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) عمومي( ياري  مه عليفاط -) اختصاصي( مهران رجبعلي و صفحه آرايي حروف نگاري
عليرضا سعدآباديناظر چاپ

گروه آزمون
)وقف عام(چي  بنياد علمي آموزشي قلم



  3: ةصفح دهم عمومي پايةبهمن 5آزمون  -) 4( پروژة

 ترتيب چه معنايي دارند؟ به» لئيمي، رقعه، مرمت، قفا«هاي  واژه - 1

فرومايه، امضا، مردانگي، پس گردن) 2      پست، امضا، اصالح، جلو )1

فرومايگي، نامه، اصالح، پس گردن) 4    پستي، نامه، مردانگي، جلو) 3

اماليي دارد؟ نادرستيكدام بيت  - 2

شدم نشانه بالهاي آسماني را/  ينكه بر نكرده سر از خاك، در بسيط زم) 1

كه تا دوا كند اين درد ناگهاني را/  را بگوي از ره مهر سبا طبيب باد) 2

 نخوانده بود مگر درس باغباني را/  شكستم و نشد آگاه باغبان قضا) 3

نگفته بهر تو اسرار باستاني را/  هنوز تازه رسيدي و اوستاد فلك) 4

اري دارد؟عبارت زير چند فعل مضارع اخب - 3

ها را با درآمد خود بينند و آن اگر كارگران به جدول درآمد مديران شركت نگاه كنند، عددهاي كالني مي«

كنند كه ها دارند كارهايي مي خبرهايي به گوش من رسيده است كه همين االن هم بعضي. كنند مقايسه مي

».اندازد ي شركت را به خطر مي آينده

پنج تا) 4چهار تا) 3    سه تا ) 2    دو تا) 1

ترتيب چند ضمير پيوسته به فعل چسبيده است؟ در دو بيت زير به - 4

كه گر ز جا بردم اشك جاي آن دارد/ شها ز گردش دوران شكايتي است مرا ) الف

حاال كه رماندي و رميديم، رميديم/ رم دادن صيد خود از آغاز غلط بود ) ب

سه  يك ـ) 4ـ دو يك) 3  يك  صفر ـ) 2    يك ـ صفر) 1

ي پسين دارد، كدام است؟ نقش دستوري گروهي كه در ابيات زير بيش از يك وابسته - 5

فتراك را ي سان ميفگن بر زمين دنباله زين/  سرهاي سرداران دين بستي چو بر فتراك زين«

»باك را بي ي دري آموختي آن غمزه پرده/  وارم سوختي تا شمع حسن افروختي، پروانه

متمم) 4مفعول) 3    مسند )2    هادن) 1

)1( و نگارش فارسي
)1(فارسي 

ستايش، ادبيات تعليمي،
ادبيات سفر و زندگي، ادبيات غنايي،

ادبيات پايداري
73تا  10 هاي صفحه

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

هاي عيني، نوشته
گونه گزارش هاي نوشته
71تا  11هاي  صفحه

دقيقه 15



  4: صفحة دهم عمومي پايةبهمن 5آزمون  -) 4(پروژة 

؟نيستكدام آرايه در بيت زير  - 6

»اي گردد مهت را مشتري زهره/ اختري  دوست گردد خصمت از نيك«

كنايه) 4تعليل حسن) 3تضاد) 2استعاره) 1

كدام سه آرايه هر سه در بيت زير هست؟ - 7

»عالم شهداي كربال راكه علم كند به / جز از علي كه آرد پسري ابوالعجايب  به«

بخشي تعليل، تشبيه، شخصيت حسن) 2تلميح، جناس، كنايه) 1

تشبيه، جناس، تضاد) 4تلميح، ايهام، مجاز) 3

بيت كدام گزينه با بيت زير ارتباط معنايي دارد؟ - 8

»ها نظري باشد رفتن به گلستان كوته/ تا خار غم عشقت آويخته در دامن «

جا فداي قامت رعنا كنم تو را يك/ به قيامت به من دهند طوبي و سدره گر ) 1

خيز مگر پر كنيم دامن مقصود/ روز گلستان و نوبهار چه خسبي ) 2

پيرهن بدريده و بي دامن و جيب آمده/ ي گل در هواي روي تو   در گلستان غنچه) 3

خمستان گردون خماري نيرزد/ گلستان گيتي به خاري نيرزد   )4

زينه با بيت زير ارتباط معنايي دارد؟بيت كدام گ - 9

»گاهي شود بهار دگر گه خزان شود/ دوران روزگار به ما بگذرد بسي «

نشان از عالم معنا نيابي/ خانه تا صورت پرستي  در اين بت) 1

آن خزان باغ را بهار شود/ چون تو اندر خزان به باغ آيي   )2

بگردد عاقبت هم وزين صورت/ است عالم  بسي صورت بگرديده) 3

خوي نيست حاشا بهار همچو خزان زشت/ هرگز خزان بهار شود اين مجو محال   )4

بيت كدام گزينه با بيت زير ارتباط معنايي دارد؟ -10

»ها سازي سوي خاك عجايب نقش/ فروغ رويت اندازي سوي خاك «

دطاقتيم پرده برافتا از صورت بي/ زان گه بر آن صورت خوبم نظر افتاد ) 1

چون خاك تو را خاك شدم پاك شدم/ گر خاك تويي خاك تو را خاك شدم ) 2

ها كه در خاك از تمنّاي تو شد فرسوده قالب/ خدا را جان من بر خاك مشتاقان گذاري كن ) 3

ساز اندر صور يك حقيقت جلوه/ نظر  بنگرد چشمي كه شد صاحب) 4



  5: صفحةدهم عمومي پايةبهمن 5آزمون  -) 4(پروژة 

 

»!دوء ألنّ اُختك الصغيرة قد نامتهالعب في غرفتك بِ: لها األكبرقالت االُم لطف«: عين التّرجمة الصحيحة -11
!ت خواب استتر آرامي بازي كن، چون خواهر كوچك به اتاقتدر : گفت مادر به كودك بزرگش )1
!خوابيده است تو  آهسته بازي كن، زيرا خواهر كوچك در اتاق: رم به كودك بزرگترش گفتماد) 2
!بازي كن، زيرا خواهر كوچكت خوابيده است  آرام در اتاقت: ترش گفت گمادر به كودك بزر) 3
!ترت خوابيده است آرامي بازي كن، زيرا خواهر كوچك در اتاق خود، به: به كودك بزرگتر، مادرش گفت) 4
الطلّاب في المرحلة المتوسطة األولي حول تَعلَّمها قد و الفعلاألول من هذا الكتاب مباحث من اإلسم  الدرسنُراجع في «: عين الصحيح في ترجمة العبارة التَّالية -12

»!اللّغة العربية
!اند آموزان در مرحلة متوسطة اول دربارة عربي خوانده اول اين كتاب مباحث اسم و فعل را مرور خواهيم كرد كه دانش اولين درسدر  )1
!كنيم اند مرور مي دربارة زبان عربي آموخته اول متوسطه آموزان در مرحلة شدان اين كتاب مباحثي از اسم و فعل را كه از در درس اول) 2
!كنيم آموز در مرحلة اول متوسطه دربارة زبان عربي ياد گرفته است مرور مي ما در درس اول كتاب، مباحث اسم و فعلي را كه هر دانش) 3
 !اهيم كردواند دوره خ ول متوسطه راجع به زبان عربي خواندها آموزان آن را در مرحلة دانش اسم و فعل را كه همةمطالبي از ) 4

:أي عبارةٍ ترجمتُها صحيح -13
.شويدنپراكنده  همگي به ريسمان خدا چنگ بزنيد پس: ال تَفَرَّقواجميعاً ف لِ اهللاِبحبموا عتصو ا) 1
.رگزاري كنيدمن شك را ياد كنم و از پس مرا ياد كنيد تا شما :م و اشْكُروا ليركُي أذكُفاذكُرون) 2
3 (تر از بقيه باشد كسي است كه تقوايش بيش ترين شما نزد خدا قطعاً گرامي :ماهللاِ أتقاكُ م عندكُإنَّ أكرم.
4( لُ الرّياح فتُثير سحاهللاُ الّذي يانگيزد ها را برميفرستد و ابر را مي هاخدا كسي است كه باد :اباًرس. 

