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؟ها درست است در كدام گزينه، معني مقابل همة واژه - 1
/ مكايد: حيلهرحمتورطه: گرفتاري/ طالع: بخت/ فضل: ) 1
اصل مفتَخر: سربلند/ يله: رها/ حقّه: صندوق/ محال: بي) 2
حضيض: اوج كوه مستغني: نيازمند/ معاش: زندگاني كردن/) فلق: فجر/ 3
علَم كردن: سرشناس كردن/ عمارت كردن: بناكردن/ جافي: ظالم/ ميعاد: قرار گذاشتن) 4

است؟ متفاوتنقش ضمير در كدام گزينه  - 2
آمدت هاي آب حيوان از دهان مي شد در فشان / چشمه در تكلم لعل شيرينت چو مي) 1
گر مبند ه ياد نداري كه گفتمت / چندين طمع بر آن بت بيداداي دل مگر ب) 2
روي / نكوهيدن آغاز كردش به كوي ) برون تاخت خواهندة خيره3
 فريدون به خورشيد بر برد سر / كمر تنگ بستش به كين پدر) 4

شود؟ ديده ميتاريخ ادبياتي  اشتباههاي زير،  در كدام يك از گزينه - 3
باشد. محمد بن منور است و دربارة ابوسعيد ابوالخير مينوشتة » اسرارالتوحيد«) 1
  زيست. سرودة سيف فرغاني است كه در سدة هشتم هجري مي» بيداد ظالمان«شعر ) 2
اثري منثور و نويسندة آن جمال ميرصادقي است.» ديوار) «3
نشي است.ترجمة نصراهللا م» كليله و دمنه«توسي و  نظام الملك اثر خواجه» نامه سياست«) 4

..... نام يكي از آثار تعليمي آمده است. به استثنايدر همة ابيات  - 4
نوشيروان كجا شد و دارا و يزدگرد / گردان شاهنامه و خانان و قيصران )1
آيد به معني از گلستانم من آن مرغ سخندانم كه در خاكم رود صورت / هنوز آواز مي) 2
) گر شود بيشه قلم دريا مداد / مثنوي را نيست پاياني اميد3
 در كليله خوانده باشي ليك آن / قشر قصه باشد و اين مغز جان) 4

شود؟ ديده مي غلط امالييهاي زير، چند  در ميان كلمه - 5
عجز و - ثواب و درست - ضايع و تباه - رانديشيحزم و دو - قالب و چيره - قبطة بزرگ  - بغض و كينه - نمط و روش - ضامن و كفيل - نسيم سبا - آب اجل«

»محنت و اندوه - طاقت و توان - ناتواني
دو) 4  پنج) 3 سه) 2  چهار) 1

شود؟ ديده مي» استعاره، مجاز و تشبيه«در كدام بيت، هر سه آراية  - 6
گر انگشتي زدي بر بيني آن ماه / ملك را يك به يك كردندي آگاه) 1
آورد به زبان / طمع مدار كه سر بر سر زبان نكندچو خامه هركه حديث دل ) 2
هاي خاك شويم آلودگيه اشك خود از گوهر جان پاك / فروب )3
ديدي كه خون ناحق پروانه، شمع را / چندان امان نداد كه شب را سحر كند) 4

 است؟» ايهام« آراية فاقدكدام بيت،  - 7
دام تو، سرمست مدام تو / آوخ كه چه دام است اين، يا رب چه مدام است آن؟ ة) من بست1
راز من جمله فروخواند بر دشمن و دوست / اشك از اين واسطه از چشم بيفتاد مرا) 2
جز از جان ز من آخر چه تمناست تو را جان بخواه از من بيدل كه روانت بدهم / به) 3
ما ة عشق در آتشكدة سينةد / شعل) به هواي گل رخسار تو در رقص بو4

با ساير ابيات دارد؟ متفاوتيكدام بيت مفهوم  - 8
مهرگان بيني عقالن مشو غرّه / كه اين آن نوبهاري نيست، كش بي بدين زور و زر دنيا چو بي )1
وين بوم محنت از پي آن تا كند خراب / بر دولت آشيان شما نيز بگذرد) 2
بايد ري / يك وقت به فكر گور هم ميصد وقت براي كار دنيا دا )3
ارسالن بيني ارسالن ديدي ز رفعت رفته بر گردون / به مرو آ تا كنون در گل تن الب سر الب) 4

هاي زير قرابت معنايي بيشتري دارد؟ بيت زير با كدام يك از گزينه - 9
»ما را سر باغ و بوستان نيست / هر جا كه تويي تفرّج آنجاست«
بز، در نظر هوشيار / هر ورقش دفتري است، معرفت كردگاربرگ درختان س) 1
اوست گل و سبزه و باغ و بهار / غير، در اين باغ جهان هيچ نيست )2
به دريا بنگرم، دريا تو بينم/ به صحرا بنگرم، صحرا تو بينم) 3
خلوت گزيده را به تماشا چه حاجت است / چون كوي دوست هست به صحرا چه حاجت است) 4

آمده است؟  در كدام گزينه» رشته تا نگه دارد  دار سر گرت هواست كه معشوق نگسلد پيمان / نگاه«بيت  مقابلمفهوم  - 10
بخشد دگر سودي ندامت ) وفا كن زان كه چون دي شد بهارت / نمي2 وفا / روزي وفا كني كه نيايد به كار من ) در حسرت تو ميرم و دانم تو بي1
سر زلف تو نباشد سر زلف دگري / از براي دل ما قحط پريشاني نيست) 4 وفا وفا كن ز ميان غم برانگيز / در عالم بي ي) شاد3

دقيقه 20)1و نگارش ( ارسيف

ستايش، ادبيات تعليمي،
اديبات پايداري، ادبيات

وفا)و  غنايي (مهر
50تا  10هاي صفحه

)1نگارش (
ستايش، پرورش موضوع،

عينك نوشتن
39تا  11هاي صفحه

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

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

 

براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدفآزمون قبل10چند از
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يكسان است...... گزينة  جز بهها  در همة گزينه» كشت« معناي فعل - 11
قدر واالي تو كشت) بس عابد را كه سـرو باالي تو كشت / بس زاهد را كه 1
شود بيدل / به آب و خنجر و شمشير نتوان كشت آتـش را ) به سعي ظلم كي رفع مظالم مي2
 ) غيرت نگذارد كه بگويم كه مرا كشت / تا خلق ندانند كه معشوقه چه نام است3
) گفتم غمت مرا كشت گفتا چـه زهره دارد / غم اين قدر نداند كĤخر تو يار مايي4

معنوي صورت گرفته است. ةحذف فعل به قرين..... بيت  استثناي به ابيات ةدر هم - 12
ايشيام وقتي آس / كز او ديده ر اين بنده بخشايشيكه يا رب ب )2 ه بر كهتران سر ندارد گرانكسي را بده پاية مهتران / ك )1
ه/ عدو در چه و ديو در شيشه بِ دهجاه و فرصت مانديش را  دب )4 اي پيرايه خلدردن بر از / به گ اي هيكي شخص از اين جمله در ساي )3

13 -  پيشين و پسين وجود دارد؟ وابستةترتيب چند  به ،زيردر عبارت 
»شد يك لحظه همه را آشنا سازم. انگيز كه از داناترين استاد جهان شنيدم. كاش مي خواست اين نغمة آسماني را همه بشنوند، همان كلمات شور دلم مي«
چهار - پنج )4  چهار - چهار )3 سه - چهار )2  پنج - سه )1

ذكر شده است؟ نادرستشده در مقابل كدام گزينه نقش ضمير مشخّص - 14
ممتم نيك وقت در مهر بود كوين چه/  نيپوست قبا و اسب و داد شزر )1
هيال مضاف دام به ييهما افتد تروز كي كه/  )كبوتر(= حمام و كبك و گنجشك به ده خورش )2
مفعول بكشت فضلم و احسان ريشمش به/  پشت كرد دوتا لطفش بار رام )3
هيال مضاف اوفتاد عراق بر گذر مباز كه/  اوفتاد اتّفاق چنان را قضا )4

در كدام گزينه درست است؟» مجاز، تشبيه، استعاره، ايهام تناسب و تلميح«هاي  به لحاظ داشتن آرايه ابياتترتيبِ  - 15
زلف تو درِ غارت جان / نتوان با سر زلف تو به جاني در بست حلقةزند  الف) مي

ب) گر بدين شيوه كند چشم تو مردم را مست / نتوان گفت كه در دور تو، هشياري هست
خانه چو دردي بنشست ا نشد در بن خمتد از دود كدورت صافي / ج) جان صوفي نش

اي هست هنوز از مي باقي الست د) مي به هشيار ده اي ساقي مجلس كه مرا / نشئه
اوست / هر كه زين دست خورد مي، برود زود ز دست جرعةهـ) خوردم از دست تو جامي كه جهان 

د - ب - الف -ج - هـ )4  ج - د -ب -الف - هـ) 3 د - الف -هـ - ب - ج )2  هـ -ب -د -الف - ج) 1
يكسان است......  ةگزين جز بهها  گزينه ةزمان افعال در هم - 16

تنِ خسته و بسته، بر دژ كشيدباره بگشاد گردآفريد /  درِ )2 اره برآمد، سپه بنگريدخنديد بسيار گردآفريد / به بب )1
يوگو و گردد پر از گفتكنون من گشايم چنين روي و موي / سپاه ت )4 درنگدر آن كار جاي ) بپوشيد درعِ سواران جنگ / نبود ان3

به كار رفته است.» خانواده هم« كلمات.....  ةگزين جز بها ه هگزين ةدر هم - 17
گاه مسعود بود ذات وي از سعد شرف / گاه منحوس بود جرم وي از نحس وبال )1
تنداش رمح در ره و يواد ديرب نيمسك/  ردنـب درش ميرح هب ره هك روراه ره )2
را بايز يرو حاجت چه خط و خال و رنگ و آب به/  است يغنمست اري جمال ما اتمامن قعش ز )3
مقدارند زرگب رتيبص لاه شيپ هك/  قدر ككوچ و ندامتيق يب تو مشچ به سانـك )4

 مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ - 18

»نه آن بيني ،نه اين بيني، بدبختي)/ كه تا بر هم زني ديده (= ) و ادباريبختي خوش (= چه بايد نازش و نالش بر اقبالي«
.نماي مردم به نيكوكاري به را خود و مياسا كردن نيكي از تواني تا )1
.باشد مستغني داور از بدهد، خويشتن از داد هركه )2
.بنگردي خويش نهاد و حال از محالي هر به كه كوش بدان )3
.مشو نياندوهگ زود و شادان زود بد، و كين هر به )4

در كدام بيت آمده است؟» خدا قسم، خدا را به ،دل اگر خداشناسي همه در رخ علي بين / به علي شناختم من«مفهوم بيت  - 19
تو روي ازو بتاب و بپرهيز از آفتش/  آفت خالف علي بود در دلش هرك )1
يقين و حقيقتش و به حقختم ابشن/  جود امام حقومنّت خداي را به  )2
جز جهل و نحس نيست نشان سالمتش/ گمان  هر كاو عدوي گنج رسول است بي )3
؟روز غدير خم ز منبر واليتش/ مبر كه را سپرد اي مگر كه پي آگه نه )4

بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ مقابلمفهوم  - 20
»گفتا اگر بداني هم اوت رهبر آيد / بوي زلفت گمراه عالمم كردگفتم كه «
شود  تر مي ه، رنگش در فـروغ مه سيه/ ساي گمراهي است ةيبان را هدايت ماينص بي )1
ها رهبر نهيم گبر ار گمراه گردد سنره/  كو نتابد ابر در پيشش كشيمماه اگر ني )2
ها چرا نگاه ندارد جز خم زلفت دلم پناه ندارد / جانب دل )3
ز از گمراهي/ نبود حاصل عمرش به ج ه كوي تو هدايت نكندبخت ب را ههرك )4

