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  . . . صحيح است. به استثنايها  معناي واژگان در تمامي گزينه - 1
  ه/ ابداع: ايجاد/ تيمار: حمايتضايع: تبا) 2 ها/ مستغني: نيازمند ) جافي: ستمگر/ افالك: آسمان1
  ها / مكايد: حيلهقرار: ميعاد) كام: دهان/ 4 ) خيره: سرگشته/ مولع: آزمند/ بحر: دريا3

  ؟اماليي دارد نادرستيكدام گزينه  - 2
  پند حكيم محض صواب است و عين خير / فرخنده آن كسي كه به سمع رضا شنيد) 1
  / تلخ گردد دهنش گاه شكر خاييدن يهر كي صفرا شودش غالب از شيرين) 2
  ز هياهوي و خروشت چو در اسرار درآيي كندت روح سقايي / به فلك غلغله افتد) 3
  زان سفر در معرض آفات شدبا هزاران هزم خواجه مات شد / ) 4

  ؟است نادرستكدام گزينه  - 3
  عرفاني است. - اثر عطار نيشابوري و گونة آن تعليمي» نامه الهي«) 2 است.اثر جمال ميرصادقي  واي داستاني  نوشته »ديوار«) 1
  باشد. نوشتة عنصرالمعالي كيكاووس ميكتابي است در اخالق و » نامه قابوس«) 4 در قالب نيمايي و اثر علي اسفندياري است.» چشمه«شعر ) 3

  ؟نيستآميزي مشهود  در كدام گزينه آراية حس - 4
  چرد كارد به صورت مي خورد / الله مي نوشد مگو نان مي نور مي) 1
  خود نيست به هر حال جدا گُل (بوي خوش) اند / از نكهت رنگين سخنان در سخن خويش نهان) 2
  رود رو به تمام رنگي روز / مي قصة گيرد آرام / آيد / دشت مي مي تيرگي) 3
  سمع و بصر شدم هتا رفتنش ببينم و گفتنش بشنوم / از پاي تا به سر هم) 4

  كنايه مشهود است.آراية . . .  به استثنايدر تمامي ابيات  - 5
  من ندانم به نگاه تو چه رازي است نهان / كه من آن راز توان ديدن و گفتن نتوان) 1
  خورد چندين مخور غم افروز / چو خاكت مي دل برو شادي كن اي يار) 2
  محبوسم و طالع است منحوسم / غمخوارم و اختر است خونخوارم) 3
  و گر گويد نهم رخ بر رخ ماه / بگو با رخ برابر چون شود شاه) 4

  ؟است نرفتهآراية مجاز به كار  ،در كدام گزينه - 6
  حافظا مي خور و رندي كن و خوش باش ولي / دام تزوير مكن چون دگران قرآن را) 2  ماه اي برنشسته سياه / همي خاك نعلش بر آمد به يكي تازي) 1
  سفت زد، كوه مي گفت / چو آتش تيشه مي به ياد روي شيرين بيت مي) 4  تويي رزاق هر پيدا و پنهان / تويي خلّاق هر دانا و نادان) 3

  ؟شود نميديده  تشبيه ، آرايةكدام گزينهدر  - 7
  روم به گلشن رضوان كه مرغ آن چمنم/  خوش الحانيست سزاي چو منچنين قفس نه ) 1
  مرا بين كه از پاي تا سر بسوخت / پر بسوخت تو را آتش عشق اگر) 2
  با چو مني همسري؟ كيست كند / نيلوفرية اين پرد در بن) 3
  بود قضا غافل شاهين ةكه ز سرپنج/  كبك خرامان حافظ ةديدي آن قهقه) 4

  ؟بيت زير در كدام گزينه تكرار شده است مفهوم مصراع دوم - 8
  »جان جاني ،شك بيش از آني / يقين دانم كه بي ،هر آن وصفي كه گويم«
  را حد است / حد كجا آن جا كه وصف ايزد است قيامتزان كه تاريخ ) 2 دلي كز معرفت نور و صفا ديد / به هر چيزي كه ديد اول خدا ديد) 1
  خواهم كه به رحمت خداوندي خويش / اين بندة شرمنده فرونگذاري) 4 / خاك ضعيف از تو توانا شدهشده  اي همه هستي ز تو پيدا) 3

  ؟نداردارتباط معنايي » به دل، ديگر مدار و ديگر مگو ،زبانبه «عبارت  اكدام گزينه ب - 9
  اي بسا خرقه كه مستوجب آتش باشد/  غش باشد نقد صوفي نه همه صافي بي) 1
  خالصي بايد كه از آتش برون آيد سليم / بازار حشر انند درقلب روي اندود نست) 2
 نديد اندر خزان تاراج غم را/  چو سرو از راستي بر زد علم را) 3

 ؟توشه چه تدبير كني وقت بسيچ بي / هيچ اي طبل بلند بانگ در باطن) 4

  ؟شود در كدام گزينه ديده مي» مباش نماي جوفروش گندم«عبارت  مقابل مفهوم - 10
  آفتابي جان جان جاني / به ظاهر آفتاب  جان به باطن) 2 پاكيزه باطن و ظاهر / خاك عالم ورا شده طاهر بود) 1
  العالمين و نور رباظاهر او سوزناك و آتشين / باطن ) 4 ظاهر او به خلق پيوسته / باطن او ز خلق بگسسته) 3

  

 )1(فارسي

 مقطع خود به بحث بگذاريد. ةتوانيد سؤال خود را در صفحپاسخ ابهامي برايتان باقي ماند، مي ةاگر با خواندن دفترچ

دقيقه 15

ستايش، ادبيات تعليمي 
)از آموختن، ننگ مدار ،(چشمه

 27تا  10هاي صفحه

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

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

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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  رجمة:حيح في التّعين الص »بعاً!رلّا إخرج من البيت في الساعة السادسة و النّصف و يرجع في السابعة قاعة المطار، كلّ يومٍ يظّف في مو يأب« - 11
  گردد! رود و يك ربع به هفت بر مي در سالن فرودگاه است، هر روز ساعت شش و نيم از خانه بيرون مي كارمندي پدرم) 1
  گردد! بر مي ه خارج شده و در ساعت هفت و ربعپيمايي است كه همه روزه ساعت شش و نيم از خانپدرم كارمند سالن هوا) 2
  گردد! مي به هفت به سوي خانه بر شود و يك ربع رودگاه خارج ميپدر من كارمند است، هر روز ساعت شش و نيم براي سالن ف) 3
  باشد! است كه خارج شدن او از خانه همه روزه ساعت شش و نيم و برگشت او هفت و ربع مي يپدر من در سالن هواپيمايي كارمند) 4

12 - عيالية:حيح في ترجمة العبارة التّن الص 

   »؟!منه المطَر نزلَأألُ من أنفسنا: من نَنظُرُ إلي الغيم و نَس«
  !كند؟ پرسيم: كيست كه باران را نازل مي كنيم و از خود مي به ابرها نگاه مي) 1
  !فرستاد؟ يديم: چه كسي باران را از آن فرواز خودمان پرس و به ابر نگاه كرديم) 2
  !كند؟ ها را از آن نازل مي باران كه ال كرديم: كيستؤبه ابرها نگاه كرديم و از خويش س) 3
  !كنيم: چه كسي از آن باران را فرو فرستاد؟ ال ميؤنگريم و از خودمان س به ابر مي) 4

   حيح:صعين ال - 13
  !آيا در مورد آفرينش آسمان و زمين انديشيدي؟ »:؟!رضاوات و األفي خلق السم رتهل فكَّ«) 1
  هاي تر و تازه از آن درخت است! اين برگ :»!هذه الغصون النضرة من تلك الشَّجرة«) 2
3 (» بن ةٌ نَمت حماألرض و ص تحتتار شد! يزير زمين رشد كرد و درخت از اي دانه :»!جرةًش  
  است! كنون به نجف اشرف مسافرت نكردهمادربزرگم تا :»!نإلي النَّجف األشرف حتّي اآلجدي ما سافر «) 4

  :الخطأعينِ » را پديد آورد هفته آينده به ايران سفر خواهي كرد! موجوداتدر پناه خدايي كه « - 14
1 ( الكائنات رُ إلي إيرانَ في األُفي أمانِ اهللا الّذي أوجدتُسافسبوعِ القادم!س  
  سبوعِ القادمِ!في حفظ اهللا الّذي خَلَقَ الكائنات سوف تُسافرينَ إلي إيرانَ في األُ) 2
  سبوعِ القادمِ!تُسافرُ إلي إيرانَ في األُسوف الكائنات  اهللا الّذي أنشأ حفظفي ) 3
4 (في أمانِ اهللا الّذي أوجد الكائنات رُ إلي إيران في األُيالقادم! وعسبساف  

  ؟ يةاآل ضعارِتُالعبارة الّتي  عين - 15
  »الًضِ ربنا ما خَلَقت هذا باطماوات و األَرَيتَفَكَّرُونَ في خَلقِ الس و«
  ست نيستم بيهوده گرد چارسوي اعتبار / مشت خاكي دارم و با باد سوداكردني) 1
  گردد گردد / فلك بيهوده بر گرد دكان خويش مي داروي راحت بيش ميمرا دردي است كه از ) 2
  گويند جمله ياران باطل شدند و مردند / باطل نگردد آن كو بر حق كند تولّا) 3
  بينم من اين دايره بي چون و چرا مي/ كه  نيست در دايره يك نقطه خالف از كم و بيش) 4

16 - »معروف من أبٍ  ،الرّصافي شاعرٌ عراقي ب كُرديُو أالنَّسم ةٍتركماني، كثيرآثا له وال  !»ر و الشّعرةٌ في النَّثرن السغير المناسبعي:   
  ما اسم الشّاعر؟) 4  ؟من أينَ الشّاعر) 3 تي كتب الشّاعرُ أشعاره؟م) 2  اعر؟ثار الشّكم عدد آ) 1

