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  دقيقه 20  20  111  20 )1شيمي (
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  طراحان 

 
  مسئولين درس

  مسئولين درس گروه مستندسازي  ويراستار ان علمي مسئولين درس گروه آزمون  نام درس
  الناز معتمدي  فاطمه فوقانيـمراديكامران اله حميد اصفهاني )1فارسي و نگارش (

  هيزكارمحدثه پر  درويشعلي ابراهيمي ـخاكيفاطمه منصورـنسترن اردالن ميالد نقشي )1عربي  زبان قرآن (
  محدثه پرهيزكار  ـ محمدابراهيم مازنيبقامحمد رضايي-سكينه گلشني فاطمه فوقاني  )1دين و زندگي (

  پيشه فاطمه فالحت  ـ فريبا توكلي زهرا عاشريـمحدثه مرآتي نسترن راستگو  )1انگليسي (زبان
  حسين اسدزاده ريمحمدرضا انصاحسين اسفيني ــعادل حسيني فروشانايمان چيني )1رياضي (

  اكبري ليدا علي   محمدمهدي روزبهانيفرد ـ سپيده نجفي ـ  علي علمداري ـ اميرحسين بهروزي  مهرداد محبي    )1شناسي ( زيست
  آتنه اسفندياري   بابك اسالمي ـ بهنام شاهنيفروشان ـايمان چيني كفشحميد زرين )1فيزيك (
  سميه اسكندري  متين هوشيار ـمجيد بيانلوـنژادايمان حسين علي علمداري  ) 1شيمي (

 

  
  گروه فني و توليد

 محيا اصغري  مدير گروه 
 فردسيدعلي موسوي مسئول دفترچه

 جالليمحمديمهين علي آرايي نگاري و صفحه حروف
  پيشه فالحتمسئول دفترچه: فاطمه/نسبفاطمه رسوليمدير گروه: گروه مستندسازي

 عدآباديرضا سعلي  ناظر چاپ
 چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم

  توانيد از سايت كانون (صفحة مقطع دهم تجربي) دانلود نمائيد. توجه: دفترچة پاسخ تشريحي را مي
  

 021 - 6463تلفن:   - 923دفتر مركزي: خيابان انقالب بين صبا و فلسطين پالك 

  نام طراحان نام درس
پور ـ آگيتا محمدزاده ـ محمدعلي مرتضويانخحميد اصفهاني ـ سپهر حسن  )1فارسي و نگارش (

 بين ـ خالد مشيرپناهيبخش ـ محمدجهانبهزاد جهانـسعيد جعفري  )1زبان قرآن (،عربي
  شعيب مقدمـكبيرمرتضي محسنيـبقامحمد رضاييـابوالفضل احدزادهـمحمد آقاصالح  )1دين و زندگي (

  نژاد  ساسان عزيزيـفاطمه صابريـعبدالرشيد شفيعيـآبيزرسوليمهديفريبا توكلي ـ  )1انگليسي (زبان
وهـاب   ـ  اصغري عزيزاهللا علي ـ  كيميا شيرزاد ـ  كيانوش شهرياري ـ  سجاد داوطلبـمهرداد خاجيـعميد حساميـمحمد بحيراييـمحمدرضا انصاريـعلي ارجمند )1رياضي (

 زادهسهند وليـكناهوحسن نصرتيـايمان نخستينـنادري
  مهرداد محبيـعلي كرامتـسعيد شرفيـپيمان رسوليـمعين خنافرهـعباس آرايش   )1شناسي ( زيست

 ـ  زاده فقـه  عبـداهللا  ـ  علي عـاقلي  ـ  كفش حميد زرين ـ  ميثم دشتيان ـ  اسماعيل حداديـاميرمهدي جعفريـنسبعبدالرضا امينيـسعيد اردمزهره آقامحمدي ـ )1فيزيك (
 جعفر مفتاحـدوستابراهيم قلي

ـ طاهر خشكـ   نژاديانهادي حاجيپورـ احمدرضا جشانيـزادهبهزاد تقيـحسن امينيـمطلقعلي اميري  ) 1( شيمي ـ  امير حاتميان  ـ حسن ذاكري  ـ   محمد فالحـ   هادي زمانياندامن  نژاد 
 علي مؤيديـعليرضا قنبرآبادي

  دقيقه 165سخگويي: مدت پا   130تجربي:دهمد سؤالتعدا   
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 معنا شده است؟ نادرستاي  در كدام گزينه واژه - 1
  ها ـ ورطه: مهلكه ـ تسبيح: خدا را به پاكي ياد كردن فروغ: جدايي ـ مكايد: حيله )1
  يرـ عزم: اراده ـ معاش: زيست ـ فرقت: دو در زمين ) حضيض: جاي پست2
  نقض: شكستن ـ تازي: عرب  صبح ـ عداوت: دشمني ـ ة) فلق: سپيد3
  دين: وام ) لئيمي: پستي ـ شوخ: آلودگي ـ رمه: گلّه ـ4
 اماليي دارد؟ نادرستيهاي زير  چند تا از تركيب - 2

  »و وقب ـ غارب  و آرامش و آسوده ـ تسلّا و آزمند ـ خزالن و پستي ـ مرفّح حاذم و محتاط ـ ضايع و تباه ـ قبطه و رشك ـ مولع«
  ) چهار تا4  ) سه تا 3   ) دو تا2  ) يكي 1
  آمده است؟ نادرستدر كدام گزينه نام خالق آثار  - 3

  احمد ـ اسرارالتّوحيد: محمدبن منور  زده: جالل آل ) ارزيابي شتاب1
  زيد طوسي بنبن محمدة يوسف: احمدتفسير سور  ) اتاق آبي: سهراب سپهري ـ2
  ميرصادقيگرمارودي ـ ديوار: جمال  عرش: سيدعلي موسوي ة) گوشوار3
  ودمنه: عنصرالمعالي كيكاووس نامه: نصراهللا منشي ـ كليله قابوس  )4
  شود؟ در كدام بيت حذف فعل ديده مي - 4

 كو هنوز اندر صفات خويش ماندست استوار/  نيست عشق اليزالي را در آن دل هيچ كار) 1
  ساعت قرار) كيست آن كو ساعتي در بحر مهرت غوطه خورد / كش به دست از آتش شوق تو يك 2
 اميد از آن دوزد همي اميدوار ةكيس/  ستوفضل ت ةخان بندگانت گنج ةماي دست) 3
4 (اديان يوسف كه زدچون جمال گوهر حد  /پتك حجادوارت بر سر اعداي دين حد 
  ترتيب كدام است؟ نقش دستوري ضميرهاي پيوسته در ابيات زير به - 5

  زار بازارگاني جهانا چه بدمهر و بدخو جهاني / چو آشفته با«
  دهاني  خوري خلق را و دهانت نبينم / خورنده نديدم بدين بي
  »ستاني همي زندگاني ز مردم / ازيرا درازت بود زندگاني

  اليه  اليه ـ مضاف ) مضاف4  اليه ) مفعول ـ مضاف3  اليه ـ مسند ) مضاف2  ) مفعول ـ مسند1
  ه است؟  مشخّص شد نادرستي بيت زير  نقش دستوري كدام واژه - 6

  »ها گر در طلبت ما را رنجي برسد شايد / چون عشق حرم باشد، سهل است بيابان«
  ها: نهاد ) بيابان4  ) عشق: متمم3  ) رنج: نهاد2  ) ما: متمم1
  ؟ نيستكدام آرايه در بيت زير  - 7

  »ما ةچين را يك انقالب گشود / ولي به چين دو زلفت شكست شان ةهزار عقد«
  ) ايهام4  آميزي حس )3  ) جناس2 ) تلميح1
  توان يافت؟ را در بيت زير مي هاي كدام گزينه تمام آرايه - 8

  »خون در دلند زان خط مشكين و لعل لب / مشك ختن جدا و عقيق يمن جدا«
   آميزي حسنظير ـ تشبيه ـ استعاره ـ  ) مراعات2  نظير بخشي ـ تلميح ـ مجاز ـ مراعات ) شخصيت1
  بخشي ـ تلميح ـ كنايه تعليل ـ شخصيت ) حسن4  ه ـ كنايهـ تشبي  تعليل ـ استعاره ) حسن3
  دارد؟ كمتريكدام بيت با ديگر ابيات ارتباط معنايي  - 9

  ) هر كه او حرص را امام كند / خواب و خور جملگي حرام كند1
  هيچ كس را سير  ،) حرص، نقشيست هيچش اندر زير / نكند هيچ2
  عيب كلي پاك شد ) هر كه را جامه ز عشقي چاك شد / او ز حرص و3
  ) هر كه را ديو حرص، مهمان برد / تو حقيقت شنو كه گرسنه مرد4
  ارتباط معنايي بيشتري دارد؟ » الصبر مفتاح الفرج«بيت كدام گزينه با عبارت  - 10
  ) هر ساعت صبر من بود كم / هر ساعت درد من بود بيش1
  شكيبادست نيابد / بر آرزوي خويش، مگر مرد   ) بشكيب ازيرا كه همي2
  (خبه: خفه) ) ما صبر گزيديم به دام تو كه در دام / بيچاره شكاري خبه گردد ز تپيدن3
 (حسيب: حسابرسي) تنگي نداري شكيب / نگه دار وقت فراخي حسيب ) چو در دست4

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1و نگارش (فارسي هاي  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل 10چند از 

 

  )1و نگارش ( فارسي
  

  )1و نگارش ( فارسي
ستايش، ادبيات تعليمي، 
ادبيات پايداري ، ادبيات 
  غنايي، ادبيات سفر و زندگي

