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 نژاد ـ پرويز فروغيساسان عزيزيـمقدمروزبه شهالييفريبا توكلي ـ  )1انگليسي (زبان
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 به ترتيب چه معنايي دارند؟ » شفق، فلق، حضيض«هاي  واژه - 1  

  ي صبح، جاي پست ) سرخي هنگام غروب خورشيد، سپيده1
  ي صبح، سرخي هنگام غروب خورشيد، جاي پست ) سپيده2
  مرتفعي صبح، جاي  ) سرخي هنگام غروب خورشيد، سپيده3
  مرتفعهنگام غروب خورشيد، جاي ي صبح، سرخي  ) سپيده4

 كند؟  ها ابيات زير را كامل مي كدام واژه - 2
  انديش ي محال هاست در سر اين قطره پزد، هيهات / چه ي ... مي الف) خيالِ حوصله

  ايم در اين شهر بخت خويش / بيرون كشيد بايد از اين ... رخت خويش ب) ما آزموده
 ـ ورطه  ) بحر4  ـ زهره  ) بهر3    ـ زهره  ) بحر2  ) بهر ـ ورطه1

 اماليي دارد؟  نادرستيعبارت زير چند  - 3
بهره نبودند.  ي جافي را ديده بودند و از ذخيرت تجربت بي برد زمانه زيستند كه دست گذشتند مي از غزا دو ماهي حازم در آبگيري كه صيادان از آن مي«

گردد و در دفع مكايد دشمن تأخير ثواب نبيند اما ماهي ديگر كه قفلت بر احوال وي پس گفتند وقت حيلت است كه عاقل هرگز از منافع دانش نوميد ن
 »دويد تا گرفتار شد. غالب و عجز در افعالش ظاهر بود، حيران و مدحوش در فراز و نشيب مي

 ) چهار تا4  ) سه تا3    ) دو تا2  ) يكي1
 شود؟  در كدام دو بيت زير حذف فعل ديده مي - 4

  كه جان شيرين بدهم دگر چه چاره جز اين وسه ز لبت كني به جاني / بهالف) تو اگر بهاي ب
 انداز و سرود / همه خوب است ولي خوشتر از آن چيزي هست ب) چشم مخمور و نگاه غلط

 د آنـنـسـپـان مـردمـر مـگـه ديــود بـخ/  ود اي رازدانـدي به خـنـسـهر چه نپج) 
  جز صبر چاره نيست / اين درد از آن بتر كه بهپاره نيست  دردا كه صبر در غم آن ماهد) 

  ) ب، ج4  ) الف، د3    ) ب، د2  ) الف، ج1
  شود؟  ديده مي» اليه اسم + صفت + مضاف«در كدام بيت گروهي اسمي با ساختار  - 5

 شبگون بنماي ي هروز را از شكن طرّ/  ابر سياه از مه تابان بگشاي ي پرده) 1
 سا بر گل خودروي مساي سنبل غاليهش / وپوش مپ مه شب فشان بر كاكل مشك) 2
 نماي گردد از مهر تو چون ماه نو انگشت/  هر كه در ابروي چون ماه نوت دارد چشم) 3
 وي شب تيره اگر عمر مني دير مپاي/  يآاي مه روشن اگر جان مني زود بر) 4

  كدام گزينه شعر سپيد است؟  - 6
 بس/  دايمور و ناپأم يچونان آمر باد/  رفته ادهاياز  ي ههزار افسان يها يپرافشان پر چون/  ديبار   ياز شب رفته بود و برف م يپاس) 1
  ...و آشفته نيخسته و غمگ يسپاه بر/  وار مجنون راند   يها م حكم شانيپر
را در م يها چشم! / نملو يسرآغازها يا. / حل شد داريرم دحرف در ه تئجر. / ترس من برگ دارد ي به اندازه يهر درخت) 2
        ...نميب يم خواب/  مجهول شب را يها موهبت/  هنوز من/  .ديكن تيجادو حما يها شوز
 كه/  زنان نِيباتريز ي   ستهيعشق را شا و/  خواست   يخاك را سبز م كه/  آنك، يمرد گرگونهيد/  شيوم   گرگ نِيدر آوارِ خون) 3
            ...ديخاك و سنگ را بشا كه/  بها بود   نه چنان كم يتيهد/  به نظر/  شا  نيا

از نگاه آن دگر  شانيكي نينگاه ا و/ دور انيپرواز كرده با گذشت سال رنگشان/  كردند يدوش با من خلوت ،يخفتگان نقش قال) 4
  ...  كردند يعهد صحبت ديتجد    كهن، يمن و درد با/  مهجور

  توان يافت؟  را در كدام بيت مي» حسن تعليل« ةآراي - 7
  ) الله يا رب ز چه رو سرخ برآمد در باغ / مگر آن نيز چو من سرو رواني دارد 1
 نتوان ديدن از آن موي ميان يك سر موي/  سر موي اي ميان تو چو يك موي و دهان يك) 2
 كامي دشمنه چون سگ از پيش برانند ب/  چنان خوار و حقيرم كه مرا دشمن و دوست آن) 3
 طلبي نفس عيسوي از باد هوا مي/  صبا زنده شودات از باد  كي دل مرده) 4

  شود؟  ها همگي در بيت زير ديده مي كدام آرايه - 8
  » ي من خنجر جفا كه مباد / ز آتش دل من خنجر تو آب شود مزن به سينه«

  بخشي، مجاز نظير، شخصيت ) كنايه، مراعات2    ) تشبيه، مبالغه، تضاد، مجاز 1
  آميزي بخشي، تشبيه، تضاد، حس ) شخصيت4  ي حروف هآميزي، نغم ) مبالغه، كنايه، حس3

 است؟ » شرف المكان بالمكين«معناي عبارت  المثل هم كدام ضرب - 9
    ) باال اونجاست كه بزرگ نشسته باشه.2    جا كه آب است. تيمم باطل است آن )1
 ) توي بال بودن بهتر از كنار بال بودن.4    جا كنستعين. به جا كنعبد و جا به ) جا3
 است؟  نادرستام عبارت كد - 10
  ».اگر تو از آموختن سر بتابي / نجويد سر تو همي سروري را«) از آموختن ننگ مدار تا از ننگ رسته باشي، چرا كه 1
  ».منشان پهلوي الغر مگشا / دست به هر دست مده چشم به هر در مگشا پيش توانگر« يعني) داد از خويشتن بده كه از داور مستغني باشي، 2
  »ندارد پير را / كي بود تمييز تيغ و تير را؟ تيغ حرمت مي«ي خويش را حرمت دار، كه  يغ مباش و پيران قبيله) ت3
 ».كنند روند آن كار ديگر مي كنند / چون به خلوت مي واعظان كاين جلوه بر محراب و منبر مي«نمايان جوفروشند آن  ) همان گندم4

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

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ ال ميسؤال به چند سؤ 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

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

 

  )1(و نگارش فارسي

  

، ستايش، ادبيات تعليمي
پايداري(پاسداري از ادبيات 

  حقيقت)
  36تا  10 هاي صفحه

   )1( نگارش
  ستايش، پرورش موضوع 

  25تا  11هاي  صفحه

  دقيقه 10
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 و األدقّ فيعي 14ـ 11رجمة (تّالجواب لل ن األصح:( 

   »:الصف قَرَأنَ حتّي اليومِ التّاسعِ منْ هذا الشَّهرِ ثَالثاً و سبعينَ صفحةً من الدرسِ! اتلميذات هذ تكانَ« - 11
  ه صفحه از اين درس را خوانده بودند!آموزان اين كالس تا روز هفتم از اين ماه هفتاد و س ) دانش1
  آموزان اين كالس سي و هفت صفحه از درس را خواندند! ) تا روز نهم از اين ماه دانش2
  آموزان اين كالس تا هفت روز از اين ماه سي و هفت صفحه از درس را خوانده بودند! ) دانش3
  فحه از درس را خوانده بودند!آموزان اين كالس هفتاد و سه ص ) تا روز نهم از اين ماه دانش4

12 - » وره األُمفاً أَيضاً، فهذصحثَ مري القريةِ و وسجداً فنا مدنَي جبتببس !هرَ اهللاُ ذُنوبغفمان... پدربزرگ »:أَنْ ي  
  ش را بيامرزد!) مسجدي را در روستاي ما ساخت و قرآني را نيز به ارث گذاشت، پس اين امور سبب شد تا خداوند گناهان1
  چنين قرآني را به ارث نهاد، پس اين امور سبب آمرزش گناهان او شد! ) در روستا مسجدي را بنا نهاد و هم2
  ) مسجدي را در روستا ساخت و قرآني را نيز به ارث گذاشت، پس اين كارها باعث شد تا خداوند گناهان وي را بيامرزد!3
  را نيز به ارث برد، بنابراين اين كارها سبب شد تا خداوند گناهش را ببخشد!  ) در روستا مسجدي را بنا كرد و قرآني4

  عين الصحيح: - 13
   شود!  م پس از نه دقيقه در كالس حاضر ميخانم مدير آمد و گفت: معلّ: !دقائق معلِّمةُ في الصف بعد تسعِت الْمديرةُ و قالَت: ستَحضُرُ الْءجا) 1
  ترين كارها نزد خدا پس از واجبات، داخل كردن شادي بر مردم است!  دوست داشتني: !لي اهللا بعد الفرائضِ، إدخالُ السرورِ علي النّاسِأحب العملِ إ) 2
  لذا بايد دليل آن را جويا شوم! است،  خالي شده خودروامامروز فهميدم كه باتري : !اليوم فهمت أنّ بطّاريةَ سيارتي قَد فَرغَت فعلَي أنْ أبحثَ عن سببِها) 3
  شوند! دانشگاه مركز آموزش عالي است كه ساالنه دانشجويان از آن دانش آموخته مي: !الْجامعةُ مركَزٌ للتّعليم العالي يتَخرّج منها الطلّاب سنَوياً) 4

  :الْخَطأعين  - 14
  خواهم! ام انجام دادم، از خدا آمرزش مي راي آنچه از گناهان در طول زندگيب :!أستَغفرُ اهللاَ لما فَعلْت من الْمعاصي طولَ حياتي )1
  كند! شود و مادر با فرزند خويش مهرباني مي از رحمت خدا به مردم رحم مي :!من رحمةِ اهللا يتراحم النّاس و تَرحم الوالدةُ ولَدها )2
  زيبايي ساختيم! ةپدرم قطعه زمين وسيعي را خريد و در آن خان :!ا منزالً جميالًاشتَرَي أبي قطعةَ أرضٍ واسعةٍ و بنَينا فيه )3
  از رزمندگان نزد رهبر جمع شدند! (نفر)چهارصد و سي هزار :!اجتَمع عند القائد أربعمئة و ثالثونَ ألفاً من الْمجاهدينَ )4

