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  است؟ نادرستشده با توجه به بيت  مشخص ةمعناي كدام واژ - 1

  (زبون) شنژندنژند آن دل، كه او خواهد     بلند آن سر كه او خواهد بلندش) 1
  (بدبختي) نشينان رامسند رشك من  نشاندآتش بر كه   بنشينم باردابر سر خاكستر  يبه ذوق) 2
  ها (شيريني) سنج معني در بيان حالوت    ها اشني بخش زبانبه نام چ) 3
  (نيازمندي) تيره راييبماند تا ابد در     ر نبخشد روشناييگخرد را ) 4
  ؟معنا شده است درستنادر گروه واژگان زير چند واژه  - 2

 گر) رنگ: حيله شوريده، ((دغَل: ناراست)، (جيب: آستين)، (چاشني: طعم)(توفيق: سازگار گردانيدن)، (دلدار: عاشق)، 
  پنج) 4  چهار) 3  سه) 2  دو) 1
  .صحيح بيان شده است … جز بهها  شده در همة گزينه هاي مشخص معني واژه - 3

  نابود شدن) :بيچاره فرو ماند چو عشقش به سر افتاد (فروماندن  فتيم كه عقل از همه كاري به در آيد گ) 1
  بيهوده)ضايع: دلدار شود روزي ( ده دلم بستآن كس ك  اندر ره او نبود جان كندن من ضايع ) 2
  همت: كوتاه انديشه) گر نام و ننگ داري از آن فخر، ننگ دار (دون  همتي رسد فخري كه از وسيلت دون) 3
  عقل را فكرت تو ميزان است (معيار: وسيلة سنجش)    فضل را خاطر تو معيار است) 4
  ؟نداردد الخطي وجو اماليي يا رسم غلطدر ابيات كدام گزينه  - 4

  زنهار ميانداز مرا از نظر خويش  در خاك اگر افكني از عرش غمم نيستالف) 
  هم شاهد آرزو به كامش    ب) هم شهد طرب قرين جامش

  ها ها شده زعفران همش ارقوان  ج) كنون سرو بن كرده چون بيد مجنون
  برتافتن ز طاعت تو محنت است و عار  بشتافتن به خدمت تو راحت است و فخرد) 

  چو چنگش، رگ و استخوان ماند و پوست  هـ) نه بيگانه طيمار خوردش نه دوست
  الف، هـ) 4  د، هـ) 3  الف، ج) 2  ب، د) 1
  ؟است نادرستشده در كدام گزينه  امالي كلمة مشخص - 5

  سنع) خداي -  صنعفرو ماند در لطف و (    دست و پاي يكي روبهي ديد بي) 1
  غوط) روزش بداد -  قوترسان، ( يكه روز    ر روز باز اتفاق اوفتادگد) 2
  حسن است قرض)  -  غرض(كه  ديشنميو ماية حسن   گير به وام بتماز سيم بناگوش  گلاي ) 3
  چه روباه از آن سير خورد بماند آن  بخت را شير خورد نگون شقال) -  شغال() 4
  ؟اماليي وجود دارد غلطدر متن زير چند  - 6

كه مردي وي را ببيند يا حديث وي كنـد؟ رسـول (ص)    مردي كه جهاد كند براي هميت يا براي آناعرابي رسول را گفت: كه چه گويي در «
وي را جـز آن   ،گفت: هر كه جهاد كند تا كلمة توحيد غالب شود، وي اندر راه حق تعالي است. هر كه غزا كند تا زانوبند شتري به دسـت آرد 

 »نيست كه نيت كرده است.
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1
  ؟شبه، محذوف است در كدام گزينه، وجه - 7

  درخشان چو خورشيد و ماه آمدند    گاه آمدند چو شب سوي ايوان) 1
  چو نيلوفر است شچو گريد سرشك    چو خندد لبانش بود نيلگون) 2
  آواره چو گردباد صحرا    پيچيده به خود چو موج دريا) 3
  آب از روانيچو آتش ز تيري چو   چو كوه از بزرگي چو باد از سترگي) 4
  ؟شود نميديده » جناس تام«در كدام بيت، آراية  - 8

  تا به كي چنگ زني در گره گيسوي چنگ  سراي تا به كي گوش كني بر نفس پرده) 1
  از اين كه هست فالن شعر من روان، خرسند  ام ولي مردم من از روان خود آزرده) 2
  آهن خارار بود از روي و پاگر س  دزادشعاع تيغ تو بر روي خصم بگ) 3
  د در ترازوي خويشكه سعيت بو    بخور تا تواني به بازوي خويش) 4
  ؟است نادرستمعناي كنايي كدام عبارت در مقابل آن  - 9

  نعره) كرّناي (برگشتن)=برآمد ز هر سو غو (    جاي و شد بازِعنان را بپيچيد ) 1
  اقل و دانا بودن)همتانند بي مغز و پوست (ع كه دون  كه مغزي در اوست آن سركرم ورزد ) 2
  طبل برگشتن بزن ما مرد ميدان نيستيم (تسليم شدن)  اينك حريف عشق نيستسپر انداختيم ما ) 3
  (رضايت داشتن از ديگران)دستم بگير نه خود را بيفكن كه     بگير اي جوان دست درويش پير) 4
  ؟است نادرستآراية نسبت داده شده به كدام بيت  - 10
  ام (تشبيه، تشخيص) بها افتاده ليك از اين شادم كه باري بي  بي قيمت ترمگوهر شب تابم و از شمع ) 1
  ام (تلميح، استعاره) پير كنعان نيستم دور از پدر افتاده  نسبتي نبود جگربند مرا با ماه مصر) 2
  ام (كنايه، تناسب) ثمر افتاده از چمن بيرون چو نخل بي  بر شكست من اگر دوران كمر بندد رواست) 3
  ام (استعاره، كنايه) در هر رهگذر افتاده چو نقش پاي هم  دامين سو خرامان بگذرد آن شاخ گلتا ك) 4
  ؟نداردساز وجود  در بيت كدام گزينه پيوند وابسته - 11
  جايگه قرار كند  تا در آن    استوار كند شچرخ پيوند) 1
  سياه ،هست از تيغ كبود تو رخ خصم  سبز ،هست از زردي كلك تو سر نصرت) 2
  به دو چشم تو كه چشم از تو به انعامم نيست  نكني وستت دارم اگر لطف كني ورد) 3
  زيرا كه چو او گردش ايام كم آورد  او در شرف و مرتبه بيش از دگران است) 4

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2فارسي(هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 

 2 فارسي

 (ستايش: لطف خدا)
  ادبيات تعليمي

  (نيكي)
  16تا  10ي ها صفحه

دقيقه 15

آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز 10ري چند از گذا هدف   
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  ؟نيست »نهاد«كلمة مشخص شده در كدام گزينه،  - 12
  كه آزرده دارد تن خويش را  جز اين نيست درويش را  طريقت) 1
  نه خود را بيفكن كه دستم بگير    دست درويش پير جوانبگير اي ) 2
  به از زندگاني بسي مرگشكه     چو من زنده هرگز مبادا كسي) 3
  اي است كه در آسمان گرفت شعله خورشيد  زين آتش نهفته كه در سينة من است) 4
  ؟است متفاوتدر كدام بيت » شد«معناي فعل  - 13
  رخ پير شد الي هجر آن پريتن ز استي  دل اسير حلقة آن زلف چون زنجير شد) 1
  بياورد مردم سوي آبگير    گه سوي خانه شد مرد پير همان) 2
  دليران به دشمن نمودند پشت    همي تيره شد روي اختر درشت) 3
  زمين آهنين شد سپهر آبنوس    به گرز گران دست برد اشكبوس) 4
  دارند.» تضمن«رابطة معنايي  …شده در هر دو مورد گزينة  كلمات مشخص - 14

  درختوليكن نيفتاد برگ از   از اين باد سخت  بيدچون  الف) بجنبيد
  و انار كني بهو  سيبكشت   ب) اندر اين پهن دشت و ساده زمين

  نشيبو گهي در  فرازگهي در     ج) چنين است رسم سراي فريب
  صوابو راي تو راي  درستعزم تو عزم   د) اي زمين را راي تو چون آسمان را آفتاب