  71تا  10هاي  صفحه
  )1نگارش (

ستايش،  پرورش موضوع، 
هاي  عينك نوشتن، نوشته

گونه هاي گزارش يني، نوشتهع
  71تا  11هاي  صفحه

  دقيقه 10
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گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1عربي، زبان قرآن (هاي  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 

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  
  

  

 حيح فين الصة عي15 – 11( الجواب للتّرجمة من أو إلي العربي:( 

   :!»األرض  تي تقترب منكواكب الّالمن معها حول يتكلّن أل ستهنَّرلي مدإالطالبات يأتين  كانت كلُّ« - 11

   !گو بنمايدو شوند با او گفت كه پيرامون سياراتي كه به زمين نزديك مي  رفت براي اين آموزي به نزد استادش مي هر دانش) 1

   !شوند با او صحبت كنند به زمين نزديك ميستارگاني كه  ةدربار كه آمدند براي اين شان مي سدانشجوها نزد مدر ةهم) 2

   !صحبت كند ،گردند سياراتي كه به زمين نزديك مي ازكه با او  خودش آمد براي اين مدرسهر دانشجويي پيش ) 3

   !گرديدند سخن بگويند زمين نزديك مي ازستارگاني كه  ةآمدند تا در زمين آموزان پيش استاد خودشان مي دانش ةهم) 4

12 - ن الصحيح عي:  

1 (»تقَعو ولَ تقسيمِ الْادعهم حتزرعي مينَ اإلخوانِ فحاصيلِوةٌ باي رخ داد! دشمني تشان دربارة تقسيم محصوال ميان دو برادر در مزرعه :!»م  

2 (»تقَد نَم أشجار هنْ هذةٍ و قَد  مبأحاهللاُ خرَج راتنها الثَّمها را بيرون آورده است! ها ميوه اند و خداوند از آن از يك دانه رشد كردهها درختاني هستند كه  اين: !»م  

  افتند! هاي خداوند هستند كه در مقابل چشمانمان اتفاق مي اي از نشانه هاي طبيعي نشانه پديده :»!ظَواهرُ الطّبيعةِ آيةٌ من آيات اهللاِ الّتي تَحدثُ أمام أعيننا«) 3

4 (»ي تُشارِكديقَتف صي حيها فدوال عالْي الْجلَةِ تَخَرُّم قبِلَخَميسشنبة آينده شركت خواهد كرد! ام در پنج  آموختگي  مادرش در جشن دانش دوستم همراه پدر و :»!م  

13 - يأالخطن ع :  

   !آزمايشگاهي را ساخت و دستگاه ضبطي را به ارث گذاشت و را كاشت ت خرماييدرخپدرم پيش از مرگش  :!»قبل موته الًسجو ورثَ م الً و بنَي مختبراًإنَّ أبي غَرَس نَخْ«) 1

   هاي البرز به فارسي ترجمه كنيد!  اي را پيرامون كوه نامه، مقاله با استفاده از واژه :!»المعجمِتَعيناً بِفارِسيةِ مسالبرز إلي الْ تَرجِمن مقالة حول جِبال«) 2

   گران گمنام در سالن فرودگاه نيست!متاسفانه يكي از گردش :!»مطارِة الْعحات المجهوالت ليست في قائلسااَسف إحدي امع الْ«) 3

   شان جاري كرد! د پاداششان را برايكنند، پس خداون پيادگان در خالل حج به هم مهرباني مي :!»الحج فاجري اهللا لهم اجرهم ثناءأم المشاة راحتَ«) 4

14 - يخطأالْن ع:  

  آرايند! هايي زيبا مي را با چراغ هسالن فرودگا ،كارمندان :!»مطارِ بِمصابيح جميلةٍموظَّفونُ قاعةَ الْيزينُ الْ«) 1

  كنند!  هاي ريزانش شكر مي مؤمنان همواره خدا را به خاطر نعمت :!»منهمرَةِ دائماًنَ يشكُرونَ اهللا علَي نعمه الْمؤمنوالْ«) 2

  دانشمندان اسالم مانند ستارگاني در آسمان علم و ايمان هستند! :!»يمانِنُجومٍ في سماء العلمِ و اإلالسالمِ صاروا كَعلَماء ا«) 3

  كنند!  ها در فصل پاييز رشد نمي هاي آن هاي درختان و شاخه برگ :!»خَريفغصانُها في فَصلِ الْأمو أوراقُ األشجارِ و ال تَنْ«) 4

  دقيقه 15  )1و زبان قرآن( عربي
 )1قرآن(  عربي و زبان

ظُ  ذاكاهللاُ، المواع هو
العدديةُ، مطَرُ السمك، 

ُلميالس شالتّعاي  
  4تا  1هاي  درس
  46تا  1هاي  صفحه
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  :»منان اجازه بدهيم تا در كارهاي كشور عزيزمان دخالت كنند!ما نبايد به دش« - 15

  !ةفي شُؤونِ بِالدنا العزيز خولَدالنَحنُ ال نَسمح لألعداء ) 2    !في أمورِ بِالدنا العزيزة دخُّلَالتَّلألعداء ح سمنَال) 1

3 (ال نَسحم  العداءخُّالتَّلز لَدنا العورِ بِالدي أُم4    !يزةف (لَينا أَلَّا نَسأعداءنا عل حدخولهمم ورِ بالدي أُمزيزِ فناع!  

16 - عيمعاً ن ما فيه المترادف و المتضاد:  

1 (هبمساعدةِ أم يترجم عجم و لكنّهستعيناً بالمروسِ مالد نص في) 2  !نحنُ نترجم نها  عينُ الحياةِ هي ينبوعشرب من يو م الظُّلماتدركُه الموتالي!  

  !ألنَّ هذا القليلَ يفنَي و النّارِ كثير القليل منَ الفقرِ و الوجعِ و العداوةِ) 4  !بعثَ األميرُ رسوالً نَحو الحدود فأرسلَ معه كتاباً لقائد الجيوشِ) 3

17 - أكثركسير ن ما فيه جمع التّعي :  

   مختَلفَة!الوانِ الْالْ ئيةِ ذاتسامالبِسِ النِّالفُستان من الْ) 2    !ضوءم و القمر فيها يالي الَّتي األنجظُرُ إِلَي اللّانْ) 1

  جم!رض و أَنْفي األ ةِمنتَشرَأَنعم اهللاِ كَالدررِ الْ) 4     غُصونِ النَّضرَة!ك األشجار ذات الْأنظُرُ لتلْ )3

18 - يعحيح عن األفعالن الص :  

  !نَ بِسرعةٍتُبلميذات ال يكْهؤالء التِّ) 2    !المسافرينَإلي مطارِ يذهبون في قاعةِ الْ موظَّفينأَحد الْ) 1

  !يللّنظُري إلي اليا صديقي! اُ) 4    !جنَ من قاعة االمتحانِرُجميع صديقاتي تَخ) 3

19 -  ددنِ العليسعي   :   صفةً

  !ةِ العشرينَ من عمرِهنَزميلي في الس) 2    !ينِطعام الواحد يكفي اإلثن) 1

  !شاهدةِ األهرامِ الثّالثةِمسافرت إلي مصرَ ل) 4    !دخلَت المعلّمةُ في الساعةِ الثّامنةِ صباحاً) 3

  : في ضبط حركات الكلمات الخطأعين  - 20

   ،؟نحتَّي اآل بالدناهل سافَرت إلي ) 2    مؤمنينَ علي (ع)،قالَ زائرُ مرقَد أميرِالْ) 1

  !ايرانَال، مع األسف لكنِّي أُحب ) 4     !مطارِموظَّفينِ في قاعةِ الْأَحد الْ) 3
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بـه كـدام   بهتـر   پاسـخگويي  ة، نتيجـ غايتتر بودن  چه امري است و كامل وتر به خداوند در گر تقّرب بيش - 21

 هاي انسان است؟  ژگيوي

  مندي از اختيار يي و بهرهآخرت ـ حقيقت جوهاي مادي براي رسيدن به  بهرهاستفاده از  )1

  طلبي او نهايت ها ـ تنوع استعدادهاي انسان و بي و خوبي ها تر زيبايي بيش كسب) 2

  طلبي او هايتن هاي مادي براي رسيدن به آخرت ـ تنوع استعدادهاي انسان و بي استفاده از بهره) 3

   مندي از اختيار جويي و بهره قيقتها ـ ح و خوبي ها تر زيبايي بيش كسب) 4

ساز چيست و  زمينه كندان عمل طوسوسه و فريب شي مطابق با» اًورا شاكراً و اما كَفما انّا هديناه السبيلَ«آية  محتواي انسان براساس اگر - 22

  گيرد؟  در كدام عالم انجام مي
    رزنش خود ـ قيامت كه فرصتي براي توبه باقي نمانده است. س )1

  سرزنش خود ـ دنيا كه فرصتي است براي رسيدن به هدف آفرينش. ) 2

  ميل به طغيان ـ دنيا كه فرصتي است براي رسيدن به هدف آفرينش.) 3

  ميل به طغيان ـ قيامت كه فرصتي براي توبه باقي نمانده است. ) 4

  گذارد؟  گي دنيوي پيام مستنبط از كدام آيه است و اين ديدگاه چه اثري بر زندگي صاحبان آن ميزند »ارزش بودن كم« - 23
1 (»نَح و وتنيا نَماتُنَا الديإِلّا ح يا هقالُوا م فراموش كردن و غفلت از مرگ را پيش بگيرد.  راهكوشد  ـ مي »ييو  

  گيرد.  فعاليت و كار، زندگي را فرا مي ةـ شور و نشاط و انگيز »ييا نَموت و نَحو قالُوا ما هي إِلّا حياتُنَا الدني«) 2