  :المتضادتانِأو  المترادفتانِعين ما فيه  - 15
1(  أن أسافرَ! مامع األسف بسةِ و أححتّي اآلنَ إلي مشهد المقد سافرت  
  في قاعةِ مطارِ النَّجف الدولي يحترم الموظّفونَ زوار أميرِالمؤمنينَ احتراماً بالغاً!) 2
  كوكب القمرِ يدور حولَ األرضِ في ثالثينَ يوماً دوراً كامالً و ضياؤه من الشّمسِ! )3
  اريةَ يا بني داخلَ تلك الساعةِ الجدارية فوقَ التِّلفازِ!ضَع هذه البطّ )4

16 -  مترجاإلشارةِ ي نِ اسمجمعاًعي:  
  شاركَت هؤالء الطّالبات في مباراةِ الكأسِ العالمي للرّياضةِ! )2  (ع)! إلي متحف اإلمامِ الرِّضا جوائزهنّأولئك الفائزات أهدينَ  )1
  فارسي! –ليزي جترجمت هذا النّص مستعيناً بمعجمٍ إن )4    قرأتُها و أهديت إلي المكتبة العامة! هذه كُتب قيمةٌ )3

  :ترتيبياً ليسعين العدد  - 17
  مدرستنا!في الساعة الثّامنة من يومِ األحد تنعقد مراسيم الدعاء في  )2    تُعد األهرام الثّالثةُ من العجائبِ السبعة في العالم! )1
  قُمت بزيارةِ اإلمامِ الحسين(ع) مع جماعةٍ منَ األصدقاء في األربعينَ! )4    علي البنات أن يعملنَ الفرائض منَ التّاسعةِ من عمرهنَّ! )3

   كم عدد المسافرين حسب العبارة؟» في العطالت! مدينة شيرازنذهب إلي  هوالداو  و صديقي العزيزأنا و أخواي « - 18
 ثمانية  )4  خمسة) 3    سبعة) 2  ةستّ) 1

  :يختلف اوزنُه صفةعين ال - 19
1( ! نَ األحجارِ الغاليةِ و لونُه أبيضم ستوي المدينة! )2     الدرفي م ياتالمبار امِ التّاليةِ تُعلَنُ نتائجفي األي  
3( !الشَّدائد عند عرَفي ديقُ الوفيالمديرُ التلميذ )4     الص نَ المدرسة! ةَالرّاسب ةَأخرجم  

  في ضبط حركات الكلمات: الخطأعين  - 20
    ! تاباًكسعينَ سعةً و تنده تعديقي ص، فأمسك كتابٍ ئةم نالَ )1
2( أرةُالثثَلَ س شرينِ وأنواعٍ ةَالثَثَ اًاحفلّ ع ةِ ن المحاصيلِمالسوقِإلي  الزراعي!  
          !حاتفَص سعِفي ت لميةَلعا قالةَالم هذه ميعلِّم بتَكَ )3
                   !صفّاً رَشَاثناع درسةٍم لِّكُل و إثنتانِ تانسدرنا متريفي قَ )4

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10چند از گذاري  ، هدف)1( عربي، زبان قرآنهاي  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

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

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل 10چند از 
 

  دقيقه 15  )1زبان قرآن( ،عربي

  
  ذاك هو اهللاُ

المواعظُ العدديةُ من رسولِ اهللاِ
متن درس + األعداد من 

  واحد إلي مئةٍ
  15تا  1هاي  صفحه
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كه  … هواقع پاسخي است بجا كه فقط تقرب و نزديكي به خداوند، هدف و مقصد نهايي انسان باشد در  آن - 21  
 شود.  آن را متذكر مي …در بيت  نيز مولوي

  / در كنار من و من مهجورم كه اوـ چه كنم با كه توان گفت  هاي متنوع انسان استعداد) 1
  كه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟  / يا آن؟گراي انسان ـ اي عقل تو به باشي در دانش و در بينش  روح تنوع) 2
  تر سازد؟   د گل، صد نرگسآركه بر / يا آن؟تر يا گلشن و گل در تو  انسان ـ اي باغ تويي خوش  طلب نهايت بيروح ) 3
  تر كه من از وي دورم  تر از من به من است / وين عجب ديش انسان ـ دوست نزديكنعقل دورا) 4

براي امداد و راهنمايي انسان در پيمودن راه حق، براي او  كدام سرمايه راخداوند، گريزي انسان به چه علت است و  دوستي و رذيلت فضيلت - 22
  ؟ است  فرستاده

  واكنش در برابر گناه و سرزنشگري خود پس از آلودگي به آن ـ نفس لوامه )1
   همراه با كتاب ـ پيامبران و پيشوايان پاك و دلسوز شناخت خير و نيكي و گرايش به آن) 2
  ـ نفس لوامهشناخت خير و نيكي و گرايش به آن ) 3
  همراه با كتابواكنش در برابر گناه و سرزنشگري خود پس از آلودگي به آن ـ پيامبران و پيشوايان پاك و دلسوز ) 4

 آشـناي از خداوند و سرشت خدا انسانچه گاهي سبب دوري   اي برقرار است و آن سان چه رابطهها و عظمت اهداف ان ميان ميزان سرمايه - 23
  است؟  شود، كدام عامل مي خود

  ها  دوسويه و تقابل ـ غفلت) 2     هاي غلط زندگي راههماهنگي و تناسب ـ ) 1
   هاي غلط زندگي راهدوسويه و تقابل ـ ) 4    ها  هماهنگي و تناسب ـ غفلت) 3

ه زماني شيطان ، در كدام گزينه تبيين شده است و در چ»انسان در مقابل گناه و رذايل اخالقي  مسبب واكنش « هاي قرآني، براساس آموزه - 24
  ؟ گويد سخن مي جهنميهاي  با انسان

  ـ در هنگام مرگ »ةاماللوم بالنفس سو ال اُق«) 2   ـ در قيامت »أ لهمها فجورها و تقواهافواها سنفس و ماو «) 1
  امتـ در قي »اللوامةم بالنفس و ال اُقس«) 4  در هنگام مرگ ـ  »و نفس و ماسواها فأ لهمها فجورها و تقواها«) 3

  قرار دارد؟ » ةِال اُقسم بالنفسِ اللّوامو «با آية شريفة  در تقابلهاي زير  مفهوم تبيين شده در كدام يك از گزاره - 25
   .كند هاي زودگذر دنيايي، به گناه دعوت مي ها را براي رسيدن به لذت عامل دروني كه انسان) 1
  .دادن اوسترش وسوسه كردن و فريب انسان كه كا ةخورد دشمن قسم) 2
  دارد.  مي از عقل و وجدان باز پيرويعامل بيروني كه انسان را از ) 3
   دادن دنيا در نظر انسان است. مانع بيروني كه از كارهاي او، زيبا نشان) 4

   ؟نشانگر چيست» است  قرار داده ها را در وجود او مندي از آن ها و زمين است، براي انسان آفريده و توانايي بهره خداوند آنچه در آسمان«گفته كه  اين - 26
  . است  اي قائل شده خداوند متعال انسان را گرامي داشته و براي انسان در نظام هستي جايگاه ويژه) 1
  . است  خداوند متعال انسان را گرامي داشته و براي انسان در نظام هستي جايگاهي همانند فرشتگان مقرب خود قائل شده) 2
  . است  ما معرفي كرده  بر اينكه عوامل رشد و كمال را به ما نشان داده، عوامل سقوط و گناه و دورماندن از هدف را نيز به  خداي متعال، عالوه) 3
  . است  هايي را در مسير رشد و كمال انسان در اختيارش قرار داده خداي متعال سرمايه) 4

گـزينش   ،كدام سرمايه همجوارينعمات الهي به انسان داده شده است و در از  كدام يكاعطاي  مالزم با» اه السبيلَينده انّا«نويد قرآني  - 27
  مسير سعادت را به همراه دارد؟ 

  شناخت خير و نيكي ـ وجدان بشري) 2    شناخت خير و نيكي ـ تعقل و تفكر) 1
  اراده و اختيار ـ وجدان بشري) 4    اراده و اختيار ـ تعقل و تفكر ) 3

  سازد؟  هاي الهي متوجه مي يك از سرمايه  كند و آنان را به كدام ، خود را چگونه توصيف ميكارانشيطان هنگام صحبت با گناه - 28
  شكن ـ عقل  پيمان) 2      شكن ـ وجدان  پيمان) 1
  كننده به دنيا ـ عقل دعوت) 4    دعوت كننده به دنيا ـ وجدان ) 3

  يك تجلي دارد؟   در كدام» راه انحصاري نفوذ«و » سوگند«، »پندار«ترتيب  بهانسان  ةخورد دشمن قسم ةدربار - 29
  وجدان ـ دعوت به گناهو عقل  زفريب آدميان ـ بازداشتن ا) 2  وجدان ـ وسوسه كردن و عقل  ازبرتري از آدميان ـ بازداشتن ) 1
  دادن فرزندان آدم ـ دعوت به گناه فريب آدميان ـ فريب ) 4  برتري از آدميان ـ فريب دادن فرزندان آدم ـ وسوسه كردن ) 3

امـري  دهـد و گـزينش راه رسـتگاري بـه چـه       ها را به انجام چه واكنشي در قبال دعوت به نماز سوق مـي  ها از تعقل، آن بهرگي انسان بي - 30
  انجامد؟  مي
    گيرند ـ دوري از جهل و ناداني  آن را به مسخره و بازي مي) 1
  ـ دوري از شقاوتگيرند  آن را به مسخره و بازي مي) 2
    دارند ـ دوري از شقاوت بدون توجه به اسرار نماز، آن را بر پا مي) 3
  دارند ـ دوري از جهل و ناداني بدون توجه به اسرار نماز، آن را بر پا مي) 4

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

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

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

 

  )1( و زندگي دين
  دقيقه 20

  
  تفكر و انديشه

  هدف زندگي، پر پرواز 
  36تا  11هاي  صفحه
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دهـيم،   مـي  -و به هر كـس اراده كنـيم   -مقدار از آن را كه بخواهيم  طلبد، آن كس كه تنها زندگي زودگذر دنيا را مي آن« ةشريف ةپيام آي - 31

