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  ؟است  شدهبه درستي معنا چند واژه  - 1
  خيره: ناراحت/  مط: روش / فروغ: پرتون/  يشلوغ/ هنگامه:  روزيپ/ صواب: درست / غالب:  رياسله: ينبرد /  يجاافالك: آسمان / رخسار: چهره / معركه: 

  هشت) 4  هفت) 3  شش) 2  پنج) 1
  ؟ندارددر كدام گزينه غلط اماليي وجود  - 2

  از غرور / رفت و ز مبدع چو كمي گشت دور شدهآن مست  نمط) زين 1
  ابر ز من، حامل سرمايه شد / باغ ز من صاحب پيرايه شد) 2
  اي اي / سهمگني، نادره جوشنده ) ديد يكي بهر خروشنده3
  قدم دركشد / خويشتن از حادثه برتر كشد ،ورطه كزان) خاست 4

  است؟ نادرستكدام گزينه  - 3
  نامه جنبة تعليمي دارند. قابوس، كليله و دمنه و معنوي مثنوي) 1
  شود. پند و اندرز با استفاده از داستان يا حكايتي در قالب شعر و نثر بيان مي ،در آثار تعليمي) 2
  د.نولي جنبة تخيلي ندار ،دنند اخالقي و ادبي باشنتوا آثار تعليمي مي) 3
  د.نبرخي آثار طنز نيز جنبة تعليمي دار) 4

  ؟ندارد وجود »مجاز«آراية كدام بيت، در  - 4
  مي در كف و معشوق به كام است / سلطان جهانم به چنين روز غالم استو گل در بر ) 1
  نوش پياله و مفتي شد كش قرابهپوش / حافظ  در عهد پادشاه خطابخش جرم) 2
  چون ناي / نصيحت همه عالم به گوش من بادست مرا لبشبه كام تا نرساند ) 3
  ستببها نگر كه چه خوش در كدو  پياله ريخت / اين نقش اندرنگ مي رساقي به چند ) 4

  است؟ »آميزي حس«آراية  فاقدكدام بيت  - 5
1 (توان شنيد ت از نفسم ميآن بلبلم كه چون كشم از دل صفير گرم / بوي محب  
  آيد به معني از گلستانم دانم كه در خاكم رود صورت / هنوز آواز مي من آن مرغ سخن) 2
  ط خاك بگذر / كه شمع مردم آينده باشيچنان گرم از بسا) 3
  هيچ كس بويي ز مي در شيشه و ساغر نديد شنة ديدار ساقي، رونق مستي شكست /ت) 4

  در كدام بيت آراية تشبيه به كار رفته است؟ - 6
  ينند اهل عالم كفر پنهان آشكارباش / تا ب برد يا رب برافكن پرده واعظ از حد مي) 1
  حرمان / عيب خود را مكن اي دوست ز خود پنهانحاصل عمر تو افسوس شد و ) 2
  آنيا رب چه مدام است  ،خ كه چه دام است اينوسرمست مدام تو / آ ،من بستة دام تو) 3
  رويي / كه مطلق يوسف مصر است گويي چنان مشهور شد در خوب) 4

  ؟نداردتناسب معنايي » ا بديدچو پهناي دري شدابري چكيد / خجل ز يكي قطره باران «يك از ابيات زير با بيت  كدام - 7
  نكرد / زلف از افتادگي همسان مشك و عنبر است اي پيدا رتبه كاكل از باالنشيني) 1
  ويبسوي / صد بار پياله كرد و صد بار شخص عزيز را كه چرخ بدخ بس) 2
  يش را / كه افكنده دارد تن خويش راورطريقت جز اين نيست د) 3
  خويشتن را نگيري به چيز عزيز / كه مره شوي پيش مردم گ  و آنت) 4

  است؟ متفاوتها  مفهوم اصلي كدام گزينه با ساير گزينه - 8
  اي در كار كرد / گفت بر هر خوان كه بنشستم خدا رزاق بود م گدايي نكتههبر در شا) 1
  نهد دهد / قسمت هريك به پيشش مي جمله را رزاق، روزي مي) 2
  با پادشه بگوي كه روزي مقدر است بريم / ما آبروي فقر و قناعت نمي) 3
  صبري توست ها ز بي رزق آيد پيش هركه صبر جست / رنج كوشش) 4

  با هم ارتباط مفهومي دارند. ……… استثناي بههمه ابيات  - 9
  ايم اند و شنيديم و خوانده گفته/ وز هرچه وهم  و اي برتر از خيال و قياس و گمان) 1
  خواهي چه آن ،ني و تو دانيالهي / تو دا ،نمدا نمي ،دانم نمي) 2
  / نه با چون و چرايش عقل را كار رش وهم را بانه در ايوان قرب) 3
  و يقين و گمانتخيره از وصف تو روان و خرد / عاجز از مدح ) 4

  دارد؟ كمتري ها قرابت معنايي نه با ديگر گزينهكدام گزي - 10
  به سر در نشيب بلنديچو سيل اندر آمد به هول و نهيب / فتاد از ) 1
  كشد تيغ زبان طعن بر خويش / جگر داري كه با خود در جهاد است) 2
  شستنبه بال و پر مرو از ره كه تير پرتابي / هوا گرفت زماني ولي به خاك ) 3
  ؟همسري ياين پردة نيلوفري / كيست كند با چو من در بن) 4

دقيقه 20 )1(فارسي

 ستايش، 
 ادبيات تعليمي (چشمه)

 17تا  10هاي صفحه

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

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

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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 بيت زير، در كدام گزينه تكرار شده است؟در » راست«ي  معني موردنظر از واژه - 11

 »يله ،داده تنش بر تن ساحله / راست به مانند يكي زلزل«
  ز كس ناشنيده همه گفت راست/  خبر زان چه بگذشت يا بود خواست) 1
  ده انگشت مردم به هم راست نيست/  همه كس به يك خوي و يك خواست نيست) 2
  پسر آن است پدر را كه بماند به پدر/  و صورت به پدر ماند راست يبه نهاد و خو) 3
  دايم تو را به فضل و به آزادگي هواست/  اي خوي تو ستوده و راي تو چون تو راست) 4

 ي . . . تماماً درست آمده است. گزينه جز به ها ي گزينه معني واژگان همه - 12
  حازم: محتاط -زهره: شجاعت - گلبن: بوتة گل سرخ )2  برابري همسري: - تيزپا: تندرو - زهره در: بسيار ترساننده )1
  همتا نادره: بي -شكن: پيچ و خم زلف - : دارندگيندگيبراز )4  زن: شور و غوغاكنان غلغله - پيرايه: آرايش -: ترسسهم )3

 در كدام گزينه آمده است؟ ترتيب بهاهللا منشي  نصرآثار عطار نيشابوري و  - 13
  كليله و دمنه -نامه مناجات) 2  دالنهاي صاحبداستان - نامه مناجات )1
  كليله و دمنه - نامه ) الهي4  دالنهاي صاحبداستان -نامه  الهي )3