   حسب الحقيقة و الواقع: الخطأعين  - 17
1 (من اَلشَّم كوكب رةٌ الكواكبِسنتَشحول األرض و بها حرارةٌ م الماء الكثير) 2 !التي تدور نُ من قطراتخالالّتي تتراكم من  ةالمطرُ يتكوماء! ارِبفي الس  
  من الشّمس! هكوكب ليس له نور و ضياؤ رُالقم) 4 هناك!من المسافرون بالطائرة  يسافرُالمطار مكانٌ واسع  نَّإ) 3

 ؟فيها فعلُ أمرٍ ماجاءعين العبارة الّتي  - 18

1( ها المسافر، رجاءع د، ضَأيكال إمع األ )2 في صندوق األمانات! رلي أبيك!سف، أريد تسليم هاتفك الجو  
  يحدث!؛ ألنّ اهللاَ عالم بما ل الحقَّسيدي العزيز، قُ) 4 عفواً، تَرجِم هذه األشعار من الفارسية إلي العربية!) 3

   ني:ثسم مه افي عين ما - 19
1 (ام! مدينتنا مملوءةٌ شوارعفي الغابة أَ) 2 بالبنين و البنات في كلّ األي يادين من بعيد!سمعتالص صوات  
  !نَولّا القوم الظّالمإ من رحمة اهللا في رأيي ال ييأس) 4 مهم!دقئدنا: اتّحاد المسلمين يسبب تقالوا لنا قا) 3

  الية:في أوزان الكلمات التّ الخطأَعين  - 20
1 (رة: فَعستَعارانِ، مباجلَةستَالنِ، م2    فع (صالالءيتَحلَتينِ، فُعظَماء: فاعنِ، ع  
3 (التفتَعلٌ، متَفَعم :راتنتَظم ،لِّمتَع4    م (سجمودينَ، شَكورفعتانِولينَ، فَعولَتانِ: م  

دقيقه 20 )1عربي، زبان قرآن (

 ذاك هو اهللاُ
 1درس 

 10تا  1هاي صفحه

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

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

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف
 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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□ ن العي23-21حيح في التّرجمة: (ص( 

21 - »ونَ يداً  رصالفُ  من  يستفيدون  نّهمأل  الحياة  هذه  في  نجحونَالمجدجي!«: 

  !جويند سود مي  خوبي ها به از موقعيت  خود پيروز هستند چون  و كوشا در زندگي  افراد ساعي) 1
  !كنند مي  استفاده  خوبي  ها، به از فرصت  شوند زيرا آنان مي  موفق  زندگي  در اين  تالشگران) 2
  !اند برده  استفاده  خوب  هاي از فرصت  كه اين  هستند براي  دنيا موفق  كوشا در اين  هاي انسان) 3
  !مند هستند بهره  از امكانات و اند يافته  دست  توفيق  به  حيات  در اين  فعال  اشخاص) 4

 »: ةٌ ذات غُصون نضرة أفرح برؤيتها كلّ يومٍ!حديقتنا شَجر يف« - 22

  كند! اي دارد كه هر روز مرا شاد مي هاي تازه ) درخت باغ ما شاخه1
  شوم! هست كه هر روز با ديدن آن خوشحال مي  هايي تازه شاخه داراي) در باغ ما درختي 2
  شوم! ياست كه هر روز با ديدنش خوشحال م  هاي درخت تازه ) در باغ ما شاخه3
  شوم! بينم و شاد مي هاي تر و تازه در باغ ما وجود دارد كه هر روز آن را مي ) درختي با شاخه4

23 - »!ستَعيناً باإلنترنتاهللاِ م خلوقاتقَصيرٍ حولَ عظمةِ م ن نصنبحثُ ع :« 

  يابيم! بزرگي آفريدگان خدا مي مك اينترنت متن كوتاهي را دربارة) به ك1
  اينترنت به دنبال متني كوتاه در مورد عظمت مخلوقات خدا گشتيم! ) با استفاده از2
  يابيم! مخلوقات خدا و عظمتشان را مي ترين متن دربارة ك اينترنت كوتاه) به كم3
  گرديم! عظمت آفريدگان خداوند مي ة) به كمك اينترنت دنبال متن كوتاهي دربار4

 ؟خطأأي جمع مفرده  - 24

  الفراشات: الفراش / األماكن: المكان) 2    األيام: اليومالبِحار: البحر / ) 1
  الشرط  العباد: العبد / الشروط:) 4    ةالعلوم: العلم / الجوامع: الجامع) 3

  عين الكلمات المناسبةَ في النّوعِ كلَّها: - 25
زوا ) 2    نَحنُ –أنت  –هذه  –هو ) 1 هـأ –ج دجنْتَظَرا  –وا -  سافَرْت  
  نَعم – متَي –أينَ  - كَم) 4  تَكْذبيال  – تأكُلينَ ال –تَجعال ال  –ال تَنْظُرنَ ) 3

  )30-26( ثم أجِب عن األسئلة بدقّةٍ: يإقرأ النّص التّال■ 
نيا و هو قادر علي كلّ شيء، فَلماذا ما أنزَلَ مالئكتَه إلبالغِ رسالته؟ لم ما جهـزَ النّبـي (ص) بقـدرةٍ عجيبـةٍ     إنَّ اهللا قَد أوجد كلّ جمال في الد«يسألُ بعض النّاسِ: 

 :هم اللّهجيبئةِ؟ فيينا السأعمال و«ليجبرَنا علي ترك علَيهم ال »لنا من قبلك إالّ رجاالً نوحي إليهم!ما أرس) اللّه م! فإنّ أنبياءن البشرِ، و بِكلِّ مـا  نعميعهم مج ( المس
ال يقدرونَ علَي إدراك هذه االُمـورِ  فَعواطف إنسانيةٍ، حتّى يشعروا باأللَمِ و يدرِكوا الحاجةَ كَما يشعرُ و يدرِك اآلخَرونَ، و أما المالئكة  يحمل البشرُ من غرائزَ و

  !اإلنسانِ بِوضوحٍنفس  جيداً و اإلطّالع على ما يدور في أعماقِ
  للفراغ: المالئكةُ ال يقدرونَ علي ...! الخطأعين  - 26

  !المعرفة بأفكار البشر) 4  !اإلحساس باأللمِ) 3 !إبالغ الكَالم من اهللاِ) 2  !إدراك العواطف اإلنسانية) 1
  : الخطأعين  - 27

  اإلنسانِ!نفس يدرك أنبياء اهللا ما يدور في أعماقِ ) 2 سالةِ!         نتَخَب األنبياء إلبالغ الرّاإنَ اهللاَ قد ) 1
ِ...« الّذينَ يسألونَ ) 4 ترك السيئات ليس بسببِ قدرة مسيطرة خارج أنفسنا!) 3   فهم من المشركينَ!» لم ما جهزَ النّبي ـب

28 - :ب للنّصناسنوان المن الععي  
1 (ة والغرائزُ ) 2      !قدرةُ األنبياءاإلنساني 4          !إبالغُ الرّسالَة) 3  !العواطف (الحاجات إدراك!  

  جاء في النّص؟ ياًكَم فعالً ماض - 29
  ثالثة) 4 أربعة) 3 ستّة    ) 2  سبعة) 1

) عين الصحيح في التّرجمةِ: - 30 النّص حسب)  
  سرايد شعر مي: يشعر) 4  شود ذخيره مي: يدور) 3 كند امر مي: يجيب) 2  كنيم وحي مي: نوحي) 1

 
  

 )گواهشاهد ( – )1زبان قرآن ( ربي،ع

 پاسخگويي به درك مطلب زمان ذخيره كنيد. براي توانيدبا تقويت مهارت در تست زني ترجمه، سرعت شما در حل تست ترجمه باال رفته و مي
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كيفيت اهداف انتخابي از سوي انسان چگونه است و ريشه و منشأ اختالفات در گزينش همين اهداف را در كدام ويژگي  - 31
  توان يافت؟ انسان مي

  مقاصد و منويات - ) موقتي و زودگذر2 بايد و نبايد -نيافتني پذير و دست ) پايان1
  طلبي نهايت ميل بي - يافتني ناپذير و دست  ) پايان4  نوع انديشه -ناپذير  نهايت و پايان ) بي3

  شود؟ به دنبال دارد و چگونه ميسر مي را اي رشد و كمال انسان چه نتيجه - 32
  هايش ها و سرمايه كس با تواناييهدف و مسير حركت هر با هماهنگ شدن  - ) رستگاري انسان1
  گام برداشتن به سوي نزديكي و تقرب به خدابا  - هاي انسان توانايي ها و شناخت سرمايه) 2
  گام برداشتن به سوي نزديكي و تقرب به خدا با - رستگاري انسان) 3
  هايش ها و سرمايه ناييهدف و مسير حركت هر كس با توا با هماهنگ شدن - هاي انسان توانايي ها و شناخت سرمايه) 4

  ؟يابد تر شدن به او در ساية كدام اقدام تحقق مي الزمة رسيدن به هدف بزرگ تقرب به خدا، چيست و نزديك - 33
  شكوفا كردن استعدادهاي مادي و معنوي  - اي محكم پشتكاري شگرف و اراده) 1
  ها ها و خوبي كسب زيبايي - اي محكم پشتكاري شگرف و اراده) 2
  ها ها و خوبي كسب زيبايي -ها به سرچشمة خوبيدل سپردن ) 3
  و معنوي شكوفا كردن استعدادهاي مادي -ها دل سپردن به سرچشمة خوبي) 4

  ؟داند (ع) آن را علت سلبي كدام مورد مي  تعبير لطيف مولوي از هدفمندي خلقت انسان چيست و اميرالمؤمنين علي - 34
  سرگرمي به كارهاي لهو -فراموش كني، تو را باك نيستاگر جمله چيزها را فراموش نكني و آن را ) 1
  دنيويپرداختن به امور  -اگر جمله چيزها را فراموش نكني و آن را فراموش كني، تو را باك نيست) 2
  سرگرمي به كارهاي لهو -اگر جمله را به جا آري و آن را فراموش كني، هيچ نكرده باشي) 3
  دنيويپرداختن به امور  -راموش كني، هيچ نكرده باشياگر جمله را به جا آري و آن را ف) 4