 نداشت پيراهندر وطن هركس چو ماه مصر   سلطنت شد كامياب لباساز  هـ) در غريبي
  الف، هـ) 4  ج، د) 3  د، هـ) 2  الف، ب) 1
  ؟است متفاوتشده در كدام گزينه  ضمير مشخص نقش دستوري - 15
  ش به شب همراز بودندنگوزنا    آهوان دمساز بودند شبه روز) 1
  شود ولي دستم بدين در مي شردنيست در خو  ما جان به طوع دل فداي خاك پايش كرده) 2
  ره بدو خواستم نشانم داد    جوابم داد شهر چه پرسيدم) 3
  تر از زلف پريشان توام بر تو آشفته  متا فتاده است نظر بر رخ رخشان توا) 4
  ؟است نشدهمفهوم بيت زير در كدام گزينه تكرار  - 16
 »شدنژنكه او خواهد  ،كه او خواهد بلندش / نژند آن دل ،بلند آن سر«
  مكنت كارگزاري از توست    همه را عزت و خواري از توست) 1
  ازو راحت رمد چون آهو از يوز  چو خواهد كس به سختي شب كند روز) 2
  يكي را به خاك اندر آرد ز تخت    كي را به سر بر نهد تاج بختي) 3
  م اوبهار عدل، روي خرّ    حصار ملك، راي محكم او) 4
  ؟نداردهومي كدام بيت با بيت زير تناسب مف - 17
 »كسي نيك بيند به هر دو سراي / كه نيكي رساند به خلق خداي«
  كنيم نيكي به هر كه كرده فراموش مي  داريم ياد هر كه به ما كرده نيكويي ) 1
  به جاي بدي نيكي آرد به پيش    خردمند آن است كز راي كيش) 2
  وشبه هر نيك و بد پند دانا ني    به نيكي گراي و به نيكي بكوش) 3
  وفا بركنيد دل از مهر اين بي    به نيكي گراييد و نيكي كنيد) 4
  ؟ديگر قرابت معنايي دارند مفاهيم كدام ابيات با يك - 18

  كه پريدن نتوان با پر و بال دگران  الف) در جهان بال و پر خويش گشودن آموز
  كه در شريعت ما غير از اين گناهي نيست  ب) مباش در پي آزار و هر چه خواهي كن

  فرزند خصال خويشتن باش  شكن باش سپهج) چون شير به خود 
  د ز غيبتكه بخشنده روزي فرس    د) زنخدان فروبرد چندي به جيب

  كه تكيه كند بر عصاي خويش واماند آن  خويش تكيه كن ار سالك رهي مهـ) بر عز
  هـ ،الف، ب) 2    الف، د، هـ) 1
  الف، ج، هـ) 4    ب، ج، د) 3
 . …گزينة  جز بهديگر تناسب معنايي دارند  كبا ي ها بيت ةمفهوم هم - 19
  شرط عقل است جستن از درها    گمان برسد  رزق هر چند بي) 1
  اي بردار و خود تخمي بكار آخر ز همت توشه  اي تا چند چو باد از خرمن دونان ربودن خوشه) 2
  اي داد و طلب هر كسي را پيشه  راه روزي كسب و رنج است و تعب) 3
  رسد روزي ز گردون تا دهان باشد مرا مي  چون آسيا تگي بيهوده همكنم سرگش مي) 4
  ؟ابيات كدام گزينه با هم تناسب معنايي دارند - 20

  شود خواهد اگر يار عيان مي  شود الف) هر چه خدا خواست همان مي
  و گيتي بر آب دروان كرد و گستر    ز مشرق به مغرب مه و آفتابب) 

  ترسد كه محتاج گردد به غيركه     ج) بزرگي رساند به محتاج خير
  كه ستاند ز يكي ملك و سپارد به دگر  د) بودني بود و قلم رفت و چنان خواست خدا

  بر اسرار ناگفته، لطفش خبير    هـ) بر احوال نابوده، علمش بصير
  د، ب) 4  الف، هـ) 3  ب، ج) 2  الف، د) 1
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  ّو األدق ن األصح26-21( :في الجواب للتّرجمةعي(  

  !»: ةيوميال اتكمحي  في ترتكبونها الّتي الذُّنوبِ  من رٍكثي  من تتوبوا  أن كُميإخوتي، عل اي« - 21

  !دكردي	يتوبه م د،شوي	يروزمره مرتكب م يكه در زندگ ياز گناهان فراوان ديبرادران من، شما با ي) ا1
  !ديتوبه كن د،دهي	مي انجامروزمره  يكه در زندگ ادتانيان زخواهرانم، بر شما واجب است از گناه ي) ا2
  بر شما الزم است! د،دهي	مي انجام روزانه طور به را ها	گناهانتان كه آن شتريخواهران من، توبه كردن از ب ي) ا3
 !دويش	مي مرتكبشان تان	روزمره يكه در زندگ ياز گناهان يارياز بس ديبرادرانم، بر شماست كه توبه كن ي) ا4

22 - »كان المعلّم مثله كميما ف بوايأن تع بِيالع ألنَّ أكبرَ نَياآلخَر بوايتَع لَنا: ال قولي!« :  

  كه مانند آن در خود ما است! دييبجو يبيبزرگ آن است كه ع بيع رايز ؛دينكن ييجو بيع گرانيگفت: از د ي) معلم به ما م1
  كه مانند آن در خودتان است! دييبجو يبيبزرگ آن است كه ع بيع رايز ؛دينكن ييجو بيع گرانيگفت: از د ي) معلم ما م2
  مانند آن در خودتان است!چه  جويي كنيد از آن عيبآن است كه  بيع نيبزرگتر رايز ؛دينكن ييجو بيع گرانيگفت: از د ي) معلم به ما م3
 !كه مانند آن در خودتان است دييبجو يبيه عآن است ك بيع نيبزرگتر رايز ؛دينكن ييجو بيع گراني: از دديگو ي) معلم ما م4

  »: !لكَشف أَسرار النّاسِ لفَضحهِم حةٌقَبي محاولَةٌ هو و األعمالِ أقبحِ	قَد حرَّم اللّه التَّجسس ألَنَّه من« - 23

ها  رسوا كردن آن يمردم برا يكشف رازها يشت براز ياعمال است و آن تالش نتري	آن از زشت نكهيا يبرا ؛ميكن ياست كه جاسوس ) خداوند حرام كرده1
  !است

  رسوا كردنشان است! يمردم برا ياز رازها يبردار پرده يناپسند برا يزشت است و آن تالش يآن از كارها رايز ؛است  كردن را حرام كرده ي) خدا جاسوس2
  ها است! رسوا كردن آن يمردم برا يآشكار ساختن رازها يبرا ين تالش زشتكارها است و آ نتري	آن از زشت رايز ؛است  را حرام كرده ي) خداوند جاسوس3
 رسوا كردنشان است! يمردم برا يكشف رازها يزننده برا يآن از اعمال زشت است و آن تالش نكهيا يبرا ؛ميكن ي) خدا حرام كرده است كه جاسوس4

  :»!بالالطّ نيومن أهم أسباب قطع التواصل ب ئةيمن األخالقِ الس كونُيو هذا  همن زمالئ ذُيالتلم لمزُيقد « - 24

  آموزان است! دانش نيمهم قطع ارتباط ب يها ليبد و از دل رفتارهاي از نيو ا رديگ يم بيع شيها يآموز از همكالس ) دانش1
  باشد! يآموزان م دانش انيرتباط مقطع ا يها ليدل نيتر اخالق بد و از مهم از نيو ا رديگ يم بيخود ع يها يهمكالس از يگاه آموز ) دانش2
  آموزان بود! دانش نيقطع ارتباط ب مهم لياخالق بد و از دال از نيو ا رديگ يم بيع شيها يآموز از همكالس دانش ي) گاه3
 باشد! يم آموزان دانش نيقطع ارتباط ب ليدال نيتر بد و از مهم رفتارهاي از نيگرفت و ا يم بيع شيها يآموز از همكالس دانش ي) گاه4

  :حيالصح نيع - 25

  كرد! يكافر هرگز از گناه توبه نممن إثمه أبداً !:  تُبيالكافرُ لم ) 1

  !؟گوشت در شهر ما است نيتر گران ،گوشت گاو ايآ :!نتنا؟يمد يلحومٍ ف يأ لَحم البقرة أغل )2

  !كند نمي بتيغ است كه از دوستان خود يمردم كس نيبهتر أصدقائه!: غتابي الناسِ من ال ريخ) 3

 !استتر از خوابشان  كمدر روز آموزان  سفانه ساعت درس خواندن دانشأمت أقلّ من نومهم!: وميال يالطلّاب ف دراسةِمع األسف ساعات ) 4

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2عربي، زبان قرآن (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 

 دقيقه 10 2عربي، زبان قرآن 

ين آماألخالقِ  ات  
 متن درس، اسم)

  )ليالتّفض
قبلآزمون10چند از  6تا  1 هاي هصفح براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف   
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26 - عالخطأ ني: 

 !ماست كه دشمن يكس يحتّ ميزشت ده هاي	لقب گريكديبه  ديپس نبا :!عدونا من هو ينتنابز بِاألَلقابِ حتّ فَال) 1

 !رسانند يم انزي خود دوستان به رفتارشان با آموزان	از دانش يبعض :!أصدقاءهنَّ بسلوكهنَّ نَررُضْيبعض الطّالبات قد ) 2

 !دياست كه در آنچه به نفع و ضرر او است، حق را بگو يمردم كس نيزكارتريپره :!هيالنّاس من قالَ الحقَّ في ما له و عل يأتق) 3

 !  باشند بهتر ها	كه  از آن ديرا مسخره نكند، شا )گريد( يقوم قوم كي :﴾منهم راًيخ كونواي  أَن عسي قَومٍ  قَوم من رْسخَيال ﴿) 4

: حيالصح نيع - 27 حول التّرادف أو التّضاد  

                                  الموت ≠! موتيالّذي ال  الحي يتوكّلنا علة اي) في الح1

2ي حةٌيقب محاولةٌهو  ) التّجسسعلكشف أسرار النّاس! = س  

  في مكتبنا اإلسالمي! = اسم                                                 رٌيكب ذنب بةي) إنّ الغ3

 رالظُّهو ≠! خَفيالنّاس بكالمٍ  وبيأن ال نذكر ع ناي) عل4

: لياسم التفض هيف سيلما  نيع - 28   و اسم الفاعل معاً

1المسائل للطلّاب ) م ل مع زمالئهالن أهممتعام!  

