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  ؟معني چند واژه درست است - 1
: حضيض/  آفرينزهي:  / كام: زبان/  آفريدن: عمارت كردن/  منشي پاك: نجابت / پشتوانه: يله / فروماندهه: خير / توجهل: فض

  نمط: طريقه / تيمار: غم / گرفتاريورطه: اصل /  / محال: بي جاي پست در زمين
  يازده) 4  ده) 3 نه) 2  هشت) 1

  ؟وجود داردغلط اماليي در كدام دو گزينه،  - 2
  .اد نهادندديگر ميع و با يك ندياد بر آن گذشتص و حازم، يكي عاجز. از قضا، روزي دودر آبگيري سه ماهي بود: دالف) 

  ت خويش را.خاصه غراب ؛شناس باش حق ،كس را به سزا كس ضايع مكن و همه ب) رنج هيچ
  اي دار نجابتت / و فلق، محرابي / كه تو در آن / نماز صبح شهادت گذارده شفق، آينهج) 
  .ها از ظلم و خوف پاك كن، كه حاجت نيست به گل و خشت و سنگ و گچ ل، ديوار كن و راهشهر را از عدد) 
  د - الف) 4  ج - ب) 3 د - ج) 2  ب - الف) 1

  . . . حسن تعليل مشهود است. استثناي بهابيات  ةدر هم - 3
  كشيد ررخ گل باد سحر دي ازاين همه نالة مرغان چمن زان سبب است / كه نقاب ) 1
  اند؟ برند و عقل / پس زاهدان براي چه خلوت گزيده گر شاهدان نه دنيي و دين مي) 2
  اگر چه تلخ باشد فرقت يار / در او شيرين بود اميد ديدار) 3
  كه حديث جز تو گفتم / همه بر سر زبانند و تو در ميان جانينه خالف عهد كردم ) 4

  شود. آميزي ديده مي . . . آراية حس غير از بهدر همة ابيات  - 4
  ياد آن عيشي كه از رنگيني بيداد عشق / سيل در ويرانة من باده در پيمانه بود) 1
  است  ها دريده گل از پيراهنت بويي شنيده است / گريبان تا به دامن) 2
  يد به آب؟ / سپيد رومي هرگز شود سياه به دود؟پسياه زنگي هرگز شود س) 3
  خواني بلبل نكني / سخن تلخ، گوارا چو گالب است تو را هيچ پروا ز دهن) 4

  معنوي صورت گرفته است. ةبيت . . . حذف فعل به قرين استثناي بهدر همة ابيات  - 5
  سال به از عمر هفتاد و هشتاد/  دمي آب خوردن پس از بدسگال) 2 برنگذردين برتر انديشه به نام خداوند جان و خرد / كز) 1
  نگشت آسايشم يك لحظه دمساز / گهي از گربه ترسيدم گه از باز) 4 اي در دل شب ستارة نوراني / جانت چو چراغ روشن و عرفاني) 3

  ؟شود پسين ديده مي هم وابستة پيشين و ةوابست ، همدر ابيات كدام دو گزينه - 6
  است دانه بي ةخوش آب و رنگي دارد اما / اميد ما ةشمع است بار كشت ةخوش -فال
  نيست در ملكش خلل كه داري جهان/  خداوندي كه در ذاتش علل نيست - ب
  سرشت / كه حاصل كند زان گل گور، خشت يكي بر سر گور، گل مي -ج
  آلود از آن بنمود صبح خون روي/ گريست  در وداع شب همانا خون - د
  صد قضاي بد سوي او رو نهاد /او حسن خود را در مزاد  هر كه داد - هـ
  اه تو دل داند دل را شناس/ ر دور شو از راهزنان حواس - و
  هـ - ج) 4  ب - هـ) 3 د - الف) 2  ج -و) 1

  ؟است نادرستگزينه كدام  - 7
  اثر عنصرالمعالي كيكاووس و در زمرة ادبيات تعليمي است.» نامه قابوس«) 1
  است. اثر استاد محمود فرشچيان »ظهر عاشورا« يتابلو) 2
  است. در قالب سپيد و اثر علي موسوي گرمارودي »پاسداري از حقيقت«كتاب ) 3
  است. نويسندة معاصر ،اثر منثور جمال ميرصادقي »ديوار«) 4

  . . . مجاز مشهود است. به استثنايدر تمامي ابيات  - 8
  به هر ديار كه محمل رود ز چشم منش / گذار بر سر آب زالل خواهد بود) 2 ر بر بزد تير چند كمان به زه را به بازو فكند / به بند كم) 1
  )(مغاك: جاي گود و عميق دار يزدان پاك / خرد را مكن با دل اندر مغاك بترس از جهان) 4 تهمتن گز اندر كمان راند زود / بر آن سان كه سيمرغ فرموده بود) 3

  ؟تر است زير نزديكمفهوم كدام گزينه به بيت  - 9
  »گذرند زود آيند و زود ميغم / غم بزي كه شادي و  شاد و بي«
  اي دوست دوست دارم كه تو را شاد ببينم،/  سهم من از عشق تو غم بود، ولي ةهم) 1
   شادي كند اين هم غم ديگر بسي م/ ز اندوه دانم كه مي كنم پنهان غم خود را ز دشمن مي) 2
  كه غير از غم ندارمغم از شادي بزايد، شادي از غم / چه غم دارم ) 3
  پار گذشت آن چه ديدي از غم و شادي / بگذرد امسال و همچو پار نماند) 4

  ؟كدام بيت با ابيات زير تناسب مفهومي دارد - 10
   ؟گري كند نوحه س سحري / داني ز چه رو هميدم خرو هنگام سپيده«

  »خبري يعني كه نمودند در آيينة صبح / از عمر شبي گذشت و تو بي
  مر به زهد ريا و سالوسم / كجاست باده كه ضايع گذشت اوقاتمبرفت ع) 1
  ؟تن تو چه پنداري فراق جان و/  از خودي غافل شدن ؟چيست مردن) 2
  خبري اي كز عشق بي داني چه گفت مرا آن بلبل سحري / تو خود چه آدمي) 3
  نيستجوم سبزه اين آب روان معلوم خبر، غفلت تو را / از ه از شتاب عمر دارد بي) 4

  

 )1(و نگارشفارسي

 مقطع خود به بحث بگذاريد. ةتوانيد سؤال خود را در صفحاگر با خواندن دفترچه پاسخ ابهامي برايتان باقي ماند، مي

دقيقه 15

، ستايش، ادبيات تعليمي
 ادبيات پايداري

 )پاسداري از حقيقت(
 36تا  10هاي صفحه

 )1نگارش (
ستايش، پرورش موضوع

 25 تا 11هاي صفحه

 درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هرهدف
 ، )1( فارسيهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 

 براي آزمون امروز 10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

 
 



    4: ةصفح  رياضي دهم عمومي  98 آبان 17آزمون  -) 2(پروژة 

  
  

  
 

  الية:عين الصحيح في ترجمة العبارة التّ - 11
  »ت هذا باطالًربنا ما خَلَقْنَ: لْقُي قِ السماوات و األَرض ونَ في خَلْرْكَّيتَفَ المؤمنات«
  اي! خدايا اين را بيهوده نيافريدهگويند:  انديشند و مي ها و زمين مي آسمان منان ما در مورد آفرينشؤم) 1
  اين را بيهوده خلق نكردي! ،اگويند: اي پروردگار م كنند و مي ها و زمين تفكّر مي من دربارة آفرينش آسمانؤزنان م) 2
  اي! ها را بيهوده نيافريده ينر، اگويند: اي پروردگا انديشند و مي مؤمنان در مورد خلقت آسمان و زمين مي) 3
  اي! ها را به باطل خلق نكرده اين ،گويند: اي پروردگار ما كنند و مي زنان مؤمن ما در خلقت آسمان و زمين تفكّر مي) 4

  رجمة:حولَ التّ الخطأعين  - 12
  خودشان ظلم كرده بودند! رد ولي بهها ظلم نك خداوند به آن: ﴾أَنْفُسهم يظْلمونَكانوا  كنْول اهللا ظَلَمهم ما﴿ )1
2 (لَ اهللاُ الرَّحعجئةَ  ةَممأم و نْجزءع كسست هةًدع ست نود و نه جزء را نگه داشت! ،خدا رحمت را صد جزء قرار داد و در نزد خود: !عينَ جزءاًو  
  !(دوزخ) فقر و درد و دشمني و آتش :ياد استكمش ز )چيز( چهار: !النّارالْفَقْرُ و الْوجع و الْعداوةُ و  :كَثيرٌ قَليلُها أَربعةٌ) 3
4( رَتكْ ظَهالح نابيعةِينْ مقَلْ م :! هسانن علي لت از قلب مؤمن بر زبانش آشكار شد!هاي حكم چشمهبِ المؤم  

  لي العربية:حيح إعين الص »زيارت امام هشتم به مشهد رفتم! راين بار بيمام براي سو پنج به همراه خانوادهدر سال نود و « - 13
  ات لزيارة اإلمام الثّامن إلي مشهد!رّثالث مت مع أسرتي هبذ في العام الخامس و تسعينَ) 1
  سرتي لزيارة اإلمام الثّامن إلي مشهد!اُت للمرّة الثّالثة مع و الخمس ذهب عام تسعينَفي  )2
  سرتي للمرّة الثّالثة لزيارة اإلمام الثّامن إلي مشهد!اُسعين ذهبت مع تِّالفي السنة الخامسة و  )3
  سرة لزيارة اإلمام الثّامن إلي مشهد!الُة الخامسة و ستّين ذهبت للمرّة الثالثة مع انَسلفي ا )4

  التّضاد: فيه ءجا ماعين عبارة  - 14
  فع!الكالم كالدواء، قصيرُه مفيد و طويلُه ال ينْ) 2 وق!من الس هرخيص بتتَخَكن انْاليةٌ و لقيمة الفستانِ غ) 1
  ف أنا بعيد عنك!لهي! أنت قريب منّي، مع األسإيا ) 4 ه من الشَّمس و ليس له نور أبداً!القمرُ ضياؤ) 3

  :في المفهوم الخطأعين  - 15
   ه آن است كه نامش به نكويي نبرندمرد / سعديا مرد نكونام نميرد هرگز ﴾صدقٍ في الĤْخرِينَ جعلْ لي لسانَإِ﴿) 1
  / كه ايزد در بيابانت دهد باز كن و در دجله انداز ميتو نيكي   :!ماءاألرضِ يرْحمك منْ في السرحم منْ في إِ) 2
  !ثَرَتَم بِاآلخرةِ أَكْنَه نا أَنْعلَي !خرَتك كَأَنَّك تَموت غَداĤًاعملْ ل و لدنْياك كَأَنَّك تَعيش أَبداًعملْ إِ) 3
  دو صد گفته چون نيم كردار نيست!  ﴾لَا تَفْعلُونَ ما يا أَيّها الَّذينَ آمنُوا لم تَقُولُونَ﴿) 4