 در كدام گزينه آمده است؟ ترتيب به» آميزي، كنايه تشبيه، جناس، حس«هاي  با توجه به ابيات، آرايه - 14

  دوار بماند يادگاري كه در اين گنبد/  تر الف) از صداي سخن عشق نديدم خوش
  گوشمالي ديدم از هجران كه اينم پند بس/  ب) من كه قول ناصحان را خواندمي قول رباب

  آباد و گلگشت مصلّا را  كنار آب ركن/  ج) بده ساقي مي باقي كه در جنّت نخواهي يافت
  گيرد گيرد اين آتش، زماني ور نمي اگر مي/  د) من آن آيينه را روزي به دست آرم سكندروار

  ) ج، د، الف، ب4  ) د، الف، ب، ج3  ) د، ج، الف، ب2  ) الف، ب، ج، د1
 به كار رفته است.» آميزي حس. . «.  ةگزين جز بهها  گزينه ةدر هم - 15

  ) بوي خوش تو هر كه ز باد صبا شنيد / از يار آشنا سخن آشنا شنيد1
  كامم از تلخي غم چون زهر گشت / بانگ نوش شادخواران ياد باد )2
  ارچه جان بكاهد، گل عذر آن بخواهد / سهل است تلخيِ مي در جنب ذوق مستي) خار 3
  را زيبد لب لعل شكرخا  گر نفرين دعا گويم / جواب تلخ مي اگر دشنام فرمايي و )4

 آمده است؟ نادرستهاي كدام بيت آرايه - 16
  حقيقت، پرده برداري ز رخسار (تشبيه)/  چو در وقت بهار آيي پديدار )1
  آميزي)گوش ماند (حس ،كز همه شيرين سخني/  ليك چنان خيره و خاموش ماند )2
  بخشي)يله (جان ،داده تنش بر تن ساحل/  راست به مانند يكي زلزله )3
  نظير) بر دوش من (مراعات بوسه زند بر سر و/  سبزه در آغوش من ،چون بدوم )4

  كدام بيت با مصراع دوم بيت زير قرابت معنايي دارد؟ - 17
  »به نام كردگار هفت افالك / كه پيدا كرد آدم از كفي خاك «
 خاك ره بايد شمردن دولت پرويز را/  آدم ندارد قيمتي ملكت آل بني )1
  خاك ضعيف از تو توانا شده/  اي همه هستي ز تو پيدا شده )2
  هر چند فرق فرقد جاي نشست ماست/  رويم با پاسبان كويش در خاك مي) 3
  خاك بر سر جسم را چون جان تو راست/  تو نباشد گو مباشصورت ار با  )4

 ؟نداردكدام گزينه با بيت زير قرابت مفهومي  - 18
 »جانِ جاني ،شك يقين دانم كه بيفي كه گويم، بيش از آني / هر آن وص«
  ؟زبان ناطقه در وصف شوق ناالن است / چه جاي كلك بريده زبان بيهوده گوست )1
  شرح گفت / خاموشي از ثناي تو حد ثناي توست ) سعدي ثناي تو نتواند به2
  آيد  آيد / وصف تو به گفت برنمي وصل تو به وهم در نمي )3
  ) ما نتوانيم حق حمد تو گفتن / با همه كرّوبيان عالم باال4

 ؟نداردكدام گزينه با بيت زير قرابت مفهومي  - 19
 »تويي خلّاق هر دانا و نادانتويي رزاق هر پيدا و پنهان / «
  رهنما خلّاقپرور و  بنده رزاقآسمان /  نگهداردان و  دادار غيب )1
  در آموزش، سپاس نعمت خويش/ خدايا، هر كه را نعمت دهي بيش  )2
  ز من هست روزي و جان از من است / همه آشكار و نهان از من است )3
  صما (سخت و محكم) ةحاجت موري به علم غيب بداند / در بن چاهي به زير صخر )4

 ؟شود در بيت زير، از كدام گزينه دريافت مي» نيلوفري ةپرد«نظر از  معني مورد - 20
 »كيست كند با چو مني همسري؟نيلوفري /  ةدر بن اين پرد«
  روي چو آفتاب به چشم چو نرگست / آن تازگي دهد كه به نيلوفر آفتاب )1
  ) گر ز خود غافلم به باده و رود / نيستم غافل از سپهر كبود2
  به مهر منر اين گونه خواهد گذشتن سپهر / نخواهد شدن رام با ) ب3
 و ننمود چهرداشت  ) برين نيز بگذشت چندي سپهر / به دل در همي4
 

  

 )گواه(شاهد  – )1فارسي (

 ثير به سزايي در تراز آزمون بعدي شما دارد.أغيرحضوري هر آزمون، ت ةتحليل دفترچ
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  :عينِ الصحيح في التَّرجمة ».ه المنهمرةمع األسف، اليشكرونه الناس لنعمات ؛نعمهأإنَّ اهللا قد أنزل « - 21
  هاي ريزان او نيستند! ار نعمتزجاي تأسف است كه مردم شكرگ فرو فرستاده است؛ هايش را نعمتخداوند همانا  )1
  باشند كه خداوند آن را براي مردم نازل كرده است! هاي فراوان خداوند نمي ار نعمتمتأسفانه مردم شكرگز) 2
  كنند! اري نميزگ اسهاي ريزان سپ جاي تأسف است، مردم از او به خاطر نعمت ؛خودش را فرو فرستاد  اهللا نعمت) 3
  كنند! اري نميهاي ريزانش شكرگز او به خاطر نعمتمتأسفانه، مردم از  هاي خود را نازل كرده است؛ د نعمتخداونهمانا ) 4

 :عينِ الصحيح في التَّرجمة» .األرضِ النَّبات اهللاُ من الغُيومِ ماء فَيخرِج منَ ينزلُ« - 22

  د!رآو از زمين گياهان را بيرون مياد و خداوند از ابر باران فرو فرست )1
  د!رآو پس زمين گياهان را بيرون ميكند  ابرهاي خدا آبي را نازل مي) 2
  آمد! زمين بيرون مياز فرستاد و گياه  ابرها پايين ميرا از خدا آب ) 3
  رد!آو گياه را از زمين بيرون مي كند پس خدا از ابرها آبي را نازل مي) 4

 :في الجمل التّالية غير الصحيحةانتخب التّرجمة  - 23

  كند؟! چه كسي جز خدا باران را از ابر نازل مي المطر غير اهللا؟! :م يلغال من نزِمن ي )الف
  كنم! هاي فراوانش شكر مي من خداوند را به خاطر نعمت : منهمرة لنا!الذي أنعمه أنا أشكر اهللا الّ )ب
  !در آسمان پيدا كرد؟ را چه كسي ستارهخانم معلم پرسيد:  ؟! :النّجم في السماء دجأوسة: من رالمد سألَت )ج
  كنند! ين ميرا با تصاوير زيبا تزيدانشجويان كالسشان  ! :بالصور الجميلة نَّهتَزينُ الطّالبات صفّ )د
  ج -) الف 4  ج -) ب 3  د -ب  )2  د -ج  )1