  !راًيكث ايبالدن هتموني) الحرّاس ال 2

  !أحب النّاس كثيراً: ي) قال القاض3

 الجامعة! يالكُتّاب ف أفضلَ تي) رأ4

  :(صفة) نعتاً سيلالعدد  نيع - 29

  أشهرٍ، ثالثةمن  تكونُيو كلّ فصلٍ  ،أربعة فصولمن  تشكّلُي الواحد) إنّ العام 1

  وماً،ي نيمن واحد و ثالثمنه و إثنان  وماًي نيمن ثالثمنها كلّ شهرٍ تتكون ) ستّة أشهر من السنة 2

  من هذه السنةِ األدب الفارسي، ياألربعاء في الحصةِ األول ومياألحد و  ومي) نحن نطالع 3

 في حصة واحدة! نِيثناال وميكلّ اثناعشر درساً و سنقرؤها  ةَي) و لكنّ اللّغةَ العرب4

  في ضبط حركات الحروف:  الخطأ نيع - 30

  النّاسِ منْ يعتَقد األمانَةَ و هذا اإلعتقاد خَيرٌ لَهم! رُي) خ1َ

2مر ي) سفَسالم عضنَيب   !   سورةَ الرَّحمانِ بِعروسِ القُرآنِ

3لَ الحعهللا الّذي ج مدط يالفَضلَ اةَي) الحلنّاشل نَيلنَيو العام!  

 منطقي! لٍي) سوء الظَّنِّ هو اتِّهام شَخصٍ لشَخصٍ دونَ دل4
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يا در آينده به  شود آيا زندگي او با مرگ تمام مي«و  »خوشبختي انسان در سراي آخرت در گرو انجام چه كارهايي است؟«سؤاالتي از قبيل  - 31

  ؟باشد يك از نيازهاي انسان مي ترتيب مربوط به كدام به» كند؟ براي چه زندگي مي«و » ؟شود منتقل ميسراي ديگري 
  خويش ةدرك آيند - شناخت هدف زندگي - خويش ةدرك آيند) 1
  شناخت هدف زندگي - خويش ةدرك آيند - خويش ةدرك آيند) 2
  شناخت هدف زندگي - خويش ةدرك آيند - كشف راه درست زندگي) 3
  خويش ةدرك آيند - كشف راه درست زندگي - خويش ةدرك آيند) 4
  ؟روح انسان چيست دردر برابر دعوت رسول خدا (ص) و اثر آن  ،وظيفة مؤمنان امت اسالمترتيب  به - 32
  »ي بهحينل« -» استجيبوا«) 2    »مكُيحيي« -» استجيبوا«) 1
  »بهلنحيي « - » ملوا الصالحاتآمنوا و ع«) 4  »يحييكُم« - » آمنوا و عملوا الصالحات«) 3
  ؟كدام است ،نيازهايشبه گويي  پاسخبراي اي  نتيجة احتياج دائمي انسان به داشتن برنامه - 33
  سردرگم شدن در مورد انتخاب هدف زندگي) 2  اساسي و بنيادين زندگيدرگير شدن با سؤاالت ) 1
  ر انتخاب هدف و از دست دادن عمرخطا كردن د) 4  هايي متفاوت و گاه متضاد مواجه شدن با برنامه) 3
  ؟سازد سازد و اهميت كدام موضوع را مسجل مي محدود بودن عمر انسان، لزوم توجه به كدام نياز برتر انسان را مشهود مي - 34
  بخش انتخاب اطمينان –شناخت هدف زندگي ) 2  كنار هم قرار دادن عقل و وحي –كشف راه درست زندگي ) 1
  كنار هم قرار دادن عقل و وحي –شناخت هدف زندگي ) 4  بخش انتخاب اطمينان –كشف راه درست زندگي ) 3
 برداشت است؟به كدام آيات قابل  توجهترتيب با  انسان به روحانيبه دو بعد جسماني و  يبخش مفاهيم حيات - 35
  »هللا و للرسول استجيبوا « -» رسالً مبشرين و منذرين«) 2  »بوا هللا و للرسولياستج« -» ميتاً ةًبه بلد لنحيي«) 1
  »ميتاً ةًلنحيي به بلد« -» رسالً مبشرين و منذرين«) 4  »رسالً مبشرين و منذرين« -» و جعلنا من الماء كل شيء حي«) 3
  ؟كند كند، چه گروهي را از اين زيان استثناء مي ياد مي زيانانسان را در در سورة مباركة عصر، جا كه قرآن كريم  آن - 36
  شوند. مي هنموننيمت شمرده و به سوي هدايت رالهي را غ هاي شاكريني كه نعمت) 1
  كنند. كه يكديگر را به حق و صبر توصيه ميمؤمنان صالحي ) 2
  .دنكن و صرفاً به عقل خود تكيه مي كنند كساني كه به فرامين الهي آگاهند و به آن عمل مي) 3
  دارند.ررتري برخوو در نتيجه از معرفت بكنند  در پيام الهي تفكر ميبندگاني كه ) 4
 ؟ كنند ها نيازهاي برتر در وجود خود را احساس مي خداوند پاسخ به كدام دسته از نيازها را در عالم خلقت آماده كرده است و چه زماني انسان - 37
  فراتر رفتن از سطح زندگي روزمره  –اي كه خدا به انسان عطا كرده است  هاي ويژه نيازهاي برآمده از سرمايه) 1
  زندگيمشغولي نسبت به  دغدغه و دل –اي كه خدا به انسان عطا كرده است  هاي ويژه زهاي برآمده از سرمايهنيا) 2
  زندگيمشغولي نسبت به  دغدغه و دل –ها را به انسان بخشيده است  نيازهايي كه خداوند قدرت آگاه شدن بر آن) 3
  فراتر رفتن از سطح زندگي روزمره –بخشيده استها را به انسان  نيازهايي كه خداوند قدرت آگاه شدن بر آن) 4
  ؟گر آن است به درستي تبيين ،كدام مفهوم ،»عقل، وسيلة فهم پيام الهي است«اگر گفته شود:  - 38
  .رود پيش ميكند و  مي تكراررا   رساند، آن كند، اگر تشخيص داد يك كار مفيد است و او را به هدفش مي مي انتخابانسان ابتدا ) 1
  هاي الهي داناترند. نسبت به فرمانبرند و  از قوة اختيار خود بهتر بهره ميپذيرند كه  پيام الهي را بهتر مي كساني) 2
  .كند پاسخ صحيح به نيازهاي اساسي و برتر، سعادت انسان را تضمين مي) 3
  رود. يابد و به پيش مي راه صحيح زندگي را ميكند و با كسب معرفت و تشخيص بايدها و نبايدها،  انسان با عقل خود در پيام الهي تفكر مي) 4
زنـد و   حكم، كمال عقل در آدمي، نايل شدن او به كدام موهبت الهـي را رقـم مـي    بن ماية امام موسي كاظم (ع) به هشام بنابر فرمايش گران - 39

  ؟اي دارد برتري در معرفت چه ثمره
  ة احكام افزايش آگاهي نسبت به فلسف –رتبة باالتر در دنيا و آخرت ) 1
  پذيرش بهتر پيام الهي –رتبة باالتر در دنيا و آخرت ) 2
  پذيرش بهتر پيام الهي –ها  پي بردن به امتيازات و معايب راه) 3
  افزايش آگاهي نسبت به فلسفة احكام –ها  پي بردن به امتيازات و معايب راه) 4
  ؟آني متجلي استهاي گمراه، در كدام عبارت قر جويي انسان عامل انسداد راه بهانه - 40
  »لصالحاتا منوا و عملواآاال الذين «) 2  »استجيبوا هللا و للرسول اذا دعاكم«) 1
  »من الخاسرين ةفلن يقبل منه و هو في االخر«) 4  »رسالً مبشرين و منذرين لئال يكون للناس«) 3

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2دين و زندگي(هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 

  تفكر و انديشه 
  (هدايت الهي)

  18تا  8ي  ها صفحه

ون قبلآزم10چند از براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف   

 

دقيقه 10 2 دين و زندگي
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PART A: Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer 
sheet. 

41- Free tickets are … to help the teachers who want to attend the conference. 
1) foreign 2) packed 3) available 4) extra 

42- As far as I know, the signs of drug addiction are … to most doctors. 
1) popular  2) native 3) familiar 4) fresh 

43- It is amazing to know that they can speak more than five languages … . 
1) really 2) honestly 3) fluently 4) absolutely  

44- The new managers knew that their key to success was to learn from … . 
1) experiences  2) interests  3) projects 4) points 
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. 