:الخطأعين  -14
!بعد از بادهاي شديد، آب و برق در روستاي ما قطع شد !:الكهرباء في قريتنا بعد الرّياح الشّديدة انقَطع الماء و )1
!كند آن زن، زردآلو و انگور را زير نور خورشيد، خشك مي!: تلك المرأة تُجفّف المشمش و العنب تحت ضوء الشّمس) 2
!بخش دارم هايي آرام كنم؛ من نياز به قرص مي احساس سردرد!: في رأسي؛ أنا بحاجةٍ إلي حبوبٍ مهدئةٍ أشعر بوجعٍ) 3
4 (ضَرنا الغَداء لضيوفنا في السشرَ دقائقَحناهار آماده كرديم ده دقيقه مانده به دوبراي ميهمانانمان در ساعت !: اعة الثّانية إلّا ع!
»السيئة بالّتي هي أحسنُ ادفَع«للمفهوم؟  المناسب غيرما هو  -15

كه ايزد در بيابانت دهد باز/ كن و در دجله انداز  تو نيكي مي) 2  سنگت زند ثمر بخشش/ كم مباش از درخت، سايه فكن  )1
!ندشوي خون را با خون نمي) 4  اگر مردي أحسن إلي من أساء/ بدي را بدي سهل باشد جزا ) 3
:مفهومه يختلف ماعين  -16

»إنَّ هذه أمتكم اُمة واحدة و أنا ربكم فاعبدونِ«) 2  »…قُوا واعتصموا بحبل اهللا جميعاً و التفرَّ« )1
!اهللا مع الجماعة يد) 4    »لديهم فرحونَ كلّ حزبٍ بما«) 3
:»اهللاِ عند همن خيرٍ تَجِدوو ما تُقدموا لأنفسكُم « :في المفهوم األقربعين  -17

نكردم تا بدي با من كند من به او نيكي/  مردش گفت باور ناديدم اين گفته زانك يكن) 1
در بيابانت دهد باز ايزدكه / كن و در دجله انداز  تو نيكي مي) 2
هر چه كرديم به چشم كرمش زيبا بود/  ما بدمستانبين كه چو  مغانر ينيكي پ) 3
 نيكي است كه پاينده در جهان است/ جز گرد نكوئي مگرد هرگز ) 4

18- مصدر اكُلّهمجموعةًب إنتخ:
إستغفار -إعالم -فرُّتش) 2    إنشعاب - مدافَعة -جيتَخَرَّ) 1
مشاهدة -إسترجاع -إشتغل) 4    إنقباض -قريب -إفتتاح) 3
)مفرد مؤنّثدوم شخص = المخاطبة( :»تَقبلَ«عين األمر للمخاطبة من  -19

تَقبلي) 4  تُقَبلي) 3  تَتَقَبلينَ) 2  قَبلي )1
وف زائدة؟في أي عبارة جاء فعلٌ لَه أكثر حر -20

1( ون في مجاالتم اإليرانيةٍ تَقدنوات األخيرة علميم هذه الهدايا الغالية للطّلّاب الفائزين في المسابقة) 2  !في الستُقد!
!يجالس المدير الحضّار في قاعةِ المدرسةِ باحترامٍ) 4  »و بِالحقّ أنزَلناه و بالحقّ نَزَل«: قالَ اهللا سبحانه) 3

دقيقه 10)1(زبان قرآن ،عربي
ذاك هو اهللاُ، المواعظُ
العدديةُ، مطَرُ السمك،
لميالس شالتّعاي

4تا  1هاي  درس
46تا  1هاي  صفحه



  6: صفحة دهم عمومي پايةبهمن 5آزمون  -) 4(پروژة 

  

چيست؟ ،اي قائل شده است انسان در نظام هستي جايگاه ويژ ايكه خداوند بر ل ايندلي -21
  .شد و مسير درست را از غلط تشخيص دهدبا آن بيندي تابخشيده است  ونير به او )1
  .ده آفريده و مسئول سرنوشت خويش قرار داده استاانسان را صاحب ار) 2
  .ها فرستاده است نپيامبران را همراه كتاب راهنما براي انسا )3
  .ها را در وجود او قرار داده است مندي از آن ي انسان آفريده و توانايي بهرهاها و زمين است، بر چه را در آسمان آن) 4

؟دانند ميدنيا به  محدودبيانگر افكار اشخاصي است كه زندگي را  ،كدام عبارت قرآني -22
  »هما الّا بالحقّا خلقنام«) 2    »لعب و وو ما هذه الحياة الدنيا الّا له« )1
  »ما هي الّا حياتنا الدنيا« )4    »ار اآلخرة لهي الحيوانالد و انّ« )3

گويند؟ و آنان در پاسخ چه مي» چرا بر ضد ما شهادت داديد؟«: گويند بدكاران در روز قيامت به چه كساني مي ،در بيان قرآن كريم -23
  »كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون« - فرشتگان الهي) 2  »ءكلّ شيانطق قالوا انطقنا اهللا الّذي « - فرشتگان الهي )1
  »ءكلّ شيانطق قالوا انطقنا اهللا الّذي « - اعضاي بدن )4  »كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون« - اعضاي بدن )3

پيامبران و امامان بهترين گواهان هستند؟ ،چرا در روز قيامت -24
  .دهند ها هستند و در دادگاه عدل الهي شهادت مي ال انسانچون در آخرت ناظر و شاهد بر اعم )1
  .دهند ها آگاهند و در قيامت شهادت مي چون از اعمال و افكار انسان) 2
  .اند اند و از هر خطايي محفوظ ها را در دنيا ديده چون ظاهر و باطن اعمال انسان )3
  .ر روز قيامت نيز شاهدان دادگاه عدل الهي هستنداند و د ها بوده چون در دنيا ناظر و شاهد بر اعمال انسان )4

يك فرصتي است كه براي رسيدن به آن هدف به انسان داده شده است؟ و كدام ها و زمين به معناي چيست ش آسمانحق بودن آفرين -25
  آدمي محدوديت - ارزشمند بودن خلقت) 2  گام نهادن انسان در اين دنيا - ارزشمند بودن خلقت )1
  گام نهادن انسان در اين دنيا -دار بودن خلقت هدف )4    آدمي محدوديت -دن خلقتدار بو هدف )3

يك از عبارات كالم وحي هم با كدام» …ايد  ايد بلكه براي بقا آفريده شده براي نابودي و فنا خلق نشده«): ص(حديث رسول خدا  -26
مفهوم است؟

  »…ب الدنيا من كان يريد ثوا«) 2    »النّاس نيام فاذا ماتوا انتبهوا« )1
  »…من آمن باهللاّ و اليوم اآلخر و عمل صالحاً « )4  »…و ما هذه الحياة الدنيا الّا لهو و لعب و « )3

كدام صفات پيامبران باعث شده تا آنان با قاطعيت كامل خبر از وقوع معاد داده و نسبت به آن هشدار دهند و آنان ايمان به خدا را -27
اند؟ مستلزم چه چيزي دانسته

