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  معني چند واژه صحيح است؟ - 1
بهايم:  –وك: قورباغه غ –سختي ه: صممخ –وش: آشفته مش –يل: دسته خ –رقت: نااميدي ف –گران ايدان: حيلهك –هليت: لياقت ا – غارب: ميان دو كتف«

 »معاش: زندگي – چارپا
 ده) 4  ) نه3  هشت) 2  هفت) 1

 است؟ متفاوتها با ساير گزينه در كدام گزينه» واو«دستوري نقش  - 2
  چه شود گر من و تو چند قدح باده خوريم) 2 ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند) 1
 لب و دندانت را حقوق نمك) 4 ) ملكا ذكر تو گويم كه تو پاكي و خدايي3

  و اضافي به كار رفته است؟چند ضمير پيوسته در نقش مفعولي  ترتيببهدر ابيات زير  - 3
  عشق رفت هيچ حسابش مگير/ آب حيات است عشق در دل و جانش پذيرالف) عمر كه بي

  ب) نه بلبل بر گلش تسبيح خواني است/ كه هر خاري به تسبيحش زباني است
  ج) ديروز بر آن بود كه بازم بنوازد/ امروز بر آن نيست كه ديروز بر آن بود

 ام افتاد در دام هوسو دانة خال تو ديد/ طاير انديشهد) مرغ دل تا دام زلف 
 دو –چهار ) 4  چهار –) دو 3  يك –) پنج 2  سه –سه ) 1

  وجود دارد؟ غلط امالييهاي زير، چند در ميان تركيب - 4
 –تالطم ندگي بيز –حران بلوغ ب – برهنگي و عاجزي – اطّالع بر رقعه – رارحقّة اص –اغذ زير بغل ك –ابلة لئيمي مق – هاقض پيمانن –عذاب قرض «

 » غازشندرحقوق 
 يك) 4  ) دو3 سه) 2  چهار) 1

  كدام موارد صحيح هستند؟ - 5
  الف) عشق، عرفان، مرثيه، مناجات، گاليه و شكايت، مفاهيم ادبيات غنايي هستند. 

  است.» سفرنامه«ب) ناصرخسرو شاعر و نويسندة قرن ششم، پديدآورندة 
  اثر نيما يوشيج است.» زدهارزيابي شتاب«هري و اثر سهراب سپ» اتاق آبي) «ج
  اثر محمدبن منور است.» اسرار التوحيد«بن زيد طوسي و احمدبن محمد اثر» (ع) تفسير سورة يوسف) «د
 شود.هاي شعري غزل، مثنوي و رباعي سروده ميدر قالبمعموالً ) ادبيات غنايي فقط به نظم و ـه
 »ب«و » الف«) 4  »ـه«و » د«) 3  »ج«و » ب«) 2  »د«و » الف«) 1

 است؟ نرفتهدر كدام گزينه، آراية سجع به كار  - 6
  بدر در ميدان او هاللي بودي و رستم به دستان او زالي.) 2 اندك اندك خيلي شود و قطره قطره سيلي گردد.) 1
 معامله درست. نه هر كه در مجادله چست، در) 4 ) نصيحت پادشاهان كردن، كسي را مسلم بود كه بيم سر ندارد.3

 در كدام بيت، هر دو آراية تشبيه و استعاره به كار رفته است؟ - 7
  به سوي گل زان روي / گل ز شادي نگنجد اندر پوست  يروي كرد) 1
  خوش و خندان زادم/ عشق آموخت مرا شكل دگر خنديدنگرچه من خود ز عدم دل) 2
  چند دوانيش) وين دهر دونده به يكي مركب ماند/ كز كار نياسايد هر 3
 ها گردم/ عقيق و زر و ياقوتم، والدت ز آب و طين دارمشعاع آفتابم من اگر در خانه) 4

 اي آمده كه با از دست دادن معناي قبلي خود، معناي جديدي به خود گرفته است.گزينة . . . واژه جزبهها در همة گزينه - 8
  ز بس البه و مهر و سوگند و پند/ ازو ايمني يافت شاه از گزند) 2 ارتر از سوفزبانهم شود بي/ به خداي ار بدين مقام رسد) 1
 چه اندر سفينة دل ماست/ نتوان يافت در سفينة نوحآن) 4 ) كوه با حلم تو خفيف و لطيف/ روح با لطف تو كثيف و جسيم3

 ؟نداردقرابت مفهومي با كدام بيت » هانظري باشد، رفتن به گلستانتا خار غم عشقت آويخته در دامن/ كوته«بيت  - 9
  سعدي چو اسير عشق ماندي/ تدبير تو چيست؟ ترك تدبير) 2 از صد كليداست تر ها دست برد/ قفل او دلكشخار او از جمله گل) 1
 يدرد او بِه از قبول ديگران/ لعل و مرواريد، سنگش را مر) 4 ها فضل داد/ وان جفا را از وفاها برگزيددرد) را بر كرم ) آن الم (=3

 با كدام بيت قرابت معنايي دارد؟» هامان اُخت شد.تر بست تا دست آخر با حقارت زندگيهرچه بر او تنگ گرفتند، كمربند خود را تنگ«مفهوم عبارت  - 10
   زمانه عرصه براي ضعيف، تنگ گرفت/ هماره بهر توانا، فراخ ميداني است )1
  ديد، خانه دگر جا گرفتبارگي، يار كمِ ما گرفت/ چون دل ما تنگ آه به يك) 2
  توانستم چو گل مشت زري پيدا كنمگرفتم تنگ اگر در غنچگي بر خويشتن/ مي) مي3
 بينمكنم با زخم چون مرهم نمييابم/ تحمل ميكنم با درد چون درمان نميمي مدارا) 4

  

 )1(فارسي

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

دقيقه 10
ادبيات غنايي، ادبيات 

   سفر و زندگي
 71تا  44هاي صفحه

 )1نگارش (
گونههاي گزارشهاي عيني، نوشتهنوشته

 71تا  40هاي صفحه

 سؤالگذاري قبل از شروع هر درس در دفترچةهدف
 ، )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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■ ن الصن أو رجمةتّالجواب للحيح في عية: ( التعريب م14 -  11العربي(  

11 - »وا الّجِيعلي المسلمينَ كلّهم أن اليسب وا اهللا أيضاًبذينَ يدعونَ من دون اهللا حتّي اليسب!«: 
  ها نيز خدايشان را نفرين نكنند!نخوانند نفرين نكنند تا آبر مسلمانان واجب است كه همگي كساني را كه جز خدا را مي) 1
  نيز خدا را دشنام ندهند! )هاآن(تا خوانند دهند كساني را كه جز خدا را ميندشنام  ت كهواجب اسمسلمانان ة همبر ) 2
  نيز خداوند را دشنام ندهند! )هاآن(بر همة مسلمانان ما واجب است كه كافران را دشنام ندهند تا ) 3
 ما را نفرين ننمايند!نيز  )هاآن(خوانند نفرين كنند تا نبايد همگي مسلمانان كساني را كه جز خدا را مي) 4

12 - »طَرهذه الظّاهي ممةُ تُسرَةُ الطبيعي و تَح كمنَةالسرَّتينِ في السثُ مد عظُب ورِ غَديهديدةِالشّ مطاراألةٍ سوداء و نزولِ م!«: 
  دهد!هاي شديد روي ميبارش باران شود و دوبار در سال بعد از ظاهر شدن ابري سياه وطبيعي باران ماهي ناميده مي اين پديدة) 1
  هاي شديد روي داده است!ارش بارانناميده شده است و دوبار در سال بعد از ظاهر شدن ابري سياه و ب ماهيهاي طبيعي باران اين پديده) 2
  !دهدهاي شديد دو بار روي ميناراشود و در سال، بعد از ظاهر شدن ابرهاي سياه و بارش بهاي طبيعي باران ماهي ناميده مياين پديده) 3
 دهد!هاي شديد روي ميبارش باران شود و در سال يكبار بعد از ظاهر شدن ابري سياه وها ناميده ميطبيعت باران ماهي ةاين پديد) 4

 عين الصحيح: - 13

1 (﴿موا وبلِ اعتَصبِح اًجميع اللَّه و پراكنده نشويد! : همگي به ريسمان خداوند چنگ بزنيد﴾قوارفَّال تَ و  
  كنند!پنجم ساكنان جهان به زبان عربي صحبت ميهمانا يك»: !ةيي العالم يتكلّمون باللّغة العربإنَّ خُمس الساكنين ف«) 2
  دهد كه معبودهاي مشركان را دشنام ندهند!قرآن به مسلمانان دستور مي »:!القرآن اليأمر المسلمينَ أن يسبوا معبودات المشركين«) 3
 ها بود!رسالت اسالم در گذر زمان دوري كردن از بدي»: !كانت رسالة اإلسالم علي مرّ العصور اجتناب اإلساءة«) 4

 :»و براي گناهانتان طلب بخشش كنيد! است پروردگارمان حق يد، همانا وعدةر كنصب« - 14
  !استغفَروا لذنوبهم ، وربنا حقّصبروا، إنّ وعد ا) 2 !ستغفَروا لذنوبكماصبروا، إنّ وعد اهللا حقّ و ) 1
3 (نانَ، إنّ وعد صبرْارب 4 !بكنَّرن لذنوحقّ و استغف (فَرن لذنوبهنَّنَ، إنّ وعد اهللا حقّ، و استغْصبرْا! 

  الية:التّ الشريفة يةاآل مفهومها اليناسب عين عبارةً - 15
 ﴾تي هي أحسنُهم بِالَّو جادلْحسنةِ موعظَةِ الْحكمةِ و الْإلي سبيلِ ربك بِالْ عداُ﴿

  !حكمةِأن يتكلّم الخلق بِالْ (ص) داًمر اهللا رسوله محميأ) 2 !ن و حسن خطابساس إلي جدال، فليكن بالوجه الحمن احتاج من النّ) 1

 !ة و دليلأن تكون مبنية علي حج عوة إلي المذهب البددلا نَّإ) 4 !يدعو الناس بطرق أربعة نْأوجب علي رسوله  اهللا) 3

16 - ما هو الجواب الصالي؟ؤال التّحيح للس  
 »!؟ماذا في حقيبتك يا حبيبي«

  !أشجار كثيرةٌ) 2    !كتابي و مالبسي) 1
 !رسي الخَشَبي في الغرفةالحقيبة جنب الك) 4    !ليهانحن بحاجةٍ إ) 3

 الكلمات: توضيحفي  أالخطعين  - 17

1 (بشكلٍ حلزونيةٌ شديدةٌ رياح رَّكتَتَح األشيا دائري ها! (اإلعصار)داخلَ ءو تَسحب  
2 (األشع جميع جذباللونُ الّذي يزءاً! (األسود)ةِ السج اقطةِ عليه دون أن يعكس  

  حاب)ارات باردةٍ منَ الهواء! (السارات رطبةٍ و حارةٍ مع تيلتقاء تيلُ عند ايتشكّ) 3
4 (ن الصتحسلسلةٌ مبأنّها م دشاه(الفلم)كةٌرِّورِ الثّابتةِ يظنُّ الم ! 