Nowadays, in our modern society probably upwards of 50 percent of the …(45)… communicates with 
each other by means of specific mediums such as mobile phones and computers to …(46)… their daily 
needs. Research suggests people spend 7 hours a day on average using these mediums, and it surely 
varies from region to region. In fact, you can never …(47)… spending a day without any exchange of 
emotions, thoughts, and helpful information with others. So, we have no choice but to describe 
communication as being truly important and invaluable. 
45- 1) ability   2) population 3) weather 4) century 
46- 1) take  2) get 3) meet 4) set 
47- 1) imagine  2) communicate  3) host 4) range 
PART C: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice 
on your answer sheet. 

People often ask which is the most difficult language to learn, and it is not easy to answer because there 
are many factors to take into consideration. Firstly, in a first language the differences are unimportant 
as people learn their mother tongue naturally. So the question of how hard a language is to learn is only 
relevant when learning a second language. A native speaker of Spanish, for example, will find 
Portuguese much easier to learn than a native speaker of Chinese because Portuguese is very similar to 
Spanish, while Chinese is very different. So first language can affect learning a second language. The 
greater the differences between the second language and our first are, the harder it will be for most 
people to learn.  

48- What is the best title for the passage? 
1) Learning a Second Language 
2) How People Learn their Mother Tongue 
3) The Hardest Language 
4) Similarities and Differences between Languages 

49- The underlined word “consideration” is closest in meaning to … . 
1) amount  2) skill 3) attention 4) power 

50- It can be understood from the passage that … . 
1) the question of how hard a language is relevant when learning both the first and second languages  
2) a Japanese speaker may find the Chinese writing system easier than a speaker of a European language 
3) the writer thinks that learning new writing systems is much easier if your native language is Portuguese 
4) differences between the second language and our first are unimportant when learning the second language 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2(زبان انگليسيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 

2انگليسي   زبان دقيقه15
Understanding People 

(Get Ready, 
Conversation, New 

Words and 
Expressions)  

آزمون قبل10چند از 23تا  15ي  صفحه براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف   
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PART A:  Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer 
sheet. 

51- To increase the quantity and quality of the products, all machines in the production lines must be 
serviced … .  

1) mentally 2) fortunately 3) physically 4) frequently 

52- The students who go … the Net all night are always sleepy in the class during the day. 
1) singing 2) surfing 3) saving 4) varying 

53- I’ve been called for a/an … for a manager’s job in an oil company.  
1) communication 2) explanation 3) ceremony 4) interview 

54- Life was absolutely difficult when we had to … on the little money my father was earning. 
1) explain 2) exchange 3) exist 4) respect 

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. 

It often appears that we have more to gain by speaking than by listening. One big advantage of speaking 
is that it gives you a chance to ...(55)... thoughts and actions. Whatever your ...(56)... is, the key to success 
seems to be the ability to speak well. Another apparent advantage of speaking is the chance it ...(57)... to 
gain the admiration, respect, or liking of others.  
55- 1) control  2) award 3) place 4) track 
56- 1) goal  2) reason 3) wonder 4) research 
57- 1) receives  2) attracts 3) gives 4) designs 

PART C: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice 
on your answer sheet. 

Language is used in different ways; formally, in business and in academic work and informally, among 
family members and friends. When people speak and write a language and create at acceptable ways of 
using words and combining them within sentences, they develop a standard usage in grammar, spelling, 
punctuation, and meaning. Non-standard usage confuse people. Therefore, good writing is, first of all 
correct writing; it follows standard usage in grammar. Grammar is the study of words and the way they 
are combined in sentences. Musicians work with notes, painters with colors, and writers with words. 
Words are the substance of compositions, the arrangement of which makes the form of composition. 

58- Standard usage refers to … . 
1) correct ways of using formal languages 
2) rules of language accepted by those who use it 
3) the kind of usage which is non-standard 
4) the use of language which is not confusing 

59- We can understand from the passage that … . 
1) formal and informal languages may be the same 
2) language is used at different levels 
3) non-standard usage is not correct 
4) words are more important in writing than in speaking 

60- The arrangement of words in composition makes … . 
1) careful writing possible 
2) the form of writing 
3) the grammar of language  
4) standard usage necessary 

 گواه
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3در دنبالة حسابي  -61 6 33, , ...    است؟  چقدر ها جملهمجموع تمام  ,
1 (198  2 (188  3 (196  4 (186  

ـ   2طور متوالي نسبت به روز قبل  اي را هر روز به صفحه300شخصي تصميم دارد يك كتاب  -62  يـك اگـر او در روز اول  . دصفحه بيشـتر بخوان
   ماند؟  باقي مي نخواندهچند صفحه از كتاب   ُ ا م 17در انتهاي روز  ،صفحه بخواند

1 (11  2 (17  3 (33  4 (147    

1هاي كدام معادلة درجة دوم ريشه  -63 2 1و
2 1

   ؟ هستند 

1 (2 2 2 1 2 2 0x ( )x      2 (2 2 2 1 3 2 2 0x ( )x       

3 (2 2 2 2 3 2 2 0x ( )x      4 (21 2 0(x )    

2هاي معادلة مجموع ريشه  -64 2 0x ax (a )     كدام است؟  ي آنها ضرب ريشه حاصل. است 3برابر با   
1 (3-   2 (3  3 (1-  4 (1   

2P(x)سهمي نمودار در شكل زير   -65 ax bx c   درست است؟  كدام گزينه. شده است رسم  
1 (0c   0وb  0وa  0و معادلةP(x)  دو ريشه دارد       .    
2 (0c  0وb  0وa  0و معادلةP(x)  ريشه ندارد .  
3 (0c  0وb  0وa  0و معادلةP(x)  ريشه ندارد .  
4 (0c  0وb  0وa  0و معادلةP(x)  دو ريشه دارد .  

   تواند باشد؟  نمودار مربوط به كدام تابع مي زير،شكل   -66

1 (2 2 4f (x) x x               

2 (2 2 1f (x) x x    

3 (2 2 4f (x) x x    

4( 2 2 1f (x) x x    
  

2درجة دوم  در معادلةاگر   -67 0ax bx c   4بين ضرايب، رابطة 2a c b   كدام است؟ همواره ها  گاه يكي از ريشه آن باشد،برقرار  

1 (2
c

a
  2 (2  3 (2 b

a
  4 (2 b

a
  

23اگر معادلة  -68 1 0x mx   2معادلة هاي باشد، مجموع ريشهداشته ريشة مضاعف  يك 2 5 1 0m x x    كدام است؟   

1 (5
12  2 (5

12  3 (5
24  4 (5

24  

  
  

  دقيقه 30 )1(حسابان

  ) 1( حسابان
مجموع جمالت ( جبر و معادله

هاي حسابي و هندسي و  دنباله
معادالت درجه دوم تا ابتداي 
  )روش هندسي حل معادالت

  13تا  1هاي  صفحه

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

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 ي آزمون امروزبرا10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

  

   . هاي كتاب درسي مسلط شويدها و تمرينبر مثال
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جملـة اول ايـن    6؛ مجمـوع  است 80و جملة هفتم برابر 5در يك دنبالة هندسي كه جمالت آن يكي در ميان منفي است، جملة سوم برابر   -69

   دنباله كدام است؟ 

1 (105
4  2 (105

4  3 (107
4  4 (107

4  

2P(x)، نمودار يك سهمي به معادلةزيرشكل   -70 ax bx c   حاصل. استa b c   كدام است؟   

1 (1
2              

2 (1
2  

3 (1  
4 (1-   

23yاگر نمودار سهمي  -71 x ax b    مقاديرحدود ، نكندفقط از ناحية چهارم محورهاي مختصات عبورa وb اند؟  چگونه  
1 (0a  ،0b   24وb a  2 (0a  ،0b   212وa b     

3 (0a  ، 0b  24وb a  4 (0a  ،0b  212وb a   

3با ضابطة fصفرهاي تابع  -72 2 33 32 3 18 8f (x) (x ) (x )      كدام است؟  

1 (1
5و  8

8  2 (1
و  2

3 5
2  3 (3 1

3و  2 5   4 (
3 11

و  2
3 5
2  

پشت سـر هـم   به ترتيب را حساب كرده و اعداد به دست آمده را ... جملة اول، سه جملة دوم و سه ، ميانگين 1،  5،  9، ...  حسابي در دنبالة  -73
   ول دنبالة جديد كدام است؟ مجموع ده جملة ا. نويسيم تا دنبالة جديدي حاصل شود مي

1 (590  2 (230  3 (2120  4 (890  
2معادلة ،mمقدار به ازاي كدام  -74 22 2 5 2 0(m )x ( m m )x m m      دارد؟ معكوس هم               ِدو ريشة حقيقي   

  2) 4  1) 3  صفر) 2  -1) 1
اگر جملة سوم دنبالة هندسـي برابـر بـا جملـة     . هاي مثبت برابر با جملة اول يك دنبالة حسابي است جملة اول يك دنبالة هندسي با جمله  -75

چند يي دنبالة هندسي با جملة شانزدهم دنبالة حسابي باشد، مجموع شش جملة ابتدا بي و جملة پنجم دنبالة هندسي برابرچهارم دنبالة حسا
   .) اند هاي هندسي و حسابي غيرثابت دنباله(است؟  برابر جملة اول آن