  ؟زندگي را به درستي برگزينيم، بايد واجد كدام ويژگي باشدهاي  هدف ،مالك و معياري كه بتوانيم به وسيلة آن - 35
  طلب و استعدادهاي متنوع انسان نهايت هاي همسو با ميل بي مشخص كردن هدف اعطا كنندة توانايي) 1
  ها نسبت به جهان پيرامون خود هاي خاص انسان بينش، نگرش و انديشهگر نوع  اصالح) 2
  تسهيل كنندة حركت اختياري انسان به سوي هدف، پس از كسب معرفت و انتخاب آن) 3
  بسترساز فرصت رسيدن به هدف در زمان تكرارناپذير عمر دنيوي) 4

  ؟كنند و نزديكي به خدا چگونه است آيه را انيس جان خود ميافراد زيرك با انتخاب خدا به عنوان هدف اصلي خود، مفهوم كدام  - 36
  نزديكي مكاني و ظاهري - »ةالĤْخرَ ثَواب الدّنْيا و فَعنْد اللَّه كَانَ يرِيد ثَواب الدّنْيا منْ« )1
  يك نزديكي حقيقي - »ةالĤْخرَ ثَواب الدّنْيا و فَعنْد اللَّه كَانَ يرِيد ثَواب الدّنْيا منْ«) 2
3 (»و ما خَلَقْنَا السماء و ضالْأَر بِينَ وما العنَهييك نزديكي حقيقي - »ما ب  
4 (»و ما خَلَقْنَا السماء و ضالْأَر بِينَ وما العنَهينزديكي مكاني و ظاهري - »ما ب  

به كدام سرماية انسان اشاره  ،»با آن ديدمو كه خدا را قبل از آن، بعد از آن  هيچ چيزي را مشاهده نكردم، مگر اين«فرمايد:  مي (ع)علي  ،ها جا كه امير دل آن - 37
  ؟كند و عامل دروني سرزنش پس از گناه چه نام دارد مي

  اختيار - شناخت خير و نيكي و گرايش به آن) 2  اختيار - سرشت خداآشنا) 1
  نفس لوامه - سرشت خداآشنا) 4 نفس لوامه - و گرايش به آن شناخت خير و نيكي) 3

دوست داشتن  اشاره دارد ومندي از . . .  به عدم بهره» گيرند. خره و بازي ميمسخوانيد، آن را به  مي فرا ها هنگامي كه مردم را به نماز آن«عبارت شريفة  - 38
  چون صداقت و عدالت، معلول وجود . . . در آدمي است. فضائلي هم

  شناخت خير و نيكي و گرايش به آن - قوة تفكر و تعقل) 2 سرشت خداآشنا و خداگرا –قوة تفكر و تعقل ) 1
  شناخت خير و نيكي و گرايش به آن -قدرت اختيار و انتخاب) 4 سرشت خداآشنا و خداگرا -قدرت اختيار و انتخاب) 3

  ؟در كدام گزينه به صورت صحيح آمده است دگرامي داشته شدن انسان توسط خداوننشانة قرآن كريم، براي اثبات  - 39
  ويژه براي انسان در نظام هستي يقائل شدن جايگاه) 2  خلقت ساير موجودات براي انسان) 1
  دادن تقرب به خدا به عنوان هدف اصلي زندگي قرار) 4 ها ميسر نمودن خودشناسي براي شناخت سرمايه) 3

  ؟گزيند و مطابق آيات قرآن، مقدم بر گزينشگري راه، خداوند او را از كدام موهبت الهي برخوردار نموده است ميبر رستگاري راانسان با توسل به كدام سرماية الهي، راه  - 40
  كنند. گاه او را سرزنش مي وجدان اخالقي كه گاه و بي - قوة انديشه و تفكّر) 1
  كنند. گاه او را سرزنش مي وجدان اخالقي كه گاه و بي - خداآشنا سرشت) 2
  پيامبران پاك و دلسوز همراه با كتاب راهنما - خداآشنا سرشت) 3
  پيامبران پاك و دلسوز همراه با كتاب راهنما - قوة انديشه و تفكّر) 4

دقيقه 10  )1و زندگي (دين

 تفكر و انديشه
 هدف زندگي، پر پرواز

(تا ابتداي موانع رسيدن به 
 هدف)

 32تا  11هاي صفحه

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

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

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف
 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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 قهيدق 15

Saving Nature 
  يتا ابتدا

Listening and Speaking
 29تا  15هاي صفحه

 

  
 

 
 

 

41- A: “John, What do you want to be in the future?” 
B: “Well, as I like to save people in danger, I think I … a firefighter.” 

1) will 2) am going be 3) will to be 4) am going to be 

42- As soon as the weather clears up, we … down to the beach and go swimming. 
1) will walk 2) are going to walk 3) walked 4) will be walking 

43- One of the most important problems we have is the … of the natural homes of animals in forests, lakes and 
plains. We should do voluntary work to stop it. 

1) death 2) destruction 3) attention 4) information 

44- I’ve studied all day and I’m too tired to work. How about going to the movies …? 
1) anymore 2) instead 3) recently 4) around 

45- Studies have shown that music … productivity and it seems that the best choice is to listen to the music without 
words because it doesn’t … the language parts of the brain. 

1) increases - lose 2) protects – lose 3) increases - hurt 4) protects - hurt 

46- Cats are not wild and they are so cute, but their relatives like leopards are the wildest animals known. They 
are from one species but completely … from each other. 

1) different 2) natural 3) angry 4) especial 

 
Plants and trees are considered to be the rescuers of the nature. If we don’t save them, our next generation will 
have to pay for it. Just take care of them and they’ll take care of you. A study shows that having trees in your 
neighborhood will keep you away from many mental and physical diseases. They have a very stimulating impact. 

Global warming has become the hot topic of the day. Earth’s temperature is rising day by day which is 
triggering many issues regarding health, nature conservation and many others. One of the major reasons for the 
issue is cutting down the trees. Trees absorb dangerous ultraviolet rays and greenhouse gasses and by acting as 
natural air conditioners and a source of rain, they are one of the most important controllers of global warming. 
So, “Save trees now, they will save you in the future.” 

47- The word “they” in paragraph 2 refers to … . 
1) greenhouse gasses 2) absorbency 3) trees 4) natural air conditioners 

48- What is the best title for the passage? 
1) Global warming, the hot topic of the day 2) Take care of trees, they will do the same to you! 
3) A green solution for mental and physical diseases 4) Absorbing ultraviolet rays 

49- Which sentence is NOT true, according to the passage? 
1) One of the main causes of global warming is cutting down the trees. 
2) Planting trees where you live can keep you away from mental and physical diseases. 
3) Trees act like natural air conditioners and can’t control global warming. 
4) Saving these natural air conditioners is a way to save your future. 

50- Which word is explained in the passage? 
1) Ultraviolet 2) Absorb 3) Global warming 4) Greenhouse gasses 

  )1(زبان انگليسي 

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

PART B: 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. 

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

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

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10ازچند
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  كدام مجموعه نامتناهي است؟ - 51

  كنند. مجموعة پرندگان مهاجر كه از كشورمان عبور مي )2 هاي آزاد هاي موجود در آب مجموعة ماهي )1

 10تر از  جموعة اعداد حسابي كوچكم )4 يك مجموعة اعداد حقيقي بين صفر و )3

  ام اين الگو كدام است؟ جمله سي .دنباش مي 40و  12ترتيب  در يك الگوي خطي جمالت پنجم و دوازدهم به - 52

1( 100  2( 108 3( 112  4( 120  

1اگر  - 53 4 2 3A [ , ) { , }    4و 1B ( , ] ( , ]    ،مجموعة  باشدB A شامل چند عدد طبيعي است؟  

  3 )4  صفر )3 1 )2  2 )1

آموزان  اي بازي نكنند، تعداد كل دانش نفر در هيچ رشته 5كنند. اگر  نفر در هر دو رشته بازي مي 5نفر فقط فوتبال و  20نفر واليبال،  32در يك مدرسه  - 54

  اين مدرسه كدام است؟

1( 57  2( 52 3( 47  4( 42  

   ؟، سه واسطة حسابي درج كنيم، قدر نسبت دنباله چند خواهد بود62و  14اگر بين  - 55

1( 12  2( 24 3( 16  4( 18  

maر در يك دنباله خطي اگ - 56 n  وna m  ،11حاصل باشد 9a a ؟كدام است (m n)   

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

  ؟در دنباله حسابي زير كدام است yمقدار  - 57

12 2 12x,y , x,    

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

اگر  - 58
2

2 2 2
2

x
A { | x , x }

x
    


  وB \W    باشند، مجموع اعضاي مجموعةA B كدام است؟  

  2 )4  1 )3 صفر )2  - 1 )1

A]متمم مجموعة  - 59 (B C)] [(B C) A]    ) كدام است؟U .مجموعة مرجع است(  

1( A   2( U  3(    4( A  

20n(Aاگر  - 60 B) ،15n(B)   0و 5n(A B) / n(A) صورت  باشد، در اينn(A) كدام است؟  

1 (8  2( 10 3( 12  4( 15  

  ؟تواند باشد كدام ميصدم  ةششم است. جمل ةاول برابر جمل ةاول صحيح، مجموع سه جمل ةحسابي با جمل يك دنبالةدر  - 61

1( 180  2( 200 3( 220  4( 240  

 دقيقه 30عادي - )1رياضي (

 مجموعه، الگو و دنباله
و  يمتناه يهامجموعه

حسابي ةتا پايان دنبال ينامتناه
 24تا  1هاي صفحه

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

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

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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  ؟هاي واحد در شكل دهم كدام است با توجه به الگوي زير تعداد مربع - 62

1( 185  

2( 199  

3( 191  

4( 195  

20n(Aاگر  - 63 B )  ،60n(B )   30وn(A)  گاه  باشد، آنn(A B )  كدام است؟  

1( 80  2( 40 3( 50  4( 70  

23اگر  - 64 7na ( a b)n (a )n b     ؟باشد مي 29چندم دنباله برابر  جملة ،باشد 5حسابي با قدر نسبت  ةعمومي يك دنبال جملة  