  گيرد.  فعاليت و كار، زندگي را فرا مي ةـ شور و نشاط و انگيز »ا لَهو و لَعبالدنيا إِلّ ةُو ما هذه الحيا«) 3

  كوشد راه فراموش كردن و غفلت از مرگ را پيش بگيرد.  ـ مي »با لَهو و لَعو ما هذه الحياةُ الدنيا إِلّ«) 4

 ،هـايي را درون انسـان قـرار داده    چه گفت و اگر خداوند تمايالت و گـرايش  ،االغ را ديد نوقتي به چشم خود زنده شد (ع)عزيرحضرت  - 24

  ؟ امكانات پاسخگويي به آن تمايالت و نيازها را چگونه فراهم كرده است
   امكانات پاسخگويي به آن تمايالت و نيازها را نيز در درون انسان قرار داده است.  ،ـ بنا بر عدل خود .ه خدا بر هر كاري توانا استدانم ك  مي) 1

  . امكانات پاسخگويي به آن تمايالت و نيازها را نيز در عالم خارج قرار داده است ،ـ بنا بر حكمت خود .دانم كه خدا بر هر كاري توانا است مي) 2

   امكانات پاسخگويي به آن تمايالت و نيازها را نيز در عالم خارج قرار داده است.  ،او به هر خلقتي داناست ـ بنابر حكمت خود) 3

  امكانات پاسخگويي به آن تمايالت و نيازها را نيز در درون انسان قرار داده است.  ،او به هر خلقتي داناست ـ بنابر عدل خود) 4

 علتشود و  مون مينره معاد  ةل قرآني درباري مختلفي كه خداوند كريم در وجود ما قرار داده است، ما را به كدام استدالها وجود سرمايه - 25

  است؟متجلي كالم قرآني كدام ندارند در  انكار معاد توسط كساني كه در آن شك
  »كردند. ر مياصرا كبيره و بر گناهان بودند  مست و مغرور نعمت« -  الزمة قدرت الهي ،معاد) 1

  ».كردند اصرار مي كبيره و بر گناهان بودند  مست و مغرور نعمت« - الزمة حكمت الهي ،معاد) 2

  »گاه قيامت در تمام عمر گناه كند.خواهد بدون ترس از داد مي« - الزمة حكمت الهي ،معاد) 3

  ».مر گناه كندخواهد بدون ترس از دادگاه قيامت در تمام ع مي« -  الزمة قدرت الهي ،معاد) 4

  )1و زندگي( دين

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

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  دقيقه 20
  تفكر و انديشه

هدف زندگي، پر پرواز، 
اي به روشنايي، آيندة هپنجر

روشن، منزلگاه بعد، واقعة
  بزرگ

  80تا  11هاي  صفحه
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 معلول علم او به كدام مورد است؟» ونم يحزَنال ه و« ةبه وعد ،تقد به معادزيور دل انسان مع - 26

  جهان آن پاداش نماندن كارهاي نيك انسان در بي) 2    طلبهولناكي مرگ براي گناهكاران دنيا) 1
  ي در راه خدا با عدم ترس از مرگتسهيل فداكار) 4    نا اميدي و دلسردي در برابر عدم موفقيت در كارها ) 3
  هاي عالم برزخ است و چه پيامدي را به دنبال دارد؟  كدام يك از ويژگي رگعايد و واصل شدن اعمال خير بازماندگان به شخص متوفّي، نشان - 27
  وضعيت آنان تأثير چنداني ندارد.ـ در  برزختداوم ارتباط دنيا با ) 2  وجود شعور و آگاهي در برزخ ـ در وضعيت آنان تأثير چنداني ندارد. ) 1
  ـ در سرنوشت آنان مؤثر است. وجود شعور و آگاهي در برزخ )4  ـ در سرنوشت آنان مؤثر است.  برزختداوم ارتباط دنيا با ) 3
ز دهند، چيست و ظرف تحقق اين مفهوم با كدام آيه در يـك مرحلـه ا   چه كه اعضاي بدن انسان در قيامت بدان شهادت مي محتواي آن - 28

  ؟ قيامت قرار دارد
  » …ظينَ كراماً كاتبينَ فو انَّ علَيكُم لَحا«ـ » كسبونَيبِما كانوا « )2  . »…جف االرض و الجِبالُ و كانَت الجِبالُيوم تَرْ«ـ » كسبونَيبِما كانوا «) 1
  »…يوم تَرجف االَرض و الجبالُ و كانَت الجِبالُ «ـ » لَو كانوا يعلَمون«) 4  »… .ظينَ كراماً كاتبينَفو انَّ علَيكُم لَحا« ـ » لَو كانوا يعلَمون«) 3
 دروغقيامت اشـاره دارد و دليـل سـوگند    وقايع مرحله از  كدامبه » أليوم« ، لفظ...»منا أيديهِم و لي أفواههِم و تكلِّتم عوم نَخْاَلي« ةدر آي - 29

  بدكاران در قيامت چيست؟ 
  دوم ـ اعمال بد خود را درست جلوه دهند.) 2    عمال بد خود را درست جلوه دهند. اول ـ ا) 1
  خود را انكار كنند.  زشتاعمال   دوم ـ) 4    خود را انكار كنند.  زشتاول ـ اعمال ) 3
  ه آرزويي دارند؟ دستاويز كدام آرزوي افراد بدكار در روز قيامت است و آنان براي زندگي اخروي خود چ ،شدن از ياد خدا داشتهباز - 30
  ام چيزي از پيش فرستاده بودم.  شديم ـ اي كاش براي اين زندگي مي اناي كاش همراه و هم مسير با پيامبر) 1
  پيش فرستاده بودم. ام چيزي از كرديم ـ اي كاش براي اين زندگي اي كاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمي) 2
  . از جهنميان نبوديمكرديم ـ اي كاش   ين دوست خود انتخاب نماي كاش فالن شخص را به عنوا) 3
  از جهنميان نبوديم.شديم ـ اي كاش  مي اناي كاش همراه و هم مسير با پيامبر) 4

  
 ؟»ندشو هاي اخروي مي هاي دنيوي اصل قرار گيرند، مانع رسيدن به هدف اگر هدف« ،توان فهميد ز كدام آيه ميا - 31

  »، پاداش داده خواهد شد.و مؤمن باشد كس كه سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعي و كوشش كند و آن«) 1
  »دار. گويند:. پروردگارا به ما در دنيا نيكي عطا كن، و در آخرت نيز مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه و بعضي مي«) 2
  »اي ندارند. بهرههيچ ولي در آخرت  ،ر دنيا نيكي عطا كنگويند: خداوندا به ما د بعضي از مردم مي«) 3
   »خواهد، پاداش دنيا و آخرت نزد خداست.بهر كس نعمت و پاداش دنيا را «) 4
 كند؟ العمل نشان دهد و چه زماني انسان خود را سرزنش و مالمت مي شود كه انسان در مقابل گناه و زشتي عكس چه چيزي سبب مي - 32

  د از به گناه آلوده شدنبع -) وجدان اخالقي1
 شيطان قرار گرفتن ةوسوسبعد از مورد  -ها ها و زيبايي گرايش انسان به نيكي) 2

  شيطان قرار گرفتن ةوسوسبعد از مورد  -وجدان اخالقي) 3
  آلوده شدن بعد از به گناه -ها ها و زيبايي گرايش انسان به نيكي) 4
   است و براي اشاره به بعد ........ انسان استفاده شده است. در قرآن كريم ........» توفّي« كلمةمنظور از  - 33

 جسماني و روحاني - انسان وجود ) دريافت تمام و كمال حقيقت2    روحاني - انسان وجود ) دريافت تمام و كمال حقيقت1

 جسماني و روحاني - روح در برزخ آگاهانة ) فعاليت 4    روحاني -روح در برزخآگاهانة ) فعاليت 3

 چه دليلي را براي نبودن هيچ شكّي در مورد قيامت بيان نموده است؟. . . »  القيامةِو لَيجمعنَّكُم إلي يومِ هاهللاُ ال إله إالَّ « فةآية شري - 34

 اَنَّكُم الَينا التُرجعون) 2    و إنَّ الدار اآلخرةَ لَهِي الحيوانُ) 1

  فَحسبتُم أنَّما خَلَقناكُم عبثاًأ ) 4    و منْ أصدقُ منَ اهللاِ حديثاً) 3

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.-(گواه)آزمون شاهد
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تر در پيش دارد، از خداونـد عمـر طـوالني     دانند كه طلوعي درخشان دانند بلكه آن را غروبي مي كه مرگ را پايان زندگي نمي» الهيون« - 35

 كنند تا به كدامين هدف برسند؟ طلب مي

 ظهور برسانند.منصة سنگ جلوه دادن آن دو به  متعادل دنيا و آخرت را در همکفة ) 1

  با دل سپردن به دنيا ندارد. ي) به دنياپرستان بفهمانند كه اعتقاد به عالم پس از مرگ، منافات2

  تر خدا را مالقات كنند. اي كامل ها، با اندوخته تر در راه خدا و خدمت به انسان ) با تالش بيش3

  خلق نيست. به بادت به جز خدمتبختي را براي آيندگان، هموار كنند و اثبات كنند كه ع ) راه نيك4

 ؟پاسخ خداوند به اين درخواست كافران چيستمند به بازگشت هستند و  هچرا كافران بعد از مرگ عالق - 36