 يمكنُ أن يكونَ ماضياً أو أمراً: علَالف عين - 18

  في حياتهم! ألنَّهم نيام اوالنّاس انتبه إذا مات) 2 مذنبونَ لذُنوبِهم منَ اهللاِ الغفّارِ!استَغفر الْ) 1
!«منتظرينَ الّذينَ قالُوا: انتَظروا مع الْ) 4 نَهجرُهم!سنصبِرُ علي ما يقولُ الجاهلُونَ و ) 3 للّه إنّما الغيب« 

 في استعمال األفعال: الخطأعين  - 19

  اب منَ الجامعةِ بدرجات عاليةٍ!ستاذُنا الفاضلُ الطلّاُتخَرَّج ) 2 استَرجعها! حقيبتي أمسِ ولكنَّ الشُّرطي قَ لصقد سرِ) 1

3 ( اراللَّيلةَ الماضيةَ و اتي انقَطَع ساعةٍ!تَّالكهرَباء عدري لذ) 4 صلَ بستَغفالرّاحمينَ و الا مأرح حمةتَيأ نبِكن ري ماهللاِ! س 

 نوعه: يختلف عين فعالً - 20
1 (ر رأي شك أنّك ال ال) 2 !غير تعلّم منّي كرة المنضدة و قوانينها خالل شهر واحدأخي الصفرة إلي النّجف األشرف!ك حول المساتغي  
 !فل الغضبان، والدتك حزينة هل تقبل يدها أم ال؟أيها الطّ) 4 كمة في جامعة طهران في هذه السنة!يا حبيبتي، أمي تدرس الح) 3

  

 )1قرآن ( ، زبانعربي

 اند. داراي آزمون گواه (شاهد) هستند كه در برنامة راهبردي با رنگ آبي مشخص شده رياضيو  دين و زندگيدر اين آزمون درس 
 هاي آتي نيز دروسي كه گواه دارند، در برنامه با رنگ آبي قابل تشخيص هستند.در آزمون

دقيقه 15

 مطَرُ السمك
لميالس شالتّعاي 

 4و  3هاي درس
 46تا  23هاي 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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 باشد؟ يك از حوادث واقعة بزرگ قيامت مرتبط مي، كدام است و اين عبارت به كدام»و انَّ علَيكُم لَحافظينَ«بازتاب عبارت شريفة  - 21

  حضور شاهدان و گواهان - »كراماً كاتبينَ«) 2 دادگاه عدل الهيبرپا شدن  - »كراماً كاتبينَ«) 1
  برپا شدن دادگاه عدل الهي - »يعلَمونَ ما تَفعلونَ« )4 حضور شاهدان و گواهان - »يعلَمونَ ما تَفعلونَ) «3

، رواج سنت نيك در ميان مردم را مصداق . . . . . دينيپيشوايان كنيم كه اگر بخواهيم جهان برزخ را از ديدگاه روايات مورد بررسي قرار دهيم، مشاهده مي - 22
 اند.اند و كميت ديدار مؤمن با خانوادة خويش در برزخ را به ميزان . . . . . بيان كردهمعرفي نموده

 آنان تقواي - آثار ماتأخر) 4 هاي آنانفضيلت - ) آثار ماتقدم3 هاي آنانفضيلت - آثار ماتأخر) 2 تقواي آنان - آثار ماتقدم) 1

 شود؟، كدام مفهوم برداشت مي»ينا التُرجعونَاَفَحسبتُم اَنَّما خَلَقناكُم عبثاً و اَنَّكُم الَ«از دقت در آية شريفة  - 23

  شود، لذا الزمة عدل الهي وجود آخرت است.هدف آفرينش انسان به اين جهان محدود نمي) 1
  ا آگاهي آنان از حقانيت آن است.ظنّ منكران معاد نسبت به عبث بودن خلقت، توأم ب) 2
  ) بنابر حكمت الهي، وقوع معاد امري ممكن و شدني است.3
 سوي خداست. هاي حكمت الهي، آفرينش هدفمند انسان و بازگشت وي بهيكي از نشانه) 4

 بريم؟ها در عوالم برزخ و قيامت پي ميبه كدام ويژگي ترتيب، به»ا االنسانُ يومئذ بِما قَدم و اَخَّرَينَبؤُ«از تعمق و مداقّه در آية شريفة  - 24

  دادن نامة اعمال و افزايش هوشياري –وجود شعور و آگاهي) 2 افزايش بيداري و اعتراف به كاستي اعمال - وجود شعور و آگاهي) 1
 دادن نامة اعمال و افزايش هوشياري - برزخ تداوم ارتباط دنيا و) 4 افزايش بيداري و اعتراف به كاستي اعمال - ) تداوم ارتباط دنيا و برزخ3

، »انسان در وجود معاد شك دارد«كند و مطابق با اين آيه اگر بگوييم: سورة قيامت، انگيزة آدمي براي انكار معاد را . . . . . معرفي مي 5قرآن كريم، در آية  - 25
 سخن ما صحت . . . . .

  دارد. - گناه كردن در تمام عمر بدون ترس از دادگاه قيامت) 2 ندارد. - قيامتگناه كردن در تمام عمر بدون ترس از دادگاه ) 1
 دارد. - فراموش كردن آفرينش نخستين خود) 4 ندارد. - ) فراموش كردن آفرينش نخستين خود3

هاي قرآن به اد اشاره دارد و يكي از پاسخ، كدام گزينه به علت انكار مع.»كنندگان . . واي در آن روز بر تكذيب«سورة مطففين:  12تا  10با توجه به آيات  - 26
 اين نوع اعتقاد، چيست؟

  .»گفتند: هنگامي كه ما مرديم و استخوان شديم . . مي« -عدم شناخت قدرت الهي) 1
  .»آوريم، بلكه . . ها را به حالت اول درميهاي آنتنها استخواننه« - گناهكاري و تجاوز) 2
  .»آوريم، بلكه . . ها را به حالت اول درميهاي آنا استخوانتنهنه« -) عدم شناخت قدرت الهي3
 .»گفتند: هنگامي كه ما مرديم و استخوان شديم . . مي« - گناهكاري و تجاوز) 4

تفحص در  ترتيب چه حكمي دارد و مورد دوم، كدام يك از داليل الزامالتفات به سخن شخص ديوانه يا دروغگو در حالت عادي و در حالت اعالم خطر به - 27
 دهد؟مورد معاد را نشان مي

  دفع خطر احتمالي، الزم است. - غيرعقالني - عقالني) 2 احتياط، شرط عقالنيت است. - عقالني - عقالني) 1
 دفع خطر احتمالي، الزم است. - عقالني - غيرعقالني) 4 احتياط، شرط عقالنيت است. - غيرعقالني - ) غيرعقالني3

ترتيب به به» حضور در پيشگاه خداوند«و » چون ذرات گرد و غبار در هواها همپراكنده شدن كوه«، »بساط حيات انسانبرچيده شدن «هر يك از مفاهيم  - 28
 د؟نمراحل قيامت اشاره داراز كدام يك 

 اول -اول - دوم) 4  دوم -اول - ) دوم3 اول -دوم -اول) 2  دوم -اول -اول) 1

 در كدام عبارت شريفه تجلي يافته است؟ كنندگان بازگشت به دنياپاسخ خداوند به درخواست - 29

1 (»فيه ةِ ال ريبيامومِ القلي ينَّكُم اعجمارجعونَ«) 2 »لَي بقالَ ر وتاحدهم الم ذا جاءتّي اح«  
 »لَعلّي اعمل صالحاً فيما تَرَكت«) 4  »كَلّا انّها كَلمةٌ هو قائلُها) «3

 طور صحيح ذكر شده است؟مرحلة دوم قيامت بهدر كدام گزينه، ترتيب وقايع  - 30

  كنار رفتن پرده از حقايق عالم -رسيدگي به اعمال -ها) آغاز حيات مجدد انسان1
  دادن نامة اعمال -حضور شاهدان و گواهان - ) آشكار شدن واقعيت اعمال2
  المكنار رفتن پرده از حقايق ع -حضور شاهدان و گواهان - برپا شدن دادگاه عدل الهي) 3
  ترازوي عدل الهي درسنجش اعمال  -كنار رفتن پرده از حقايق عالم - ها) زنده شدن همة انسان4

  
 

دقيقه 20 )1( دين و زندگي

 تفكر و انديشه
روشن، منزلگاه بعد،   ةآيند

 بزرگ ةواقع
 80تا  50هاي صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 ، )1( دين و زندگيهاي 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
 شما براي آزمون امروز چيست؟ گذاريهدف بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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 . . . . . كه گيردمي قرار سايرين اعمال سنجش ميزان و معيار جهت بدان امامان، و پيامبران اعمال - 31

  . نداگناه و خطا از معصوم) 2 .استه عين آن چيزي است كه خدا دستور داد )1
  .بشرند هدايت براي خدا برگزيدگان) 4   .اندانسانيت عيارتمام الگوي) 3

 ».دهند پاسخ توانندنمي فقط و شنواترند شما از كالم اين به ايشان ،اوست دست در جانم كه كسي به قسم«): ص( اسالم گرامي پيامبراين فرمودة  -32
 .است. . . . .  بيانگر و. . . . .  جنگ در. . . . . دربارة 

  برزخي حيات – خندق – شدهكشته كفار و منافقان) 2 برزخي ممات – بدر – شدهكشته كفار و منافقان) 1
  برزخي ممات – خندق – كفار لشكر ةشدكشته بزرگان) 4 برزخي حيات – بدر – كفار لشكر ةشدكشته بزرگان) 3

 .استدر پاسخ به كساني است كه . . . . . بودند و بيانگر . . . . . » هر خلقتي داناست. براي نخستين بار آفريد و او بهرا  هابگو همان خدايي كه آن« ةشريف ةآي - 33

  انسان نخستينآفرينش  - ) منكر تجرد روح 2 انسان نخستينآفرينش  - ) منكر امكان معاد 1
 هايي از زنده شدن مردگانبيان نمونه - ) منكر تجرد روح 4 ي از زنده شدن مردگانهايبيان نمونه -  ) منكر امكان معاد3

 از آن نام برده شده است.. . . . .   ةشريف ه / آياتو در آي. . . . . عالم برزخ  - 34

  ». . .لَ ربِّ ارجِعونِ احدهم الموت قاَذَا جاء ا حتَّى« –) به لحظات آخر عمر و قبل از مرگ اطالق شده است 1
  »رَخَّأ و مبِما قَد ئذومي االنسانُ ؤُانَبي« –) به لحظات آخر عمر و قبل از مرگ اطالق شده است 2
  »رَخَّأ و مبِما قَد ئذومي االنسانُ ؤُانَبي« –) ميان زندگي دنيايي و حيات اخروي قرار گرفته است 3
 ». . .لَ ربِّ ارجِعونِ احدهم الموت قاَذَا جاء ا حتَّى« –) ميان زندگي دنيايي و حيات اخروي قرار گرفته است 4