شاهد (گواه) –) 1و نگارش ( ارسيف

كند. مديريتخود را  و تمرين برنامه مطالعاتيكند تا آموز كمك ميدر برنامة راهبردي به دانش هاپيمانهوجود   
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ح واالعي23- 21( رجمةِدقّ في التَّن االص(:
»:!أجرُه بعد موته أيضاًثَ كتاباً، يجري روأجري ينبوعاً أو و أمن علََّم علماً « - 21

است! نيز جاري ، پاداشش پس از مرگشكند يا كتابي به ارث ببرد يراجاي را  نشي را ياد بگيرد يا چشمههر كس دا )1
!شود پاداشش جاري مي ، پس از مرگش نيزردگذابيا كتابي به ارث  زدد يا جوي پر آبي را روان ساهكسي كه علمي را ياد د )2
شود! كرد يا كتابي را به ارث برد، پس از مرگش نيز پاداشش جاري مي يرارا آموخت يا نهري را جهر كس علمي ) 3
شود! اي را بسازد يا كتابي را به ارث بگذارد، پاداشش پس از مرگ نيز جاري مي كسي كه علمي را ياد بگيرد يا چشمه) 4

:»عنَبٍ! شجرة و زرعوا فيها تسعينَ نخالً و مئةَ ٍسبعةُ أبوابلثّالث حديقةٌٌ لها امرِ األميرِ بني ستّون عامالً بأ« - 22
شصت كارگر به دستور امير سوم باغي ساختند كه هفت در دارد و در آن نود درخت خرما و يكصد درخت انگور كاشتند! )1
اند! نخل و يكصد انگور كاشتهاند كه براي آن هفت در هست و در آن هفتاد  شصت نفر از كارگران سومين پادشاه باغي ساخته )2
شصت كارگر به دستور سه پادشاه باغي كه درهاي آن هفت تاست را بنا كردند و در آن صد انگور و نود نخل كاشتند!) 3
اند! اند كه درهايش هفت تاست و در آن هفتاد نخل و صد انگور كاشته شصت تا از كارگران سومين پادشاه به دستور وي باغي ساخته) 4

!»:ماءفَيبسطُه في الس اًللَّه الَّذي يرْسلُ الرِّياح فَتُثيرُ سحابا« - 23
د!گسترانَ پس آن را در (پهنه) آسمان مي انگيزد مي رفرستد و ابري را ب كسي است كه بادها را مي همان خداوند )1
!گستراند آن را در (پهنه) آسمان  پس ،فرستاد و ابري را به حركت در آورد خداوند همان است كه بادها را  )2
شود! انگيزد پس آن در آسمان گسترده مي كند و ابري را بر مي خداوند همان كسي است كه بادها را ارسال مي) 3
دهد! كند سپس آن ابر را در (پهنه) آسمان گسترش مي فرستد ابري را ايجاد مي خداوندي كه بادها را مي) 4

 لمات قريبةِ المعني؟علي ك اليحتويي جوابِ أ - 24

1( جار / حمامة / طا )2رةرَستعرة / ناس / شَذوة / مرئمطار / طي
ر / جو / غيمطَريح / م) 4ة / بلديمدينة / محافظة / قر) 3

:عين الخطأ حولَ الحوارات - 25
1( رَّةً جِئْ كَملزيارة مل لْ ؟!يرانإلي إتلزّيارةِ لل رَّةِ الْجِئتنْ )2!أوليم؟  ممدينةٍ أنت نْ أناأيحافظة مازندران ممدينةِ تنكابن في م!
3 (كَيدجو ف إتميرانَ؟ نَعن أئزيارةِ ثامل بتذَه ،ت4!نام ( بماذا تُحإنَّ أليرانَ؟ إلميلةٌ يرانَ بِالداً! ججد

26 - ن الصنْ« :حيح في المفهومِعيبِالْ م جاءشَرُ أمع نَةِ فَلَهسهاحثال«
ر كن كه ايزد / به حق باشد ميان خلق داوراز آن روزي تفكّ )2  ﴾إله واحد و إلهكم﴿ )1
  ﴾إنَّ الحسنات يذهبنَ السيئات﴿) 4تو نيكي مي كن و در دجله انداز / كه ايزد در بيابانت دهد باز) 3

:القوسينِفراغِ مما بين للْ الخطأعين  - 27
(الخَميسِ) !بوعِساُامِ الْخامس من أييوم . . . هو اليوم الْ )2فُستان)(أَلْ !مختَلفَةِةِ ذات األَلوانِ الْيالنِّسائ بسِمال. . . منَ الْ )1
3 (الفصلُ الثّفَص ونَةِلُ . . . هولِ السن فُصثُ مال! )4  )الخَريف (. بخار . . الم نهنزلُ مي ماءفي الس متَراكرُطَم! (الغيم)  

في صيغ األفعال التّالية: أالخطعين  - 28
1( سهنَّ كُنَّ يعها ب )2!نَ صوت المعلّمةمرب خالصٍإهذه الطالبةُ تعبد!
! ) 4  !جالُ يرجعونَ من المزرعةِ مساءاُولئك الرّ) 3 !تا المساكين دائماًصرناُيا طالبتانِ

:الجمع السالم للمذكّرفيه  ليسعين ما  - 29
1( ةِنَطُلّابنا يجتهدونَ طول الس الرّ )2!ةنَو هم فَرِحونَ في نهاية الس زارعهم كثيراًرأيتجالَ في المزرعةِ عاملينَ في م!
!جلِ النّعم الكثيرةَربهم أل رونَهؤالء المسلمونَ يشكُ) 4!ةٍ في صفوفهمنَ المرور بدقّة وافرالميذُ قوانييطالع التّ) 3

وزنُه: يختلفعين الفعلَ  - 30
1( مع األسف، !رسإلي الد الطلّاب بعض عستَمأبي كلَّ يومٍ تغل في مصنعهذا الرَّجل يش )2  ال ي!
!رعةٍيستَكملُ هذا الطّالب العبارات بس) 4هذا الطّالب يكتَسب مدارج عالية في الدراسة!) 3

دقيقه 15 )1عربي، زبان قرآن (
ذاك هو اهللاُ، المواعظُ العدديةُ من رسولِ 

مطَرُ السمك اهللاِ،
 )۱درس + اشکاُل األفعاِل (منت 

28تا  1هاي صفحه

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

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

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف
 

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

خط قرمز رتبههاي برتر کنکور: غیبت در آزمونها
امیررضا براتی رتبه یک کشوري رشته تجربی سال 97 میگوید: من همیشه از خودم میپرسیدم که به چه دلیل باید در آزمونها غیبت کنم. حوادث غیرقابل 

پیشبینی همیشه امکان وقوع دارند، حتی روز کنکور. دوست داشتم بدانم در هر شرایطی چه نتیجهاي کسب میکنم.
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انسان در راستاي كمك به ديگران چيست و قرآن كريم، تالش براي آخرت را در كنار چه چيزي مايةقوة محركة كوشش  - 31
؟داند پاداش اخروي مي

ايمان -انديشه در مورد ارزشمندي كار خويش) 2  طلب نيكي در دنيا و آخرت -انديشه در مورد ارزشمندي كار خويش) 1
ايمان - شناخت هدف از خلقت خود) 4  آخرت طلب نيكي در دنيا و - ) شناخت هدف از خلقت خود3

؟روند ها چه زماني به استقبال شهادت مي دانند و انسان چرا خداپرستان حقيقي مرگ را ناگوار نمي - 32
را مالقات كنند و بهتر خدا  اي كامل ها را فراهم آورد تا بتوانند با اندوخته شهادت زمينة رشد آن - سپرند رغم زندگي با كراهت در دنيا، به آن دل نمي علي) 1

درجات برتر بهشت نائل شوند.
حيات اين دنيا چيزي جز ننگ و ذلت نباشد و فداكاري در راه خدا ضروري باشد. -سپرند رغم زندگي با كراهت در دنيا، به آن دل نمي علي) 2
اي آورد تا بتوانند با اندوخته ها را فراهم  ت زمينة رشد آنشهاد - سپرند كنند، اما به آن دل نمي كنند و زيبا هم زندگي مي ) گرچه در دنيا زندگي مي3

تر خدا را مالقات كنند و به درجات برتر بهشت نائل شوند. كامل
 روري باشد.حيات اين دنيا چيزي جز ننگ و ذلت نباشد و فداكاري در راه خدا ض - سپرند كنند، اما به آن دل نمي كنند و زيبا هم زندگي مي ) گرچه در دنيا زندگي مي4

هايي در قرآن كريم، از جمله داستان عزير نبي (ع) در مورد امكان معاد چيست و چه چيزي موجب ايجاد سوال در ذهن عزير نبي (ع) در فلسفة بيان داستان - 33
؟مورد زنده شدن مردگان گرديد

وسيده و متالشيهاي پ ديدن استخوان - عدم كفايت اشاره به آفرينش نخستين انسان براي اثبات معاد) 1
سالم ماندن غذا پس از گذشت صد سال - عدم كفايت اشاره به آفرينش نخستين انسان براي اثبات معاد) 2
هاي پوسيده و متالشي ديدن استخوان - تر اي محسوس ) نشان دادن قدرت نامحدود الهي به شيوه3
 غذا پس از گذشت صد سالسالم ماندن  - تر اي محسوس نشان دادن قدرت نامحدود الهي به شيوه) 4

؟فريبد شود و او چه كساني را با آرزوهاي طوالني مي بازدارندگي عامل بيروني سقوط و گناه از ياد خدا و نماز با چه ابزاري انجام مي - 34
پندارند از بقيه برتر هستند. كساني كه مي - زينت دادن اعمال زشت) 1
ها، پشت به حق كردند. براي آن كساني كه بعد از روشن شدن هدايت - شراب و قمار) 2
پندارند از بقيه برتر هستند. كساني كه مي - ) شراب و قمار3
ها، پشت به حق كردند. كساني كه بعد از روشن شدن هدايت براي آن - زينت دادن اعمال زشت) 4

ترتيب . . . و . . .  بطة عليت برقرار است كه عنوان هر يك بهداند، را براي كسي كه مرگ را پايان زندگي مي» ميل به جاودانگي«و » ارزش شدن زندگي بي«بين  - 35
؟گيرد باشد و چرا اين آثار و پيامدها گريبان كساني را كه معاد را قبول دارند نيز مي مي

اند. دف خود قرار دادههايشان فرو رفته و دنيا را ه در هوس - معلول - ) علت2  اين قبول داشتن به ايمان و باور قلبي تبديل نشده است. - علت - ) علت1
 اند. هايشان فرو رفته و دنيا را هدف خود قرار داده در هوس - علت - ) معلول4  اين قبول داشتن به ايمان و باور قلبي تبديل نشده است. - علت - ) معلول3

از وجود خطر دهد، اين اعالم خطر را ناديده اگر شخصي كه در شرايط عادي گفتة او برايمان اعتباري ندارد، به ما خبر«در تأييد اين عملكرد انسان كه  - 36
؟رود و بر كدام دسته از براهين ضرورت معاد داللت دارد كار مي ، كدام بيت به»گيريم. نمي
نقلي -مثالي گويمت ظاهر، بينديش / كسي را هست جامي پر عسل پيش) 1
عقلي -مثالي گويمت ظاهر، بينديش / كسي را هست جامي پر عسل پيش) 2
عقلي - ه گفت طفل جستي راه پرهيز / به گفت انبيا از خواب برخيز) ب3
 نقلي - به گفت طفل جستي راه پرهيز / به گفت انبيا از خواب برخيز) 4