  الية؟عبارات التّالفي مفهوم  خطأال عين - 16
1 (نم أَخْلَص لَّهاحاًصب ينَعبأَر ل رَتنَاب ظَهةِيكْمالْح نْ يعم هانسلَى لع نتيجة  !قَلْبِه)اإلخالص(  
  كشف أسرار النّاس) (عدم !همانَيب لخُدفال تَ يانِناجتَي ثنانِا إذا كانَ) 2
3 (بادشَرَةُ اَلْعجأ ةُعـ زاءعسنْهاةٌ تاللِ مفي طَلَبِ الْح! أهمي)(ة العبادة  
  )(جمال المخلوقات !ر المنتشرةدكال بأنجم و زانه) 4

  عين الصحيح علي حسب العدد: - 17
  !بسيارتي مانية مساءاعة الثّبر في السختَمن المع رجِنَس) 2 !جنب ينبوع يلة الماضية رأيت عشرين و أربعة عصفوراًفي اللّ) 1
  !؟امراءشر في الساعالمام م أنّ مرقد اإلعلَهل تَ) 4 !ثالثون يوماً لشهور الخريفو  ثاني عشر شهراً ، لكلّ سنةٍي العزيزطالب) 3

  مير حسب مرجعه: عن الضّ الخطأعين  - 18
  !ةضرَصونها نَةٍ في األرضِ و غُجرةُ من حبالشَّ نَمت) 2 !لَبِست عباءةً جميلةً و قيمتُها غاليةٌ جداً) 1
!علَهل تَ) 3   ها أخضرُ!ونُبيع جميلٌ و لَجرةِ في الرَّقُ الشََّرو) 4 م بأنَّ الشَّررةُ جذوتُها مستعرةٌ دائماً

  ث؟نّالم للمؤعبارة جاء الجمع الس يَفي أ - 19
1 (نَسعم الطلّابِ في الص 2  !فوفأصوات (جدوة!ساء ذات األلوان المختلفوق مالبس النّنا في الس  
  !طويلةً تُطالع التلميذتانِ في المكتبة ساعات) 4 !يرانيةنَ أبياتاً كثيرةً من األشعار اإلوؤميذ يقرالهؤالء التّ) 3

  عين الصحيح في األفعال: - 20
! ت التُهملنَ في أداء واجباتهِنَّالطّالبا) 2 كريات علي األشجار!أيتُها الطّالبةُ، التكتُبينَ الذِّ) 1   أبداً
!) 4 سوف يكتُبنَ أبحاثَهم حولَ الشّهداء! التَّالميذُ) 3   أنتنَّ التكتُبنَ شيئاً علي جدارِ الصف أبداً

دقيقه 15 )1عربي، زبان قرآن (

 ذاك هو اهللاُ
 المواعظُ العدديةُ من رسولِ اهللاِ

األعداد من واحد  متن درس +
 إلي مئةٍ

 15تا  1هاي صفحه

 دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هر درس درهدف
 ، )1( عربيهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف
 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفقبلآزمون10چند از
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  گذارد؟ مي ، كدام آيه بر گفتارمان صحه»زند با يك تير چند نشان مي ،خدا به عنوان هدف يانسان با انتخاب بندگ« :مياگر بگوي - 21

  »ةِمن كانَ يريد ثَواب الدنيا فعند اهللاِ ثَواب الدنيا و اآلخرَ) «2  »العالَمينَي و مماتي هللاِ رب قُل إنَّ صالتي و نُسكي و محيا) «1
  »انّا هديناه السبيل اما شاكراً و اما كَفوراً) «4  »بينَهما العبينَ رض و ماَو ما خلقنا السماوات و األ) «3

  آورد؟ دهد و در روز قيامت چه دليلي را براي سرزنش كردن خود انسان مي دي را با آرزوهاي طوالني فريب ميدشمن بيروني انسان، چه افرااز ديدگاه قرآن كريم،  - 22
  اين خودتان بوديد كه دعوت مرا پذيرفتيد. - ) آنان كه به شراب و قمار سرگرم شدند1
  توانم به شما كمكي كنم. من نمي –) آنان كه به شراب و قمار سرگرم شدند2
  توانم به شما كمكي كنم. من نمي - شت به حق كردند) كساني كه پ3
  اين خودتان بوديد كه دعوت مرا پذيرفتيد. - ) كساني كه پشت به حق كردند4

يك به  كدام دسته از مخلوقات الهي است و كدامترتيب در وجود  به ،استعدادهاي متنوع مادي و معنوي دارا بودن اكتفا نمودن به سرحدي از رشد و كمال و - 23
  ؟كنند صورت طبيعي به سوي هدف خود حركت مي

  گياهان -حيوانات و گياهان -ها ) انسان2  حيوانات -حيوانات و گياهان -ها ) انسان1
  گياهان - ها انسان - ) حيوانات و گياهان4  حيوانات - ها انسان - ) حيوانات و گياهان3

دهد، چه توصيفي دارد و براساس آيات قرآن كريم، حسرت دوزخيان مبني بر قرار  يها فرمان م در تعبير حضرت علي (ع)، ميل سركشي كه انسان را به بدي - 24
  ؟مندي از كدام سرمايه است گرفتن در دوزخ به علت عدم بهره

  قدرت اختيار و انتخاب –ترين دشمن انسان  دشمن) 2  تفكر و تعقل قوة –ترين دشمن انسان  ) دشمن1
  قدرت اختيار و انتخاب –خوردة انسان  دشمن قسم) 4  تعقلقوة تفكر و  –خوردة انسان   قسم  دشمن) 3

25 - بريم؟ اي پي مي به چه نكته ،درون خود در يهدارد و با وجود اين سرما زودگذر باز مي يها عقل در انسان، به چه نحوي انسان را از خوشي ةقو  
  كنند. مي تر زندگي ها باشد، از ما خوش د تا مانع آننحيوانات كه عقلي ندار - ها ) محكمه1
  كنند. تر زندگي مي ها باشد، از ما خوش د تا مانع آننحيوانات كه عقلي ندار - ها ) دورانديشي2
  هايمان باشد. تر از حيوانات و به وسعت سرمايه هدف ما بايد بزرگ - ها ) محكمه3
  هايمان باشد. تر از حيوانات و به وسعت سرمايه هدف ما بايد بزرگ - ها انديشير) دو4

  كدام است و قرآن كريم چگونه از اهميت آن ياد كرده است؟ ،شود اي كه از گرايش انسان به خير و نيكي براي او حاصل مي نتيجه - 26
  م بر بيان الهام خير و بديسوگند به خداوند متعال مقد - خدا را يافتن و احساس محبت او در دل ) 1
  م بر بيان الهام خير و بديسوگند به خداوند متعال مقد -نفس ) بيزاري از ريا و حقارت2
  ر از بيان الهام خير و بديخّؤقسم به وجدان بشري م - خدا را يافتن و احساس محبت او در دل ) 3
  ر از بيان الهام خير و بديخّؤقسم به وجدان بشري م -نفس ) بيزاري از ريا و حقارت4

  د؟نچه فرجام شومي دار ،خواهند چه ناميده شده است و آنان كه تنها اعطاي نيكي در دنيا را از خداوند مي ،ها داده شده به انسان در دنيا آن چهدر قرآن كريم،  - 27
  شوند. با خواري و سرافكندگي وارد جهنم مي -) كاالي زندگي دنيا و آرايش آن1
  اي ندارند. در آخرت هيچ بهره -) نعمت و پاداش دنيا2
  اي ندارند. آخرت هيچ بهرهدر  -) كاالي زندگي دنيا و آرايش آن3
  شوند. با خواري و سرافكندگي وارد جهنم مي -) نعمت و پاداش دنيا4

ها را به انجام چه واكنشي در  ها از تعقل، آن بهرگي انسان و بي گزينش راه رستگاري، نتيجة استفاده از كدام سرماية انسان در كنار قدرت اختيار و انتخاب است - 28
  دهد؟ ميقبال دعوت به نماز سوق 

  گيرند. آن را به مسخره و بازي مي - ) قوة تفكر و تعقل2  گيرند. آن را به مسخره و بازي مي - سرشت خداآشنا و خداگرا) 1
  دارند. بدون توجه به اسرار نماز، آن را برپا مي - سرشت خداآشنا و خداگرا) 4  دارند. بدون توجه به اسرار نماز، آن را برپا مي - ) قوة تفكر و تعقل3

  ، كدام است و منشأ آن چيست؟ودش ها مي دنياي انسان با انگيزي به هنگام مواجهه آن چه موجب حيرت - 29
  طلب انسان  نهايت با ميل بيها  هدفهمسويي  -ها در انتخاب اهداف ) اختالف انسان1
  ها هاي متفاوت انسان نگرش -ها در انتخاب اهداف ) اختالف انسان2
  طلب انسان نهايت ها با ميل بي هدفهمسويي  - ها طلبي انسان يتنها گرايي و بي كمال ة) روحي3
  ها هاي متفاوت انسان نگرش - ها طلبي انسان نهايت گرايي و بي كمال ة) روحي4

  شود؟ به دنبال دارد و چگونه ميسر مي را اي رشد و كمال انسان چه نتيجه - 30
  هايش ها و سرمايه هدف و مسير حركت هر كس با تواناييهماهنگي  - ) رستگاري انسان1
  گام برداشتن به سوي نزديكي و تقرب به خدا - هاي انسان توانايي و ها ) شناخت سرمايه2
  گام برداشتن به سوي نزديكي و تقرب به خدا - ) رستگاري انسان3
  هايش ها و سرمايه هدف و مسير حركت هر كس با تواناييهماهنگي  - هاي انسان توانايي و ها ) شناخت سرمايه4

  

  )1دين و زندگي (

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

دقيقه 10

 تفكر و انديشه
 هدف زندگي، پر پرواز

 36تا  11هاي صفحه

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

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

 مروز چيست؟گذاري شما براي آزمون اهدف
 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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 قهيدق 20

Saving Nature 
  انتهايتا 

Writing 
 39تا  15هاي صفحه

 

  
 

 

 

 

 

31- Julie: There is no milk in the refrigerator. 

John: Really? So, I … and get some. 
1) am going to go 2) went 3) will go 4) don’t go 

32- He wants to get his mother a present, but he … buy it today. 

1) will 2) is going to 3) won’t 4) is not going to 

33- I had a … in my stomach, and I couldn’t eat anything for a long time. That’s why I was in the hospital for a 

week. 

1) plain 2) pain 3) plane 4) plant 

34- This tree grows … in some areas of our country. It has many different uses, especially in the food industry. 

1) wildly 2) naturally 3) enjoyably 4) completely 

35- Some people think that it is wrong for the government to spend so much money on saving … animals when so 

many people are poor, but I don’t think so. 

1) caring 2) dangerous 3) endangered 4) careful 

36- According to the … news, the river is dirty, so it is not healthy to eat fish from the river. 