 »؟يران حتّي اآلنإلي إهل سافرتنَّ «ل التالي؟ اما هو الصحيح في الجواب للسؤ - 24

1( ! !إلي نَعم، أنتنَّ تُحببنَ السفر إ )2  ال، مع األسف؛ لكننّا نُحب أن نُسافرَ   يرانَ
!إلي إافرنَ تُسنَّ كُكنّلال، مع األسف؛  )3 !إلي إنَعم، نحنُ ال نحب المسافرة  )4  يرانَ   يرانَ

  الْمرادفات:عين الصحيح في  - 25
!  هءضيا) القمرُ في ظُلمةِ اللّيلِ 1   حرارة جميلٌ جداً
  الضّياء في السماء!  الشَّرَرة) الشّمس الّتي خَلَقَها اهللاُ مثلُ 2
!  الْمطَرَ) عند مشاهدةِ السحابِ األسود في السماء نَفهم أنّ 3   الغَيم ينزِلُ
!  كاملةٍ) اهللاُ الّذي يرزقُنا هو الّذي ذو حكمةٍ 4   بالغة و قُدرةٍ كَثيرةٍ

  »!رةًينا في السنةِ الْماضيةِ في مزرعةِ قَريتنا ....... هذا العام و ....... شَجرةً كَبعرزالّذي  رُيالنّبات الصغ: «نِيللفراغَ حيالصح نيع - 26
1( دجـ أو 2  صار(   ـ نَزَلَ )3   نَما ـ صار 4  صار( نَما ـ خَرَج  

 :الخطأعين  - 27

1( ها الرّجالُ أ سافَرتحتّي اآلنَ؟! أي حتّي اآلنَ؟! )2  إلي مشهد أ أصدقائكم سافروا إلي مشهد  
  !أيتها الطّالبة أ سافَرت إلي مشهد حتّي اآلنَ؟ )4  أ أنتما قد سافَرتُما إلي مشهد حتّي اآلنَ؟! )3

 »! ………نحن : «للفراغ الخطأعين  - 28

  نصروا األصدقاء في واجبات المدرسةِ! )2  ة من الدهر!لقادرون علي حلّ المشاكل المحتم )1
3( نَ طالباتسمفموعظة المعلّم في الص شيئاً علي  )4  !ع في المدينة! دارٍكلّ جال نكتب  

 :في العبارات التالية الخطأميز  - 29

  جالنِ يسمعانِ صوت األطفالِ!الرّ )2    صوت المعلّمة! نعمتسيهنَّ  )1
  بعيها!تَّاسمعي صوت أمكُنَّ دائماً و ا )4  البات!سمعانِ صوت الطّالمعلّمتانِ سوف تَ )3

 :المضارع عن الفعلعين الصحيح  - 30

  لجمع المحاصيل! هه مساعدةً ولكن ال يساعدونطلب الرّجلَ من أقربائ )1
2(  أصدقائي في مكتبة المدرسةِ تطالعون الكتابرأيت!  
3( للطّالب: ي دقال المعلّمشاه!   نَ نتيجة الجهد في االمتحانِ
  لي محافظة مازندران و ال يرجع حتّي اآلنَ!جدتي حنونة هي سافرت إ )4

  

  

 )1قرآن ( ، زبانعربي

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

دقيقه 15

 ذاك هو اهللاُ
 متن درس + التّعارف

 5تا  1هاي صفحه

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

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

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف
 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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  گردد؟ كدام مورد مفهوم مي »الدنيا و اآلخرَةِ وابثَ اهللاِ فَعندمن كانَ يريد ثَواب الدنيا «از آية شريفة  - 31
  ) نزديكي و تقرب به خداوند، نزديكي مكاني و ظاهري است.1
  تنها بد نيست، بلكه ضروري و خوب است. نههاي آخرت  ) تالش براي رسيدن به نعمت2
  پذير هستند و تنها پاسخگوي برخي از استعدادهاي مادي ما هستند. ها محدود و پايان بستگي ها و دل ) برخي از هدف3
  سازند. ش را آباد ميخوي تكنند و هم سراي آخر هاي مادي زندگي استفاده مي هم از بهره ،) افراد زيرك با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلي خود4

  بريم؟ آفريني خلقت پي مي شريفه به مردوديت عبثعبارت ها و زمين به چه معناست و از كدام  حق بودن آفرينش آسمان - 32
  »عبِينَرض و ما بينَهما اللَقنَا السماوات و االَو ما خَ«هدفمندي خلقت ـ ) 1
  »الحقّا بِلّما الَقنَاهما خَ«هدفمندي خلقت ـ ) 2
  »الحقّا بِما الّلَقنَاهما خَ«عادالنه بودن خلقت ـ ) 3
  »عبِينَو االَرض و ما بينَهما ال لَقنَا السماواتو ما خَ«عادالنه بودن خلقت ـ ) 4

  مقصد نهايي انسان باشد؟ ،چرا شايسته است كه تنها تقرب و نزديكي به خداي بزرگ - 33
  كند. تر مي دهد و جان و دل خود را به خداوند نزديك ي خود را در جهت رضاي خدا انجام ميچون انسان تمام كارهاي دنيو) 1
  خواهد. پايان مي ها را به صورت بي طلب است و خوبي نهايت چون روح انسان بي) 2
  شود. هاي دنيايي نمي مندي انسان از نعمت هاي اخروي، مانع بهره چون اصل قرار گرفتن هدف) 3
  تر است. د ما به نيازهاي ما آگاهوتر و از خ از همه به ما مهربان چون خداوند) 4

  كنند؟ تقرّب بيشتر به خدا، محصول چيست و افراد با ذكاوت، چگونه اهدافي را انتخاب مي - 34
  ها ـ جامع و دربردارنده ها و زيبايي كسب فضيلت) 2  طلب نهايت ها ـ همسو با ميل بي ها و زيبايي كسب فضيلت) 1
  طلب نهايت ها ـ همسو با ميل بي وجو كردن سرچشمة خوبي جست) 4  ها ـ جامع و دربردارنده وجو كردن سرچشمة خوبي جست) 3

  سرحد نداشتن رشد و كمال، مربوط به كدام دسته از موجودات است و نوع استعدادهاي آنها به چه صورت درون آنها نهادينه شده است؟ - 35
  ها ـ استعدادهاي مادي و معنوي فراوان انسان) 2  تنوع معنويها ـ صرفاً استعدادهاي م انسان) 1
  گياهان و حيوانات ـ صرفاً استعدادهاي متنوع معنوي) 4  گياهان و حيوانات ـ استعدادهاي مادي و معنوي فراوان) 3

  ؟»ندارند يا بهرهدر آخرت هيچ «و  »د شدنپاداش داده خواه« :فرمايد ترتيب در مورد چه كساني مي آيات قرآن كريم به - 36
  گويند خداوندا در دنيا به ما نيكي عطا كن. اند ـ كساني كه مي كساني كه خواستار دوري از آتش جهنم) 1
  طلبند. اند ـ كساني كه تنها زندگي زودگذر دنيا را مي كساني كه خواستار دوري از آتش جهنم) 2
  گويند خداوندا در دنيا به ما نيكي عطا كن. كساني كه ميكساني كه سراي آخرت را طلب كنند و همراه ايمان، كوشش كنند ـ ) 3
  طلبند. كساني كه سراي آخرت را طلب كنند و همراه ايمان، كوشش كنند ـ كساني كه تنها زندگي زودگذر دنيا را مي) 4

