

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

 ) ضعيف4   ) متوسط3  ) خوب  2  ) خيلي خوب1

 پشتيبــان