  ششم )4  پنجم )3 هشتم )2  هفتم )1

  است؟ نادرستيك از روابط زير  جدا از هم باشند، كدام  دو مجموعة Bو  Aاگر  - 65

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

9 حاصل باشد، - 12ي بعدي  مجموع چهار جملهو  36، اگر مجموع چهار جمله اول naدر يك دنباله حسابي با جملة عمومي  - 66
6

a

a
  ؟كدام است 

1( 3
2   2( 3 3( 7  4( 9  

  ؟خورده استچه كسري از شكل هاشور پانزدهمر مرحلة د ،ربا توجه به الگوي شكل زي - 67

1( 46
93   

2( 43
89   

3( 47
93  

4( 44
89   

1اگر  - 68 1
11nA ( , )

n n
 


 1 10( n )  1و 2 10A A ... A (a,b)    ،مقدار باشدb a كدام است؟  

1( 2   2( 11
10  3( 1

5   4( 1
10   

تر مساوي  اند و يك سوم مجموع سه سهم بزرگ اي حسابي داده شده تشكيل دنباله هاي دريافت ايم كه سهم قسيم كردهنفر چنان ت 5قرص نان را بين  100 - 69

  ؟است كدامرسد  ترين سهمي كه به يك نفر مي تر شده است. بيش مجموع دو سهم كوچك

1( 20  2( 28 3( 30  4( 27  

دو زيرمجموعه از  Bو  Aهاي زير همواره نامتناهي خواهد بود؟ ( اي متناهي باشد، چند مجموعه از مجموعه مجموعه Bاي نامتناهي و  مجموعه Aاگر  - 70

  )هستند. Uمرجع  ةمجموع

A -الف B   ب - (A B)   ج- A B   د - B A    

  3 )4  2 )3 1 )2  صفر  )1

(3)(2)(1)

(3)(2)(1)
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  ؟نامتناهي است هكدام مجموع - 71

  هاي آزاد هاي موجود در آب مجموعة ماهي )1

  كنند. مجموعة پرندگان مهاجر كه از كشورمان عبور مي )2

  يك وجموعة اعداد حقيقي بين صفر م )3

  10تر از  جموعة اعداد حسابي كوچكم )4

1اگر  - 72 4 2 3A [ , ) { , }    4و 1B ( , ] ( , ]    مجموعة ،باشد B A  ؟استشامل چند عدد طبيعي  

  3 )4  صفر )3 1 )2  2 )1

  ؟هاي زير درست است كدام يك از گزينه - 73

  ت.هاي موجود در دو مول آب، نامتناهي اس مولكولمجموعة  )2 اي نامتناهي است. نامتناهي، مجموعه ةاشتراك هر دو مجموع )1

  تواند نامتناهي باشد. متناهي مي ةمجموع اجتماع دو )4 اي نامتناهي است. نامتناهي، مجموعه ةاجتماع هر دو مجموع )3

آموزان  اي بازي نكنند، تعداد كل دانش نفر در هيچ رشته 5كنند. اگر  نفر در هر دو رشته بازي مي 5نفر فقط فوتبال و  20نفر واليبال،  32در يك مدرسه  - 74

  ؟مدرسه كدام استاين 

1( 57  2( 52 3( 47  4( 42  

نفر كتاب  80نفر مراجعه كننده داشت.  140 در يك روز خاص) 1) و هندسه (1درسي رياضي ( كمك هاي براي فروش كتاب فروشي اينترنتي يك كتاب - 75

چند نفر فقط كتاب كمك درسي ند. نفر هيچ كتابي نخريد 50) خريداري كردند و 1( درسي هندسه كمك نفر كتاب 30) و 1(كمك درسي رياضي 

  ؟) خريدند1(رياضي

1( 70  2( 60 3( 50  4( 20  

اگر  - 76
2

2 2 2
2

x
A { | x , x }

x
    


  وB \W    ةمجموع اعضايباشند، مجموع A B ؟كدام است  

  2 )4  1 )3 صفر )2  - 1 )1

A]متمم مجموعة  - 77 (B C)] [(B C) A]    ؟كدام است )U .مجموعة مرجع است(  

1( A   2( U  3(    4( A   

20n(Aاگر  - 78 B) ،15n(B)   0و 5n(A B) / n(A) صورت  در اين ،باشدn(A) ؟كدام است  

1( 8  2( 10 3( 12  4( 15  

هم  نفر 10د و ها باش و برابر تعداد واليباليستدها  كنند يا واليبال و يا هر دو. اگر تعداد فوتباليست آموزان يا فوتبال بازي مي دانش ،نفره 32كالس يك در  - 79

  ؟كنند نفر فوتبال بازي مي كالس چنددر اين  صورتدر اين  فوتبال بازي كنند هم واليبال،

1( 14  2( 21 3( 28  4( 16  

 دقيقه 30 تر هستند.ها عقبآزمونآموزاني كه از برنامةاي ويژة دانشهسؤال موازي - ) 1رياضي (

 مجموعه، الگو و دنباله
هاي متناهي و مجموعه 1فصل 

نامتناهي و متمم يك مجموعه
 13تا  1هاي صفحه
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20n(Aاگر  - 80 B )  ،60n(B )   30وn(A)   ،گاه  آنباشدn(A B )  ؟كدام است  
1( 80  2( 40 3( 50  4( 70  

2 باشد، مرجع ةمجموع ،اعداد صحيح ةاگر مجموع - 81 2A {x | x x }   IÄ   2و 10xB {x | }  ؟گاه كدام مجموعه متناهي است آن ،باشد  
1( A B   2( A B   3( B A   4( B A   

100n(U)باشند، به طوري كه  Uهايي از مجموعة مرجع  مجموعهزير Bو  Aفرض كنيم - 82 ، 20n(A )   50وn(A B)   ،در اين باشد
n(Aصورت  B )  ؟كدام است  

1( 20  2( 30 3( 70  4( 80  
  ؟است نادرستيك از روابط زير  باشند، كدامهم جدا از   ةدو مجموع Bو  Aاگر  - 83

1( A (A B)      2( (A B) B B    3( (A B )      4( A (A B) B     
گاه تعداد اعضايي كه به  آن ،باشند 100تر از  و كوچك 7اعداد طبيعي مضرب  B مجموعة و 100تر از  و كوچك 3، اعداد طبيعي مضرب Aاگر مجموعة  - 84

  ؟است كدامتعلق دارند  Bيا  Aمجموعة 
1( 44  2( 40 3( 43  4( 47  

3هاي  با توجه به مجموعه - 85 2 1 5A {x : x }      ،1B {x : x }    0و 2C {x : x b}   جواب  ة، اگر مجموع

(A B) C  1 بازة
2[a, a حاصل ،باشد [ b ؟كدام است  

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

2   

1درصد عضو گروه سرود و  40نفري،  50در يك كالس  - 86
كدام از اين دو گروه نباشند، چند نفر عضو هر دو  نفر عضو هيچ 15تئاتر هستند. اگر عضو گروه  2

  گروه هستند؟
1( 10  2( 5 3( 15  4( 20  

1اگر  - 87 2 3 10M { , , , ..., } ، مجموعة  ،عنوان مجموعة مرجعبهA مجموعة  اعداد اول يك رقمي وB ،3صورت به 2 1 4B { k | k , k }     
A) مجموعةباشد،  B) (A B )    ؟كدام است  

1( 2 3{ , }   2( 3 4 5{ , , }  3( 2 3 5{ , , }   4( 1 4 10{ , , }   

1اگر  - 88 1
11nA ( , )

n n
 


 1 10( n )  1و 2 10A A ... A (a,b)    ،باشدb a ؟كدام است  

1( 2   2( 11
10  3( 1

5   4( 1
10   

2Aاگر  - 89 [ ,a b]  ،2 3B [ b a, ]   1و 4A B [ , ]  2 باشد، چند عدد طبيعي در بازة 2
a b a b

( , )
   ؟گيرد قرار مي  

  3 )4  2 )3 1 )2  صفر )1
دو زيرمجموعه از  Bو  A( ؟نامتناهي خواهد بود هموارههاي زير  اي متناهي باشد، چند مجموعه از مجموعه مجموعه Bاي نامتناهي و  مجموعه Aاگر  - 90

  )هستند. Uمجموعه مرجع 
A -الف B   ب - (A B)   ج- A B   د - B A    

  3 )4  2 )3 1 )2  صفر  )1

  
 

  .قدر منطبق با سؤاالت كنكور است او چه ةدهد روش مطالع كه نشان مياست آموز  هر دانش مناسبةالگوي مطالع تشخيص آزمون گواه،هدف از 
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x)0 ؟باشد xبه فاصلة  dو  Aحه وجود دارد كه از فواقع است، چند نقطه در ص dروي خط  Aنقطة  - 91 )   

  شمار بي )4  4 )3  2 )2  1 )1
2طول  هب MNخط  پاره - 92 3x  4فروض است. اگر تنها يك نقطه به فاصلة مx  ازM 2 فاصلة و 1x  ازN  ،وجود داشته باشدx ؟كدام است  

3 )3   1 )2  صفر )1
2   4( 2

3   

  ؟نيستاند. كدام گزينه درست  رسم شده Bو  O ،Aهاي  هاي برابر به مركز در شكل زير سه كمان با شعاع - 93
1( A  روي عمودمنصفOE .واقع است  
2( OM  عمودمنصفEC .است  
  است.لوزي  MAOBچهارضلعي  )3
4( BC عمودمنصف OF .است  
 

32رو اگر  در شكل روبه - 94 2AD AB BC گاه مساحت چهارضلعي  ، آنABCD ؟كدام است  

1( 23
2 BC     2( 23

4 BC   

3( 29
8 BC     4( 25

4 BC   

  ؟به يك فاصله باشد Bو  Aوجود دارد كه از  dاي روي خط  نقطه حتماًاند. در كدام حالت،  در يك صفحه مفروض Bو  A دو نقطةو  dخط  - 95
  عبور كند. Aاز نقطة  dخط  )1
  را قطع كند. ABخط  ، امتداد پارهdخط  )2
  قطع كند. Bو  Aاي بين  را در نقطه ABخط  ، پارهdخط  )3
  باشد. ABخط  موازي پاره dخط  )4