  كند و كدام عبارت شريفه مؤيد آن است؟ ت الهي چه چيزي را اقتضا ميمبا انديشة اسالمي، حك مطابق - 37
  »ما خَلَقنا السماوات و االَرض«هر كار بيهوده در برنامة زندگي مخلوقات ـ نفي ) 1
  »هما الّا بِالحقّما خَلَقنا«نفي هر كار بيهوده در برنامة زندگي مخلوقات ـ ) 2
  »ما خَلَقنا السماوات و االَرض«عبث از ارادة الهي ـ  و طلاب نفي افعال) 3
  »هما الّا بِالحقّما خَلَقنا«عبث از ارادة الهي ـ  و طلابنفي افعال ) 4

كنيم، بهتر بتواند پاسخگوي اين دو ويژگي باشد،  ، اگر هدفي را كه انتخاب مي»طلبي او نهايت بي«و » متنوع بودن استعدادهاي انسان«با توجه به دو ويژگي  - 38
  است. ………آن هدف، 

  ها ها و خوبي سرچمشة زيبايي) 4  تر كامل) 3  مقصود و هدف نهايي ما) 2  حق) 1
  هاي اخروي، . . . اي دارند و اصل قرار گرفتن هدف مطابق آيات قرآن كريم، چه كساني از كار خود نصيب و بهره - 39

  شوند. يوي نميهاي دن مندي انسان از نعمت مانع بهره - كنند نيكي در دنيا و آخرت و نگاه داشتن از عذاب آتش را درخواست مي كساني كه از خداوند، عطاي) 1
  شوند. هاي دنيوي مي مندي انسان از نعمت مانع بهره - كنند كساني كه از خداوند، عطاي نيكي در دنيا و آخرت و نگاه داشتن از عذاب آتش را درخواست مي) 2
  شوند. هاي دنيوي مي نعمتمندي انسان از  مانع بهره - كنند و مؤمن هستند طلبند و براي آن سعي و كوشش مي كساني كه سراي آخرت را مي) 3
  شوند. هاي دنيوي نمي مندي انسان از نعمت مانع بهره - كنند و مؤمن هستند آن سعي و كوشش مي  طلبند و براي كه سراي آخرت را مي  كساني) 4

  رود. ميخاص خود به سراغ هدفي  ………و  ………است و هر كس با  ………طلب، در زندگي خود همواره در حال انتخاب  نهايت انسان بي - 40
  نگرش - بينش  -برنامه ) 4  اعتقاد -ايمان  - مسير زندگي ) 3  اعتقاد –ايمان  - الگو ) 2  نگرش - بينش  -هدف ) 1

دقيقه 10 )1( دين و زندگي

 شهيتفكر و اند
 هدف زندگي

 24تا  11هاي صفحه

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

 توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10خود را بنويسيد: از هر  10گذاري چند از هدف
 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- Some animals have special colors called … coloration that makes it difficult for hunters to see them. 

1) attentive 2) endangered 3) protective 4) saved 

42- Martha wasn’t showing any interest in the class and she … told me her summer plant testing project was 

not going well. 

1) verily 2) recently 3) hopefully 4) carefully 

43- A:What are you going to do there? 

B: I’m going to write a … special report about the museum of Nature and Wildlife. We can see different sea 

animals, such as fish and … there, too. 

1) plain - goats 2) few - goats 3) plain - whales 4) few - whales 

44- One classroom was totally … and the other one was badly damaged before the firefighters could put out the 

fire. 

1) increased 2) destroyed 3) died out 4) matched 

45- Some people in the cities of Noor and Gorgan cut down trees and throw away rubbish in lakes. Mr. Rohi, 

how do you teach your students to pay more attention to nature …? 

1) instead 2) really 3) anymore 4) orally 

46- These days people want to write and … about bad and negative news as there is few interesting ones. 

1) enjoy 2) prepare 3) hear 4) visit 

 

The World Wide Fund for nature (WWF) is an international organization founded in 1961, working in the field 

of wilderness protection. WWF is supported mostly by people and protects …(47)… animals and their homes. 

Thanks to this organization, a lot of species of animals are still …(48)… . Their …(49)… is serious and well 

designed. They use many experts in their job. One of the weapons that they use is teaching people how to 

…(50)… . It is cheaper and more effective than any other actions. 

47- 1) from 2) of 3) –  4) on 

48- 1) alive 2) living 3) live 4) lived 

49- 1) example 2) plan 3) plane 4) pain 

50- 1) take more care of wildlife  2) take care more of wildlife 

3) take wildlife more care of  4) take wildlife of more care 

 )1(زبان 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: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the 
correct choice on your answer sheet. 

دقيقه 15

Saving Nature 
 Grammar يتا ابتدا
 23تا  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
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  كدام مجموعة زير نامتناهي است؟ - 51
]اعداد حقيقي بازة  )2  هاي عصبي مغز يك انسان سلول ةمجموع )1 , ) ( , )  2 1   
3( \W      4( 10هاي صحيح عدد  مجموعة شمارنده  

 مجموعة نمايش هندسي - 52   , [ , ) [ , ]  2 1 3 7 4 5  است؟روي محور كدام  

1(   

2(  

3(   

4(   
مند  نفر حداقل به يكي از اين دو ورزش عالقه 32مند هستند. اگر  نفر به فوتبال عالقه 18نفر به ورزش واليبال و  24آموز يك مدرسه،  دانش 47از بين  - 53

  مند هستند؟ باشند، چند نفر فقط به ورزش واليبال عالقه
1( 17  2( 24  3( 12  4( 14  

A مجموعة بناميم، Bو  Aرا به ترتيب  56و  32طبيعي دو عدد  هاي شمارنده ةاگر مجموع - 54 B چند عضو دارد؟  
1( 9  2( 10  3( 12  4( 14  

  متناهي هستند؟ ةهاي زير بيانگر يك مجموع چه تعداد از مجموعه - 55
A  : 7پذير بر  طبيعي بخش مجموعه اعداد  
B : ها  هايي كه مركز آن مجموعه تمام دايره( , )0   است. 0
C : زمين مجموعه كل جانوران روي كرة  
D : باشد. 5ها  كسرهاي منفي كه مخرج آن ةمجموعه كلي  
E : هاي چاپ شده در ايران كتاب ةمجموعه كلي  
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

  است؟ نادرستكدام گزينه  - 56
Aاگر  )1 B  وB گاه  اي متناهي باشد، آن مجموعهA .نيز متناهي است  
 متناهي است.نا ةيك مجموع 100هاي طبيعي عدد  مجموعة مضرب )2