؟گونه چه تأثيري در زندگي فرد دارد اي دارد و انتخاب هدفي اين در او چه ثمره طلبي نهايت بيدر نظر گرفتن هدف انسان بر اساس ويژگي  - 37
افزايش شور و نشاط در زندگي انسان -تنوع هدف) 2  افزايش شور و نشاط در زندگي انسان - ل هدفتكام) 1
كم نشدن عطش انسان در دستيابي به اهدافش -تنوع هدف) 4  كم نشدن عطش انسان در دستيابي به اهدافش - ) تكامل هدف3

؟انديشند پايان دنيا دارند و در مورد زندگي دنيوي چگونه ميكنند، چه ديدگاهي نسبت به  آنان كه وجود جهان پس از مرگ را انكار مي - 38
»ما هي الّا حياتُنَا الدنيا نَموت« -شود پروندة زندگي دنيوي چندسالة انسان، با مرگ بسته مي) 1
»لَعبهذه الحياةُ الدنيا الّا لَهو و  ما« -شود پروندة زندگي دنيوي چندسالة انسان، با مرگ بسته مي) 2
»هذه الحياةُ الدنيا الّا لَهو و لَعب ما« - شود ) پروندة زندگي انسان، براي هميشه با مرگ بسته مي3
»ما هي الّا حياتُنَا الدنيا نَموت« - شود پروندة زندگي انسان، براي هميشه با مرگ بسته مي) 4

پردازد؟ ها مي هاي معاد را بايد ارائه دهيم و كدام آية شريفه به اين دسته از استدالل ارند، كدام دسته از استداللپند در برخورد با افرادي كه جهان آخرت را بعيد مي - 39
»اند، با مفسدان در زمين يكسان قرار خواهيم داد؟ ها را كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده آيا ما آن« -امكان معاد) 1
»اند، با مفسدان در زمين يكسان قرار خواهيم داد؟ ها را كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده آيا ما آن« -ضرورت معاد) 2
»سوي سرزميني مرده برانيم . . .  فرستد تا ابر را برانگيزند. سپس آن ابر را به خداست كه بادها را مي« -) امكان معاد3
»سوي سرزميني مرده برانيم . . .  ر را برانگيزند. سپس آن ابر را بهفرستد تا اب خداست كه بادها را مي« -ضرورت معاد) 4

؟سازد انديش متبادر مي ، كدام پيام را به ذهن افراد ژرف»چه كنم با كه توان گفت كه او / در كنار من و من مهجورم«نجواي همسوي انسان با شاعر در بيت  - 40
شناخت بدي و زشتي و بيزاري از آن را در وجود ما نهادينه كرده است.خداي متعال، شناخت خير و نيكي و گرايش به آن و ) 1
يابيم. گرديم، او را در كنار خود مي ها ممكن است سبب دوري ما از خدا شود، ولي باز كه به خود برمي گاهي غفلت) 2
آييم. كنيم و در انديشة جبران آن برمي مت مي) به سبب گرايش انسان به خداست كه وقتي به يكي از گناهان آلوده شويم، خود را سرزنش و مال3
باشد. ها و زمين است، مي چه در آسمان مندي از آن كرامت داشتن انسان بر بسياري از مخلوقات، همراه با اعطاي توانايي بهره) 4

دقيقه 10)1دين و زندگي (

 شهيتفكر و اند
اي هدف زندگي، پر پرواز، پنجره
به روشنايي، آيندة روشن

60تا  11هاي صفحه

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

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

 

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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41- It is 8:40; John is leaving his house. He must be at work at 9:00, but it takes him 35 minutes to get there.
He … .

1) will be late 2) is going to be late 3) won’t be late 4) isn’t going to be late

42- I’m really sorry about what happened last week. It … again.
1) won’t happen 2) will not happened 3) isn’t going to happen  4) not will happen

43- A: I’m going to study English at university.
B: I think starting a business is a better … at this time.

1) attention 2) plain 3) plane 4) idea

44- … her family would be in the restaurant now – safe from any flooding on the highway.
1) Nearly 2) Recently 3) Hopefully 4) Especially

45- Because the temperature of the Earth is …, more animals may die out in the future.
1) destroying 2) saving 3) living 4) increasing

46- The … kept some animals like … away from wild animals.
1) hunter - cheetahs 2) zookeeper - leopards 3) hunter - elephants 4) zookeeper - goats

Earth’s magnetic poles do not stay in one place. Today, the magnetic pole in the north is in a different 
place from where it was 20 years ago. In fact, not only does the position of the magnetic poles change, but 
also the Earth’s magnetic field sometimes reverses direction. For example, 700 thousand years ago, a 
compass needle that now points north would point south. (During the past 20 million years, Earth’s 
magnetic field has reversed direction more than 70 times.) The magnetism of ancient rocks contains a 
record of these magnetic field changes. When some types of molten rock cool, magnetic domains of iron in 
the rock line up with the Earth’s magnetic field. After the rock cools, the orientation of these domains is 
frozen into position. Consequently, these old rocks preserve the orientation of the Earth’s magnetic field as 
it was long ago. 

47- The passage mainly discusses the … .
1) changes in Earth’s magnetic field 2) composition of ancient rocks
3) history of Earth’s magnetic field 4) position of magnetic poles

48- According to the passage, … .
1) rocks are rich sources of magnetic force 2) the Earth’s magnetic field is affected by direction
3) magnetic poles were reversed 700 years ago 4) it takes 20 years for the change to take place

49- The purpose in the mention of “ancient rocks” in line 5 is to show … .
1) how magnetic features of rocks change over time 2) how changes in the Earth’s magnetic field are determined
3) when the Earth’s magnetic field starts to change so fast 4) why the Earth’s magnetic field changes easily

50- The word “it” in line 9 refers to … .
1) field 2) orientation 3) Earth 4) record

)1انگليسي (زبان

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. 

راهبردي با  ةترين بهره را ببريد كه ابتدا شناخت خوبي از برنامة راهبردي داشته باشيد. براي آشنايي با منطق برنامها بيشتوانيد از برنامة راهبردي و آزمونشما زماني مي

دقيقه 15

Saving Nature 
Wonders of 

Creation 
 Readingتا ابتداي 

49تا  15هاي صفحه

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

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

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

مراجعه به صفحه مقطع دهم ریاضی فیلمهایی را که مدیر مقطع براي هر آزمون براي شما قرار میدهد 
مشاهده کنید.
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60
0

A B C

D

�

10

35

(3) (2)ش�ل (1)ش�ل ش�ل

3اگر  - 51 2A {x | x }      0و 4B {x | x }   ،در اين صورت  باشدA (A B)  ؟كدام است
1 (0 4[ , ]   2( 3 0[ , ]  3 (0 2( , )   4( 3 0[ , )

؟صحيح استهمواره كدام گزينه  - 52

1 (5 30 1a a a   2( 6 21 0a a a    

3 (5 41 1a a a a    »  4( 6 41a a a   

؟دست آمده كدام است كنيم. قدرنسبت دنبالة هندسي به مي، دو واسطة هندسي درج 135و  5بين دو عدد  - 53

1 (9   2( 3  3 (34( 3 3 

3عدد  - 54 3 3 متوالي بين دو عدد صحيح a  وb  2قرار دارد. بين دو عددa  2وb؟، چند عدد صحيح وجود دارد
1 (5  2( 6 3 (7  4( 4  

پاي ساختمان ةفاصل .ايم تكيه داده پشت آنساختمان و نردباني را به ديوار  ،مطابق شكل مقابل - 55
؟چقدر است(x)تا پاي ديوار

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

آموز داشته نفر دانش 90دهند. اگر اين مدرسه  نفر هيچ يك از اين دو ورزش را انجام نمي 20كنند و  نفر واليبال بازي مي 30نفر فوتبال و  50در يك مدرسه  - 56
؟دهند واليبال را انجام ميهاي فوتبال يا  آموز فقط يكي از ورزش باشد، چند دانش

1 (60  2( 70 3 (45  4( 50  
؟كدام است مقدار  ،در شكل مقابل - 57

1 (15 

2( 30 

3 (45  

4( 50 
؟مثلثاتي كدام گزينه صحيح است ةبا توجه به داير - 58

1 (175 55sin sin 2( 55 65cos cos  3 (65 75tan tan 4( 65 75cot cot 

؟با توجه به الگوي زير چند مربع رنگي در شكل دهم وجود دارد - 59
1 (187  
2( 197  
3 (199  
4( 207  

دقيقه 35عادي - )1رياضي (

مجموعه، الگو و دنباله/ مثلثات / 
هاي جبريهاي گويا و عبارتتوان  

پايان تا  3و فصل  2، فصل 1فصل 
ريشه و توان

53تا  1هاي صفحه

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

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

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

…
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37
0

3

B A

C

3نقطة - 60
2A( ,m)  180را روي دايره مثلثاتي  1ه نقطة بدهيم تا  هاي ساعت دوران مي عقربه كتحر جهتخالف در

2B(k, OBبرسيم. اگر  (


با جهت

مركز دايرة مثلثاتي است.) O( ؟كدام است tanرا بسازد،  ها زاويه xمثبت محور 

1 (3  2( 3
3 3 (34( 3

3 

؟جملة چندم اين دنباله است 103است.  11برابر جملة دوم و جملة چهارم برابر  9جملة هشتم  ،در يك دنبالة حسابي - 61
بيست و هفتم )4  بيست و پنجم) 3 بيست و چهارم )2  بيست و ششم) 1

37 ؟تقريباً كدام است MNPالزاوية مقابل برابر است. مساحت مثلث  با محيط مثلث قائم MNPاالضالع  محيط مثلث متساوي - 62 0 6(sin / ) 

1 (4 3   
2( 6   
3 (8 3 
4( 12 

0sinاگر  - 63 x tan x  1و 0sin x.tan x
cos x

 انتهاي كمان  ،باشندx ؟است دايرة مثلثاتي در كدام ناحيه

چهارم )4  سوم) 3 دوم )2اول) 1
8و  14، 10مساحت مثلثي به اضالع  - 64 ؟مثلث چند درجه است ةترين زاوي كوچك ةاست. انداز 56واحد برابر  2

1 (45  2( 60 3 (30  4( 15  

270اگر  - 65 450    2باشد و 3
2

m
cos

 
  گاه حدود  آنm ؟كدام است

1 (1 3
2 2m 2( 1 3

2 2m 3 (3 5
2 2m 4( 3 5

2 2m 

9،نسبت مثبت با قدر هندسي ةدنباليك اگر جملة چهارم  - 66
؟گاه جملة ششم اين دنباله كدام است باشد، آن 130جملة دوم آن باشد و مجموع چهار جملة اول آن نيز 4

1 (81  2( 2433 (5/121  4( 162  

sinاگر  - 67 x cos x m   باشد، حاصلtan x cot x 0 ؟كدام است 90( x )  

1 (
21

2
m2( 2

2
1 m

3 (
2 1
2

m 4( 2
2

1m 

1اگر - 68 31
tan x

cot x





2حاصل ،باشد

2
cos x sin x

sin x cos x




؟كدام است

1 (1 2 3
3 2



2( 2 3 1

3 2



 3 (8 5 3    4( 8 5 3

2سازد. اگر مي ها زاوية xكند، با جهت مثبت محور  قطع مي 1اي به عرض  ها را در نقطه خطي كه محور عرض - 69
5

sin   90و 180   

؟يك از نقاط زير روي اين خط قرار دارد م ، كداباشد
1 (2 2( , )2( 2 2( , )3 (1 3( , )  4( 1 3( , )

8از نقطة lخط  - 70
3A گذرد و با جهت مثبت محور  ميx 37ها زاوية آيد، وجود مي همحورهاي مختصات بسازد. محيط مثلثي كه از برخورد اين خط با  مي

437؟چقدر است 3(cot )

1 (11  2( 123 (15  4( 9  
سؤالي 20يا 10هاي  بستهها، مربوط به هر مبحث در كنار آن درج شده است. منظور از پيمانههايپيمانهها، تعدادامسال در برنامة راهبردي آزمون

وجود دارد.آبيهايكتاباست كه براي هر مبحث در
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60
0

A B C

D

�

10

35

1Aاگر  - 71 [ , )   ،4B ( , )   4و 1 1 2C [ , ) ( , )   آن مجموعة باشد B)گاه A) C چند
؟عضو طبيعي دارد

  2 )4صفر) 3 شمار بي )2  1) 1

3اگر  - 72 2A {x | x }      0و 4B {x | x }   ،در اين صورت  باشدA (A B)  ؟كدام است
1 (0 4[ , ]   2( 3 0[ , ]  3 (0 2( , )   4( 3 0[ , )

2برابر است با: صد و بيست و دوم، جمله رو روبهدر دنبالة  - 73 6 12 20, , , , ...