  ؟كش و پرگار پيدا كنيم خطتوانيم مركز آن را به كمك  ط يك دايره ميبا داشتن حداقل چند نقطه روي محي - 96
1( 5  2( 4  3( 3  4( 2  

2 ةهاي داخلي رابط هاي زاويه ، بين اندازهABCDدر چهارضلعي  - 97 3 4
ˆˆ ˆB C D

Â    بر سازهاي دو زاوية داخلي . . . و . . .  برقرار است. در اين چهارضلعي نيم

  هم عمودند.
1( D A   2( C A  3( A B   4( D B   

 از ضلع بزرگتر اين مثلث چند واحد است؟ Oها است. فاصلة  نقطة همرسي عمودمنصف Oواحد،  6و  5، 5در مثلثي به طول اضالع  - 98

1 (625/0  2 (75/0  3 (875/0  4 (1  
Aكنيم تا مثلث  از هر رأس آن خطي موازي ضلع مقابل آن رأس رسم ميدر نظر گرفته و  را ABCمثلث  - 99 B C    هاي  آيد. نقطة برخورد ارتفاع به دست

Aبراي مثلث  ABCمثلث  B C   ؟اي است چه نقطه  
  ها عمودمنصف همرسي ةنقط )4  ها ارتفاع همرسي ةنقط )3  ها ميانه همرسي ةنقط )2  سازها نيم همرسي ةنقط )1

از ضلع  Pاگر فاصلة  .متقاطعند P ةتر اين مثلث در نقط سازهاي داخلي دو زاوية كوچك نيم دارد.واحد  10برابر  يمحيط ،االضالع يك مثلث مختلف - 100
  ؟واحد باشد، مساحت اين مثلث چند واحد مربع است 3/0تر اين مثلث  بزرگ

1( 75/0  2( 1  3( 25/1  4( 5/1 

  

 ) 1(هندسه

 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 ويژگيدانشهر 

 دقيقه 15

هاي هندسي و ترسيم
 استدالل

هاي هندسي تا ابتداي ترسيم
 فعاليت

 20تا  9هاي صفحه

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

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

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

O

B

A

E

C

F

D

M

X

Y

D C

A

� �

B
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  كدام يك از تبديل يكاهاي زير نادرست است؟   - 101

1 (352 10 3120J kJ

s min
      2 (108 30km m

h s
  

3 (5 236 10 6 10m m

s min


     4 284) هكتار 8400km   

  كدام است؟   برحسب ژول Eحاصل  آيد. به دست ميژول  يكاي برحسب Eاي است كه  به گونه mو  nر يدامق زير،عبارت در   - 102

1 25 10 2 10m ndam
E g ( ) J

s
      

1( 325 10   2 (0 52/ 

3 (27 10   4 (5 02/  

دهد،  ايم. عددي كه اين ترازو برحسب كيلوگرم نشان مي گرم قرار داده 1مثقال سيب را روي يك ترازوي ديجيتالي سالم با دقت  100سير پرتقال و 10 - 103

4كدام است؟ (هر مثقال را   مثقال درنظر بگيريد.)  16 گرم و هر سير را /5

1( 1 17/   2 (0 720/ 

3 (0 72/   4 (1 170/   

4در رابطة فيزيكي - 104 24x t
t


   


 ،t وx در دستگاه» طول«و » زمان«هاي فيزيكي  ترتيب بيانگر كميت بهSI چنانچه كميت حجم در هستند .

pبه صورت SIدستگاه qV    تعريف شود، حاصلp

q
  كدام است؟  

1( 1
2

   2 (1
4

 

3 (2   4 (4   

زمان  نشاني در مدت فاصله دارد. اين استخر را با استفاده از يك شير آتش 4dmمتر، آب داخل استخر از لبة آن 12اي شكل به قطر در استخري استوانه  - 105

3است؟ ( SIكنيم. آهنگ افزايش جرم آب استخر چند واحد ساعت از آب پر مي 2  31000و چگالي آب kg

m
  است.)   

1( 3   2 (6 

3 (12   4 (24   

گرم است و  …كيلوگرم و  … از راست به چپ ترتيب دهد. دقت اين ترازوها به اي را نشان مي شكل مقابل صفحة يك ترازوي ديجيتال و يك ترازوي عقربه - 106

  دقت بيشتري دارد.  …ترازوي 

1( 1 0 1/ اي      عقربه  

2 (2 0 01/  ديجيتالي  

3 (2 0 01/  اي  عقربه  

4 (1 0 1/  ديجيتالي  

دقيقه 35 عادي - )1فيزيك (

 گيريفيزيك و اندازه
 1كل فصل 

 22تا  1هاي صفحه

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

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

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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آموز  آورد. اين دانش و اعداد زير را به دست مي كردهگيري  قطر يك ميله را به كمك ريزسنج پنج بار اندازه گيري، با هدف افزايش دقت اندازه آموزي دانش - 107

  تواند معرفي كند؟  را به عنوان مقدار قطر ميله مي متر بر حسب ميلي چه عددي

»1 52 1 98 1 50 0 70 1 48/ mm , / mm , / mm , / mm , / mm «  

1( 1 50/  2 (1 52/  3 (1 62/  4 (1 48/  

ريزد. اگر  گرم روغن از ظرف بيرون مي 800كه كنيم  كنيم و مشاهده مي درون ظرفي پر از روغن رها ميبه آرامي را  4kgبه جرم داري حفره جسم فلزي - 108

35ترتيب چگالي فلز و روغن به g

cm
30و  8 g

/
cm

  متر مكعب است؟  درون جسم چند سانتي ةباشد، حجم حفر 

1( 200  2 (400  3 (600  4 (800  

31000گرم آب به چگالي 100در ظرفي  - 109 kg

m
31گرم اسيد سولفوريك به چگالي 180در اختيار داريم. اگر  8 g

/
cm

به آن اضافه كنيم، چگالي مخلوط  

3چند
g

cm
  يابد.)  كاهش مي 310cmمخلوط كل شود؟ (در اثر تركيب، حجم مي 

1( 14
11

  2 (14
10

  3 (28
19

  4 (28
21

   

درصد  A ،50و حجم مايع Bدرصد كمتر از جرم مايع A ،25ريزيم. اگر جرم مايع اي مي را درون يك ظرف استوانه Bو Aمخلوط نشدني  دو مايع - 110

  دهد؟  نشان ميبه درستي را  درون استوانه باشد، كدام شكل نحوة قرار گرفتن اين دو مايع Bبيشتر از حجم مايع

1(    2   ( 3   (  4   (  

  
Fشخصي با اعمال نيروي افقي  - 111


يك از  كدام ،سازي اين پديدة فيزيكي كند. در مدل جا مي ثابت روي يك سطح افقي جابهجعبة سنگيني را با تندي  

 ؟ است متفاوتاند، از لحاظ مهم بودن يا جزئي بودن اثر نيرو، با بقيه  ها آمده نيروهايي كه در گزينه

  نيروي وزن ) 4  ) نيروي مقاومت هوا 3 ) نيروي اصطكاك سطح F   2)  نيروي 1

صورت  به dو  a ،b ،cرابطة ميان چهار كميت  - 112
3

2
b c

a
d

 هاي  است. اگر يكاي كميتb ،c  وd ترتيب  بهkN ،MPa  وGJ  باشد، كميت

a كدام است؟   

1 (3 210 Pa   2 (510 J  3 (310 Pa  4 (3 210 J  

2برابر با  (in)اگر هر اينچ  - 113   مترمربع كدام است؟   اينچ باشد، مساحت شكل زير برحسب سانتي 12 با برابر (ft)متر و هر فوت  سانتي /5

1 (610       

2 (41 44 10/    

3 (89 10       

4 (83 6 10/     

 )گواه(شاهد  –) 1فيزيك (

4000in

6000ft
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5روز به اندازة  7گياه خاصي در مدت  - 114 mرشد اين گياه چند  متوسط كند. آهنگ متر رشد مي سانتي /04

s

  است؟ 

1 (12  2 (1
12

  3 (25
3

  4 (4  

صورت قائم روي سطح  و ديگري از طرف نوك مخروط مطابق شكل زير به Rشعاع با از طرف قاعدهرا يكي  h، دو مخروط مشابه و خالي به ارتفاع زير مطابق شكل - 115

) با آهنگ 1دهيم. مخروط ( افقي قرار مي
3

35 cm

s
) با آهنگ 2زمان مخروط ( و هم 

3dm
x

min
د، اگر ارتفاع مايع در هر دو نشو پر ميتوسط مايعي يكسان  

برابر با  در يك لحظة معينمخروط 
2
h  ،شودx  برحسب

3dm

min
   كدام است؟ 

1 (2   

2 (0 3/  

3 (0 6/   

4 (4   

صورت كمينة  باشد. در اين شمار نيز مي ، داراي عقربة ثانيهعالوه بر اين دو عقربه Bشمار و ساعت  دقيقه هاي ساعت شمار و هداراي عقرب Aساعت  - 116

  ؟است Bبندي مقياس ساعت چند برابر كمينة تقسيم Aبندي مقياس ساعت  تقسيم

1( 60  2( 1
60

   3( 30  4( 1
30

  

، 88/1ترتيب برابر  بر حسب متر به ها گيري يج اين اندازهتر باشد كه نتا ي حاصل كمايم تا خطا طول قد شخصي را توسط يك متر نواري پنج بار اندازه گرفته - 117

  ؟چه عددي بر حسب متر بايد به عنوان طول قد اين شخص گزارش شود بوده است. 87/1و  77/1، 87/1، 86/1

1( 85/1  2( 86/1  3( 87/1  4( 78/1  

مسي باشد، چگالي آلومينيم چند  ةبرابر جرم گلول 4/2آلومينيمي  ةتوپر مسي است. اگر جرم گلول ةتوپر آلومينيمي دو برابر قطر يك گلول ةقطر يك گلول - 118

  برابر چگالي مس است؟

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

38سازندة آن  است. اگر چگالي فلز 6kgو جرم آن 10cmمكعب فلزي يك طول هر ضلع - 119 g

cm
  باشد، مكعب: 