1 (»يما تَرَكتحاً فاللُ صلِّي أَعملمٍ« -»لَعن عم كم بذلما لَه و«  

  »لَهم بذلك من علمٍو ما « - »إِلى يومِ يبعثُونَ من ورائهِم برْزخٌ«) 2

  »ا كَلمةُ هو قائلُهاهكلّا انَّ« - »إِلى يومِ يبعثُونَ من ورائهِم برْزخٌ«) 3

4 (»يما تَرَكتحاً فاللُ صلِّي أَعمنَّ« -»لَعقائلُهاهكلّا ا ومةُ ها كَل«  

. سپس آن ابر را به سوي سرزميني مرده برانيم و آن زمين مـرده را بـدان   فرستد تا ابر را برانگيزند خداست كه بادها را مي«  آية شريفةاز  - 37

 ؟گردد كدام مفهوم دريافت مي» است گونه همينپس از مرگش زندگي بخشيديم، زنده شدن قيامت نيز  ]وسيله[

 تن به روح در آخرتامكان آفرينش مجدد جسم براي پيوس) 1

  در آخرت ضرورت آفرينش مجدد جسم براي پيوستن به روح) 2

  شود. حقيقت وجود انسان، جسم و روح است كه با مرگ نابود نمي) 3

  انسان هم در برزخ حيات مجدد دارد. ،شود طور كه زمين در بهار زنده مي همان) 4

 افتد و به چه معناست؟ قيامت اتفاق مي ةمرحلدر كدام  ها تغيير در ساختار زمين و آسمان - 38

  شوند. ها و زميني ديگر تبديل مي نها و زمين به آسما آسمان -اول) 1

  شوند. ها و زميني ديگر تبديل مي ها و زمين  به آسمان آسمان - دوم) 2

  شوند. ها و حوادث ديده مي شوند كه سرگذشت انسان ها و زمين طوري روشن مي آسمان -اول) 3

 شوند. يها و حوادث ديده م شوند كه سرگذشت انسان ها و زمين طوري روشن مي آسمان - دوم) 4

 عمل انسان چگونه است؟ كارنامةبا توجه به تعاليم پيشوايان دين،  - 39

 شود. ) گزارش اعمال صادقانه و كامالً واقعي، ثبت شده و نگهداري مي1

  شود. طور دقيق ثبت و ضبط گرديده و نمايان مي ) تصوير اعمال انسان به2

  شود. د و حقيقت اعمال ثبت ميبين شود، هر كس عين عمل خود را مي ) عمل انسان نمايان مي3

  گردد. صورت يك شخص نمايان مي شود و به باطني و غيبي عمل ملحق ميجنبة مادي و ظاهري عمل به جنبة ) 4

ايم  ، سخني ........... گفته»از حقايق عالم، ........... حضور شاهدان و گواهان است  پرهياهوي قيامت، كنار رفتن پرده صحنةدر «اگر بگوييم:  - 40

 باشد. و مهر خاموشي زدن بر دهان بدكاران مرتبط با ........... مورد مي

 نخستين - نادرست - ) مقدم بر2    نخستين - درست - ) مقدم بر1

  دومين - نادرست - ) مؤخر از4    دومين - درست - ) مؤخر از3
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41- A: “Can I have your … pen?” 

B: “Sorry, I … give it to Zahra.”  
1) nice small new black – am going to  2) nice black new small – will 
3) nice small new black – will  4) nice black new small – am going to 

42-  If we continue... the nature, many more animals will be in danger. 
1) protecting  2) destroying 3) using 4) defending  

43-  A: “Do the students walk to the bus stop every morning?” 
B: “No, the school bus … everyone at their house door.”  

1) carries  2) keeps  3) collects  4) donates       

 
 

Dolphins are some of the most playful and intelligent animals on our planet. There are interesting …(44) … 
about dolphins. We know that they spend their lives in the water, but they are not fish; they can’t breathe 
like fish. There are many … (45) … of dolphins. The Bottlenose Dolphin and the Killer Whale are the most 
famous kinds of them. Dolphins are not usually very big, but some are. The Killer Whale, for example, 
grows up to 7 meters long and can weigh over 4 tons. It is … (46) … member of the dolphin family.  
44- 1) cells  2) facts  3) hopes  4) organs 
45- 1) gifts  2) signs 3) brains  4) types  
46- 1) large  2) larger  3) the largest  4) the most large 

 
 

A lot of animals died out in the world recently. Do you know why? The simple answer is that they 
didn’t have any place to live in. People around the world destroyed forests, the natural homes of 
animals, to build roads and apartments. Many animals like cheetahs, lions, and zebras lost their homes 
when people built roads and houses in forests.  

People think it is good to keep animals at zoo. They think animals will not be endangered if they live in 
the zoo, but, we know that zoos are not natural for animals. A zoo is not a big home for animals and they 
are not free there. Animals will not be happy at zoos. Instead, they want to live in their own natural homes. 
47- According to the passage, zoos are … . 

1) as big and natural as forests 2) places where animals are free 
3) smaller than the natural homes of animals 4) good for small animals 

48- The underlined word “they” in paragraph 1 refers to … .  
1) places   2) animals     3) forests      4) people 

49- The underlined word “Instead” in the last sentence is closest in meaning to … .  
1) in place of   2) at first     3) then        4) often  

50- According to the passage, it is WRONG that  … .  
1) people destroy forests to build houses and roads 
2) a few animals died out recently  
3) people think zoos are good for animals  
4) animals want to live in their natural homes 

PART C: Reading Comperhension 
Directions: Questions 47-50 are related to the following passage. Read the passage and decide which choice (1), (2), 
(3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 44-46 are related to the following passage. Read the passage and decide which choice (1), (2), (3) 
or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 41-43 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases marked 
(1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

 ذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( زبان انگليسيهاي  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 

  مروز چيست؟شما براي آزمون اگذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند از  هدفآزمون قبل10چند از

  

Saving Nature  
Wonders of Creation 

  2و  1هاي  درس
  69تا  15هاي  صفحه

  

 دقيقه 15
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  (مجموعة مرجع مجموعة اعداد حقيقي است.)صحيح است؟ همواره هاي زير از گزاره كدام يك - 51

  مرجع است.  ةمجموع با برابر ،اي كه متمم يكديگرند دو مجموعه هر) اجتماع 1

  د، متناهي است. باش صحيح مي كي از اعداد آنيكه فقط  اي بازه) 2

  اعداد طبيعي است.  ةمتمم مجموع ةاعداد گويا، زيرمجموع ة) مجموع3

 اي متناهي است.  نامتناهي، مجموعه ة) اشتراك دو مجموع4

 ؟نقطه دارد 299 شكل چندم اين الگو، زيرالگوي  ها در تعداد نقطه با توجه به - 52

1 (25   

2 (50   

3( 100    

4 (200   

A)كدام گزينه با  - 53 (A B)) A     برابر است؟ 

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

باشـد،   231 هـا  آن ضـرب  و حاصـل  21 برابـر بـا  دهنـد،   حسابي مـي  ةسه عدد كه تشكيل دنبال مجموع اگر - 54

 كدام است؟  ها  آن ترين بزرگ

1 (13   2 (11   3( 7    4 (3   

ترين واسـطه   برابر كوچك 16ه ترين واسط هندسي درج كنيم تا بزرگ ةچند واسط 1536و  48بين دو عدد  - 55

 : جملة اول)48(باشد؟

1 (8   2 (9   3( 10    4 (11   

ــاوي     - 56 ــث متس ــاحت مثل ــر، مس ــكل زي ــاقين  در ش AB)الس AC) ABC    ــت؟ ــع اس ــد مرب ــد واح چن

75 0 96(sin / )     
1( 36/15    

2 (68/7    

3 (84/3    

4 (86/6    

  
 خود را افزايش دهيد. 10اي فقط در يك يا دو درس، چند از  هر آزمون برنامه سعي كنيد در

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

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل 10چند از 

 

  دقيقه 30  ) 1رياضي (
  

مجموعه، الگو و دنباله/ 
هاي گويا و  مثلثات/توان
  هاي جبري عبارت
  ها ها و نامعادله / معادله

تا  4و فصل  3تا فصل  1فصل 
پايان معادلة درجة دوم و 

  هاي مختلف حل آن روش
  77تا  1هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات
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sinاگر  - 57 x cos x 
1
A عبارت باشد، حاصل 2 tan x cot x  است؟  كدام 

1 (1   2 (8
3   3( 

4
3    4 (2

3   

sin تعريف شدة عبارت ساده شدة - 58 xA
cos x

 


2
1  كدام است؟  1

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

اگر  - 59    180 A عبارت ساده شدةباشد،  225 cos cos    2 41  كدام است؟  2

1 (sin cos       2 (sin cos     

3( sin cos         4 (sin cos      

sinاگر  - 60 x
sin x


 


15 5  دايـرة مثلثـاتي   در ناحية سوم xكه انتهاي كمان زاوية  باشد، با فرض بر اين 1

cotباشد، مقدار  x  كدام است؟ 

1 (
1
2   2 (1

2   3( 2    4 (2   

عبارت  ةشد ساده - 61
2 2
2 2

sin a tan a
cos a cot a




 شده است.)    كدام است؟ (عبارت تعريف 

1( 6cot a     2 (6tan a     

3 (6tan a     4 (6cot a   

اگر  - 62 

x 
  

       
 

1
1 43 32 x) حاصلباشد،  4 ) 35 4  كدام است؟  1

1 (2   2 (2   3( 5 4    4 (5 108   

xاگر  - 63 y  xy و 3  1 حاصل ،باشدx y3  كدام است؟  3

1 (6   2 (3 2   3( 2 3    4 (2 6   

  جام محاسباتمحل ان
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tاگر  - 64
a a a




