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است؟ تر بيشاند،  معنا شده نادرستهايي كه  در كدام گزينه، تعداد واژه - 1
اهليت: لياقت / بيشه: نيزار / تازي: زبان عربي) 1
مرغوب / مرمت: اصالح نقرةمكاري: االغ و اسب / مغربي: ) 2
) معاش: زيست / حديث: ماجرا / وصلت: پيوسته3
 / كيد: حيله و فريب بخشندهحقه: صندوق / جبار: ) 4

 است؟ نرفتهدر نقش پسوندي به كار » ـَ ك«در كدام بيت،  - 2
نمكيهم تازه گلي هم شكري هم نمكي / بر برگ گل سرخ چكيده ) 1
ويران تاريك شهركتو هر كوچة اين  خانه تاريك، دل باغ و بيابان تاريك / بي) 2
ر است / سخن را سالي و ماهي نباشدو برنا و پي طفلكگو  ) سخن3
 نشود مشتركدالن سايه  / در زمين تيره از مزاج اهل دول رسم اتحاد نجو )4

 است؟ نرفتهدر كدام گزينه، آراية سجع به كار  - 3
روان خواندم. من شبان و روزان، آشكارا و نهان، شما را به رزم اين مردم تيره) 1
تير بالييد.از اندوه بيرون نياييد كه آماج ) 2
) باشيد تا من سر از خواب خوش بردارم، اسامي شما را يك به يك برشمارم.3
 كه يار موافق بود و ارادت صادق.) 4

 در كدام بيت، هردو آراية تشبيه و استعاره به كار رفته است؟ - 4
نپسندم كه به جاي تو بود كس مي تا تو را جاي شد اي سرو روان در دل من / هيچ) 1
گرفتي؟برگ و نوا باز يدار / از بلبل بيه شد اي برگ گل تازه كه دآخر چ) 2
كنم / با سيل اشك خود سفر از آستان تو ام از بس كه مي وفايي ) بدنام بي3
فشاند / بر آن غريب ما چه گذشت اي صبا بگو ها ز دام زلف چو بر خاك مي جان) 4

كدام گزينه صحيح است؟ - 5
طنز است.نوعي  خود و برادرش،دربارة  صرخسرونابيان حس و حال  »سفرنامه«) 1
سفرنامه است.نوعي  آموزگارش،دربارة  سهراب سپهريبيان حس و حال  »كالس نقاشي«) 2
نامه است. زندگينوعي  نيما،دربارة  احمد جالل آلبيان حس و حال  »پيرمرد چشم ما بود) «3
حسب حال است.نوعي  پدربزرگش،دربارة  محمدبن منوربيان حس و حال  »اسرار التوحيد) «4

 ؟نداردي اماليي وجود نادرستدر كدام گزينه،  - 6
از عذاب غرض و دين رهيدند و در كرامت و فراغ به پارس رسيدند.) 1
جا بود، همه بر پاي خواسته بودند و عذرها خواستند. بان و هركه در آن دالك در مسلخ گرمابه بود. گرمابه) 2
.اي است زيادت اي نوشتم تا او را تصور شود كه مرا در فضل، مرتبه م داشتم. رقعه) از برهنگي و عاجزي شر3
 ضد جمع بود: هم محنت بود، هم شادي؛ هم راحت بود، هم عافت؛ هم وفا بود، هم جفا.دو در ميان ) 4

؟ندارداليه در كدام بيت وجود  ضمير پيوسته با نقش مضاف - 7
نهال نوبرم كامي نديدها مادر به نازم پروريد / وز  سال) 1
نه چنان گناهكارم كه به دشمنم سپاري / تو به دست خويش فرماي اگرم كني عذابي) 2
) ستاني همه زندگاني ز مردم / ازيرا درازت بود زندگاني3
 / پاك خيزد گهرت از دل پاكناك  مشغلهتا در اين مرحلة ) 4

 ؟نداردكدام بيت با ساير ابيات ارتباط معنايي  - 8
روي توام در نظر، فكر توام در ضمير / بهتر از اين چون بود، صورت و معني مرا؟) 1
اي كه درو هيچ مرد نيست مردي كه هيچ جامه ندارد به اتفاق / بهتر ز جامه )2
) پس به صورت آدمي فرع جهان / وز صفت اصل جهان اين را بدان3
 بيار صورت زيباي ظاهر هيچ نيست / اي برادر سيرت زيبا) 4

تر است؟ نزديك زير بيتمفهوم كدام گزينه به مفهوم  - 9
»زين پرده رمزي نشنوي / گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروش ،تا نگردي آشنا«
بينم مرا رازي است اندر دل به خون ديده پرورده / وليكن با كه گويم راز چون محرم نمي) 1
محرم اسرار ندارم يكس چون هيچ/  داشتن راز خون شد دل خسرو از نگه) 2
دالن است / نگويند از حرم اال به محرم ) سخن را روي با صاحب3
 جان و دل را طاقت آن جوش نيست / با كه گويم در جهان، يك گوش نيست) 4

. . .  جز بهاشاره دارند، » و من يتوكّل علي اهللا فهو حسبه«ها به نوعي به حديث  ابيات همة گزينه - 10
اند ه دارند از توكل پشتبان / هر دو عالم گر شود زير و زبر در مأمنخانه بر دوشان ك )1
بمان اي كه ماندگار تويي تو در اين سرا/  دلم ز هرچه به غير از تو بود خالي ماند) 2
تتو تمامي با توام تنها خوش اس/  گر نباشد هر دو عالم گو مباش) 3
 رود ارادت اوست بر سر ما ميكه هر چه /  و آستان حضرت دوست سر ارادت ما) 4

)1فارسي (

كند. مديريتخود را  و تمرين مطالعاتي برنامةكند تا آموز كمك ميدر برنامة راهبردي به دانش هاپيمانهوجود   

دقيقه 15

، ادبيات سفر ويدبيات غنايا
)زندگي (سفر به بصره

63تا  44هاي صفحه
)1نگارش (

هاي عينينوشته
55تا  40هاي صفحه

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

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

 

براي آزمون امروز10چند ازگذاريهدفآزمون قبل10چند از
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)14-11لتّرجمة من أو إلي العربية: (في الجواب ل قّدصح و األعين األ □
:»ةً!رَّخضَماء و تُمطرُ فتُصبِح األرض مطُها في السسبالغيوم و ي اح فَتُثيرُييرْسلُ اهللا الرّ« - 11

شود! بارند در نتيجه زمين سرسبز مي مي ]ابرها[دهد و  آسمان گسترش مي ها را در  ن آ ]خدا[آورند سپس   ابرها را مي ]بادها[فرستد پس  خداوند بادها را مي )1
گردد!  بارند و زمين سبز مي مي ]ابرها[تراند و گس آسمان مي ها را در  ن آ ]بادها[آورد پس   ابرها را به حركت درمي ]بادها ه وسيلةب[فرستد و  خداوند بادها را مي )2
شود! زمين سرسبز مي پسبارند  مي ]ابرها[و  گستراند ميآسمان  ها را در  ن آ ]خدا[ انگيزد، و برميابرها را  ]بادها[فرستد پس  خداوند بادها را مي) 3
شد! زمين سرسبز مي باريد سپس مي پراكند و باران ها ابرها را مي آسمان در ]خدا[ كردند و بلند ميابرها را  ]بادها[ ود افرست خداوند بادها را مي) 4

:!»في صالة الجمعة هم في الحج أوجتماعة، منها اكثير لّي في صورٍجتَيم انَ اتّحاد المسلمين في العالَك« - 12
!]بود[آنها در حج يا در نماز جمعه  كرد، از آن جمله اجتماع ي پيدا ميلّبسياري تجهاي  اتّحاد مسلمانان در جهان در شكل )1
!]است[جمعه  ، از آن جمله جمع شدن آنها در حج و يا نمازشود ني پديدار مياهاي فراو اتّحاد مسلمانان در دنياي ما در شكل )2
!]بود[جمعه ايشان در حج يا نمازهاي هاي بسياري تجلّي يافته بود، از آن جمله اجتماع   اتّحاد مسلمانان در جهان در شكل) 3
!]است[تماع ما در حج يا نماز جمعه كرد، از آن جمله اج بسيار جلوه مي  ها در جهان به اشكال اتّحاد ما مسلمان) 4

»:ي!رب المحيط األطلسعلي األرض قُ ماء و تَتَساقطُسال ليإاألسماك  كانَت تَسحب رَاألعاصي نَّإ« - 13
!سوي آسمان كشيده بود و نزديك اقيانوس اطلس بر روي زمين افتاده بود ها را به ماهي ،راستي گردبادها  هب )1
!دنافت د و نزديك اقيانوس اطلس بر روي زمين مينكش سوي آسمان مي ها را به راستي گردبادها، ماهيه ب )2
!دنافت كشد و نزديك اقيانوس آرام بر روي زمين مي سوي آسمان مي راستي گردباد، ماهي را بهه ب) 3
!ددنافتا نزديك اقيانوس اطلس بر روي زمين مي درپي پي د وكشانْ ها را به آسمان مي ماهي ،همانا گردبادها) 4

:»آميز زندگي كنيم! ر به شكل مسالمتما بايد با يكديگ« - 14
!ن يتعايشوا مع بعضهم تعايشاً سلمياًعليهم أَ )2!نتعايش مع بعضنا تعايشاً سلمياً نْعلينا أ )1
!سلميةً بعضنا بعضاً معايشةً ايشعتنَ علينا أنْ  واجب) 4!سلمياًا تعايشاً نب علينا أن تَعايشنا مع بعضيجِ) 3

؟اتفي الحوار أالخطهو ما  - 15
!كلُّ واحد منّا بطاقَتُه بيده ،ـ نعم !هل عندكم بطاقات الدخولِ؟ أهالً بالضّيوف! )2  !: والداي و أختي و أخوايـ ستَّةٌ !كم عدد المرافقين؟ )1
! تتكلّم  ماشاء) 3 ! ـ اُحجي ةِبالعربياهللاُ رك يا سيدي!ـ أشكُ !فتمونارَّمرحباً بِكُم! شَ) 4!الجميلةَ اللّغةَب هذه داً

16 - نعالمفهوم:  في العبارات األخري التناسبعبارة  ي
شديد العقاب للظّالمين! إنَّ اهللاَ )2غفّار و هو يحب التّوابين كلّهم! اهللاَإنَّ  )1
3 (الييأس ! الذّنوب من عباده! التحزن! إنّ اهللا يغفر) 4المؤمنون كلّهم من رحمة اهللا أبداً

17 - ن عيالحقيقة و الواقع: حيحالص حسب
!ةمريقامِ السنَةِ الأي ناإليرانيونَ بالنَّوروزِ أَولَ يومٍ م يحتَفلُ )2!نوع من أنواعِ نزولِ الماء منَ السماء ينزِلُ علي الجبالِ فقط لجثَّلاَ )1
!لي مكانٍ آخَرَإ لُ من مكانٍقتَنتَاَإلعصار ريح شَديدةٌ ال) 4!تعيش األسماك في النّهر و البحر و لَها أنواع مختلفةٌ) 3

18 - ن عولَ استعمال األَفعال الخطأيح:
  !سرزمالئي تَعلَّموا الد )2 !إِخوتي اليمتَنعنَ عن العملِ الصالح )1
3 (رَتانِ ما اتاالشَّجي دائماً) 4 !نقَطَعرُ ربأنَا أستَغف!