ايمان به آخرت - ترين و راستگوترين عاقل) 2  ايمان به پيامبر - ترين ترين و محبوب شجاع) 1
  ايمان به آخرت - ترين ترين و محبوب شجاع )4  ايمان به پيامبر - گوترين ترين و راست عاقل )3

شود؟ به كدامين آية مباركه حاصل مي» ساني كه مشتاق حيات ابدي استنفي نابودي كامل ان«مفهوم  -28
  »افحسبتم انّما خلقناكم عبثاً«) 2    »ارقين كالفجنجعل المتّام « )1

3( »االريب فيه و من اصدق من اهللا حديث« )4    »قال من يحيي العظام و هي رميم«  

خ است؟عالم برز  كدام ويژگيبيانگر پندارند  كه ظالمان خود را در زمين مستضعف مي وگوي فرشتگان و ظالمان در سورة نساء و اين گفت -29
معاد جسماني) 2    دريافت نامة اعمال) 1
  وجود ارتباط ميان دنيا و برزخ )4    وجود شعور و آگاهي )3

يك از حوادث قيامت است؟ ترتيب مرتبط با كدام به »انسان برچيده شدن بساط حيات«و » ها هراسان شدن دل« -30
ها تغيير در ساختار زمين و آسمان - ها زنده شدن همة انسان) 2  ها و زمين مرگ اهل آسمان - ها زنده شدن همة انسان) 1
  ها تغيير در ساختار زمين و آسمان - برپا شدن دادگاه عدل الهي )4  ها و زمين مرگ اهل آسمان - برپا شدن دادگاه عدل الهي )3

دقيقه 20
تفكر و انديشه

هدف زندگي، پر پرواز،
اي به روشنايي، پنجره
هي روشن، منزلگا آينده

ي بزرگ بعد، واقعه
80تا  11هاي  صفحه

)1( دين و زندگي
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.تأثير داردپاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما )شاهد(آزمون گواه 

دهيم؛ مي - و به هر كس اراده كنيم - خواهيممقدار از آن را كه ب  طلبد، آن آن كس كه تنها زندگي زودگذر دنيا را مي« پيام آية شريفة -31
، چيست؟»سپس دوزخ را براي او قرار خواهيم داد تا با خواري و سرافكندگي در آن وارد شود

.هاي اخروي هستند ناپذير همان هدف هاي پايان هدف )1
.ا هستندتري در وجود م گوي استعدادهاي مادي و معنوي بيش ناپذيرند و پاسخ ها پايان برخي هدف )2
.شوند هاي دنيايي نمي مندي انسان از نعمت هاي اخروي، مانع بهره اصل قرار گرفتن هدف )3
.شوند هاي اخروي مي هاي دنيوي اصل قرار گيرند، مانع رسيدن به هدف اگر هدف )4
خداوند، اويني را دربارةود، شيطان چه عنش گيري از كالم نوراني وحي، در سخناني كه بين شيطان و دوزخيان بيان مي با بهره -32

 ؟برد كار مي گناهكاران و خودش به
كننده دعوت -دعوت ناحق پذيرندة - دهنده به حق وعده )1
دهنده فريب -شيطان تحت سلطة - كننده به حق دعوت )2
دهنده وعده - شيطان تحت سلطة - دهنده به حق  و وعده كننده دعوت )3
 كننده وسوسه - شونده وسوسه -كننده به حق دهنده و دعوت وعده )4

.…گيرند،است و گروهي كه مسير تغافل از مرگ را پيش مي …مرگ  ،…در ديدگاه  -33
تلخي را كه در انتظار دارند، فراموش كنند سازند تا آيندةهر كاري سرگرم ميخود را به  - انتقال -منكران معاد )1
افزايدها ميگذارند كه روز به روز بر يأس آنهايي قدم ميتي، در راهبراي تسكين خود و فرار از ناراح - انهدام - معتقدان معاد )2
تلخي را كه در انتظار دارند، فراموش كنند سازند تا آيندةر كاري سرگرم ميخود را به ه -انهدام -منكران معاد )3
افزايدها ميند كه روز به روز بر يأس آنگذارهايي قدم ميبراي تسكين خود و فرار از ناراحتي، در راه -انتقال - معتقدان معاد  )4
يك از ابعاد وجود انسان است؟ مرتبط با كدامترتيب  به» پذيري  تالشي« و  »ناپذيري تحليل«، »تغييرپذيري«هاي هر يك از ويژگي -34

عد جسمانيب - بعد روحاني - جسمانيروحاني و بعد  )2  بعد روحاني و جسماني - بعد روحاني و جسماني -بعد جسماني )1
و روحاني بعد جسماني -بعد روحاني  - بعد روحاني )4    بعد روحاني  - بعد روحاني - بعد روحاني )3
سپس آن ابر را به سوي سرزميني مرده برانيم و آن زمين مرده را بدان. فرستد تا ابر را برانگيزند خداست كه بادها را مي« از آية شريفة -35

گردد؟ پاسخ به كدام اشكال دريافت مي» زنده شدن قيامت نيز چنين است .بخشيديمپس از مرگش زندگي  ]وسيله[
شده از سوي شيطان به پيروان خود  هاي داده عدم تحقق وعده )1
ها در عالم برزخ ها و بعثت آن بعيد شمردن مرگ و زنده شدن انسان )2
.د شده بودهاي دنياپرستان كه با هدف قرار دادن دنيا ايجا عدم تحقق آرزو )3
.كنند بعيد شمردن معاد جسماني از سوي كساني كه مرگ را پايان زندگي تلقي مي )4
…الهي است، تا  …برپايي رستاخيز در پرتو،  …هاي خود، دالّ بر  يابي به استحقاق ها براي دست حقّ مسلّم انسان -36

.حقوق، تضييع نشود - عدل - ضرورت )2    .حقوق، تضييع نشود - عدل - امكان )1
.داري، محقّق شود هدف - حكمت - ضرورت )4   .داري، محقّق شود هدف -حكمت - امكان )3
كدام پاداش را ،با توجه به روايت نبوي، هركس سنت و روش نيكي را در جامعه جاري سازد و مردمي در دنيا به آن سنت عمل كنند -37

كند؟ دريافت مي
.ود را به آن فرد هديه خواهند كردكنند، بخشي از ثواب خ مردمي كه به آن سنت عمل مي )1
.آن كم كنند دهندة كه از اجر انجام بدون آن گذارند، ثواب آن اعمال را به حساب آن شخص مي )2
.اصل ثواب و مابقي از ثمرات و آثار آن استفاده خواهند كرد ،شخصي كه آن سنت را جاري ساخته )3
.شود، هرچند مرده باشند تقسيم مي ،اند انجام داده ثواب آن اعمال ميان تمام افرادي كه آن سنت را )4
به چه معناست؟» تأخرما«اظر بر كدام عالم است و آثار ن» ردم و أخّاإلنسان يومئذ بِما ق ينبؤا« آية شريفة -38

.چنان گشوده است عملش هم كه فرد از دنيا رفته، پروندة ينبا ا -برزخ )1
.چنان گشوده است عملش هم فته، پروندةكه فرد از دنيا ر ينبا ا -قيامت) 2
.اعمال فرد ثبت شده است نيايي آن، پيش از مرگ در پروندةاين اعمال و آثار د -برزخ) 3
.اعمال فرد ثبت شده است آن، پيش از مرگ در پروندة اين اعمال و آثار دنيايي - قيامت  )4
مبني بر بازگشت به دنيا است؟ ،رزخكدام عبارت شريفه ناظر بر علت درخواست گناهكاران در عالم ب -39

1( »خٌ إِلَى ورْزهِم بائرن وثُونَ معبمِ يوّي أَ« )2    »يللَعا تَرَكْتيمحاً فاللُ صمع«
»حتَّى إِذَا جاء أَحدهم الْموت قَالَ ربِّ ارجِعونِ« )4    »إِنَّها كَلمةٌ هو قائلُها اكَلّ« )3
افتد و به چه معناست؟ ت اتفاق ميقيام ها در كدام مرحلة زمين و آسمان در ساختارتغيير  -40

.شوند ها و زميني ديگر تبديل مي ها و زمين به آسمان آسمان -اول )1
.شوند ها و زميني ديگر تبديل مي ها و زمين  به آسمان آسمان - دوم )2
.شوند ها و حوادث ديده مي انسان شوند كه سرگذشت ها و زمين طوري روشن مي آسمان -اول )3
.شوند ها و حوادث ديده مي شوند كه سرگذشت انسان ها و زمين طوري روشن مي آسمان - دوم )4
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41- Imam Hossein’s Holy Shrine is … religious place in the Islamic world. 