1 (14884  2( 150063 (14762  4( 14640  

اگر  - 74
4 44 30 4 30

30 60
sin cos

cot x
tan tan






 

  ،گاه  آن باشدx 0 ؟چند درجه است 90( x )  

1 (60   2( 30  3 (45  4( 90 

ايم. فاصلة پاي ساختمان را به ديوار و ساختمان پشت آن تكيه داده مطابق شكل مقابل، نردباني - 75
؟چقدر است(x)تا پاي ديوار

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

آموز داشته نفر دانش 90 دهند. اگر اين مدرسه نفر هيچ يك از اين دو ورزش را انجام نمي 20كنند و  نفر واليبال بازي مي 30نفر فوتبال و  50در يك مدرسه  - 76
؟دهند هاي فوتبال يا واليبال را انجام مي آموز فقط يكي از ورزش باشد، چند دانش

1 (60  2( 70 3 (45  4( 50  

32و ششمين واسطه هندسي  2هندسي  ةاگر دومين واسط .دهيم قرار ميواسطه هندسي  b، 7و  aبين دو عدد  ،هندسي با جمالت مثبت لةدر يك دنبا - 77
a) ؟كدام است aاول  ةچهارم اين دنباله با جمل ، جملةباشد b) .

1 (2  2( 4 3 (8  4( 16  

2صورت حسابي به ةعمومي يك دنبال ةجمل - 78
2 18
2 1n
kn

a
(k )n k




  
؟در اين دنباله قرار داردتر از صفر  كوچك چند جملةاست.  

شمار بي )4  5) 3 6 )2  4) 1

؟كند نميعبور زير  ةكدام نقط از ،كند ميقطع  - 3نقطةها را در  سازد و محور عرض مي 60ها زاوية  خطي كه با جهت مثبت محور طول - 79

1 (3 3 6( , )  2( 1 3 3( , )3 (3 0( , )4( 3 3 3( , )

؟كدام است در شكل مقابل، مقدار  - 80

1 (15 

2( 30 

3 (45  

4( 50 

دقيقه 35موازي - ) 1رياضي (

مجموعه، الگو و دنباله/ مثلثات
تا پايان دايرة مثلثاتي 2و فصل  1فصل 

41تا  1هاي صفحه

تر هستند.ها عقبآموزاني كه از برنامة آزمونهاي ويژة دانشسؤال



11: ةصفحدهم رياضي اختصاصي98 آذر 15آزمون  - ) 3پروژة (

1050
A

B C

6

30
0

(3) (2)ش�ل (1)ش�ل ش�ل

؟با توجه به دايرة مثلثاتي كدام گزينه صحيح است - 81

1 (175 55sin sin 2( 55 65cos cos  3 (65 75tan tan 4( 65 75cot cot 

؟با توجه به الگوي زير چند مربع رنگي در شكل دهم وجود دارد - 82
1 (187  
2( 197  
3 (199  
4( 207  

ترين و اختالف بزرگ . اگرحسابي دهد دنبالةها تشكيل يك  مربوط به آنهاي  كمانمركزي كنيم كه زاوية  اي را به شش قسمت طوري تقسيم مي محيط دايره - 83

؟چند درجه است ترين كمان باشد، در اين صورت بزرگ 40ترين زاويه برابر  كوچك
1 (50  2( 60 3 (80  4( 100  

3نقطة - 84
2A( ,m)  180را روي دايره مثلثاتي  1ه نقطة بدهيم تا  هاي ساعت دوران مي عقربه كتحر جهتخالف در

2B(k, OBبرسيم. اگر  (


با جهت

مركز دايرة مثلثاتي است.) O( ؟كدام است tanرا بسازد،  ها زاويه xمثبت محور 

1 (3  2( 3
3 3 (34( 3

3 

؟جملة چندم اين دنباله است 103است.  11برابر جملة دوم و جملة چهارم برابر  9دنبالة حسابي، جملة هشتم در يك  - 85
بيست و هفتم )4) بيست و پنجم3 بيست و چهارم )2) بيست و ششم1

270اگر  - 86 450    2باشد و 3
2

m
cos

 
  گاه حدود  آنm ؟كدام است

1 (1 3
2 2m 2( 1 3

2 2m 3 (3 5
2 2m 4( 3 5

2 2m 

9اگر جملة چهارم يك دنبالة هندسي با قدر نسبت مثبت، - 87
گاه جملة ششم اين دنباله كدام است؟ باشد، آن 130آن نيز جملة دوم آن باشد و مجموع چهار جملة اول 4

1 (81  2( 2433 (5/121  4( 162  

3مساحت مثلث داده شده چند برابر  - 88 1( ) ؟است
1 (5/3  
2( 4  
3 (5/4  
4( 5  
  

8از نقطة  Lخط  - 89
3A گذرد و با جهت مثبت محور  ميx 37ها زاوية آيد، سازد. محيط مثلثي كه از برخورد اين خط با محورهاي مختصات بوجود مي مي

437؟چقدر است 3(cot )

1 (11  2( 123 (15  4( 9  

16n(Aهستند. اگر  Uزيرمجموعة مجموعه مرجع  Bو  Aهاي  مجموعه - 90 B) n(A B)   ،8n(A )   10وn(B ) ،  مقدارn(A)

؟كدام است
1 (6  2( 7 3 (8  4( 9  

...
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A

B C

40
0

O

D

G

F

C

A

B

1

2

4

P Q

7

C

A

B

C

A

B
12

44

D E

8

A)ˆ90الزاوية  در مثلث قائم - 91 )ABC   نقطةP  روي ضلعAC،  از رأسA  و ضلعBC به يك فاصله است. اگر
40Ĉ  ،  آنگاه زاويةBPC چند درجه است؟

1 (105   2 (120   3 (115   4 (110 
قضية دو شرطي نوشت؟توان به صورت يك  هاي زير را نمي يك از گزاره كدام - 92

هاي اضالع يك مثلث، از سه رأس آن مثلث به يك فاصله است. منصف) نقطة همرسي عمود1
چهارضلعي لوزي باشد، آنگاه قطرهايش عمودمنصف يكديگرند. ) اگر يك2
) اگر يك چهارضلعي مربع باشد، آنگاه اضالع مجاور آن بر هم عمود هستند.3
ABC، AB) اگر در مثلث 4 AC آنگاه ،ˆB̂ C.

توان رسم كرد؟ واحد مي 8 كوچك طول قطر و 5و  3اضالع طول االضالع به  چند متوازي - 93
شمار ) بي24) 3   1) 2  ) صفر 1

BHCˆ110درون اين مثلث همرس هستند. اگر  Hدر نقطة  ABCهاي مثلث ارتفاع - 94    وBH AHآنگاه اندازة كوچكترين زاوية مثلث ،
ABC كدام است؟

1 (50   2 (60  3 (40  4 (70  
چند درجه است؟ OCو  OBبه يك فاصله است. زاوية بين  ABCاز سه ضلع مثلث  Oنقطة  ،در شكل زير - 95

1 (110 
2 (120 
3 (130 
4 (140 

است؟ ABCت مثلث حچه كسري از مسا DFGمساحت مثلث  .اند مساوي تقسيم شده  قسمت 3و  4ترتيب به  به BCو  AC ،رزيدر شكل  - 96
1 (1

6
2 (1

4
3( 1

8
4 (2

9
2ABكه  ABCدر مثلث  - 97   5وAC ،  دو نقطةX   وY  روي  ترتيب بهراAB   وAC گيريم. در كدام حالت  در نظر ميXY با

BC موازي است؟
1 (2 5 1AY / , AX 2 (0 5 0 2AY / , AX / 
3( 2 1AY , AX 4 (1 0 5AY , AX / 

3اگر  زيرشكل در  - 98 2AB BC، مثلث كسري از مساحته آنگاه مساحت لوزي سايه خورده چ ABC است؟
1 (3

5
2 (2

5
3( 12

25
4 (6

25
كدام است؟ ABاز  Cهاي روي شكل، فاصلة  موازي است. با توجه به اندازه BCبا  DEدر شكل زير  - 99

1 (3 15 
2 (5 3 
3( 3 5 
4 (2 35 

هاي ذوزنقه موازي است، طول آن كدام است؟ با قاعده PQخط  در شكل مقابل پاره - 100
1 (4 5/
2 (4 75/
3( 5   
4 (5 25/

دقيقه 15) 1هندسه (

هاي هندسي وترسيم
تالس، استدالل/ قضيه

تشابه و كاربردهاي آن
تا پايان 2و فصل  1فصل 

تالس قضيه
37تا  9هاي صفحه

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

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

 

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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A

B

m(g)

m

20 40
V(cm )

3

80cm

10cm

12cm

B5cm

ج�وه

آب

A

؟ورود آب به اين استخر برحسب ليتر بر دقيقه كدام است متوسط آهنگ .ايم روز كامالً پر كرده يك شبانه را در مدت 3144mحجماستخري به  - 101
1 (10  2 (20 3 (100  4 (200  

vة معادل - 102 t    ،تندي حركت (v) متحركي را برحسب زمان (t)  درSI دهد. اگر از ضرب دو كميت نشان مي و كميت جديد ،M را
M)بسازيم . )   يكاي كميت جديد ،M  درSI ؟كدام است

1 (m

s
2 (

2

2
m

s
 3 (2

m

s
4 (

2

3
m

s

38كه چگالي آن 6kgفلزي به جرم مي، جسدرصد آن از آب پر شده 75ليتر كه در ظرفي به حجم يك  - 103 g

cm
كنيم و مشاهده مي اندازيم مي است،

3750cm ن گفت كه اين جسم . . .  .اتو ريزد، در اين صورت مي آب از ظرف بيرون مي  

است 3250cmخالي دارد و حجم حفره ةحفر) 2 است 31000cmتوپر و حجم آن) 1

است 3750cmخالي دارد و حجم حفره ةحفر) 4 است 3750cmتوپر و حجم آن) 3
مطابق شكل است. اگر اين دو مايع را به مقداري نامعين با Bو  Aنمودار جرم برحسب حجم براي دو مايع  - 104

بيشتر باشد، جرم مخلوط چند برابر Bدرصد از چگالي مايع  60طوري كه چگالي مخلوط  هم مخلوط كنيم به
  نظر كنيد.) ها صرف (از تغيير حجم ناشي از اختالط مايع؟ است Bجرم مايع 

1 (5
12   2 (1

4   

3 (12
54 (4 

كنيم و در ظرف پر از آبي كه سطح داخلي آن چرب مويين را كامالً چرب و سطح خارجي آن را خشك مي ةسطح داخلي يك لولگي، يندر آزمايش بررسي اثر موي - 105
نمايي رسم شده است.) (انحناي سطوح با بزرگ؟ دهد يين را به درستي نشان مية موقرارگيري آب داخل ظرف و لول ةدهيم. كدام گزينه نحو شده است قرار مي

1 (  2 (  3 (  4( 
؟ است جيوهمتر  چند سانتي Bو  A ةفشار دو نقط اختالفدر شكل زير،  - 106