1 (58  2 (31  3 (63  4 (127   

22هاي معادلة درجة دوم يكي از ريشه اگر  -76 6 3 0x x   3گاه حاصل باشد، آن
2 


  ؟ استكدام  

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

2  

22هاي معادلة ريشه و اگر  -77 5 6 0x x   گاه به ازاي چه مقـداري از  باشند، آنk  23هـاي معادلـة   ريشـه 0x kx m     بـه
3صورت 3{ , }    ؟ است   

1 (147
4  2 (441

4  3 (147
4  4 (441

4
   

2هاي معادلة درجة دوم هريش و اگر  -78 3 0x x   4باشند، حاصل 5 1( )( )     كدام است؟  
1 (5  2 (5-  3 (7  4 (7-   

4صفرهاي تابع مجذورهايمجموع   -79 3 24 6 2f (x) x x x x      كدام است؟   
1 (16  2 (14  3 (12  4 (10  

3حاصل  -80 5 15x x x ... x    2به ازايx   كدام است؟  
1 (512 2  2 (511 2  3 (256 2  4 (255 2   
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AOBˆ060در شكل زير اگر  -81  3وAB  گاه طول كمان باشد، آنAB  كدام است؟)O مركز دايره است (.   
1 (          

2 (3
2
  

3 (4
3
  

4 (2  
3C(Oدو دايرة  -82 , 5Cو ( (O , ) اگر فاصلة نقطة. اند مفروضO از خطd  گاه مجموع تعداد نقاط مشترك خط باشد، آن 4برابر d  و دو

  كدام است؟  Cو Cدايرة
1 (1    
2 (2    
3 (3    
4 (4   

ODCˆ040مركز دايره، Oدر شكل زير، اگر  -83  و 030AD  باشد، اندازة كمانBC ؟ كدام است   

1 (040      

2 (050  

3 (060  

4 (070  
  مماس باشد، كدام است؟ تر  تر كه بر دايرة كوچك دايرة بزرگ طول وتري از. است 16مركز برابر مساحت ناحية محصور بين دو دايرة هم  -84

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

  دقيقه 15 )2(هندسه

  )  2( هندسه
ها  مفاهيم اوليه و زاويه( دايره

 )در دايره تا ابتداي زاوية ظلي
  14تا  9هاي  صفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  :خود را بنويسيد 10گذاري چند از  هدف، )2( هندسههاي درس  گويي به سؤال     ً                 لطفا  قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

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

 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف  آزمون قبل 10چند از 

    
 

   .بوده است 2سؤال مربوط به درس هندسة 99،7در كنكور سراسري رياضي
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ABOˆ045 مركز دايره، Oدر شكل زير  -85  4وAD BD  چقدر است؟  هاشورخوردهمساحت ناحية  .است  
1 (2                   
2 (4  
3 (6  
4 (8    

BAدر شكل زير  -86 BC،  0110AD BC  وAC  اندازة زاوية. استقطر دايرهCBD  كدام است؟  

1 (065              

2 (070    

3 (075    

4 (080  

BACˆ090در شكل زير اگر  -87  ،065ˆABE   وAB AD باشد، اندازة زاويةDAE  كدام است؟  

1 (010            

2 (015  

3 (020  

4 (025  

3اي به شعاع در دايره  -88 AB ،5، اگر فاصلة مركز دايره از وتر3
سـه برابـر طـول     CDو طول وتـر  CDبرابر فاصلة مركز دايره از وتر 3

  كدام است؟  ABگاه طول وتر باشد، آن ABوتر

1 (2    2 (2    

3 (2 2    4 (4   

BAHˆ020اگر. است BCبرعمود  AHمركز دايره و Oدر شكل زير  -89  باشد، اندازة زاويةCAO  كدام است؟   

1 (020        

2 (025  

3 (030  

4 (040  
18C(Oروي دايرة Mنقطة  -90 , باشـد، كـدام    OMاي بـه قطـر   و مماس بر دايره OMكه موازي با  Cطول وتري از دايرة. واقع است (

   است؟ 

1 (9    2 (9 3    

3 (18    4 (18 3  
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  آمار و احتمال  
  

 
 
 
 
 
  

          هاي طراحي      سؤال
  

   هاي زير است؟  رو مربوط به كدام يك از گزاره هاي روبه جدول ارزش گزاره  -91
1 (~ p q         
2 (~ q p   
3 (~ p ~ q   
4 (~ p ~ q   
  
  
  

~)هاي گزاره اگر ارزش  -92 r) و(~ (~ q))  ودرستpگزارة باشد، ارزشاي دلخواه  گزاره~ (r q) p  ،هـاي   با ارزش كدام يك از گزاره
   زير يكسان است؟ 

1( T  2 (F  3 (p  4 (~ p    
  هاي زير همواره درست است؟  چه تعداد از گزاره  -93

p) الف (p q)   ب ((p q) p   پ ((p ~ p) (q ~ q)    
  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

xكمترين مقدار  -94 y 2كه رابطة براي آن 2 21 5 0(x ) ( x y)     برقرار باشد، كدام است؟   
1 (6-  2 (6  3 (5  4 (5-   

2به صورت» عددي اول است x«نماي  اگر دامنة متغير گزاره  -95 23 17D {x Z :| x | }     باشد، مجموعة جواب آن چند عضو دارد؟  
1 (5  2 (6  3 (8  4 (9   

   ارزش كدام گزارة مركب زير درست است؟   -96
1 (3 5 2 2 5( ) ( )     2 ( 5گاه زوج باشد، آن 5اگر 7   

3 (2 3 5 2 3( ) ( )     4 (2  باشدربع كامل م 2عدد اول است، اگر و تنها اگر .  
   هاي زير هميشه درست است؟  كدام يك از گزاره  -97

1 (p ~ (p q)     2 (p ~ (p q)    
3 (p ~ (p q)     4 (p ~ (p q)    

~اگر ارزش گزارة  -98 (~ p q) درست وr هاي گاه ارزش گزاره اي دلخواه باشد، آن گزارهp ،q وr (q p)    به ترتيب از راست بـه
   چپ كدام است؟ 

  نادرست، درست، نادرست ) 2  درست، نادرست، نادرست ) 1
  رست، درست درست، ناد) 4  نادرست، درست، درست ) 3

~)گزارة  -99 p q) r  هاي زير است؟  ارز منطقي با كدام يك از گزاره هم  
1 (~ p (q r)     2 (~ p (q r)   

3 ((p r) (q r)    4 ((p r) (q r)     
  
  

 

  دقيقه 20
  آمار و احتمال

 آشنايي با مباني رياضيات
آشنايي با منطق رياضي تا (

  ) داي سورهاابت
  13تا   1هاي  صفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  :خود را بنويسيد 10گذاري چند از  هدف، آمار و احتمالهاي درس  گويي به سؤال     ً                 لطفا  قبل از شروع پاسخ

  وانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ت سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
  

  
 q p  ؟

  د  د  ن
  د  ن  ن
  ن  د  ن
  ن  ن  د

  

   . سؤال مربوط به درس آمار و احتمال بوده است 9، 99در كنكور سراسري رياضي 
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  هاي زير است؟ كدام يك از گزاره» مربع كامل است 4فرد است يا  3گاه  عددي اول باشد، آن 2اگر «نقيض گزارة   - 100

  . مربع كامل نيست 4زوج است و  3گاه  عددي اول باشد، آن 2اگر ) 1
  . مربع كامل نيست 4زوج است يا  3گاه  عددي اول نباشد، آن 2اگر ) 2
  . مربع كامل نيست 4زوج است و  3عددي اول نيست و  2) 3
   . مربع كامل نيست 4زوج است و  3است و  عددي اول 2) 4

  
  )شاهد(هاي گواه  سؤال

 
  

    هاي زير درست است؟  كدام يك از گزينه  - 101
  . نادرست باشد تواند درست و ره معين، همزمان ميارزش يك گزا )1
  . شوند جمالت امري، پرسشي و عاطفي نيز گزاره محسوب مي) 2
  . باشد ك يا چند متغير مياي خبري است كه شامل ي گزاره نما، جمله) 3
  . اي از مجموعة جواب آن گزاره نما است دامنة متغير يك گزاره نما، زير مجموعه) 4

گاه مجموعة جواب چه تعداد از ايـن گـزاره نماهـا، نامتنـاهي اسـت؟       اگر دامنة متغير گزاره نماهاي زير، مجموعة اعداد طبيعي باشد، آن  - 102
   

  . بع كامل استمر x  )  ب      .    است   2  و    1    بين   x  )    الف
1) پ 6x      ت (x  تر است بيش 5دو واحد از مضارب صحيح .  
1 (   1   2  (  2   3  (  3   4  (  4     

pسه گزاره باشند به طوري كه ارزش هر دو گزارة  rو  p ،qاگر   - 103 q  و~ p r هاي  گاه ارزش گزاره درست باشد، آنp ،q  وr   بـه
  ترتيب از راست به چپ چگونه است؟ 