1) recent 2) nice 3) falling 4) simple 

 

Man’s dependence on animals and plants cannot be ignored. Animals are …(37)… for their meat and skin, trees 

are …(38)… for timber and paper, plants are uprooted for food and medicine. If we go on using nature as 

thoughtlessly as we have been doing, nothing worthwhile in nature will be left for the next generations. Then, 

families …(39)… more attention to nature. Against this background, many countries have passed protective laws 

in order to safeguard the wildlife. There are more than 1,200 national parks, wildlife reserves and similar 

…(40)… places all around the world to make sure that rare wild animals and valuable trees are saved from 

dying out. 
37- 1) searched 2) hunted 3) destroyed 4) saved 

38- 1) cut down 2) fell down 3) took off 4) died out 

39- 1) will paying 2) are going to pay 3) will pay 4) are going to paying 

40- 1) related 2) relative 3) protected 4) protective 

 

  )1(زبان انگليسي 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 31-36 are incomplete sentences. Beneath each sentence, you will see four words or phrases marked 
(1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark the correct choice on 
your answer sheet. 

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

 هاي خود را از زواياي مختلف بررسي كنيد.ها، نيازها و خودويژگيخود در سايت كانون، بازخورد تواناييابزار كارنامهجعبهفرد خود را دارد. با مراجعه بههاي منحصربهآموزي ويژگيهر دانش

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

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

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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41- A: I have no idea how to use this laptop. 

B: It’s a piece of cake. I … you. 
1) show 2) will show 3) showed 4) am going to show 

42- Which one is grammatically WRONG?  
1) Take your umbrella. It’s going to rain. 
2) What will you do if your mother leaves you alone?  
3) One of his children are going to travel around the world. 
4) We must teach our students how to take care of nature and wildlife. 

43- Mom was smiling … at me, waiting for my answer. I never forget her beautiful smiles. 
1) nationally 2) religiously 3) hopefully 4) helpfully 

44- It was difficult for my father to … the money equally among the family members. 
1) increase 2) receive    3) divide 4) exchange 

45- When writing a sentence, generally you start with a capital letter and finish with a dot. The underlined term is 
closest in meaning to …. 

1) letter 2) parade 3) time 4) period 
46- Children wish to stand at the center of others’ … . Parents should know and manage their needs. 

1) celebration                   2) beauty    3) attention              4) building 

 

Human-related environmental issues are not new. The problem of deforestation, desertification, water pollution, 
climate change and the extinction of species have been present throughout the history of the Earth. However, 
with today’s advanced science and technology, people can do greater damage to nature and do it more quickly. 
The impacts are further compounded. On the other hand, due to population growth, humans are encouraged 
more than ever to use natural resources to meet the needs of the increasing population, although they know what 
they are doing is not without environmental consequences. But most of all, the effect of human-created 
environmental modifications are no longer limited to a local or regional level, but are extending through the 
whole planet. 

The cause of environmental damage is deeply rooted in human culture. Through hundreds of years of 
industrialization and exploitation of natural resources, humans are acting on the assumption that we are the best 
species on earth. Because of our cleverness, science and power and materialism we have lost our respect for 
nature, which would definitely result in our own destruction in the long term. In a world in which materialistic 
standards are in control, people are made to inefficiently use more natural resources, since personal wealth is 
becoming the ultimate measure of success in the eye of the society. 

47- All of the following are mentioned as the factors leading to more man-related damage to the environment 
EXCEPT ….  

1) extinction of animals  2) more advanced technology 
3) growing human population 4) part of human culture 

48- The word “it” in paragraph 1 refers to ….  
1) Earth 2) nature 3) technology 4) damage to nature 

49- It CANNOT be understood from the passage that if humans manage to be less materialistic, they would . . .  .  
1) prevent their long-term destruction 
2) begin to show more respect for nature 
3) make more reasonable use of natural resources 
4) cause much less local than global damage to the environment 

50- The passage seems to imply that the present human society … .  
1) is in general ruled by materialistic standards 
2) will soon stop viewing itself as the best society on this planet 
3) is unaware of the global damage it is causing to the environment 
4) would act more quickly to save the environment if it really knew how valuable the environment is 

  شاهد (گواه) - ) 1زبان انگليسي (

PART C: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 41-46 are incomplete sentences. Beneath each sentence, you will see four words or phrases marked 
(1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark the correct choice on 
your answer sheet. 

PART D: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3) or (4) best fits each space. Then mark the 
correct choice on your answer sheet. 
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2اگر  - 51 2A {x | x }     ،1B ( , )    1وC {x | x }     باشند، نمايش هندسي(A B) C  كدام است؟  

1(     2(   

3(     4(   
  ؟نيستگاه كدام عبارت صحيح   اي نامتناهي باشد، آن مجموعه Aاگر  - 52

Aاگر  )1 B گاه  باشد، آنB .اگر  )2 حتماً نامتناهي استB A گاه  باشد، آنB .حتماً متناهي است  
Aاي نامتناهي باشد،  مجموعه B) اگر 3 B ًاگر  )4 نامتناهي است. حتماB A گاه  باشد، آنA B تواند متناهي يا نامتناهي باشد. مي  

2حاصل عبارت  - 53 60 303 60 45
1 60 30
tan tan

A tan sin
tan tan


  



 
 

  ؟كدام است  

1( 10 133 2   2( 10 133 2   3( 10 133 2   4( 10 133 2    

. چند نددار  نفر به هر دو ورزش عالقه 43و  هستندمند به واليبال  نفر عالقه 64مند به فوتبال و  نفر عالقه 72نفر انجام شده  150در يك نظرسنجي كه از  - 54
  ؟ندارندكدام از اين دو ورزش عالقه  نفر به هيچ 150نفر از اين 

1( 15  2( 57 3( 93  4( 99  
 5پس از گذشت  ،اضافه شود قبل سال درصد به متوسط قيمت طالي 10ر سال تومان است. اگر ه 200000توسط قيمت هر گرم طالي خام امسال م - 55

  ؟خواهد شد تومان دنقيمت هر گرم طالي خام چ ،سال
1( 322 102,  2( 300 000,  3( 250 000,  4( 385 000,   

  ؟استاين الگو كدام  پانزدهمجملة  ،باشد 32دهم اين الگو برابر  ةاگر جمل .باشد مي 28در يك الگوي خطي مجموع جمالت سوم و پنجم برابر  - 56
1( 45  2( 47 3( 46  4( 48  

  است. اين دنباله چند جملة منفي دارد؟ 3و قدرنسبت آن  - 2000جملة اول يك دنبالة حسابي  - 57
1( 668  2( 667 3( 670  4( 671  

  ؟كدام است پانزدهمها در شكل  تعداد دايره ،وي زيرگلبا توجه به ا - 58

  
1( 221  2( 241 3( 261  4( 281  

5هندسي  ةدر يك دنبال - 59 81t   3و 9t  3اگر  .است 4t t  ؟دوم كدام است ةجمل سهباشد، مجموع  
1( 351  2( 351 - 3( 189  4( 189 -  

  ؟است كدام دنبالهدوم اين  جملةاست.  36جملة هفتم سه برابر جملة دوم و مجموع جمالت چهارم و پنجم برابر  ،دنبالة حسابي يك در - 60
1( 9  2( 6/12  3( 4/5  4( 6  

-2 -1 1 2
0

-2 -1 1 2
0

-2 -1 1 2
0

-2 -1 1 2
0

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

 دقيقه 30عادي - )1رياضي (

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

 هاي مثلثاتينسبت
 35تا  1هاي صفحه

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

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

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

. . . 
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باشد، جملة چهارم دنبالة  dدهيم تا يك دنبالة حسابي تشكيل شود. اگر قدرنسبت اين دنباله برابر  حسابي قرار مي ، پنج واسطة62و  20بين دو عدد  - 61
3 1nb (n )d    0كدام است؟(d )   

1( 21  2( 23 3( 24  4( 27  
  ؟كدام است مقابلضلعي منتظم  مساحت شش - 62

1( 9 3   

2( 12 3   

3( 18 3   

4( 24 3   

1جملة نهم از دنبالة ... - 63 2 3 4
2 3 4 5, , , , با جملة سوم از كدام دنباله برابر است؟ ،  

1( 
11

3

n

n n

n( )
a


   2( 10 1

10

n

n n
b


  3( 

1

2
31

1

n
n

nc ( )
n


  


   4( 1

10

n

n n

( )
d


   

2اگر  ،در شكل زير - 64 3AD   8و
3BC  ضلع باشد، طول AC از مثلثABC؟كدام است  

1( 6   
2( 7   

3( 16
3   

4( 20
3   

2اگر جملة  - 65 1( n )5صورت  دنباله به كاُم ي 6
1 2n

n

( ) n



 
  باشد، جملة هفدهم اين دنباله كدام است؟ 

1( 39
18   2( 79

33  3( 39
17   4( 79

34   

 bمقدار  ،تشكيل دنبالة هندسي بدهند y ، c ، b ، a ، x كه يطور به باشد، 12برابر  yو  3و واسطة هندسي  x برابر - 5و  11اگر واسطة حسابي  - 66
  ؟كدام است

1( 12   2( 12   3( 12   4( 24   
  ؟اول دنبالة حسابي چند برابر قدر نسبت آن است ةهندسي بين جمالت اول و هفتم است. در اين صورت جمل ةواسط ،حسابي، جملة سوم ةدر يك دنبال - 67

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

2   

  بيشتر است؟ 1،  4،  9،  16... ،  ةهشتم دنبال ةچند واحد از جمل 1،  3،  6،  10... ،  ةدوازدهم دنبال ةجمل - 68
1( 8  2( 11 3( 12  4( 14  

0اگر  - 69 4n(A B) / n(A)  ،1 5n(A B) / n(A)  33وn(B)  ،گاه آن باشد n(B A) كدام است؟  
1( 14  2( 15 3( 19  4( 17  

1اگر اعداد  - 70
a b

 ،1
a c

1و  
b c

متوالي از  ةحسابي باشند، كدام سه عدد به ترتيب از چپ به راست سه جمل ةمتوالي از يك دنبال ةبه ترتيب سه جمل 

  ؟هستندحسابي  ةيك دنبال

1( 2 2 22a , b ,c   2( 2 2 2a ,b ,c  3( 1 1 1
, ,

a b c
  4( 2a, b ,c   

  
   

  ابزار كارنامه:جعبه
برگ  ترازها/ تصوير پاسخ بندي به صورت كلي، عمومي، اختصاصي و درس به درس/ چند از ده براي هر درس و مقايسه با هم كارنامه روز آزمون: ترازها و رتبه

دار)ام(وضعيت سواالت صحيح، اشتباه، نزده و د

6

030

A D B

C
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2اگر  - 71 2A {x | x }    ، 1B ( , )    1وC {x | x }     ،نمايش هندسي باشند(A B) C  

  ؟كدام است

1(     2(   

3(     4(   

  ؟است 129ها) برابر  در شكل چندم تعداد نقاط مشخص شده (رأس ،با توجه به الگوي زير - 72

1( 30  

2( 31  

3( 32  

4( 33  

  ؟نيستگاه كدام عبارت صحيح   اي نامتناهي باشد، آن مجموعه Aاگر  - 73

Aاگر  )1 B گاه  باشد، آنB  ًنامتناهي است.حتما  

Bاگر  )2 A گاه  باشد، آنB  ًمتناهي است.حتما  

Aاي نامتناهي باشد،  مجموعه Bاگر  )3 B ًنامتناهي است. حتما  

Bاگر  )4 A گاه  باشد، آنA B تواند متناهي يا نامتناهي باشد مي.  