19 - نعالفعلَ الّذي  يفختَلره مع يصدزنُ مغيره و:
اعة!سال في هذه رُتَنقَطع يا مطَال )2   !اليومِ سنَوياً ندوراس بهذايحتَفلُ النّاس في اله )1
3 (روا إنّاريننتَظنتَظكُم من المعالُ في ) 4 !ي مملُ العشتَغةِيعزرالم!

20 - ن عكونُيالالّذي  فعلالي حروف لَه زائد:
1( عتَذَرح )2 اإنفَت
) يتَخَرَّج4 أشكُرُ) 3

دقيقه 20)1قرآن ( ، زبانعربي
مطَرُ السمك

لميالس شالتّعاي
4متن درس 

37تا  23هاي صفحه

شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل ازهدف
،)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



5: ةصفحرياضي دهم عمومي98 آذر 29آزمون  -) 3(پروژة 

 عين الصحيح في الجواب للتّرجمة:» اهللاَ فَيسبوا اهللاِ دونِ من تَسبوا الّذينَ يدعونَ ال و« - 21

!دهند  را دشنام اهللاخوانند دشنام ندهيد كه  فرا مي اهللا رارا كه جز  كساني] خدايانِ[ )1
!دهند ميخدا را دشنام در نتيجه  كه گوييدنپرستند ناسزا  به كساني كه بت مي) 2
 !گويند ناسزا مي خدازيرا به  دهيد كنند دشنام نمي به معبود آناني كه غير از اهللا را دعا مي) 3

!گويند مگر اينكه به اهللا ناسزا گويند پرستند ناسزا نمي به كساني كه به جاي خدا بت مي] مؤمنان[ )4
في التّرجمة: غيرالصحيحعين  - 22

دانيد! نميچه را كه  دانم آن : مي﴾تَعلَمونَال اَعلَم ما ﴿) 2!دريا را ترك كنو : ﴾اتْرُك البحرَ و﴿) 1

!ستم كردند كه شناخت كساني راخواهيد  :﴾سيعلَم الّذينَ ظَلَموا﴿) 4!گويند شنيديم : مي ﴾يقولونَ سمعنا﴿) 3

»اإلنترنت! …المقاالت العلميةَ  نَستلم« عين الصحيح للفراغ: - 23
1لمبر2َ  ) فمل4َ  ) فَوق3َ  ) عح ( 

!........  علَي تأكيد ﴾ ... الدينَ في إكْراه ال﴿آيةُ  - 24
 الجتنابِ عنْ أي تَفرِقةٍا) 4  التَّعايش السلْمي) 3  حترامِ علَي كُلِّ األديانِالا) 2  الْعقيدةِ حريةِ) 1

:مصدرانِ مزيدانِعين العبارة الّتي فيها  - 25
1! لماءالع ب اعتقادسرَجان ا) 2  ) تُؤثّر األلوان علينا كثيراً حهلما فالٌ عامتالنّح شْتَرِكفيه!ي اس
!اَلْاُم تُساعد األوالد في انتخاب المالبسِ لسنِّهِم) 4!الدراسي؟هلْ عندك اقتراح  لتقدمنا ) 3

عين الصحيح للفراغ: - 26
: مـنَعـت!عنِ الكذْب، فامتَنَعوا اَالُم ... الْأوالد) 2: كَسرَ!. . . الزُّجاج بِسببِ الرِّيحِ الشّديد) 1
3 (اَلطّفْلةُ ... الزّجاج!رَت4: انْكَس (عمجكتَبةِ الجامعةِ؟: يفي م تَي... الطلّابم

 
 

 
!»القلب …«ص هو مناسب لهذا النّلالعنوان ا - 27

عضالت) 4  سالمة) 3أمراض) 2  نبضات) 1
 »... ب الكوليسترول خطراً لإلنسانسبي ال«أ للفراغ: الخطعين  - 28

!) 2  بكمية غير الزمة!) 1 4  بعض األحيان!) 3  بشكل طبيعي (مسموحة! ةبكمي
 …من أسباب سالمة القلب، هو - 29

  !النشاط البدني) 4  !قلّة الحركة) 3!استعمال النيكوتين) 2  !ارتفاع ضغط الدم) 1
…صعلي حسب هذا النّ - 30

 لقلب اإلنسان ثالثة أعداء!) 2الكوليسترول عدو للقلب في جميع األحوال!) 1

3 (4لقلب اإلنسان هو قلّة الحركة! خيراأل العدو (دن!انتشرَ أكثرُ أمراضِ القلبِ في الم

شاهد (گواه) –) 1عربي، زبان قرآن (

هاهاي برتر كنكور: غيبت در آزمونخط قرمز رتبه
بيني هميشه غيرقابل پيشحوادث  ها غيبت كنم.پرسيدم كه به چه دليل بايد در آزمونگويد: من هميشه از خودم ميمي 97اميررضا براتي رتبه يك كشوري رشته تجربي سال 

كنم.اي كسب ميدوست داشتم بدانم در هر شرايطي چه نتيجه امكان وقوع دارند، حتي روز كنكور.

□القرأ الّنا أجب عن األسئلةّتص 30-27(:الي بدقّة ثم(
» ةٌ يحتاجالكوليسترول ماد ،ن أكثر األمراضِ انتشاراً في جميعِ البالدالقلبِ م إلّا أنّها تُوجد خطراً إأمراض ،ـت فـي الجسـمِ   إليها البدنُ بشكلٍ طبيعيعذا اجتم

أماو ». النيكوتين« بسببِ القلبِ علي نبضات ذي يؤثّرُالّ دخينُهو التَّ الثالثّ و العدو الدمِ طغْضَ هو ارتفاع اإلنسانِ اني لقلبِالثّ العدو نه. وم ازمِن اللّم أكثرُ كميةُ
»!القلبِضعف عضالتالّتي ُت العدو األخير فهو قلّة الحركةِ
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داند؟ هيچگونه شكي در وقوع قيامت را چه عاملي ميوجود نداشتن ، دليل »...امةِ يومِ الْقي ىلالّا هو لَيجمعنَّكُم اله اللّه ال اَ«آية شريفة  - 31
1 (»تُمبسثًاخَلَقْن امنَّاَ أَفَحبع 2  »اكُم (»د وح نَ اللَّهقُ مدنْ أَصيثاًم«  
3» (و رَةَ نَّااآلخ اروانُ الديالح رَةِ«) 4    »لَهِياآلخ نيا والد اهللاِ ثَواب ندفَع«

ه وصف نمودند؟كدام گروه از افراد هستند و اين افراد حالت خود در دنيا را چگون» مگر زمين خدا وسيع نبود كه مهاجرت كنيد؟«مخاطب عبارت قرآني  - 32
مستضعف و تحت فشار - منكرين معاد) 2  مست و مغرور بر نعمات دنيايي -ظالمين به خويشتن) 1
مستضعف و تحت فشار -ظالمين به خويشتن) 4  مست و مغرور بر نعمات دنيايي - ) منكرين معاد3

دهند؟ خ است، كدام استفهام را سر مياند و سرانجام آنان دوز هاي دنيوي شده مصرّان بر گناهان كبيره كه غرق در نعمت - 33
را دوباره زنده كند؟  هاي پوسيده كيست كه اين استخوان) 1
كند؟ هاي پوسيده را پس از مرگ زنده مي خداوند چگونه اين استخوان) 2
شديم، آيا برانگيخته خواهيم شد؟  ) هنگامي كه ما مرديم و استخوان3
گردد؟ شود و يكباره رهسپار نيستي مي ميشه بسته ميآيا دفتر زندگي انسان با مرگ براي ه) 4

دهد، ميل به چيست و اين مفاهيم با كدام آيه در ارتباط معنايي است؟ هاي انسان را تحت تأثير خود قرار مي الزمة حكمت خدا چيست و گرايشي كه عموم تالش - 34
». . . اكُمخَلَقْنا منَّاَ أَفَحسبتُم« - بقا و جاودانگي - يك از كارهاي او بيهوده و عبث نباشد هيچ) 1
». . . اله الّا هو اَهللاُ ال« - نهايت كماالت بي - از كارهاي او بيهوده و عبث نباشد يك هيچ) 2
». . .اكُمخَلَقْنا منَّاَ أَفَحسبتُم« - نهايت كماالت بي - چه استحقاق دارد، برساند ) هركس را به آن3
». . .اله الّا هو  اَهللاُ ال« - بقا و جاودانگي - چه استحقاق دارد، برساند آنهركس را به ) 4

 كدام حديث شريف، بيانگر وجود شعور و آگاهي در فاصل و حايل ميان زندگي دنيايي و حيات اُخروي انسان است؟ - 35

»گذارند. مي هم كنند، ثواب آن اعمال را به حساب اين شخص سنت عمل مي هر كس سنت و روش نيكي را در جامعه جاري سازد، تا وقتي كه در دنيا مردمي به آن) «1
»توانند پاسخ دهند. قسم به كسي كه جانم در دست اوست، ايشان به اين كالم از شما شنواترند و فقط نمي) «2
»خاطر اعمالي كه انجام داديد. بر شما، وارد بهشت شويد بهگويند: سالم  ها مي اند، به آن گيرند درحالي كه پاك و پاكيزه آنان كه فرشتگان روحشان را مي) «3
 »شويد. ايد و با مرگ تنها از جهاني به جهان ديگر، منتقل مي ايد، بلكه براي بقا آفريده شده براي فنا و نابودي خلق نشده«) 4