1325 tو  20
x




11 416  كدام است؟  xباشد، مقدار  2

1 (3
4   2 (2   3( 

1
2    4 (

1
2   

حاصل  - 65
   

1 1
5 5 2 5 5 2

 كدام است؟  

1 (5   2 (2 5   3( 10    4 (5
2   

xمعادلة اگر  - 66 x 22 5 x) صورت را به 3 a) b 2 ،حاصل بنويسيم a b  كدام است؟ 

1 (65
16   2 (69

16   3( 
35
8    4 (33

8   

tدر معادلة  - 67 t
  

2 1 09 6  كدام است؟  ها جوابتفاضل ، قدرمطلق 2

1 (5
2   2 (7

2   3( 
9
2    4 (11

2   

x(x درجة دوم اگر معادلة - 68 ) k  2  كدام است؟  kترين مقدار صحيح  ، كمنداشته باشدريشة حقيقي  2

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

axاگر معادلة درجه دوم  - 69 ax a   2 8 32 8  كدام است؟  aمضاعف داشته باشد،  ةريش 0

1 (
1
6   2 (

3
2   3( 

1
2    4 (1

3   

 عدد كدام است؟  هاين س مجموع، قدرمطلق باشد 45بر راب 3ضرب م مجموع مربعات سه عدد متواليِاگر  - 70

1 (18   2 (9   3( 27    4 (6   

  

  محل انجام محاسبات
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B

D

A

C

  

  
 نمايد؟  عبارت زير را كامل ميدرستي  كدام گزينه به - 71

 »همراه باشد. …ا ب نداردسازگان، امكان  ها در يك بوم قطع درختان جنگل«      

 واآب و ه رييتغ )2      ) وقوع سيل 1

 زگان سا افزايش خدمات بوم) 4      ) فرسايش خاك3

مترشحه از  هاي هورمون«سازند.كدام عبارت، دربارة  هايي وجود دارند كه هورمون مي هاي مختلف معده و رودة انسان سالم، ياخته در بخش - 72
 ، صحيح است؟ »ها اين ياخته

 دهند. هاي شيميايي را كاهش مي ) سرعت واكنش2    شوند.  ) همگي سبب افزايش ترشح اسيد در معده مي1

 كنند. هاي دستگاه گوارش را تنظيم مي فعاليت همراه با دستگاه عصبي، )4  شوند.  ب افزايش ترشح چند نوع آنزيم گوارشي مي) همگي سب3

 ، صحيح است؟ »دان و سنگدان قرار دارد بين چينه  دار كه معدة آن مهرهنوعي جانور «چند مورد از عبارات زير، دربارة  - 73

  .است خود ي) واجد چهار انگشت در هر پاالف

 ست.نيشكل  يا سهي، كب) معدة آن برخالف معدة انسان

  ج) كبد آن در مجاورت سنگدان قرار دارد و توسط مجرايي به رودة باريك متصل است. 

   .شود ميبرقرار دستگاه تنفس آن  يا مبادله بخش تازه در مجاورت ياز هوا يا هوستيپ انيجرد) 
1 (1   2 (2   3 (3   4( 4  

 كند؟ تكميل مي نادرستي به دربارة دستگاه گردش خون انسان، رت زير راكدام گزينه عبا - 74

 »…توان گفت كه . ، مي…در رابطه با بخش «     

1 (B - شود.از قلب  يرعاديغ يصداهاسبب شنيده شدن  ممكن استآن،  اختالل در ساختار 

2 (D - شود. آن مي بسته شدن اي، باعث باز آن و تفاوت فشار در دو طرف ي داردساختار خاص  
3 (A -  شود. يم قسمت خون در آن انيطرفه شدن جر كيباعث  
4 (C - .بسته شدن آن با شروع انقباض بطن، همراه است 

 است؟  نادرست» هاي افزايش دهندة حجم قفسه سينه ماهيچه«چند مورد در ارتباط با  - 75

  ها متصل باشند. توانند به گروهي از دنده الف) مي
  ر وضعيت انقباض قرار دارند.همگي د در دم عميق،) ب

 .صادر شده است پل مغزياز طرف مركز تنفس در مستقيما شود كه  يانجام م يدستور با ها نآانقباض ) ج
   صفر )4   3) 3   2) 2   1) 1

  
 تان را بخوانيد و خودتان نيز مشاركت كنيد.نكانون مراجعه كنيد و نظرات دوستاشخصي خود در سايت  ةدار به صفح ديدن سؤاالت دامراي ب

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( شناسي زيستهاي  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل 10چند از 

 

  دقيقه 20  )1( شناسيزيست

  

دنياي زنده/گوارش و جذب 
مواد/ تبادالت گازي/گردش 

  مواد در بدن
تا  4و فصل  3تا فصل  1فصل 

  پايان تشريح قلب گوسفند
   51تا  1ي ها صفحه
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 هاي حبابكو در  اند حركت ييو توانا يخوار هگانيب يژگيوانسان كه واجد  بدن يمنيدستگاه ا يها اختهياز  يگروه«كدام گزينه در رابطه با  - 76
 است؟ نادرست، »باشند مستقر مي ها، شش

 واجد تعدادي زوائد در سطح غشاي خود هستند.) 1
 شوند. هاي خوني مشاهده نمي ها در مجاورت مويرگ ) اين ياخته2
 اند. ي و پروتئيني متصلهاي فسفوليپيد ها به مولكول ها انواعي از كربوهيدرات اي آن در غشاي ياخته) 3
  .انرژي توليد كندتوانند توسط نوعي اندامك دو غشايي درون سيتوپالسم خود،  مي) 4

 درستي بيان شده است؟ نگارة نشان داده شده در شكل مقابل در يك انسان سالم، به كدام گزينه در رابطه با دم - 77

 بازدم عميق است. ها در پايان مانده در شش دو برابر حجم باقي D) حجم تنفسي 1

 شوند. هاي شكمي براي تنفس منقبض مي ماهيچه Bتا نقطة  A) از لحظة شروع نقطة 2

  .شود يم دهيها كش به درون شش رونيب يهوادر نتيجه  و شده زياد بسيار ها درون شش يفشار هوا Cبخش ابتداي ) در 3
  است. Dشود، مربوط به بخش  ميها خارج  ششاز  قيبازدم عم كيبا  يبازدم معمول كياز ) مقدار هوايي كه پس 4

 در انسان سالم و بالغ است؟ » ها ها و نايژك ناي، نايژه«چند مورد از موارد زير، بيانگر ويژگي مشترك  - 78
 اند.  هاي غضروفي  الف) در ساختار خود واجد حلقه

  شود. ها مواد ضد ميكروبي يافت مي مخاطي آنترشحات ب) در 
  كنند. ي ميساز ها پاك يرا از ناخالص گاه تنفسج) هواي ورودي به دست

 باشند.  دار در سطح دروني خود مي اي اندك و مژك د) داراي بافتي با فضاي بين ياخته
1 (1   2 (2   3 (3   4( 4  

 كند؟ درستي تكميل مي كدام گزينه عبارت زير را به - 79

  ....................».... است، قطعا در هر جانوري كه در دستگاه تنفس خود داراي ................«    
  بر روي هر رشتة آبششي، چندين تيغة آبششي وجود دارد. - ) آبشش1
  شود. اي مشاهده مي ساز و كارهاي تهويه -) پوست با سطحي مرطوب2
 طرفة غذا در لولة گوارش آن فراهم نيست.امكان جريان يك - هاي منشعب و مرتبط به هم ) لوله3
  .داشته باشند يتبادالت گازبيرون، مستقيما  طيمح با توانند يمالزاما نبدن  يها اختهي همة - ي وسيع زير پوستي) شبكة مويرگ4

 …معادل قسمتي در دستگاه گوارش انسان است كه  …دهد،  بخش شمارة  در شكل مقابل كه دستگاه گوارش نشخواركنندگان را نشان مي - 80
 كند.ها كمك مي د آنزيم به گوارش چربيبا توليد نوعي مادة قليايي فاق - »4) «1

  باشد.از جنس ماهيچة اسكلتي مي اي در انتهاي خود داراي بنداره - »3) «2
  ها نقش دارد.با ترشح پروتئازهاي فعال در گوارش پروتئين - »1) «3
  شود. يانجام مآن  دري مواد جذب اصل - »2) «4
  

  
   … نيستر خون انسان، ممكن د …طور معمول،  به - 81

 ها شود.  ياختهاي  در تنفس ياخته ADPباعث كاهش مصرف مولكول -) كاهش اكسيژن1
  همراه باشد. اي  تنفس ياختهبا مصرف اكسيژن و توليد آب در  - اكسيد دي ) افزايش كربن2
 راز در گويچة قرمز شود. انيد باعث افزايش فعاليت آنزيم كربنيك -) كاهش اكسيژن3
  خون را از حالت عادي خارج كند. pH- اكسيد دي ) افزايش كربن4

  كند؟ كامل مي نادرستيكدام گزينه عبارت زير را به  - 82
 »…هاي اصلي ياخته …ها در غدد معدة يك انسان بالغ و سالم، بزرگترين ياخته«    

  ساز پروتئازهاي معده به پپسين نقش داشته باشند. كمك ترشحات خود در تبديل پيش توانند بهمي -) همانند1
 دهند.  صورت گرما از دست مي هاي زيستي خود را به بخشي از انرژي فعاليت -) همانند2
 در جلوگيري از آسيب اسيد معده به ديوارة معده موثرند. -) برخالف3
  خوني نقش دارند. وگيري از بروز كمدر جل -) برخالف4

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.-ه)(گواآزمون شاهد
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(a) (b)

CO

 است؟ نادرستكدام گزينه در رابطه با تشريح قلب گوسفند  - 83
 ي سيني قرار دارد.   هاي اكليلي در باالي دريچه ) مدخل سرخرگ1