د. چند رندا  نفر به هر دو ورزش عالقه 43و  هستندمند به واليبال  نفر عالقه 64مند به فوتبال و  نفر عالقه 72نفر انجام شده  150 از در يك نظرسنجي كه - 74

  ؟عالقه ندارنداز اين دو ورزش  كدام هيچنفر به  150نفر از اين 

1( 15  2( 57 3( 93  4( 99  

  ؟هفتم است ةدوم چند برابر جمل ةجملدر اين دنباله است. نهم  ةچهارم سه برابر جمل ةجمل ،حسابي ةدر يك دنبال - 75

1( 9
19   2( 5

7  3( 19
9   4( 7

5   

  ؟اين دنباله چند جملة منفي دارد .است 3و قدرنسبت آن  - 2000جملة اول يك دنبالة حسابي  - 76

1( 668  2( 667 3( 670  4( 671  

  ؟باشند هاي زير متناهي مي چه تعداد از مجموعه - 77

1مجموعة اعداد گويا بين دو عدد صفر و  -الف
2   

10مجموعة  - ب 1A {x \W | x ( , ) [ , )}       

2مجموعة  -ج 8xB {x | }     

1نقطةها  هايي كه مركز آن مجموعة تمام دايره - د 2( , ) .باشد  

10مجموعة  - هـ
C {x | }

x
      

  3 )4  2 )3 1 )2  صفر )1

چهارم دنبالة  ةباشد، جمل dحسابي تشكيل شود. اگر قدرنسبت اين دنباله برابر  ةدهيم تا يك دنبال حسابي قرار مي  ةواسط پنج، 62و  20بين دو عدد  - 78

3 1nb (n )d   0 ؟كدام است(d )   

1( 21  2( 23 3( 24  4( 27  

-2 -1 1 2
0

-2 -1 1 2
0

-2 -1 1 2
0

-2 -1 1 2
0

 موازي - ) 1رياضي (

(1) (2) (3)

 دقيقه 30

 مجموعه، الگو و دنباله
هاي متناهي و از ابتداي مجموعه 1فصل 

 نامتناهي تا پايان دنبالة حسابي
 24تا  1هاي صفحه

 تر هستند.ها عقبآموزاني كه از برنامة آزمونهاي ويژة دانشسؤال
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… 

A)]حاصل عبارت  ،جدا از هم باشند و دلخواه ناتهي ةدو مجموع Bو  Aاگر  - 79 B) (A B)] [(B A) (A B ) ]        ؟كدام است )U 

   مجموعة مرجع است.)

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

  ؟كدام است پنجم  نقاط در شكل الگويي به شكل زير داريم. تعداد - 80

1( 40  

2( 30  

3( 60  

4( 45  

  ؟نمودار ون نمايش داده شده مربوط به متمم كدام عبارت زير است - 81

1( (A B) (A B)     

2( (A B) (B A)    

3( (A B) (A B)     

4( (A B) (A B)      

1... ةنهم از دنبال ةجمل - 82 2 3 4
2 3 4 5, , , , ؟سوم از كدام دنباله برابر است ة، با جمل  

1( 
11

3

n

n n

n( )
a


   2( 10 1

10

n

n n
b


  3( 

1

2
31

1

n
n

nc ( )
n


  


   4( 1

10

n

n n

( )
d


   

2اگر جملة  - 83 1( n )ُ5صورت  دنباله به كم يا 6
1 2n

n

( ) n



 
  ؟اين دنباله كدام استباشد، جملة هفدهم  

1( 39
18   2( 79

33  3( 39
17   4( 79

34   

3اگر رابطة  - 84 2 2 1[a ,b] [ ,a ] [ ,a ]     حاصل  ،ها برقرار باشد براي بازهa b ؟كدام است  

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

  ؟گاه مجموع سه جملة اول كدام است آنباشد،  - 8جملة سوم  2و مجموع  - 9اگر در يك دنبالة حسابي مجموع سه جملة دوم  - 85

1( 9  2( 9 - 3( 11 -  4( 7 -  

80n(Bاگر  - 86 A)  20 وn(A B)  3طوري كه  بهn(A) n(B)  130وn(U)  گاه  آن ،باشدn(A) n(A B )   ؟كدام است  

1( 110  2( 70 3( 80  4( 60  

2 ةاگر اشتراك دو مجموع - 87 1A {x : x , x b}     2و 1B {x : x , x a}     حداكثر مقدار  ،باشد 4و  3 ،2سه عدد صحيح تنها شامل

b a ؟كدام است  

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

  ؟بيشتر است 1 ، 4 ، 9 ، 16 ،...  ةهشتم دنبال ةچند واحد از جمل 1 ، 3 ، 6 ، 10 ،...  ةدوازدهم دنبال ةجمل - 88

1( 8  2( 11 3( 12  4( 14  

0اگر  - 89 4n(A B) / n(A) ، 1 5n(A B) / n(A)  33وn(B)  گاه آن ،باشد n(B A) ؟كدام است  

1( 14  2( 15 3( 19  4( 17  

1اگر  ،جمله 20در يك دنبالة حسابي با  - 90 3 5 19 370a a a ... a      2و 4 20 410a a ... a    گاه حاصل  آن ،باشد

1 7 15 103a a a a   ؟كدام است  

1( 28  2( 28 - 3( 21  4( 21 -  

(1) (2) (3)

A B
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اش از  چند نقطه روي محيط دايره وجود دارد كه فاصلهقرار دارد.  Oبه فاصلة يك واحد از نقطة  Lمفروض است. خط  3و شعاع  Oاي به مركز  دايره - 91

  باشد؟ 2برابر  Lخط 
  4) 4  3) 3  2) 2  صفر )1

90Âكه ABCالزاوية  در مثلث قائم - 92   داخلي زاوية، نيمساز B ضلع ،AC  را درD 8كند، اگر قطع مي
3AD هاي دو ضلع  و مجموع طولAB  و

BC  واحد باشد، مساحت مثلث  18برابر باABC ؟چند واحد مربع است  
1( 24  2 (26 3 (28  4 (30  

  كدام است؟ B̂در شكل مقابل اندازه زاوية  - 93

1( 030     2 (035  

3 (025     4 (020   
يك . . . .  AMBNقطع كند، چهارضلعي  Nو  Mنقطة دو را در  ABو شعاع  Aكنيم تا دايرة به مركز  را رسم مي ABخط  عمودمنصف پاره - 94

  است كه . . . است.

   120تر آن زاوية بزرگ-لوزي) 60 2زاوية بين قطرهاي آن -االضالع ي متواز )1
  تر تر آن دو برابر قطر كوچك قطر بزرگ -لوزي) 4 تر تر آن دو برابر ضلع كوچك ضلع بزرگ-االضالع متوازي) 3

AB)الساقين  در مثلث متساوي - 95 AC) ABC  ساقAB  را از طرفB  تا نقطةD طوري كه  به ،دهيم امتداد ميBD BC اگر .CD AC ،
  كجا واقع است؟ ACDمثلث  يها عمود منصف همرسيآنگاه نقطة 

ACDدرون  )1


ACD) بيرون 2   


   AD) وسط C   4) نقطة 3  
. اگر متقاطعند Oدر نقطة  AHو  EFهاي  خط و پاره است ABCمثلث  ةميان AH، در شكل مقابل - 96

  لزوماً برابر كدام است؟ AEF ةبگذرد، زاوي Oاز  AEمنصف دعمو

1( Ĉ     2 (Â   

3 (090 Ĉ     4 (90 Â  

  كدام است؟ Âبرحسب  BOCاز سه ضلع آن به يك فاصله است. اندازة زاوية  ،ABCمثلث درون  Oنقطة  - 97

1( 0180 Â   2 (090 Â   3 (090 2
Â

   4 (0180 2
Â

   

  هاي زير، يك گزارة درست است؟ گزارهيك از  نقيض كدام - 98

  االضالع هستند. ها، متوازي ) همة لوزي2  است. 0360 چهارضلعيهاي داخلي هر  مجموع زاويه )1
  ع است.روي كوچكترين ضل ) در هر مثلث، كوچكترين زاويه، روبه4  هاي هر مثلث يا داخل آن است، يا بيرون آن. ) نقطة همرسي عمودمنصف3

ABداشته باشيم  ABCمثلث  راگر د«خواهيم با استفاده از برهان خلف ثابت كنيم  مي - 99 AC آنگاه ،ˆB̂ C«دهيم؟ كار ابتدا چه فرضي را انجام مي . براي اين  

1( BC AC ياBC AB  2 (ˆB̂ C   3( ˆ ˆA C  ياˆ ˆA B  4 (AB AC   
  به يك فاصله است. كدام نامساوي همواره درست است؟ BCو  ACضلع دو قرار دارد كه از  طوري ABروي ضلع  E، نقطة ABCدر مثلث  - 100

1( CE AC   2 (BC CE   3 (AE AC   4 (BE CE   

  
   

 ) 1هندسه (

 هاي خود را از زواياي مختلف بررسي كنيد.ها، نيازها و خودويژگيخود در سايت كانون، بازخورد توانايي ابزار كارنامهجعبهفرد خود را دارد. با مراجعه به هاي منحصربهآموزي ويژگيهر دانش

 دقيقه 25

 هاي هندسي و استداللترسيم
، استدالل تا پايان هاي هندسيترسيم

 استقرا و استنتاج
 24تا  9هاي صفحه

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

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

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

A

B C
H

E

F

O

B
A

C

D

E
40

60

0

0
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  زير باشد: ةهاي مسأل تعداد جواب تواند نميكدام گزينه،  - 101

  »باشد؟ z ةفاصل به Bو از  y ةفاصل به Aاز هم قرار دارند. چند نقطه وجود دارد كه از  x ةفاصل به Bو  A ةدو نقط«
  شمار بي) 4  دو) 3  يك) 2  صفر )1

 ACو  ABرا به ترتيب بر اضالع  DFو  DEعمودهاي  D ةكند. از نقط قطع مي D ةرا در نقط BC، ضلع Aداخلي  ة، نيمساز زاويABCدر مثلث   - 102
  خط، همواره با هم مساوي است؟ هاي كدام دو پاره كنيم. طول رسم مي

1( CF  وBE    2 (AE  وCF  
3 (AF  وAE    4 (AF  وBE  

    در يك صفحه وجود دارند. چند نقطه در اين صفحه وجود دارد كه از اين چهار نقطه به يك فاصله باشد؟  Dو  A ،B ،C ةچهار نقط - 103
  1حداكثر  )4  1حداقل  )3  1 )2  صفر )1

ABداريم  ABCالساقين در مثلث متساوي - 104 AC  80وÂ  ةديگر را در نقط ها هم ساقهاي  . عمودمنصفO ةترين زاوي كنند. كوچك قطع مي 
  چند درجه است؟ OBCمثلث 

1( 10    2 (15  
3 (20    4 (25  

  اي است؟ چه نقطه OBCبراي مثلث  A ةمحل تالقي سه ارتفاع باشد، نقط O ة، اگر نقطABCةالزاوي غيرقائم در مثلث - 105
  ها ) محل تالقي ميانه2    ها ) محل تالقي ارتفاع1
  ها ) محل تالقي عمودمنصف4    نيمسازها) محل تالقي 3