 است. 3750cm) توپر است و حجم آن1

  است. 31000cm) توپر است و حجم آن2

 است. 3250cm) حفرة خالي دارد و حجم حفره3

  است. 3750cm) حفرة خالي دارد و حجم حفره4

30يابد. جرم يخ ذوب شده چند گرم است؟ كاهش مي35cmشود و حجم مخلوط يخ، مقداري يخ ذوب ميدر مخلوطي از آب و  - 120 9 g
/ )

cm
 gÄ 

31و  g
(

cm
 JA  

1 (5/4  2 (5  3 (45  4 (50  

   

R

R

h

(1) (2)
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  كدام است؟  » برداري«هاي  به تعداد كميت» اي و فرعي نرده«هاي  هاي زير، نسبت تعداد كميت در ميان كميت  - 121

  »طي شده انرژي، تندي، شدت روشنايي، دما، شتاب متوسط، كار، مسافتجريان الكتريكي، فشار، نيرو، «

1 (1
2

  2 (3
4

  3 (2  4 (4
3

  

  كدام يك از تبديل يكاهاي زير نادرست است؟  - 122

1 (352 10 3120J kJ

s min
      2 (108 30km m

h s
  

3 (5 236 10 6 10m m

s min


     4 284) هكتار 8400km   

0با  ظرفي برابرگنجايش  - 123 نشان دهيم، به صورت علمي گذاريدليتر و به صورت نما مترمكعب است. چنانچه گنجايش اين ظرف را برحسب ميلي /000025
10ba  .خواهد بودa b  كدام است؟  

1 (2 5/  2 (3 5/  3 (4 5/  4 (2 5/  
76يارد تقريباً معادل مسافتي است كه نور در مدت 25 - 124 ns تندي نمادگذاري علمي معادل چند ميكرون است؟ ( صورت بهكند. هر يارد  در خأل طي مي

53نور در خأل انتشار 10 km

s
  (.است  

1 (72 28 10/   2 (691 2 10/   3 (622 8 10/   4 (59 12 10/   
  كدام است؟  برحسب ژول  Eآيد. حاصل  برحسب يكاي ژول به دست مي Eاي است كه  به گونه mو  nدر عبارت زير، مقادير  - 125

1 25 10 2 10m ndam
E g ( ) J

s
      

1( 325 10  2 (0 52/  3 (27 10  4 (5 02/  

4در رابطة فيزيكي - 126 24x t
t


   


 ،t وx در دستگاه» طول«و » زمان«هاي فيزيكي  ترتيب بيانگر كميت بهSI  هستند. چنانچه كميت حجم در

pبه صورت SIدستگاه qV    تعريف شود، حاصلp

q
  كدام است؟  

1( 1
2

  2 (1
4

  3 (2  4 (4  

دهد، كدام است؟ (هر مثقال  ايم. عددي كه اين ترازو برحسب كيلوگرم نشان مي مثقال سيب را روي يك ترازوي ديجيتالي قرار داده 100سير پرتقال و 10 - 127
4را   مثقال درنظر بگيريد.)  16گرم و هر سير را  /5
1( 11 7/  2 (7 2/  3 (0 72/  4 (1 17/  

 Bبه سمت جزيرة Aزمان و در مسيري مستقيم از جزيرة طور هم مايل بر ساعت به 90بالگردي با تندي ثابت و گرة دريايي 60ثابت تنديقايقي با  - 128

0اين دو متحرك چند كيلومتر است؟ (هر گرة دريايي را افقي ةدقيقه از شروع حركت، فاصل 5كنند. پس از گذشت شروع به حركت مي 5 m
/

s
و هر مايل  

  ريد.) درنظر بگي 1600mرا
1 (3  2 (9  3 (12  4 (15   

نشاني در مدت زمان  فاصله دارد. اين استخر را با استفاده از يك شير آتش 4dmمتر، آب داخل استخر از لبة آن 12اي شكل به قطر در استخري استوانه - 129
3است؟ ( SIآب استخر چند واحد حجمكنيم. آهنگ افزايش  ساعت از آب پر مي 2   (  
1( 33 10  2 (36 10  3 (3  4 (6  

21طور متوسط  به روز در هر شبانه يك مولد الكتريكي - 130 6/ GJ چند كيلووات  مولدتوسط اين  انرژي الكتريكيكند. آهنگ توليد  انرژي الكتريكي توليد مي

(kW)  11است؟ J
( W )

s
 

1 (425 10  2 (315 10  3 (250  4 (36 10  

 دقيقه 35 تر هستند.ها عقبآزمونآموزاني كه از برنامةاي ويژة دانشهسؤال موازي - )1فيزيك (

  گيري فيزيك و اندازه
گيري و  تا پايان اندازه 1فصل 

  يكاهاالمللي  دستگاه بين
  13تا  1هاي  صفحه
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Fشخصي با اعمال نيروي افقي  - 131


يك از  كدام ،سازي اين پديدة فيزيكي كند. در مدل جا مي تندي ثابت روي يك سطح افقي جابهجعبة سنگيني را با  

 ؟ است متفاوتاند، از لحاظ مهم بودن يا جزئي بودن اثر نيرو، با بقيه  ها آمده نيروهايي كه در گزينه

  ) نيروي وزن4   ) نيروي مقاومت هوا3 ) نيروي اصطكاك سطح F   2)  نيروي 1

3250 تنديبا استفاده از دستگاهي موجي الكترومغناطيسي با  ،يك گروه تحقيقاتي براي يافتن عمق يك نقطه از اقيانوس - 132 10 km

s
 صورت عمودي  را به

ر مدت زمان ثبت شده براي اين رفت و برگشت گردد. اگ فرستند. اين موج با كف اقيانوس برخورد كرده و به دستگاه باز مي از سطح آب به سمت پايين مي
9برابر با  s باشد، عمق آن نقطه بر حسب متر كدام است؟     

1 (22 25 10/   2 (32 25 10/   3 (21 125 10/   4 (31 125 10/   

340صوت در هوا برابر با  تندي - 133 m

s
   ؟متر بر ميكروثانيه است صورت نمادگذاري علمي چند ميلي به تندياست. اين  

1 (3340 10  2 (13 40 10/   3 (3340 10  4( 53 40 10/   
120و ضخامت آن  5dm، عرض آن 1mطول يك ورقة فلزي  - 134 m  3است. حجم آن بر حسبcm ؟علمي، مطابق با كدام گزينه است گذاريصورت نماد و به  

1 (26 10  2 (26 10  3 (16 10  4( 60  

صورت  به dو  a ،b ،cرابطة ميان چهار كميت  - 135
3

2
b c

a
d

 هاي  است. اگر يكاي كميتb ،c  وd ترتيب  بهkN ،MPa  وGJ  باشد، كميتa  كدام

   است؟

1 (3 210 Pa   2 (510 J  3 (310 Pa  4 (3 210 J  
2برابر با  (in)اگر هر اينچ  - 136   مترمربع كدام است؟   اينچ باشد، مساحت شكل زير برحسب سانتي 12 با برابر (ft)متر و هر فوت  سانتي /5

1 (610       
2 (41 44 10/    
3 (89 10       
4 (83 6 10/   

6طور دقيق معادل  يك فاتوم به اگر كند. فاتوم بر دقيقه در زير آب حركت مي 36 تندييك زيردريايي با  -137 ft ،اين زيردريايي چند متر بر  تندي باشد
1ثانيه است؟  3( m ft)    

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

5روز به اندازة  7گياه خاصي در مدت  - 138 mرشد اين گياه چند متوسط كند. آهنگ  متر رشد مي سانتي /04

s

  است؟ 

1 (12  2 (1
12

  3 (25
3

  4 (4  

مترمكعب بر دقيقه  ميلي آهنگ خروج آب از شلنگ برحسب شود. ثانيه پر مي 10ليتري در مدت  5/1شلنگ شكل مقابل، يك بطري  استفاده از با - 139
3mm

( )
min

  كدام است؟ 

1 (49 10   2 (69 10    
3 (29 10   4( 89 10  

  
صورت قائم روي سطح  و ديگري از طرف نوك مخروط مطابق شكل زير به Rبا شعاع را يكي از طرف قاعده h، دو مخروط مشابه و خالي به ارتفاع زير مطابق شكل - 140

) با آهنگ 1دهيم. مخروط ( افقي قرار مي
3

35 cm

s
) با آهنگ 2زمان مخروط ( و هم 

3dm
x

min
د، اگر ارتفاع مايع در هر دو نشو پر ميتوسط مايعي يكسان  

رابر با ب در يك لحظة معينمخروط 
2
h  ،شودx  برحسب

3dm

min
   كدام است؟ 

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

 )گواه(شاهد  –) 1فيزيك (

4000in

6000ft

R

R

h

(1) (2)
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  ؟نيستهاي زير درست  يك از گزينه كدام - 141
  ميليارد كيلومتري بود. 7تقريبي  ةپيش از خروج از سامانة خورشيدي، از كرة زمين گرفت، از فاصل 1) آخرين تصويري كه وويجر 1
  قانونمندي در آسمان بوده است. هم نظام وستارگان در پي ف ة) انسان اوليه با نگاه به آسمان و مشاهد2
  اند. ) عنصرها به صورت همگون در جهان هستي توزيع شده3
  شناسنامه فيزيكي و شيميايي آنها را تهيه كنند. تون،هاي مشتري، زحل، اورانوس و نپ ) فضاپيماهاي وويجر مأموريت داشتند با گذر از كنار سياره4

  كند؟ زير را به درستي تكميل مي ةكدام گزينه جمل - 142
عنصر فلزي  ……… ةسيار ميان عناصر فراوان است و در ………و  ………هاي زمين و مشتري به ترتيب  در سياره هاترين عنصر فراوان«

  »وجود ندارد.
1 (O  ـHe 2  ـ زمين (Fe  ـH 3 ـ مشتري( H  ـHe 4  ـ زمين( Fe  ـHe ـ مشتري  

  است؟ صحيحزير  هاي عبارتچه تعداد از  - 143
 آيند. تر پديد مي سبك عنصرهايتر از  سنگين عنصرهايها، در دماي باال،  درون ستاره 

 شود عنصرهاي تشكيل شده در آن، در فضا پراكنده شوند. مرگ ستاره اغلب با يك انفجار همراه است كه سبب مي 