كنند، ثواب وقتي كه مردمي در دنيا به آن سنت عمل مي هر كس سنت و روش نيكي را در جامعه جاري سازد، تا«اند:  اين سخن پيامبر اكرم (ص) فرموده - 36
اين سخن كدام آية شريفه است؟ يك از آثار اعمال است و مبناي قرآني مؤيد كدام» گذارند . . .  آن اعمال را به حساب اين شخص هم مي

  »ا تَرَكْتفيم الحاصعملُ اَ يلَعلّ« - ماتقدم) 2  »ا تَرَكْتفيم الحاعملُ صاَ يلَعلّ« -ماتأخّر) 1
»رَخََّأ و مقَدبِما  يومئذ نْسانُاالْ ؤُاينَب« - ماتقدم) 4  »رَخََّأ و مبِما قَد يومئذ نْسانُاالْ ؤُاينَب«-) ماتأخّر3

 اين مفهوم بيانگر چيست؟كند و  نفي مي» االرض مفسدين في«قرآن كريم، با بيان استفهام انكاري، برابري كدام گروه را با  - 37

عدم تضييع حقوق در روز قيامت - مؤمنانِ عامل به صالحات) 2  عدم تضييع حقوق در روز قيامت -تقواپيشگان) 1
تحقق وعدة الهي در دنيا و آخرت - مؤمنانِ عامل به صالحات) 4  تحقق وعدة الهي در دنيا و آخرت -) تقواپيشگان3

كدام عالم است و توفّي به چه معناست؟» رَخََّأ و مقَد نْسانُ يومئذ بِمااالْ ؤُاينَب«ظرف تحقق آية شريفة  - 38
تداوم حيات و فعاليت روح پس از مرگ -برزخ) 2  دريافت تمام و كمال روح توسط فرشتگان -قيامت) 1
شتگاندريافت تمام و كمال روح توسط فر -برزخ) 4  تداوم حيات و فعاليت روح پس از مرگ -) قيامت3

 دارد؟ كدام آية شريفه، از شيوة انبياي الهي در معرفي معاد به عنوان الزمة اعتقاد به وحدانيت خداوند، پرده برمي - 39

»يهريب ف يومِ الْقيامةِ ال  لىا لَّا هو لَيجمعنَّكُما لهااللَّه ال «) 2  »حتّي اذا جاء اَحدهم الموت قالَ رب ارجِعونِ«) 1
»ونَلَينا ال تُرْجعاأَنَّكُم  و خَلَقْناكُم عبثًا انَّماَ أَفَحسبتُم« )4  »ونَى يومِ يبعثائهِم برْزخٌ إِلمنْ ور ا وها كَلمةٌ هو قائلُهنَّا كَلَّا«) 3

و ميزان ديدار مؤمنان با خانوادة خود پس از مرگ بر چه از داليل امكان معاد است كاقرار عزير نبي (ع) مبني بر توانايي خدا بر هر كاري، بيانگر كدام ي - 40
 اساسي است؟

 هايش كيفيت فضيلت -آفرينش نخستين انسان )2  هايش كميت فضيلت -آفرينش نخستين انسان) 1

هايش كميت فضيلت - مردگان هايي از زنده شدن بيان نمونه) 4  هايش كيفيت فضيلت - هايي از زنده شدن مردگان بيان نمونه )3

دقيقه 10)1دين و زندگي (

 شهيتفكر و اند
منزلگاه بعد، آيندة روشن

70تا  50هاي صفحه

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

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

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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41- I’m sure that this test will be difficult, but other students think that it will be … one in this year. 
1) the easiest 2) easier than 3) harder than 4) hardest

42- Many sharks are big, but white sharks are one of … animals of the sea.
1) bigger 2) bigger than 3) the biggest 4) as big as

43- The students … to hear that the human body is so amazing and can do many things at the same time. 
1) practiced 2) knew 3) wondered 4) collected

44- Most of the … are helpful for your body and … it against many kinds of illnesses. 
1) cells – carry 2) microbes – clear 3) cells – hurt 4) microbes – defend

45- I like to … that evening with suitable adjectives, but it becomes very difficult when you don’t have good 
vocabulary knowledge. 
1) compare 2) converse 3) donate 4) describe

46- When I was a child, we went on a school trip with our teacher to a/an … . They even allowed us to see the 
stars through telescopes. 
1) hotel 2) museum 3) observatory 4) library
 

The blood is a vitally important fluid for the body. It is thicker than water, and feels a bit sticky. The 
temperature of blood in the body is 38° C, which is about one degree higher than body temperature. How much 
blood you have depends mostly on your size and weight. A man who weighs about 70 kg (about 154 pounds) has 
about 5 to 6 liters of blood in his body. Blood has three important functions. 

First of all, the blood transports oxygen from the lungs to the cells of the body, where it is needed for 
metabolism. The carbon dioxide produced during metabolism is carried back to the lungs by the blood, where it 
is then exhaled. Blood also provides the cells with nutrients, transports hormones and removes waste products, 
which the liver, the kidneys or the intestine, for example, then get rid of. 

The second one is that the blood helps to keep certain values of the body in balance. For instance, it makes 
sure that the right body temperature is maintained. This is done both through blood plasma, which can absorb 
or give off heat, as well as through the speed at which the blood is flowing. 

At last, if a blood vessel is damaged, certain parts of the blood come together very quickly and make sure 
that it stops bleeding. This is how the body is protected against losing blood. White blood cells and other 
messenger substances also play an important role in the immune system. 

47- What does the passage mainly discuss? 
1) Blood physical properties 2) Blood roles in the body
3) Blood chemical properties 4) Blood vessels

48- Which one is NOT mentioned in the passage as an important blood function? 
1) Transportation 2) Protection 3) Production 4) Regulation

49- Which of the following is TRUE, according to the passage? 
1) Blood carries lungs’ waste products to the cells.
2) Body temperature is kept in balance by blood plasma or blood flowing speed.
3) Blood plasma slowly makes the damaged vessel stop bleeding.
4) White blood cells hardly do a thing in protecting the body.

50- What does the underlined pronoun “it” in the third paragraph refer to? 
1) blood 2) temperature 3) body 4) instance

)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 

Pronunciationتا ابتداي

59تا  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 سؤال به چند سؤال مي 10خود را بنويسيد: از هر  10گذاري چند از هدف
بدهيد؟

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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B

A

C

8

12

3aباشند، حاصل  bچهارم عدد  هاي ريشه aو  - 2اگر اعداد  - 51 b ؟كدام است
1 (8   2( 8 -   3 (24   4( 24 - 

؟حاصل عبارت زير كدام است - 52

55

44

1 0 00032100000
4

/
?

( )

 




1( 0 005/   2( 0 005/  3( 0 002/  4( 0 002/

؟نيستهاي زير صحيح  يك از نامساوي كدام - 53

1 (2 30 5 0 5( / ) ( / )    2( 5 32 2( ) ( )    3 (4 20 5 0 5( / ) ( / )    4( 3 42 2( ) 

3 نامساوياگر در  - 54 49a b  ،a  وb  ،حاصلدو عدد صحيح متوالي باشندab ؟كدام است

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

؟دهد ها نشان مي ترين عدد را نسبت به بقية گزينه كدام گزينه بزرگ - 55

1( 
2
53( )2( 3 3 3  3 (45 3 34( 15 8 19 3

؟كدام عبارت درست استمثبت باشد،  يعدد aاگر  - 56

3اگر  )1 a aگاه ، آنa است. 1قطعاً عددي بين صفر و

3اگر  )2 a aگاه ، آنaباشدتواند  دو مقدار مختلف مي.

3اگر ) 3 a aآن تواند باشد. مي مثبتي هر عدد دلخواه گاه  ،

3اگر  )4 a aآن است. 1قطعاً عددي بين صفر و  گاه  ،

1حاصل  - 57 1( tan )( sin )
cos

   


؟كدام است

1 (sin2( cos3 (1 sin 4( 1 cos 

6در تجزية عبارت  - 58 3 3 616 64x x y y   ؟نداردكدام عبارت وجود

1 (2x y2( 22(x y)  3 (2 22 4x xy y    4( 22(x y)

5؟است كدامدر شكل مقابل  ABCمساحت مثلث  - 59
2

ˆ(cot A )

1 (28  
2( 32  
3 (24  
4( 40  

a

a

دقيقه 30عادي - )1رياضي (

هاي گويا وتوانمثلثات/
هاي جبريعبارت

هاياز ابتداي روابط بين نسبت 2فصل 
3مثلثاتي تا پايان فصل و فصل 

68تا  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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2اگر - 60 3a a  3و 5b b ؟از موارد زير همواره صحيح است ه تعدادباشند، چ

2الف)  1a  (4ب 2b b (1جab  (1دa b 

سه )4  دو) 3  يك )2  صفر) 1

2اگر  - 61 4 3x x    ،1حاصل باشد
2 4x x  

؟كدام است

1( 1
22( 1

33( 1
64( 1 

؟هاي زير همواره درست است چند تا از تساوي bو  aو اعداد حقيقي  nبراي عدد طبيعي  - 62

nالف)  n na b a b    به شرط)b  0و a(

)nnب)  a) a  به شرط با معنا بودن)n a(

2nپ)  na a  به شرط زوج بودن)n(

nت)  n na b ab   به شرط فرد بودن)n(
1 (1  2( 2   3 (3   4( 4 

3اگر  - 63 2 2 1x  حاصل 3باشد، 1 3 2 2x x  است ؟كدام

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

هاي زير است؟ يك از گزينه برابر با كدامساده شدة عبارت زير  - 64
2 22 2 2 4 2 4(y )(y )(y y )(y y )     

1( 6 64y    2( 6 64y    3( 2 2 24 4(y ) y    4( 2 44 16(y )(y ) 

2اگر - 65 3 n mn nx x x  عبارت تعريف شدة باشد، حاصل
2

25 3m a
( ab )

b
  0 ؟كدام استهمواره(x )

1 (ab2( a

b
3 (b4( a

2حاصل عبارت  - 66 2tan x sin x ؟كدام است

1( 2cot x   2( 2 2cot x cos x3( 2cos x4( 2 2tan x sin x

3حاصل عبارت  - 67 6 2 5 2 9 4 5   كدام است؟

1 (5 2   2( 5 13 (1 54( 1 5

2اگر - 68 11 tan
cos

  


و
21 cos

tan
cos

 
  


در كدام ناحية مثلثاتي واقع است؟ باشند، انتهاي كمان 

چهارم )4   سوم) 3  دوم )2   اول) 1

2اگر  - 69 0sin cos   21و 3tan   حاصل ،باشد sin cos  ؟كدام است

1 (9
102( 9

103 (3
104( 3

10

2حاصل عبارت مثلثاتي  - 70 22(sin cos ) cot sin     (عبارت تعريف شده است.)؟ كدام است
4sin )4  2 )3  1 )2صفر) 1 cos 
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B

A

C

8

12

3aباشند، حاصل  bچهارم عدد  هاي ريشه aو  - 2اگر اعداد  - 71 b ؟كدام است
1 (8   2( 8 - 
3 (24   4( 24 - 

حاصل عبارت زير كدام است؟ - 72

55

44

1 0 00032100000
4

/
?