  كدام است؟ xمقدار  اند. قطع كرده Dديگر را در نقطة  يك BFو  AE ،در شكل زير - 106
1( 37  
2 (53  
3 (47  
4 (23  

ABC ،052Âاگر در مثلث  - 107 ، هاي زير لزوماً درست است؟ يك از گزاره گاه كدام آن  
  ترين ضلع مثلث نيست. كوچك BCضلع ) 2  ترين ضلع مثلث است. كوچك BCضلع  )1
  ترين ضلع مثلث نيست. بزرگ BCضلع ) 4  ترين ضلع مثلث است. بزرگ BCضلع ) 3

090ÂكهABC ةالزاوي در مثلث قائم - 108   وAB AC، ةنقط O است؟ نادرستاست. كدام گزينه  داخليهمرسي نيمسازهاي  ةنقط  
1( AO BO    2 (AO CO  
3 (CO BO    4 (AC CO  

 . كدام گزينه لزوماً صحيح است؟ستا  ترين ضلع بزرگ DCترين ضلع و  كوچك AB ،زيرشكل  ABCD ر چهارضلعيد - 109

     
 1(ˆ ˆB D      
2( ˆ ˆA C  
3( ˆB̂ C      
4( ˆB̂ C  

  برهان خلف، تناقض پديد آمده كدام است؟به روش » خط يكتاست. عمودمنصف هر پاره«در اثبات حكم  - 110
  از يك نقطه خارج يك خط، دو خط به موازات آن خط رسم شده است. )1
  از يك نقطه خارج يك خط، دو خط بر آن خط عمود رسم شده است.) 2
  رسم شده است. 180تر از  مجموع زواياي يك مثلث بيش) 3
  اند. يكديگر شدهدو خط متقاطع، موازي ) 4

   )گواهشاهد ( –) 1هندسه (

A
B

CD
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0قطرة آب  100جرم  - 111 005/ kg نمادگذاري علمي چند گرم است؟ صورت  رة آب بهطاست. جرم هر ق  
1 (55 10     2 (45 10   
3 (35 10     4 (25 10   

صورت  به SIچه يكاي فرعي آهنگ مصرف انرژي در دستگاه  چنان - 112
2

3
AB

C
  كدام است؟  Cو  A ،Bبر حسب  SIباشد، يكاي فرعي فشار در  

1 (2
A

CB
   2 (2

AC

B
   3 (2

AB

C
   4 (2

A

BC
   

  هاي زير، چند دكامتر است؟  گيري ترين طول از مجموعه اندازه ترين و كوچك اختالف بزرگ - 113
3 5 126 25 10 5 10 8 10 32/ Mm , cm , nm , km     

1 (32 7 10/    2 (24 8 10/    3 (44 8 10/    4 (52 7 10/    
گرم و هر گالن تقريباً برابر با  450تقريباً برابر با  (lbm)گرم، هر پوند  30تقريباً برابر با  (oz)متر، هر اونس  سانتي 30تقريباً برابر با  (ft)دانيم كه هر فوت  مي - 114

A ،3162ليتر است. اگر چگالي جسم  75/3 lbm

ft
B ،975و چگالي جسم   oz

gal
  است. B............... از چگالي جسم  SI............ واحد  Aباشد، چگالي جسم  

  تر كوچك – 5100) 4  تر بزرگ – 5100) 3  تر بزرگ – 3200) 2  تر كوچك – 3200) 1
و به اعداد  كند گيري مي نوسان آونگ را برحسب دقيقه اندازه 10مدت زمان گيري كند. او پنج بار  را اندازه يك نوسان آونگيزمان  خواهد مدت ميآموزي  دانش - 115

  كدام است؟  ثانيهسب گزارش كند، برح يك نوسان اين آونگزمان  تواند به عنوان مدت رسد. عددي كه او مي مي» 82/0و  77/0 ، 52/0 ، 81/0 ، 23/1«
1 (08/0  2 (8/0  3 (8/4  4 (48  

گرم است. ترازوي .............. دقت بيشتري دارد و جرم يك جعبة  100گرم و  01/0ترتيب  اي به و يك ترازوي عقربه گيري يك ترازوي رقمي دقت اندازه - 116
  شود.  ............ گرم نشان داده مي صورت رقمي بهكيلوگرمي روي ترازوي  225/2

  00/2225 –اي  ) عقربه4  2225 - ) رقمي 3  00/2225 –) رقمي 2  2225 -اي  ) عقربه1
31ه چگالي ب Bمايع  آن را با گرم و اگر 1500پر كنيم، جرم مجموعه  Aگرم است. اگر اين ظرف را با مايع  600جرم يك ظرف توخالي  - 117 6 g

/
cm

پر  
  متر مكعب است؟  چند گرم بر سانتي Aشود. چگالي مايع  گرم مي 3000كنيم، جرم مجموعه 

1 (6/0  2 (8/0  3 (1  4 (2/1  
نفت از  40gكامالً در نفت فرو رفته و جسم اندازيم.  شكل مقابل مي اي را درون ظرف استوانه 1050gقطعه فلزي به جرم  - 118

30است؟  متر مكعب گرم بر سانتيريزد. چگالي فلز چند  ظرف بيرون مي 8 g
( / )

cm
 Sÿº   

1 (21    2 (7  
3 (5/7    4 (5/10  

چه در اثر  . چناندر دماي ثابت و يكسان مطابق شكل زير است Bو  Aدو مايع  براي نمودار جرم بر حسب حجم - 119
درصد كاهش حجم داشته باشيم، چگالي مخلوط دو  10اين دو مايع،  متر مكعب از هر يك از سانتي 20 كردن مخلوط

  متر مكعب است؟  مايع تقريباً چند گرم بر سانتي
1 (1  2 (11/1  
3 (2  4 (22/2 
  

آب از ظرف  11g درون آب فرو رفته و طوري كه قطعه فلز كامالً اندازيم به را به آرامي درون يك ظرف پر از آب مي 200gآلياژي از طال و نقره به جرم  - 120

3ريزد. چند درصد از جرم قطعه فلز از نقره تشكيل شده است؟  بيرون مي 3 31 10 19g g g
( , , )

cm cm cm
     JA ½o£º °ö   

1 (5  2 (95 3 (10  4 (90  
س از برقراري ه پك ايم هاي متفاوت را در ظرفي مشابه شكل زير ريخته نشدني با چگالي از چهار مايع مخلوط هاي يكساني جرم - 121

  ها صحيح است؟  . كدام گزينه دربارة چگالي و حجم اين مايعاند ب شكل زير درون ظرف قرار گرفتهترتي تعادل، به
1 (4 2 1     ،4 3 2V V V     
2 (4 3 1     ،3 2 1V V V   
3 (4 3 2     ،4 2 1V V V   
4 (3 2 1     ،4 2 1V V V   

دقيقه 25 عادي - )1فيزيك (

گيري/ فيزيك و اندازه
 هاي فيزيكي موادويژگي

تا ابتداي  2و فصل  1فصل 
 فشارسنج هوا (بارومتر)

 37تا  1هاي صفحه

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

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

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

10cm

=10cmA 2

هنفت
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30مايعي به چگالي  - 122 7 g
/

cm
30را با آب مخلوط كرده و جسمي با چگالي   9 g

/
cm

باشد، حداقل  3200cmكنيم. اگر حجم آب  را وارد مخلوط مايع و آب مي 

31طور كامل در مخلوط مايع و آب فرو رود؟ ( باشد تا جسم به 3cmحجم مايع چند  g

cm
JA  دهد.) تغيير حجم رخ نميمايع و آب  شدن  خلوطمو با  

1 (100  2 (200  3 (300  4 (400  
1هاي  اندازه از فلزهايي با چگالي هم ةدو كر - 123 38 g

cm
   2و 35 g

cm
  كروي است كه حجم آن  اي ) داراي حفره2) توپر و كرة (1رة (. كاند ساخته شده

1حجم كل كره است. اگر اختالف جرم دو كره  از درصد 8/0 52/ kg متر مكعب است؟  باشد، حجم حفره چند سانتي 3    
1 (1  2 (2  3 (4  4 (8  

  دهد؟  چه تعداد از موارد زير، به دليل وجود كشش سطحي در آب رخ مي - 124
  هاي آب در حال سقوط الف) كروي بودن قطره

  هاي آب و صابون ب) تشكيل حباب
  پ) باال رفتن آب در لولة مويين

  ت) قرار گرفتن گيرة كاغذ روي سطح آب
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

دهد. در شكل ............ دماي  نشان مي را چكان هاي روغن با دماي متفاوت از دهانة دو قطره شكل زير، خروج قطره - 125
  يابد.  ها .............. مي چسبي مولكول هاي روغن ............. است، چون با افزايش دما، هم قطره

  افزايش –كمتر  –) الف 1

  افزايش  –كمتر  –) ب 2
  كاهش –بيشتر  –) الف 3

 كاهش –بيشتر  –) ب 4

31درون ظرفي به شكل مقابل، مايعي به چگالي  - 126 7 g
/

cm
متر  چند سانتي Bو  Aوجود دارد. اختالف فشار بين دو نقطة  

310جيوه است؟  13 6N g
g , /

kg cm

 
   

 
½¼Ã]   

1 (34    2 (25/0  
3 (25    4 (34/0  

 شود، چند كيلونيوتون است؟  هاي كف اين استخر وارد مي آب است. نيرويي كه به كاشياز متر از عمق آن پر  4و  250mمساحت كف يك استخر  - 127

)10 N
g

kg
،  31000چگالي آب kg

m
510و فشار هوا   Pa (.است  

1 (67 10   2 (2000  3 (7000  4 (62 10   
  تر است؟  كم 1hمتر از  چند سانتي 2hاند.  شكل در حال تعادل U، دو مايع در لولة مقابلدر شكل  - 128

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

، كدام گزينه مقايسة درستي . اگر آب در حال تعادل باشدايم ريختهآب  مقابلدر ظرفي مطابق شكل  - 129
  دهد؟  را نشان مي Cو  A ،Bبين فشار نقاط 

1 (1 3
2 2A C BP P P    2 (1 1

2 2A B CP P P    

3 (A B CP P P    4 (22 3A C BP P P    

 (h)مايع  آزاد از سطح فاصلهها برحسب  چه نمودار فشار ناشي از مايع ايم. چنان اي مقداري آب و روغن ريخته در يك ظرف استوانه - 130
10متر است؟ ( باشد، ارتفاع آب داخل ظرف چند سانتي مقابلمطابق شكل  N

g
kg

، 31000 kg

m
 JA  3800و kg

m
 ¸ü»n(  

1 (90    2 (80  
3 (50    4 (40 

 
   

þ²HJ
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0قطرة آب  100جرم  - 131 005/ kg  نمادگذاري علمي چند گرم است؟  صورت بهاست. جرم هر قطرة آب  