1) more 2) much

3) the most 4) much more

42- A: The phone’s ringing. 

B: Wait a moment. I … the phone right now. 

1) answered 2) will answer 3) am going to answer  4) answer

Just about everyone knows that we can't live without blood. And that the blood in our bodies is …(43)… 

by the heart. But beyond those blood basics, what do you know about that red liquid under your skin? Blood 

is important for good …(44)… because the body depends on a fixed supply of fuel and oxygen to reach its 

billions of cells. Blood also …(45)… carbon dioxide and other waste materials to the lungs, kidneys, and 

different …(46)… of the human body; from there they are removed from the body.  

43- 1) created 2) protected 3) given 4) pumped

44- 1) health  2) power 3) sign 4) future

45- 1) arrives 2) carries 3) needs 4) pairs

46- 1) plans   2) plains 3) systems 4) numbers

As a baby, Isaac Newton was sick. During his first few months, he was not expected to live. But, he grew 

up to be one of the world’s greatest scientists. All through his boyhood, Newton was interested in mechanical 

toys. He was interested in kites, too. He used to go out early in the morning to fly his kites. Newton stopped 

school when he was 14. His mother was a widow, and she needed his help on their farm. 

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 A: Grammar 
Directions: Questions 41-42 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 your answer sheet. 

)1(انگليسي  زبان دقيقه15

Saving Nature  
Wonders of Creation

2و  1هاي  درس
69تا  15هاي  صفحه

PART C: Reading Comprehension 

Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct 

choice on your answer sheet. 
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For the next two years, he tried to learn about farming, but he was not very successful. He would begin 

thinking about some new books or mechanical toys, and would forget his work. His mother finally decided 

that he would never be a farmer, and sent him to college. In a year or two, he began to work on the problem 

that made him famous. The problem was why the planets and moons follow the paths they do. And, when 

they are moving, why do not they go straight out into space? A story says that Newton started thinking about 

gravity when an apple fell from a tree and hit him. The story probably is not true even though gravity makes 

apples fall from apple trees to the ground. 

47- According to the passage, which sentence is NOT true about Newton? 

1) He thought about gravity all his life. 2) He tried, but he failed to learn about farming.

3) He was interested in mechanical toys and kites. 4) He stopped going to school when he was 14.

48- What did Newton probably do when an apple fell down and hit him? 

1) He thought about gravity. 2) He became a farmer.

3) He went to get the apple. 4) He enjoyed eating the apple.

49- The best title for the passage would be “…” . 

1) Newton’s Childhood 2) Newton’s Family

3) Newton’s Sickness 4) Newton’s Study of Farming

50- What was the problem that made Newton think about gravity? 

1) Why the planets and moons do not follow the paths they do.

2) Why the planets are moving and going straight out to the space.

3) Why moons follow the paths they do, but planets don’t.

4) Why the planets do not go out into space when they are moving.
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گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
خود را  10گذاري چند از  ، هدف)1(رياضي هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

:بنويسيد
توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

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

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

است؟درست كدام گزينه  - 51

1 (4 .است كه قرينة يكديگرند مقدارداراي دو  625

aمعادلة ) 2 a5  جوابداراي دو تنها a  aو  1  1 است.

3 (3 .قرار دارد 4و  3بين اعداد صحيح  10

.دو ريشة چهارم دارد ،هر عدد مثبت) 4

اشد؟تواند ب سهمي مقابل كدام مي ةمعادل - 52

1 (y x x  2 2 5

2 (y x x  2 4 5

3 (y x x   2 4 5

4 (y x x   2 4 5

aاگر  - 53  1 است؟درست كدام گزينه  ،باشد 0

1 (a a32 (a a3 5

3 (aa 1     4 (a a3 5

در اين دنباله نسبت جملة نهم به جملة سوم كدام. برابر است دنباله مجموع جمالت چهارم و پنجم با مجموع سه جملة اول غيرثابت در يك دنبالة حسابي -54

است؟

1 (2   2 (3  

3 (4   4 (5 

xصورت  الزاويه به اضالع يك مثلث قائمطول  -55 2 3 ،x  xو  6 2 x(ارتفاع وارد بر وتر كدام است؟ اندازة . است 3 2 ).وتر مثلث استطول  3

1 (3 6/2 (12   

3 (24   4 (7 2/

دقيقه 35)1( رياضي
/ مثلثات/ مجموعه، الگو و دنباله

هاي هاي گويا و عبارت توان
ها ها و نامعادله معادله/ جبري

تا پايان تعيين 4و  3، 2، 1هاي  فصل
اي درجة اول عالمت چندجمله

85تا  1هاي  صفحه
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yاگر خط  - 56 x yبر سهمي  3 x mx  2 تواند باشد؟ ميهاي زير  از گزينهيك  كدام mمماس باشد،  1

1 (1   2 (2 

3 (3     4 (4   

واحد مربع باشد، اندازة ساق 25اگر مساحت اين مثلث . است 75°برابر  B ةزاوي ةو انداز مثلث دو ساق ACو  ABC ،AB الساقين متساوي در مثلث - 57

AB كدام است؟

1 (15   2 (20 

3 (25     4 (10   

دو رشته است مندان به هر برابر عالقه 3مند به واليبال و  آموزان عالقه دو برابر دانش ،آموزاني كه به فوتبال عالقه دارند نفري، تعداد دانش 32در يك كالس  - 58

آموزان اين كالس فقط به واليبال عالقه دارند؟ چند نفر از دانش. ها عالقه ندارند كدام از اين رشته به هيچ آموزان نيز از دانش نفر 4و 

1 (4     2 (8   

3 (12     4 (16   

yنمودار سهمي  - 59 ax bx c  2  محورy و محور  2اي به عرض  ها را در نقطهx به طول  يها را در نقاط1  حداكثر مقدار . قطع كرده است 2وy

است؟چقدر 

) 2     .ندارد حداكثر مقدار) 1
1
2

3 (1
24 (9

4

؟درست استهاي زير  چه تعداد از نامساوي -60

 30 25 0 125/ )ت( / ) ( ) , 4 44 42 5,پ( 2 70 1 0 1/ )ب( / ) ( ) , 10 160 03 0 03/ الف( /

1( 1   2 (2 

3( 3     4 (4   

) ةنقط -61 , ) 2 y ةرأس سهمي به معادل 4 x ax b   2 كند؟ ها را با كدام عرض قطع مي  yاين سهمي محور . است 2