 ، چيست؟»واهيم داد تا با خواري و سرافكندگي در آن وارد شودسپس دوزخ را براي او قرار خ
  هاي اخروي هستند. ناپذير همان هدف هاي پايان هدف) 1
  تري در وجود ما هستند. گوي استعدادهاي مادي و معنوي بيش ناپذيرند و پاسخ ها پايان برخي هدف) 2 
  شوند. هاي دنيايي نمي نعمتمندي انسان از  هاي اخروي، مانع بهره اصل قرار گرفتن هدف) 3
  شوند. هاي اخروي مي هاي دنيوي اصل قرار گيرند، مانع رسيدن به هدف اگر هدف) 4 
 ؟هايي در انسان باشد ي چه ويژگيپاسخگوهدفي است كه  ،تر هدف كامل - 32

   هاي انسان محدوديت خواسته -عميق بودن استعدادهاي بشري) 1
  طلبي انسان تنهاي بي -عميق بودن استعدادهاي بشري) 2
  انسانطلبي  نهايت بي - متنوع بودن استعدادهاي انسان) 3
  هاي انسان خواسته  محدوديت - متنوع بودن استعدادهاي انسان) 4

 گردد؟ يك ميسر مي از كدام گرفتن ترتيب با بهره اجتناب از شقاوت، گريز از جهل و پرهيز از گناه كه از اهداف اعطاي عوامل رشد است، به - 33
 ها گرايش به نيكي -عقل -) اختيار و هدايت الهي2    نفس اماره - اختيار - و اختيار) عقل 1
  ها گرايش به نيكي - اختيار -) اختيار و هدايت الهي4    نفس اماره -عقل - ) عقل و اختيار3

» سواها فالهمها فجورها و تقواها نفسٍ و ماو «ة مباركة آي پيام و است .............. گشته، ترسيم .............. عبارت در كه نفس از اي مرتبه نقش - 34
 ............... كه است مفهوم اين گوياي

1 (»نا هديناهنمايد. ـ تحميل گناه به انسان ـ آدمي فطرتاً زشتي و زيبايي و بدي و خوبي را درك مي»السبيل ا  
 .بي و زشتي را در نهاد آدمي قرار داده استـ منع از ارتكاب گناه ـ خداوند استعداد خو»ال اقسم بالنّفس اللّوامةو «) 2

    .ـ دعوت انسان به گناه ـ خداوند استعداد خوبي و زشتي را در نهاد آدمي قرار داده است» انا هديناه السبيل «) 3
  ايد.نم كار ـ آدمي فطرتاً زشتي و زيبايي و بدي و خوبي را درك مي ـ مالمت انسان گناه»ال اقسم بالنّفس اللّوامةو « )4

  حيات دنيايي اوست؟ ةپيام كدام عبارت، نشانگر اختيار انسان در محدود - 35

  .من فريادرس شما نيستم) 2  .  .و شما فريادرس من نيستيد) 1
  .شما را دعوت كردم و شما مرا پاسخ داديد) 4    .پس مرا سرزنش نكنيد و خود را سرزنش كنيد) 3

   ؟گردد نميكدام موضوع مستفاد » و اما كفوراً انّا هديناه السبيل اما شاكراً« از آية شريفة - 36
 ) خداوند انسان را صاحب اراده و آزاد آفريد و انسان، مسئول سرنوشت خويش است. 1
 شقاوت را انتخاب كند.يا تواند يكي از دو راه سعادت و  ) انسان با اختيار خود مي2
  دهد.  ) خداوند راه حق و باطل را به انسان نشان مي3
  بسياري از مخلوقات برتري داده است.  برباشد و خداوند انسان را  نفس مي كرامتان داراي ) انس4

 تعالي، ........ است و اولين گام براي حركت در اين مسير ........ است. سودمندترين دانش براي حركت در مسير رسيدن به هدف و تقرب به حق  - 37
  اخت انسانشن - ) خودشناسي2    استفاده از عقل -) خداشناسي1
  استفاده از عقل - ) خودشناسي4    شناخت انسان -) خداشناسي3

 باشد كه ......... از موانع رشد دروني در مقابل آن قرار دارد. هاي زودگذر مربوط به ......... مي منع انسان از خوشي - 38
 اماره  نفس - ) راهنمايان الهي2      اماره  نفس -) عقل1
  نشيطا -) وجدان4      شيطان -) عقل3

 بريم؟ به كدام پيام و مقصود پي مي» چيزي را مشاهده نكردم؛ مگر آن كه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن ديدم  هيچ«از حديث شريف  - 39
 انديشيدن و دريافت حقايق) 2    جايگاه ويژة انسان در نظام هستي) 1
 ر مسير تقرب به خداوندترين موانع د شناخت مهم) 4    در وجود انسان فطرت خدا آشنا و خداگرا) 3

كند  يم جاديا نهيك ت ووها عدا انسان انيدر م يا لهياست و به چه وس فتهيفر يطوالن يرا با آرزوها يچه كسان طانيش ي،قرآن اتيبا توجه به آ - 40
   ؟دارد ميخدا و نماز باز  اديو انسان را از 

 ـ زيبا جلوه دادن گناه در نظرشانها به حق پشت كردند  آن يبرا تيهداشدن كه بعد از روشن  يكسان) 1
  كرديم، در ميان دوزخيان نبوديم ـ زيبا جلوه دادن گناه در نظرشان گويند: اگر ما گوش شنوا داشتيم يا تعقل مي آنان كه مي )2
 شراب و قماركرديم، در ميان دوزخيان نبوديم ـ  گويند: اگر ما گوش شنوا داشتيم يا تعقل مي كه مي آنان) 3
  شراب و قمارـ ها به حق پشت كردند  آن يبرا تيهداشدن كه بعد از روشن  يكسان) 4

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.-(گواه)آزمون شاهد
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41- You … that film. It’s very boring. Let’s choose another one. 

1) will like  2) aren’t going to like 

3) didn’t like  4) won’t like 

42- How could they destroy a lovely old building like that and put a car park there …? 

1) around 2) before 3) instead 4) else 

43- With such a busy … how does he have time for his personal life? 

1) strategy   2) pattern  3) schedule   4) attention     

 

Aَbout 5 years ago I worked … (44)… a company that was protecting animals. These animals were not 

normal animals like cats or dogs or even cows. They were a group of animals that were about to … 

(45)…  I remember that our department was trying to save a particular kind of leopard named 

Taiwanese leopard. The last Taiwanese leopard died in 2013 because he was badly …(46)… during his 

transportation to another city. After that event, l was so depressed and I quit that job.  

44- 1) in  2) to 3) on 4) of 

45- 1) die out 2) die 3) endanger 4) hunt 

46- 1) injury 2) injure 3) injured 4) be injured 

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

PART A: Vocabulary and Grammar 
Directions: Questions 41-43 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases marked 

(1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

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

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

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

  

  )1(زبان انگليسي 
 Saving Nature   
 Writing انتهايتا  

  39تا  15هاي  صفحه

 دقيقه 15
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   8: ةصفح                                                    تجربي دهم عمومي پاية      آبان 17آزمون  - )2(پروژة  

 
 

 

Most people are afraid of sharks, but they usually do not know very much about them. For example, 

there are 350 kinds of sharks, and all of them are meat eaters. Some sharks are very big. The whale 

shark is 50 to 60 feet long. But some sharks are very small. The dwarf shark is only 6 inches long. 

Sharks are 100 million years old. In fact, they lived at the same time as dinosaurs.  

Today, sharks live in every ocean in the world, but most sharks live in warm water. They keep the 

oceans clean because they eat sick fish and animals. Most sharks have four to six rows of teeth. When a 

shark’s tooth falls out another tooth moves in from behind. Sharks do not have ears. However, they hear 

sounds and movements in the water. Any sound or movement makes the water vibrate. Sharks can feel 

these vibrations, and they help the sharks find food. Sharks use their large eyes to find food, too. Most 

sharks see best in low light. They often hunt for food at dawn, in the evening, or in the middle of the 

night. Scientists want to learn more about sharks for several reasons. For example, cancer is common in 

many animals, including people. However, it is rare in sharks. Scientists want to find out why sharks 

almost never get cancer. Maybe this information can help people prevent cancer, too. 

47- We can understand from the passage that . . . . 

1) tiny sharks do not do any harm 

2) most sharks are not frightening animals 

3) it is possible to feel sound without a hearing organ 

4) most people do not have any information about sharks 

48- The word “vibrate” in line 8 is closest in meaning to  . . . . 

1) move higher  2) move rapidly and continuously 

3) become cool  4) become dark 

49- All of the following are true about sharks, EXCEPT they  . . . . 

1) live on animals and fish 2) can see well in poor light 

3) hunt for food in the dark to avoid people 4) eat meat and can see with their eyes 

50- According to the passage, the scientists who study sharks want to know . . . . 

1) how they hunt for food 2) why people are afraid of them 

3) why they do not catch some diseases 4) how they feel vibrations without ears 

PART C: Reading Comperhension 
Directions: Questions 47-50 are related to the following passage. Read the passage and decide which choice (1), (2), 
(3), and (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 
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9: ةصفحاختصاصي پاية دهم تجربيآبان 17آزمون  –) 2پروژه (

nAاگر  - 51 [ , )
n

 
11 Aگاه  آن، 2 A A A1 2 3 4   كدام است؟

1 ([ , )91 42 ([ , )31 2

3 ([ , )41 34( 

Aاگر  - 52 B وA B،است؟ نادرستآنگاه كدام گزاره  باشد

1( B A 2 (A B U 

3 (A B       4 (A B  

xاعداد اگر  - 53 2 1 ، x 3 xو  6 5 ةجمالت سوم، پنجم و هفتم از يك دنبالترتيب از راست به چپ  به 10

كدام است؟ xمقدار  باشند،حسابي 

1 (7   2 (4   3 (17   4 (21   

نفر عضو تيم فوتبال هستند، چند نفر عضو هر دو 17نفر عضو تيم واليبال و  20نفره،  30در يك كالس  - 54

؟تيم هستند

نفر 7حداقل ) 2نفر 7 )1

نفر 17) 4نفر 7حداكثر ) 3

(اعداد درجهمين عدد درج شده كدام است؟ د .ايم حسابي درج كرده ةنوزده واسط 80و  38بين دو عدد  - 55

ترتيب از كوچك به بزرگ در نظر بگيريد.) شده را به

1 (/56 9   2 (59   3 (/61 1   4 (60

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

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

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
ون امروزبراي آزم10گذاري چند ازهدفآزمون قبل 10چند از 

دقيقه 30عادي - )1رياضي (

/   و دنباله  مجموعه، الگو
مثلثات

تا  2فصل و تا پايان  1فصل 
هاي مثلثاتي نسبتپايان 

35تا  1هاي  صفحه

 محل انجام محاسبات

اگر پاسخ دادن به سؤالي وقت زيادي از شما مي گيرد در پايان آزمون به آن پاسخ دهيد.
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 10: ةصفح                                                اختصاصي پاية دهم تجربي                                             آبان 17آزمون  –) 2پروژه (