1 (55 10     2 (45 10   

3 (35 10   4 (25 10 

  گرم بر ثانيه است؟  كاهش جرم او چند ميلي متوسط رساند. آهنگ مي 80kgبه  153kgطور طبيعي از  شخصي در مدت يك سال وزن خود را به - 132

1 (125
54   2 (125

162  3 (125
81   4 (125

27   

متر، هر راد تقريباً  2/201گيري طول در انگلستان هستند. هر فرالنگ تقريباً  از واحدهاي قديمي اندازه (chain)ينو چِ (rod)راد ،(furlong)فرالنگ  - 133
فرالنگ شركت كنند، مسافت اين  4اي به مسافت  ها در مسابقه سواري، اسب چه در يك ميدان اسب راد است. چنان 4متر و هر چين نيز معادل  03/5

  كدام است؟ » چِين«مسابقه برحسب 
1 (10  2 (40 3 (160  4 (640  

210ابل تحمل درب جعبه چه حداكثر فشار ق كودكي روي دو پاي خود باالي يك جعبة چوبي ايستاده است. چنان - 134 Gg

mm.ks
و مساحت كف هر پاي او  

2100cm 10تواند باشد تا درب جعبه نشكند؟  باشد، حداكثر جرم اين كودك چند كيلوگرم مي N
(g )

kg
   

1 (40  2 (30 3 (20  4 (10  

صورت  به SIچه يكاي فرعي آهنگ مصرف انرژي در دستگاه  چنان - 135
2

3
AB

C
  كدام است؟  Cو  A ،Bبر حسب  SIباشد، يكاي فرعي فشار در  

1 (2
A

CB
   2 (2

AC

B
   3 (2

AB

C
   4 (2

A

BC
   

(Mg)اگر  - 136
X

(mm) (ds)



   مقدارژول باشد،  1معادل X  كدام است؟  

1 (0 1/   2 (10  3 (0 2/   4 (5   
سال نوري  1چند برابر فاصلة زمين تا خورشيد است؟ ( تقريباً سال نوري از مركز كهكشان راه شيري فاصله دارد. اين فاصله 25000منظومة شمسي حدود  - 137

159را  45 10/ m  111و فاصلة زمين تا خورشيد را 5 10/ m (.در نظر بگيريد  
1 (71 6 10/    2 (68 10  3 (88 10   4 (91 6 10/    

با آهنگ  Aاستخر  - 138
3

250cm

s
با آهنگ  Bو استخر  

3
45 10 m

s
 تر در خود  . . . ليتر آب بيش ،  شود. پس از گذشت يك ساعت، استخر . . .  پر مي

  . (فرض كنيد هر دو استخر ظرفيت كافي دارند.)خواهد دادجاي 
1 (B ،900  2 (A ،900 3 (A ،1800  4 (B ،1800  

  هاي زير، چند دكامتر است؟  گيري ترين طول از مجموعه اندازه ترين و كوچك اختالف بزرگ - 139
3 5 126 25 10 5 10 8 10 32/ Mm , cm , nm , km     

1 (32 7 10/    2 (24 8 10/    3 (44 8 10/    4 (52 7 10/    
گرم و هر گالن تقريباً برابر با  450تقريباً برابر با  (lbm)گرم، هر پوند  30تقريباً برابر با  (oz)متر، هر اونس  سانتي 30تقريباً برابر با  (ft)دانيم كه هر فوت  مي - 140

A ،3162ليتر است. اگر چگالي جسم  75/3 lbm

ft
B ،975و چگالي جسم   oz

gal
  است. B............... از چگالي جسم  SI............ واحد  Aباشد، چگالي جسم  

  تر كوچك – 5100) 4  تر بزرگ – 5100) 3  تر بزرگ – 3200) 2  تر كوچك – 3200) 1
كند و به اعداد  گيري مي نوسان آونگ را برحسب دقيقه اندازه 10گيري كند. او پنج بار مدت زمان  زمان يك نوسان آونگي را اندازه خواهد مدت آموزي مي دانش - 141

  سب ثانيه كدام است؟ زمان يك نوسان اين آونگ گزارش كند، برح تواند به عنوان مدت رسد. عددي كه او مي مي» 82/0و  77/0،  52/0،  81/0،  23/1«
1 (08/0  2 (8/0  3 (8/4  4 (48  

   

دقيقه 25 موازي - ) 1فيزيك (

 گيريفيزيك و اندازه
 1كل فصل 

 22تا  1هاي صفحه

 تر هستند.ها عقبآزمونآموزاني كه از برنامةاي ويژة دانشهسؤال
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گرم است. ترازوي .............. دقت بيشتري دارد و جرم يك جعبة  100گرم و  01/0ترتيب  اي به گيري يك ترازوي رقمي و يك ترازوي عقربه دقت اندازه - 142
  شود.  ............ گرم نشان داده مي صورت به  رقميكيلوگرمي روي ترازوي  225/2

  00/2225 –اي  ) عقربه4  2225 - ) رقمي 3  00/2225 –) رقمي 2  2225 -اي  ) عقربه1

3700Aهاي  با چگالي Bو  Aدو مايع  - 143
kg

m
   31200وB

kg

m
   900تا مايعي با چگالي  كنيم ميرا با هم مخلوط g

L
مايع  ةود. حجم اوليحاصل ش 

A مايع  ةچند برابر حجم اوليB دهد.) بوده است؟ (در اثر اختالط دو مايع، تغيير حجم رخ نمي  

1 (2
3   2 (3

2   3 (7
12   4 (12

7   

31به چگالي  Bگرم و اگر آن را با مايع  1500پر كنيم، جرم مجموعه  Aگرم است. اگر اين ظرف را با مايع  600جرم يك ظرف توخالي  - 144 6 g
/

cm
پر  

  متر مكعب است؟  چند گرم بر سانتي Aشود. چگالي مايع  گرم مي 3000كنيم، جرم مجموعه 
1 (6/0  2 (8/0  3 (1  4 (2/1  

نفت از  40gاندازيم. جسم كامالً در نفت فرو رفته و  شكل مقابل مي اي را درون ظرف استوانه 1050gقطعه فلزي به جرم  - 145

30است؟  متر مكعب ريزد. چگالي فلز چند گرم بر سانتي ظرف بيرون مي 8 g
( / )

cm
 Sÿº   

1 (21  2 (7 3 (5/7  4 (5/10  
چه در اثر  در دماي ثابت و يكسان مطابق شكل زير است. چنان Bو  Aنمودار جرم بر حسب حجم براي دو مايع  - 146

داشته باشيم، چگالي مخلوط دو  درصد كاهش حجم 10متر مكعب از هر يك از اين دو مايع،  سانتي 20كردن  مخلوط
  متر مكعب است؟  مايع تقريباً چند گرم بر سانتي

1 (1  2 (11/1  
3 (2  4 (22/2 
  

آب از ظرف  11gطوري كه قطعه فلز كامالً درون آب فرو رفته و  اندازيم به را به آرامي درون يك ظرف پر از آب مي 200gآلياژي از طال و نقره به جرم  - 147

3ريزد. چند درصد از جرم قطعه فلز از نقره تشكيل شده است؟  بيرون مي 3 31 10 19g g g
( , , )

cm cm cm
     JA ½o£º °ö   

1 (5  2 (95 3 (10  4 (90  
ترتيب شكل زير  س از برقراري تعادل، بهه پايم ك هاي متفاوت را در ظرفي مشابه شكل زير ريخته نشدني با چگالي مخلوطهاي يكساني از چهار مايع  جرم - 148

  ها صحيح است؟  اند. كدام گزينه دربارة چگالي و حجم اين مايع درون ظرف قرار گرفته
1 (4 2 1     ،4 3 2V V V     
2 (4 3 1     ،3 2 1V V V   
3 (4 3 2     ،4 2 1V V V   
4 (3 2 1     ،4 2 1V V V   

30مايعي به چگالي  - 149 7 g
/

cm
30را با آب مخلوط كرده و جسمي با چگالي   9 g

/
cm

باشد، حداقل  3200cmكنيم. اگر حجم آب  را وارد مخلوط مايع و آب مي 

31طور كامل در مخلوط مايع و آب فرو رود؟ ( باشد تا جسم به 3cmحجم مايع چند  g

cm
JA دهد.) غيير حجم رخ نميشدن مايع و آب ت  و با مخلوط  

1 (100  2 (200  3 (300  4 (400  

1هاي  اندازه از فلزهايي با چگالي دو كرة هم - 150 38 g

cm
   2و 35 g

cm
  اي كروي است كه حجم آن  ) داراي حفره2) توپر و كرة (1اند. كرة ( ساخته شده

1درصد از حجم كل كره است. اگر اختالف جرم دو كره  8/0 52/ kg متر مكعب است؟  باشد، حجم حفره چند سانتي 3    
1 (1  2 (2  3 (4  4 (8  

  

  :ابزار كارنامهجعبه
ايد ولي يادگيريتان عميق نبوده است. اين  اند. زيرا مبحث مربوطه را مطالعه كرده ايد، نيازمند توجهي ويژه ها پاسخ اشتباه داده كارنامه اشتباهات: سواالتي كه در آزمون به آن

 كند.ايد، آشنا ميها غافل بودههايي كه در روز آزمون از آن كاري كارنامه شما را با ريزه

10cm

=10cmA 2

هنفت
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  ؟ اند نادرستاز مطالب زير چند مورد  - 151
5نيم عمر ايزوتوپالف) 

1 H 4از نيم عمر ايزوتوپ
1 H تر است.  كم  

  نشان داده شده است.  براي آن عنصر اي عنصر، همان است كه در جدول دورههر ترين ايزوتوپ  جرم اتمي فراوانب) 
  .شود از تكنسيم براي تصويربرداري غدة تيروئيد استفاده ميپ) 
  هليم پا به عرصة جهان گذاشتند.  و هاي زير اتمي، عنصرهاي هيدروژن بعد از به وجود آمدن ذرهت) 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   
  . . .  به جزهاي زير درست هستند،  همة عبارت - 152

  شوند.  كند كه چه عنصرهايي در آن ساخته مي ) دما و اندازة هر ستاره تعيين مي1
  دهد.  اي رخ مي هسته هاي ها در دماهاي بسيار باال واكنش ) درون خورشيد همانند ستاره2
  ها در پي يافتن پاسخ آن هستند، چگونگي پيدايش عنصرها است.  دان هاي مهمي كه شيمي ) يكي از پرسش3
  رة مشتري همانند زمين بيشتر از جنس سنگ است. ) سيا4

164؟ باشد نميكدام گزينه درست  - 153 16 56 84 19 14(Cu ,O ,Fe ,Kr ,F ,N : g.mol )        
  است.  2Oگرم گاز 72هاي موجود در  ، برابر با تعداد مولكولKrگرم گاز 189هاي موجود در  ) تعداد اتم1
2 (241 0836 10/   ،گرم جرم دارد.  2/115اتم مس  
226) جرم يك اتم نيتروژن به تقريب برابر با3 64 10/   .گرم است  
221) جرم دو عدد مولكول دو اتمي فلوئور در حدود 4 26 10/   .گرم است  

3Aهاي الكترون شمارو  8/0 با پروتون به نوترون برابر شمار، نسبت Aدر اتم عنصر - 154   60ي اتم عنصر ها نوترونشمار واحد بيشتر از چهار
27 B 