1 (8     2 (4

3 (4   4 (8 

حاصل  -62   A   3 3 547 7 5 5 49 5 كدام است؟ 125

1 (3 37 52 (7 5

3 (3 37 54 (2 
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xدرجه دوم  ةاگر معادل -63 bx c  22 xمضاعف  ةداراي ريش 0  bباشد، مقدار  4 c است؟ كدام

1 (16   2 (4 

3 (8   4 (32 

تواند باشد؟ قدرنسبت اين دنباله كدام مي. هندسي اختالف جملة پنجم و جملة سوم، دو برابر جملة اول است ةدر يك دنبال - 64

1 (2     2 (2 

3 (2
24 (3

xعبارت ساده شدة - 65 x x
x x x
  

  

3 2
4 3

2 2 1
1

.)صفر است مخالفمخرج كسرها (  كدام است؟

1 (x 
1

12 (x 
1

1
3 (x

x



1
14 (x

x



1
1

x اگر نمودار سهمي -66 xy   
2 3 52 كدام است؟ ABCDباشد، مساحت مستطيل  زيرصورت  به2

1 (245
6

2 (324
5

3 (343
8

4 (245
4

x) ةمعادل -67 x) (x x)    2 2 2 12 دارد؟حقيقي  جوابچند  0

   1) 2 صفر) 1

3 (2   4 (3   

axاگر مقدار عبارت -68
x b



3
xتنها در فاصلة 2  1 a)كدام است؟  abكمتر از صفر باشد، حاصل 23 ,b )0

1 (18   2 (24 

3 (48   4 (36 

xحقيقي معادله  ةمجموع مجذورات دو ريش ،mبه ازاي كدام مقدار  -69 mx m   22 1 است؟ 4برابر  0

1 (2   2 (6 

3 (24 (6

xاگر  - 70 y 3 3 xو  72 y  xآنگاه  ،باشد 6 y كدام است؟

1 (2   2 (4 

3 (3   4 (2

زيرا با غيبت در هر. هاست آزمون در غيبت و حضور مستمرهاي كانون عدم دلخواه در آزمون ةشرط موفقيت و كسب نتيج
مطالعاتي دو ةتر و صرف وقت براي برنام ان براي مطالعه سختتآزمون مقداري از مباحث آزمون را از دست داده و كار

.تر خواهد شد بعدي بيش ةهفت
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a)ها به فاصلة يكسان  چند نقطه در صفحه وجود دارد كه از دو ضلع يك زاويه يا امتداد آن -71 ) a0  ؟دنداشته باش قرار

)اضالع زاويه در يك امتداد نيستند(

هيچ) 2 شمار بي) 1

3 (2  4 (4  

aاگر -72 c
b d آنگاه حاصل باشد ،a c

b d




2 2
2 b) زير است؟ مقاديريك از  برابر كدامهمواره 2 ,d )0

1 (a b
c d



  2 (a c
b d



3 (ad
bc4 (ac

bd

ANبرابر باشد، نسبت MNPBاالضالع  متوازيمساحت با  AMNدر شكل زير، اگر مساحت مثلث  -73
NC برابر كدام است؟

1 (3
2

2 (1  

3 (2  

4 (4
3

ˆ، اگر زيردر شكل  -74 ˆCBE CDE درست است؟همواره گيري  باشد، كدام نتيجه

1 (AB BC AD DE  

2 (AB AC AD AE  

3 (AB AC DE AE  

4 (AB DE AD BC  

كدام است؟ ABCD ةذوزنق در ADطول ضلع  - 75

1 (20  

2 (24  

3 (18  

4 (16  

دقيقه 15)1( هندسه
/ هاي هندسي و استدالل ترسيم

قضية تالس، تشابه و كاربردهاي آن
2و فصل  1فصل 

52تا  9هاي  صفحه

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

:بنويسيد
بدهيد؟توانيد پاسخ صحيح  سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

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

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
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فاصلة پاي عمود تا محل تقاطع قطرهاي مستطيل كدام است؟. كنيم عمود مي BDبر قطر  Aدر مستطيل زير، از رأس  -76

1 (0 6/ 

2 (0 7/ 

3 (0 8/ 

4 (0 9/ 

A)ˆ كدام است؟ زيرمساحت چهارضلعي  -77 ) °90

1 (3 7

2 (2 3 7

3 (3 2 7

4 (( )2 3 7

EFدر شكل زير،  -78 BC  وEFCB AEFS S 8 اگر . استAH  كدام است؟ HHباشد، آنگاه طول  2

1( 4  

2 (6  

3( 4 2   

4 (8  

درست است؟همواره نشان دهيم، كدام رابطه  P2و  P1ترتيب با  ها را به هاي آن و محيط S2و  S1هاي دو مثلث متشابه را با  اگر مساحت -79

1 (S P S P1 2 2 1  2 (P S P S1 1 2 2

3 (P S P S2 2
1 2 2 1  4 (S P S P2 2

1 2 2 1

در خارج BCو  ADهاي  ساق مساحت مثلثي كه از امتدادباشد،  S4و  S3ترتيب برابر  به ACDو  ABCهاي  ، اگر مساحت مثلثدر ذوزنقة شكل زير - 80

است؟ Sآيد، چند برابر  ميوجود  بهذوزنقه 

1 (5  

2 (7  

3 (9  

4 (12  

.ي سؤاالت آزمون پاسخ بدهيد به همه نبايد. هايي كه مطمئن هستيد جواب دهيد هاي تستي به سؤال در آزمون
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هاي زير صحيح است؟ يك از گزينه كدام -81

.آيد وجود مي پالسما اغلب در دماهاي خيلي باال به) 1

.آيد وجود مي وقتي مايعي به سرعت سرد شود معموالً جامد بلورين به) 2

.مانند ند در كنار يكديگر ميكن ذرات جسم جامد به سبب نيروهاي كشساني كه به يكديگر وارد مي) 3

.هاي فيزيكي ماده، الزم است كه همة ابعاد ماده در مقياس نانو باشند براي تغيير كردن ويژگي) 4

هاي زير صحيح است؟ يك از گزينه ، كدامكتاب درسي آمده است 60كه در صفحة  با توجه به شكل مقابل -82

.باشد ها مايعمثالي از پديدة پخش در تواند  مياين شكل ) 1

.باشدنام شيشه  مثالي از جامد بلوريني به تواند  مياين شكل ) 2

.باشدنام شيشه  شكلي به مثالي از جامد بيتواند  مياين شكل ) 3

.باشدوجود آمدن پالسما  مثالي از بهتواند  مياين شكل ) 4

قدر گرم كنيم كه هاي شيشه را آن اما اگر قطعه ،يشه را دوباره به هم چسباندتوان اجزاي ش هاي آن به هم نمي كردن قطعه شكند با نزديك وقتي شيشه مي -83

.شود مي توجيه ……جه به اين پديده با تو. توان آنها را به هم چسباند نرم شوند مي

نيروي دگرچسبي) 2 كشش سطحي) 1

برد بودن نيروهاي بين مولكولي كوتاه) 4 اثر مويينگي) 3

هاي مايع از نيروي دگرچسبي چسبي بين مولكول ها نيروي هم در اين لوله. دهيم مي جنس را درون مايعي قرار اي و هم ن شيشهدو لولة موييمطابق شكل،  - 84

.است) 2(از سطح مقطع لولة  ……) 1(و سطح مقطع لولة  ……هاي شيشه  هاي مايع و مولكول بين مولكول

كوچكتر -بزرگتر) 1

بزرگتر -كوچكتر) 2

بزرگتر -بزرگتر) 3

كوچكتر -كوچكتر) 4

نيرويبزرگي مجموع مترمربع فرض كنيم،  را يك سانتيشناگر گوش هر ة ردپاگر مساحت . كند متري از سطح آب يك درياچه شنا مي 2در عمق  شناگري - 85

Pفشار هواي محيط (وتون است؟ ني شود، چند شناگر وارد مي پردة گوش اينهر به كه  درياچه و هواي محيط ناشي از آب kPa0 100 ،Ng kg و 10

kg
m

  31000JA است(.