313600 kg

m
) ½¼Ã]،31000 kg

m
 JA 10و N

g
kg

( 

1 (52 (10  
3 (154 (20  

نيروي ةاست. اختالف انداز 2100cm) برابر با2) و (1رو، مساحت هر يك از مقاطع ( در شكل روبه - 107

3؟) چند نيوتون است2) و (1وارد از طرف آب بر دو مقطع (
310 10kg N

( ,g )
kgm

  JA

1 (10  2 (1000  
3 (20  4 (2000

دقيقه 30عادي - )1فيزيك (
هاي گيري/ ويژگيفيزيك و اندازه

فيزيكي مواد
2و فصل  1فصل 
52تا  1هاي صفحه

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

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

براي آزمون امروز10چند ازگذاريهدفآزمون قبل10چند از

10cm (1)

(2)

آب
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100cm

10
0c

m

cm30

مخزن

cm27

cm10

cm40

ج�وه

الل

P
0

7cm

12cm

300
18cm

الل

cm4

ج�وه

A

محبوس هواي

cm67/5

36هاي چگالي به مقداري از دو مايع - 108 8A
g

/
cm

 33و 4B
g

/
cm

   ظرف شكل زيررا در

گيرند. اگر فشار ناشي از دو شده قرار مي دو مايع به شكل مشخص ،ريزيم و پس از برقراري تعادل مي
متر جيوه است؟ سانتي باشد، فشار كل در مرز دو مايع چند 7cmHgمايع در كف ظرف

75P cmHg)H¼À 313و 6 g
/

cm
( ½¼Ã]

1 (5/2  2 (103 (5/77  4 (85  

است. چنانچه لوله23cmو سطح مقطع لوله 372cm) باالي لولهمطابق شكل، حجم فضاي خالي (خأل - 109
؟شود ن ميووتيلوله چند ن انتهاينيروي وارد بر بزرگي درجه منحرف شود،  60نسبت به امتداد قائم 

)10 N
g

kg
،  كيلوگرم بر متر مكعب است.) 13000مايع درون ظرف جيوه و چگالي جيوه

1 (36/9 2 (14/10  
3 (5/19  4 (39  

سمت راست الكل با چگالي ةاندازه و درون لوله آب ريخته شده است. از شاخ هم ها قطر مقطع شاخه، مقابلدر شكل  - 110

30 8 g
/

cm
سمت چپ خالي از آب  ةمتر از شاخ سانتي پر شود. چند طور كامل به كه اين شاخه تا جايي ،ريزيم مي 

31؟ ماند مي g
)

cm
( JA

1 (5  2 (10  
3 (15  4 (20  

76cmHgفشار هواي محيط  چه اند. چنان دو مايع در حال تعادل در شكل مقابل، - 111

؟متر جيوه است فشار هواي محبوس درون مخزن چند سانتي ،باشد

313 5 g
/

cm
) ½¼Ã]،30 8 g

/
cm

 ®§²H(

1 (6/47  2 (6/77  
3 (6/87  4 (6/107

31صورت مورب درون مايعي به چگالي اي به طول يك متر، به لوله ةمطابق شكل زير، دهان - 112 5 g
/

cm
فرو

، فشار هوايباشد 18cmداخل ظرففاصلة مايع درون لوله تا سطح آزاد مايع برده شده است. اگر 

313و فشار هوا 76cmHg)؟ متر جيوه است سانتي محبوس داخل لوله چند 5 g
/

cm
( ½¼Ã]

1 (742 (753 (78  4 (77  
؟متر جيوه است چند سانتي A ةباشد، فشار در نقط مي 76cmHgدر شكل مقابل، فشار هوا - 113

30ترتيب (چگالي الكل و جيوه به 8 g
/

cm
313و 5 g

/
cm

10و N
g

kg
 .است(

1 (134  2 (58  
3 (84  4 (80  
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گاز مخزن

ما�ع

BA

(1)

P3

{h3=30cm
{

h2=10cm

(2)(3)

محبوس )Pگاز )
2

محبوس )Pگاز )1

{h1=20cm

گاز

h

P=1/25atm

ج�وه

80cm

15
2c

m

30
0

ج�وه

d

60d

فشار گاز . در اين صورتبنديم رو، شير مخزن گاز را باز كرده و پس از مدتي مي مطابق شكل روبه - 114
آيد. پايين مي 5cmسمت راست ةيابد و سطح مايع درون لول كاهش مي 2000Paدرون مخزن

؟است SIن لوله چند واحد ولي مايع دراگر سطح مقطع لوله در دو سمت با هم برابر باشد، چگا

)10 N
g

kg
 باز هم از فشار محيط بيشتر است.) ،فشار مخزن گاز پس از باز كردن و بستن شير و

1 (500  2 (1000  
3 (1500   4 (2000  

گيرد. در آب و بخشي از آن بيرون آب به صورت شناور قرار ميكنيم بخشي از استوانه داخل  اندازيم و مشاهده مي اي را داخل ظرفي پر از آب مي استوانه - 115
   توان گفت نيروي وارد از طرف مايع بر استوانه ......... است. اين صورت مي

تر از وزن استوانه كم) 4  سرريز شدهتر از وزن آب  كم) 3 برابر با وزن استوانه) 2  بيشتر از وزن استوانه) 1
  ؟ شود نميمشاهده » اصل برنولي«در كدام گزينه، اثري از  - 116

شود. كنيم و كاغذ به سمت باال متمايل مي روي سطح بااليي يك كاغذ، فوت مي) 1
د.نكن هاي هواپيما، بخشي از نيروي باالبري هواپيما را تأمين مي بال ةها با تنظيم زاوي خلبان) 2
شود. گذرد و او به سمت اتومبيل متمايل مي   مي اتومبيلي با سرعت زياد از مقابل فردي) 3
شود. مشابه بااليي خارج مي ةدريچ نسبت بهپاييني يك استخر با فشار بيشتري  آب از دريچة) 4

قطر مقطع لوله ،B مقطع تا Aاگر از مقطع  دارد.اي در آن جريان  صورت اليه دهد كه آب از چپ به راست به اي با قطر متغير را نشان مي لوله ،شكل زير - 117
؟كند چگونه تغيير مي Bتا  Aو فشار آب از  آب تندي جريان از راست به چپ ترتيب درصد افزايش يابد، به 25
 يابد. درصد افزايش ـ كاهش مي 64) 1

  يابد. ـ كاهش مي افزايشدرصد  36) 2
 يابد. درصد كاهش ـ افزايش مي 64) 3

 يابد. درصد كاهش ـ افزايش مي 36) 4

60اي كه قطر مقطع مخزن  يك شير تخليه وجود دارد به گونه است، پر از آب مقابل كه اي شكل مخزن استوانه پايين - 118

2شير است. اگر شير باز شده و آب با تندي ثابت اي مقطع دايره برابر قطر m

s
تخليه شود، پس از چند دقيقه ارتفاع 

  ؟ يابد كاهش مي 1mآب درون مخزن
1 (15 2 (30 3 (45 4 (60  

1هاي سه مايع با چگالي - 119 31000 kg

m
  ،2 3800 kg

m
  3و 3400 kg

m
  

اند. فشار گاز محبوس در مخزن قرار گرفته در حال تعادل شكل زير Uهاي  درون لوله

3(P 010؟ پاسكال است كيلو چند ( 100N
(g ,P kPa)

kg
    

1 (100  

2 (6/99  
3 (4/100  
4 (102

مطابق شكل زير، جيوه در .بريم طور قائم درون ظرفي حاوي جيوه فرو مي ديگري را نيز به ةنسبت به افق و لولدرجه  30 اي را با زاوية لوله ،در يك محيط - 120
اتمسفر 25/1حاوي جيوه متصل به مخزن گاز با فشار  يشكل U لةرود. در همين محيط، لو متر باال مي سانتي 80قائم  ةمتر و در لول سانتي 152كج  ةلول

76اتمسفريك (؟ صحيح است شكل U) در لولة h(وجود دارد. كدام گزينه در مورد ارتفاع ستون جيوه   510متر جيوه سانتي  (پاسكال
 متر است. سانتي 19قطعاً برابر  hارتفاع ) 1

متر است. سانتي 15قطعاً برابر  hارتفاع ) 2
متر است. سانتي 15حداكثر برابر  hارتفاع ) 3
  متر است. سانتي 19تا  15بين  hارتفاع ) 4
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A

B

m(g)

m

20 40
V(cm )

3

80cm

10cm

12cm

B5cm

ج�وه

آب

A

ايم. آهنگ متوسط ورود آب به اين استخر برحسب روز كامالً پر كرده يك شبانه را در مدت 3144mاستخري به حجم - 121
ليتر بر دقيقه كدام است؟

1 (10  2 (203 (100  4 (200  
vمعادلة  - 122 t    ،تندي حركت(v)  متحركي را برحسب زمان(t)  درSI دهد. اگر از ضرب دو كميت نشان مي

 و كميت جديد ،M را بسازيم(M . )   يكاي كميت جديد ،M  درSI كدام است؟

1 (m

s
   2 (

2

2
m

s
 3 (2

m

s
4 (

2

3
m

s

38كه چگالي آن 6kgدرصد آن از آب پر شده، جسمي فلزي به جرم 75در ظرفي به حجم يك ليتر كه  - 123 g

cm
كنيم اندازيم و مشاهده مي است، مي

3750cm توان گفت كه اين جسم . . .  . اين صورت مي ريزد، در آب از ظرف بيرون مي  
است 3250cm) حفرة خالي دارد و حجم حفره2 است 31000cm) توپر و حجم آن1
است 3750cmحفرة خالي دارد و حجم حفره) 4 است 3750cmتوپر و حجم آن) 3

مطابق شكل است. اگر اين دو مايع را به مقداري نامعين با Bو  Aنمودار جرم برحسب حجم براي دو مايع  - 124
بيشتر باشد، جرم مخلوط چند برابر Bدرصد از چگالي مايع  60طوري كه چگالي مخلوط  هم مخلوط كنيم به

د.)نظر كني ها صرف است؟ (از تغيير حجم ناشي از اختالط مايع Bجرم مايع 

1 (5
12   2 (1

4

3 (12
54 (4 

با - 125 مدادي 8صورت ) به1( ريزسنجطول 20/ cmبا است.82mmصورت ) به2(ريزسنج و شده اندازهكهگفتتوان ميگزارش ) 1(ريزسنجگيري دقت
توان طول جسمي را به صورت ......... گزارش داد. ......... ميريزسنج) است و با 2(ريزسنج گيري  ......... دقت اندازه

57بيشتر از ـ) 1 2 2/ mm ( ) 2 (5كمتر از ـ 72 1/ cm ( )

5برابر با ـ) 3 72 2/ cm ( ) 4 (57بيشتر از ـ 2 1/ mm ( )

0ها را به بين مولكول ةآنگستروم دارند. اگر فاصل 1اي برابر با  ه در حالت تعادل فاصلههاي يك ماد مولكول - 126 ميكرومتر برسانيم، نيروي بين مولكولي در /01
؟حالت جديد چگونه خواهد بود

دافعه با بزرگي قابل توجه) 2    تقريباً صفر )1
تغييري نخواهد كرد.) 4    جاذبه با بزرگي قابل توجه )3

كنيم و در ظرف پر از آبي كه سطح داخلي آن چرب در آزمايش بررسي اثر مويينگي، سطح داخلي يك لولة مويين را كامالً چرب و سطح خارجي آن را خشك مي - 127
نمايي رسم شده است.) دهد؟ (انحناي سطوح با بزرگ كدام گزينه نحوة قرارگيري آب داخل ظرف و لولة مويين را به درستي نشان ميدهيم.  شده است قرار مي