  كدام است؟ برابر با  Bعدد جرمي به Aعدد جرمياست. نسبت 
1( 8/1  2 (7/1  3 (5/1  4 (3/1    

163سازندة كدام گزينه بيشتر است؟  هاي هذرشمار  - 155 5 59 56 27(Cu / ,Ni ,Fe , Al : g.mol )     
233) 2    اتم آهن  مول 6/0) 1 01 10/   اتم نيكل  
  گرم اتم آلومينيم  2/16) 4    گرم اتم مس  45/44) 3

  هاي زير درست هستند؟  چه تعداد از عبارت - 156
  اند.  به صورت ناهمگون در جهان هستي توزيع شده الف) عنصرها

  زمين كمتر است.  ب) درصد فراواني هليم در سيارة مشتري از اكسيژن در سيارة 
  پنج عنصر فلزي وجود دارد.  عنصرهاي سازندة زمين پ) در

  ين فراواني را دارد. ت) سيارة مشتري چگالي كمتري نسبت به زمين دارد و در ميان عنصرهاي سازندة آن هيدروژن بيشتر
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4    

اي عنصرها،  در جدول دوره 8و گروه  6و عنصري واقع در دورة  Xباشد، بين عنصر 4برابر  50Xهاي  ها و الكترون اگر اختالف بين تعداد نوترون - 157
  چند عنصر وجود دارد؟ 

1 (53  2 (38  3 (52  4 (39  
  اي صحيح است؟  هاي زير دربارة جدول دوره يك از عبارت كدام - 158

  عنصر است.  18با  7و  6هاي  ترين دوره مربوط به دوره ترين دورة جدول مربوط به دورة اول و طوالني ) كوتاه1
  . شود ) درهر خانه از جدول تناوبي تنها جرم اتمي پايدارترين شكل ايزوتوپ هر عنصر نشان داده مي2
  ) خواص شيميايي عنصرهايي كه در يك دوره جدول تناوبي قرار دارند، يكسان است. 3
  عنصر تك حرفي وجود دارد.   2) در دورة چهارم، فقط 4

112باشد؟  گرم گاز متان مي 4هاي موجود در  چند برابر تعداد مولكول2SOمول گاز  5/0هاي موجود در  تعداد اتم - 159 1(C ,H : g.mol )    
1 (2  2 (4  3 (6  4 (6/0  

  ؟ نيستهاي زير صحيح  چه تعداد از عبارت - 160
  هايي همراه است.  ها با چالش اما همچنان دفع آن ،اند و خطري ندارند را از دست داده الف) با اين كه پسماندهاي راكتورهاي اتمي خاصيت پرتوزايي خود

  كند.  دار به فرد مبتال به سرطان، تنها اين نوع گلوكز در تودة سرطاني تجمع پيدا مي ب) با تزريق گلوكز نشانه
235پ) فراواني ايزوتوپ U  درصد است.  7/0در مخلوط طبيعي آن كمتر از  

  ها در كشاورزي نيز استفاده شود.  شود از راديو ايزوتوپ بيني مي ت) با توجه به پيشرفت علم درآينده پيش
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   

 دقيقه 25 عادي - )1شيمي (

 كيهان زادگاه الفباي هستي
تا پايان نشر نور و طيف نشري 1فصل 

 23تا  1هاي صفحه

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

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

 براي آزمون امروز10ند ازگذاري چهدفآزمون قبل10چند از
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  : جز بههاي زير درست هستند،  همة عبارت - 161

1) جرم الكترون ناچيز و در حدود1
  است.  12 - جرم اتم كربن 24000

  گيري كنند. دازههاي زيراتمي را ان ها موفق شدند جرم ذره دان شيمي amu) با تعريف2
1دهند و مطابق تعريف، برابر جرم اتم  نيز نشان مي uرا با نماد (amu)) يكاي جرم اتمي 3

1H گيرند.  در نظر مي  
  شود.  اي براي تصويربرداري غدة تيروئيد استفاده مي ) از نخستين عنصر ساختگي در واكنشگاه هسته4

  باشند؟  ديگر برابر مي مقدار خواسته شده در كدام دو مورد داده شدة زير با يك - 162
139 35 5 31 23 16 14 1(K ,Cl / ,P ,Na ,O ,N ,H : g.mol )        

  ها)  (شمار اتم 3NaNOمول 6/0الف) 
  ) يون(شمار  KClمول  2ب) 
  ) يون(شمار  NaClگرم  117پ) 
3مول  4/0ت)  4H PO ها)  (شمار اتم  

  » ت«و » ب) «4  » پ«و » الف) «3  » پ«و » ب) «2  » ت«و » الف) «1
118در گونة  - 163 4M ،  عدد اتمي آن كدام است؟  .باشد مي 22هاي آن برابر با  ها و الكترون نوترونتفاوت تعداد  

1 (52  2 (46  3 (72  4 (50   
  تري دارد؟  رنگ شعلة كدام يك از عنصرهاي زير، طول موج كوتاه - 164

   ) ليتيم 4  ) مس 3  ) سديم 2  ) نئون 1
  است؟  درستهاي زير  چه تعداد از مقايسه - 165

  زرد  منشور: آبيميزان شكست پرتو در الف) 
  قرمز   طول موج پرتو: بنفش اندازةب) 
 سبز   ميزان انرژي پرتو: زردپ) 

 ها  ريز موجميان دو قلة متوالي يك موج: امواج راديويي ةفاصلت) 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   

  هاي زير صحيح است؟  چه تعداد از عبارت - 166
   ها مانند كاربرد باركد روي جعبه يا بستة مواد غذايي و بسياري كاالها است. هاي نشري خطي از برخي جنبه كاربرد طيفالف) 

  هاست.  طول موج مختلف) از رنگ 7كند كه شامل ( ها را ايجاد مي اي پيوسته از رنگ گستره ،رسد اما پس از تجزيه نظر مي هب) نور خورشيد اگرچه سفيد ب
  پرتوهاي الكترومغناطيسي است.  پ) نور مرئي بخش بزرگي از گسترة

  سولفات كمتر است.  (II)شعله حاصل از سديم نيترات و مس  انرژي نور شعله حاصل از ليتيم سولفات ازانرژي ت) 
1 (1  2 (2  3( 3  4 (4    

  كدام پرتوهاي الكترومغناطيسي جاي دارد؟ نور مرئي بين  - 167
1 (x فرو سرخ و فرابنفش 2    و گاما (  
   ها و امواج راديويي  ) ريز موج4    ) فرابنفش و گاما 3

  مرئي درست است؟ طول موج نور خطوط طيف نشري خطي اتم عنصرهاي هيدروژن، هليم، ليتيم و نئون در محدودة  كدام مقايسه دربارة شمار - 168
  هليم نئون) هيدروژن = ليتيم2  نئون هليمليتيم) هيدروژن1
  نئون ليتيم ) هيدروژن= هليم4    نئون هليم) هيدروژن= ليتيم3

  است؟  نادرستهاي زير  ، كدام يك از عبارتهاخصوص طيف نشري خطي عنصر در - 169
  توان از فلز، نمك فلز و يا محلول نمك آن فلز استفاده كرد.  ) براي انجام آزمايش رنگ شعله مي1
  شود.  فاصلة بين خطوط زياد مي ،) در طيف نشري خطي هيدروژن با افزايش طول موج2
  يك عنصر داراي طيف نشري خطي متفاوتي هستند.  هاي پ) ايزوتو3
   براي شناسايي نوع فلز مجهول موجود در يك تركيب استفاده كرد.  توان مي ها) از طيف نشري خطي عنصر4

  است؟  نادرستگزينه كدام عبارت  - 170
  ميكرومتر است.  700تا  400اي از پرتوهاي الكترومغناطيسي با طول موجي بين  ) نور مرئي گستره1
  .و دماي آن چقدر است است دهد كه آن ستاره از چه ساخته شده رسد، نشان مي به ما مي اي ) نوري كه از ستاره2
  ها شعلة رنگي دارند.  دهد كه بسياري از نمك ) تجربه نشان مي3
236مول اتم شامل  1) 4 02 10/  گويند.) از همان نوع اتم است. تعداد (كه به آن عدد آووگادرو مي  

 

 ابزار كارنامه:جعبه
  كند. كنيد و گاهي اوقات عملكرد خوبي نداريد) آشنا مي هاي نوسانيتان (يعني دروسي كه گاهي اوقات قوي عمل مي نوع درس: شما را با درس 5كارنامه   
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   . . . جزه ب ،زير درست هستند هاي عبارتهمة  - 171

  شوند.  ميدر آن ساخته  كند كه چه عنصرهايي تعيين مي) دما و اندازة هر ستاره 1

  دهد.  اي رخ مي هسته هاي واكنشها در دماهاي بسيار باال  د همانند ستارهي) درون خورش2

  ها در پي يافتن پاسخ آن هستند، چگونگي پيدايش عنصرها است.  دان هاي مهمي كه شيمي ) يكي از پرسش3

  مشتري همانند زمين بيشتر از جنس سنگ است.  ) سيارة4

  كدام گزينه درست است؟  - 172

  اوبي عنصرهاست. ) جرم اتمي ميانگين هر عنصر همان جرم نشان داده شده در جدول تن1

  شود.  گيري جرم در آزمايشگاه نيز استفاده مي ) از يكاي جرم اتمي به عنوان يكاي رايج اندازه2

  است.  amu) جرم نوترون اندكي از پروتون بيشتر و جرم پروتون اندكي كمتر از3

   گيري ترازوهاي زرگري تا يك دهم گرم است.  هاي تني تا يك تن و دقت اندازه ) دقت باسكول4

164؟ باشد نميكدام گزينه درست  - 173 16 56 84 19 14(Cu ,O ,Fe ,Kr ,F ,N : g.mol )        

  است.  2Oگرم گاز 72هاي موجود در  ، برابر با تعداد مولكولKrگرم گاز 189هاي موجود در  ) تعداد اتم1

2 (241 0836 10/   ،گرم جرم دارد 2/115اتم مس .  