Aاگر  )3 B  وA گاه  اي متناهي باشد، آن مجموعهB .نيز متناهي است  

)حاصل  )4 , ) ( , )
1 1 1 12 2 2  .تهي است  

xمجموعة جواب نامعادلة  Aاگر  - 57
x x  5 1 22، B ( , ] [ , )   0 1  و حاصل ،مجموعة مرجع باشد(A B) كدام است؟  

1(  ( , ] ,0 1 2 6   2( ( , ) ( , )
2 10 19 3   3( ( , ] [ , )2 10 19 3  4( ( , ) ( , )0 1 2 6   

A) حاصل ،دلخواه ناتهي باشند دو مجموعة Bو  Aاگر  - 58 B ) (B A )    كدام است؟همواره  
1( A B   2( A   3( B   4( B A   

 دقيقه 35 ) 1(رياضي

 مجموعه، الگو و دنباله
و  يمتناه يهامجموعه
 كيو متمم  ينامتناه

 مجموعه
 13تا  1هاي صفحه

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

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

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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n(U) ،مجموعة مرجع Uاگر  - 59 100، n(A)  20 ،n(B )  n(Aو  60 B) 15  ،باشدn(A B) كدام است؟  
1( 45  2( 60  3( 75  4( 80  

Aاگر  - 60 {x | x , x }   2 6، A B ( , ) 3 6  وA B [ , ] 2 7 مجموعة  ،باشدB كدام است؟  
1( [ , )3 7   2( ( , ]2 7   3( ( , ]3 7   4( [ , )2 7   

  است؟ درستكدام گزينه همواره  - 61
Aدو مجموعة نامتناهي باشند،  Bو  Aاگر  )1 B .نيز نامتناهي است  
Aدو مجموعة نامتناهي باشند،  Bو  Aاگر  )2 B .نيز نامتناهي است 

Aدو مجموعه باشند كه  Bو  Aاگر  )3 B  وB ،نامتناهي باشدA .نيز نامتناهي است  
Aدو مجموعه باشند كه  Bو  Aاگر  )4 B  وA ،نامتناهي باشدB .نيز نامتناهي است  

غيرتهي باشند، مجموعه  ةدو مجموع Bو  Aاگر  - 62   B (B A) (B A) B     ) همواره كدام است؟U مجموعة مرجع است(  
1( A   2( U   3( B   4(    

A) ،دلخواه ناتهي ةدو مجموع Bو  Aاگر  - 63 B)  وU حاصل عبارت  ،مرجع باشد ةمجموع [(A B) B ] [(B A) A]     كدام است؟  
1(    2( A B   3( B A   4( U   

  دو مجموعة نامتناهي هستند كه اشتراكشان متناهي خواهد بود؟ ،كدام دو مجموعة زير - 64
 رقمي مجموعة اعداد طبيعي دو ،مجموعة اعداد گويا )2  2/0تر از  بازة اعداد كوچك ،8و  1/0بين  بازة بستة )1

  ايرانيافراد مجموعة  ،هاي روي زمين مجموعة انسان )4  مجموعة اعداد اول ،5هاي عدد  مضرب ةمجموع )3
Uاگر  - 65 { , , , ..., } 1 2 3 A)مجموعة دلخواهي باشد، مجموعة  B و 20تر از  مجموعة اعداد اول كوچك A ،مجموعة مرجع 20 B) (A B)    چند عضو دارد؟  

1( 12  2( 13  3( 7  4( 9  
n(U)باشند، به طوري كه  U هايي از مجموعة مرجع زيرمجموعه Bو  Aاگر  - 66  80، n(A)  30، n(A B) 10، n((A B) )  20  ،باشد

n(B A ) كدام است؟  
1( 20  2( 30  3( 25  4( 35  

67 - 1
Aفقط عضو  U مرجع ةاز اعضاي مجموع 3 B  ةدرصد اعضاي مجموع 10هستند و U،  هم عضوA  و هم عضوB  هستند. اگرn(A )  باشد،  34

  چند عضو دارد؟ Aمجموعة 
1( 26  2( 16  3( 50  4( 60  

  باشند؟ هاي زير صحيح مي گاه چه تعداد از تساوي آن جدا از هم نباشند Bو  A ةمرجع و دو مجموع ةمجموع Uاگر  - 68
a) A A U b)B B c)(A B) A B

d) A (A B) A B e) A B A B f )U (A B) (A B)

       
       

   
   

  

1( 3  2( 4  3( 5  4( 6  
نفر نيز عضو هيچ يك از اين دو گروه نيستند. چه  5و  هستندنفر عضو گروه تئاتر  12آموزان عضو گروه سرود و  نفر از دانش 18نفره،  30در يك كالس  - 69

  هاي سرود يا تئاتر هستند؟ آموزان اين كالس فقط عضو يكي از گروه تعداد از دانش
1( 15  2( 20  3( 25  4( 30  

n(U) ،مجموعة مرجع Uاگر  - 70  50 ،n(A )  22، n(A B)  n(B)و  20 n(A)
1
n(Aگاه  آن ،باشد 2 B) كدام است؟  

1( 32  2( 34  3( 36  4( 38  

  

  باشد. هاي استاندارد كنكور مي هاي كانون با سؤال آزمونهاي  هدف از آزمون گواه مقايسة سؤال
  گيرند. اي در نظر مي هاي كانون در كارنامه براي آن تراز جداگانههاي طراحي جديد آزمونبه همين دليل براي مقايسه با سؤال
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  كل كدام است؟ش ني. مساحت ادهند يم يشكل هندس كي ليدو تا سه واحد است، تشك نيب واقع در آن صفحه Oة آنها از نقط ةكه فاصل از صفحه ينقاط - 71
1( 5   2( 5   3( 6   4( 6   

BC وجود دارد كه در آن ABCچند مثلث متمايز  - 72  7، AB    باشد؟ 5برابر  BC وارد بر ةو طول ميان 2
  صفر )4  شمار بي )3  2 )2  1 )1

  باشد؟واحد  3هم به فاصله  dو از خط  واحد 3به فاصلة  Aوجود دارد كه از نقطة  در صفحه حداكثر چند نقطه - 73
  شمار بي )4  1 )3  2 )2  3 )1

XOYˆبراي رسم نيمساز زاوية  - 74    كنيم: گونه عمل مي اين 60°
كه  Rهاي  دو كمان به شعاع Bو  Aقطع كند. سپس به مركزهاي  Bو  Aرا در  OYو  OXكنيم تا  كماني به شعاع واحد رسم مي Oابتدا به مركز «

R a .رسم مي كنيم «  
  كدام است؟ aكمترين مقدار 

1( 1  2( 1
2  3( 3

2   4( 2 3
3   

به يك فاصله بوده و از نقطة  dو  dاند. حداكثر چند نقطه در صفحه وجود دارد كه از خطوط  در يك صفحه مفروض Mو نقطة  dو  dدو خط متقاطع  - 75
M  به فاصلة ثابتr د؟واقع باش(r )0  
  4 )4  2 )3  1 )2  هيچ )1