قيامت اشاره دارند و چه مفهومي  ةبه كدام واقع ،و آيات مشابه آن» بونَكسما كانوا يم بِهلُرجاَ دشهتَ م ويديهِنا اَملِّكَتُ م وهِفواهلي اَع منَخت وملياَ« ةشريفآية  - 35
 كنند؟را بيان مي

  تكلم اشيا و جمادات - ) حضور شاهدان و گواهان2  تكلم اشيا و جمادات - هاانسان ة) زنده شدن هم1
 خداوند با مجرمين  وگويگفت - ) حضور شاهدان و گواهان4  خداوند با مجرمين وگويگفت - هاانسان ة) زنده شدن هم3

 به آن اشاره ندارد.. . . . . اند و دسته. . . . . امكان معاد  ةهاي قرآن كريم درباراستدالل - 36

 نظام مرگ و زندگي در طبيعت - سه) 2   نخستين انسان آفرينش - دو) 1
  شدن مردگانهايي از زندهنمونه - دو) 4  عدالت الهي - سه) 3

 ن چگونه است؟عمل انسا ةبا توجه به تعاليم پيشوايان دين، كارنام - 37

  شود.صادقانه و كامالً واقعي، ثبت شده و نگهداري مي ،) گزارش اعمال1
  شود.طور دقيق ثبت و ضبط گرديده و نمايان مي) تصوير اعمال انسان به2
  شود.بيند و حقيقت اعمال ثبت ميشود، هر كس عين عمل خود را مي) عمل انسان نمايان مي3
  گردد.صورت يك شخص نمايان ميشود و بهباطني و غيبي عمل ملحق مي ةجنب مادي و ظاهري عمل به ة) جنب4

 شود؟شريفه، اين مطلب استنباط مي ةكماالت كسب شده را از دست بدهد و از كدام آي ةچرا ممكن نيست كه دفتر زندگي انسان با مرگ بسته شود و هم - 38

  »هو لَيجمعنَّكم الي يومِ القيامةِ ال ريب فيه و من اَصدقُ منَ اهللاِ حديثاًاَهللاُ ال اله الّا « - بر عدل بنا شده است  زيرا دنيا )1

  »اَهللاُ ال اله الّا هو لَيجمعنَّكم الي يومِ القيامةِ ال ريب فيه و من اَصدقُ منَ اهللاِ حديثاً« -  چون خداوند حكيم است )2
  »اَم نَجعلُ الَّذينَ آمنوا و عملُوا الصالحات كَالمفسدينَ في األرضِ« - ده است يرا دنيا بر عدل بنا شز )3
  »اَم نَجعلُ الَّذينَ آمنوا و عملُوا الصالحات كَالمفسدينَ في األرضِ« -  چون خداوند حكيم است )4

 است.. . . . . ناظر بر  ،ايد خود را از مهلكه نجات دهندخورند تا شاين حقيقت قرآني كه بدكاران در روز قيامت سوگند دروغ مي - 39

  آشكار شدن واقعيت اعمال و رفتار و نيات با تابيدن نور حقيقت) 2  دوم قيامت ة) گواهي و شهادت فرشتگان الهي در مرحل1
  دوم قيامت  ة) گواهي اعضاي بدن انسان در مرحل4  ) حضور شاهدان و گواهان يعني پيامبران و امامان3

 ؟نيست صادق برزخ عالم مورد در مطلب كدام - 40

  .شودمي دريافت كاست و كمبي مالئكه توسط هاانسان جسم و روح) 1
  .است برخوردار كاملي شعور و آگاهي از مرگ از پس انسان حقيقت) 2
  .شودمي آغاز برزخ عالم در كافران و مؤمنان جزاي و پاداش اول مرحلة) 3
  شنود.كند و پاسخشان را ميمي وگوگفت) در اين عالم، انسان با فرشتگان 4

 شاهد (گواه) –) 1دين و زندگي (
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41- A: “Did you visit Imam Reza’s holy shrine?” 
B: “Yes! It was … religious place we visited during our holidays.” 
1) most amazing  2) more amazing than  3) more amazing  4) the most amazing 

42-  I love that ... car that is always parked at the end of the street. 
1) old big green 2) old green big 3) big green old  4) big old green 

43- We are getting some … and information together, then we will have a full board meeting. 
1) orbits  2) powers  3) facts  4) places 

44- The best parents are those who allow their kids to … their dreams and talents. 
1) follow 2) choose 3) create  4) collect 

45- There were two comprehension questions that were read aloud by the teacher and responded to … by the 
student. 
1) really 2) orally 3) largely  4) differently 

46- They knew they had to move fast and … the injured men back, so they didn’t want to take along any more 
weight than necessary. 
1) carry  2) defend  3) drop  4) hear 

 
Have you ever wondered about changing your life for the better? Maybe you are interested in losing weight, 
being more active or just feeling healthier. To live a healthier life you will most likely need to make some 
adjustments in a wide variety of areas. Being “healthy” is based on many things including your genetics, 
diet, exercise routine and lifestyle choices. Since you cannot control your genes, making changes to the items 
you have control over can help lead to a healthier lifestyle. Focus on making small changes to your diet, 
exercise and other lifestyle factors to help make you healthier. 

One key to improving your health and maintaining it is regular doctor visits. These health care 
professionals will help support your desire for a healthier life. They will also be able to tell you if you need to 
start or stop anything in order to have a healthier life. Your gym couch is another person who can help you 
with useful exercises in addition to your doctor. 

47- What does the second paragraph mainly discuss? 
1) Eating less junk food  2) Making an appointment with your physician 
3) Using chemical medicines 4) Going to gym regularly 

48- Which one is NOT mentioned in the passage as a health factor? 
1) Professional sport  2) Exercise  3) Food  regulations 4) Genes 

49- Which of the following is closest in meaning to the underlined word “desire”? 
1) description  2) attention  3) need  4) donation 

50- Which of the following is probably the next paragraph topic? 
1) Health and sports    2) How to Become a sportsperson 
3) Muscles and exercises  4) A Healthy Diet 

 )1زبان انگليسي (

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 41-46 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. 

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 15

Wonders of 
Creation 

 2درس 
   69تا  43هاي 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؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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1اگر  - 51
2

1 عدد اُمn هايريشه mو  
256

  ؟كدام است mnحاصل باشند،  

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

  ؟چه تعداد از روابط زير درست است - 52

1اگر  - الف 0a  ، 7گاه آن 2a a .1اگر  - ب                           استa  ، 20گاه آن 8a a .است  

1aاگر  - ج  ، 21گاه آن 7a a .1اگر  - د                                  استa  ، 21گاه آن 7a a .است  
  صفر )4  3) 3  2 )2  1) 1

است. كدام  27) ترينمكعب (كوچكترين داخليو حجم  64) برابر حجم مكعب بيروني (بزرگ طوري كهبه ،اندمقابل واقع شده لسه مكعب تو در تو مانند شك - 53
  ؟باشد تواندنميگزينه طول ضلع مكعب مياني 

1 (10    2( 10
3

   

3 (1 5     4( 2 2     

  ؟ها كدام استتنها يك بازي انجام داده باشد، تعداد تيم ،هاي ليگبازي انجام شده است. اگر هر تيم با ديگر تيم 45فوتبال  ليگيك مسابقات در  - 54
1 (7  2( 8  3 (9  4( 10  

1اگر  - 55 21
cos x

cos x





0sinxو    ،حاصل  باشدsin xcosx ؟كدام است  

1 (2 2
9

   2( 8
9   3 (2 2

9   4( 8
9

   

40اگر  - 56 25 16x( / )   9، حاصل باشد 4
3 x ؟كدام است  

1 (9 8
3   2( 9 12 3   3 (3 4   4( 3 2   

38ريشه هفتم عدد  Aاگر عدد  - 57 32  و عددB  21ريشه سوم عدد
2( ) حاصل  ،باشد

3
2( A B)


  ؟كدام است  

1 (1  2( 75/0  3 (5/0  4( 25/0  

6اگر  - 58
5sin x cos x  ،حاصل  باشدtan x cot x ؟كدام است  

1 (11
50

   2( 25
11

   3 (50
11

   4( 11
25

   

28معكوس عدد  - 59 3 2
6 2

( ) 


  ؟كدام است 

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

17
   4( 5 2 2

17
   

2 ةمعادل kمقادير  مجموعة به ازاي كدام - 60 2 0x x k    22 ةمعادل اما ندارد ة حقيقيريش 3 1(k )x x    ؟داردمتمايز دو ريشه حقيقي  

1 (1
8( , )    2( 1

4( , )   3 (1
8( , )   4( 1 1

8 4( , )  

 دقيقه 30عادي - )1رياضي (

هاي  هاي گويا و عبارتمثلثات/توان
هاها و نامعادلهجبري/ معادله  

هاي نسبتاز ابتداي روابط بين  2فصل 
تا  4و فصل  3مثلثاتي تا پايان فصل، فصل 

 هاي حل آنپايان معادلة درجة دوم و روش
 77تا  42هاي 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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سوم آن است وصل شده است. چند تا از  ةمتناظر با ريشدر شكل زير، هر يك از اعداد روي محور باال به يكي از نقاط مشخص شده روي محور پايين كه  - 61

 است؟ نادرستها پيكان

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

9baهاييدر برابر bو aاگر عددهاي مثبت - 62 ba a  ،مقدار  صدق كنندaكدام است؟ 

1( 9  2( 1
9

  3( 8 9  4( 3 9   

1حاصل  - 63 11 1
cos cos

           
  برابر كدام است؟ 

1 (2tan   2 (2cot   3 (2
1

sin 
  4 (2

1
cos 

  

حاصل عبارت  - 64
3

1
sin

sin cos
cos


  

 
1cosكدام است؟ (   (  

1 (sin  2 (cos  3 (
1

sin

cos


 

  4 (
1

cos

cos


 

  

2دوم  ةدرجمعادلة  - 65 4 8 04
m

x x   0ازاي مقادير بهm (m , )   0حقيقي ندارد. حداقل مقدار  ةريشm كدام است؟   

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

8اگر  - 66 45 1256 1632A


    ،7 مقدارباشد  كدام است؟ Aبرحسب  128

1 (A  2 (1
A

  3 (A  4 (A  

حاصل عبارت - 67
4

4
4

5 5 4
500320

/
  4چند برابر   است؟ 27

1( 10   2( 05/0  3( 1/0  4( 3/0 

3عبارت ةدر تجزي - 68 3 3(a b) (b c) (a c)     ؟ نداردكدام عامل وجود(a b,b c)     
1 (a b  2 (b c  3 (c a  4 (a b  

 كدام است؟ xمقدار هم برابر باشند. مانده با كنيم تا عدد محيط و مساحت شكل باقيطوري جدا ميهاشورخورده را  دو مربعدر مربع شكل زير،  - 69

1 (16
7

   

2 (15
7

    

3 (2  

4 (17
7

  