( )

 




1( 0 005/   2( 0 005/  3( 0 002/  4( 0 002/

؟نيستهاي زير صحيح  يك از نامساوي كدام - 73

1 (2 30 5 0 5( / ) ( / ) 2( 5 32 2( ) ( )  

3 (4 20 5 0 5( / ) ( / ) 4( 3 42 2( ) 

؟است نادرستكدام نامساوي  - 74
1 (40 60cos cos  2( 120 90sin sin  

3 (210 240sin sin  4( 180 90cos cos  

3اگر در نامساوي  - 75 49a b  ،a  وb  ،دو عدد صحيح متوالي باشندab ؟كدام است

1 (8   2( 2 2   3 (9   4( 3 3 
tanهاي زير  يك از محدوده در كدام - 76 cot   ؟است

1 (0 45      2( 95 120    3 (150 180      4( 190 200   
كدام عبارت درست است؟مثبت باشد،  يعدد aاگر  - 77

3) اگر 1 a aگاه ، آنa است. 1قطعاً عددي بين صفر و

3اگر  )2 a aگاه ، آنaتواند باشد. دو مقدار مختلف مي

3) اگر 3 a aآن تواند باشد. مي مثبتي هر عدد دلخواه گاه  ،

3اگر  )4 a aآن است. 1قطعاً عددي بين صفر و  گاه  ،

1حاصل  - 78 1( tan )( sin )
cos

   


كدام است؟

1 (sin2( cos3 (1 sin 4( 1 cos 

5است؟ كدامدر شكل مقابل  ABCمساحت مثلث  - 79
2

ˆ(cot A )

1 (28  
2( 32  
3 (24  
4( 40  

2اگر - 80 3a a  3و 5b bاز موارد زير همواره صحيح است؟ ه تعدادباشند، چ

2الف)  1a  (4ب 2b b    (1جab  (1دa b 

سه )4  ) دو3  يك )2  ) صفر1

a

a

دقيقه 30موازي - ) 1رياضي (

هاي گويا و مثلثات/ توان
هاي جبريعبارت

ان يابتداي دايرة مثلثاتي تا پااز  2فصل 
امnتا پايان ريشة  3فصل و فصل 
58تا  36هاي صفحه

تر هستند.ها عقبآموزاني كه از برنامة آزمونهاي ويژة دانشسؤال
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60اگر - 81 60      وn cos m
1 2 1 22       ،حاصلباشدm n ؟كدام است

1 (1
22( 1  3 (14( 1

2

هاي زير همواره درست است؟ چند تا از تساوي bو  aو اعداد حقيقي  nبراي عدد طبيعي  - 82
nالف)  n na b a b    به شرط)b  0و a(

)nnب)  a) a  به شرط با معنا بودن)n a(

2nپ)  na a  به شرط زوج بودن)n(
nت)  n na b ab   به شرط فرد بودن)n(

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

3اگر  - 83 2 2 1x  حاصل 3باشد، 1 3 2 2x x  است؟ كدام
1 (3 2 2   2( 3 2 2   3 (3 2  4( 3 2

3خط  اگر - 84 2 1 1my ( m )x    با جهت مثبت محورx 45ها زاوية 3اي كه خط گذرنده از نقاط بسازد، زاوية حاده 1
4
m

m

  
 
 

1و
4 3

 
    

با 

سازد، چند درجه است؟ مي هاxجهت مثبت محور 
1 (45   2 (30   3 (60   4 (75 

3حاصل عبارت  - 85 6 2 5 2 9 4 5   كدام است؟
1 (5 2   2( 5 13 (1 54( 1 5

180اگر  - 86 225   ، ؟ترين شكل ممكن كدام است به ساده زير حاصل عبارت

cos cos2 41 2   

1 (sin cos     2( sin cos     3 (sin cos     4( sin cos   

2اگر - 87 11 tan
cos

  


و 
21 cos

tan
cos

 
  


است؟در كدام ناحية مثلثاتي واقع  باشند، انتهاي كمان  

چهارم )4   ) سوم3  دوم )2   ) اول1

2اگر  - 88 0sin cos   21و 3tan   حاصل ،باشد sin cos  كدام است؟

1 (9
102( 9

103 (3
104( 3

10

كدام است؟ dتوجه به شكل مقابل، معادلة خطبا  - 89

1 (33 2y x  

2 (3 3
3 2y x  

3 (3 13y x  

4 (3 1y x 

2حاصل عبارت مثلثاتي  - 90 22(sin cos ) cot sin      (عبارت تعريف شده است.)كدام است؟
4sin )4  2) 3  1 )2) صفر1 cos 

سؤالي 20 تا 10 هاي بستهها، 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

15�

y

x

45�
d

d′

2

3-
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A

N

B

M

CD

ABاگر  زيردر شكل  - 91 || MN || DC؟نيستصحيح  ي زيرها يك از گزينه گاه كدام ، آن

1 (AM BN

MD NC


2 (DM CN

AD CB


3 (AM BN

AD BC


4 (AM MN

AD DC


است.  اين مثلث با مثلثي به طول اضالع . . . متشابه متناسبند. 2و  1، 1ثلثي با اعداد هاي داخلي م يهواز - 92

2و  1،1) 2 2و  1،1) 1

1و 1، 1) 3
2و 1، 1) 4 2

2

aمتشابه است. بيشترين مقدار  bو  a، 4با مثلث ديگري به طول اضالع  5و  4، 2مثلثي به طول اضالع  - 93 b كدام است؟

1 (21    2 (20 

3 (18   4 (16  

؟است DEچند برابر طول  BCطول رو  شكل روبه با توجه به - 94

1 (5/1   

2 (2  

3 (5/2   

4 (3  

؟با توجه به شكل زير، كدام رابطه درست است - 95

1 (       

2 (180      

3 (90     

4 (2       

دقيقه 15) 1هندسه (

تالس، تشابه و  قضيه
كاربردهاي آن

هاتالس و تشابه مثلث قضيه
44تا  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

D

E α

α

x+1
x

25

�
�

�

1

22

4
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T

S

C

R

B

A

چند درجه است؟ با توجه به شكل، زاوية  - 96

1 (96 

2 (97 

3 (98 

4 (95

؟نيستندهستند. كدام دو مثلث متشابه  ABCهاي مثلث  ارتفاع CSو  BRرو  در شكل روبه - 97

1 (ABR  وACS    

2 (BST  وCRT

3 (BRS  وCRS

4 (ABC  وASR

6الزاويه به طول اضالع قائمة  در يك مثلث قائم - 98 3و  3 است؟ 2، فاصلة بين پاي ارتفاع و پاي ميانة وارد بر ضلع بزرگتر چند برابر 6

1 (2

2 (25/1

3 (5/1

4 (75/1  

8BMاست. اگر  5مستطيلي به عرض  ABCDدر شكل زير،  - 99 آنگاه اندازة طول مستطيل كدام است؟ ،

1 (25/11  2 (25/12  

3 (125/11  4 (125/12  

است؟ 5چند برابر  ACاز  Dهاي كوچك يك واحد است. فاصلة  در شكل زير طول ضلع هر يك از مربع - 100

1 (8/0

2 (9/0  

3 (1

4 (1/1  

راهبردي با  ةراهبردي داشته باشيد. براي آشنايي با منطق برنام ترين بهره را ببريد كه ابتدا شناخت خوبي از برنامةها بيشتوانيد از برنامة راهبردي و آزمونشما زماني مي
دهد مشاهده كنيد.را كه مدير مقطع براي هر آزمون براي شما قرار مي هاييفيلمدهم رياضي  صفحه مقطعمراجعه به 

a

b

c
33

51

α

0/5a

0/5b

0/5c

A

B C

D
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mfk

F= N50

37
0

0/5dd

A

B

C

4m

12m
2

ور شده و ) داخل آب غوطه1جسم ( كه كنيم ف آب وارد كرده و مشاهده ميريك ظ دردو جسم مكعبي شكل را  - 101
، چگالي و نيروي(وزن ؟درست است الزاماًرود. كدام مقايسه دربارة اين دو جسم  ) به سمت انتهاي ظرف مي2جسم (

ايم.) نشان داده bFو  W،ترتيب با  وارد بر اين اجسام را بهشناوري 
1( 2 1W W2 (2 1b bF F3 (1  ÍÄI¶  4 (2 1   

ازاي جريان دارد. در اين صورت فشار آب در حال حركت  صورت اليه هبب آ، مقابلدرون محفظة شكل  - 102
0به قطر  Cتا مقطع  dبه قطر Aمقطع 5/ d يابد و تندي جريان آب در مقطع  . . . ميC. . . ،

است. Aبرابر تندي جريان آب در مقطع 
  4 - ابتدا كاهش و سپس افزايش) 2    2 -ابتدا افزايش و سپس كاهش )1
2 - ابتدا كاهش و سپس افزايش) 4    4 -ابتدا افزايش و سپس كاهش) 3

سوار عبور كند، طور ناگهاني و با تندي زياد از كنار اين دوچرخه چه اتومبيلي به كنار يك جاده در حال حركت است. چنان تندي ثابت در با سواري دوچرخه - 103
؟هاي زير صحيح است گيري يك از نتيجه صورت كدام در اين

شود. بيل دور ميسوار از اتوم دوچرخه) 2 شود. اتومبيل نزديك مي  سوار به دوچرخه )1
بيني نيست. سوار قابل پيش دوچرخه  حركت) 4  كند. سوار و اتومبيل تغيير نمي فاصلة بين دوچرخه) 3

چه شير پاييني چنان .پر از آب است 212mمتر و مساحت قاعدة 4اي شكل به ارتفاع  مخزني استوانه - 104