  ها به قسمت بااليي قلب متصل هستند.  ها همانند سياهرگ ) سرخرگ2
 شوند. وارد مي هاي اكليلي در سطح پشتي قلب به دهليز راست ) سياهرگ3

  هاي وارد شده به قلب در نيمة چپ بيشتر از نيمة راست است.   ) تعداد رگ4
، محلول آب آهك و aاكسيد در هواي دمي و بازدمي است، اگر در ظرف  دي با توجه به دستگاه زير كه براي بررسي مقدار نسبي گاز كربن - 84

 تيمول بلو قرار دهيم، كدام عبارت صحيح است؟  محلول برم bدر ظرف 

  . شود يمشاهده م bبلند ظرف  ةدر اطراف لول زيحباب ر يبازدم، مقدار ي) ط1
 شود.   ها تغيير رنگ داده و شيري مي ابتدا مايع درون يكي از ظرفطي بازدم ) 2
  د. شو ها مي وارد شش bو  aهاي  ) در حين دم، هواي ظرف3
  كند. عبور مي b) طي دم، هوا از درون ظرف 4

  

 … قطعاًپروتئيني دخالت داشته باشند،   جايي مواد از عرض غشاي ياخته، مولكول  اگر در جابه - 85
  شوند. جا مي ) مواد در جهت شيب غلظت خود جابه2  ) مولكول پروتئيني، در تماس با فسفوليپيدها غشاي ياخته است.1
  شود. ) پس از مدتي غلظت مواد در دو سوي غشا برابر مي4    است. ATPزمند مصرف انرژي جايي نيا ) اين جابه3

 …قطعاً  …در يك انسان سالم، هر نوع آنزيم گوارشي موثر بر گوارش  - 86
 .كند  در محل گوارش نهايي كيموس فعاليت ميفقط  - ها ) كربوهيدرات2  .شود يگوارش ترشح م ةاز غدد مرتبط با لول - ها ني) پروتئ1

 شود. از طريق مجرايي به همراه صفرا به ابتداي رودة باريك وارد مي - ) ليپيدها4  .دده يم كافت انجام فعاليت خود را از طريق واكنش آب - ها ) كربوهيدرات3

 كند؟  درستي تكميل مي چند مورد عبارت زير را به - 87

 »…هاي اكليلي،  سرخرگ«    

  اند.الف) از سرخرگ آئورت منشعب شده
  شوند.قط در صورت مسدود شدن با لخته باعث سكته قلبي ميب) ف

  هاي قلبي به اكسيژن و مواد مغذي را برآورده كنند.توانند نياز ياختهج) مي
   1) 4  2) 3   3) 2  ) صفر1

 است؟  نادرستهاي جانوري  ها (ساختارهاي) درون سيتوپالسم ياخته كدام گزينه در ارتباط با اندامك - 88
  . است  شده ليتشك ييها سهياز ك يآندوپالسم ةمانند شبكه ي) دستگاه گلژ1
 ها همانند شبكة آندوپالسمي زبر در ساختن پروتئين نقش دارند.  ) رناتن2

 تواند در جابجايي مواد نقش داشته باشد.  ) ريزكيسه همانند دستگاه گلژي مي3

  اي دارد.  سهتن ساختار كي و برخالف كافنده نقش دارد يا اختهي ميدر تقس) ميانك 4
 كند؟ كامل مي نادرستي كدام گزينه عبارت زير را به - 89

 .»….هاي غضروفي در ديوارة ناي به سمت اندامي قرار دارد كه  دهانة حلقه«
  .آورد يرا در آن به وجود م يمنظم ، حركاتآن  هواريد يها چهيانقباض ماه) 1
  است. كيبار ةمعده و رود ةبه اندازدر برابر اسيد آن  ةواريحفاظت د) 2
    تواند داراي دو نوع ماهيچه در ساختار خود باشد. ) مي3
  هاي عصبي وجود دارد. هاي ياخته ) در ديوارة آن شبكه4

 ….شود. در اين جانوران،  ها نسبت به پستانداران مي هايي سبب افزايش كارايي تنفس در آن در گروهي از جانوران، وجود ساختار - 90
  ندارد. يتنفس يدر انتقال گازها ي) دستگاه گردش مواد، نقش1
  .استترين بخش لولة گوارش  و حجيم يا چهيماه يمعده ساختار يبخش عقب) 2
  شود.  داران مصرف مي تري نسبت به ساير مهره ) به علت نوع حركت، اكسيژن و انرژي بيش3
 هاي آبششي است. ها، مخالف جهت عبور آب در طرفين تيغه ) جهت حركت خون در مويرگ4
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كند كه وقتي توپ به باال پرتاب  بيني مي سازي حركت توپ بسكتبال، در چه حالتي مدل ما پيش در مدل - 91

 رود؟  شود، در يك خط مستقيم باال مي مي
  نظر كنيم.  د صرفاز مقاومت هوا و اثر وزش با )1
  ماند.   توپ از مركز زمين، وزن آن ثابت مي ةير فاصلفرض كنيم با تغي )2
  زمين را ناديده بگيريم.  ةجاي مقاومت هوا، نيروي جاذب به )3
  نظر كنيم.  از چرخش توپ به دور خود، صرف )4

kmسنج چند  اين تندي يگير دقت اندازه .دهد سنج يك خودرو را نشان مي تندي ة، صفحزير شكل - 92
h

 است؟  

1( 1   

2( /2 5   

3( 5   

4( 10   

رش كنيم. فسنگ ،mm400ضلع  طول هايي مربع شكل به را با سنگ ft22000خواهيم يك سالن به مساحت  مي - 93
)چه تعداد سنگ نياز داريم؟  ft inch , inch / cm) 1 12 1 2 5  

1( 750   2( 1125   3( 2250   4( 4500   

gو چگالي  g200تكه سنگي به جرم  - 94
cm32 محتوي متر مكعب برحسب سانتي مدرجي ةرا به آرامي درون استوان ،

cm3135  الكل با چگاليg/
cm30 سطح الكل سنگ در استوانة مدرج،  تكه كنيم. پس از وارد كردن وارد مي 8

فرض كنيد الكل از ظرف بيرون رم مجموعه چند گرم است؟ (ج گيرد و قرار مي كدام عدد روي استوانه مقابل
 .)ريزد نمي

1( ،280 100   2( ،308 235  3( ،280 235  4( ،308 100  
 است؟  نادرستچه تعداد از موارد زير  - 95

  هاي آب و هوا است.  ي بين مولكولالف) كشش سطحي ناشي از نيروي دگرچسب
  دهد.  آب، كشش سطحي را افزايش مي بهشويي  ب) افزودن مايع ظرف

  اي از كشش سطحي است.  هاي كروي آب در حال سقوط آزاد، جلوه پ) قطره
 هاي آب و حشرات است.  بين مولكول ةت) شناور ماندن حشرات روي سطح آب به دليل نيروي جاذب

1( 1   2( 2   3( 3   4( 4   
اگر ظرف  .قرار دارد روي يك سطح افقي cm220و سطح مقطع  cm10ارتفاع  ،گرم 200اي به جرم  ظرفي استوانه - 96

/gرا از مايعي به چگالي 
cm30 چند  ،كند فشاري كه ظرف به سطح افقي زير خود وارد مي ،ر كنيمپبه طور كامل  8

Ng(پاسكال خواهد شد؟ 
kg

  و ضخامت جدارة ظرف ناچيز است.) 10

1( 1000   2( 800   3( 900   4( 1800   

  
 كردن اشتباهاتتان استفاده كنيد.  گذاري چند تا از ده تا و كتاب اشتباهات متداول براي كم يد از هدفتوان ميما ش

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

  زمون امروز چيست؟شما براي آگذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از 

 

  دقيقه 35   )1( فيزيك
  

  

هاي  گيري/ ويژگي فيزيك و اندازه
فيزيكي مواد / كار، انرژي و توان 

تا  3و فصل  2، فصل 1فصل 
پايان كار انجام شده توسط نيروي 

  ثابت
   60تا  1هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات
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سـطح   از hدر عمق  كل ايم. فشار مقداري آب ريخته cm250اي به سطح مقطع  داخل يك ظرف استوانه - 97

0/است. اگر  kPa102برابر آب  /gليتر روغن به چگالي  75
cm30  كل فشار ،روي آب داخل ظرف بريزيم 8

gخواهد شد؟ ( kPaاز سطح روغن چند  hدر عمق  NP Pa , , gcm kg
   

5
0 310 1  ) آب10

1( /101 2   2( /101 4   3( /101 6   4( /101 7   

h حاصلقرار دارند.  در حال تعادل شكلي مطابق شكل زير Uمقداري آب و روغن درون لولة  - 98
h

1
2

 كدام است؟  

g g( / )
cm cm

   3 30 8   و آب روغن    1

1( 4
5     2( 4   

3( 5
4     4( 1

4   

ليتـر روغـن بـه     دارد. چنـد ميلـي  اي با سه شـاخه مقـداري آب در حـال تعـادل قـرار       درون لوله ،زير مطابق شكل - 99

30چگالي 8 g/
cm

از حالـت نشـان   ) 3) و (2هاي ( سطح آب هر يك از شاخهبعد از ايجاد تعادل ) بريزيم تا 1در شاخة ( 

آباست و 220cmباال رود؟ (سطح مقطع هر سه شاخه يكسان و برابر با 4cmبه ميزانداده شده،  31 g
cm

 ( 

1( 10    

2( 15    

3( 200    

4( 300  

نيروي وارد بر ته لوله  اندازة متر لوله را باالتر بكشيم تا چند سانتي .است cm210سطح مقطع لوله برابر با شكل زير در  - 100