عبارت  ة شدساده - 70
3 2

2
1

1
xy y y x

A
y y

   


 
  كدام است؟  

1( 2 1xy    2 (2y x   3 (1xy x    4 (y x   

 

 / عاديشاهد (گواه) –) 1رياضي (

 سؤالي 20 يا 10 هايبستهها، مربوط به هر مبحث در كنار آن درج شده است. منظور از پيمانههايپيمانهها، تعدادامسال در برنامة راهبردي آزمون
  وجود دارد.هاي آبيكتاباست كه براي هر مبحث در

0

4
-1b 2b

1b 1
3b

3
a

1
a

2
a 1

0

-14
a
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1اگر  - 71
2

1اُم عدد nهاي ريشه mو  
256

  ؟كدام است mn حاصل باشند، 

1 (4     2( 4   

3 (4 5/     4( 4 5/   

5اگر  - 72 432 0 0001A /     0باشد، حاصل 1 0 1(A / )(A / )  ؟كدام است  

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

  ؟چه تعداد از روابط زير درست است - 73

1اگر  -الف 0a  ، 7گاه آن 2a a .1اگر  - ب  استa ، 20گاه آن 8a a .است  

1aاگر  -ج ، 21گاه آن 7a a .1اگر  - د  استa ، 21گاه آن 7a a .است  

  صفر )4  3) 3  2 )2  1) 1

1اگر  - 74 21
cos x

cos x





0sinxو    ،حاصل  باشدsinxcosx ؟كدام است  

1 (2 2
9

   2( 8
9   3 (2 2

9   4( 8
3

   

aاگر  - 75 b
x

b a
   باشد، حاصل

3 3

3 3
a b

b a
 كدام است؟  

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

0bو  0aاگر  - 76   وn ؟عددي طبيعي باشد، كدام گزينه همواره درست است  

1 (n n na b a b    به ازاي)n (2  فرد( n nn nb a ab    

3 (
n

n
n

a a

b b

 
     4( 2 2n nb b   

38ريشه هفتم عدد  Aاگر عدد  - 77 32  و عددB  21ريشه سوم عدد
2( )  باشد، حاصل

3
2( A B)


  ؟كدام است  

1 (1  2( 75/0  3 (5/0  4( 25/0  

6اگر  - 78
5sin x cos x   باشد، حاصلtan x cot x ؟كدام است  

1 (11
50

   2( 25
11

   3 (50
11

   4( 11
25

   

28معكوس عدد  - 79 3 2
6 2

( ) 


  ؟كدام است 

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

2 2 5
   4( 5 2 2

17
   

در ربع سوم مثلثاتي باشد، حاصل عبارت  اگر انتهاي كمان  - 80
2 3 3 2

21
sin sin cot sin sin cot

sin

        

 
  ؟كدام است 

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

 موازي - ) 1رياضي (
 دقيقه 30

و   هاي گوياتوانمثلثات/
 هاي جبريعبارت

هاي از ابتداي روابط بين نسبت 2فصل 
  3مثلثاتي تا پايان فصل و فصل 

 68تا  42هاي صفحه

 تر هستند.ها عقبآموزاني كه از برنامة آزمونهاي ويژة دانشسؤال
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سوم آن است وصل شده است. چند تا از  ةاعداد روي محور باال به يكي از نقاط مشخص شده روي محور پايين كه متناظر با ريشدر شكل زير، هر يك از  - 81

 است؟ نادرستها پيكان

1 (1     2 (2  

3 (3    4 (4  

9baهاييدر برابر bو aاگر عددهاي مثبت - 82 ba a  ،مقدار  صدق كنندaكدام است؟ 

1( 9  2( 1
9

  3( 8 9  4( 3 9   

1حاصل  - 83 11 1
cos cos

           
  برابر كدام است؟ 

1 (2tan   2 (2cot   3 (2
1

sin 
  4 (2

1
cos 

  

2اگر  - 84 22 4 4 2 1 0a b ab a     حاصل آنگاه ، باشدa b كدام است؟  

1  (2  2 (3
2

  3 (1  4 (1
2

  

حاصل عبارت  - 85
3

1
sin

sin cos
cos


  

 
1cosكدام است؟ (   (  

1 (sin  2 (cos  3 (
1

sin

cos


 

  4 (
1

cos

cos


 

  

8اگر  - 86 45 1256 1632A
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1 (A  2 (1
A

  3 (A  4 (A  

حاصل عبارت - 87
4

4
4

5 5 4
500320

/
  4چند برابر   است؟ 27

1( 10   2( 05/0  3( 1/0  4( 3/0 

5حاصل  - 88 22 2 1 1 2( ) ( )  كدام است؟  

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

3اگر  - 89 31 2 1x x     3باشد، حاصل عبارت 2 2x x   كدام است؟ 

1 (2   2 (4
3

   3 (1   4 (2
3

   

2اگر  - 90
27
81

cos

tan




 
 است؟   كدام cotمثلثاتي باشد، مقدار  ةدر ربع اول داير و انتهاي كمان  

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

3   

 / موازيشاهد (گواه) –) 1رياضي (

0

4
-1b 2b

1b 1
3b

3
a

1
a

2
a 1

0

-14
a
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A B

E F

NM

D C

5

10

M

B

A

N

C

--

--

25
0

40
0

B

A

CD B

A

CD
- -

-

-

-- --

-

-

BA

M C

N

D

  

  
 كدام است؟ xدر شكل مقابل، مقدار - 91

1(3   2(4    

3(5   4(6  

  

درخت و تكه چوب در يك امتداد بوده و نوك  ةاي كه سايگونهبه استفاده شده است 80cmدرخت از تكه چوبي به طولگيري ارتفاع يك براي اندازه - 92
ه چوب هر دو بر ك(درخت و ت متر باشد، بلندي درخت چند متر است؟ 2و  25، به ترتيب ة درخت و تكه چوبسايطول ها برهم منطبق هستند. اگر سايه
  ح زمين عمود هستند.)سط

1(8 4/   2( 9 6/  3(12   4(10   
  ؟تر كدام استاز قاعدة بزرگ Mاند. فاصلة متقاطع Mواحد، امتداد دو ساق در نقطة  2و ارتفاع  5و  3هاي اي به طول قاعدهدر ذوزنقه - 93

1 (3 2 (5 3 (6 4 (4  
3MNقطع كرده است. اگر  Nو  Mها، دو قطر را در نقاط هدموازي قاع  EFخط ، پاره10و  5هاي به طول قاعده زيردر ذوزنقة شكل  - 94 EMگاه ، آن

AE

ED
  ؟كدام است 

1 (5
3  2 (3  3 (4

3  4 (2   

  ؟استموازي  BC حتماً با EFخط پاره ،شكلدر كدام  - 95

1 ( 2 ( 3 ( 4 (  

  زاوية آن . . . است، متشابه است. است با مثلثي كه دو 75و  50مثلثي كه دو زاويه آن  - 96

1 (50  65و  2 (75  65و 3 (75  55و 4 (65  55و  
  ؟چند برابر طول آن است ABCD عرض مستطيل ،مقابلدر شكل  - 97

1 (2
2  2 (3

2  3 (1
2  4 (2

3  

  

2اگر  .است ABسط ضلع و M ةنقط زيردر شكل  - 98
3

AB

AC
  2و

7
AN

NC
گاه نسبت ، آنMN

BC
  ؟كدام است 

1 (3
7  2 (1

3  3 (5
12  4 (1

2   

2و  2در مستطيلي به ابعاد  - 99   ؟كدام است مقابل آن رأس از قطر هر ، فاصلة2

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

3  4 (3   

8AD، زيرشكل  ةالزاويدر دو مثلث قائم - 100 x   1وA D x    متناظر هستند. اگر مساحت مثلث  ةسازهاي دو زاوينيمABC  چهار برابر مساحت
Aمثلث  B C    ،باشدx ؟كدام است  

1 (10  2 (12 

3 (8  4 (9  

A

B

E F

C

2

3

4

6

A

B

E F

C

2

3

4

6

A

B

E F

C

1

2

4

3

A

B

E F

C

10/85

3/4 4

دقيقه 15 ) 1هندسه (

تالس، تشابه و  قضيه
 كاربردهاي آن

ها و تالس، تشابه مثلث قضيه
تالس و  كاربردهايي از قضيه
 هاتشابه مثلث

 52تا  34هاي 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

-2x

+2x
x

H
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cm10A =
2

2

v2

cm20A =
2

1

v1

F

A1

A2 ما�ع خروج

  
 

 

  

15چه تندي اين خودرو از است. چنان kg800اش جرم خودرويي به همراه راننده - 101 m

s
10mبه  

s
كاهش يابد، تغيير انرژي جنبشي مجموعه برحسب  

  كيلوژول كدام است؟ 

1 (50  2 (100  3 (50 -  4 (100 -  

Aدهيم. اگر به سمت راست فشار مي Fمطابق شكل زير، پيستون انتهايي سرنگ را با نيروي ثابت  - 102 cm2
1 2 ،A mm2

2 2  10و پيستون با تندي ثابتcm

s
 

0/در حال حركت باشد، در مدت زمان    شود؟ (فرض كنيد به مقدار كافي مايع درون سرنگ وجود دارد.)متر مكعب مايع از سرنگ خارج ميثانيه چند سانتي 5

1 (/0 1     2 (310   

3 (10     4 (210   

56چه در هر دقيقه، شود. چناناز دهانة باريك آن خارج مي v2وارد شير آب شده و با تندي  v1در شكل زير، آب با تندي  - 103 10 متر مكعب آب سانتي

  اند؟ ترتيب از راست به چپ كدامبه SIبرحسب واحد  v2و  v1هاي از دهانة باريك خارج شود، تندي

1 (5  ،10    2 (50  ،100  

3 (5  ،5/2    4 (50  ،25  

/سنگي به جرم  - 104 kg0 كند. تغييرات انرژي پتانسيل گرانشي متري درون چاهي سقوط مي 6شود و تا عمق متري باالي سطح زمين رها مي 24از ارتفاع  5

10جايي چند ژول است؟ اين سنگ در اين جابه N
(g )

kg
   

1 (90 -  2 (150  3 (90  4 (150 -  

جايي افقي، كار كل انجام شده متر جابه 5شود. اگر پس از طي آن وارد مي نيوتون به 20روي سطح زمين قرار دارد و نيروي افقي  kg2 جسمي به جرم - 105

  ژول باشد، اندازة كار نيروي اصطكاك چند ژول است؟  60روي جسم 

1 (40  2 (8  3 (32  4 (48  

  درصد افزايش يابد، تندي آن چند درصد و چگونه تغيير خواهد كرد؟  44چه انرژي جنبشي جسمي بدون تغيير جرم آن، چنان - 106

  يابد.، كاهش مي44) 4  يابد.، افزايش مي20) 3  يابد.، افزايش مي44) 2  يابد.، كاهش مي20) 1

نيوتوني را كه به يك نيروسنج متصل شده، در آب  20اي چه مطابق شكل، قطعهدهد. چناننشان مي Wدر شكل زير، باسكول وزن ظرف محتوي آب را  - 107