    د   - د  - ن  )  4    ن   - ن  - د  )  3    ن   - د  - ن  )  2    د   - ن  - د   ) 1
~ارز منطقي گزارة  هاي زير، هم از گزارهكدام يك   - 104 (p q) (~ p q)      است؟   

1 (   ~ (p q)  2  (  ~ q  3  (  p q  4  (  ~ p  
    كدام است؟  » .عددي اول نيست 5عددي زوج است و  2« نقيض گزارة  - 105

      .            عدد اول نيست   5    گاه                    عددي زوج باشد، آن   2    اگر    ) 1
    .             عدد اول نيست   5    گاه                    عددي فرد باشد، آن   2    اگر   )  2
      .            عدد اول است   5    گاه                    عددي زوج باشد، آن   2    اگر   )  3
    .            عدد اول است   5    گاه                    عددي فرد باشد، آن   2    اگر   )  4

pگزارة   - 106 (q ~ r)     در چه صورتي قطعا  درست است؟             ً                    
1 (   p  2    .          درست باشد  (  q  3    .            نادرست باشد  (  r  4    .          درست باشد  (  r  نادرست باشد            .    

p)نقيض گزارة   - 107 ~ q) p  هاي زير است؟  معادل كدام يك از گزاره 

1 (   T  2  (  ~ q  3  (  q  4  (  F  
~]ارزش گزارة   - 108 q (p q)] ~ p     چگونه است؟    

    .           نادرست است        همواره  )  2      .                همواره درست است   ) 1
    .    است  q                 معادل ارزش گزارة   )  4    .    است  p                 معادل ارزش گزارة   )  3

pاگر گزارة   - 109 q ارزش درستي يكسان دارند؟    گاه كدام دو گزارة زير ست باشد، آننادر    
1 (   p q   و  q p    2  (  p q   و  p q      

3  (  p ~ q   و  ~ p q  4  (  p ~ q   و  q ~ p  
    است؟    نادرستهاي زير  كدام يك از گزاره  - 110

1 (   2 3 2 3          
    .               مربع كامل باشد   2                            عدد اول نيست اگر و تنها اگر    2  )  2
3  (  3 3 9 2 5 10( ) ( )          
    .                                                     فرد بودن عدد يك، شرط الزم و كافي براي اول بودن آن است  )  4

.ت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارددادن به اين سؤاالپاسخ  
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        )2(فيزيك    

  
  

  

  

  

 ،ابريشـمي  اي اي پالستيكي با پارچـه  شود و در اثر مالش ميله مي …بار  پارچه داراي ،ابريشمي اي اي با پارچه اي شيشه هدر اثر مالش ميل  - 111
   . شود مي …پارچه داراي بار 

       مثبت     -مثبت) 1
  منفي  -مثبت) 2
  منفي  -منفي) 3
  مثبت  -منفي) 4
  
  
  
  
  
  
  

هـاي زيـر در مـورد ايـن دو جسـم       در اين صورت چند عبارت از عبارت كنند، شي الكتريكي وارد يروي ربابه هم ني Bو Aدو جسماگر   - 112
  تواند صحيح باشد؟  مي

  . ندا نام هر دو جسم باردار با بارهاي هم) الف
  . يكي باردار و ديگري خنثي است) ب
  . ندا نام هر دو جسم باردار با بارهاي ناهم) ج
  . هستندهر دو جسم بدون بار ) د
1 (1    2 (2    

3 (3    4 (4   
185 بار الكتريكي يك جسم  - 113 6 10/ C  191 كدام گزينه در مورد اين جسم صحيح است؟. است 6 10(e / C)     

     . هايش دارد بيشتر از پروتونالكترون  20اين جسم) 1
   . هايش دارد از پروتونبيشتر الكترون  35اين جسم ) 2
  . هايش دارد كمتر از پروتونالكترون  20اين جسم ) 3
    . هايش دارد كمتر از پروتونالكترون  35اين جسم ) 4

   ك جسم باشد؟ تواند معرف بار الكتريكي ي هاي زير نمي يك از گزينه باشد، كدام eاگر بار پروتون برابر  - 114

1 (32 105 e    2 (35 102 e    

3 (32 103 e    4 (33 102 e  
  
  
  

     )2(فيزيك 
بار الكتريكي،( الكتريسيتة ساكن

پايستگي و كوانتيده بودن بار 
الكتريكي، قانون كولن و بر هم 
  )نهي نيروهاي الكتروستاتيكي

 10تا  1هاي  صفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 30
  :خود را بنويسيد 10گذاري چند از  هدف، )2( فيزيكهاي درس  گويي به سؤال     ً                 لطفا  قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

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

  براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
  

   . كوشي، تمام چيزي است كه براي موفقيت الزم داريدهاي خوب و سختعادت
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كه اين  زماني .كنيم ي نزديك ميرا به آرامي به كالهك الكتروسكوپ بدون بار دهيم و آن اي ابريشمي مالش مي يك ميلة سربي را با پارچه  - 115

هاي الكتروسكوپ به ترتيب از راست بـه چـپ    گيرد، بار الكتريكي القا شده در كالهك و ورقه ميله در نزديكي كالهك الكتروسكوپ قرار مي
   اند؟  كدام
  مثبت       -مثبت) 1
  منفي  -مثبت) 2
  مثبت  -منفي) 3
  منفي  -منفي) 4
  
  
  
  
  
  

135تعداد  Bاگر دو كره را با هم تماس دهيم، كرة .اند نام داراي بار الكتريكي هم Bو Aدو كرة رساناي  - 116 10  بار اندازة الكترون گرفته و
191بوده است؟  Cچند Bبار اولية كرة. يابد درصد افزايش مي 125الكتريكي آن  6 10(e / C)   

1 (4/6  2 (2/3  3 (2/3-  4 (4/6-    
8Aqالكتريكي هايداراي بار Bو Aدو كرة رساناي مشابه  - 117 C  1و 6Bq / C  دو كره را با يك سيم بـه هـم متصـل    . هستند

191. (شود منتقل مي …به  … الكترون از كرة …رسيدن به تعادل  پس از. كنيم مي 6 10e / C  ماند سيم باقي نمي يو باري رو (.   
1 (132 10 ،A بهB          
2 (132 10 ،B بهA  
3 (134 10 ،A بهB       
4 (134 10 ،B بهA  

1دو بار الكتريكي   - 118 4q C  2و 6q C   ها برحسـب   اندازة نيروي الكتريكي بين آن. از يكديگر قرار دارند متري سانتي30فاصلةدر
  كدام است؟   نيوتون و نوع آن

29
29 10 N.m

(k )
C

   

2) 2  ، دافعه 24) 1 2) 3  ، دافعه /4   ، دافعه 36) 4  ، جاذبه /4
156در هستة اتم هليم دو پروتون به فاصلة تقريبي  - 119 4 10r / m  د و اندازة نيروي الكتريكي كـه بـه يكـديگر وارد    از هم قرار دارن

انـدازة نيـروي الكتريكـي    متـري از هـم،    1در فاصلة  qذره با بار الكتريكي دو برايچه تعداد الكترون الزم است تا  .است Fكنند برابر مي
   شود؟ Fبرابر

191 6 10(e / C)   

1 (
1610
4  2 (

1610
32  3 (

1510
12  4 (

1510
6   

را به ديگري انتقال دهـيم در همـان    بارهايكي از  %50اگر. ربايند مي Fيكديگر را با نيروي rاندازه در فاصلة دو ذره با بار الكتريكي هم  - 120
   كنند؟  به هم وارد مي Fبرحسب فاصله چه نيرويي

1 (1
4 F  2 (2

3 F  3 (4
5 F  4 (3

4 F  
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در صورتي كـه جمـع   . كنند همديگر را دفع مي 900Nمتري از يكديگر، با نيروي الكتريكي اي در فاصلة يك سانتي دو بار الكتريكي نقطه  - 121

7اندازة دو بار C ند ميكروكولن خواهد بود؟ باشد، اندازة هر كدام از بارها چ
29

29 10 N.m
(k )

C
   

    2و  5) 2     4و  3) 1
   5/3و  5/3) 4    1و  6) 3

16اندازه و رسانا با بارهاي هم مشابهدو كرة   - 122 C  4و C  در فاصلةr ن دو كره را با يك سيم رسـانا بـراي   اگر اي. اند از هم ثابت شده

4يك لحظه به هم تماس دهيم و در فاصلة
r  ،باشد مي … نيرو در حالت دوم برابر شده و نوع …ها  نيروي بين آناندازة از هم قرار دهيم .  