به يك  Bو  Aوجود دارد كه از  چند نقطه به فاصلة واحد از خط  حداكثر اند. مفروض واحد از خط  4و  2هاي  به ترتيب به فاصله Bو  Aدو نقطة  - 76
  فاصله باشد؟

  شمار بي )4  3 )3  2 )2  4 )1

ABكه در آن  ABCدر مثلث  - 77 AC،  عمودمنصف ضلعBC،  ضلعAC  را درM  كند، زاوية  ميقطعˆBMC برابر كدام است؟  

1( Â
2   2( ˆ ˆˆA B C    3( 

ˆ ˆA B
2   4( 

ˆB̂ C
2   

  كدام است؟ EDواقع باشد، آنگاه طول  CDروي عمودمنصف  Eدر شكل مقابل اگر  - 78
1( 5/3 

2( 4  
3( 5 

4( 5/4  
اي خارج يك خط، خطي موازي با آن رسم كنيم. براي انجام اين كار حداقل چند كمان  خط، از نقطه خواهيم به كمك روش رسم عمودمنصف يك پاره مي - 79

  بايد رسم كنيم؟
1( 3  2( 4  3( 5  4( 6  

  ؟نيستمنحصر به فرد در صورتي كه قابل رسم باشد  مورد نظر، ، چهارضلعيهاي زير حالتيك از  كدام در - 80
  داشتن طول و عرض مستطيل )2    داشتن طول قطر مربع )1
  االضالع داشتن طول دو قطر متوازي )4  لوزي داشتن طول يك ضلع و يك قطر )3

 دقيقه 15 ) 1(هندسه

  يهندس يهاميترس
 و استدالل

 يهندس يهاميترس
 16تا  9هاي صفحه

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

D
A

C

B

E

6

9
4

�

�
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  هاي زير صحيح است؟ چه تعداد از عبارت - 81
  هاي فيزيكي در گذر زمان، نقطة قوت علم فيزيك است. اصالح نظريه) الف
  در طول زمان همواره معتبر نيستند و ممكن است تغيير كنند. يفيزيك هاي نظريه) ب
  فيزيك ايفا كرده است.آزمايش و مشاهده بيشترين نقش را در تكامل علم ) پ
  ) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1

  پوشي كرد؟ توان چشم به ترتيب از راست به چپ از اثر كدام موارد مي» ر آلومينيميگوي توپ«و يك » مييورقة نازك آلومين«سازي سقوط يك  در مدل - 82
  يتغييرات نيروي گرانش - مقاومت هوا ) 2  جرم گوي - تغييرات نيروي گرانشي  )1
  چرخش گوي -  يتغييرات نيروي گرانش )4    مقاومت هوا -  وزش باد )3

  به درستي قرار گيرند؟ زيرجدول » پ«و » ب«، »الف«ترتيب در جاهاي  توانند به شده در كدام گزينه، مي هاي اشاره كميت - 83
    تندي متوسط - اي تندي لحظه - جريان الكتريكي )1
  نيرو - شتاب متوسط -دما )2
    فشار - اي لحظه تندي -مقدار ماده )3
  انرژي - اي شتاب لحظه -روشناييشدت ) 4

و براي شخص  m1دست اندازه بگيريم. اگر اين فاصله براي يك شخص انگشت نوك بيني تا نوك  ةفاصل ةجسمي به طول چهار متر را به وسيل خواهيم مي - 84
  ؟دهندة نياز ما به چه نوع يكاهايي است اختالف نشاناست و اين  چند واحدگيري،  به عنوان نتيجة اندازهشده  اختالف اعداد گزارش ،باشد cm80ديگر 

  تغيير نكنند. يكاهايي كه - 1) 2  .دنداراي قابليت بازتوليد باشيكاهايي كه  - 1) 1
  يكاهايي كه تغيير نكنند. -8/0) 4   .دنداراي قابليت بازتوليد باشيكاهايي كه  -8/0) 3

  ؟نيست SIدر دستگاه » فشار«يكاي كدام گزينه، معادل يكاي فرعي كميت  - 85

1( 
³o] JIT{
SeIv¶


  2( Ároº H
´\e  3 (  4( »oÃº ÂÄI]ï¾MI]

´\e    

  ؟ها متفاوت است ساير گزينه ايربكار رفته  ، با تعداد يكاهاي بهSIيك از مفاهيم فيزيكي زير در  كدام يكاي كار رفته در تعريف تعداد يكاهاي اصلي به - 86
  آهنگ تغيير سرعت )4  فشار )3  نيروي گرانشي )2  انرژي جنبشي )1

  هاي ذكر شده آمده است؟ هاي زير بياني صحيح و كامل براي كميت در چند مورد از عبارت ،ها اي بودن كميت ا نردهبا توجه به برداري ي - 87
  كيلومتر بر ساعت 80ب) سرعت =     نيوتون 850=  الكتريكيالف) نيروي 

  كيلوگرم (به طرف پايين) 20) جرم = ت    آمپر 10پ) جريان الكتريكي = 
  صفر) 4  سه )3  دو )2  يك )1

كشاورزي داراي زميني به مساحت  - 88 45 كيلوگرم زعفران برداشت كند، كل زعفران  9مترمربع است. چنانچه اين كشاورز از هر هكتار زمين خود  10
  گرم در نظر بگيريد.) 5/4(هر مثقال را  ؟برداشتي او معادل چند مثقال است

1 ( 22 10  2( 310   3(  32 10  4(  410   
) ؟متر است ند ميليكنيم. قطر هر حلقه چ كوچك و چسبيده به هم درست مي ةحلق 50تعداد  ،هكتومتر 628/0توسط سيمي به طول  - 89 / )  3 14   

1( 100  2( 200  3( 400  4( 800  

cmاگر شخص فرياد بزند و تندي صوت در هوا ثابت و برابر  .بيند ذرعي خود مي 150در كنار يك كوه قرار گرفته و كوه ديگري را در فاصلة  شخصي - 90
s




23/12 10 

  ).متر است سانتي 104(هر ذرع معادل  ؟خواهد شنيد ذرعي) 150از كوه دوم (در فاصله باشد، شخص پس از چند ثانيه براي دومين بار انعكاس صداي خود را 
1 (5/0  2 (1  3 (2  4 (4  

  ؟مخزن كدام است مقطع سطحمساحت از يك نوع الكل را در خود جاي داده است.  L810مقدار  ،m710اي شكل به ارتفاع  مخزني استوانه - 91
  ده مگامتر مربع) 4   ده كيلومتر مربع )3   يك دكامتر مربع )2  يك هكتومتر مربع ) 1

دقيقه 30 )1فيزيك (

 گيريفيزيك و اندازه
 يريگاندازه انيتا پا 1فصل 

 كاهاي يالمللنيو دستگاه ب
 13تا  1هاي صفحه

  برداري  اي نرده  فرعي  اصلي  كميت
          الف
          ب
          پ

 