از خواهند بود. (مايع  Wنيوتون و . . . از  20ترتيب از راست به چپ . . . از داخل ظرف وارد كنيم، اعدادي كه نيروسنج و باسكول نشان خواهند داد، به

  ريزد.)ظرف بيرون نمي

  تربيش - تر) كم1

  تركم - تر) كم2

  تركم -تر) بيش3

  تربيش -تر) بيش4

دقيقه 35 عادي - )1فيزيك (
 هاي فيزيكي مواد / ويژگي

 كار، انرژي و توان
از ابتداي شناوري تا پايان فصل و   2فصل 
 تا پايان پايستگي انرژي مكانيكي 3فصل 

 70تا  40هاي صفحه

 قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاريهدف
 ،  )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
 يست؟گذاري شما براي آزمون امروز چبوده است؟ هدف 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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53

(2)

50
cm

0

F

37

(1)

100cm

0

F

(1) (2)

m

37

1F =5 2FN

راستاي افقي حركت شود. اگر جسم تحت تأثير اين نيروها در وارد مي F2و  F1مطابق شكل زير، به جسمي كه روي يك سطح افقي قرار دارد، دو نيروي  - 108
ژول باشد،  110جايي افقي، كار كل انجام شده روي جسم برابر با متر جابه 5نيوتون بوده و پس از طي  10كند و نيروي اصطكاك جنبشي وارد بر جسم 

F2  چند نيوتون است؟(cos / )37 0 8   
1 (15     2 (40   

3 (160
3     4 (20   

جايي و نيرويي كه شخص در هر كشد. اگر جابهدر شكل مقابل، شخصي يك جعبه را در مرحلة اول با طنابي بلند و در مرحلة دوم با طنابي كوتاه روي سطحي هموار مي - 109

53به در مرحلة دوم است؟ شده روي جعشده روي جعبه در مرحلة اول چند برابر كار انجامكند، برابر باشد؛ كار انجامدو مرحله روي جعبه اعمال مي 0 6(cos / )  

1 (1     2 (1
2   

3 (3
4     4 (4

3   

جايي افقي، جعبه متر جابه 2آورد و پس از طي را به آرامي و در راستاي قائم تا ارتفاع يك متري از سطح زمين باال مي kg10شخصي يك جعبه به جرم  - 110

Nشده توسط شخص روي جعبه در كل مسير چند ژول است؟ گذارد. كار انجامرا به آرامي و در راستاي قائم روي زمين مي
(g )

kg
10   

  - 100) 4  200) 3  100) 2  ) صفر1
شود. اگر وارد مي v0جهت با هم N4كند، نيروي ثابت بر مسيري مستقيم و بدون اصطكاك حركت مي v0كيلوگرم كه با تندي  2به جسمي به جرم  - 111

  چند متر بر ثانيه است؟  v0برسد،  J132متر، انرژي جنبشي جسم به  24پس از طي مسافت 

1 (2 33   2 (4   3 (6   4 (2 57   

5متري سطح زمين و با تندي ثابت  50از بالوني كه در ارتفاع  - 112 m

s
25شود و با تندي رها مي 30kgاي به جرم در راستاي قائم و روبه باال در پرواز است، بسته  m

s
 

mكند. كار انجام شده توسط نيروي مقاومت هوا بر روي بسته از لحظة رها شدن آن تا هنگام رسيدن به زمين چند ژول است؟ به زمين برخورد مي
(g )

s210   

1 (6000  2 (6000-  3 (6  4 (6 -  

vبه  vاز  mبراي آن كه تندي خودرويي به جرم  - 113

/و براي آن كه تندي خودرويي به جرم  tW1برسد، بايد كار كل  2 m1 برسد، بايد  v2به  vاز  5

tها انجام شود. نسبت روي آن tW2كار كل 

t

W

W
2
1

  كدام است؟  

1 (4  2 (6 -  3 (6  4 (4 -  
اندازيم، درون ) مي2را درون مايع (شود و هنگامي كه آناندازيم، روي سطح مايع شناور مي) مي1مطابق شكل زير، يك جسم را هنگامي كه داخل مايع ( - 114

  ها به درستي آمده است؟ ) و چگالي مايع2) و (1هاي (از طرف مايع (F)كدام گزينه مقايسة نيروي شناوري وارد بر جسمشود. در ور ميمايع غوطه
1 (F F1 2 ،1 2     
2 (F F1 2 ،1 2    
3 (F F1 2 ،1 2    
4 (F F1 2 ،1 2    

mكيلوگرم را با تندي  5/0بازيكني يك توپ فوتبال به جرم  - 115

s
مقاومت هوا روي  كند. اگر اندازة كار نيروياز روي نقطة پنالتي به سمت دروازه شوت مي 20

mاست؟ ( SIباشد، تندي برخورد توپ با اين تير افقي چند واحد  J23توپ تا هنگام برخورد آن به تير افقي دروازه برابر با 
g

s210  و ارتفاع تير افقي

  متر است.) 6/2دروازه از سطح زمين، 
1 (2  2 (8  3 (16  4 (32  
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( )1 ( )2 ( )3 ( )4

ج�وهآب

هوا جر�ان

2

v1

v
3/2m

1v1
v

A B

A

C

B

5301m

(2)

(1)

mمتر، توپي را با تندي  2/3مطابق شكل زير، از باالي ساختماني به ارتفاع  - 116
v

s1 6 چه مقاومت هوا ناچيز باشد، تندي اين توپ كنيم. چنانپرتاب مي

Nاست؟  SIهنگام رسيدن به زمين چند واحد 
(g )

kg
10   

1 (6  

2 (8  

3 (10  

  ) به جرم توپ بستگي دارد.4

گلوله مشابه چه دو كنيم. چنانروبه باال پرتاب مي v1را به طور مايل، با تندي اولية  Bرا به طور قائم و گلولة  Aمطابق شكل زير، از سطح زمين گلولة  - 117

  به زمين صحيح است؟  هاآن و مقاومت هوا ناچيز باشد، كدام مقايسه دربارة تندي اين دو گلوله هنگام رسيدن

1 (B A(v ) (v ) v2 2 1    

2 (B A(v ) (v ) v2 2 1   

3 (B A(v ) (v ) v2 2 1    

  تواند برابر يا متفاوت باشد.، تندي دو گلوله ميB) بسته به زاوية پرتاب گلولة 4

ترين نقطة مسير (نقطة كنيم تا به پايين) رها مي1و آن را از نقطة ( كيلوگرم را به نخ سبكي به طول يك متر بسته 2اي به جرم مطابق شكل زير، گلوله - 118

كدام است؟  SIترتيب از راست به چپ برحسب واحد ) به2نقطة ( )) برسد. كار نيروي وزن وارد بر گلوله در طي اين مسير و تندي آن در2(

210m
g )

s
 ،cos /53 0 6 (.و مقاومت هوا ناچيز است  

1 (8 ،2 2   

2 (8 ،2 10   

3 (8 ،2 10   

4 (8 ،2 2   

ها ارتباط الزاماً درستي را بين ارتفاع جيوه و آب موجود در لولهها و برقراري تعادل، كدام گزينه مطابق شكل زير، پس از ايجاد جريان هوا در باالي لوله - 119

(h) تر از چگالي آب است.) ت و چگالي جيوه بيشها خالي از مايعاها يكسان، قبل از برقراري جريان هوا لولهكند؟ (سطح مقطع لولهبيان مي  

1 (4 3 1h h h    

2 (3 2 4h h h    

3 (4 3 2h h h    

4 (4 1 2h h h   

3دهد. جريان آب با تندي از يك شاهراه بدون تالطم آب را نشان مي يرشكل مقابل تصوي - 120 m

s
شود. جهت و تندي به شعاع يك متر وارد مي Aاز لولة  

4چند متر بر ثانيه باشد تا آب با تندي  23mبه مساحت مقطع  Cآب در لولة جريان  m

s
)3متر خارج شود؟  2به قطر  Bاز لولة   )    

  3) خروجي، 2    1) خروجي، 1

  3ورودي، ) 4    1ورودي، ) 3
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cm10A =
2

2

v2

cm20A =
2

1

v1

F

A1

A2 ما�ع خروج

 

شوند كه تندي هوا در باالي بال . . . از اي تنظيم ميهاي هواپيما به گونهبراي تأمين بخشي از نيروي باالبر هواپيما، بال - 121

  زير آن باشد. در اين صورت فشار هواي باالي بال . . . از فشار هواي زير آن خواهد بود. 

  ترتر، بيش) بيش2    ترتر، كم) بيش1

  ترتر، كمكم) 4    ترتر، بيش) كم3

15چه تندي اين خودرو از است. چنان kg800اش جرم خودرويي به همراه راننده - 122 m

s
10mبه  

s
كاهش يابد، تغيير انرژي جنبشي مجموعه برحسب  

  كيلوژول كدام است؟ 

1 (50  2 (100  3 (50 -  4 (100 -  

Aدهيم. اگر به سمت راست فشار مي Fمطابق شكل زير، پيستون انتهايي سرنگ را با نيروي ثابت  - 123 cm2
1 2 ،A mm2

2 2  و پيستون با تندي

10cmثابت 

s
0/در حال حركت باشد، در مدت زمان   شود؟ (فرض كنيد به مقدار كافي مايع درون متر مكعب مايع از سرنگ خارج ميثانيه چند سانتي 5

  سرنگ وجود دارد.)