2 ثابت است، باز كنيم و آب با تندي 2200cmاين مخزن را كه مساحت آن  m

s
از آن خارج شود،

؟شود پس از گذشت چند دقيقه، نصف آب مخزن خالي مي
1( 5  2 (10  3 (15  4 (20  

20با تندي  2kgاي به جرم  گلوله - 105 m

s
نبشي گلولة اول به گلولة ساكن منتقل شود،جكند. اگر تمامي انرژي  كيلوگرمي برخورد مي 8به يك گلولة ساكن 

؟است SIبعد از برخورد چند واحد  ة دومتندي گلول
1( 5  2 (103 (20  4 (40  

1به جرم  Bو خودروي  mبه جرم  Aخودروي  - 106 5/ m چه تندي خودروي  اند. چنان در يك جاده در حال حركتB ،20 تر از تندي درصد كم
؟است Aباشد، انرژي جنبشي آن چند برابر انرژي جنبشي خودروي  Aخودروي 

1( 
24
25

   2 (2
25

3 (25
2

4 (25
24

30صورت  به Fنيروي  - 107 40F i j 
 

0 به اندازة شود و جسم در راستاي قائم ) به جسم ساكني وارد ميSI(در دستگاه   متر به سمت باال حركت /6
؟چند ژول است دهد، جايي روي جسم انجام مي در اين جابه Fكاري كه نيروي كند.  مي
1( 5  2 (18 3 (24  4 (30  

50F، نيروي ثابت mبه جرم  يمطابق شكل، به جسم - 108 N  37تحت زاوية شود و نسبت به افق وارد مي
متر 5اگر كار كل انجام شده روي اين جسم طي  جسم بر روي مسيري مستقيم در حال حركت است.

37؟ باشد، كار نيروي اصطكاك وارد بر اين جسم چند ژول است 160Jجايي افقي،  جابه 0 8(cos / )

1( 40  2 (90  
3 (40 -  4 (90 -  

72موتورسواري با تندي  - 109 km

h
36با تندي  ،شود و پس از يك دور كامل ميوارد يك ميدان  km

h
شود. اوليه رسيده و از ميدان خارج مي ةبه همان نقط

است.) 160kgسيكلت و رانندة آن ژول است؟ (جرم موتور ور و سرنشين آن چند كيلوكار كل انجام شده روي اين موت
) به شعاع ميدان بستگي دارد.4  - 24) 243) 2صفر )1

2 به اندازة را از حال سكون و در امتداد قائم 10kgاي به جرم  ، جعبه300Nباالبري با وارد كردن نيروي قائم و ثابت  - 110 برد. كار متر از سطح زمين باال مي /5

210( ؟چند ژول و چند متربرثانيه استترتيب از راست به چپ  كل انجام شده روي جعبه و تندي نهايي جعبه به m
g

s
 نظر كنيد.) از مقاومت هوا صرف و

1( 10 1000    2 (5 2 500  3 (10 2 1000   4 (10 500

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

كار، انرژي و توان
از ابتداي شناوري تا 2فصل 

تا پايان 3پايان فصل و فصل 
كار و انرژي جنبشي

64تا  40هاي صفحه

از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبلهدف
،)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
گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟بوده است؟ هدف 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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bF، نيروي شناوريمقابلدر شكل  - 111


Wو نيروي وزن 


نشان دادهخاص  ةوارد بر چند جسم در يك لحظ 
 . كدام گزينه صحيح است؟شده است

1 (A ور ـ  غوطهB  شناور ـC رود. فرو مي 
2 (A  شناور ـB ور ـ  غوطهC رود. فرو مي 
3 (A ور ـ  غوطهB رود ـ  باال ميC ور غوطه 
4 (A  شناور ـB رود ـ  باال ميC رود. فرو مي

Wوزن مجموعه را برابر با ، يك ظرف محتوي آب روي باسكولي قرار دارد و باسكول مقابلمطابق شكل  - 112

به آرامي وارد ظرف آب كنيم و تا ،كه به نخي سبك متصل استرا آهن  ةدهد. هرگاه يك قطع نشان مي
در طي اين عمل عددي كه باسكول نشان ،كه به كف ظرف بچسبد) نزديكي كف ظرف فرو بريم (بدون آن

كند؟ چگونه تغيير مي ،دهد مي
ماند. يابد و سپس ثابت مي ) ابتدا افزايش مي2 ماند. ) همواره ثابت مي1
يابد. ) ابتدا افزايش و سپس كاهش مي4 ماند. يابد و سپس ثابت مي ) ابتدا كاهش مي3

ليتر آب از 3تر آن است. اگر در هر دقيقه  باريك برابر قطر دهانة 4تر لوله،  پهن ةقطر دهان ،مقابلدر شكل  - 113
(لوله در ابتدا پر از آب است.) شود؟ خارج مي تر باريك شود، چند ليتر آب از دهانةه وارد لول تر پهن ةدهان

1 (3
16

2 (3
4

3 (34 (12  

36مطابق شكل مقابل، آب با آهنگ - 114 L

min
)، دو برابر تندي آب2. اگر تندي آب در لولة (شود مي) 1لولة ( وارد

2) چند ليتر بر دقيقه است؟ (3) باشد، آهنگ شارش آب در لولة (3در لولة ( 32D D وD (.قطر لوله است
1 (2/72 (4  
3 (324 (12  

3با تندي ثابت  ،20kgاي به جرم  ماهواره - 115 km

s
. انرژي جنبشيچرخد ميبه دور زمين  زير مطابق شكل

؟ماهواره بر حسب مگاژول كدام است اين
1( 90  2( 9  
3( 79 104( 45

2، نمودار انرژي جنبشي جسمي به جرم زيردر شكل  - 116 كيلوگرم بر حسب تندي آن نشان داده شده /5
؟چند متر بر ثانيه است 1vاست. 

1( 2  
2( 6  
3( 10  
4( 16

4Fنيروي  ،مقابلدر شكل  - 117 N ةوزن M  كند جا مي متر جابه 2به اندازة را روي سطح افقي در هر ثانيه.
ثانيه برابر چند ژول است؟ 10زمان كار اين نيرو در مدت 

1( 4  2( 4 3
3( 40  4( 40 3  

كنيم. جسم از حال سكون به حركت درآمده و پس را وارد مي Fنيروي افقي  ،كه با سطح داراي اصطكاك است Mروي يك سطح افقي بر جسمي به جرم  - 118
باشد، كدام گزينه درست است؟ K برابر با و انرژي جنبشي جسم در اين لحظه Wدر اين مدت  Fرسد. اگر كار نيروي  مي vاز مدتي به تندي 

1(  W K  2( W K  3(  W K  4(  W K
ثانيه از 20سازد، رو به باال در حركت است. اگر تندي اتومبيل در مدت  درجه مي 30دار كه با سطح افق زاوية  تن در يك جادة شيب 2اتومبيلي به جرم  - 119

2 m

s
12به   m

s
برسد، كار كل انجام شده بر روي اتومبيل در اين بازة زماني چند كيلوژول است؟

1 (140  2 (148  3 (210  4 (218  
هاي زير يك از گزينه متر، كدام 3 جايي افقي جسم به اندازة كار اين نيرو برحسب ژول در جابهشود.  وارد مي mبه جسمي به جرم 10Nنيرويي به بزرگي - 120

 تواند باشد؟ مي
دارد. m) بستگي به مقدار4  36) 3  32) 2  15) 1

/ عاديشاهد (گواه) –) 1فيزيك (

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

300
F N=4

M

0

K(J)

v(     )m
s

K1

K1+80

v1 v1+4

v=3
km

s
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30cm
10cm

12cm

A B

55 cmh

A B

0/12MPa

آب
آب

گاز گازمخزن مخزن

0/5dd

A

B

C

4m

12m
2

10( ؟كيلوپاسكال است اي گاز درون مخزن شكل مقابل چند فشار پيمانه - 121 N
g

kg
 ،و چگالي شارة درون لوله

30 8 g
/

cm
است.)

1( 960
2 (960-  
3 (96/0 -  
4 (96/0  

36متري مايعي با چگالي سانتي 30طور قائم تا عمق  اي به يك لولة شيشه، مقابل مطابق شكل - 122 8 g
/

cm
؟متر جيوه است خل لوله چند سانتياباشد، فشار گاز د 10cmشده است. اگر ارتفاع مايع داخل لوله وارد 

0310 13 6 76N g
(g , / ,P cmHg)

kg cm
   ½¼Ã]

1( 66  2 (71  3 (81  4 (86  
رود. ) به سمت انتهاي ظرف مي2ور شده و جسم ( ) داخل آب غوطه1كنيم كه جسم ( دو جسم مكعبي شكل را در يك ظرف آب وارد كرده و مشاهده مي - 123

ايم.) نشان داده bFو  W،ترتيب با  درست است؟ (وزن، چگالي و نيروي شناوري وارد بر اين اجسام را به الزاماًكدام مقايسه دربارة اين دو جسم 
1( 2 1W W2 (2 1b bF F3 (1  ÍÄI¶  4 (2 1   

در اين صورت فشار آب در حال حركت از اي جريان دارد. صورت اليه ، آب بهمقابلدرون محفظة شكل  - 124
0به قطر  Cتا مقطع  dبه قطر Aمقطع 5/ d يابد و تندي جريان آب در مقطع  . . . ميCبرابر . . . ،

  است.  Aتندي جريان آب در مقطع 
4 - ) ابتدا كاهش و سپس افزايش2 2 -ابتدا افزايش و سپس كاهش )1
  2 - ) ابتدا كاهش و سپس افزايش4    4 -) ابتدا افزايش و سپس كاهش3

سوار عبور كند، طور ناگهاني و با تندي زياد از كنار اين دوچرخه چه اتومبيلي به با تندي ثابت در كنار يك جاده در حال حركت است. چنان سواري دوچرخه - 125
هاي زير صحيح است؟ گيري يك از نتيجه صورت كدام در اين

د.شو سوار از اتومبيل دور مي ) دوچرخه2 شود. اتومبيل نزديك مي  سوار به دوچرخه )1
بيني نيست. سوار قابل پيش دوچرخه  ) حركت4  كند. سوار و اتومبيل تغيير نمي ) فاصلة بين دوچرخه3

چه شير پاييني اين مخزن را كه پر از آب است. چنان 212mمتر و مساحت قاعدة 4اي شكل به ارتفاع  مخزني استوانه - 126