1( 1 2/ 2( 12   

3( 120   4( 1200   

دقيقه 30)1(فيزيك 
/گيري فيزيك و اندازه

/ كار، انرژي و توان
هاي فيزيكي مواد ويژگي

تا پايان شناوري 3و  2، 1هاي  فصل
و اصل ارشميدس 

81تا  1هاي  صفحه

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
خود را  10گذاري چند از  ، هدف)1(فيزيك هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

:بنويسيد
بدهيد؟توانيد پاسخ صحيح  سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

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

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
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كدام گزينه در مورد مقايسة چگالي دو. در حالت تعادل قرار دارند و  هاي  نشدني به چگالي دو مايع مخلوط ،شكل Uمطابق شكل زير، درون لولة  -86

.)شكل برابر است Uسطح مقطع دو طرف لولة ( مايع و فشار در نقاط مشخص شده درون لوله صحيح است؟

1 (    وA BP P

2 (    وA BP P

3(     وA BP P

4 (    وA BP P

87-2
1و  1اي از مايع با چگالي  حجم استوانه3

اگر. است P1يع در كف استوانه برابر پر شده است و فشار حاصل از دو ما 2بااليي آن از مايعي با چگالي  3

كدام رابطه. شود مي P2فشار حاصل از محلول در كف استوانه برابر  ،هم بزنيم و دو مايع بدون كاهش و يا افزايش حجم در هم حل شوند اين دو مايع را به
درست است؟

1 (P P2 1  2 (P P2 1
3 (P P2 .توان اظهار نظر كرد نمي 2و  1بدون داشتن مقادير ) 4  1

نصفلوله را به آرامي باال ببريم تا فشار هواي محبوس درون لوله اگر . جيوه وجود دارد ، مقداري هواي محبوس در باالي ستونزيردر ظرفي مطابق شكل  -88

.)است cmHg75فشار هواي محيط طول لوله به اندازة كافي بلند بوده و  (؟ رسد متر جيوه مي فشار ستون جيوة درون لوله، به چند سانتي شود

1 (52 5/

2 (22 5/

3 (37 5/

4 (82 5/

kgچگالي ابشكلي كه به يك مخزن محتوي گاز وصل شده است، جيوه  Uمطابق شكل، درون لولة  -89
m

 1 اگر. داردوجود  2و مايعي با چگالي  313600

kgبرحسب 2و كل سيستم در تعادل باشد،  kPa101بيرون محيط فشار هواي 
m3 است؟ كدام)Ng kg10 (

1 (1373  

2 (1500   

3 (1230  

4 (1180   

كـل سيسـتم در حالـت تعـادل قـرار دارد، (فشار گـاز درون مخـزن چنـد كيلوپاسـكال اسـت؟       ،پاسكال باشد 510فشار هواي محيط  اگر ،زيردر شكل  - 90

g
cm

  31JA،g
cm

  313 6½¼Ã] Ngو  / kg10 (

1 (168   

2 (165   

3 (171   

4 (65 

aaaaaaaaaaaaa
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aaaaaaaaaaaaaaaa

.به آن پاسخ دهيد پايان آزمونگيرد، در  از شما مي وقت زيادياگر پاسخ دادن به سوالي 
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Ngسيستم در حال تعادل است،(متر است؟  چند سانتي hباشد،  kPa101، اگر فشار هواي محيط زيردر شكل  -91 kg kgو 10
m

  31000JA (

1 (80 

2 (0 8/ 

3 (120   

4 (1 2/ 

است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام -92

Pتوان از رابطة  نمي ،براي محاسبة اختالف فشار بين دو نقطه از هوا كه اختالف ارتفاع قابل توجهي دارند) 1 gh   استفاده كرد.

.نامند اي مي و فشار محيط را فشار پيمانه تفاوت بين فشار مطلق) 2

.شود نام نيروي شناوري از طرف شاره وارد مي ي بهيور در آن، همواره نيروي باالسو هاي درون يك شاره يا غوطه به جسم) 3

.برابر استكند كه با وزن جسم  اي فرو رود، شاره نيرويي باالسو بر آن وارد مي وقتي تمام يا قسمتي از يك جسم در شاره) 4

كدام از دو شكل، اگر در هيچ .)2شكل (كنيم  و بار ديگر از زير آن آويزان مي) 1شكل (دهيم  چوبي قرار مي همطابق شكل، يك مرتبه وزنة آهني را روي قطع -93

.)در هر دو شكل، بعد از تعادل مجموعه مد نظر است( رود؟ مي وچوب كمتر در آب فرقطعه در كدام شكل  د،در آب غرق نشوچوب 

.)1(شكل ) 1

.)2(شكل ) 2

.رود در هر دو به يك ميزان فرو مي) 3

.به ابعاد وزنة آهني و قطعة چوبي بستگي دارد) 4

حجم(ي وارد بر آن از طرف هوا صحيح است؟ هنگام باال رفتن بادكنك، كدام گزينه در مورد اندازة نيروي شناور. رود يك بادكنك باد شده، در هوا باال مي - 94

.)ثابت فرض كنيد ، تقريباًبادكنك را در هنگام باال رفتن

.ماند ثابت مي) 2    .يابد كاهش مي) 1

.هر سه حالت ممكن است) 4    .يابد افزايش مي) 3

برثانيه تقريباً چقدر است؟ آهنگ رشد اين گياه برحسب ميكرون. كند رشد مي m4روز تقريباً  14گياهي است با رشد سريع كه در  » وكايهسپرو« - 95

1 (198 4/ 2 (79 4/

3 (3 3/4 (119 04/ 
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gبرابر Bاگر چگالي جسم . مطابق شكل زير است Bو  Aنمودار تغييرات حجم برحسب جرم براي دو جسم  -96
cm36 چگالي جسم  ،باشدA چندg

cm3

است؟

1 (2   

2 (18   

3 (4   

4 (180   

اگر جرم جعبه. رسدب Bنقطة  كنيم تا به مماس بر سطح شيبدار به طرف باالي آن پرتاب ميمطابق شكل  Aروي سطح شيبدار از نقطة را اي  جعبه -97

kg4  و اندازة نيروي اصطكاك در كل مسير ثابت و برابرN10 جايي چند ژول بوده است؟  باشد، كار كل نيروهاي وارد بر جسم در اين جابه)Ng kg10 (

1 (500

2 (400

3 (100  

4 (300

mدر شكل مقابل، جسمي به جرم  -98 kg0 mvبا تندي  /64 s اي كه در لحظه. كند كند و آن را فشرده مي به فنري برخورد ميروي يك سطح افقي  8

mتندي جسم به 
s4 كار نيروهاي مقاوم از لحظة برخورد ةانداز(فنر چند ژول است؟  - رسيده است، انرژي پتانسيل كشساني ذخيره شده در سامانة جسم

J4جسم به فنر تا لحظة مورد نظر  .)است /5

1 (19 86/2 (19 86/
3 (10 86/4 (10 86/

mاي با تندي ثابت  مطابق شكل، تسمه نقاله -99
s2 به جرم  جسمي. به طرف چپ در حال حركت استkg0 مماس بر سطح تسمه و در Aاز نقطة را  /5

از روي تسمه نقاله Aچند متربرثانيه باشد تا جسم از سمت مقابل  vحداكثر . كنيم به طرف راست پرتاب مي vصورت افقي و با تندي  امتداد آن به

ژول، اندازة نيروي اصطكاك بين 4توقف جسم  ثانيه، اندازة كار نيروي مقاومت هوا تا لحظة 1كل زمان حركت جسم روي تسمه تا لحظة توقف (نيفتد؟ 

Ngنيوتون و  8حال حركت ثابت و برابر  جسم و تسمة در kg10 است(.