1 (/0 1   

2 (310   

3 (10   

4 (210   

56چه در هر دقيقه، شود. چناناز دهانة باريك آن خارج مي v2وارد شير آب شده و با تندي  v1در شكل زير، آب با تندي  - 124 10 متر مكعب آب سانتي

  اند؟ ترتيب از راست به چپ كدامبه SIبرحسب واحد  v2و  v1هاي از دهانة باريك خارج شود، تندي

1 (5  ،10  

2 (50  ،100  

3 (5  ،5/2  

4 (50  ،25  

جايي افقي، كار كل انجام شده متر جابه 5شود. اگر پس از طي آن وارد مي نيوتون به 20روي سطح زمين قرار دارد و نيروي افقي  kg2جسمي به جرم  - 125

  ژول باشد، اندازة كار نيروي اصطكاك چند ژول است؟  60روي جسم 

1 (40  2 (8  3 (32  4 (48  

نيوتوني را كه به يك نيروسنج متصل شده، در آب  20اي چه مطابق شكل، قطعهدهد. چناننشان مي Wدر شكل زير، باسكول وزن ظرف محتوي آب را  - 126

ايع از خواهند بود. (م Wنيوتون و . . . از  20ترتيب از راست به چپ . . . از داخل ظرف وارد كنيم، اعدادي كه نيروسنج و باسكول نشان خواهند داد، به

  ريزد.)ظرف بيرون نمي

  تربيش - تر) كم1

  تركم - تر) كم2

  تركم -تر) بيش3

  تربيش -تر) بيش4

دقيقه 35 موازي - ) 1فيزيك (
 هاي فيزيكي مواد / ويژگي

 كار، انرژي و توان
از ابتداي شناوري تا پايان فصل  2فصل 

 تا پايان كار و انرژي جنبشي 3و فصل 
 64تا  40هاي صفحه

 تر هستند.ها عقبآزمونآموزاني كه از برنامةاي ويژة دانشهسؤال



    17: ةصفح  دهم رياضي اختصاصي  98 دي 27آزمون  - ) 4پروژة (

m

37

1

0

K
f = N10

F = N252

F = N40

53

(2)

50
cm

0

F

37

(1)

100cm

0

F

(1) (2)

m

300
F

K(J)

4K0

K0

v-6 v+6v
v( )

m
s
-

  برحسب متر بر ثانيه كدام است؟  vمطابق شكل زير است.  mنمودار انرژي جنبشي برحسب تندي جسمي به جرم  - 127

1 (5  

2 (9  

3 (10  

4 (18  

  درصد افزايش يابد، تندي آن چند درصد و چگونه تغيير خواهد كرد؟  44چه انرژي جنبشي جسمي بدون تغيير جرم آن، چنان - 128

  يابد.، افزايش مي44) 2    يابد.، كاهش مي20) 1

  يابد.، كاهش مي44) 4    يابد.، افزايش مي20) 3

4Fدر شكل زير، نيروي  - 129 N اي به جرم جعبهm  كند. كار اين نيرو در مدت زمان جا ميمتر جابهسانتي 20را روي سطح افقي در هر ثانيه به اندازة

10s  چند ژول است؟  

1 (0 4/     2 (0 4 3/   

3 (4     4 (4 3   

اندازيم، درون ) مي2را درون مايع (شود و هنگامي كه آناندازيم، روي سطح مايع شناور مي) مي1مطابق شكل زير، يك جسم را هنگامي كه داخل مايع ( - 130

  ها به درستي آمده است؟ ) و چگالي مايع2) و (1هاي (از طرف مايع (F)بر جسمشود. در كدام گزينه مقايسة نيروي شناوري وارد ور ميمايع غوطه

1 (F F1 2 ،1 2     

2 (F F1 2 ،1 2    

3 (F F1 2 ،1 2    

4 (F F1 2 ،1 2    

وط بر كند. كار نيروي مقاومت هوا در طي اين سقمتري سطح زمين سقوط مي 100در راستاي قائم از ارتفاع  vبا تندي ثابت  100gاي به جرم گلوله - 131

29حسب ژول كدام است؟  8 m
(g / )

s
   

1 (100 -  2 (98 -  3 (98  4 (100  

شود. نسبت كار نيروي اصطكاك به كار كل جا ميمتر جابه 5در اثر نيروهاي وارد بر آن روي سطح افقي به اندازة  mاي به جرم مطابق شكل زير، جعبه - 132

37جايي، كدام است؟ انجام شده روي جعبه در اين جابه 0 8(cos / )   

1 (13
2     2 (2

13   

3 (10
47     4 (47

10   

جايي و نيرويي كه شخص در هر كشد. اگر جابهدر شكل مقابل، شخصي يك جعبه را در مرحلة اول با طنابي بلند و در مرحلة دوم با طنابي كوتاه روي سطحي هموار مي - 133

53شده روي جعبه در مرحلة دوم است؟ شده روي جعبه در مرحلة اول چند برابر كار انجامجامكند، برابر باشد؛ كار اندو مرحله روي جعبه اعمال مي 0 6(cos / )  

1 (1     2 (1
2   

3 (3
4     4 (4

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

ج�وهآب

هوا جر�ان

A

C

B

جايي افقي، جعبه متر جابه 2آورد و پس از طي ميرا به آرامي و در راستاي قائم تا ارتفاع يك متري از سطح زمين باال  kg10شخصي يك جعبه به جرم  - 134

Nشده توسط شخص روي جعبه در كل مسير چند ژول است؟ گذارد. كار انجامرا به آرامي و در راستاي قائم روي زمين مي
(g )

kg
10   

  - 100) 4  200) 3  100) 2  ) صفر1

شود. اگر وارد مي v0جهت با هم N4كند، نيروي ثابت بر مسيري مستقيم و بدون اصطكاك حركت مي v0كيلوگرم كه با تندي  2به جسمي به جرم  - 135

  چند متر بر ثانيه است؟  v0برسد،  J132متر، انرژي جنبشي جسم به  24پس از طي مسافت 

1 (2 33   2 (4   3 (6   4 (2 57   

mاز سطح زمين با تندي  hاز ارتفاع  kg60چتربازي به جرم  - 136

s
mبا تندي  وي رد. اگرپبه بيرون مي از بالن در حال صعودي 3

s
به زمين برسد و  5

/ سقوط كار نيروي مقاومت هوا در طي مسيراندازة  kJ12 mچند متر است؟  hباشد، ارتفاع  12
(g )

s210   

1 (5/10  2 (4/19  3 (21  4 (42  

vبه  vاز  mبراي آن كه تندي خودرويي به جرم  - 137

/و براي آن كه تندي خودرويي به جرم  tW1برسد، بايد كار كل  2 m1 برسد، بايد  v2به  vاز  5

tها انجام شود. نسبت روي آن tW2كار كل 

t

W

W
2
1

  كدام است؟  

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

10mبه تنة درختي برخورد كرده و با سرعت افقي  vگرم با سرعت افقي  200اي به جرم گلوله - 138

s
نرژي گلوله شود. اگر اتالف ااز طرف ديگر آن خارج مي 

  چند متر بر ثانيه است؟ vدرصد از انرژي اولية آن در لحظة برخورد باشد، اندازة سرعت  60به هنگام عبور از درخت معادل 

1 (5 10   2 (10 5   3 (25   4 (40   

ها ارتباط الزاماً درستي را بين ارتفاع جيوه و آب موجود در لولهها و برقراري تعادل، كدام گزينه مطابق شكل زير، پس از ايجاد جريان هوا در باالي لوله - 139

(h) تر از چگالي آب است.) ها خالي از مايعات و چگالي جيوه بيشها يكسان، قبل از برقراري جريان هوا لولهكند؟ (سطح مقطع لولهبيان مي  

1 (4 3 1h h h    

2 (3 2 4h h h    

3 (4 3 2h h h    

4 (4 1 2h h h   

3دهد. جريان آب با تندي از يك شاهراه بدون تالطم آب را نشان مي يابل تصويرشكل مق - 140 m

s
شود. جهت و تندي به شعاع يك متر وارد مي Aاز لولة  

4چند متر بر ثانيه باشد تا آب با تندي  23mبه مساحت مقطع  Cآب در لولة جريان  m

s
)3متر خارج شود؟  2به قطر  Bاز لولة   )    

  3) خروجي، 2    1) خروجي، 1

  3ورودي، ) 4    1ورودي، ) 3

  
 هاي خود را از زواياي مختلف بررسي كنيد.ها، نيازها و خودويژگيخود در سايت كانون، بازخورد توانايي ابزار كارنامهجعبهفرد خود را دارد. با مراجعه به هاي منحصربهآموزي ويژگيهر دانش
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33هاي اشغال شده از الكترون، در عنصر ها به زيراليهنسبت تعداد اليه - 141 As 0ها با چند برابر تعداد الكترونl   29در اتمCu است؟  
1 (1

14   2 (1
12  3 (1

7   4 (1
5   

  اي جاي داشته باشد، عدد اتمي آن . . . و داراي . . . الكترون ظرفيت خواهد بود.جدول دوره 4 ةو دور 9اگر عنصري در گروه  - 142
1 (27 ،9  2 (27 ،7 3 (25 ،9  4 (25 ،7  

0lبا ايترين زيراليه، زيراليهخارجي ،اي، در آرايش الكتروني اتم چند عنصرعنصر جدول دوره 118در ميان  - 143  است؟  
1 (54  2 (14 3 (68  4 (82  

، نصف شمار 4sهاي زيرالية آن از الكترون پر شده است، شمار الكترون 3dكه زيرالية  Aرا در نظر بگيريد. در اتم  Cو  A ،Bعنصرهاي  - 144
است.  Bدر اتم  3pهاي زيرالية برابر تعداد الكترون 2نيز  Cاتم  3dهاي زيرالية است. تعداد الكترون Cهاي اين زيراليه در اتم الكترون

13، در 3pدر زيرالية  برابر اين تعداد الكترون B ،3در اتم  3pهاي زيرالية چنين، تعداد الكترونهم Al  است. عناصرB  وC ترتيب از راست به
  اند؟در كدام گزينه آمده و چپ

1 (16S ،29Cu   2 (15 P ،24Cr 3 (33 As ،30Zn  4 (15 P ،26 Fe  
  است؟ نادرستكدام گزينه  - 145

  است. 4دارد، برابر با  الكترون را 18كه حداكثر گنجايش  فرضي اي) عدد كوانتومي فرعي زيراليه1
  است. 18) حداكثر تعداد گنجايش الكترون، در الية سوم برابر 2
  در حال پر شدن است. 3dو  3s، 3pهاي زيراليه ناوبي،جدول ت ) در عناصر دورة سوم3
  ) اليه الكتروني دوم برخالف اليه الكتروني اول يكپارچه نيست.4

  است؟ نادرستكدام گزينة  - 146
  تواند يكسان باشد.اي، ميجدول دورههاي مختلف هاي ظرفيت عناصر گروه) تعداد الكترون1
15) در عنصر2 X2هاي با، تعداد الكترونn  1با يهابرابر با تعداد الكترونl  .است  
  در آخرين الية الكتروني تنها يك زيراليه از الكترون اشغال شده است. ،dو  s) در عنصرهاي دستة 3
  پر است. هاي اشغال شده با الكترونها همة زيراليهاي تنها سه عنصر وجود دارد كه در آنچهارم جدول دوره ةر) در دو4

.. ترتيب به صورتبه هستند، pكه متعلق به دستة  Yو  Xاي عناصر نقطه - اگر آرايش الكترون - 147
: X.. و

..

..
.:Y  است؟ نادرستباشد، كدام مطلب  

  اي قرار دارد.جدول دوره 17گروه در  Yو  16در گروه  X) عنصر 1
  در طبيعت هستند. 2Yو  2Xهاي در دوره دوم جدول تناوبي باشند، داراي فرمول Yو  X) اگر عناصر 2
3 (X  2دارد با كلسيم تركيبي يوني با فرمول تمايلCa X .تشكيل دهد  
4 (Y  تمايل دارد با سديم تركيبي يوني با فرمولNaY .تشكيل دهد  

4nالكترون با 3 داراي Aاتم عنصر  - 148 l  هاي زير دربارة عنصر باشد. چند مورد از عبارتدر آخرين زيراليه خود ميA صحيح است؟  
  است. pمتعلق به دستة  -الف

صورت اي آن بهنقطه –آرايش الكترون  - ب
..