13/از طرف جيوه  جيوه    ون كاهش يابد؟ نيوت 6  
g N( / , P cmHg , g )

kgcm
   0313 6 75 10  

1( 5   

2( 10   

3( 15   

4( 20   

  محل انجام محاسبات

آب

(2)(1) (3)
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310در لولة فشارسنج شكل زير مايعي به چگالي  - 101 g
cm

. هرگاه فشار هواي محيط ار دارددر حالت تعادل قر 

30متر الكل است؟ ( باشد، فشار گاز درون كپسول چند سانتي متر الكل سانتي 1300 8 g/
cm

 الكل(    

1 (1332   

2 (1268  

3 (1700  

4 (900  

0/برابر با  B و Aتراز  اختالف فشار نقاط هماندازة شكل زير، اگر  Uدر لولة  - 102  ةكيلوپاسكال باشد، فشار هواي ري 1

mgشخص چند كيلوپاسكال است؟ (
s

 210  ،g/
cm

  30 g، روغن    8
cm

  Pو  آب31 Pa 5100 ( 

1( /100 6   

2( /100 2   

3( /102 4   

4( /103 6   

) 2ظرف ( داخلرا  كه آن هنگامي و شود اندازيم، روي سطح مايع شناور مي ) مي1كه داخل ظرف ( يك جسم را هنگامي - 103

 هاي بر جسم از طرف مايع واردنيروي شناوري  اندازة  در كدام گزينه مقايسة .شود ور مي درون مايع غوطه ،اندازيم مي

 نيروي شناوري وارد بر جسم است.) F) درست است؟ (2) و (1(

1( F F1 2   

2( F F1 2     

3( F F1 2   

  اظهار نظر قطعي ممكن نيست.  )4

) برابر 1( ةآهنگ شارش آب از لول صورت پايا در حال شارش است. اگر در شكل زير، آب درون لوله از چپ به راست به - 104

L/
min

3 m) چند 2( ةتندي آب در لول، باشد 6
s

) ؟است  )  3  

1(  32 10     2(  34 10   

3(  38 10     4(  36 10   

mاي به جرم  قطعه .در حال حركت است vو سرعت  mشاتلي به جرم  - 105
شود و سرعت شاتل به  از شاتل جدا مي 3

v3 شود؟  چند برابر مي لتشاانرژي جنبشي  .رسد مي 

1( 3   2( 9   3( 6   4( 2   

  محل انجام محاسبات

ــاز  گ
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 ؟ چند كيلوگرم است Bها مطابق شكل زير است. جرم جسم  آن تنديبرحسب  Bو  Aهاي  نمودار انرژي جنبشي جسم - 106

1( 8   

2( 2   

3( /0 5   

4( 16   

  

Fنيروي  - 107 ( N)i ( N) j 60 80
   به جسمي به جرمkg200 را روي سطح افقي به اندازة   شود و آن وارد مي

x ( cm)i  4
 

Fكند. كار نيروي  مي جا جابه 
 جايي چند ژول است؟  در اين جابه 

1( /2 4   2( 240   3( 400   4( 4   

Fمطابق شكل زير، نيروي  - 108
، جايي  تحت جابهd

  به اندازةJ120 اندازة  اگردهد.  كار بر روي جسم انجام مي 

كار  ،جايي جابه مقدار در همان ،برسد 37جايي به  جابهبردار نيرو و  بردار و زاوية بين شود نيرو نصف

Fنيروي 
  است؟ ( چند ژولجديد در حالتcos  

160 cos و 2  
837 10( 

1( 192     2( 96   

3( 120     4( 48   

F1تأثير دو نيروي  تحت جسمي بر روي سطح افقي - 109
  وF2

 افقي جايي متر جابه 20كند. اگر در  شروع به حركت مي ،

F1يند نيروهاي اكار بر، ژول باشد 130كار كل نيروهاي وارد بر جسم 
  وF2

 جايي چند ژول است؟  بهدر اين جا

 ن است.) ونيوت 4(بزرگي نيروي اصطكاك بين جسم و سطح افقي 

1( 210       

2( 50     

3( 135       

  تواند باشد.  بسته به اندازة اين دو نيرو هر مقداري مي )4

  جايي در جهت نشان داده شده، چند ژول است؟  متر جابه 5ازاي  جام شده بر روي جسم بهدر شكل زير، كار كل ان - 110

1(200     2(335   

3(500     4(335   

 

  محل انجام محاسبات
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 هاي زير درست است؟  يك از عبارت كدام - 111

  .يكديگر تشخيص دادها را از  توان آن مين ،مختلفعناصر  ة) با توجه به رنگ شعل1
  ارد. د نورهاي رنگيترين شكست را در منشور نسبت به ساير  بيش رنگ شعلة تركيب ليتيم كلريد) 2
  . هاي گوناگون است از رنگنهايت طول موج  بيشامل بخش كوچكي از طيف نور خورشيد است كه  ،) طيف مرئي3
 باشد.  ها به دليل وجود بخار گاز نئون مي ها و خيابان راه هاي آزاد ) نور زرد المپ4

 است؟  نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام - 112

  اثر هنگام جوشكاري است.  محيط بيايجاد  گاز آرگونيكي از كاربردهاي  )1
  كنند.  تبديل مي SO3سولفوريك اسيد، نخست گوگرد را در واكنش با اكسيژن به  ةبراي تهي) 2
  شود.  دهد و گرما و نور آزاد مي واكنش مي سرعتسوختن، واكنشي شيميايي است كه در آن، يك ماده با اكسيژن به  )3
  و قابليت انتشار آن در محيط بسيار زياد است.  بوده تر از هوا بو و بسيار سمي است. چگالي اين گاز كم رنگ، بي وكسيد، گازي بيكربن مون) 4

Cدماي هوا را تا  ،اگر بتوانيم با استفاده از فشار - 113 270  ستون تقطير زير ، در ارتباط با و مخلوط حاصل را وارد ستون تقطير كنيمسرد كنيم
 باشد؟  صحيح مي زير چه تعداد از مطالب

  باشد.  اتمي مي ، گازي تكAگاز خروجي  )الف
  باشد.  ترين درصد حجمي در هواكره مي داراي بيش Bگاز ) ب
  كه تمايلي به واكنش با يكديگر ندارند.  باشدمخلوطي از دو گاز تواند  مي C )پ

  ) صفر4   3) 3   2) 2   1) 1

 چند مورد از موارد زير صحيح هستند؟  - 114

  هاي آن با ديوارة ظرف است.  ناشي از برخورد مولكول ،الف) فشار هر گاز
  رگون، بعد از هيدروژن و اكسيژن، سومين جزء هواكره از نظر فراواني است. ب) گاز آ

  تر از منابع زميني آن است.  هليم در مقياس صنعتي، مناسبپ) منابع هليم در هواكره، سرشارتر و براي توليد 
  بو و سمي است. واژة آرگون به معناي تنبل است.  رنگ، بي ت) آرگون گازي بي

 هاي بيولوژيكي در پزشكي اشاره كرد.  ، استفاده در جوشكاري و نگهداري نمونهي هواشناسيها توان به پركردن بالن د هليم ميد كاربررث) از موا

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

 است؟  درستناكدام مقايسه  - 115

1( S ( O) amu32 16
16 82 32 2  : جرم (n p amu 1 1   : جرم 1

3( n H amu 1
11 )) 4  : جرم1 C) amu e 14

6
1 1   : جرم112

  
 تان را افزايش دهيد. ريزي خودآگاهي و خود تنظيمي تكميل دفتر برنامهگام در اين راه خودآگاهي شماست. با سازيد. اولين  آينده خودتان را ميما ش

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

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

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از 

 

  دقيقه 20  ) 1( شيمي
  

  

كيهان زادگاه الفباي هستي/ 
  ردپاي گازها در زندگي

تا پايان  رفتار  2و فصل  1فصل 
  اكسيدهاي فلزي و نافلزي

   60تا  1 هاي صفحه
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 است؟ نادرستاز مطالب زير  چند مورد - 116

  . ترتيب هيدروژن و آهن است مشتري و زمين به هاي  سياره ةاولين عنصر سازند ،الف) از نظر فراواني
  . تبديل عنصر هليم به هيدروژن استب) انرژي گرمايي و نور خورشيد به دليل 

  ل شدند. تشكي Heو  Hدما و گذشت زمان عناصر  افزايشپ) پس از مهبانگ و توليد ذرات زيراتمي با 
 . شود اش عنصر گازي ديده نمي در عناصر سازنده ،تر از جنس گاز است مشتري كه بيش ةزمين برخالف سيارت) 

1( 1   2 (2  3( 3  4 (4  
 است؟  نادرستهاي جدول زير  تعداد از تركيب نام و يا فرمول شيميايي چه - 117

  فرمول  نام  فرمول  نام
  NaN  نيتريد سديم) 4(  MgO  اكسيد (II)منيزيم ) 1(

  CaS2  كلسيم سولفيد) 5(  FeI3  يديد آهن) 2(
  AlP  آلومينيم فسفيد) 6(  CuCl  مس كلريد) 3(

 
1( 3   2 (4   3( 5   4 (6   

 گردد.  آب مي pH ……و  ……، به ترتيب باعث به آب ……و  ……افزودن  - 118

  اكسيد ـ پتاسيم اكسيد ـ افزايش ـ كاهش  دي  كربن) 2   كاهشاكسيد ـ كاهش ـ  سديم اكسيد ـ گوگرد دي )1
  يش نيتروژن پنتا اكسيد ـ كاهش ـ افزا باريم اكسيد ـ دي) 4  اكسيد ـ افزايش ـ كاهش  آهك ـ نيتروژن دي )3