1 (  2 (  3 (  4 (
؟است hدر چه عمقي از مايع فشار كل دو برابر فشار كل در عمق  .برابر فشار هواي باالي مايع است 4از يك مايع،  hفشار كل در عمق  - 128

1( 2h   2 (7
3 h  3 (9

5 h   4 (1
3 h

متر جيوه است؟ چند سانتي Bو  Aدر شكل زير، اختالف فشار دو نقطة  - 129

313600 kg

m
) ½¼Ã]،31000 kg

m
 JA 10و N

g
kg

( 

1 (52 (10  
3 (154 (20  

دقيقه 30موازي - ) 1فيزيك (

هاي گيري/ ويژگيفيزيك و اندازه
فيزيكي مواد

تا پايان فشار در 2و فصل  1فصل 
هاشاره

40تا  1هاي صفحه

تر هستند.ها عقبآزمونآموزاني كه از برنامةاي ويژة دانشهسؤال
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7cm

12cm

100cm

10
0c

m

مخزن

cm27

cm10

cm40

ج�وه

الل

P
0

300
18cm

32cm
2

4cm
2

45 cm

60cm

است. اختالف اندازة نيروي وارد از 2100cm) برابر با2) و (1رو، مساحت هر يك از مقاطع ( در شكل روبه - 130

3) چند نيوتون است؟2) و (1طرف آب بر دو مقطع (
310 10kg N

( ,g )
kgm

  JA

1 (10  2 (1000  
3 (20  4 (2000  

36هاي مقداري از دو مايع به چگالي - 131 8A
g

/
cm

 33و 4B
g

/
cm

  ريزيم و پس از برقراري تعادل، دو مايع به شكل را در ظرف شكل زير مي

متر جيوه است؟ سانتي فشار كل در مرز دو مايع چند باشد، 7cmHgگيرند. اگر فشار ناشي از دو مايع در كف ظرف شده قرار مي مشخص

75P cmHg)H¼À 313و 6 g
/

cm
( ½¼Ã]

1 (5/2  2 (10  
3 (5/77  4 (85  

لوله است. چنانچه23cmو سطح مقطع لوله 372cmمطابق شكل، حجم فضاي خالي (خأل) باالي لوله` - 132
شود؟ درجه منحرف شود، بزرگي نيروي وارد بر انتهاي لوله چند نيوتون مي 60نسبت به امتداد قائم 

)10 N
g

kg
،  كيلوگرم بر متر مكعب است.) 13000مايع درون ظرف جيوه و چگالي جيوه

1 (36/9 2 (14/10  
3 (5/19  4 (39  

از طرف ظرف است. اگر دو ليتر آب داخل ظرف بريزيم، نيروي وارد بر كف232cmو مساحت كف استوانه 24cmة باالييدر شكل زير، سطح مقطع لول - 133

10(؟ خواهد بودن وچند نيوت آب N
g

kg
  31چگالي آبو g

cm
).است 

1 (19 2/  
2 (25 6/   
3 (33 6/  
4 (62 5/   

باشد، فشار هواي  76cmHgچه فشار هواي محيط  اند. چنان در شكل مقابل، دو مايع در حال تعادل - 134

313متر جيوه است؟ سانتيمحبوس درون مخزن چند  5 g
/

cm
) ½¼Ã]،30 8 g

/
cm

 ®§²H(

1 (6/47  2 (6/77  
3 (6/87  4 (6/107

31صورت مورب درون مايعي به چگالي اي به طول يك متر، به مطابق شكل زير، دهانة لوله - 135 5 g
/

cm
فرو برده

باشد، فشار هواي محبوس داخل 18cmاگر فاصلة مايع درون لوله تا سطح آزاد مايع داخل ظرف شده است.

313و فشار هوا 76cmHg)متر جيوه است؟  سانتي لوله چند 5 g
/

cm
( ½¼Ã]

1 (74 2 (75 3 (78  4 (77  

10cm (1)

(2)

آب
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آب

A

ج�وه
68cm

20cm

الل

cm4

ج�وه

A

محبوس هواي

cm67/5

گاز مخزن

ما�ع

(1)

P3

{h3=30cm
{

h2=10cm

(2)(3)

محبوس )Pگاز )
2

محبوس )Pگاز )1

{h1=20cm

پ�ستون

40cm

140cm

محبوس گاز

؟متر جيوه كدام است و فشار هوا برحسب سانتي A در شكل زير، اختالف فشار نقطة - 136

31 g
)

cm
 JA 313و 6 g

( /
cm

 ½¼Ã]    

1 (20  2 (25  
3 (83  4 (85
  

متر جيوه است؟ چند سانتي Aباشد، فشار در نقطة  مي 76cmHgدر شكل مقابل، فشار هوا - 137

30ترتيب (چگالي الكل و جيوه به 8 g
/

cm
313و  5 g

/
cm

10و  N
g

kg
 .است(

1 (134  2 (58  
3 (84  4 (80  

فشار گاز . در اين صورتبنديم رو، شير مخزن گاز را باز كرده و پس از مدتي مي مطابق شكل روبه - 138
آيد. پايين مي 5cmسطح مايع درون لولة سمت راستيابد و  كاهش مي 2000Paدرون مخزن

است؟ SIاگر سطح مقطع لوله در دو سمت با هم برابر باشد، چگالي مايع درون لوله چند واحد 

)10 N
g

kg
 باز هم از فشار محيط بيشتر است.) ،فشار مخزن گاز پس از باز كردن و بستن شير و

1 (500  2 (1000  
3 (1500   4 (2000  

1هاي سه مايع با چگالي - 139 31000 kg

m
  ،2 3800 kg

m
  3و 3400 kg

m
  هاي  درون لولهU اند. فشار گاز شكل زير در حال تعادل قرار گرفته

P)3محبوس در مخزن 010پاسكال است؟ چند كيلو ( 100N
(g ,P kPa)

kg
 

1 (100  

2 (6/99  
3 (4/100  
4 (102 

  
پسگذاريم و  ميكيلوگرمي اين استوانه  10اي روي پيستون  در حال تعادل است. وزنه و مجموعه 110kPaدرون استوانه، محبوس در شكل زير، فشار گاز - 140

3چه سطح مقطع لوله در دو سمت با هم برابر و چگالي مايع  چنان رسد. مي 20cmلوله به چپ ةتعادل، ارتفاع مايع در شاخ دوبارة از برقراري
310 kg

m
 

010(؟ دكرخواهد  محبوس درون استوانه چند كيلوپاسكال و چگونه تغييرفشار گاز  باشد، 100N
g , P kPa

kg
  استوانه ةو اصطكاك پيستون با بدن

 ناچيز است.)
1 (2kPaيابد. ، افزايش مي
2 (4kPaيابد. ، كاهش مي
3( 2kPaيابد. ، كاهش مي
4 (4kPaيابد. ، افزايش مي

هاي خود را از زواياي مختلف بررسي كنيد.ها، نيازها و خودويژگيخود در سايت كانون، بازخورد توانايي ابزار كارنامهجعبهفرد خود را دارد. با مراجعه به هاي منحصربهآموزي ويژگيهر دانش
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اين دو اگر جرم اتمي ميانگين .باشد درصد مي 70 برابر تر درصد فراواني ايزوتوپ سبك ويك  برابر با 12Mgهاي دو ايزوتوپ  اختالف تعداد نوترون - 141
؟تر كدام است هاي ايزوتوپ سنگين نورنوتباشد، تعداد  3/24 ايزوتوپ

1( 25 2 (243 (134 (12  
114تر است؟  ها در كدام گزينه بيش تعداد اتم - 142 16 12 1(N ,O ,C ,H : g.mol )   

2Hگرم 3NH4 (1گرم  3HNO3 (4گرم 2CO  2 (52/2گرم  1) 1 O
. . .جز هب ،هستند نادرستموارد زير   ةهم - 143

ايي است.ت هشت ها آن همة ظرفيت ةدارند و اليوجود  گازهاي نجيب به صورت تك اتمي) 1
توسط نيلز بور مطرح شد. بار شود كه نخستين اي استفاده مي نقطه -الكترون  ها از روش براي توضيح رفتار اتم) 2
رسند. دست آوردن و از دست دادن الكترون به آرايش گاز نجيب پيش از خود مي هاز دست دادن، بترتيب با  به 2و  16، 1هاي  اتم عنصرهاي گروه) 3
ست.ناد ها مبناي رفتار آن را دستيابي به آرايش گاز نجيب توان مي طوري كه به ،هاي ظرفيت آن بستگي دارد رفتار شيميايي هر اتم به تعداد الكترون) 4

؟است نادرستكدام گزينه  - 144
است. 3برابر  ،هايي كه در الية چهارم قرار دارند سوم به مجموع عددهاي كوانتومي فرعي زيراليه ةالكتروني الي نسبت حداكثر گنجايش) 1
تر است. واحد كم هاي الية سوم يك بر تعداد زيراليهاي از سه برا تعداد عنصرهاي موجود در دورة دوم جدول دوره) 2
است. 3برابر  ،پذيرند اي الكترون مي چهارم جدول دورهدورة هايي كه در  ومي فرعي زيراليهعددهاي كوانتو مجموع  16گروه   اولين عنصر تفاضل عدد اتمي) 3
عدد اتمي چهارمين گاز نجيب دو برابر حداكثر گنجايش الكتروني الية سوم است.) 4

؟باشند هاي زير صحيح مي چه تعداد از عبارت - 145
لكترومغناطيس است.نور مرئي تنها بخش كوچكي از گسترة پرتوهاي ا - 
شامل ديگر پرتوهاي الكترومغناطيس با طول موج بلندتر است. تنها نور مرئي بر  عالوهنور خورشيد  - 
دارند. وارونه  رابطة پس از عبور از منشور پرتو انحراف ميزان طول موج پرتوهاي الكترومغناطيس با انرژي و - 
ز سديم كلريد است.تر ا ليتيم نيترات بيش شعلة نمك رنگطول موج  - 
گيرد. اي از گسترة طيف مرئي تا طيف نامرئي را در بر مي هاي آن محدوده فلز و تركيبيك رنگ شعلة  - 
1 (22 (3 3 (4 4 (5  

؟است نادرستكدام مطلب  - 146
حرفي است. دوصر به صورت اعن همةنماد شيميايي  ،اي جدول دوره 2در بين عناصر گروه  )1
شود. آغاز مي Aعنصر با حرف  سه در ميان عناصر طال، آلومينيم، آهن و آرسنيك نماد شيميايي )2
قرار دارد. جدول تناوبي چهارم و گروه سوم ةاست كه اين عنصر در دور 21برابر  dدستة عدد اتمي اولين عنصر ) 3
ديگر به صورت دو حرفي است. اي به صورت تك حرفي و نيمي جدول دوره 17نماد شيميايي نيمي از عناصر گروه  )4

؟اتم هيدروژن صحيح است زير، دربارةچه تعداد از موارد  - 147
.ستا ها ك الكترون پيرامون آنتنها داراي يك پروتون و نوترون در هسته و ي ،ترين اتم هيدروژن به عنوان ساده پايدارترين ايزوتوپ عنصر الف) اتم

داراي يك راديوايزوتوپ طبيعي است.ب) 
چهار نوار رنگي وجود دارد. ،مرئي طيف نشري خطي اتم هيدروژن پ) در ناحية

.تر انتقال يابد هاي باالتر يا پايين تواند با جذب انرژي به اليه مي از حالت پايه ت) الكترون اتم هيدروژن
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4  

؟هاي زير درست است چه تعداد از عبارت ،اي جدول دوره 7و گروه  5 ةدر مورد عنصر واقع در دور - 148
5صورت  الية ظرفيت آن به الكتروني الف) آرايش 24 5d s باشد. مي

پر است. كامال پر و بقيه ها نيمه اتم اين عنصر اشغال شده كه يكي از آن اليه درزير 10ب) 
4nالكترون با عدد كوانتومي  13پ)   .در اتم اين عنصر وجود دارد