1 (2 11   2 (2 15 

3 (4 11   4 (4 15 

حركت به سمت باال حال سكون از پايين سطح شيبدار و اتومبيلي به جرم يك تن از ،سازد مي 30°روي سطح شيبدار بدون اصطكاكي كه با افق زاوية  - 100

m اش به تندي ،متر 100 كردن مسافت ثانيه و طي 10كند و پس از  مي
s20 توان متوسط موتور اتومبيل در اين حركت چند كيلووات بوده است؟. رسد مي

Ngنظر شود و  صرفاز نيروهاي مقاوم ( kg 10 (

1 ( 48 10   2 (70 

3 ( 47 10   4 (80 
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است؟ نادرستكدام گزينه  -101

.شود نقره به نقره سولفيد تبديل ميفلز رنگ است كه در واكنش با  گوگرد جامدي زرد) 1

.اثباتي بر قانون پايستگي جرم استاين زده از جرم ميخ آهني بدون زنگ بيشتر است و  جرم ميخ زنگ) 2

.ها برابر است وردهاها با فر دهنده هاي واكنش كنند يعني تعداد مول هاي شيميايي از قانون پايستگي جرم پيروي مي واكنش ةهم) 3

.است (Pt) فلز پالتين ،هيدروژن و توليد آبگاز تن خكاتاليزگر واكنش سو) 4

؟دنندار همخوانيبا هم شده  دو عبارت نوشتههاي زير،  يك از گزينه در كدام -102

هواكره) سازندة( موجود در گاز  ترين فراوان: كردن تاير خودروها بندي برخي مواد خوراكي و پر بسته دراستفاده ) 1

ترين گاز نجيب سبك: اي و ساخت المپ رشتههاي هواشناسي  نلكردن با پر) 2

هواكرهموجود در  ترين گاز نجيب  فراوان: فلزها اثر در جوشكاري و برش عنوان محيط بي به) 3

COاز  ناپايدارتر وشود  توليد ميدر سوختن ناقص گاز شهري ) 4 (g)2 گاز كربن مونوكسيد: است

است؟ نادرستچند مورد از مطالب زير  -103

 شود ها استفاده مي از كلسيم اكسيد براي كنترل ميزان اسيدي بودن آب درياچه. 

 شود ها حل مي بخش اندكي از آن در آب درياها و اقيانوس ،اكسيد در هواكره زايش مقدار كربن ديبا اف. 

 نامند اكسيدهاي فلزي را اكسيدهاي اسيدي و اكسيدهاي نافلزي را اكسيدهاي بازي مي ،طور كلي به. 

 محلول آمونياك و شربت معده خاصيت بازي دارند. 

 شود خوردگي پوست بدن مي ترك خاصيت اسيدي باران باعث خشكي و گاهي. 

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

يكسان ……ناپيوندي به پيوندي در مولكول  هاي الكترون با نسبت شمار جفت ……پيوندي به ناپيوندي در مولكول  هاي الكترون نسبت شمار جفت -104

)  )به ترتيب از راست به چپ(  . است H , C , N , O , F , P , S , Cl)1 6 7 8 9 15 16 17 

1 (CH O2 ،SO22 (PCl3 ،NF3

3 (CO2 ،HCN4 (CO ،HCN

ةاليبه  ……الكتروني  ةبازگشت الكترون برانگيخته از الي ،در طيف نشري خطي هيدروژن. يابد مي ……الكترون از هسته اتم انرژي آن  ةفاصل ……با  -105

.شود ميرنگ  ……ر نور نشباعث  ……الكتروني 

nكاهش، افزايش، ) 1  6 ،n  ، سبز2

nافزايش، افزايش، ) 2  6 ،n  ، آبي2

nكاهش، كاهش، ) 3  5 ،n  ، آبي2

nيش، افزايش، افزا) 4  4 ،n 1سبز ،

قهيدق 25)1(شيمي 
/ كيهان زادگاه الفباي هستي
ردپاي گازها در زندگي

تا پايان خواص  2و فصل  1فصل 
فلزي و نافلزياكسيدهاي 

68تا  1هاي  صفحه

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
خود را  10گذاري چند از  ، هدف)1(شيمي هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

:بنويسيد
بدهيد؟توانيد پاسخ صحيح  سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

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

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
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اند؟ نادرستزير  هاي عبارتچند مورد از  -106

.شود هاي مثبت گازي تشكيل مي كيلومتري از سطح زمين يون 25تا  12در ارتفاع ) آ

.يابد طور منظم افزايش مي با افزايش ارتفاع از سطح زمين، دما برعكس فشار به) ب

.دهد ميرخ كيلومتري از سطح زمين  25تروپوسفر يعني تا ارتفاع  ةدر الييي تغييرات آب و هوا) پ

.قرار دارد) تروپوسفر ةالي(ترين اليه به سطح زمين  در نزديك درصد از حجم هواكره، 75) ت

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

.باشد از آنها نياز به استفاده از دو پيشوند مي مورد ……گذاري  شود كه براي نام اكسيد نافلزي مشاهده مي ……زير،  تركيباتدر ميان  - 107

MgO N O SO CO P O N H    2 4 3 2 5 2 4
1 (2 42 (2 5

3 (3 44 (3 5

؟ستها دهنده تعداد مول واكنشاز كمتر ها  در كدام واكنش پس از موازنه تعداد مول فراورده -108

1 (KNO K O N O  3 2 2 22 (C H OH O CO H O  2 5 2 2 2
3 (Fe O Na Na O Fe  2 3 24 (C H O CO H O  4 10 2 2 2

باشد؟ مولكولي نشان داده شده صحيح مي هاي يك از فرمول ايي كدامت هشت ةبا توجه به قاعد ،صورت زير باشد به Cو  A ،Bهاي  اگر آرايش الكتروني اتم -109

1 (BA32 (B C3 2

3 (CA34 (BC3

براي - 110 ايزوتوپاتماگر H1هاي هيدروژن
1،H2

H3و 1
براي 1 ايزوتوپاتمو C12هاي كربن

C13و 6
است 6 مطلوب باشند، چپ به: (مفروض به راست از )ترتيب

؟است amuچند برابر با ترين مولكول متان  ترين و سنگين اختالف جرم سبك) الف

H)چند نوع مولكول اتين پايدار ) ب C C H :C H )   2 توان ساخت؟ مي 2

1 (10 5 2 (10 9 

3 (9 94 (9 5

ست؟يل آن چيدام دو گاز دشوارتر است و دلك يبا توجه به اطالعات جدول مقابل، جداساز -111

1( Ar  وO2 –  به هم يكنزد يچگال

2( N2  وO2 –  به هم يكنزد يجرم مول

3( He  وAr– بيگاز نج يرينش ناپذكوا

4( Ar  وO2– جوشة نقط يكينزد

به درستي انجام شده است؟شده  تركيب دادهگذاري  هاي زير نام از گزينه يك كدامدر  - 112

1( : CuO مس(I)2ديسكا( : Na O2 ميسد(I) ديسكا

3 (: Fe O2 : )4ديسكا(III)آهن3 FeO ديسكآهن ا

  

)نقطة جوش   گاز C)°  يچگال g( )
L

)g يجرم مول   )mol
He 269 -  786/0  4  
N2 196 -  25/1  28  
Ar 186 -  74/1  39  
O2 183 -  42/1  32  