     دافعه -3) 2     جاذبه -3) 1
    جاذبه  -9) 4     دافعه -9) 3

وارد از الكتريكي اگر نيروي . اند گرم روي يك خط راست ثابت شده 4گرم و  2هاي  داراي جرمبه ترتيب  3qو qاي قطهنالكتريكي دو بار   - 123
12برابر 3qبر بار qطرف بار 6F i j 

 
از ( كدام اسـت؟  SIشتاب حركت آن دربردار را رها كنيم،  qباشد و در يك لحظه بارنيوتون  

     .) نظر كنيد نيروهاي وزن و اتالفي صرف
1 (36 3 10( i j)  

 
   2 (36 3 10( i j)   

 
  

3 (33 1 5 10( i / j)   
 

  4 (33 1 5 10( i / j)  
 

  
1وارد بر بارالكتريكي يند نيروهاي برا. اند اي ثابت شده الزاويه ائمرأس مثلث ق سهسه ذرة باردار مطابق شكل زير در   - 124 1q C   از طرف دو

ن است؟ وبار ديگر چند نيوت
29

29 10 N.m
(k )

C
   

1 (80                 
2 (100  
3 (120  
4 (60 2   
  

45صـورت  گـر بـه  از طـرف دو بـار دي   SIدر 2qخالص وارد بـر بـار  الكتريكي در شكل زير اگر بردار نيروي   - 125 30F i j  
 

باشـد،   

2حاصل
3

q

q
كدام است؟  

29
29 10 N.m

(k )
C

  

1 (1
3            

2 (1
3  

3 (3  
4 (3   

ينـد  متر جابجا كنيم تـا برا  چند سانتي را 2qبار. اند روي يك خط قرار گرفته 3qو  1q ،2qاي  الكتريكي نقطه كل زير، سه بارمطابق ش  - 126
  برابر با صفر شود؟  3qنيروهاي الكتريكي وارد به بار

1 (5            
2 (10  
3 (15  
   صفر) 4
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الكتريكي يند نيروهاي چند برابر برا 1qوارد بر بارالكتريكي يند نيروهاي برا. اند ثابت شده اي در جاي خود مطابق شكل زير، بارهاي نقطه  - 127

   باشد؟ مي 2qروارد بر با

1 (5
39             

2 (1
39      

3 (1
33      

4 (5
32  

4بار. رار دارندق 2cmدر سه رأس يك مربع به ضلعاي  نقطهسه بار الكتريكي   - 128 1q C  الكتريكـي  يند نيروهايبرا. دهيم ا در مركز مربع قرار مير 

ن خواهد شد؟ ووارد بر آن از طرف سه بار ديگر چند نيوت
29

29 10 N.m
(k )

C
                                2 1 3

81 3(q q C , q C)                  

1 (150           
2 (30  
3 (120  
4 (200   
  
  

را ) 1(درصد بار گوي  60اگر. طوري كه گوي بااليي به حالت معلق مانده است دارند، به از هم قرار rدر شكل زير، دو گوي باردار در فاصلة  - 129

210با چه شتابي و به كدام سمت حركت خواهد كرد؟ در اولين لحظه پس از تخلية بار ) 2(تخليه كنيم، گوي  m
(g )

s
   

1 (26 m

s
     به سمت باال       

2 (26 m

s
  مت پايين به س 

3 (24 m

s
  به سمت باال  

4 (24 m

s
    به سمت پايين  

3، بارزير مطابق شكل  - 130 5q C   4متري از بار را در چند سانتيq 4وارد بر بارالكتريكي يند نيروهاي قرار دهيم تا براq  صفر شود؟ 

29
29 10 N.m

(k )
C

    

1 (20              
2 (10  
3 (15  
4 (40   
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  )2( شيمي     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  است؟ نادرست عبارت كدام گزينه - 131

    .           ه فوالد است                                نعت خودرو مديون شناخت و دسترسي ب       گسترش ص   ) 1

   .   است  »          هاي فسيلي      سوخت       فلزها             مواد معدني  «        به صورت         در جهان        تاكنون       ميالدي       2005       از سال           برخي مواد       نسبي                            مقايسة ميزان توليد يا مصرف   ) 2

   .   شود         خواص مي             و گاهي بهبود                        ها به يكديگر سبب تغيير                                               ها دريافتند كه گرما دادن به مواد و افزودن آن     دان                           با گسترش دانش تجربي، شيمي   ) 3

   .                                               شت زمان توانستند برخي فلزها را نيز استخراج كنند ذ   ا گ     اما ب   ،     بردند         بهره مي     خاك                              ي مواد طبيعي مانند چوب، پشم و                     هاي پيشين فقط از برخ       انسان   ) 4

  … جز بههاي زير درست هستند،  همة گزينه - 132

   .                         كشف و شناخت مواد جديد است                              رشد و گسترش تمدن بشري در گرو   ) 1

   .    آيند        دست مي         زمين به                                 طبيعي و برخي مواد ساختگي از كرة      مواد     همة   ) 2

   .    ماند    مي          زمين ثابت                              به تقريب جرم كل مواد در كرة   ) 3

   .      تر است                     آن كشور توسعه يافته   ،                           از منابع يك كشور بيشتر باشد                 و استفادة بهينه        برداري                  هر چه ميزان بهره   ) 4

  كدام گزينه درست است؟عبارت  - 133

   .    شوند                                                                 ً           در فرايند توليد دوچرخه از مواد اوليه، مواد پس از فراوري مستقيماً استفاده مي   ) 1

   .                                                                     رها قرار دارد و مانند ساير عناصر اين گروه داراي هشت الكترون ظرفيت است      اي عنص           جدول دوره    18             هليم در گروه   )  2

   .                                               تجارت جهاني باعث پراكندگي منابع در جهان شده است  )  3

   .    شوند                  رساناها ساخته مي                                                                   پيشرفت صنعت الكترونيك بر اجزايي مبتني است كه از موادي به نام نيمه  )  4

  ؟وجود داردمشترك صورت  بهرد دو عنصر كلر و گوگ درچه تعداد از خواص زير  - 134

             و فشار اتاق        در دما             حالت فيزيكي  )  پ       رنگ  )  ب                  رسانايي الكتريكي  )  آ

    ها                                          توانايي تشكيل آنيون در واكنش با ساير اتم  )  ج                        تشكيل پيوند كوواالنسي        توانايي   )  ث                رسانايي گرمايي  )  ت

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

  ؟استزير درست  هاي عبارت ، چند مورد ازاي جدول دوره 14در مورد عناصر گروه  - 135

    .     شوند       رد مي                               مة عناصر اين گروه در اثر ضربه خ ه  )    الف

   .    دهند                         پيوند كوواالنسي تشكيل مي       همواره    ها              با ديگر اتم          در واكنش  )  ب

   .           ها براق است             سطح همگي آن  )  پ

   .   شود                        فلز و هم نافلز يافت مي                            در اين گروه هم فلز، هم شبه  )  ت

1 (   1     2 (   2   

3 (   3     4 (   4   

دقيقه 20
قدر هداياي زميني را 

  بدانيم
از ابتداي فصل تا ابتداي (

دنياي رنگي با عنصرهاي 
  )dدستة 

  14تا  1هاي  صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالدفه
 :خود را بنويسيد 10گذاري چند از  ، هدف)2(شيمي هاي درس  گويي به سؤال     ً                 لطفا  قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  مروز چيست؟شما براي آزمون اگذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
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  گيرند؟ در كدام دسته قرار ميبراساس رفتارشان هر يك از اين عناصر  ،ترتيب از راست به چپ به. ي سه عنصر از جدول تناوبي به شرح زير استها ويژگي - 136

   .    باشد         همان اليه   s           نصف زيرالية    آن         الية آخر   p          هاي زيرالية                 كه شمار الكترون            جدول تناوبي          دورة سوم           عنصري از  )    الف

   .    دارد                       در واكنش با ساير عناصر            الكترون را        گذاشتن        اشتراك    به                                                                  كه رسانايي الكتريكي دارد اما رسانايي گرمايي ندارد و تنها توانايي             جدول تناوبي                   عنصري از دورة دوم    ) ب

   .     گذارد                      الكترون به اشتراك مي    ها                نش با ديگر اتم            شود و در واك    مي   ُ  خُرد            در اثر ضربه                                  ي كه رسانايي الكتريكي كمي دارد،    عنصر   ) پ

     فلز  -    فلز     شبه  -      نافلز   ) 2       فلز     شبه  -    فلز  -    فلز   ) 1

     فلز  -      نافلز  -    فلز   ) 4       فلز     شبه  -      نافلز  -    فلز   ) 3

  اي عنصرها درست است؟ عبارت كدام گزينه در مورد جدول دوره - 137

   .   اند     شده      چيده  (Z)                  ها يعني عدد اتمي    آن              ترين ويژگي                   دول براساس بنيادي ج    اين           عنصرها در    ) 1

   .    گيرد    مي    بر            عنصر را در     118                است كه در مجموع       گروه   7       دوره و     18     شامل    ) 2

   .                   اي عنصرها معروف است                      شود كه به قانون دوره             اي تكرار مي           صورت دوره                             تنها خواص شيميايي عنصرها به   ) 3

   .   اند                      در يك گروه جاي گرفته   ،            ها برابر است       ية آن      ترين ال            هاي بيروني                              همة عنصرهايي كه شمار الكترون  )  4

  .)طي با نماد شيميايي عناصر ندارندحروفي كه در جدول قرار دارند هيچ ارتبا(باشد؟  با توجه به جدول زير كدام گزينه صحيح مي - 138

      گروه  1  2  13  14  15  16

      دوره                            

H F    D      3  

  G    E  B  A  4   

 I      C    5   

1 (   D  وF فلزي دارند  خاصيت.  