1lترون با عدد كوانتومي كت) اختالف تعداد ال   0و تعداد الكترون با عدد كوانتوميl  باشد. مي 8 برابر در اتم اين عنصر
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4  

n)5الكترون با  14در مجموع  Aاگر در آرايش الكتروني اتم  - 149 l )  5پروتون و نوترون برابر  تعداد وجود داشته باشد و در اين اتم اختالف
؟باشد، عدد جرمي آن كدام است

1 (732 (633 (784 (68  
221قرار داشته باشد، جرم  جدول تناوبي سوم ةو دور 16در گروه  Yو عنصر جدول تناوبي دوم  ةو دور 14در گروه  Xاگر عنصر  - 150 806 10/ 

).هاي خود، نوترون دارند (هر دو عنصر به تعداد پروتون ؟چند گرم است 2XYمولكول 
1 (35/3 2 (28/2 3 (46/14 (74/0  

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

تا پايان ساختار اتم و رفتار آن  1فصل 
38تا  1هاي صفحه

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

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

براي آزمون امروز10ند ازگذاري چهدفآزمون قبل10چند از
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توان دريافت كه: زمين و مشتري مي سيارةدرصد فراواني نسبي عنصرها در دو  با مقايسة - 151
د.ني زمين وجود دار تري در كره ) گازهاي هليم، نئون و آرگون با فراواني نسبي بيش1
مشتري دارند. ةنيتروژن، كربن و اكسيژن درصد فراواني اندكي نسبت به گاز هيدروژن در سيار) عنصرهايي مانند هليم، 2
مشتري است. ةي زمين بيشتر از سيار ) درصد فراواني نسبي عنصر كربن در سياره3
زمين دارند. ةدرصد فراواني را در سيار 50تر از  عنصرها كم ة) به جز عنصرآهن، بقي4

است؟ نادرستهاي زير  كدام يك از عبارت - 152
شود. حاصل مي تر  عناصر سنگين تر  از عناصر سبك ،اي هاي هسته در اثر واكنش ،ها درون ستاره )1
زمين داراست. سيارةعنصر اكسيژن، دومين فراواني را در بين عناصر سازنده  )2
هاي گازي به نام سحابي را ايجاد كردند. با گذشت زمان و افزايش دما گازهاي هيدروژن و هليم توليد شده متراكم شده و مجموعه )3
هاي زير اتمي مانند الكترون، نوترون و پروتون، عنصرهاي هيدروژن و هليم پا به عرصه جهان گذاشتند. پس از مهبانگ و تشكيل ذره )4

7ها در اتم  ها و پروتون برابر جرم پروتون باشد، تفاوت جرم نوترون 0012/1ه تقريب اگر جرم نوترون ب - 153
3 Li ًچند گرم است؟ تقريبا

241(جرم هر پروتون  673 10/ g (
1 (241 547 10/   2 (241 681 10/   3 (241 733 10/   4 (241 222 10/ 

؟است  نشدهچند مورد به درستي بيان  - 154
اند. اي امروزي عنصرها براساس افزايش جرم اتمي سازماندهي شده آ) در جدول دوره

ب) با پيمايش هر دوره از چپ به راست، خواص عناصر آن دوره مشابه يكديگر است.
دارد و حاوي برخي اطالعات شيميايي آن عنصر است. پ) هر خانه از جدول به يك عنصر معين تعلق

)13ت) اگر بدانيم آلومينيم Al)3يون پايدارAl 32دهد، انتظار داريم اتم را تشكيل ميGe  نيز به علت هم گروه بودن باAl  3يون پايدارGe  .را تشكيل دهد
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

اند؟ چه تعداد از موارد زير به درستي بيان شده - 155
1آ) نماد ذرات زير اتمي به صورت

0 e،1
1 p 0و

1n باشد. مي

1الكترون بسيار ناچيز و در حدودب) جرم 
2000 amu 1باشد ولي جرم پروتون و نوترون دقيقاً يكسان و برابر مي amu .است

7پ) جرم اتم 
3 Li 7توان را مي amu 6مقدار گزارش شده در جدول درنظر گرفت اما علت اصلي تفاوت اين عدد با 94( / amu) به خاطر خطا در

گيري جرم اتمي ليتيم است. اندازه
 3) 4  2) 3  1) 2صفر) 1

است؟ نادرستبا توجه به مدل كوانتومي اتم و اقدامات نيلز بور، كدام گزينه  - 156
كند. اي جذب يا نشر مي اي به اليه ديگر، انرژي را به صورت پيمانه الكترون هنگام انتقال از اليه) 1
يابد. هاي باالتري انتقال مي هر چه مقدار انرژي جذب شده توسط الكترون بيشتر باشد، الكترون به اليه) 2
شود اتم در حالت پايه است. اتم از پايداري نسبي برخوردار باشد، گفته ميها در هر اليه، آرايش و انرژي معيني داشته باشند و  ) اگر الكترون3
نيلز بور با استفاده از مدل خود طيف نشري خطي هيدروژن و ديگر عناصر را با موفقيت توجيه كرد.) 4

با عدد ةها در آخرين زيرالي برابر شمار الكترون .........تقريب   ، به29Cuعنصر  .........با عدد كوانتومي فرعي  ها در آخرين زيرالية شمار الكترون - 157
33عنصر  ......... كوانتومي فرعي As .است

1 (1 3 3 2/   2 (1 1 5 1/    3 (0 3 2   4 (0 2 2 1/ 
هاي زير صحيح است؟ ك از عبارت، كدام ي 29Cuتوجه به آرايش الكتروني اتمبا  - 158

الكترون وجود دارد. 17سوم آن  ةآ) در الي
زيراليه از الكترون اشغال شده. 7ب) در اتم آن 

nآن  ةترين زيرالي پ) براي بيروني l  را دارد. 4، مقدار
2lبا  ةهاي موجود در زيرالي ت) تعداد الكترون   ،عدد است. 9در آن

)پ(و  )آ() 4   )ت(و  )آ() 3   )ت(و  )ب() 2  )پ(و  )ب() 1
  كدام مورد درست است؟  - 159

18گاز نجيب ةآرايش الكتروني فشرد) 1 Ar 2به صورت 63 3[Ne] s p باشد. مي
35هاي ظرفيت عنصر تعداد الكترون) 2 X باشد. آن مي ةهاي اشغال شد برابر با تعداد زيراليه
28در اتم) 3 Ni  2الكترون با  9، تعدادl  .وجود دارد
6هاي ترتيب پر شدن زيراليه) 4 d ،7 s ،5 f  6و p 5به صورت 6 6 7f p d s   باشد. مي

در همان Yالكترون ديده شود و عنصر تكترين شمار  ، بيشقرار داردسوم جدول تناوبي  ةكه در دور Xاي عنصر نقطه -  اگر در آرايش الكترون - 160
است؟ صحيحاين دو عنصر  ةبا از دست دادن دو الكترون به آرايش پايدار گاز نجيب پيش از خود برسد، چند مورد از موارد زير، دربار دوره

2Yآ) نماد شيميايي يون پايدار اين دو عنصر  4وX  .است
است. 12همان منيزيم با عدد اتمي  Yو عنصر 6همان كربن با عدد اتمي  Xب) عنصر

، است.Yهاي عنصر الكترون  ر تك، دو برابر شماXهاي عنصر الكترون  ها، شمار تك اي آن نقطه -  پ) در آرايش الكترون
18هاي ظرفيت عنصر ، نصف شمار الكترونXهاي ظرفيت عنصر ت) شمار الكترون Ar .است

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

شاهد (گواه)/ عادي –) 1شيمي (
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درصد 70تر برابر  سبكيك و درصد فراواني ايزوتوپ  برابر با 12Mgهاي دو ايزوتوپ  اختالف تعداد نوترون - 161
؟تر كدام است هاي ايزوتوپ سنگين باشد، تعداد نوترون 3/24باشد. اگر جرم اتمي ميانگين اين دو ايزوتوپ  مي

1 (25 2 (243 (134 (12  
114تر است؟  ها در كدام گزينه بيش تعداد اتم - 162 16 12 1(N ,O ,C ,H : g.mol )   

2Hگرم 3NH4 (1گرم  3HNO3 (4گرم 2CO  2 (52/2گرم  1) 1 O

  است؟ نادرستكدام گزينه  - 163
است. 3هايي كه در الية چهارم قرار دارند، برابر  ) نسبت حداكثر گنجايش الكتروني الية سوم به مجموع عددهاي كوانتومي فرعي زيراليه1
تر است. هاي الية سوم يك واحد كم اي از سه برابر تعداد زيراليه ) تعداد عنصرهاي موجود در دورة دوم جدول دوره2
است. 3برابر  ،پذيرند اي الكترون مي چهارم جدول دورهدورة هايي كه در  و مجموع عددهاي كوانتومي فرعي زيراليه 16گروه  ) تفاضل عدد اتمي اولين عنصر 3
تمي چهارمين گاز نجيب دو برابر حداكثر گنجايش الكتروني الية سوم است.) عدد ا4

؟باشند هاي زير صحيح مي چه تعداد از عبارت - 164
نور مرئي تنها بخش كوچكي از گسترة پرتوهاي الكترومغناطيس است. - 
است. بر نور مرئي تنها شامل ديگر پرتوهاي الكترومغناطيس با طول موج بلندتر  نور خورشيد عالوه - 
وارونه دارند.  طول موج پرتوهاي الكترومغناطيس با انرژي و ميزان انحراف پرتو پس از عبور از منشور رابطة - 
تر از سديم كلريد است. طول موج رنگ شعلة نمك ليتيم نيترات بيش - 
گيرد. مياي از گسترة طيف مرئي تا طيف نامرئي را در بر  هاي آن محدوده فلز و تركيبيك رنگ شعلة  - 
1 (22 (3 3 (4 4 (5  

است؟ نادرستكدام مطلب  - 165
اي، نماد شيميايي همة عناصر به صورت دو حرفي است. جدول دوره 2) در بين عناصر گروه 1
شود. آغاز مي A) در ميان عناصر طال، آلومينيم، آهن و آرسنيك نماد شيميايي سه عنصر با حرف 2
است كه اين عنصر در دورة چهارم و گروه سوم جدول تناوبي قرار دارد. 21برابر  dدستة ) عدد اتمي اولين عنصر 3
ديگر به صورت دو حرفي است. اي به صورت تك حرفي و نيمي جدول دوره 17) نماد شيميايي نيمي از عناصر گروه 4

ة اتم هيدروژن صحيح است؟چه تعداد از موارد زير، دربار - 166
ها است. ترين اتم، تنها داراي يك پروتون و نوترون در هسته و يك الكترون پيرامون آن الف) اتم پايدارترين ايزوتوپ عنصر هيدروژن به عنوان ساده

ب) داراي يك راديوايزوتوپ طبيعي است.
د دارد.پ) در ناحية مرئي طيف نشري خطي اتم هيدروژن، چهار نوار رنگي وجو

تر انتقال يابد. هاي باالتر يا پايين تواند با جذب انرژي به اليه ت) الكترون اتم هيدروژن از حالت پايه مي
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4  

221قرار داشته باشد، جرم  جدول تناوبي سوم ةو دور 16در گروه  Yو دورة دوم جدول تناوبي و عنصر  14در گروه  Xاگر عنصر  - 167 806 10/ 
هاي خود، نوترون دارند.) چند گرم است؟ (هر دو عنصر به تعداد پروتون 2XYمولكول 

1 (35/3 2 (28/2 3 (46/14 (74/0  
4nجايي الكترون از الية در طيف نشر خطي هيدروژن ضمن جابه - 168   مربوط نور شود و طول موج مرئي ايجاد مي در محدودهبه الية . . . يك خط