  جرم
 زمان)طول(2

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 ، )1( فيزيكهاي 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
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  متر در نظر بگيريد.) سانتي 5/2اينچ و هر اينچ را معادل  12(هر فوت را معادل  ؟كند ميرا به درستي كامل  زيركدام گزينه، جاي خالي عبارت  - 92
/ ft in

cm / ft in




 2
0 05 3 1
2 0 15   

1 (/ in22 5   2 (in2   3 (/ cm6 25   4 (/ ft20 2   

2فرض كنيد، رابطة - 93 21 1
2 2Fx yx zv   درSI هاي  براي جسمي برقرار است. اگر كميتF ،x  وv جايي و تندي باشند، يكاي  ترتيب نيرو، جابه به

  ؟ترتيب از راست به چپ مطابق با كدام گزينه است به zو  yهاي  كميت

1 (kg

s2 ،kg   2(kg

s
 ،kg     3 (kg

s2 ،kg

s
  4 (kg

s
 ،kg

s
  

  ؟چه تعداد از تبديل يكاهاي زير درست است - 94

g (الف g

cm m


  12

3 32 2 10 kg.m (ب  dag.mm

s ds
  3

2 25 5 10 m (پ   mm

hs ns
 

3 328 8 10   

   3 )4   2 )3   1 )2  صفر) 1

95 - kg

L
  ؟يك از يكاهاي زير است معادل كدام

1 (kg

m3   2 (mg

mm3   3(cg

cm3    4 (g

cm


3   

  ؟است نادرستيك از تبديل واحدهاي زير  كدام -96

1( kg.m g.dm

s .mol.K das .Tmol.K

 
  

2 215 10
2 25 10 5 10    2(Tg.mm pg.km

Ms .mmol.K ms .Mmol.K


2 23
2 210 1  

3 (MJ mJ

mg.K Mg.K
 9 910 10    4 (kJ J

kg.K g.K
1 1  

/ اگر جرم يك زنبور عسل - 97 kg0   ؟كدام است گرم برحسب ميلي نمادگذاري علمي با رعايتباشد، اين جرم  00015

1(41 5 10/     2(11 5 10/     3( 215 10    4(/  21 5 10    

g.Mmكميتي به صورت - 98
/

(ms)

 4
20 009   ؟كدام است SIبرحسب يكاهاي اصلي  و صورت نمادگذاري علمي گزارش شده است. اين گزارش به 10

1(  39 10    2(  29 10    3( /  30 9 10    4( /  40 9 10   

آب با آهنگ حجمي  - 99
3

49 10 cm

min
  به ظرف شكل زير وارد و با آهنگ حجمي

3
0 5 dm

/
s

شود. اگر ارتفاع اولية آب  از شير خروجي آن خارج مي 

10داخل ظرف  4/ h 2) باشد، نسبت 2برابر مدت زمان پر شدن قسمت ( 3)، 1قسمت ( بقية و مدت زمان پر شدن
1

h

h
  ؟كدام است 

1 (1
3   

2 (0 4/   
3( 2 5/   
4 (3   
  

mاستخري به شكل مكعب مستطيل به ابعاد قاعدة  -100 m22 گالن بر دقيقه آب آن را تخليه كنيم،  5/0پر از آب است. اگر توسط شيري با آهنگ  20

mmآهنگ كاهش ارتفاع آب استخر چند 
s

4/(هر گالن معادل  ؟است    ليتر است.) 4

1(  31 1012   2( 31 106    3( 61 106    4( 61 1012    

A =1
1m2

A =2 0/5 m2

h
1

h
2
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  است؟ نادرستكدام گزينه  - 101
  باشد. مي عدد جرميعدد اتمي، نماد شيميايي، نام و  :اي حاوي اطالعات هر خانه جدول دوره) 1
  اتمي هنوز خاصيت پرتوزايي دارند. ) پسماندهاي راكتور2
  باشد. مي %90فراواني حدود ترين عنصر در سياره مشتري گاز هيدروژن با درصد  ) فراوان3
   سنگي نيز معروف است. ةزمين به سيار ة) سيار4

Eدر يون  ها و الكترون ها نوترون شمار اختالف - 102 207 از راست ترتيب  هاي آن به شمار نوترون و همچنين Eعدد اتمي عنصر  .باشد مي 45 با برابر 2
   ؟كدام استبه چپ 

1( 45  - 120  2 (80 – 127  3( 45  - 80  4( 80  - 209  
گردند. همچنين  تر تشكيل مي سبك عنصرهاي از ………تر  سنگين از يك ستاره و در يك ستاره عنصرهاي ………از نظر زماني يك سحابي  - 103

  است. ………هاي  بسيار بيشتر از واكنش ………هاي  انرژي واكنش
  اي ـ شيميايي هسته) زودتر ـ ديرتر ـ 2  اي ـ شيميايي ديرتر ـ ديرتر ـ هسته )1
  اي ) زودتر ـ ديرتر ـ شيميايي ـ هسته4  اي ـ شيميايي ديرتر ـ زودتر ـ هسته )3

  چه تعداد از موارد زير صحيح است؟ - 104
  گيرد. در قلمرو علم تجربي قرار مي »؟هستي چگونه پديد آمده است«الف) پاسخ به پرسش 

  خورشيدي انجام گرفت. ةناخت بيشتر سامانبراي ش 2و  1ب) سفر طوالني و تاريخي دو فضاپيماي وويجر 
  هاي شيميايي در اتمسفر آنها باشد. تركيب و تواند حاوي اطالعاتي از قبيل نوع عنصرهاي سازنده پ) شناسنامة فيزيكي و شيميايي يك سياره مي

  كند. ها نميت) مطالعة كيهان و به ويژه سامانة خورشيدي، كمك چنداني براي پاسخ به پرسش چگونگي پيدايش عنصر
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

  باشند؟ كدام موارد از مطالب زير صحيح مي - 105
  درصد عنصرهاي شناخته شده، ساختگي هستند. 26الف) 
  شود. هاي تكنسيم و فسفر در ايران توليد مي يوايزوتوپدب) را

  كنند. پ) در تودة سرطاني فقط گلوكزهاي حاوي اتم پرتوزا تجمع مي
  موجود در جهان بايد به طور مصنوعي توليد و ذخيره شوند. Tc99ت) همة 

  تواند طال توليد كند. شيمي و فيزيك، انسان مي ث) با پيشرفت علم
   »ث« ،»ب«) 4  »ت« ،»الف«) 3  »ت«، »پ«، »ب«) 2  »ث«، »ب«، »الف« )1

  ؟اند نادرستچند مورد از مطالب زير  - 106
   در سيارة مشتري و زمين عنصرهايO  وS باشند. مشترك مي  
  باشد. ششمين عنصر از نظر فراواني مي ، گوگرددر سيارة مشتري و زمين  
   ميليون كيلومتري بود. 7تقريبي  ةزمين گرفت از فاصل ةپيش از خروج از سامانه خورشيدي از كر 1آخرين تصويري كه وويجر  
  1 )4  2 )3  3 )2  صفر )1

  ……… جز به ،زير صحيح هستند هاي گزينههمة  - 107
Fe56در  )1

  ها است. عدد كمتر از تعداد نوترون 4ها  ، تعداد پروتون26
  با هم برابر است. Br35و  Cl17هاي  ) تعداد الكترون2
  پايدارند. ،است 5/1از  تر هاي آنها برابر يا بيش ها به پروتون هايي كه نسبت تعداد نوترون ) برخي از هسته3
Mg24) در 4