2است، باز كنيم و آب با تندي  2200cmمساحت آن  m

s
از آن خارج شود، پس از گذشت چند دقيقه، نصف آب مخزن

شود؟ خالي مي
1( 5  2 (10  3 (15  4 (20  

20با تندي  2kgاي به جرم  گلوله - 127 m

s
كند. اگر تمامي انرژي جنبشي گلولة اول به گلولة ساكن منتقل شود، كيلوگرمي برخورد مي 8به يك گلولة ساكن 

است؟ SIتندي اين گلوله بعد از برخورد چند واحد 
1( 5  2 (103 (20  4 (40  

30صورت  به Fنيروي  - 128 40F i j 
 

0شود و جسم در راستاي قائم به اندازة  ) به جسم ساكني وارد ميSI(در دستگاه   متر به سمت باال حركت /6
دهد، چند ژول است؟ جايي روي جسم انجام مي در اين جابه Fكند. كاري كه نيروي  مي
1( 5  2 (18 3 (24  4 (30  

3400هاي دو شاخة آن برابر است، مايعي به چگالي كه قطر لوله مقابلشكل Uدر لولة - 129 kg

m
چه شاخة سمت چپ اين ايم. چنان ريخته 

است، وصل 105kPaو شاخة سمت راست آن را به مخزني كه فشار گاز داخل آن  103kPaلوله را به مخزني كه فشار گاز داخل آن 

10 متر از شاخة سمت . . . باال خواهد رفت. كنيم، در حالت تعادل، مايع داخل لوله . . . سانتي N
(g )

kg


راست - 25) 4  چپ - 50) 3  راست - 50) 2  چپ - 25 )1

و 101kPa(فشار هواي محيط را  ؟متر است چند سانتي h، مقدار مقابلدر شكل  - 130

31000چگالي آب را kg

m
10 در نظر بگيريد.  N

g
kg

(
1( 135  2 (35/1  
3 (45/2  4 (245  

دقيقه 35موازي - ) 1فيزيك (

هاي فيزيكي مواد / ويژگي
كار، انرژي و توان

از ابتداي فشارسنج هوا  2فصل 
تا  3(بارومتر) تا پايان فصل و فصل 

پايان كار انجام شده توسط نيروي ثابت

60تا  37هاي صفحه

تر هستند.ها عقبآزمونآموزاني كه از برنامةاي ويژة دانشهسؤال
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سطح مقطع لوله ،متر جيوه سانتي 75فشار هواي محيط برابر (است؟  نيوتونبرابر چند  ،شود وارد مي (A)نيرويي كه از طرف جيوه به سطح بااليي لوله  زيردر شكل  - 131

25cm،  313چگالي جيوه 6 g
/

cm
10و   N

g
kg

 .است(

1( 68

2( 8/74

3( 34

4( 6/13  

3gجيوهچگالي ( ؟متر جيوه است برابر چند سانتي A ة، فشار گاز در شاخزيردر شكل  - 132 / cm6/13، 31چگالي آبg / cm 74و فشار هواي محيط

است.)متر جيوه  سانتي

1( 80  

2( 76  

3( 68  

4( 66  

bF، نيروي شناوريزيردر شكل  - 133


Wو نيروي وزن 


. كدام گزينه صحيح است؟نشان داده شده استخاص  ةوارد بر چند جسم در يك لحظ 

1 (A ور ـ  غوطهB  شناور ـC رود. فرو مي 

2 (A  شناور ـB ور ـ  غوطهC رود. فرو مي 

3 (A ور ـ  غوطهB رود ـ  باال ميC ور غوطه 

4 (A  شناور ـB رود ـ  باال ميC رود. فرو مي

آهن را كه به نخي ةدهد. هرگاه يك قطع نشان مي Wوزن مجموعه را برابر با ، يك ظرف محتوي آب روي باسكولي قرار دارد و باسكول زيرمطابق شكل  - 134

در طي اين عمل عددي كه باسكول ،كه به كف ظرف بچسبد) به آرامي وارد ظرف آب كنيم و تا نزديكي كف ظرف فرو بريم (بدون آن ،سبك متصل است

كند؟ چگونه تغيير مي ،دهد نشان مي

ماند. ) همواره ثابت مي1

ماند. سپس ثابت مي يابد و ) ابتدا افزايش مي2

ماند. يابد و سپس ثابت مي ) ابتدا كاهش مي3

يابد. ) ابتدا افزايش و سپس كاهش مي4

لوله وارد شود، چند ليتر آب از دهانه تر پهن ةليتر آب از دهان 3تر آن است. اگر در هر دقيقه  باريك برابر قطر دهانة 4تر لوله،  ة پهنقطر دهان ،زيردر شكل  - 135

(لوله در ابتدا پر از آب است.) شود؟ خارج مي تر باريك

1 (3
16

2 (3
4

3 (3  4 (12  

/ موازيشاهد (گواه) –) 1فيزيك (

�

A h

h

=

=

cm

cm

27/22

1 4
گاز

آب

ج	وه

cm55

A

جوه

(1)

(2)

(3)



18: ةصفحدهم رياضي اختصاصي98 آذر 29آزمون  - ) 3پروژة (

36، آب با آهنگزيرمطابق شكل  - 136 L

min
) چند3) باشد، آهنگ شارش آب در لولة (3)، دو برابر تندي آب در لولة (2لولة (. اگر تندي آب در شود مي) 1وارد لولة (

2ليتر بر دقيقه است؟ ( 32D D وD (.قطر لوله است

1 (2/7

2 (4

3 (32  

4 (12  

2، نمودار انرژي جنبشي جسمي به جرم زيردر شكل  - 137 ؟چند متر بر ثانيه است 1vكيلوگرم بر حسب تندي آن نشان داده شده است.  /5

1( 2  

2( 6  

3( 10  

4( 16

هاي زير يك از گزينه متر، كدام 3افقي جسم به اندازةجايي  شود. كار اين نيرو برحسب ژول در جابه وارد مي mبه جسمي به جرم 10Nنيرويي به بزرگي - 138

تواند باشد؟ مي

1 (15  2 (32

دارد. m) بستگي به مقدار4   36) 3

31000پاسكال، 510(فشار هوا  چند كيلوپاسكال است؟Aة، فشار در نقطزيردر شكل  - 139 kg

m
آب،10 N

g
kg

 313600و kg

m
جيوه(

1 (68  

2 (141  

3 (166  

4 (170  

45و فشار هواي محبوس در انتهاي بستة لوله برابر با  60cmبرابر با  ،جيوه قرار دارد از، طول قسمتي از لولة قائم كه بيرون زيردر شكل  - 140 cmHg باشد. مي

(سطح؟ كند متري از انتهاي بستة لوله، ايجاد نماييم، در اين صورت ارتفاع ستون جيوة درون لوله چه تغييري مي سانتي 20اگر يك سوراخ كوچك در فاصلة 

75 فشار هوا در سطح آزاد و چيز استمقطع لوله در برابر سطح مقطع ظرف نا cmHg (

يابد. متر كاهش مي سانتي 20 )1

ماند. ثابت مي )2

 يابد. متر كاهش مي سانتي 30 )3

 بسته به مقدار طول لولة داخل جيوه ممكن است افزايش يا كاهش يابد.  )4

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

60cm

ج	وه

A

ج	وه

آب

گاز

20cm

30cm

(1)

(2)

(3)

0

K(J)

v(     )m
s

K1

K1+80

v1 v1+4
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52ها در يون  ها و الكترون اگر اختالف تعداد نوترون - 141 3X   اتم  ةباشد، كدام مطلب دربار 7برابرX ؟است نادرست
الكترون) 1 با  تعداد 1lها  آن الكترون 4/2در تعداد با برابر 2lها .است
است. 10هاي ظرفيت اين اتم برابر  كوانتومي فرعي براي الكترون اعدادمجموع  )2
دارد. جاياي  جدول دوره 4و دوره  6است و در گروه  از الكترون شده اشغال داراي چهار اليه الكتروني Xاتم  )3
0lهاي با  الكترون تعداد اختالف) 4   1هاي با  الكترونتعداد در آن باl   است. 4برابر

؟باشد هاي زير درست مي چه تعداد از عبارت - 142
دول نارسايي دارد.ني آرايش الكتروني برخي عنصرهاي جبي پيشقاعدة آفبا براي آ) 

24ب) طبق قاعدة آفبا آرايش الكتروني الية ظرفيت اتم  Cr 5صورت  به 13 4d s باشد. مي
8 اتم هاي اليه ظرفيت مي اصلي و فرعي براي الكترونوپ) مجموع اعداد كوانت O  باشد. مي 14برابر با

fصورت  به fو  s، p، dهاي  دسته هايت) در جدول تناوبي تعداد عنصر d p s   شود. مقايسه مي
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

؟ستادرست  هاي زير گزينهيك از  كدام - 143
18هاي ظرفيت  تعداد الكترون) 1 Ar 14هاي آخرين زيراليه در  برابر تعداد الكترون چهارSi است.
.شوند صورت نقطه نمايش داده مي هاي هر اتم به كه در آن همه الكترونئه كرد اي را ارا نقطه - ها، آرايش الكترون بيني رفتار اتم س براي توضيح و پيشيلوو) 2

صورت به 8اكسيژن با عدد اتمي اي اتم  نقطه -آرايش الكترون) 3
..

..
.O شود. نشان داده مي

.استبا يكديگر مشابه  قرار دارند يك گروه از جدول تناوبي كه در ييهااي عنصر نقطه –آرايش الكترون همواره  )4
؟كدام گزينه درست است - 144

2يون )1
2O  رود يك يون تك اتمي به شمار مي.