3nاست كه ضمن انتقال الكترون از الية  نوري خط طيفي . . . از طول موج به اين   1به اليةn  شود. تشكيل مي
1 (2n 1) 2 تر ، كوتاهn 2) 3تر ، كوتاهn 1) 4 تر ، بلندn بلندتر ،

O)116 ؟وجود دارد گرم مولكول اكسيژن 225چه تعداد اتم اكسيژن در تقريب  به - 169 g.mol )

1 (244 23 10/   2 (248 46 10/    3 (246 84 10/  4 (241 69 10/ 
  ؟باشند هاي زير درست مي چه تعداد از عبارت - 170

دوازده برابر جرم12Mgالف) جرم اتم  ،1amu باشد. مي
تر است. ن از مجموع جرم يك پروتون و دو الكترون بيشوب) جرم يك نوتر

19دو ايزوتوپ  Aفرضي پ) اگر عنصر  A  20وA  و عنصرB  14سه ايزوتوپ B، 15 B  16و B  ،2تركيب  5داشته باشدBA با جرم مولي
تواند وجود داشته باشد. متفاوت مي

گيري كنند. را اندازه عنصرها و جرم ذرات زير اتميها توانستند جرم اتمي  دهند و با تعريف آن شيميدان نيز نشان مي amuت) يكاي جرم اتمي را با نماد 
1 (12 (2  3 (3 4 (4  

موازي -) 1شيمي (

:ابزار كارنامهجعبه مراحل دسترسي به
www.kanoon.irشخصي شما صفحه آموزانصفحه شخصي دانشوارد كردن شمارنده و كد مليابزار كارنامهجعبه

دقيقه 25

كيهان زادگاه الفباي هستي
تا پايان توزيع  1فصل 
ها ها و زيراليهها در اليهالكترون

30تا  1هاي صفحه

تر هستند.ها عقبآزمونآموزاني كه از برنامةاي ويژة دانشهسؤال
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توان دريافت كه: زمين و مشتري مي سيارةدرصد فراواني نسبي عنصرها در دو  با مقايسة - 171
د.ني زمين وجود دار تري در كره ) گازهاي هليم، نئون و آرگون با فراواني نسبي بيش1
مشتري دارند. ةعنصرهايي مانند هليم، نيتروژن، كربن و اكسيژن درصد فراواني اندكي نسبت به گاز هيدروژن در سيار) 2
مشتري است. ةي زمين بيشتر از سيار ) درصد فراواني نسبي عنصر كربن در سياره3
ند.زمين دار ةدرصد فراواني را در سيار 50تر از  عنصرها كم ة) به جز عنصرآهن، بقي4

است؟ نادرستهاي زير  كدام يك از عبارت - 172
شود. حاصل مي تر  عناصر سنگين تر  از عناصر سبك ،اي هاي هسته در اثر واكنش ،ها درون ستاره )1
عنصر اكسيژن، دومين فراواني را در بين عناصر سازنده سيارة زمين داراست. )2
هاي گازي به نام سحابي را ايجاد كردند. توليد شده متراكم شده و مجموعه با گذشت زمان و افزايش دما گازهاي هيدروژن و هليم )3
هاي زير اتمي مانند الكترون، نوترون و پروتون، عنصرهاي هيدروژن و هليم پا به عرصه جهان گذاشتند. پس از مهبانگ و تشكيل ذره )4

7ها در اتم  ها و پروتون نوترونبرابر جرم پروتون باشد، تفاوت جرم  0012/1اگر جرم نوترون به تقريب  - 173
3 Li تقريباً چند گرم است؟

241(جرم هر پروتون  673 10/ g (
1 (241 547 10/   2 (241 681 10/   3 (241 733 10/   4 (241 222 10/ 

2Aهاي يون نوتروناگر تعداد  - 174  باشد، عدد اتمي اين يون كدام است؟ 96كمتر باشد و عدد جرمي اين يون  عدد 2هايش  از تعداد الكترون
1 (60  2 (48  3 (55  4 (50   

 است؟ نادرستاول هيدروژن   هاي زير در مورد هفت ايزوتوپ چه تعداد از عبارت - 175
هاي زير اتمي با هم برابر است. ذره ةها تعداد هم طبيعي هيدروژن مخلوطي از سه ايزوتوپ است كه در يك مورد آن ةآ) نمون

5هاي ساختگي آن، پايدارترين ايزوتوپ داراي نماد شيميايي ب) در بين ايزوتوپ
1 H .است

هاي پايدارترين ايزوتوپ آن است. سه برابر تعداد نوترون ترين ايزوتوپ ساختگي آن، هاي سبك پ) تعداد نوترون
وجود دارد. ايزوتوپ پرتوزاهاي طبيعي آن، يك  ت) در بين ايزوتوپ

1 (4  2 (3  3 (2  4 (1 
؟است  نشدهچند مورد به درستي بيان  - 176

اند. اي امروزي عنصرها براساس افزايش جرم اتمي سازماندهي شده آ) در جدول دوره
ب) با پيمايش هر دوره از چپ به راست، خواص عناصر آن دوره مشابه يكديگر است.

پ) هر خانه از جدول به يك عنصر معين تعلق دارد و حاوي برخي اطالعات شيميايي آن عنصر است.
)13ت) اگر بدانيم آلومينيم Al)3يون پايدارAl  32دهد، انتظار داريم اتم ميرا تشكيلGe  نيز به علت هم گروه بودن باAl  3يون پايدارGe  .را تشكيل دهد

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
است؟ نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت - 177

دارند. يجدول خواص مشابهاي عناصر، به دليل قرار گرفتن در يك گروه  جدول دوره 52 ةجدول و عنصر شمار 32 ةآ) عنصر شمار
است. 42قرار دارد، برابر  14پنجم و گروه  ةقرار دارد با عنصري كه در دور 16دوم و گروه  ةب) تفاوت عدد اتمي عنصري كه در دور

است. 208ابر نوترون دارد بر 124ششم و گروه شانزدهم كه  ةپ) عدد جرمي عنصر دور
2تفاوت تعداد الكترون و نوترون برابر صفر باشد، در اين صورت  Xت) اگر در يون 1A Z   .است)A  وZ ترتيب نماد عدد جرمي و عدد اتمي هستند.) به

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
اند؟ چه تعداد از موارد زير به درستي بيان شده - 178

1آ) نماد ذرات زير اتمي به صورت
0 e،1

1 p 0و
1n باشد. مي

1ب) جرم الكترون بسيار ناچيز و در حدود
2000 amu 1پروتون و نوترون دقيقاً يكسان و برابر باشد ولي جرم مي amu .است

7پ) جرم اتم 
3 Li 7توان را مي amu 6درنظر گرفت اما علت اصلي تفاوت اين عدد با مقدار گزارش شده در جدول 94( / amu) به خاطر خطا در

گيري جرم اتمي ليتيم است. هانداز
 3) 4  2) 3  1) 2صفر) 1

است؟ نادرستبا توجه به مدل كوانتومي اتم و اقدامات نيلز بور، كدام گزينه  - 179
كند. اي جذب يا نشر مي اي به اليه ديگر، انرژي را به صورت پيمانه الكترون هنگام انتقال از اليه) 1
يابد. هاي باالتري انتقال مي الكترون بيشتر باشد، الكترون به اليههر چه مقدار انرژي جذب شده توسط ) 2
شود اتم در حالت پايه است. ها در هر اليه، آرايش و انرژي معيني داشته باشند و اتم از پايداري نسبي برخوردار باشد، گفته مي ) اگر الكترون3
ديگر عناصر را با موفقيت توجيه كرد.نيلز بور با استفاده از مدل خود طيف نشري خطي هيدروژن و ) 4

با توجه به جدول زير حاصل عبارت - 180
23

2
( (A B))

C

كدام است؟
1 (1  
2 (9 
3 (16  
4 (25 

شاهد (گواه)/ موازي –) 1شيمي (

اليه شمارة ها  مجموع گنجايش الكتروني زيراليه
2  A  

C  3  
50  B  
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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 -287
درس صحبت نكرديم. 2گذاري  ) خير، در اين نوبت دربارة هدف1
) پشتيبان با من تماس تلفني نگرفت.2
مؤثر بود.  از لحاظ زمان كافي و از لحاظ كيفيت كامالً درس، 2گذاري  وگوي ما دربارة هدف ) گفت3
درس صحبت كرد. 2گذاري  ) پشتيبان با من دربارة هدف4

تمـاس تلفنـي پشتيبـان 
آيا پشتيبان شما از آزمون گذشته تاكنون با شما تماس تلفني گرفته است؟  -288
تماس تلفني نگرفتند.) خير، ايشان 1
تماس تلفني گرفتند.) بله، ايشان 2
بود.  در حد خوب و كافيدقيقه) واز لحاظ محتوا  5) بله، تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني(در حد 3
بود.  در حد عاليدقيقه) واز لحاظ محتوا  5) بله، تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني(بيش از 4

تماس تلفني:چه زمانـي؟
ما تماس گرفت؟ با ش چه زمانـي پشتيبان -289
تماس توافق كرده بوديم) ساعت(قبال در مورد روز و طبق توافق قبليدر زمان مناسب ) 1
تماس گرفت(البته قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم) زمان مناسبدر ) 2
تماس گرفت.پنج شنبه(روز قبل از آزمون) در روز ) 3
گرفت. روز يا ساعت نامناسب تماسدر ) 4

تماس تلفني:چند دقيقه؟
 با شما تماس تلفني داشت؟ چند دقيقهپشتيبان شما  -290
دقيقه 5دقيقه تا   3) 2) يك دقيقه تا سه دقيقه 1
دقيقه 10) بيش از 4دقيقه 10تا   5) بين 3

تماس پشتيبان با اوليـا 
با اولياي شما تماس تلفني داشته است؟  طي يك ماه گذشته تا كنونآيا پشتيبان شما  -291
) بله،يك تماس تلفني مستقل با ايشان داشته است.    1
وگو كرد با والدينم نيز سخن گفت. ) بله،هنگامي كه با من گفت2
دانم،شايد تماس گرفته باشد. ) نمي3
ته است.) خير،ايشان هنوز با اولياي من تماس نگرف4

ريزي بررسي دفتر برنامه
دفتر برنامه ريزي شما را بررسي كرده است؟  طي يك ماه گذشته تا كنونآيا پشتيبان شما  -292
ام را با دقت بررسي كرد. ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه1
ام را بررسي كرد. ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه2
ام را بررسي نكرد. ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه3
ريزي ندارم.  ) من دفتر برنامه4

كالس رفع اشكال   
آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي كنيد؟ -293
شركت خواهم كرد.    پشتيبان خودم) بله، امروز در كالس رفع اشكال 1
شركت خواهم كرد(زيرا به آن درس نياز بيش تري دارم) پشتيبان ديگر) بله، 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. دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي ) بله، هر1
شود. گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي ) پاسخ2
شود. هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي 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 ) اين موضوع تا حدودي رعايت مي2
شود. صدا و همهمه ايجاد ميشوند اما در هنگام ورود، سرو شوند و بعداً وارد حوزه مي ) بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي3
شود. نظمي و سروصدا ايجادنمي 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
ضعيف )4  ) 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 ) بله، قبل از پايان آزمون اجازه1
) گاهي اوقات2
) به ندرت3
گاه ) خير، هيچ4

امروز  ارزيابي آزمـون 
كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي كيفيت برگزاري آزمون امروزكلي به طور  -298
) ضعيف4  ) متوسط 3  ) خوب2  ) خيلي خوب1

پشتيبــان



پیش آزمون های آنالین

كنكور تا پایه از آموزشي پوسترهای

درسنامه با مرتبط روزانه های تست

تست با نموداری درس به درس جزوات

مطالعه روش و حافظه تقویت های تكنیك