.
..A .است  

3Aصورت يون پايدار آن به - پ   رسد.آرايش الكتروني گاز نجيب بعد از خود مياست كه به  
1lهاي با تعداد الكترون - ت   است. 9آن برابر  
1 (1  2 (3 3 (4  4 (2  

  هاي زير درست است؟يك از عبارتكدام - 149
  ديگر هستند.مشابه يك 18ة عناصر گروه اي همنقطه -) آرايش الكترون1
  اي ارائه كرد.نقطه - ها در جدول، آرايشي به نام الكترون) لوويس براي تعيين موقعيت اتم2
  هاي دو اتمي وجود دارد.صورت مولكول) كلر، گازي زرد رنگ است و به3
  ت است.ديگر متفاوبا يك 34و  8اي عناصر با اعداد اتمي نقطه -) آرايش الكترون4

 عادي - )1شيمي (
 دقيقه 25

الفباي هستي/   زادگاهكيهان 
 ردپاي گازها در زندگي

از ابتداي آرايش الكتروني   1فصل 
تا پايان  2اتم تا پايان فصل و فصل 

 رفتار اكسيدهاي فلزي و نافلزي
 60تا  30هاي 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
 براي آزمون امروز چيست؟گذاري شما بوده است؟ هدف 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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  است؟ نادرستكدام گزينه  - 150
  شود.تعداد ذرات سازنده هواكره در واحد حجم كم مي ،شويم) هر چه از سطح زمين دور مي1
  كنند.بيني، گاز نيتروژن هواكره را براي مصرف گياهان در خاك تثبيت مي) جانداران ذره2
  يابد.كاهش ميكيلومتري سطح زمين دماي هواكره  50تا  25) در حركت از ارتفاع 3
  اي بودن آن است.) روند تغييرات دما در هواكره، نشان دهندة اليه4

  است؟ نادرستكدام گزينه  - 151
  كند.هاي سامانة خورشيدي، تنها زمين اتمسفري دارد كه امكان زندگي را روي آن فراهم مي) در ميان سياره1
  جنبش باشند و در سرتاسر هواكره توزيع شوند.شود تا پيوسته در حال ها سبب مي) انرژي گرمايي مولكول2
  ها سودمند هستند.دهد كه اغلب آنهاي شيميايي گوناگوني رخ مي) ميان گازهاي هوا، واكنش3
  ها ببينيم.توانيم آنبه طوري كه ما نمي ،) همه گازها نامرئي هستند4

  … جزبههمة مطالب زير درست هستند،  - 152
  درصد است.  1/0نگين بخار آب در هوا حدود ) رطوبت هوا متغير بوده و ميا1
  دارد. درصد حجميرتبة سوم را از جهت ) گاز آرگون در هواي پاك و خشك، 2
2صورت به Arو  2Oو  2N) ترتيب نقطه جوش 3 2O Ar N  .است  
  شود.آرگون و هليم در جوشكاري استفاده مي) از 4

  است؟ نادرستكدام مطلب  - 153
  ميليون سال پيش تاكنون نسبت گازهاي سازندة هواكره تقريباً ثابت مانده است. 200) از 1
  دهند.) بخش عمدة هواكره را دو گاز نيتروژن و اكسيژن تشكيل مي2
  يابد.ايش ارتفاع، دماي هواكره يك كلوين كاهش ميمتر افز 167تروپوسفر به تقريب به ازاي هر  الية ) در3
2)حدود 4

  ترين اليه به زمين قرار دارد.جرم هواكره در نزديك 3

10صورت به Xاگر آرايش الكتروني عنصر  - 154 2 2
36 4 5 5X :[ Kr] d / s p است؟ درست باشد، كدام گزينه دربارة آن  

  اي قرار دارد.جدول دوره 5و دوره  14) اين عنصر در گروه 2 باشد.الكترون ظرفيت مي 14اين عنصر داراي ) 1
2lالكترون با  10) در اين عنصر تعداد 3  .اليه چهارم اين عنصر كامالً از الكترون پر شده است.4 وجود دارد (  

  است؟ نادرستكدام گزينه  - 155
  .جاي داردجدول تناوبي  15در گروه  Xد، نايي پيروي كنتها از آرايش هشتاتم اگر همة 3XFب مولكولي در تركي )1
  است. 2هاي پيوندي برابر هاي ناپيوندي به الكتروننسبت تعداد الكترون NOClدر تركيب  )2
  تايي دارند.ها آرايش هشتفقط در يك تركيب همة اتم 4CHو  2NO، NOهاي در تركيب )3
  هاي پيوندي با هم برابر است.مجموع الكترون 3Oو  COدر  )4

  ؟نيستهاي ناپيوندي اتم مركزي در كدام دو تركيب مشابه هم شمار الكترون - 156
1 (2SO  3وPCl   2 (HCN  2وCH O  3 (2CO  2وCS   4 (2SO  2وNO   

  . . . جزبههستند،  همة مطالب زير درست - 157
  افزايند.وري در كشاورزي به خاك ميبرخي كشاورزان كلسيم اكسيد (آهك) را به عنوان اكسيد فلزي براي افزايش بهره) 1
2 (MgO 2اي از اكسيدهاي بازي و نمونهCO اي از اكسيدهاي اسيدي است.نمونه  
  شوند.هستند كه هنگام بارش در آب حل مي 3SOو  2NO اسيدي طور عمده شامل اكسيدهايهاي هواكره بهآالينده) 3
  شود.اران باعث خشكي و ترك خوردگي پوست بدن ميگاهي خاصيت اسيدي ب) 4

  ؟اندبه درستي بيان شده COگاز  ةزير دربار )رداوممورد (يا  كدام - 158
  بو و غيرسمي است.رنگ، بيگازي بي -الف
  تر بوده و قابليت انتشار آن در محيط بسيار زياد است.چگالي آن از هوا كم - ب
  است. 2COبرابر گاز  200ميل تركيبي هموگلوبين خون با آن بيش از  - پ
  سوزد.توليد شده در سوختن كامل، در حضور اكسيژن و شرايط مناسب دوباره مي COطوري كه ناپايدارتر است به 2COاز گاز  - ت
  پ) 4  ب و ت) 3 ب) 2  تالف و ) 1

  ؟باشدنوشته شده  نادرستتوان يافت كه نام يا فرمول آن هاي زير، چند تركيب يوني ميدر بين تركيب - 159
2Kپتاسيم سولفيد:  -1 S  2- سولفيد:  مسCuS  3-  آهن(III)  :3فلوئوريدFeCl   
2Cuاكسيد:  (I)مس  -CaO  5كلسيم اكسيد:  -4 O  6-  آهن(II)  :2فسفيد 3Fe P   
  3) 4  2) 3 1) 2  صفر) 1

  كدام گزينه نادرست است؟ - 160
2ت و سيليس به ترتيبيكسوفرمول شيميايي ب) 1 3Al O 2وSiO باشد.مي   
  دهند.باشند، تنها يك پيوند اشتراكي تشكيل ميي ، اتم كنارجدول تناوبي 17هرگاه اتم عنصرهاي گروه ) 2
  گيرند.ري از مواد بهره ميپذيري اكسيژن براي تهية بسياها از ويژگي واكنشدانشيمي) 3
2Nنام شيميايي تركيب) 4 O نيتروژن اكسيد است.به صورت دي  
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33در عنصر  ،الكترون ازاشغال شده هاي ها به زيراليهنسبت تعداد اليه - 161 As 0ها با چند برابر تعداد الكترونl   در

  ؟است 29Cuاتم 
1 (1

14   2 (1
12  3 (1

7   4 (1
5   

داشته باشد، عدد اتمي آن . . . و داراي . . . الكترون ظرفيت  جاياي جدول دوره 4و دوره  9اگر عنصري در گروه  - 162
  خواهد بود.

1 (27 ،9  2 (27 ،7 3 (25 ،9  4 (25 ،7  
0lبا اي، زيراليههزيرالي ترينخارجي ،ي اتم چند عنصرنآرايش الكترودر اي، عنصر جدول دوره 118در ميان  - 163  ؟است  

1 (54  2 (14 3 (68  4 (82  
، نصف شمار 4s ةهاي زيرالي، شمار الكتروناست آن از الكترون پر شده 3d ةكه زيرالي Aرا در نظر بگيريد. در اتم  Cو  A ،Bعنصرهاي  - 164

 .است Bدر اتم  3p ةهاي زيراليبرابر تعداد الكترون 2نيز  Cاتم  3d ةهاي زيرالياست. تعداد الكترون Cهاي اين زير اليه در اتم الكترون
13در  ،3pدر زيرالية  الكترون برابر اين تعداد B ،3در اتم  3p ةزيرالي هايالكترونچنين، تعداد هم Al صر ااست. عنB  وC ترتيب از راست به
  ؟اندگزينه آمده كدامدر  چپ به
1 (16S ،29Cu   2 (15 P ،24Cr 3 (33 As ،30Zn  4 (15 P ،26 Fe  

  است؟ نادرستكدام گزينه  - 165
  است. 4دارد، برابر با  الكترون را 18گنجايش كه حداكثر  فرضي ايعدد كوانتومي فرعي زير اليه) 1
  است. 18 برابر در الية سوم ،گنجايش الكترون تعداد حداكثر) 2
  در حال پر شدن است. 3dو  3s، 3pهاي سوم زيراليه عناصر دورةدر ) 3
  اليه الكتروني دوم برخالف اليه الكتروني اول يكپارچه نيست.) 4

  ؟است نادرستكدام گزينة  - 166
  تواند يكسان باشد.مي ،ايدوره هاي مختلف جدولهاي ظرفيت عناصر گروهتعداد الكترون) 1
15عنصر در) 2 X2هاي با، تعداد الكترونn  1با يهابرابر با تعداد الكترونl  .است  
  آخرين الية الكتروني تنها يك زيراليه از الكترون اشغال شده است.، در dو  sدر عنصرهاي دستة ) 3
  پر است. هاي اشغال شده با الكترونهمة زيراليهها در آناي تنها سه عنصر وجود دارد كه ه چهارم جدول دورهردر دو) 4

.. به صورتترتيب به Yو  Xاي عناصر اگر آرايش الكترون نقطه - 167
: X.. و

..

..
.:Y ؟است نادرستكدام مطلب  ،باشد  

  .قرار دارداي جدول دوره 17گروه  در Yو  16گروه  در Xعنصر ) 1
  در طبيعت هستند. 2Yو  2Xهاي دوره دوم جدول تناوبي باشند، داراي فرمول در Yو  Xاگر عناصر ) 2
3 (X  2تمايل دارد با كلسيم تركيبي يوني با فرمولCa X .تشكيل دهد  
4 (Y  تمايل دارد با سديم تركيبي يوني با فرمولNaY .تشكيل دهد  

4nبا الكترون 3 داراي Aاتم عنصر  - 168 l   هاي زير دربارة عنصر چند مورد از عبارت باشد.ميدر آخرين زيراليه خودA صحيح است؟  
  است. pمتعلق به دستة  -الف

صورت آن به اينقطه –آرايش الكترون  - ب
..