)گواه(هاي شاهد  سؤال

 
 
 

A : Ar d s p

B : Ne s p

C : He s p

10 2 5
18

2 3
10

2 4
2

3 4 4
3 3
2 2

.اجباري است و در تراز كل شما تأثير داردپاسخ دادن به اين سؤاالت

را نيازهايتان ،را بهتر بشناسيد هايتان روش كند تا اين امكان را براي شما و خانواده و پشتيبانتان فراهم مي )شاهد ( هاي گواه  آزمون
.به نفس بيشتري برسيدهاي اشتباه را تصحيح كنيد و به خودباوري و اعتماد  روش .هاي صحيح را ادامه دهيد تشخيص دهيد، روش
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aAنش كشده وا ةموازنة جدول، معادل يها با توجه به داده -113 bB cC  دام است؟ك 

1 (A B C  2    2 (A B C 2 3
3 (A B C 3 2    4 (A B C     

كند؟ درستي تكميل مي بهبه ترتيب از راست به چپ هاي زير را  كدام گزينه عبارت - 114
.يابند انتقال مي ..........هاي  به اليهبا جذب انرژي ها  هاي آن كافي انرژي داده شود، الكترون اندازةها در حالت پايه به  اگر به اتم) آ

.يابد مي ..........هاي الكتروني  در اتم هيدروژن، هرچه از هسته دورتر شويم، اختالف سطح انرژي اليه) ب
.يابد مي ..........هاي الكتروني   داده شده به اليه  نسبتة در مدل كوانتومي اتم، با فاصله گرفتن از هسته، شمار) پ
كاهش - افزايش -تر پايين) 2    افزايش - كاهش -تر پايين) 1
افزايش -كاهش -باالتر) 4    افزايش -افزايش -باالتر) 3

برابر از راست به چپ  اكسيد به ترتيب (III)آلومينيم فلوئوريد، كلسيم اكسيد و كروم  تركيبشيميايي سه  ها در فرمول آنيون تعداد ها به نسبت تعداد كاتيون - 115
.است ……و  …… ،  ……

1( , ,3 112 32( , ,2 113 3
3( , ,2 1 334( , ,3 1 32 2

ايي پايدار رسيده باشند، چند جفت الكترون ناپيوندي وجود دارد؟ت هشت آرايش ها به اتمة زير اگر همة گونساختار لوويس در  -116
1 (8  2 (12   N N N N N     3

3 (16  4 (6

aجرم برقرار باشد،  يستگيپارو قانون  در واكنش روبهاگر  -117
b دام است؟ك

S Cl (l) aNH Cl (s) S N (s) bS(s) HCl (g)   2 2 4 3 2 

1 (2
3  2 (2  

3 (1
2    4 (1  

)  .) نندك يم يرويپ ييهشتاة ها از قاعد اتمة هم(است؟ ) 2- ( يكيتركبار ال ي، داراهداده شد گونةدام ك -118 C , N , O , P , Cl)6 7 8 15 17

1 (
|

Cl P Cl

Cl

     2 (N N N 

3 (
|

|

O

O P O

O

 4 (

119- /12 6/ها  اگر مجموع جرم نوترون. مصرف شده استر واكنش زير د كربن گرم 2 6/ها  گرم و مجموع جرم پروتون 06 در اين واكنش گرم باشد، 054

mبرابر با در خأل سرعت نور(چند ژول انرژي آزاد شده است؟ 
s 83 C  .)است 10 p n12 1 1

1 06 6 

1( /  127 74 10  2( /  72 58 10  
3( /  125 4 10  4 (/  61 8 10  

نسبت دماي هوايباشد،  C°11برابر با اگر دما در سطح زمين . كيلومتري از سطح زمين در حال پروازند 5 و 10ة در فاصلترتيب  به Bو  Aاي اههواپيم -120
تقريب كدام است؟ به) سلسيوسدرجة برحسب ( Bبه هواي اطراف هواپيماي  Aاطراف هواپيماي 

.)كند افت  ميC°6به ازاي هر كيلومتر افزايش ارتفاع، دما حدود (
1( 14/5  2( 58/2  3( 38/0   4( 78/0 

A  B  C نشكمواد وا

5/0  75/0  25/0  ب مواديضر



شود؟شود؟  آيا مقررات آزمون اجرا ميآيا مقررات آزمون اجرا مي):):سوال هاي نظم حوزهسوال هاي نظم حوزه((نظرخواهينظرخواهي  

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

 انـي پشتيبـتلفنتمـاس 
تماس تلفني گرفته است؟با شما تاكنون  از آزمون گذشتهآيا پشتيبان شما  -290
.تماس تلفني نگرفتندخير، ايشان ) 1
.تماس تلفني گرفتندبله، ايشان ) 2
 .بود در حد خوب و كافيمحتوا  از لحاظ و) دقيقه 5در حد (بله، تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني) 3
. بود حد عالي درمحتوا  از لحاظ و) دقيقه 5بيش از (تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني ،بله) 4

ي؟ـچه زمان:تماس تلفني
با شما تماس گرفت؟  يـچه زمان پشتيبان -291
)تماس توافق كرده بوديم ساعتقبال در مورد روز و (طبق توافق قبليدر زمان مناسب ) 1
)البته قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم(تماس گرفت زمان مناسبدر ) 2
.تماس گرفت) روز قبل از آزمون(پنج شنبهدر روز ) 3
.گرفتتماس روز يا ساعت نامناسب در ) 4

چند دقيقه؟:تلفنيتماس 
؟با شما تماس تلفني داشت چند دقيقهپشتيبان شما  -292
دقيقه 10بيش از ) 4       دقيقه          10تا   5بين ) 3دقيقه         5دقيقه تا   3) 2    يك دقيقه تا سه دقيقه           ) 1

كالس رفع اشكال
كنيد؟ آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي -293
. شركت خواهم كرد پشتيبان خودمبله، امروز در كالس رفع اشكال ) 1
)تري دارم زيرا به آن درس نياز بيش(شركت خواهم كرد پشتيبان ديگربله، در كالس ) 2
.كنم كند اما من امروز شركت نمي كالس رفع اشكال برگزار ميپشتيبان من )  3
.كند پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار نمي) 4

شـروع به موقع
شود؟ شروع مي به موقـعشما  ةآيا آزمون در حوز -294
.شود بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي) 1
.شود آغاز نميگويي به نظرخواهي رأس ساعت  پاسخ) 2
.شود هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال پاسخ) 3
.نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4

متأخـرين
شوند؟ متوقف مي در محل جداگانهآموزان متأخر  آيا دانش -295
.رفت و آمد در سالن آزمون هستندداوطلبان متأخر در حال ) و حتي گاهي اوقات پس از آن(خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون ) 1
شود اما نه به طور كامل اين موضوع تا حدودي رعايت مي) 2
.شود شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي شوند و بعداً وارد حوزه مي بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي) 3
.شود نمي نظمي و سروصدا ايجاد اي در نظر گرفته شده و بي آنان محل جداگانهشوند ضمناً براي  بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي) 4

مراقبـان
كنيد؟ آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي عملكرد و جديت مراقبان -296
ضعيف) 4     متوسط) 3خوب                 ) 2     خيلي خوب) 1

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 اجازه) 1
گاهي اوقات) 2
به ندرت) 3
گاه خير، هيچ) 4

امروز  ارزيابي آزمـون
كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي  -298
ضعيف) 4     متوسط) 3       خوب            ) 2   خيلي خوب) 1

پشتيبــان