. . .، ، ، ،

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

x

y

xy

α

4

E

D
B

A

C

2

هـاي سـياه    دايره تعدادبه  12تا  1 ةهاي سفيد از مرحل دايرهكل نسبت مجموع  ،هاي زير شكل با توجه به - 56

  هفتم كدام است؟  ةمرحل

1 (17
20   2 (13

7   3 (40
21   4 (27

20   

x اگر - 57 z ،x3 ،y  xو  2  حسابي و هندسي  لةيك دنبااز جمالت متوالي ترتيب از راست به چپ  به 2

xحاصل  باشند، y
z
2 2

  است؟  كدام 

1 (8   2 (6   3 (13   4 (14   

Âكه  ABC ةالزاوي در مثلث قائم - 58  90 حاصل ،cos C
sin Bcos B

2
  كدام است؟  همواره 

1 (tan B   2 (tanC   3 (sin B   4 (sinC   

tanاگر  ،زيردر شكل  - 59 
3
xمقدار  باشد، 7 y  كدام است؟  

1 (40
7     2 (30

7     

3 (13
7     4 (4   

n)مجموع جمـالت   ،با جمالت مثبت naدر دنبالة هندسي  - 60 ) n)م، ا4ُ ) n)م و ا2ُ )1ُبرابـر   27 ،ما

n)مجموع جمالت  ) n)م، ا2ُ ) n)م و ا4ُ )   م است. قدرنسبت اين دنباله كدام است؟ ا5ُ

1 (1
3   2 (3   3 (3

3   4 (1
27   

  

mاگر - 61  1ةباشد، آنگاه چند عدد صحيح در مجموع [ , m ] [m , ]
m m

 
1 1 قرار دارد؟ 

  توان تعيين كرد.  ) نمي4    2)3   1)2  ) صفر 1

اگر  - 62 A a | a N  و B b | b W   1 ةموعجباشد و م Z مرجـع فـرض كنـيم،     ةرا مجموع

A ةمجموع B   كدام است؟ 

1 (W   2 (Z N   3( 0   4 (   

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد. -  (گواه) آزمون شاهد

  محل انجام محاسبات
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 11: ةصفح                                                اختصاصي پاية دهم تجربي                                             آبان 17آزمون  –) 2پروژه (

Bكـه  عضـو باشـد، بـه طـوري     10داراي  Bةعضـو و مجموعـ   4داراي  Aةاگر مجموعـ  - 63 A گـاه   ، آن

(A B) (B A)  چند عضو دارد؟ 

   10) 4   6) 3  14) 2  ) صفر1

هجـدهم   ةام از جملـ  سـي  ةجملـ واحد كمتر است.  24دهم،  ةچهارم از جملة حسابي، جمل ةدر يك دنبال - 64

 تر است؟ قدر بيشچ

1 (42  2 (52  3 (48  4 (44  

 15است. اگر مجموع جمالت دوم و سـوم برابـر    27هندسي برابر  ةاول يك دنبال ةحاصلضرب سه جمل - 65

 نسبت دنباله كدام است؟باشد، قدر

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

د. در سال پنجم، قيمت اين شو درصد افزوده مي 10طور يكنواخت هر سال  به علت تورم، بر قيمت كااليي به - 66

 شود؟ كاال، چند برابر قيمت سال اول مي

1 (3321/1  2 (3761/1  3 (4641/1  4 (4751/1 

sinو  90برابر  A ةدر شكل زير، زاوي - 67 D /1 0 ˆاست. اگر 8 ˆC B  كدام خواهد بود؟  tanCباشد، 2

1 (35/0    2 (75/0  

3 (5/0    4 (6/0  

واحـد باشـد، طـول     2ها  ايم. اگر طول يكي از طناب دو طناب نگه داشته ةجسمي را مطابق شكل، به وسيل - 68

 طناب ديگر كدام است؟

1 (1
2     2 (2   

3( 2 2      4 (2   

رؤيت انتها و  ةاي قرار دارد، ايستاده است. زاوي متر از پاي ستوني كه بر روي آن مجسمه 35 ةناظري به فاصل - 69

tan)است؟  چند مترفاع مجسمه درجه است. ارت 40و  45ابتداي مجسمه با سطح افق  / )40 0 8 

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

18ضلعي منتظم شكل زير مساحت شش - 70  سايه زده شده كدام است؟ ةاست. مساحت ناحي 3

1(12    2(18  

3(6 3     4(9 3   

A

B

C

8
12

2 1

D

  محل انجام محاسبات
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 12: ةصفح                                                اختصاصي پاية دهم تجربي                                             آبان 17آزمون  –) 2پروژه (

. . .، ، ، ،

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

  
 

nAاگر  - 71 [ , )
n

 
11 Aگاه  ،آن 2 A A A1 2 3 4    كدام است؟  

1 ([ , )91 4     2 ([ , )31 2   

3 ([ , )41 3     4 (   

Aاگر  - 72 B وA B،است؟  نادرستآنگاه كدام گزاره  باشد  

1( B A      2 (A B U      

3 (A B       4 (A B     

xگر اعداد ا - 73 2 1  ،x 3 xو  6 5 ترتيب از راست به چپ جمالت سوم، پنجم و هفتم از يك دنبالة  به 10

  كدام است؟  xحسابي باشند، مقدار 

1 (7   2 (4   3 (17   4 (21   

نفر عضو تيم فوتبال هستند، چند نفر عضو هر دو  17نفر عضو تيم واليبال و  20نفره،  30در يك كالس  - 74

  تيم هستند؟ 

  نفر  7) حداقل 2    نفر 7) 1

  نفر 17) 4    نفر 7) حداكثر 3

  

ايم. دهمين عدد درج شده كدام است؟ (اعداد درج  نوزده واسطة حسابي درج كرده 80و  38بين دو عدد  - 75

  ترتيب از كوچك به بزرگ در نظر بگيريد.) شده را به

1 (/56 9   2 (59   3 (/61 1   4 (60   

هـاي سـياه    به تعداد دايره 12تا  1هاي سفيد از مرحلة  هاي زير، نسبت مجموع كل دايره با توجه به شكل - 76

  مرحلة هفتم كدام است؟ 

1 (17
20   2 (13

7   3 (40
21   4 (27

20   

  دقيقه 30  موازي - ) 1رياضي (
  

  

    و دنباله  مجموعه، الگو
هاي  از ابتداي مجموعه 1فصل 

متناهي و نامتناهي تا پايان 
  حسابي  دنبالة
  24تا  1هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات

تر عقب كانون برنامة از ها آن مدرسة برنامة كه استي آموزان دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه
 .اندندادهپاسخيعادتسواالبهواست
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 13: ةصفح                                                اختصاصي پاية دهم تجربي                                             آبان 17آزمون  –) 2پروژه (

  نامتناهي است؟ حتماً كدام مجموعه  ،ي باشدهمجموعة نامتنا Bمجموعة متناهي و  Aاگر  - 77

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

ـ     ةجملاگر  - 78 na ةعمـومي جمـالت مشـترك دو دنبال , , , , ... 3 7 11 nbو  15 , , , , ... 1 4 7 صـورت   بـه  10

nc an b   باشد، a b   كدام است؟  2

1 (22   2 (12   3 (2   4 (19   

t ، اگر ntحسابي با جمله عمومي ةر دنبالد - 79 t t  1 4 7 tو  8 t t  4 7 10 نسـبت  قدر باشد،2

  است؟ دنباله كدام 

1 (2
3   2 (2   3 (

2
3   4 (2   

A) ةدو مجموعة جدا از هم باشند، مجموع Bو  Aاگر  - 80 B) ((A B) (A B ))       كدام است؟  

1 (A   2 (A   3 (   4 (B   

  

Aرا به صورت  Cو  A،Bهاي اگر مجموعه - 81 R Z ،B W Z  وC Z (R Q)   ،تعريف كنيم

 است؟    نادرستكدام گزينه 

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

mاگر - 82  1 باشد، آنگاه چند عدد صحيح در مجموعة[ , m ] [m , ]
m m

 
1 1 قرار دارد؟ 

  توان تعيين كرد.  ) نمي4    2)3   1)2  ) صفر 1

Aاگر  - 83 {n Z Z}
n

  
4 ،

n( )B {n Z Z}
n


  
Cو  1 {n W }

n
  

1  ، آنگاه:1

1 (A  وB  متناهي وC .2  نامتناهي است (A  وC  نامتناهي وB ناهي است.مت 

3 (B  وC  متناهي وA .4  نامتناهي است (B  وC  نامتناهي وA .متناهي است  

اگر  - 84 A a | a N  و B b | b W   1 ةموعجباشد و م Z مرجـع فـرض كنـيم،     ةرا مجموع

A ةمجموع B   كدام است؟ 

1 (W   2 (Z N   3( 0   4 (   

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد. -  )(گواه آزمون شاهد

  محل انجام محاسبات
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 14: ةصفح                                                اختصاصي پاية دهم تجربي                                             آبان 17آزمون  –) 2پروژه (

Bكـه  عضـو باشـد، بـه طـوري     10داراي  Bةعضـو و مجموعـ   4داراي  Aةاگر مجموعـ  - 85 A گـاه   ، آن

(A B) (B A)  چند عضو دارد؟ 

   10) 4   6) 3  14) 2  ) صفر1

دهد. در كدام مرحلة طرح، تعداد  اي استفاده شده در هر مرحلة طرح را نمايش ميه كبريت شكل زير، چوب - 86

 خواهد بود؟ 245هاي استفاده شده  كبريت چوب

1 (38  

2 (48  

3 (34  

4 (44   

87 - na اســـــت و در آنحســـــابي  ةدنبالـــــ عمـــــومي يـــــك ةجملـــــ a a ... a   1 2 100 و  100

a a ... a   101 102 200 a، حاصل 200 a2  برابر است با: 1

1 (/0 0001  2 (/0 001  3 (/0 01  4 (/0 1  

ام از جملـة هجـدهم    جملـة سـي  د كمتر است. واح 24دهم،  ةچهارم از جملة حسابي، جمل ةدر يك دنبال - 88

 تر است؟ قدر بيشچ

1 (42  2 (52  3 (48  4 (44  

t :داشته باشـيم  ntاگر در يك دنبالة حسابي با جملة عمومي  - 89 3 tو  166 5 ، آنگـاه اولـين جملـة    150

 منفي اين دنباله كدام است؟

1( 8 -  2 (6 -  3 (4 -  4 (2 -  

جملـه حاصـل شـود.     12حسابي با  ةكنيم تا يك دنبال حسابي درج مي ة، ده واسط62و  18بين دو عدد  - 90

 است.) 18اول  ةدوم آن است؟ (جمل ةسوم اين دنباله چند برابر مجموع سه جمل ةمجموع سه جمل

1 (69
20  2 (23

17  3 (29
23  4 (29

17 

(1) طرح (2) طرح (3) طرح

. . .