226) جرم يك اتم نيتروژن به تقريب برابر با3 64 10/   .گرم است  

221 در حدود) جرم دو عدد مولكول دو اتمي فلوئور 4 26 10/   .گرم است  

  هاي زير درست هستند؟  چه تعداد از عبارت - 174

  اند.  عنصرها به صورت ناهمگون در جهان هستي توزيع شدهالف) 

  زمين كمتر است.   درصد فراواني هليم در سيارة مشتري از اكسيژن در سيارةب) 

  در عنصرهاي سازندة زمين پنج عنصر فلزي وجود دارد. پ) 

  سازندة آن هيدروژن بيشترين فراواني را دارد.  هايمين دارد و در ميان عنصرسيارة مشتري چگالي كمتري نسبت به زت) 

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

  است؟  نادرستكدام گزينه  - 175

  كنند.  يك خانه را اشغال مي ،اي ه دور لمنيزيم در جدو پ) سه نوع ايزوتو1

 ها خواص شيميايي يكساني دارند.  ) ايزوتوپ2

  است.  تر ليتيم سنگين برابر درصد فراواني 06/0كمتر از  تر درصد فراواني ليتيم سبك ،رو ) با توجه به شكل روبه3

  است.  24 ،زير اتمي باردار پايدارترين ايزوتوپ منيزيم در يك نمونة طبيعي آن ياه ه) مجموع ذر4

، هااي عنصر در جدول دوره 8گروه  و 6 دورةو عنصري واقع در  Xبين عنصرباشد،  4برابر  50Xهاي  الكترونها و  نوتروناگر اختالف بين تعداد  - 176

  چند عنصر وجود دارد؟ 

1 (53  2 (38  3 (52  4 (39  

 دقيقه 25 موازي -) 1شيمي (

 كيهان زادگاه الفباي هستي
ها از روي شمارش ذرهتا پايان  1فصل 

 هاجرم آن
 19تا  1هاي صفحه

 تر هستند.ها عقبآزمونآموزاني كه از برنامةاي ويژة دانشهسؤال
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11در كدام گزينه آمده است؟  پرسش پ نادرستالف و ب و پاسخ  هاي پاسخ درست پرسش - 177 16 12 56(H ,O ,C ,Fe : g.mol )      
  وژن چند گرم است؟ ) جرم يك اتم هيدرالف

238ب) جرم چه تعداد اتم اكسيژن با جرم 428 10/   اتم كربن برابر است؟  

223پ) 612 10/   اتم آهن چند گرم جرم دارد؟  

1(23 243 36 6 02 10 1 66 10/ / /       

2(23 2433 6 6 321 10 1 66 10/ / /       

3(23 223 36 6 321 10 1 66 10/ / /       

4(23 2233 6 6 02 10 1 66 10/ / /       
و ممكن ترين مولكول  سنگين جرم مولياختالف  ،هاي مختلف است داراي ايزوتوپ آن ةهاي سازند كه اتم با توجه به اين 4HClOدر مولكول - 178

3است؟ برحسب گرم بر مول كدام اين ساختار ممكن ترين مولكول  سبك 2 1 17 16 18 37 35
1 1 1 8 8 8 17 17( H, H, H),( O, O, O),( Cl, Cl)   

1 (14  2 (6  3( 10  4 (12   

118در گونة  - 179 4M ، عدد اتمي آن كدام است؟  .باشد مي 22هاي آن برابر با  ها و الكترون تفاوت تعداد نوترون  
1 (52  2 (46  3 (72  4 (50   

2Aيونها در  ها به تعداد نوترون اگر نسبت تعداد الكترون - 180   باشد، جرم اتمي ميانگين عنصر  6ها برابر  و اختالف آن 8/0برابرA در است؟  كدام)
  )، وجود دارد.درصد است 10و درصد فراواني آن  تر بوده سبك 2amuبه تقريب اي كه تنها يك ايزوتوپ ديگر با هستهبدانيم  صورتي كه

1 (8/55  2 (2/54  3 (2/56  4 (8/57   
  ؟ باشند ديگر برابر مي مقدار خواسته شده در كدام دو مورد داده شدة زير با يك  - 181

139 35 5 31 23 16 14 1(K ,Cl / ,P ,Na ,O ,N ,H : g.mol )        
  ها)  (شمار اتم 3NaNOمول 6/0الف) 
  عنصرها)  (شمار KClمول  2ب) 
  (شمار عنصرها)  NaClگرم  117پ) 
3مول  4/0ت)  4H PO ها)  (شمار اتم  

   »ت«و  »ب«) 4   »پ«و  »الف«) 3   »پ«و  »ب«) 2   »ت«و  »الف«) 1

6گرم گلوكز  9ها در  شمار اتم - 182 12 6(C H O 11است؟  د گرم آب برابرها در چن شمار مولكول با ( 12 16(H ,C ,O : g.mol )     
1 (2/7  2 (9/0  3 (6/21  4 (7/2   

كدام است؟  xگرم مولكول هيدروژن باشد،  2هاي موجود در  برابر با تعداد اتم xNOگرم  31هاي موجود در  اگر تعداد اتم - 183
114 16 1(N ,O ,H : g.mol )     

1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  
  زير درست است؟  هاي عبارتاز  چند مورد - 184

  نوترون است.  1 داراي الف) پايدارترين ايزوتوپ هيدروژن

3از 7الي  4ساختگي هيدروژن با عدد جرمي  هاي ايزوتوپب) مجموع درصد فراواني 
1 H  .بيشتر است  

  ناپايدارند.  ،است 5/1بيشتر از  ها ه نسبت شمار پروتون به نوترون آني كيها پ) اغلب هسته
  يابد.  كاهش ميهمواره ها  عمر آن زمان نيم ،هاي هيدروژن با افزايش عدد جرمي ايزوتوپ نيبت) در 

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1



    22: ةصفح  دهم رياضي اختصاصي  98 آبان 17آزمون  - ) 2پروژة (

  هاي زير درست است؟  چه تعداد از عبارتاي عنصرها  دربارة جدول دوره - 185

  عنصر است.  32اين جدول داراي  ةترين دور الف) طوالني

  باشد.  آن مي 14ه ورگ) عنصري با چهار الكترون ظرفيتي فقط در ب

  گويند.  مي هااي عنصر دوره) به دليل تكرار خواص شيميايي در يك گروه از باال به پايين، به آن جدول پ

  آن ساختگي هستند. ةشناخته شد هايدرصد عنصر 22در حدود ) ت

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

  : جز به ،هاي زير درست هستند همة عبارت - 186

1) جرم الكترون ناچيز و در حدود1
  است.  12 - جرم اتم كربن 24000

  گيري كنند. هاي زيراتمي را اندازه ها موفق شدند جرم ذره دان شيمي amu) با تعريف2

1دهند و مطابق تعريف، برابر جرم اتم  نيز نشان مي uرا با نماد (amu)) يكاي جرم اتمي 3
1H گيرند.  در نظر مي  

  شود.  تيروئيد استفاده مي ةاي براي تصويربرداري غد ) از نخستين عنصر ساختگي در واكنشگاه هسته4

  ؟ نيستهاي زير صحيح  عبارت از چه تعداد - 187

  هايي همراه است.  ها با چالش اما همچنان دفع آن ،اند و خطري ندارند را از دست داده الف) با اين كه پسماندهاي راكتورهاي اتمي خاصيت پرتوزايي خود

  كند.  پيدا ميسرطاني تجمع  ةتنها اين نوع گلوكز در تود ،دار به فرد مبتال به سرطان ب) با تزريق گلوكز نشانه

235پ) فراواني ايزوتوپ U  درصد است.  7/0در مخلوط طبيعي آن كمتر از  

  زي نيز استفاده شود. رها در كشاو شود از راديو ايزوتوپ بيني مي ت) با توجه به پيشرفت علم درآينده پيش

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

112باشد؟  گرم گاز متان مي 4هاي موجود در  چند برابر تعداد مولكول2SOمول گاز  5/0هاي موجود در  تعداد اتم - 188 1(C ,H : g.mol )    

1 (2  2( 4  3 (6  4 (6/0  

  اي صحيح است؟  هاي زير دربارة جدول دوره يك از عبارت كدام  - 189

  عنصر است.  18با  7و  6هاي  وط به دورهمرب ترين دوره ربوط به دورة اول و طوالنيترين دورة جدول م ) كوتاه1

  شود.  ) درهر خانه از جدول تناوبي تنها جرم اتمي پايدارترين شكل ايزوتوپ هر عنصر نشان داده مي2

  يكسان است.  ،ي كه در يك دوره جدول تناوبي قرار دارندهاي) خواص شيميايي عنصر3

  عنصر تك حرفي وجود دارد. 2، فقط چهارم دورة) در 4

چند كيلوگرم جرم دارد؟ (سمت چپ ترازو يك عنصر قرار دارد كه  ،اي كه در كفة سمت راست قرار دارد ترازوي مشخص شده در تعادل است. وزنه  - 190

241هاي آن در شكل نشان داده شده است.)  ها و الكترون تعداد پروتون 1 66 10( amu / g)  هاي عنصر سمت چپ  ها و پروتون (تعداد نوترون

  ازو با هم برابر است.)تر

1(277 4 10/        

2(2419 92 10/    

3(247 4 10/        

4(2719 92 10/      
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  گذاري دو  درس  و گو با پشتيبان دربارة هدف گفت                   
   وگو كرد؟ درس گفت 2گذاري  خود با شما دربارة هدف آيا پشتيبان شما در تماس تلفني -287
  درس صحبت نكرديم. 2گذاري  خير، در اين نوبت دربارة هدف )1
  پشتيبان با من تماس تلفني نگرفت. )2
  مؤثر بود.  درس، از لحاظ زمان كافي و از لحاظ كيفيت كامالً 2گذاري  وگوي ما دربارة هدف گفت )3
  درس صحبت كرد. 2گذاري  هدفپشتيبان با من دربارة  )4

   انـي پشتيبـتلفنتمـاس                
   با شما تماس تلفني گرفته است؟تاكنون  از آزمون گذشتهآيا پشتيبان شما  -288
  تماس تلفني نگرفتند.) خير، ايشان 1
  .تماس تلفني گرفتند) بله، ايشان 2
   بود. در حد خوب و كافيمحتوا  لحاظ ازودقيقه)  5(در حد ) بله، تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني3
  بود.  در حد عاليمحتوا  از لحاظودقيقه)  5(بيش از تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني ،) بله4

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

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

  تماس پشتيبان با اوليـا        
   شما تماس تلفني داشته است؟ يبا اوليا تا كنون طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  -291
                 تلفني مستقل با ايشان داشته است. ) بله،يك تماس1
  وگو كرد با والدينم نيز سخن گفت. ) بله،هنگامي كه با من گفت2
                           دانم،شايد تماس گرفته باشد. ) نمي3
  من تماس نگرفته است. يايشان هنوز با اوليا،) خير4

  ريزي   بررسي دفتر برنامه
  دفتر برنامه ريزي شما را بررسي كرده است؟  تا كنون ك ماه گذشتهطي يآيا پشتيبان شما  -292
  ام را با دقت بررسي كرد.       ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه1
 ام را بررسي كرد. ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه2
  ام را بررسي نكرد.                     ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه3
  ريزي ندارم.  ) من دفتر برنامه4

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

  شـروع به موقع       
   شود؟ شروع مي به موقـعي شما  آيا آزمون در حوزه -294
    شود. ) بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي1
  شود. نظرخواهي رأس ساعت آغاز نميگويي به  ) 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
  طلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند.) خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون (و حتي گاهي اوقات پس از آن) داو1
  شود اما نه به طور كامل ) 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 مي) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه 4

  مراقبـان       
  كنيد؟ آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي عملكرد و جديت مراقبان -296
  ) ضعيف4  ) متوسط3 ) خوب  2  ) خيلي خوب1

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

  امروز  ارزيابي آزمـون       
  كنيد؟ ونه ارزيابي ميرا چگ كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي  -298
  ) ضعيف4   ) متوسط3 ) خوب2  ) خيلي خوب1

پشتيبــان