  .بزرگتر است Cاز شعاع اتمي  A          شعاع اتمي    ) 2

   .                                                                                                    عنصر در بين عناصر جدول باال وجود دارد كه هم تمايل به گرفتن الكترون و هم تمايل به اشتراك الكترون دارند   5   ) 3

  .ترين خصلت فلزي را دارد بيش D                             در ميان عناصر داده شده، عنصر    ) 4

  ؟اند نشدهدرستي اشاره در كدام گزينه به  yو  xمحورهاي  - 139

1 (   :x  17خصلت نافلزي عنصرهاي گروه  :y شعاع اتمي  

2 (   :x عدد اتمي در يك دوره    :y فلز پذيري واكنش  

3 (   :x عدد اتمي در يك دوره    :y شعاع اتمي  

4 (   :x خصلت فلزي در گروه اول    :y شعاع اتمي  

  طور كامل صحيح است؟ اطالعات موجود در چند ستون به - 140

  و شيميايي يخواص فيزيك
  نماد شيميايي عنصر

C  Ge  Sn  S  Si 

  دارد  ندارد  دارد  ندارد  ندارد  خواري چكش

  اشتراك يا گرفتن  اشتراك يا گرفتن  دادن  اشتراك  اشتراك يا گرفتن  اشتراك يا گرفتن الكترون ،تمايل به دادن

  كم  ندارد  دارد  كم  دارد  الكتريكي يرساناي

  دارد  داردن  دارد  دارد  ندارد  رسانايي گرمايي
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  )است 14و  15، 11ترتيب  به Cو  A ،Bعدد اتمي عنصرهاي ( اند؟ ، چند مورد از مطالب زير درستزيرهاي  با توجه به شكل - 141

   .                ستد الكترون دارد   و                 ست و توانايي داد        ، جامد ا )B (            همانند عنصر   ) C (     عنصر    ) آ

   .                     رسانايي الكتريكي دارد  ) C (     عنصر        برخالف  ) A (     عنصر   )  ب

   .   شود        خرد مي                                عنصر ديگر در اثر وارد شدن ضربه          برخالف دو  ) B (     عنصر   )  پ

   .   است  ) A (     عنصر            متفاوت با  و   ) C (     عنصر        مشابه  ،  )B (                  خواص شيميايي عنصر   )  ت

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

3 (   1     4 (   2   

K«صورت  ة سه عنصر ليتيم، سديم و پتاسيم بهزير در مورد مقايس هاي ويژگيچه تعداد از  - 142 Na Li  «كند؟ صدق مي  

                فعاليت شيميايي  )  پ           خصلت فلزي  )  ب           شعاع اتمي  )    الف

           گاز كلر              شدت واكنش با  )  ث   ي         هاي ظرفيت               تعداد الكترون  )  ت

1 (   2     2 (   3   

3 (   4     4 (   5   

  عبارت كدام گزينه صحيح است؟ - 143

   .   است  Cl و  Si                  از تفاوت شعاع اتمي      كمتر  Al و  Si               تفاوت شعاع اتمي   ) 1

   .    رسند                            ايي گاز نجيب قبل از خود مي ت                                                 با از دست دادن يك الكترون به آرايش الكتروني هشت             فلزات قليايي     همة    ) 2

   .        كمتر است  Mg12                  تروني اشغال شده در ك      هاي ال                      است زيرا شمار زيراليه  Cl17                 كمتر از شعاع اتمي  Mg12         شعاع اتمي   ) 3

   .    يابد                                       پذيري عناصر از باال به پايين افزايش مي       واكنش    17           برخالف گروه    2  و    1    هاي         ر گروه د   ) 4

  … جز بههاي زير درست هستند،  همة گزينه - 144

   .                                 بيشتر باشد، واكنش شديدتر بوده است               آهنگ توليد گاز                  هر چه شدت نور يا    ) 1

   .   است  Si و  Al       دو عنصر          مربوط به   ،                  رة سوم جدول تناوبي                در ميان عناصر دو                                اختالف شعاع اتمي دو عنصر متوالي              بيشترين ميزان    ) 2

   .   دهد                                   ، به سرعت با گاز هيدروژن واكنش ميK73                                                            عنصري كه بيشترين تمايل را به گرفتن الكترون دارد، حتي در دماي  )  3

   .   است                         يك فرم آلوتروپي درطبيعت      داراي         ، تنها                  الكترون ظرفيتي است   5         كه داراي            دول تناوبي  ج    سوم     رة                  عنصري نافلزي از دو  )  4

  اند؟ هاي زير صحيح از عبارت موارد  كدام - 145

   .       ها دارد                                                             خصلت نافلزي عناصر ارتباط مستقيم با فعاليت شيميايي و شعاع آن   ) آ

   .                                            تواند در توضيح روندهاي تناوبي نقش داشته باشد       يل مي                                هاي وابسته به اتم است به همين دل                             شعاع اتمي عناصر يكي از كميت   ) ب

   .          دهنده دارد         ي واكنش                               ط مستقيم با فعاليت شيميايي اجزا                               هاي انجام تغييرات شيميايي ارتبا                   ميزان و شدت نشانه  )  پ

   .   است              عناصر نافلزي     اتمي               از اختالف شعاع     تر     بيش           عناصر فلزي      اتمي              ، اختالف شعاع            جدول تناوبي     سوم            عناصر دورة   در    ) ت

   .    باشد    مي    ها        هالوژن                      فلزهاي قليايي كمتر از                      از باال به پايين، در        يك گروه     در                       ميزان افزايش شعاع اتمي    ) ث

   ث   پ،    ) 2           آ، ب، پ   ) 1

      ت، ث   ) 4           ب، پ، ت   ) 3
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  ها متفاوت است؟ هاي زير از نظر درست يا نادرست بودن، با ساير گزينه يك از گزينه كدام - 146

   .   شود                                                       سبت به واكنش ليتيم با گاز كلر با سرعت بيشتري انجام مي                          واكنش پتاسيم با گاز كلر، ن   ) 1

   .   دهد                          هيدروژن به سرعت واكنش مي     گاز              كلوين نيز با  -    200                   فلوئور حتي در دماي    ) 2

   .    يابد                                              هاي هسته عناصر در يك دوره، شعاع اتمي كاهش مي                        با افزايش تعداد پروتون   ) 3

   .   شود               ها استفاده مي    ژن               خودروها از هالو   ي       هاي جلو                   در توليد المپ چراغ   ) 4

   … جز بههاي زير درست هستند،  همة عبارت - 147

   .   دهد                     تر الكترون ازدست مي                                          هر چه شعاع اتمي يك فلز بزرگتر باشد، راحت             جدول تناوبي،    4  و    2  هاي             در عناصر گروه   ) 1

   .  بد  يا                 پذيري افزايش مي                     هاي الكتروني، واكنش                                       نافلزها از باال به پايين با افزايش اليه     گروه    در    ) 2

   .    يابد                                                    از چپ به راست، شعاع اتمي همانند خاصيت فلزي كاهش مي                  دورة جدول تناوبي                  در بررسي عناصر يك    ) 3

   .    دهند                   هيدروژن واكنش نمي    گاز    با    ،         دماي اتاق                جدول تناوبي در    17           عناصر گروه       برخي   ) 4

  است؟ نادرستعبارت كدام گزينه  - 148

   .   است           همان دوره          ر نافلزي          تر از عناص            فلزها بزرگ                          در يك دوره شعاع اتمي شبه   ) 1

  .هستند pتري نسبت به عناصر دستة  داراي شعاع اتمي بزرگ s           عناصر دستة    ،              از جدول تناوبي            در يك دوره   ) 2

  .اي، روند تغيير خصلت نافلزي و شعاع اتمي همسو نيستند جدول دوره 17در گروه ) 3

  .هدد تر و شديدتر از سديم و پتاسيم با آب واكنش مي منيزيم سريع) 4

  باشند؟ يك از عبارات زير صحيح مي كدام - 149

   .                                   تري نسبت به عناصر انتهاي دوره دارند                     دوره اختالف شعاع بيش              عناصر ابتداي        تناوبي،      جدول           دورة سوم   در    ) آ

   .                         ً                     ري از عنصر ديگر دارد قطعاً شعاع بزرگتري هم دارد ت              هاي اصلي بيش                  صري كه تعداد اليه                 در جدول تناوبي عن   ) ب

   .    دهند                                                    يابد ولي همگي در دماي اتاق با گاز هيدروژن واكنش مي                         از باال به پايين كاهش مي    ها        هالوژن         پذيري             ميزان واكنش   ) پ

   .                    با يكديگر متفاوت است    ها    آن                                مشابه يكديگرند ولي شعاع اتمي                                       ً تمامي فلزات از لحاظ خواص و رفتار كامالً   ) ت

     ) ت (   و  )  پ (   ) 2     ) ت (  و    ) آ (   ) 1

     ) آ (    فقط    ) 4     ) ب (    فقط    ) 3

  د با گاز هيدروژن واكنش دهند؟توان ، چند هالوژن ميC0250تر از اي پاييندردم - 150

1 (   1     2 (   2   

3 (   3     4 (   4   

 
 

www.konkur.in

forum.konkur.in