  محل انجام محاسبات
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15: ةصفحدهم تجربي ةاختصاصي پايآبان 17آزمون  - )2(پروژة 

؟ندارنددر كدام گزينه، موارد ذكر شده با هم مطابقت  - 91
ياز زندگ يگريد ةبه مرحل يا عبور از مرحله - ) رشد2  دفع سديم اضافي خون از طريق ادرار -ايستايي ) هم1
طيدر مح يماندگار يبرا ييها يژگيو - ) سازش با محيط4  رشدن ساقه گياهان به سمت نو  خم - ) پاسخ به محيط3

است؟ نامناسبنمودن عبارت زير  كدام گزينه، براي كامل - 92
..................»شناسيِ امروزي،  پژوهشگران زيست«
اند. درخت شده هاي ايران و جهان تخريب و بي اي از جنگل هاي اخير، مساحت بسيار گسترده اند كه در سال ) دريافته1
گيري بپردازند. توانند به بررسي ساختارهاي غيرقابل مشاهده و اندازه ) مي2
كنند.  هاي درماني و دارويي خاصِّ هر فرد را طراحي  روشتوانند  مي) 3
هم ارتباط دارند. دانند كه اجزاي آن با ) جانداران را نوعي سامانه مي4

كه .................. است، قطعاً .................. به دوازدهه  مادة تخليه شده ، هرسالم در انسان - 93
.شود يمشترك وارد م يمجرا كيكبد به  يصفراو ياز راه مجار - ييايمواد قل ي) حاو1
هاي زيستي نقش دارد. در گوارش انواع مولكول - گوارشي  ) فاقد آنزيم2
شود. درون كيسة صفرا توليد و ترشح مي - گوارشي  حاوي آنزيم )3
 باشد. حاوي بيكربنات مي - در گوارش نهايي كيموس موثر) 4

نمايد؟ تكميل مي نادرستي  كدام گزينه، عبارت زير را به - 94
..................»شده، همواره  هاي بدن انسان، در انتقال فعال .................. انتشار تسهيل در رابطه با عبور مواد از غشاي ياخته«
كنند. هاي سازندة غشاي ياخته عبور نمي ز بين بيشترين مولكولمواد ا -) همانند1
 كنند. جا مي هاي پروتئيني با توانايي تغيير شكل، مواد را جابه مولكول -) همانند2
گردد. جايي مواد مي ، صرف جابه شكل رايج انرژي در ياخته -) برخالف3
 ند.شو جا مي غلظت خود جابه  مواد در خالف جهت شيب -) برخالف4

 تواند صحيح باشد؟ در بدن انسان مي» يبافت عصب ياصل ةاختساختار و عملكرد هر ي«چند مورد دربارة  - 95
ها همانند آكسون ها وجود انشعاب در دندريتب)   تيدندرتوسط  ايجسم ياخته به پيام عصبيالف) نزديك شدن 

اختهيچند  به آكسونصبي از د) انتقال پيام ع  اي توسط آكسوندور شدن پيام عصبي از جسم ياخته ج)
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1

است؟ نادرست» هاي گليكوپروتئيني در بدن انسان مولكول«كدام گزينه درباره  - 96
اي شفاف در نوعي بافت پيوندي نقش دارند. ) در تشكيل مادة زمينه1
شود. ) مانع از هر گونه آسيب اليه مخاط مري توسط تركيبات شيرة معده مي2
شود. اي اندك است، يافت مي هاي بافتي كه داراي فضاي بين ياخته زير ياخته ) در3
دارد. هاي بافت پوششي را به يكديگر متصل نگه مي هاي پروتئيني، ياخته اي از رشته ) به همراه شبكه4

است؟صحيح » هر مولكول زيستي شركت كننده در ساختار هر دو الية غشاي ياختة جانوري«چند مورد دربارة  - 97
دارد. ينقش مهم يانرژ رهي) در ذخالف
در ساختار خود حداقل سه نوع عنصر دارد. ب)
حداقل با يكي از انواع ليپيدهاي غشا در تماس است. ج)

درون سيتوپالسم ياخته ساخته شده است. ها سهيها و ك از لوله يا شبكهد) تنها توسط اندامكي شامل 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

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

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

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل 10چند از 

دقيقه 20عادي - )1( شناسيزيست

دنياي زنده / گوارش و جذب
مواد

تا پايان 2و فصل  1فصل 
له گوارشساختار و عملكرد لو

24تا  1هاي  صفحه

براي ديدن سؤاالت دام دار به صفحه شخصي خود در سايت كانون مراجعه كنيد و نظرات دوستانتان را بخوانيد و خودتان نيز مشاركت كنيد.
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 كدام گزينه در رابطه با شكل مقابل، صحيح است؟  - 98
   شوند. مي» 3«مواد وارد بخش همواره ، »2«دنبال شل شدن بخش  ) به1
 اي شركت دارند.  ، سه الية ماهيچه»1«بخش   همانند» 3«) در ساختار بخش 2
 مشاهده شود.  اي  ي چند هسته ها ياخته ، ممكن نيست»1«برخالف اندام » 3«در ساختار اندام ) 3
 شود. يي آغاز ميغذا ميرژ يهاديپيل نيتر فراوان، گوارش شيميايي »3«بخش   برخالف» 1«) درون بخش 4

 است؟ ادرستن نهيكدام گز - 99
 شناسي داشته و دارند. هاي نوين، نقش مهمي در پيشرفت و ترقي علم زيست ) فناوري1
  هايي را در جامعه فراهم كرده است. شناسي، زمينة سوء استفاده هاي سريع علم زيست ) پيشرفت2
 ها براي استفاده از چوب يا زمين جنگل، مسئلة محيط زيستي امروز جهان است. ) قطع درختان جنگل3
 .كنند يريجلوگ هياروم ةاچيدربوم  از نابودي زيست ندهيدارند كه در آ ديامي با استفاده از اصول علمشناسان كشورمان،  زيست) 4

 كند؟ درستي تكميل مي عبارت زير را به  كدام گزينه - 100
 ..................» كننده،  قطعه .................. حركات قطعه در دستگاه گوارش انسان سالم، در حركات كرمي «     

 نقش دارد. فقط يك نوع ماهيچة موجود در ديواره لولة گوارش -) برخالف1
  هاي گوارشي مخلوط شوند. توانند با شيره ولة گوارش، ميمحتويات ل -) همانند2
 شوند. منقبض مييك در ميان صورت  هايي از لولة گوارش به بخش -) برخالف3
 ممكن نيست مواد غذايي به سمت انتهاي لولة گوارش حركت كنند. -) همانند4

 است؟  نادرستكدام گزينه دربارة بافت پيوندي سست در بدن انسان،  - 101
  كند. بافت معموالً بافت پوششي را پشتيباني مي) اين 1
  شود.  تواند يافت  در ساختار آن مي  ) بيش از يك نوع ياخته2
  هايي تشكيل شده است كه واجد منفذ براي عبور مواد هستند.هاي آن از مولكول بخش اعظم غشاي ياخته) 3
  گيرد. هاي غشايي صورت مي ي آن، توسط پروتئينها ) هر فرآيند عبور مواد در خالف جهت شيب غلظت از غشاي ياخته4

  كند؟ تكميل مي درستينا عبارت زير را به   كدام گزينه - 102
  ..................»هاي پوششي موجود در غدد ديوارة معده، قطعاً  در بدن انسان سالم و بالغ، .................. ياخته«    

  كنند. شح مينوعي مولكول گليكوپروتئيني را تر - ) بيشترين1
  نقش ندارند.   ها مستقيماً در گوارش شيميايي پروتئين -) بزرگترين2
  كنند.   هاي ليپيد را ترشح مي كافت مولكول با توانايي آب ها انواعي از آنزيم - گروهي از) 3
 هاي قرمز در مغز استخوان الزم است.  كنند كه براي ساختن گويچه اي ترشح مي ماده - ) گروهي از4

 در بدن انسان سالم و بالغ، صحيح است؟ » كربوهيدرات«نزيم موثر در گوارش هر آ«مورد، دربارة  چند - 103
  .شود يمشترك وارد دوازدهه م يمجرا كي از طريق ي،گوارش يها رهي) به همراه شالف

  شود. هاي لولة گوارش، توليد مي ب) توسط اندام
 ند.شك ها را مي ج) همراه با مصرف آب، پيوند بين مولكول

  ساكاريدها است. كافت همة انواع پلي د) قادر به انجام آب
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

 .................. را مشاهده كرد.  توان نمييابي حيات .................. سطح،  در ششمين سطح سازمان - 104
  ترين سطح ساختاري حيات  پايين - ) برخالف چهارمين1
 اي گوناگون با هم ه تعامل جمعيت - ) برخالف هفتمين2
 تاثير عوامل زنده و غيرزنده محيط برهم - ) همانند هشتمين3
  انتقال صفت بين جانداران توسط مهندسي ژنتيك -) همانند آخرين4

 كدام عبارت(ها) با توجه به محتويات ظروف زير صحيح است؟  - 105
  » آب و آنزيم پپسين»: 2«بزاق و نشاسته / ظرف »: 1«ظرف«    
  »محلول لوگول»: 4«آب مقطر / ظرف  »:3«ظرف «    

  شود. (با فرض هيدروليز كامل نشاسته) ، تغيير رنگي در محلول لوگول مشاهده نمي»4«به ظرف » 1«با ورود محتويات ظرف  الف)
 گيرد.  مرغ صورت مي ، فرايند گذرندگي با متورم شدن تخم»3«مرغ با پوستة آهكي به ظرف  ب) با ورود تخم

  گيرد.  ، قطعا گوارش آن در دماي ويژه صورت مي»2«مرغ به ظرف  تئين سفيده تخمبا ورود پرو ج)
 ) الف، ب، ج4  ) ب، ج3  ) الف، ب2  ) فقط الف1

2 
3 

1 
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ماند، ............... بالفاصله پس از  در يك فرد سالم، حين بخش غيرارادي فرايند گوارشي كه در آن تنها يك مسير از چهارراه حلق باز مي - 106
  دهد.  .. رخ مي.............