 اي است. هاي هسته خورشيد به دليل تبديل هليم به هيدروژن طي واكنش ةكنند  انرژي گرمايي و نور خيره 

 بزرگ توليد عنصرها دانست. ةتوان كارخان را مي ستارگان  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

  برند. ها به كار مي جرم اتمدانشمندان مقياس . . . را براي تعيين  به همين دليل ؛گيري كرد ها را اندازه ها را . . . به طور مستقيم مشاهده و . . . آن اتم - 144
  گرم -حجم - توان مي )4  جرم نسبي - جرم - توان مي )3 گرم - حجم -توان نمي )2  جرم نسبي -جرم -توان نمي )1

  است؟ نادرستكلر، كدام مورد  ايزوتوپ دودر مورد  - 145
  ايزوتوپ با هم متفاوت است. نماد دو) 2  الكترون دارند. 17هر دو، ) 1
  است. 1amu برابرجرم دو ايزوتوپ  تفاوت) 4 است.تر  فراوان، ايزوتوپ تر سبك ايزوتوپ) 3

  ……… جز به ،هاي زير صحيح هستند گزينه ةهم - 146
  دانند كه از يك نوع اتم تشكيل شده باشد. اي را عنصر مي ها ماده دان ) شيمي1
  دارند.هاي سازنده جرم يكساني  عين، اتمدهد كه در يك نمونة طبيعي از عنصري م ها نشان مي ) بررسي2
  اند. خواص فيزيكي وابسته به جرم مانند چگالي با يكديگر متفاوت برخي در حالي كه در ،منيزيم، خواص شيميايي يكسان دارند يها مكان ) هم3
  كند. قدار زيادي انرژي نيز آزاد ميهاي پرانرژي م ها پايدار نيست و با گذشت زمان متالشي شده و افزون بر ذره راديوايزوتوپ ة) هست4

  است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام - 147
24هاي منيزيم در يك نمونة طبيعي از آن،  ) در ميان ايزوتوپ1

12Mg .بيشترين فراواني را دارد  
6هاي  ) در ميان ايزوتوپ2

3Li  7و
3Li.ايزوتوپي كه تعداد نوترون بيشتري دارد، درصد فراواني بيشتري در طبيعت دارد ،  

  ترين ايزوتوپ در اين نمونه است. هاي فراوان دو برابر تعداد الكترون هاي ايزوتوپ ناپايدار داد نوترون) در يك نمونة طبيعي از عنصر هيدروژن، تع3
 ايزوتوپ است. 3و  2، 2و منيزيم، به ترتيب مخلوطي از طبيعي از عنصرهاي هيدروژن، ليتيم  ة) يك نمون4

  ؟كند را بيان مي» مول«هاي زير، تعريف درستي از  يك از گزينه كدام - 148
236به) 1 02 10/  گويند. گرم از هر ذره، يك مول از آن ذره مي  
226به) 2 02 10/   گويند. ميگرم از هر ذره، يك مول از آن ذره  
236تعداد به) 3 02 10/  گويند. از هر ذره، يك مول از آن ذره مي  
226تعداد به )4 02 10/  گويند. از هر ذره، يك مول از آن ذره مي  

 دقيقه 25 عادي - )1شيمي (

كيهان، زادگاه الفباي هستي
شمارش  انيتا پا 1فصل 
 هاجرم آن يها از روذره

 19تا  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 امروز10چند ازگذاريهدفآزمون قبل10چند از
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  است؟ نادرست، رو روبه هاي زير در رابطه با شكل يك از گزينه كدام - 149
  ناسالم است. مربوط به غدة تيروئيد» پ«) شكل 1
  ) با افزايش مقدار يون يديد در غده تيروئيد، امكان اين تصويربرداري فراهم شده است.2
99) از تكنسيم 3

43( Tc) شود. براي تصويربرداري غدة تيروئيد استفاده مي  
  شود. اندازة مشابهي دارد و جذب غدة تيروئيد مي ) يون يديد با يون حاوي تكنسيم،4

  است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام - 150
  شوند. در طبيعت يافت مي عنصرهادرصد  78 در حدودشده،  عنصر شناخته 118) از 1
  ) يكي از كاربردهاي مواد پرتوزا استفاده از آنها در توليد انرژي الكتريكي است.2
  گويند. دار مي ) به گلوكز حاوي اتم پرتوزا، گلوكز نشان3
  شوند، سيگاري هستند. كه به سرطان ريه دچار ميرو اغلب افراد  مواد پرتوزا است، از اين مقدار كمي ويسيگار حا دود) 4

  كند؟ مي كاملرا به درستي  ة داده شدههاي زير جمل يك از گزينه كدام - 151
  »شود. ، خواص عنصرها به طور مشابه تكرار مي ………پيمايش در هر  با اند و سازماندهي شده ………اي، عنصرها بر اساس افزايش  در جدول دوره«
  ) عدد جرمي ـ گروه4  ) عدد جرمي ـ دوره3 ) عدد اتمي ـ گروه2  ) عدد اتمي ـ دوره1

  هاي زير به درستي نوشته شده است؟ نوترون در كدام يك از گزينه نماد الكترون، پروتون و - 152

1 (1
0 e  1و

1 p  1و
1n   2 (0

1e  1و
1p

  1و
0n 3 (1

0 e  1و
1 p  0و

1n  4 (0
1e  1و

1p  1و
0n  

  كند؟ د نظر را به درستي مقايسه ميروهاي م ذرههاي زير جرم  يك از گزينه كدام - 153
1 (1

1H n p e     2 (1
1H p n e    3 (1

1n H p e     4 (1
1H p n e     

  كند؟ در شكل، كدام گزينه موارد الف، ب و پ را به درستي مشخص مي  - 154
  جرم - نماد شيميايي - عدد اتمي) 1
  عدد جرمي - نام شيميايي -عدد جرمي) 2
  جرم اتمي ميانگين - نام شيميايي -عدد جرمي) 3
  ميانگينجرم اتمي  - نماد شيميايي - عدد اتمي) 4

  درست است؟.» سنجند كه . .  اي مي ها را با وزنه جرم اتم«چه تعداد از موارد زير براي تكميل عبارت  - 155

1جرم آن برابر  - 
  است. 12Cجرم اتم  12

  برابر جرم الكترون است. 2000حدود  - 
  گيري جرم در آزمايشگاه است. يكاي اندازهترين  رايج - 
  ناميده شد. amuايتاليايي آمادئو آووگادرو،  ةدان پرآواز به افتخار شيمي - 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  گيري كرد؟ توان اندازه حداقل جرم چند الكترون را با اين ترازو مي باشد، amu 1/0 برابر باترازويي  فرض كنيد دقت - 156
1 (20  2 (200 3 (50  4 (500  

باشد، جرم اتمي ميانگين  10و  20، 70ترتيب  ها به باشد. در صورتي كه درصد فراواني آن مي 26و  25، 24  هاي جرمداراي سه ايزوتوپ با  Xاتم  - 157
  آن كدام است؟

1 (8/24  2 (6/24 3 (4/24  4 (25  
158 - 223 01 10/  127چند گرم جرم دارد؟  ،ماتم آلوميني(Al g.mol )   

1 (35/1  2 (7/2 3 (5/13  4 (27  
241جرم  ،باشد Bبرابر جرم مولي اتم  دو Aاگر جرم مولي اتم  - 159 204 10/   اتمA  226چند برابر جرم 02 10/   اتمB است؟  

1 (20  2 (30 3 (40  4 (50  
2Aدر يون - 160 ها و  است. اختالف تعداد الكترون 65ها برابر  ها و پروتون و مجموع تعداد نوترون 8/0ها برابر  ها به تعداد نوترون ، نسبت تعداد الكترون

  ها در عنصر مورد نظر كدام است؟ نوترون
1 (8  2 (7 3 (6  4 (5  

amu
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  ؟نيستهاي زير درست  يك از گزينه كدام - 161

  ميليارد كيلومتري بود. 7تقريبي  ةاز فاصل سامانة خورشيدي، از كرة زمين گرفت، پيش از خروج از 1 رجيووكه  تصويري آخرين )1

  قانونمندي در آسمان بوده است. هم نظام وفانسان اوليه با نگاه به آسمان و مشاهده ستارگان در پي  )2

  اند. عنصرها به صورت همگون در جهان هستي توزيع شده )3

  د.نشناسنامه فيزيكي و شيميايي آنها را تهيه كن تون،پزحل، اورانوس و نهاي مشتري،  مأموريت داشتند با گذر از كنار سياره وويجرفضاپيماهاي  )4

  كند؟ را به درستي تكميل مي زير ةكدام گزينه جمل - 162

عنصر فلزي  ……… ةسيار عناصر فراوانميان  است و در ………و  ………هاي زمين و مشتري به ترتيب  سياره ترين عنصر در فراوان«

  »وجود ندارد.