 ها برابر باشند، به تقريب كدام است؟  كه جرم آن با فرض اين NOبه  CO2هاي  نسبت شمار اتم - 119

(N , O , C : g.mol )   114 16 12  
1( /2 04   2 (/3 04   3( /1 02   4 (/1 6   

 هيدروژن صحيح است؟ نشري خطي كدام عبارت در مورد طيف  - 120

  . نانومتر است410برابر  الكترون از الية ششم به الية دوم،از انتقال  نور حاصلطول موج  )1
  تر است.  انتقاالت بيش ةاز هم الكترون از الية سوم به الية دوم، انرژي حاصل از انتقال) 2
  . نور حاصل از انتقال الكترون از الية پنجم به الية دوم، سبزرنگ است )3
   يابد. افزايش مي ،ة دوم با افزايش انرژي الية مبدأهاي مختلف به الي طول موج انتقال الكترون از اليه) 4

Xآرايش الكتروني يون  - 121 3 ةاليبه زير d23 اتم  ةدربار زيرمطالب  موارد از  كدام .شود ختم ميX  درست است؟ 

  . استالكترون ظرفيتي  5داراي الف) 
  دو الكتروني وجود دارد.  ةاليزير 3ب) در آن 

  است.  الكترون 23 دارايپ) 
lبا عدد كوانتومي  الكترون 7ت) داراي    است.  0

  (ب) و (ت) ) 4  (الف) و (پ)  )3  ) (پ) و (ت) 2  (الف) و (ب)  )1

)اي عنصري به صورت  اگر آرايش الكترون ـ نقطه - 122 X ): .


 است؟  نادرستباشد، كدام گزينه در مورد آن  

)اي  تواند مولكولي با آرايش الكترون ـ نقطه اين عنصر در واكنش با خود مي )1 X X ): :: :
 

  داشته باشد.  
   .است 8دار اين عنصر برابر  هاي ظرفيتي تركيب هيدروژن تعداد الكترون) 2
  . برابر است Srقدر مطلق بار الكتريكي يون پايدار اين عنصر با بار الكتريكي يون  )3
  . است 1و عنصر مس همواره برابر  Xتركيب يوني حاصل از عنصر  دركاتيون به آنيون  تعدادنسبت ) 4
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  ؟در كدام گزينه آمده استترتيب از راست به چپ  به(الف) و (ب)  هاي پرسشهاي كادر زير پاسخ درست به  با توجه به اتم - 123
Ga Sc Cu K  31 21 29 19  

nكوانتومي  هايبا عدد اي ها در زيراليه تعداد الكترون ،ها در چه تعداد از آنالف)   lو  4  اتم  ةالي زير ترين بيرونيها در  با تعداد الكترون 0
Cr24  يكسان است؟  

 ؟ باشد كامالًَ پر مياليه الكتروني ، آخرين زيرها ب) در آرايش الكتروني چه تعداد از آن
1( 2 2   2 (1 2   3( 1 1   4 (2 1   

 درست است؟  از مطالب زير موارد، كدام باشد مي اي قسمتي از جدول دورهكه با توجه به جدول زير  - 124

18  16  2  
  گروه

 دوره
  A 2  
 C  3  
D  B 4  

  . اند از الكترون اشغال شده C هاي الية سوم در عنصر همة زير اليهالف) 
  هاي دو اتمي است.  عنصري پايدار و داراي مولكول Dب) 

A ،/0هاي عنصر  پ) شمار پروتون   است.  Bهاي عنصر  برابر شمار پروتون 2
 . پر است دول نيمه جدر سه عنصر از دورة چهارم ، B ترين زير اليه عنصر ونيبيرت) 

  (الف) و (پ)) 4  (الف) و (ب)  )3  (ب) و (ت) ) 2  (پ) و (ت)  )1
Aهاي يون  اگر تعداد الكترون - 125 3 هاي يون نصف تعداد نروتون  B127

اختالف  ،باشد 48 با برابر Aهاي عنصر  باشد و تعداد نوترون 53
 كدام است؟  Bو  Aعنصر دو عددهاي جرمي 

1( 37   2 (35   3( 39   4 (41   
Mبا كاتيون  Xاگر عنصر - 126 68  3خود  ةالي كه در آخرين زير Bنافلز  با هم دوره باشد و ،است 10ها  كه اختالف الكترون و نوترون آن 2

lهاي با   گروه باشد، مجموع تعداد الكترون الكترون دارد، هم  lو  2   در اين عنصر چند است؟ 1
1( 15   2 (25   3( 16   4 (26   

 هاي زير درست است؟ كدام يك از گزينه - 127
  شود.  جفت الكترون ديده مي 4اكسيد،  كربن دياي  در ساختار الكترون ـ نقطه )1
  اند.  رسيده تايي هشتها به آرايش  ، همة اتمHCN در تركيب )2
  باشد.  مي 36اتم برابر با  دوهاي هر  براي تمام الكترون lو  n، مجموع اعداد O2 در تركيب )3
lها با  تعداد الكترون 38در عنصري با عدد اتمي ) 4  lهاي با  با تعداد الكترون 2    . باشد برابر نمي 0

128 - /1 /داراي  nNOگرم  ميلي 5  193 01 N)كدام است؟  nاست از اين ماده   مولكول 10 , O : g.mol )  114 16  
1( 4   2 (3   3( 2   4 (1   

 است؟  نادرستكدام مورد دربارة مدل كوانتومي اتم  - 129
  . انرژي الكترون و ميزان پايداري آن به ترتيب افزايش و كاهش مي يابد ،با افزايش فاصله از هسته ،مدل طبق اين )1
  اين مدل توانايي توجيه خطوط رنگي طيف نشري خطي هليم را دارد. ) 2
nالكتروني در فاصلة بين  ،ممكن نيست در اين مدل )3  nو  1    انرژي معيني داشته باشد.  2
nاگر در اتم هيدروژن الكتروني از ) 4  nبه  2    نانومتر خواهد بود.  656بيش از  لگاه طول موج نور حاص منتقل شود، آن 1

1باناپيوندي به پيوندي برابر  هاي الكترون ر نسبت شمار جفتهاي زي چه تعداد از گونه لوويسدر ساختار  - 130
 است؟  2

CH O , CO , SiCl , SO , PCl2 2 4 3 3  
1( 1   2 (2   3( 3   4 (4   
  

  ؟هاي كدام درس عمومي در آزمون امروز بهتر بود الكيفيت سو - 131
  ) 1زبان انگليسي () 4   )1دين و زندگي () 3       )1عربي، زبان قران () 2    )1فارسي و نگارش () 1
  ؟ هاي كدام درس اختصاصي در آزمون امروز بهتر بود كيفيت سوال - 132
  )1( شيمي) 4   )1فيزيك () 3       )1شناسي ( زيست) 2    )1رياضي () 1
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  گذاري دو درس و گو با پشتيبان دربارة هدف گفت
  وگو كرد؟  درس گفت 2گذاري  آيا پشتيبان شما در تماس تلفني خود با شما دربارة هدف -289
  درس صحبت نكرديم. 2گذاري  خير، در اين نوبت دربارة هدف )1
  پشتيبان با من تماس تلفني نگرفت. )2
  مؤثر بود.  درس، از لحاظ زمان كافي و از لحاظ كيفيت كامالً 2اري گذ وگوي ما دربارة هدف گفت )3
  درس صحبت كرد. 2گذاري  ) پشتيبان با من دربارة هدف4

  انـي پشتيبـتلفنتمـاس 
   با شما تماس تلفني گرفته است؟تاكنون  زمان ثبت ناماز آيا پشتيبان شما  -290

  تماس تلفني نگرفتند.) خير، ايشان 1
  .تلفني گرفتند تماس) بله، ايشان 2
   بود. در حد خوب و كافيمحتوا  از لحاظودقيقه)  5(در حد ) بله، تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني3
  بود.  در حد عاليمحتوا  از لحاظودقيقه)  5(بيش از تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني ،) بله4

  ي؟ـتماس تلفني:چه زمان
  با شما تماس گرفت؟  چه زمانـي پشتيبان -291

 ).تماس توافق كرده بوديم ساعتدر مورد روز و  (قبالً طبق توافق قبليدر زمان مناسب ) 1
 ).در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم (البته قبالً تماس گرفت زمان مناسبدر ) 2
 تماس گرفت.پنج شنبه(روز قبل از آزمون) در روز ) 3
 گرفت. روز يا ساعت نامناسب تماسدر ) 4

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

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

  شـروع به موقع
   شود؟ شروع مي به موقـعشما  ةآيا آزمون در حوز -294
  شود. ) بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي1
  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
  به طور كاملشود اما نه  ) اين موضوع تا حدودي رعايت مي2
  شود. شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي 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

  ـانمراقب
  كنيد؟ آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي عملكرد و جديت مراقبان -296
  ) ضعيف4  ) متوسط3  ) خوب               2  ) خيلي خوب  1

  ترك حوزه –پايان آزمون 
  شود؟ داده ميخروج زودهنگام  ةاجاز قبل از پايان آزمونشما به داوطلبان  ةآيا در حوز -297
  ) گاهي اوقات2  شود. حوزه داده مي ترك ة) بله، قبل از پايان آزمون اجاز1
  گاه ) خير، هيچ4    ) به ندرت3

  امروز  ارزيابي آزمـون
  كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي  -298
  ) ضعيف4  ) متوسط  3  ) خوب     2  ) خيلي خوب  1

  ها دقت كنيد. سؤال ةهاي زير، به شمار گويي به سؤالدر هنگام پاسخآموزان گرامي، لطفاًدانشنظرخواهي:
  

 پشتيبــان
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