رسند. ها همواره به آرايش گاز نجيب ما قبل خود مي هاي يوني دوتايي كاتيون در ساختار تركيب )2
شود. الكترون مبادله مي مول براي تشكيل يك مول كلسيم نيتريد پنج )3
است. 2به  3م سولفيد آلومينينسبت شمار آنيون به كاتيون در  )4

؟دنكن ايي پيروي ميت هشت ةاز قاعد آن  در ها اتم ةهم بوده و تركيب يوني هاي زير يك يك از تركيب كدام - 145
1 (3NH2 (LiCl3 (3K N  4 (3PCl

26هاي ظرفيت در اتم  تعداد الكترون - 146 Fe 34هاي ظرفيت در اتم چند برابر تعداد الكترون Se ؟است

1 (4
32 (3

43 (2   4 (1
2

؟نيستهاي زير صحيح  يك از عبارت كدام - 147
ها برابر است. مجموع بار الكتريكي آنيون ها با در يك تركيب يوني مجموع بار الكتريكي كاتيون) 1
تايي است. 5آلومينيم اكسيد يك تركيب يوني ) 2
هاي دو اتمي ساخته شده است. و گندزدايي دارد از مولكول گاز كلر كه خاصيت رنگ بري) 3
آنيون به كاتيون در سديم سولفيد برابر است. شمار كاتيون به آنيون در كلسيم برميد با نسبت شمار نسبت) 4

؟باشند هاي زير صحيح مي چه تعداد از عبارت - 148
.دهد تشكيل مي پايدار اييت تيوني با آرايش هشتكا Alفقط  اي جدول دوره 13در گروه  الف)
Clصورت  به Naو  Cl،Na هاي گونهمقايسة شعاع  ب) Na Na  است.
پذيري زياد است. با واكنش و رنگ كلر گازي بي پ)
53 هايهاي پايدار عنصر بار يون ت) A 38و B 1صورت  به  2و .است

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
:.صورت  به Aاي اتم  نقطه –آرايش الكترون  - 149 A


؟استصحيح  لبمطاين اساس كدام  بر .است Bصورت  به Bاي اتم  نقطه - و آرايش الكترون

اي تعلق دارد. دورهجدول  2به گروه  Bو اتم  16به گروه  Aاتم  )1
دهد. صورت تك اتمي بوده و ميل تركيبي زيادي از خود نشان نمي در طبيعت به Bاتم  )2
باشد. مي BAصورت  به Bو  Aفرمول حاصل از تركيب  )3
از خود برسد. يشالكترون تمايل دارد به آرايش گاز نجيب پ 2با گرفتن  Aاتم  )4

دقيقه 25عادي - )1شيمي (
كيهان زادگاه الفباي هستي/ 

پاي گازها در زندگيرد
از ابتداي آرايش 1فصل 

الكتروني اتم تا پايان فصل و
تا پايان اكسيژن، گازي 2فصل 

پذير در هواكرهواكنش
52تا  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
گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدفبوده است؟  10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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؟هاي شيميايي زير چند مورد درست است از ميان فرمول - 150
2KOپتاسيم اكسيد:  - پ2MgSمنيزيم سولفيد:  - ب3AlFآلومينيم فلوئوريد:  -الف
2Liليتيم نيتريد:  - ت N2كلسيم كلريد:  - ثCaCl2سديم يديد:  -جNaI
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

رود؟ كاربردهاي هليم به شمار مي واز ميان موارد زير، چند مورد جز - 151
هاي هواشناسي، تفريحي و تبليغاتي بالنپر كردن  - 
كاري جوش - 
كپسول غواصي - 
MRIمانند  تصويربرداري هاي دستگاه در خنك كردن قطعات الكترونيكي - 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

)10در يك سيارة فرضي دما برحسب ارتفاع از رابطه  - 152 C) h    كيلومتري از سطح زمين 64اي اين سياره در ارتفاع كند، دم پيروي مي
است.) كيلومتربرحسب  h( ؟كيلومتري تفاوت دارد 4با دماي آن در ارتفاع  گراد سانتي چند درجه

1 (6  2 (12  3 (9  4 (8  
؟است نادرست مطلبكدام  - 153

براي ساكنان زمين سودمند هستند. اغلبرخ مي دهد كه  يهاي شيميايي گوناگون ميان گازهاي هوا، واكنش )1
يابد. مي افزايشهاي سازنده در واحد حجم  هر چه از سطح زمين دورتر شويم تعداد ذره )2
حضور دارند. Hو  2N، Heهايي از قبيل  در الية چهارم اتمسفر زمين يون )3
.هاي آن با ديوارة ظرف است فشار هر گاز ناشي از برخورد مولكول )4

؟است نادرستكدام گزينه  - 154
.توانيم ببينيم طوري كه ما هوا را نمي اغلب گازها نامرئي هستند به )1
اليه تشكيل شده است. 4براساس روند تغيير فشار، هوا كره از ) 2
.شود تا گازهاي هواكره پيوسته در حال جنبش باشند و در سرتاسر هواكره توزيع شوند سبب ميها  انرژي گرمايي مولكول )3
باشد. كلوين مي 218در انتهاي الية تروپوسفر دما  )4

جز . . .  همة مطالب زير درست هستند، به - 155
دهد. هاي تروپوسفر و استراتوسفر رخ مي تغييرات آب و هواي زمين در اليه )1
باشد. مي 2COتقطير جزء به جزء فاقد  هنگامه ب هواي مايع )2
تهية اكسيژن خالص از فرايند تقطير جزء به جزء هواي مايع، دشوار است. )3
باشد. مي ي پاك و خشكفراوان در هوا مولكولاكسيد چهارمين  گاز كربن دي )4

  جز . . . هاي زير درست هستند، به همة گزينه - 156
در اليه تروپوسفر ميزان رطوبت هوا متغير بوده و ميانگين بخار آب در هوا حدود يك درصد است. )1
شود. هاي بيولوژيك در پزشكي استفاده مي چنين براي نگهداري نمونه در صنعت سرما سازي و هم نيتروژناز گاز  )2
كنند. ثبيت ميبيني گاز هيدروژن هوا را براي مصرف گياهان در خاك ت جانداران ذره )3
ترين اليه زمين (اليه تروپوسفر) قرار دارد. هواكره در نزديك جرمدرصد  75حدود  )4

؟كدام مطلب درست است - 157
كنند. جزء گاز طبيعي براي استخراج هليم استفاده مي متخصصان كشورمان از تقطير جزءبه) 1
شود. بدون مصرف وارد هواكره ميهاي سوختن  هليم موجود در گاز طبيعي به همراه ساير فراورده) 2
هاي گازي گوناگون يكسان است. تر از هوا است و مقدار آن در ميدان مقدار هليم در منابع زميني بيش) 3
.شود هاي شيميايي در ژرفاي زمين توليد مي هليم از واكنش) 4

؟باشد مي نادرستزير  مطالبچه تعداد از  - 158
هاي هوا كره است. برابر جرم بقيه اليهجرم الية تروپوسفر، به تقريب سه  الف)
باشند. مي Arو  2Nترتيب  ترين گاز نجيب در هواكره به و فراوان مولكولترين  فراوان ب)
.م استمقدار آن در هواكره بسيار كدهد كه  درصد حجمي از مخلوط گاز طبيعي را هليم تشكيل مي 7حدود  پ)
.بو و سمي به معناي تنبل است رنگ، بي آرگون گازي بي ت)

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
58ها در يون تك اتمي  ها با نوترون اگر تفاوت شمار الكترون - 159 2X   3كوانتومي  اعدادداراي  اين كاتيونهاي  باشد، چه تعداد از الكترون 4برابرn 

2lو   ؟هستند
1 (4  2 (6  3 (8  4 (2  

؟در دورة چهارم جدول تناوبي كدام است dهاي ظرفيت نهمين فلز دستة  الكترون (l)و فرعي  (n)مجموع دو عدد كوانتومي اصلي  - 160
1 (54  2 (9  3 (45  4 (29  

:ابزار كارنامهجعبه مراحل دسترسي به
www.kanoon.irشخصي شما صفحه آموزانصفحه شخصي دانشوارد كردن شمارنده و كد مليابزار كارنامهجعبه
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52ها در يون  ها و الكترون اگر اختالف تعداد نوترون - 161 3X   باشد، كدام مطلب دربارة اتم  7برابرX است؟ نادرست
الكترون1 با  ) تعداد 1lها  آن الكترون 4/2در تعداد با برابر 2lها .است
است. 10هاي ظرفيت اين اتم برابر  ) مجموع اعداد كوانتومي فرعي براي الكترون2
اي جاي دارد. جدول دوره 4و دوره  6داراي چهار اليه الكتروني اشغال شده از الكترون است و در گروه  X) اتم 3
0lهاي با  ) اختالف تعداد الكترون4  1هاي با  در آن با تعداد الكترونl   است. 4برابر

باشد؟ هاي زير درست مي چه تعداد از عبارت - 162
بيني آرايش الكتروني برخي عنصرهاي جدول نارسايي دارد. آ) قاعدة آفبا براي پيش

24تم ب) طبق قاعدة آفبا آرايش الكتروني الية ظرفيت ا Cr 5صورت  به 13 4d s باشد. مي
8هاي اليه ظرفيت اتم  پ) مجموع اعداد كوانتومي اصلي و فرعي براي الكترون O  باشد. مي 14برابر با

fصورت  به fو  s ،p ،dهاي  ت) در جدول تناوبي تعداد عنصرهاي دسته d p s   شود. مقايسه مي
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

هاي زير درست است؟ يك از گزينه كدام - 163
18هاي ظرفيت  ) تعداد الكترون1 Ar 14هاي آخرين زيراليه در تعداد الكترون چهار برابرSi .است
شوند. صورت نقطه نمايش داده مي هاي هر اتم به اي را ارائه كرد كه در آن همه الكترون نقطه - ها، آرايش الكترون بيني رفتار اتم ) لوويس براي توضيح و پيش2

صورت به 8عدد اتمي اي اتم اكسيژن با  نقطه -) آرايش الكترون3
..