.
..A .است  

3Aصورت يون پايدار آن به - پ  رسد.ميخود  از آرايش الكتروني گاز نجيب بعد به است كه  
1l با هايالكترون تعداد - ت  است. 9 برابر آن  
1 (1  2 (3 3 (4  4 (2  

  ؟هاي زير درست استاز عبارت يككدام - 169
  .ديگر هستندمشابه يك 18اي همة عناصر گروه نقطه -آرايش الكترون )1
  اي ارائه كرد.نقطه - به نام الكترون ، آرايشيها در جدولموقعيت اتميس براي تعيين ولو )2
  اتمي وجود دارد. ود هايلكولوصورت ماست و به گازي زرد رنگكلر،  )3
  است.متفاوت ديگر يك با 34و  8اي عناصر با اعداد اتمي نقطه -آرايش الكترون )4

  ؟است نادرستكدام گزينه  - 170
  شود.كم مي كره در واحد حجمشويم تعداد ذرات سازنده هواهر چه از سطح زمين دور مي) 1
  كنند.بيني، گاز نيتروژن هواكره را براي مصرف گياهان در خاك تثبيت ميجانداران ذره) 2
  يابد.دماي هواكره كاهش مي ،كيلومتري سطح زمين 50تا  25در حركت از ارتفاع ) 3
  اي بودن آن است.اليه ةنشان دهند ،روند تغييرات دما در هواكره) 4

  است؟ نادرستكدام گزينه  - 171
  كند.تنها زمين اتمسفري دارد كه امكان زندگي را روي آن فراهم مي ،خورشيدي هاي سامانةدر ميان سياره) 1
  شود تا پيوسته در حال جنبش باشند و در سرتاسر هواكره توزيع شوند.ها سبب ميانرژي گرمايي مولكول) 2
  ها سودمند هستند.دهد كه اغلب آنهاي شيميايي گوناگوني رخ ميوا، واكنشميان گازهاي ه) 3
  ها ببينيم.توانيم آنبه طوري كه ما نمي ،همه گازها نامرئي هستند) 4

 موازي -) 1شيمي (
 دقيقه 25

كيهان زادگاه الفباي هستي/  
 ردپاي گازها در زندگي

از ابتداي آرايش  1فصل 
الكتروني اتم تا پايان فصل و 

تا پايان اكسيژن، گازي  2فصل 
 پذير در هواكرهواكنش
 52تا  30هاي صفحه

 تر هستند.ها عقبآزمونآموزاني كه از برنامةاي ويژة دانشهسؤال
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  … جزبههمة مطالب زير درست هستند،  - 172
  درصد است.  1/0متغير بوده و ميانگين بخار آب در هوا حدود  رطوبت هوا )1
  دارد. درصد حجميجهت خشك، رتبة سوم را از و  پاكگاز آرگون در هواي  )2
2صورت به Arو  2Oو  2Nترتيب نقطه جوش  )3 2O Ar N  .است  
  شود.از آرگون و هليم در جوشكاري استفاده مي )4

  ؟است نادرست مطلب كدام - 173
  ميليون سال پيش تاكنون نسبت گازهاي سازندة هواكره تقريباً ثابت مانده است. 200از  )1
  .دهندبخش عمدة هواكره را دو گاز نيتروژن و اكسيژن تشكيل مي )2
  يابد.مييك كلوين كاهش  متر افزايش ارتفاع، دماي هواكره 167تروپوسفر به تقريب به ازاي هر الية در ) 3
2حدود )4

  ترين اليه به زمين قرار دارد.جرم هواكره در نزديك 3
10صورت به Xاگر آرايش الكتروني عنصر  - 174 2 2

36 4 5 5X :[ Kr] d / s p ؟درست است آندربارة  كدام گزينه ،باشد  
  اي قرار دارد.جدول دوره 5و دوره  14اين عنصر در گروه  )2 باشد.مي الكترون ظرفيت 14اين عنصر داراي  )1
2lالكترون با  10در اين عنصر تعداد  )3  .پر شده است. كامالً از الكترون اليه چهارم اين عنصر )4 وجود دارد  

  (نمادهاي استفاده شده فرضي هستند.) باشند؟باشد، كدام مطالب صحيح ميكه مربوط به عنصرهاي فرضي ميبا توجه به جدول زير  - 175
  
  
 
 

  باشد.مي 2AEصورت به Eو  Aتركيب بين عناصر  -الف
3تركيب يوني با نسبت كاتيون به آنيون  Bو  Dعناصر  - ب

  سازند.مي 2
  تايي و پايدار هستند.همگي هشت Fگروه عناصر هم - پ
  .نيز هم دوره هستند Dو  Cو عناصر گروه هم Cو  Aعنصرهاي  - ت
  الف و ت) 4  پ و ت) 3 ب و پ ) 2  ب فقط ) 1

  ؟همواره درست است كدام گزينه - 176
  با هم يكسان است. كه در يك گروه قرار دارند ياي اتم همة عنصرهاينقطه - آرايش الكترون pو  sميان عناصر دستة در  )1
هاي اي اتمنقطه- ترونبا توجه به آرايش الك )2

.

..
: :A و 

..

.
. :Bرسند.گاز نجيب مي الكتروني الكترون به آرايش 2و  1گرفتن ترتيب با به ، هر يك  

  پذير است.آن اتم واكنش ،تايي نباشدهشتداراي آرايش  ،ظرفيت اتمي ةاگر الي )3
  يابند.با از دست دادن الكترون به آرايش الكتروني گاز نجيب قبل از خود دست مي pهاي دستة همة فلز )4

  ؟است نادرستكدام گزينه ، روهاي روبهتوجه به عنصربا  - 177
27 20 14 8Co , Ca , Si , O   

0lهاي با شمار الكترون 8Oدر اتم ) 1   1وl  .يكسان است  
  .با هم يكسان است ها،عنصر همة اينم ات ةترين زيراليها در خارجيشمار الكترون) 2
0lهاي با شمار الكترون) 3  20هاي اتم ردCa  27وCo  باشد.مي 8يكسان و برابر  
1lهاي با نسبت شمار الكترون) 4   20در اتمCa 0هاي با به شمار الكترونl   است 5/1آن برابر.  

  ؟است درستنادربارة گاز هليم  كدام گزينه - 178
  اي عناصر است.دورة اول جدول دورهو  18گروه در ، pگازي نجيب از دستة  )1
  ) وجود دارد.حجميدرصد  7، در گاز طبيعي نيز (حدود افزون بر هواكره )2
  شود.هليم از ديگر كشورها وارد مي ،اند و همچنانمتخصصان كشورمان تا كنون موفق به جداسازي و تهيه آن نشده )3
  شود.اي در ژرفاي زمين توليد ميهاي هستهشود و از واكنشدر كرة زمين به مقدار خيلي كم يافت ميهليم  )4

  . . . به جز ،موارد زير درست استهمة  ،جزء هواي مايعبهءدر تقطير جز - 179
  .شوداز هواي مايع جدا ميزودتر  ،تر استاي كه نقطة جوش آن كمهر ماده) 1
  صد خالص در اين فرايند دشوار است. در تهية اكسيژن صد) 2
  كنند.سرد مي سلسيوس ةدرج -200مخلوط را تا ) 3
  دهند.دهند تا گرد و غبار آن گرفته شود، سپس با استفاده از فشار، دماي هوا را پيوسته افزايش ميميهايي عبور در اين فرايند، نخست هوا را از صافي) 4

  درست هستند؟زير  هايعبارت ه تعداد ازچ رو،روبهبا توجه به جدول  - 180
نسبت شمار  اب IIاز ستون  تركيبنسبت شمار كاتيون به شمار آنيون دو  - 

  برابر است. Iاز ستون  تركيبآنيون به كاتيون يك 
0 برابر نسبت كاتيون به آنيون Iدو تركيب از ستون در  -    باشد.مي /5
  تشكيل به ازايهاي مبادله شده تعداد الكترون - 
  است. مول 6برابر  2رديف از  Iتركيب ستون  يك مول از 
5برابر  IIو  I هايسه تركيب از ستون در هاها به عنصرنسبت شمار اتم - 

  است. 2
1 (1 2 (2  3 (3 4 (4  

  

  
   

 ستون 
   II   I  رديف

  سديم سولفيد  ديفسف مياسترانس  1
  آلومينيم اكسيد  منيزيم نيتريد  2
  كلسيم كلريد  پتاسيم يديد  3

 

F   E   D   C   B   A   عنصر  
2 64 4s p  2 53 3s p  24s  13s  2 32 2s p  11s   آرايش الكتروني اليه ظرفيت  

 

بود؟ بهتر  امروز آزمون در عمومي درس كدام هاي سوال كيفيت - 181
 )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 - 182
 )1شيمي ( )4   ) 1فيزيك ( )3    )1هندسه ( )2     )1رياضي ( )1



    23: ةصفح  دهم رياضي اختصاصي  98 دي 27آزمون  - ) 4پروژة (

  
  
  
  
  

  گذاري دو  درس و گو با پشتيبان دربارة هدفگفت                   
   وگو كرد؟درس گفت 2گذاري خود با شما دربارة هدفآيا پشتيبان شما در تماس تلفني  -287

  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 وگوي ما دربارة هدفگفت )3
  درس صحبت كرد. 2گذاري هدفپشتيبان با من دربارة  )4

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

  تماس تلفني نگرفتند.) خير، ايشان 1
  .تماس تلفني گرفتند) بله، ايشان 2
   بود. در حد خوب و كافيمحتوا  لحاظ ازودقيقه)  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 -289

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

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

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

  تماس پشتيبان با اوليـا        
   شما تماس تلفني داشته است؟ يبا اوليا تا كنون طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  -291

                 تلفني مستقل با ايشان داشته است. ) بله،يك تماس1
  وگو كرد با والدينم نيز سخن گفت.) بله،هنگامي كه با من گفت2
                           دانم،شايد تماس گرفته باشد.) نمي3
  من تماس نگرفته است. يايشان هنوز با اوليا،) خير4

  ريزي  بررسي دفتر برنامه
  دفتر برنامه ريزي شما را بررسي كرده است؟  تا كنون ك ماه گذشتهطي يآيا پشتيبان شما  - 292

  ام را با دقت بررسي كرد.      ريزي) پشتيبان من دفتر برنامه1
 ام را بررسي كرد.ريزي) پشتيبان من دفتر برنامه2
  ام را بررسي نكرد.                    ريزي) پشتيبان من دفتر برنامه3
  ريزي ندارم. ) من دفتر برنامه4

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

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

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

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

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

  طلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند.) خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون (و حتي گاهي اوقات پس از آن) داو1
  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 ايجادنمياي در نظر گرفته شده و بيشوند ضمناً براي آنان محل جداگانهمي) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه 4

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

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

  شود؟داده ميخروج زودهنگام ي اجازه قبل از پايان 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؟ونه ارزيابي ميرا چگ كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي  -298

 ) ضعيف4     ) متوسط3       ) خوب            2   ) خيلي خوب1

پشتيبــان