   يمر ييمعده ـ شُل شدن بندارة انتها يها يخوردگ نيچ شي) افزا1
 ) شُل شدن بندارة انتهايي مري ـ رسيدن حركات كرمي به انتهاي مري2

  آغاز حركات كرمي در مري -با فشار زبانتودة غذا به عقب دهان، حركت  )3

 اي حلققباض ديوارة ماهيچهانرفتن برچاكناي ـ  ) باال رفتن زبان كوچك و پايين 4

 است؟ نادرست، »اندامكي (ساختاري) كه به تعداد چندين عدد درون سيتوپالسم ياختة جانوري وجود دارد«كدام گزينه دربارة  - 107
 ها براي تجزيه مواد باشد. تواند واجد انواعي از آنزيم ) مي2    .دهد يانجام م يا ژهيكار و ياخته توپالسميدر س )1

  ) ممكن نيست در تامين انرژي ياخته نقش داشته باشد.4    در مجاورت غشاي ياخته قرار گيرد.تواند  مي )3
 كند؟ درستي تكميل مي كدام گزينه عبارت زير را به - 108

  »تر از .................. قرار دارد. در دستگاه گوارش انسان، .................. برخالف .................. پايين«    
  دوازدهه  -اندام توليد كنندة صفرا -رودة بزرگ) ابتداي 1
  محل آغاز گوارش مكانيكي مواد غذايي -لوزالمعده - ) بندارة انتهايي مري2
  بندارة انتهايي مري -موسيك ييگوارش نهامحل  - محل آغاز حركات كرمي) 3
  كيسة صفرا - ي باريك بخش ابتدايي روده -اي شكل لولة گوارش ) بخش كيسه4

 صحيح است؟ » هر نوع ليپيد داراي گليسرول«ربارة چند مورد د - 109

  شود. ينم دهيزنده دريغ يايدر دنالف) 
  ياخته نقش دارد.از مواد و خروج  اختهيورود مواد به ب) در كنترل 

 ها متصل است. ج) در ساختار غشاي ياخته، به انواعي از كربوهيدرات
  شود. اختار آن مشاهده ميفقط سه نوع عنصر در سمولكول اسيد چرب است و د) واجد 

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

  ، صحيح است؟»ها نقش دارند دهند و در انقباض ماهيچه هاي زيستي كه كارهاي متفاوتي انجام مي گروهي از مولكول«كدام گزينه دربارة  - 110
  هستند. صفات نييتع يزم برااطالعات ال يدارا )2  .دنشو  ديتول اختهي توپالسمينوع ساختار درون س كياز  شيتوسط بتوانند  مي) 1
 د.نكن يشركت م ها هورمون ) در ساخت همة4    كنند.  به عبور مواد از غشاي ياخته كمك نمي )3

  

  
 صحيح است؟» هاي زندة بدن انسان ياخته«چند مورد دربارة  - 111

     در ساختار نوعي بافت قرار گرفته اند. الف)
 داراي بيش از يك نوع اندامك با دو غشا باشد. توانند ميب) 

    نوعي اندامك در اطراف هستة خود باشند.  توانند واجد ج) مي
 توانند داراي دو نوع اندامك (ساختار) با فعاليت مشابه باشند.  د) مي

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 
  ، همواره درست است؟ »كند مي را مشخص اختهو اندازة يكار اندامك درون سيتوپالسم ياختة جانوري كه «كدام گزينه در مورد  - 112

 دو اليه پوشش منفذدار در ساختار خود دارد.غشاي  2 )2    گيرد.  در مركز ياخته قرار مي )1
 شود. به تعداد يك عدد درون سيتوپالسم ياخته يافت مي) 4    شود.  ) به شكل كامال كروي ديده مي3

 كند؟  ل ميتكمي نادرستيكدام گزينه، عبارت زير را به  - 113
  ..................»طور حتم  هر جانداري كه ..................، به«     

 هاي محيطي پاسخ دهد.  تواند به محرك مي - وجوي غذا و پرواز به انرژي نياز دارد ) براي جست1
  دهد.  گرما از دست مي صورت بخشي از انرژي خود را به - يابي حيات را دارد سطوحي از سازمان )2
 واجد واحد ساختاري و عملكردي جانداران است.  -دآور يخود را به وجود م هيشب شيكم و ب يموجودات) 3
 آن است. رونيو ب هاي خود اختهيدرون  نيب يمرزداراي  - هاي زيستي است ) واجد توانايي ساخت مولكول4

  موازي - )1شناسي (زيست
  

  دنياي زنده

   1فصل 

  16تا  1هاي  صفحه

تر عقب كانون ةبرنام از ها آن مدرسة برنامة كه استي آموزان دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه
 .اندندادهپاسخيعادتسواالبهواست

  دقيقه 20
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 صحيح است؟» همة جانداران«چند مورد دربارة  - 114

  .شود اشته ميدنگه ثابت  يا در محدوده ها آن يها اختهياطراف  عيما بي) تركالف
  شده است. ليتشك نهيزم ةها و ماد از اندامكها  هاي آن ياخته توپالسميسب) 
 است.ها  ة آنكلسترول يكي از اجزاي تشكيل دهنده غشاي ياختج) 

  ند.كن يزنده رشد م و رزندهيعوامل غشامل  يطيدر محد) 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

  .................. برخالف .................. از واحدهاي ساختاري كامال يكساني تشكيل شده است.  ساكاريد پلي - 115
  كاغذسازي  كار رفته در كربوهيدرات به - ) موجود در كبد انسان2   كار رفته در توليد انواعي پارچه  كربوهيدرات به - ها ساخته شده در قارچ )1
 موجود در ماهيچة انسانساكاريد  پلي -ساخته شده در گياهان) 4   ساكاريد موجود در شكر يد - زميني و غالت ) موجود در سيب3

 ..................  مولكول هر ،يجانور اختةي كي يدر غشا - 116

  قرار دارد. غشا يداخل ةيدر الفقط كلسترول، ) 2  قطعا در عبور مواد نقش دارد. ،ينيپروتئ) 1
  ها دارد. طور معمول، نسبت عناصر متفاوتي با كربوهيدرات فسفوليپيد، به) 4    نوعي ليپيد است. كربوهيدرات، همواره در تماس با) 3

 .................. ناشي از .................. است. گفت توان مين - 117

  هاي اطالعاتي و ارتباطي كارگيري فناوري به - ترين زمان امكان انجام محاسبات در كوتاه) 1
      هاي ديگر كمك گرفتن از اطالعات رشته - هاي زنده هشناخت بيشتر سامان )2
   شناسي سوء استفاده از علم زيست -) توليد سالح زيستي3
  ها جنگلو تخريب رفتن  نياز ب -يستيش تنوع زيا) افز4

 در انتقال مواد به روش ............ قطعاً ..............  - 118

1(A شوند.  جهت شيب غلظت به ياخته وارد ميذرات بزرگ، در خالف  
2(A ورود و خروج ذرات بزرگ با مصرف انرژيATP شود. انجام مي  
3(Bشوند.  فقط ذرات بزرگ، از ياخته خارج مي  
4(Bشود.  افزوده مي  به مساحت غشاي ياخته  

 سترة حيات، درون ............ واحدي كه ............در گ - 119

 .شود يم مشاهدهچند بافت مختلف ، شده اند ليتشك آنجانداران از  ةهمترين ـ   ) كوچك1

  گيرد، فقط يك گونه از جانداران وجود دارد.  ترين ـ جانداران يك منطقه را در بر مي ) بزرگ2
  بوم وجود دارد. گيرد، بيش از يك زيست ترين ـ همة جانداران را در برمي ) بزرگ3
 شوند.  كند، افراد چند گونه يافت مي ترين ـ جمعيت را ايجاد مي ) كوچك4

   ؟ندارنددر كدام گزينه، موارد ذكر شده با هم مطابقت  - 120

 ياز زندگ يگريد ةبه مرحل يا عبور از مرحله - ) رشد2  دفع سديم اضافي خون از طريق ادرار -ايستايي ) هم1
 طيدر مح يماندگار يبرا ييها يژگيو - ) سازش با محيط4  شدن ساقه گياهان به سمت نور خم - پاسخ به محيط) 3

 است؟ نامناسبنمودن عبارت زير  كدام گزينه، براي كامل - 121

 ..................»شناسيِ امروزي،  پژوهشگران زيست«
 اند. درخت شده هاي ايران و جهان تخريب و بي جنگلاي از  هاي اخير، مساحت بسيار گسترده اند كه در سال ) دريافته1
 گيري بپردازند. توانند به بررسي ساختارهاي غيرقابل مشاهده و اندازه ) مي2
 كنند.  هاي درماني و دارويي خاصِّ هر فرد را طراحي  روشتوانند  مي) 3
  دانند كه اجزاي آن باهم ارتباط دارند. ) جانداران را نوعي سامانه مي4
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 نمايد؟ تكميل مي نادرستي گزينه، عبارت زير را به كدام - 122
 ..................»شده، همواره  هاي بدن انسان، در انتقال فعال .................. انتشار تسهيل در رابطه با عبور مواد از غشاي ياخته«    

 .كنند هاي سازندة غشاي ياخته عبور نمي مواد از بين بيشترين مولكول -) همانند1
 كنند. جا مي هاي پروتئيني با توانايي تغيير شكل، مواد را جابه مولكول -) همانند2
  گردد. جايي مواد مي ، صرف جابه شكل رايج انرژي در ياخته -) برخالف3
 شوند. جا مي غلظت خود جابه  مواد در خالف جهت شيب -) برخالف4

 تواند صحيح باشد؟ در بدن انسان مي» يعصببافت  ياصل ةاختساختار و عملكرد هر ي«چند مورد دربارة  - 123
  ها همانند آكسون ها وجود انشعاب در دندريتب)   تيدندرتوسط  ايجسم ياخته به پيام عصبيالف) نزديك شدن 

   اختهيچند  به آكسوند) انتقال پيام عصبي از   اي توسط آكسوندور شدن پيام عصبي از جسم ياخته ج)
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1 

  صحيح است؟» هر مولكول زيستي شركت كننده در ساختار هر دو الية غشاي ياختة جانوري«دربارة چند مورد  - 124
  دارد. ينقش مهم يانرژ رهي) در ذخالف
           در ساختار خود حداقل سه نوع عنصر دارد.  ب)
  حداقل با يكي از انواع ليپيدهاي غشا در تماس است.  ج)

  درون سيتوپالسم ياخته ساخته شده است.  ها سهيها و ك ز لولها يا شبكهد) تنها توسط اندامكي شامل 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

 است؟ ادرستن نهيكدام گز - 125
 شناسي داشته و دارند. هاي نوين، نقش مهمي در پيشرفت و ترقي علم زيست ) فناوري1
  است. هايي را در جامعه فراهم كرده شناسي، زمينة سوء استفاده هاي سريع علم زيست ) پيشرفت2
 ها براي استفاده از چوب يا زمين جنگل، مسئلة محيط زيستي امروز جهان است. ) قطع درختان جنگل3
 .كنند يريجلوگ هياروم ةاچيدربوم  از نابودي زيست ندهيدارند كه در آ ديامي با استفاده از اصول علمشناسان كشورمان،  زيست) 4