1( O  ـHe 2    ـ زمين( Fe  ـH ـ مشتري  

3( H  ـHe 4    ـ زمين( Fe  ـHe ـ مشتري  

  است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام - 163

  زمين و مشتري، عنصر گوگرد در هر دو سياره رتبه يكساني دارد. ة، در سيارعنصرهااز نظر درصد فراواني  )1

  گنجد. در قلمرو علم تجربي نمي» هستي چگونه پديد آمده است«پاسخ به پرسش  )2

  ناپايدارند. ،است 5/1هايشان برابر يا بيش از  ها به پروتون هايي كه نسبت تعداد نوترون اغلب هسته )3

  كنند. ف ميط گلوكز پرتوزا را مصرقهايي هستند كه رشد غيرعادي و سريع دارند و ف هاي سرطاني، ياخته توده )4

  است؟ صحيحزير  هاي عبارتاز  چه تعداد - 164

 آيند. تر پديد مي سبك عنصرهايتر از  سنگين عنصرهايباال،  در دمايها،  ستاره درون 

 شود عنصرهاي تشكيل شده در آن، در فضا پراكنده شوند. مرگ ستاره اغلب با يك انفجار همراه است كه سبب مي 

 اي است. هاي هسته خورشيد به دليل تبديل هليم به هيدروژن طي واكنش ةكنند  انرژي گرمايي و نور خيره 

 توان كارخانه بزرگ توليد عنصرها دانست. يرا م ستارگان  

1( 1    2( 2  

3( 3    4( 4  

  ……… جز به ،هاي زير صحيح هستند گزينه ةهم - 165

  دانند كه از يك نوع اتم تشكيل شده باشد. اي را عنصر مي ها ماده دان شيمي )1

  دارند.هاي سازنده جرم يكساني  عين، اتمم يدهد كه در يك نمونة طبيعي از عنصر نشان مي ها بررسي )2

  اند. خواص فيزيكي وابسته به جرم مانند چگالي با يكديگر متفاوت برخي در حالي كه در ،منيزيم، خواص شيميايي يكسان دارند يها مكان هم )3

  د.نكن هاي پرانرژي مقدار زيادي انرژي نيز آزاد مي با گذشت زمان متالشي شده و افزون بر ذره ها پايدار نيست و راديوايزوتوپ ةهست )4

  است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام - 166

24هاي منيزيم در يك نمونة طبيعي از آن،  در ميان ايزوتوپ )1
12Mg .بيشترين فراواني را دارد  

6هاي  در ميان ايزوتوپ )2
3Li  7و

3Liدرصد فراواني بيشتري در طبيعت دارد. ،، ايزوتوپي كه تعداد نوترون بيشتري دارد  

  مونه است.ترين ايزوتوپ در اين ن هاي فراوان دو برابر تعداد الكترون هاي ايزوتوپ ناپايدار داد نوتروندر يك نمونة طبيعي از عنصر هيدروژن، تع )3

  ايزوتوپ است. 3و  2، 2تيم و منيزيم، به ترتيب مخلوطي از يطبيعي از عنصرهاي هيدروژن، ل ةيك نمون )4

 دقيقه 25 موازي -) 1شيمي (

كيهان، زادگاه الفباي هستي
  انيتا پا 1فصل 
 بندي عنصرهاطبقه
 13تا  1هاي صفحه

 تر هستند.ها عقبآزموناز برنامةآموزاني كهاي ويژة دانشهسؤال
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  كند؟ هاي هيدروژن را به درستي مقايسه مي عمر ايزوتوپ نيم كدام گزينه - 167

1( 1 2 3 5 6 4 7
1 1 1 1 1 1 1H H H H H H H        

2( 1 2 3 4 5 7 6
1 1 1 1 1 1 1H H H H H H H        

3( 1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 1 1 1 1H H H H H H H        

4( 1 2 3 5 4 6 7
1 1 1 1 1 1 1H H H H H H H        

گرمي از اين ايزوتوپ  100سال، چند گرم از يك نمونه  48سال باشد، پس از گذشت حدود  12هاي هيدروژن  يكي از ايزوتوپ تقريبي عمر اگر نيم - 168

  ماند؟ باقي مي

1( 5/12    2( 25  

3( 25/6    4( 50  

  است؟ نادرست، رو روبه رابطه با شكل هاي زير در يك از گزينه كدام - 169

  تيروئيد ناسالم است. ةمربوط به غد» پ«شكل  )1

  با افزايش مقدار يون يديد در غده تيروئيد، امكان اين تصويربرداري فراهم شده است. )2

99از تكنسيم  )3
43( Tc) شود. تيروئيد استفاده مي ةبراي تصويربرداري غد  

  شود. اندازة مشابهي دارد و جذب غدة تيروئيد مي ،حاوي تكنسيم يديد با يونن وي )4

99 تكنسيم دربارة عنصرزير  هاي عبارتچه تعداد از  - 170
43( Tc) صحيح است؟  

 اي ساخته شد. نخستين عنصري بود كه در راكتور هسته 

 99از  يبخشTc  شود. مياي ساخته  هسته هاي مصنوعي و با واكنش طورموجود در جهان بايد به 

 داري كرد. توان مقادير زيادي از آن را تهيه و نگه عمر آن كم است و نمي نيم 

 ترين فلز پرتوزا است. شده اين عنصر، شناخته  

1( 4    2( 3  

3( 2    4( 1  

  ………جز  به ،اند نادرستها زير  گزينه ةهم - 171

  بشر بوده است كه با پيشرفت علم شيمي به آن دست يافته است. هبه يكديگر) آرزوي ديرين عنصرهامياگري (تبديل ي) ك1

  شود. ن توليد ميراهاي تكنسيم و فسفر در اي ) راديوايزوتوپ2

  شود. ن سوخت در راكتور اتمي استفاده ميدرصد است به عنوا 7/0كه فراواني آن در مخلوط طبيعي كمتر از  235U) از ايزوتوپ 3

  ) پسماند راكتورهاي اتمي برخالف سوخت اين راكتورها خاصيت پرتوزايي ندارد.4

  است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام - 172

  شوند. در طبيعت يافت مي عنصرهادرصد  78 در حدودشده،  عنصر شناخته 118از ) 1

  استفاده از آنها در توليد انرژي الكتريكي است.يكي از كاربردهاي مواد پرتوزا ) 2

  گويند. دار مي به گلوكز حاوي اتم پرتوزا، گلوكز نشان) 3

  شوند، سيگاري هستند. كه به سرطان ريه دچار ميرو اغلب افراد  مواد پرتوزا است، از اين مقدار كمي سيگار حاوي دود) 4



    22: ةصفح  دهم رياضي اختصاصي  98 آبان 3آزمون  -  )2(پروژة 

  در كدام گزينه آمده است؟ »پ«و پاسخ نادرست پرسش  »ب«و  »الف« هاي پرسشپاسخ درست  ،اي عنصرها جدول دوره دربارة - 173

  دوره است؟ نداين جدول شامل چ) الف

  عنصر وجود دارد؟ 8با  دورهدر اين جدول، چند ) ب

  در اين جدول، هر عنصر با نماد چندحرفي نشان داده شده است؟) پ

  فيرـ دوح 1ـ  7) 2    ـ دوحرفي 2ـ  7) 1

  ـ يك يا دوحرفي 8ـ  7 )4    حرفي ـ يك 2ـ  8) 3

  كند؟ مي كاملرا به درستي  ة داده شدههاي زير جمل نهگزييك از  كدام - 174

، خواص عنصرها به طور مشابه تكرار  ………پيمايش در هر  با اند و سازماندهي شده ………اي، عنصرها بر اساس افزايش  در جدول دوره«

  »شود. مي

  عدد اتمي ـ گروه) 2    عدد اتمي ـ دوره) 1

  عدد جرمي ـ گروه) 4    د جرمي ـ دورهعد) 3

  كند؟ در شكل، كدام گزينه موارد الف، ب و پ را به درستي مشخص مي  - 175
  جرم - نماد شيميايي - عدد اتمي) 1
  عدد جرمي - نام شيميايي -عدد جرمي) 2
  جرم اتمي ميانگين - نام شيميايي -عدد جرمي) 3
  جرم اتمي ميانگين - نماد شيميايي - اتميعدد ) 4

2Mgبه يون  نافلزهادر تركيب با  (Mg)اتم منيزيم  - 176  تواند كاتيوني با بار الكتريكي همانند يون  يك از عنصرهاي زير مي كدام شود. اتم تبديل مي

  منيزيم تشكيل دهد؟

1 (B  2 (P 3 (Sr 4 (Rn  

  ؟جاي دارنديك گروه  در هر سه عنصرهاي زير  يك از گزينه در كدام - 177

1 (Li - Rb  - Cs   2 (Be  - Ba – Rn  

3 (S  - Se  - I    4 (Si - Sn - Ra 

32ايزوتوپ گوگرد و دوهاي طبيعي هيدروژن  ايزوتوپبا  - 178 34( S , S)  2چند نوع مولكولH S توان ساخت؟ مي  

1 (6    2 (12  

3 (18    4 (10  

16هاي زير نسبت تعداد الكترون به نوترون با نسبت تعداد نوترون به پروتون در  يك از گزينه در كدام - 179
8 O برابر است؟  

1 (24 2
12 Mg      2 (32 2

16 S    

3 (35
17 Cl     4 (31 3

15P    

2Aدر يون - 180 ها و  است. اختالف تعداد الكترون 65ها برابر  ها و پروتون و مجموع تعداد نوترون 8/0ها برابر  ها به تعداد نوترون ، نسبت تعداد الكترون

  ها در عنصر مورد نظر كدام است؟ نوترون

1 (8    2 (7  

3 (6    4 (5 
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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 2گذاري  ما دربارة هدف وگوي گفت )3
  درس صحبت كرد. 2گذاري  پشتيبان با من دربارة هدف )4

   انـي پشتيبـتلفنتمـاس                
   با شما تماس تلفني گرفته است؟تاكنون  از آزمون گذشته آيا پشتيبان شما - 290

  تلفني نگرفتند.تماس ) خير، ايشان 1
  .تماس تلفني گرفتند) 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؟  يـچه زمان پشتيبان - 291

 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  - 292

  دقيقه           5دقيقه تا   3) 2  يك دقيقه تا سه دقيقه) 1
  دقيقه   10بيش از ) 4  دقيقه 10تا   5بين ) 3

  اشكال كالس رفع       
  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
  من امروز شركت نمي كنم.)  پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار مي كند اما 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. گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي ) پاسخ2
    شود. هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي سؤالگويي به  ) پاسخ3
  نظمي وجود دارد. ) در هر دو مورد بي4

  متأخـرين     
  شوند؟ متوقف مي در محل جداگانهآموزان متأخر  آيا دانش - 295

  ) خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون (و حتي گاهي اوقات پس از آن) داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند.1
  شود اما نه به طور كامل ) اين موضوع تا حدودي رعايت مي2
  شود. 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 شده و بي اي در نظر گرفته شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه ) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي4
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  ) ضعيف4  ) متوسط3  ) خوب2  ) خيلي خوب1
  ترك حوزه –پايان آزمون      
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    شود. ي ترك حوزه داده مي ) بله، قبل از پايان آزمون اجازه1
    ) گاهي اوقات2
      ) به ندرت3
  گاه ) خير، هيچ4
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