  ها با هم برابر است. ها و الكترون ها، نوترون ، تعداد پروتون12
  است؟ليم، باريم و بور به ترتيب از راست به چپ به درستي نوشته شده يرببرم،  عنصرهاي شيميايي در كدام گزينه نماد - 108

1 (B  - Br  - Be  - Ba 2 (Be  - Ba - B – Br  3 (Br  - B  - Ba  - Be 4 (Br  - Be  - Ba  - B  
  كند؟ كدام گزينه عبارت زير را به درستي تكميل مي - 109

  »اند. شده سازماندهي گروه ……… و ورهد ………و در  ………، عنصرها بر اساس افزايش امروزي اي در جدول دوره«
  17 -  8 - جرم اتمي  )4  8 - 7 -عدد اتمي  )3  18 – 7 -عدد اتمي  )2  18 -  7 -عدد جرمي  )1

  شرايط مشابهي دارند؟ ،هاي يك عنصر در چند مورد زير ايزوتوپ - 110
 ها تعداد الكترون  پايداري 

 پذيري واكنش    چگالي 
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1    

 دقيقه 25 ) 1شيمي (

كيهان، زادگاه الفباي هستي
بندي تا پايان طبقه 1فصل 

 عنصرها
 13تا  1هاي صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 ، )1( شيميهاي 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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 هاي (آ) و (ب) در كدام گزينه آمده است؟  پاسخ درست به پرسش - 111

  دانند؟  آ) برخي از دانشمندان سرآغاز كيهان را با چه اتفاقي همراه مي
  گيرد؟  هايي انجام مي ها با دماي بسيار باال و ويژه، معموالً چه واكنش ب) درون ستاره

  شيميايي  ـها  ) انفجار ناشي از مرگ ستاره2     شيميايي ـ) مهبانگ 1
  اي  هسته ـها  ) انفجار ناشي از مرگ ستاره4    اي هسته ـ) مهبانگ 3

 ………است، اين دو اتم،  Aتر از  يك واحد بيش Bداراي عدد جرمي يكساني هستند و عدد اتمي  Bو  Aهاي خنثي  اتم - 112

      ) شمار نوترون مساوي دارند. 2   هايي از يك عنصرند. ) ايزوتوپ1
  ) داراي مجموع پروتون و نوترون مساوي هستند.  4 هاي مساوي هستند. ) داراي شمار الكترون3

Cdهاي يون نسبت تعداد نوترون - 113 112 2
Feهاي يون ها و الكترون به اختالف تعداد نوترون 48 56 2

   كدام است؟ 26

1 (25
14  2 (56

3  3 (32
3  4 (56

22  

 هاي ساختگي هيدروژن درست است؟ كدام مقايسه براي زمان ماندگاري ايزوتوپ - 114

1 (H H H H  5 6 4 7
1 1 1 1  2 (H H H H  4 5 6 7

1 1 1 1  3(H H H H  4 5 6 7
1 1 1 1  4 (H H H H  6 7 4 5

1 1 1 1  
 هستند؟  نادرستدرون كادرهاي مشخص شده  هاي عبارتزير، چه تعداد از  ةبا توجه به جمل - 115

 تكنسيم  از 99
43Tc  حاوي هاي اتم  با   يد هاي اتم  شود زيرا تيروئيد استفاده مي ةبراي تصويربرداري غد Tc99

   مشابهي دارند. ةانداز  43

      شود.  تيروئيد، امكان تصويربرداري فراهم مي ةمقدار اين ذره در غد  افزايش با  
1 (2  2 (3  3 (1  4 (4  

  است؟ نادرستكدام گزينه  - 116
    گويند.  دار مي ) به گلوكز حاوي اتم پرتوزا، گلوكز نشان1
  ) دود سيگار و قليان مقدار قابل توجهي مواد پرتوزا دارد. 2
  دار است.  گلوكز نشان ةنشان دهند Aسرطاني و قسمت  ةتجمع گلوكز معمولي در تود ةنشان دهند B) قسمت 3
  هايي هستند كه رشد غيرعادي و سريع دارند.  هاي سرطاني، ياخته ) توده4
 

ها را از راست  سوم كدام است؟ (گزينه ةاول و دور ةعنصرها، جاي دارند و تفاوت عدد اتمي گاز نجيب دور گازهاي نجيب در كدام گروه جدول تناوبي - 117
  به چپ بخوانيد.)

1 (17 ،16  2 (17 ،18  3 (18 ،17  4 (18 ،16  
 تري دارد؟ به خواص شيميايي كدام عنصر شباهت بيش As33خواص شيميايي عنصر - 118

1 (Si14  2 (I53  3 (Sb51  4 (Cl17   
 ؟جاي دارد اي جدول دوره سوم و گروه چهاردهم ةدوردر زير  عنصرهاييك از  كدام - 119

1 (Mg12  2 (Si14  3 (Ca20  4 (Ge32  

A با توجه به ذرات - 120
Z E1 ،A

Z D


1
2 ،A

Z C  وA
Z B2 كدام گزينه درست است؟ ،(A,Z )1   

  باشد. B مكان اتم تواند هم مي C) اتم 1
  است. E و مشابه چگالي اتم  اندازه الزاماً هم C) چگالي اتم 2
  اي (تناوبي) قرار داشته باشد. در يك خانه از جدول دوره B تواند با اتم نمي D ) اتم3
  اشد.ها برابر ب در واكنش Bهاي مبادله شده توسط اتم تواند با تعداد الكترون كند، مي ها مبادله مي در واكنش Dهايي كه اتم ) تعداد الكترون4

  

 )گواه(شاهد  –) 1شيمي (

هاي عمومي گزينش  هاي جامع براي درس هاي اختصاصي و كتابهاي آبي كانون براي درسسؤالي از كتاب10آزمون گواه (شاهد) يك آزمون
 ها الزامي است. گيرند و پاسخ دادن به آنها در نظر مياي براي آنشود كه در كارنامه تراز جداگانه مي
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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.  درس، از لحاظ زمان كافي و از لحاظ كيفيت كامالً 2گذاري  هدفوگوي ما دربارة  ) 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
  د.تماس تلفني نگرفتن) 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؟
  ا شما تماس گرفت؟ ب 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؟  يك ماه گذشته تا كنون طيآيا 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
  ا اولياي من تماس نگرفته است.) خير،ايشان هنوز ب4

  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
  ) ضعيف4  ) متوسط3  ) خوب   2  ) خيلي خوب1

  ترك حوزه –پايان آزمون         
  شود؟ داده ميخروج زودهنگام ي  اجازه قبل از پايان آزموني شما به داوطلبان  آيا در حوزه - 297
    شود. ي ترك حوزه داده مي ) بله، قبل از پايان آزمون اجازه1
    ) گاهي اوقات2
      ) به ندرت3
  گاه ) خير، هيچ4

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

 پشتيبــان