..
.O شود. نشان داده مي

اي عنصرهايي كه در يك گروه از جدول تناوبي قرار دارند با يكديگر مشابه است. نقطه –) همواره آرايش الكترون 4
كدام گزينه درست است؟ - 164

يون 1 (2
2O  رود. يك يون تك اتمي به شمار مي

رسند. ها همواره به آرايش گاز نجيب ما قبل خود مي هاي يوني دوتايي كاتيون در ساختار تركيب) 2
شود. ) براي تشكيل يك مول كلسيم نيتريد پنج مول الكترون مبادله مي3
است. 2به  3) نسبت شمار آنيون به كاتيون در آلومينيم سولفيد 4

كنند؟ تايي پيروي مي آن از قاعدة هشت ها در  و همة اتمهاي زير يك تركيب يوني بوده  يك از تركيب كدام - 165
1 (3NH2 (LiCl3 (3K N  4 (3PCl

26هاي ظرفيت در اتم  تعداد الكترون - 166 Fe 34هاي ظرفيت در اتم چند برابر تعداد الكترون Se است؟

1 (4
32 (3

43 (2   4 (1
2

؟نيستهاي زير صحيح  يك از عبارت كدام - 167
ها برابر است. ها با مجموع بار الكتريكي آنيون مجموع بار الكتريكي كاتيون) در يك تركيب يوني 1
تايي است. 5) آلومينيم اكسيد يك تركيب يوني 2
هاي دو اتمي ساخته شده است. ) گاز كلر كه خاصيت رنگ بري و گندزدايي دارد از مولكول3
ون به كاتيون در سديم سولفيد برابر است.) نسبت شمار كاتيون به آنيون در كلسيم برميد با نسبت شمار آني4

باشند؟ هاي زير صحيح مي چه تعداد از عبارت - 168
دهد. تايي پايدار تشكيل مي كاتيوني با آرايش هشت Alاي فقط  جدول دوره 13الف) در گروه 

Clصورت  به Naو  Cl،Naهاي  ب) مقايسة شعاع گونه Na Na  .است
پذيري زياد است. رنگ و با واكنش پ) كلر گازي بي

53هاي پايدار عنصرهاي  ت) بار يون A 38و B 1صورت  هب  2و .است
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

:.صورت  به Aاي اتم  نقطه –آرايش الكترون  - 169 A


است. بر اين اساس كدام مطلب صحيح است؟ Bصورت  به Bاي اتم  نقطه - و آرايش الكترون
اي تعلق دارد. جدول دوره 2به گروه  Bو اتم  16به گروه  A) اتم 1
دهد. ي از خود نشان نميصورت تك اتمي بوده و ميل تركيبي زياد در طبيعت به B) اتم 2
باشد. مي BAصورت  به Bو  A) فرمول حاصل از تركيب 3
الكترون تمايل دارد به آرايش گاز نجيب پيش از خود برسد. 2با گرفتن  A) اتم 4

دقيقه 25موازي -) 1شيمي (
زادگاه الفباي هستي/   كيهان
پاي گازها در زندگيرد

از ابتداي ساختار اتم 1فصل 
تا 2تا پايان فصل و فصل 

ابتداي هوا معجوني ارزشمند
48تا  24هاي صفحه

تر هستند.ها عقبآزمونآموزاني كه از برنامةاي ويژة دانشهسؤال
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n = 6

n = 5

n = 4

n = 3

n = 2

n = 1

FB C

D

A

E

E

هاي شيميايي زير چند مورد درست است؟ فرمولاز ميان  - 170
2KOپتاسيم اكسيد:  - پ2MgSمنيزيم سولفيد:  - ب3AlFآلومينيم فلوئوريد:  -الف

2Liليتيم نيتريد:  - ت N2كلسيم كلريد:  - ثCaCl2سديم يديد:  -جNaI

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
58ها در يون تك اتمي  ها با نوترون اگر تفاوت شمار الكترون - 171 2X   3هاي اين كاتيون داراي اعداد كوانتومي  باشد، چه تعداد از الكترون 4برابرn 

2lو   هستند؟
1 (4  2 (6  3 (8  4 (2  

)10در يك سيارة فرضي دما برحسب ارتفاع از رابطه  - 172 C) h    كيلومتري از سطح زمين 64كند، دماي اين سياره در ارتفاع  پيروي مي
است.) برحسب كيلومتر hتفاوت دارد؟ (كيلومتري  4گراد با دماي آن در ارتفاع  چند درجه سانتي

1 (6  2 (12  3 (9  4 (8  
است؟ نادرستكدام مطلب  - 173

هاي شيميايي گوناگوني رخ مي دهد كه اغلب براي ساكنان زمين سودمند هستند. ) ميان گازهاي هوا، واكنش1
يابد. احد حجم افزايش ميهاي سازنده در و ) هر چه از سطح زمين دورتر شويم تعداد ذره2
حضور دارند. Hو  2N ،Heهايي از قبيل  ) در الية چهارم اتمسفر زمين يون3
هاي آن با ديوارة ظرف است. ) فشار هر گاز ناشي از برخورد مولكول4

است؟ نادرستكدام گزينه  - 174
توانيم ببينيم. طوري كه ما هوا را نمي اغلب گازها نامرئي هستند به) 1
اليه تشكيل شده است. 4) براساس روند تغيير فشار، هوا كره از 2
شود تا گازهاي هواكره پيوسته در حال جنبش باشند و در سرتاسر هواكره توزيع شوند. ها سبب مي ) انرژي گرمايي مولكول3
باشد. كلوين مي 218وسفر دما ) در انتهاي الية تروپ4

؟هستند نادرستزير  مطالبچه تعداد از  - 175
توان اطالعات ارزشمندي از ساختار اتم هيدروژن به دست آورد. ز بور بر اين باور بود كه از بررسي تعداد و جايگاه نوارهاي رنگي، مينيل -الف
3Xيون  الكتروني اگر آرايش - ب   64بهp  ختم شود عنصرX  1مي والكترون با عدد كوانت 18دارايl  باشد. مي
بور با موفقيت توانست طيف نشري خطي هيدروژن را توجيه كند اما توانايي توجيه طيف نشري خطي ديگر عنصرها را نداشت. - پ
بور اگر چه عمر زيادي نداشت ولي گام بسيار مهمي براي بهبود نگرش دانشمندان نسبت به ساختار اتم بود.مدل اتمي  - ت
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

؟تعلق دارند sدستة اي، چند عنصر به  عنصر جدول دوره 118در ميان  - 176
1 (14  2 (13  3 (82  4 (68  

و مجموع mپذيرند برابر با  الكترون مي ،اي چهارم جدول دوره هايي كه در دورة  زير اليه آخرين و فرعي اصلياگر مجموع عددهاي كوانتومي  - 177
؟ينه درست استباشد، كدام گز nپذيرند برابر  كتروني سوم الكترون ميلي كه در الية ايها عددهاي كوانتومي اصلي و فرعي زير اليه

است. f، برابر حداكثر گنجايش الكتروني زيرالية nمقدار ) 1
اول و دوم است.هاي  تر از يك سوم قدرمطلق تفاضل حداكثر گنجايش الكتروني اليه كم nو  mقدرمطلق تفاضل ) 2
.استبرابر با عدد اتمي دومين عنصر از فلزهاي قليايي  mمقدار ) 3
اي قرار دارد. جدول دوره 8گروه و  4دوره ، برابر با عدد اتمي عنصري واسطه است كه در nو  mمجموع ) 4

موجب Eو انتقال  آبيدهد. انتقال . . . موجب تشكيل خط طيفي به رنگ  الكتروني در اتم هيدروژن را نشان مي تتعدادي از انتقاال بلمقاشكل  - 178
  هاي . . . با تشكيل خط طيفي در گسترة مرئي همراه نيستند. شود و انتقال تشكيل خط طيفي به رنگ . . . مي

1 (F - قرمز- A  وD

2 (F - بنفش- C  وE

3 (B - بنفش- A ،C  وD   
4 (B - قرمز - A ،C  وD  

  ؟است نادرستكدام گزينه  - 179
ند دوباره به حالت پايه برگردند.هاي برانگيخته پرانرژي و ناپايدارند و تمايل دار اتم )1
ترين شيوه براي گرفتن انرژي است. نشر نور، مناسب) 2
مي است.وانرژي همانند ماده، در نگاه ماكروسكوپي، پيوسته اما در نگاه ميكروسكوپي، گسسته يا كوانت )3
رو هستند. با محدوديت مشابهي همانند باال رفتن از پلكان روبهها  ها در اتم براي گرفتن يا از دست دادن انرژي هنگام انتقال بين اليه الكترون) 4

nو  بوده پر چند عنصر نيمه ةآخرين زير الي جدول تناوبي از بين عنصرهاي دوره چهارم - 180 l ؟است 5برابر  زيراليه  آن
صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1
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گذاري دو  درس و گو با پشتيبان دربارة هدف گفت
 وگو كرد؟ درس گفت 2گذاري  آيا پشتيبان شما در تماس تلفني خود با شما دربارة هدف -289
درس صحبت نكرديم. 2گذاري  خير، در اين نوبت دربارة هدف )1
پشتيبان با من تماس تلفني نگرفت. )2
مؤثر بود.  درس، از لحاظ زمان كافي و از لحاظ كيفيت كامالً 2گذاري  هدفوگوي ما دربارة  گفت )3
درس صحبت كرد. 2گذاري  پشتيبان با من دربارة هدف )4

انـي پشتيبـتلفنتمـاس 
با شما تماس تلفني گرفته است؟تاكنون  از آزمون گذشته آيا پشتيبان شما -290
نگرفتند.تماس تلفني ) خير، ايشان 1
.تماس تلفني گرفتند) بله، ايشان 2
 بود. در حد خوب و كافيمحتوا  از لحاظودقيقه)  5(در حد ) بله، تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني3
بود.  در حد عاليمحتوا  از لحاظودقيقه)  5(بيش از تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني ،) بله4

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

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

دقيقه 10بيش از ) 4    دقيقه 10تا   5بين ) 3
كالس رفع اشكال

اشكال پشتيبان شركت مي كنيد؟آيا در كالس رفع  -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. گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي ) پاسخ2
شود. آغاز نميهاي علمي رأس ساعت  گويي به سؤال ) پاسخ3
نظمي وجود دارد. ) در هر دو مورد بي4

متأخـرين
شوند؟ متوقف مي در محل جداگانهآموزان متأخر  آيا دانش -295
) خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون (و حتي گاهي اوقات پس از آن) داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند.1
شود اما نه به طور كامل رعايت مي) اين موضوع تا حدودي 2
شود. شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي شوند و بعداً وارد حوزه مي ) بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي3
شود. ايجادنمي نظمي و سروصدا اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه ) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي4

مراقبـان
كنيد؟ آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي عملكرد و جديت مراقبان -296
) ضعيف4  ) متوسط3  ) خوب2  ) خيلي خوب1

ترك حوزه –پايان آزمون 
شود؟ داده ميخروج زودهنگام ي  اجازه قبل از پايان آزموني شما به داوطلبان  آيا در حوزه - 297
شود. ي ترك حوزه داده مي آزمون اجازه ) بله، قبل از پايان1
) گاهي اوقات2
) به ندرت3
گاه ) خير، هيچ4

امروز  ارزيابي آزمـون
كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي  -298
) ضعيف4   ) متوسط3  ) خوب  2  ) خيلي خوب1

پشتيبــان