 است؟  نادرستسان، كدام گزينه دربارة بافت پيوندي سست در بدن ان - 126
  كند. ) اين بافت معموالً بافت پوششي را پشتيباني مي1
  شود.  تواند يافت  در ساختار آن مي  ) بيش از يك نوع ياخته2
  هايي تشكيل شده است كه واجد منفذ براي عبور مواد هستند.هاي آن از مولكول بخش اعظم غشاي ياخته) 3
  گيرد. هاي غشايي صورت مي هاي آن، توسط پروتئين شيب غلظت از غشاي ياخته) هر فرآيند عبور مواد در خالف جهت 4

 .................. را مشاهده كرد.  توان نمييابي حيات .................. سطح،  در ششمين سطح سازمان - 127
 با هم هاي گوناگون  تعامل جمعيت - ) برخالف هفتمين2  ترين سطح ساختاري حيات  پايين - ) برخالف چهارمين1
  انتقال صفت بين جانداران توسط مهندسي ژنتيك -) همانند آخرين4  تاثير عوامل زنده و غيرزنده محيط برهم - ) همانند هشتمين3

 است؟ نادرست، »اندامكي (ساختاري) كه به تعداد چندين عدد درون سيتوپالسم ياختة جانوري وجود دارد«كدام گزينه دربارة  - 128
 ها براي تجزيه مواد باشد. تواند واجد انواعي از آنزيم ) مي2    .دهد يانجام م يا ژهير وكا ياخته توپالسميدر س )1
  ) ممكن نيست در تامين انرژي ياخته نقش داشته باشد.4    تواند در مجاورت غشاي ياخته قرار گيرد. مي )3

 صحيح است؟ » هر نوع ليپيد داراي گليسرول«چند مورد دربارة  - 129
  شود. ينم دهيدزنده ريغ يايدر دنالف) 

  ياخته نقش دارد.از مواد و خروج  اختهيورود مواد به ب) در كنترل 
 ها متصل است. ج) در ساختار غشاي ياخته، به انواعي از كربوهيدرات

  شود. فقط سه نوع عنصر در ساختار آن مشاهده ميمولكول اسيد چرب است و د) واجد 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

  ، صحيح است؟»ها نقش دارند دهند و در انقباض ماهيچه هاي زيستي كه كارهاي متفاوتي انجام مي از مولكول گروهي«كدام گزينه دربارة  - 130
  هستند. صفات نييتع ياطالعات الزم برا يدارا )2  .دنشو  ديتول اختهي توپالسمينوع ساختار درون س كياز  شيتوسط بتوانند  مي) 1
 د.نكن يشركت م ها هورمون ) در ساخت همة4    د. كنن به عبور مواد از غشاي ياخته كمك نمي )3
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84.0
2.21

V

A

Aصورت به SIدر  برحسب يكاهاي اصلي فرض كنيد يكاي فشار - 131

CB2تعريف شده باشد. در اين صورت

كدام است؟ Cو  A ،Bبرحسب  SIيكاي انرژي در 

1( A C

B

2 2
2 (A B

C

2

23(AC

B

2

24( AB

C

2

2

/راي ضخامت اي دا صفحه 1280يك كتاب  - 132 cm3 برگ برحسب ميكرون كدام است؟ هرضخامت  .است 2
1( 5   2 (50   3( /3 2  4( 32 

1صورت  قديمي براي طول است كه به يك مقياس انگليسي (gry)گري  - 133
تعريف شده (line)يك الين 10

1 با براي طول است كه برابر يالين مقياس قديمي ديگر واست 
شود. يك مقياس مرسوم اينچ تعريف مي12

1صورت  براي طول پوينت است كه به
مربعبرحسب پوينت  gry2100شود. مساحت اينچ تعريف مي72

(point)2 چقدر است؟

1( 36   2 (3600   3( /0 36  4(  436 10 

شعاع متوسط اگرقطره آب است  300طور متوسط شامل  متر مكعب از يك ابركومولوس به يك سانتي - 134

برحسب كيلوگرم m500و شعاع  km2اي به ارتفاع  . جرم يك ابركومولوس استوانهباشد m10ها  قطره

kgكدام است؟ 
( , )

m
   3

33 10 آب

1( /  51 2 10   2 (/  61 8 10   3( /  81 2 10    4( /  81 8 10 

؟نداردگيري يك كميت تأثير  يك از عوامل زير در افزايش دقت اندازه كدام - 135
گيري تعداد دفعات اندازه) 2    گيري  وسيلة اندازه دقت )1
مهارت شخص آزمايشگر )4    .اند  مدرج شده SIاستفاده از ابزارهايي كه با مقياس  )3

وگيري ولتاژ  دهد. دقت اين وسيله براي اندازه سنج و آمپرسنج ديجيتالي را نشان مي يك ولت زيرشكل  - 136
چند ولت و چند آمپر است؟ از راست به چپ يبترت جريان به

0/و  1 )1 0/و  1) 012 21
3( /0 1 0/و   014( /0 0/و  1 21

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

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

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
براي آزمون امروز10ازگذاري چندهدفآزمون قبل10چند از 

دقيقه 35عادي – )1فيزيك (
  

هاي / ويژگيگيري  فيزيك و اندازه
فيزيكي مواد

تا پايان نيروهاي  2 و فصل 1  فصل
بين مولكولي

32تا  1هاي  صفحه

 محل انجام محاسبات

ترتيب پاسخ دادن به درس ها را بدون مشورت تغيير ندهيد.
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(1)

(2)+15

2

3

V

m
m(g)

V(cm  )

V

m

اندازه - 137 يك دانش در چند توسط طول 10/هاي  اندازه،آموز گيري 12/متر،  سانتي 22 10/متر، سانتي 00 28 
10/متر،  سانتي 10/متر،   سانتي 26 9/متر،  سانتي 24 گيري طول اندازه .دست آمده است متر به سانتي 45

تر است؟ گيري نزديك متر به كدام اندازه شده بر حسب سانتي
1( /10 25   2 (/10 24   3( /10 27    4( /10 9

متر مكعب آب و سانتي A ،500در ليوان كه ايم  دو ليوان مشابه قرار داده ،اي يك ترازوي دو كفه دوكفة در - 138
گرمي را به كدام كفهي چندا ي ايجاد تعادل بايد وزنهايم. برا متر مكعب جيوه ريخته سانتي B ،40در ليوان 

اضافه كنيم؟
g kg

( / ، )
cm m

   3 313 5  جيوه     آب1000

1( 40  ،A   2 (50  ،B   3( 50   ،A   4( 40  ،B

gاي به چگالي ماده اي وجود دارد، از فرهحكه داخل آن  cm30 مكعبي به ضلع - 139

cm32 ته شده است،ساخ

متر مكعب است؟ باشد، حجم حفرة داخل آن چند سانتي kg50اگر جرم اين مكعب 
1( 200   2 (450   3( 2000    4( 1000 

است. شعاع خارجي Bنصف ارتفاع استوانة  Aو ارتفاع استوانة  Bدو برابر جرم استوانة  Aجرم استوانة  - 140
است. اگر شعاع داخلي هر استوانه نصف شعاع خارجي آن Aدو برابر شعاع خارجي استوانة  Bاستوانة 

 است؟ Bچند برابر چگالي استوانة  Aباشد، چگالي استوانة 

1( 4   2 (8   3( 16    4( 2 

g هاي دو مايع با چگالي مخلوطي از اي شامل استوانه - 141
/

cm
 1 30 gو2

/
cm

 2 30 اگر مي6 باشد.

باشد، چگالي مخلوط حاصل از اين 2ارتفاع كل و بقيه براي مايع با چگالي  از درصد 20ارتفاع مايع اول 
نظر كنيد.) صرف ط(از تغيير حجم در اثر اختالمتر مكعب است؟  سانتي برگرم  چنددو مايع 

1( 26
1002 (52

1003(28
100  4( 14

100

)،است. اگر چگالي فلز  زير ) مطابق شكل2) و (1نمودار حجم برحسب جرم دو فلز ( - 142 )
1 )2چگالي فلز (13

ثابت و يكسان است.)دما (است؟  مكعبمتر سانتيچند  V ،باشد
1( 15 
2 (30 
3( 45  

4( 60 
متر مكعب گرم بر سانتي 2مايعي به چگالي  از گرم 200 ،متر مكعب سانتي150اي به حجم در استوانه - 143

gچگالياي به  گلولهاگر موجود است. 

cm35 متر مكعب مايع سانتي 20 بياندازيم،اين ظرف  در را به آرامي

جرم گلوله چند گرم است؟ .ريزد از ظرف بيرون مي
1( 250   2 (300   3( 350    4( 750 

درصد حجم 80و  Bدرصد جرم آلياژ را فلز  75سازيم. اگر  مي Bو  Aاز دو فلز  را از مخلوط آلياژي - 144
(از تغيير حجم در اثر آلياژ شدن ؟است Aتشكيل دهد، چگالي آلياژ چند برابر چگالي فلز  Aژ را فلز آليا

نظر كنيد.) صرف

1( /3 2   2 (/3 75   3(4
15  4( 5

16

 محل انجام محاسبات
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 هاي زير صحيح است؟  چه تعداد از عبارت - 145

  مانند.  در كنار يكديگر مي ،كنند الف) ذرات جسم جامد به سبب نيروهاي گرانشي كه به يكديگر وارد مي

  شوند.  اغلب جامدهاي بلورين تشكيل مي ،ب) وقتي مايعي را به آهستگي سرد كنيم

  . اند ه صورت نامنظم نزديك يكديگر قرار گرفتههاي مايع ب مولكولپ) 

 دهد.  تر از گازها رخ مي ها سريع ت) پديدة پخش در مايع

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

 باشند؟  م دسته از جامدات ميترتيب جزء كدا نمك، شيشه و يخ به - 146

  شكل  شكل ـ بي بلورين ـ بي) 2  شكل  بلورين ـ بلورين ـ بي )1

  شكل ـ بلورين  بلورين ـ بي )4  شكل ـ بلورين  شكل ـ بي بي )3

صورت  ايندر  .است cگاز  حالت و در bمايع  حالت در ،a ماده در حالت جامد، يك ذراتبين  ةفاصل - 147

 كدام گزينه درست است؟ 

1( a b c    2 (a b c    3( a b c     4( a b c    

چسبي  تر از نيروي هم هاي مايع و شيشه بيش لهاي زير، نيروي دگرچسبي بين مولكو يك از گزينه در كدام - 148

 هاي مايع است؟  بين مولكول

  ريختن محلول آب و صابون مايع بر روي سطح شيشه  )1

  اي كه با روغن چرب شده است.  ريختن آب بر روي سطح شيشه) 2

  ريختن آب بر روي سطح شيشة دود اندود شده  )3

  ريختن جيوه بر روي سطح شيشه )4

 ؟ نيستوجود كشش سطحي در مايعات  اي از موارد زير نمونه چه تعداد از - 149

  ب و صابونآهاي  اببتشكيل ح )ب  روي سطح آب  حشرهنشستن  )الف

  هاي كروي آب در حال سقوط قطره) پ

  ) صفر4   3) 3   2) 2   1) 1

 دهد؟  هاي زير اثر مويينگي براي جيوه را به درستي نشان مي شكل يك از كدام - 150

1(   2 (  

3 (  4 (  

  محل انجام محاسبات
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هايي  فيزيكدانان نسبت به پديده …چه بيش از همه در پيشبرد و تكامل علم فيزيك ايفاي نقش كرده  آن - 151

 شوند.  است كه با آن مواجه مي

  آزمايش و مشاهده) 2  تحقيقات نتايجز استفاده كاربردي ا )1
  ورزي فعال تفكر نقادانه و انديشه )4  هاي فيزيكي ثابت بودن نظريه )3

 باشند؟  هاي زير صحيح مي چه تعداد از عبارت ،سازي در فيزيك با توجه به موضوع مدل - 152

   توان نيروي مقاومت هوا را ناديده گرفت. سقوط يك برگ از درخت مي سازي الف) در مدل
  زمين را ناديده گرفت.  ةتوان نيروي جاذب مي ،طرف سبد سازي پرتاب يك توپ بسكتبال به ب) در مدل
  اي در نظر گرفت.  را به عنوان منبع نور نقطه زرتوان لي مدادي مي زرسازي نور لي پ) در مدل
 يده گرفت. توان نيروي اصطكاك را ناد مي ناهموار سازي هل دادن يك جسم روي سطح افقي ت) در مدل

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

Aصورت  به SIدر  برحسب يكاهاي اصلي فرض كنيد يكاي فشار - 153

CB2 د. در اين صورت تعريف شده باش

 كدام است؟  Cو  A ،Bبرحسب  SIيكاي انرژي در 

1( A C

B

2 2
   2 (A B

C

2

2  3( 
AC

B

2

2  4( AB

C

2

2  

/اي داراي ضخامت  صفحه 1280يك كتاب  - 154 cm3  ضخامت هر برگ برحسب ميكرون كدام است؟  .است 2

1( 5   2 (50   3( /3 2    4( 32     
0/قطر اتم هيدروژن  - 155 متر وچند پيك قطر اتم هيدروژنعلمي  گذاريميكرون است. با استفاده از نماد 000106

  ؟خواهد شد

1( 106   2 (/1 06   3( /  21 06 10    4( /  61 06 10   

1صورت  يك مقياس انگليسي قديمي براي طول است كه به (gry)گري  - 156
تعريف شده  (line)يك الين  10

1است و الين مقياس قديمي ديگري براي طول است كه برابر با 
شود. يك مقياس مرسوم  اينچ تعريف مي 12

1صورت  براي طول پوينت است كه به
برحسب پوينت مربع  gry2100شود. مساحت  اينچ تعريف مي 72

(point)2  چقدر است؟ 

1( 36   2 (3600   3( /0 36    4(  436 10   

Aدر رابطة  - 157 BC D 3  اگر كميتA  برحسب نيوتون در كيلوگرم و كميتB  برحسب متر بر روي

Dژول در ثانيه باشد يكاي كميت 

C
 كدام است؟  

1( kg.m

s
   2 ((kg.m)1   3( 

s

kg.m
   4( kg.m   

ست اگر شعاع متوسط قطره آب ا 300طور متوسط شامل  متر مكعب از يك ابركومولوس به يك سانتي - 158
برحسب كيلوگرم  m500و شعاع  km2اي به ارتفاع  باشد. جرم يك ابركومولوس استوانه m10ها  قطره

kgكدام است؟ 
( , )

m
   3

33 10   آب

1( /  51 2 10   2 (/  61 8 10   3( /  81 2 10    4( /  81 8 10   

  دقيقه 35  موازي –) 1فيزيك (
  

  گيري  فيزيك و اندازه
   1  فصل

  22تا  1هاي  صفحه

 كانون برنامة از ها آن مدرسة برنامة كه استي آموزان دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه
 .اند ندادهپاسخيعادتسواالبهواستترعقب

  محل انجام محاسبات
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84.0
2.21

V

A

بخواهيم است. اگر  ft4و بلندي  ft4پهناي  ft8حجم چوبي بريده شده به طول  (Cord)يك كرد  - 159

dmاي كه آهنگ خروج آب از آن  كرد را با لوله 100حجم  هاستخري ب

s

3
64 چند  اين كار ركنيماست پ

)كشد؟ ساعت طول مي inch / cm , ft inch ) 1 2 5 1 12   

1( /0 5   2 (/1 5   3( 3    4( 12   
 ؟ نداردگيري يك كميت تأثير  يك از عوامل زير در افزايش دقت اندازه كدام - 160

      گيري  دقت وسيلة اندازه )1
  گيري تعداد دفعات اندازه) 2
      اند.  مدرج شده SIاستفاده از ابزارهايي كه با مقياس  )3
  مهارت شخص آزمايشگر )4

گيري ولتاژ و  دهد. دقت اين وسيله براي اندازه سنج و آمپرسنج ديجيتالي را نشان مي شكل زير يك ولت - 161
 ترتيب از راست به چپ چند ولت و چند آمپر است؟  جريان به

0/و  1 )1 01   
0/و  1) 2 21   
3( /0 1 0/و   01   
4( /0 0/و  1 21   

10/هاي  آموز، اندازه گيري طول توسط چند دانش در يك اندازه - 162 12/متر،  يسانت 22 10/متر،  سانتي 00 28 
10/متر،  سانتي 10/متر،   سانتي 26 9/متر،  سانتي 24 گيري  دست آمده است. طول اندازه متر به سانتي 45

 تر است؟  گيري نزديك به كدام اندازهمتر  شده بر حسب سانتي

1( /10 25   2 (/10 24   3( /10 27    4( /10 9   
متر مكعب آب و  سانتي A ،500ايم كه در ليوان  اي، دو ليوان مشابه قرار داده در دوكفة يك ترازوي دو كفه - 163

ي چندگرمي را به كدام كفه ا م. براي ايجاد تعادل بايد وزنهاي متر مكعب جيوه ريخته سانتي B ،40در ليوان 
 اضافه كنيم؟

 g kg
( / ، )

cm m
   3 313 5 جيوه     آب1000    

1( 40  ،A   2 (50  ،B   3( 50   ،A   4( 40  ،B   

gها  چگالي آن كه از سه فلز هاي مساوي حجمبا   - 164

cm
 1 38 ،g

cm
 2 gو  310

cm
 3  ،است 39

ه در كار رفت است. جرم فلزات به cm20و ارتفاع آن  cm5آن  ةايم كه شعاع قاعد اي ساخته آلياژي استوانه
(ترتيب در كدام گزينه آمده است؟  به برحسب گرم ساخت اين آلياژ  از تغيير حجم در اثر آلياژ و  3

 نظر كنيد.) شدن صرف

1( m ،m ، m  3 2 14500 5000 4000     

2 (m ،m ، m  3 2 14500 4000 5000  

3( m ،m ، m  3 2 14000 5000 4500      

4( m ،m ، m  3 2 15000 5000 4000  

gاي به چگالي  اي وجود دارد، از ماده كه داخل آن حفره cm30مكعبي به ضلع  - 165

cm32  ،ساخته شده است

 متر مكعب است؟  باشد، حجم حفرة داخل آن چند سانتي kg50اگر جرم اين مكعب 

1( 200   2 (450   3( 2000    4( 1000   

  محل انجام محاسبات
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(1)

(2)+15

2

3

V

m
m(g)

V(cm  )

V

m

است. شعاع خارجي  Bاستوانة نصف ارتفاع  Aو ارتفاع استوانة  Bدو برابر جرم استوانة  Aجرم استوانة  - 166

است. اگر شعاع داخلي هر استوانه نصف شعاع خارجي آن  Aدو برابر شعاع خارجي استوانة  Bاستوانة 

 است؟  Bاستوانة  چند برابر چگالي Aباشد، چگالي استوانة 

1( 4   2 (8   3( 16    4( 2   

gهاي  اي شامل مخلوطي از دو مايع با چگالي استوانه - 167
/

cm
 1 30 gو  2

/
cm

 2 30 باشد. اگر  مي 6

باشد، چگالي مخلوط حاصل از اين  2درصد از ارتفاع كل و بقيه براي مايع با چگالي  20ارتفاع مايع اول 

 يد.)نظر كن صرف طمتر مكعب است؟ (از تغيير حجم در اثر اختال دو مايع چند گرم بر سانتي

1( 26
100   2 (52

100   3( 
28
100    4( 14

100   

)،) مطابق شكل زير است. اگر چگالي فلز 2) و (1نمودار حجم برحسب جرم دو فلز ( - 168 )
1 ) 2چگالي فلز ( 13

 مترمكعب است؟ (دما ثابت و يكسان است.) چند سانتي Vباشد، 

1( 15   

2 (30   

3( 45     

4( 60   

متر مكعب  گرم بر سانتي 2گرم از مايعي به چگالي  200ر مكعب، مت سانتي150اي به حجم در استوانه - 169

gاي به چگالي  موجود است. اگر گلوله

cm35  ،متر مكعب مايع  سانتي 20را به آرامي در اين ظرف بياندازيم

 ريزد. جرم گلوله چند گرم است؟  ف بيرون مياز ظر

1( 250   2 (300   3( 350    4( 750   

درصد حجم آلياژ  80و  Bدرصد جرم آلياژ را فلز  75سازيم. اگر  مي Bو  Aدو فلز آلياژي را از مخلوط  - 170

ر حجم در اثر آلياژ شدن است؟ (از تغيي Aتشكيل دهد، چگالي آلياژ چند برابر چگالي فلز  Aرا فلز 

 نظر كنيد.) صرف

1( /3 2   2 (/3 75   3( 
4

15    4( 5
16  

  محل انجام محاسبات
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 است؟ نادرستكدام گزينه  - 171

  دار بر خالف گلوكز طبيعي در محل تودة سرطاني بسيار زياد است.  جمع گلوكز نشانتميزان  )1
  ترين فلز پرتوزا است.  اورانيم شناخته شده )2
  شود.  يديد دارد و توسط غدة تيروئيد هنگام جذب يون يديد، جذب مي يون ي بامشابه ةيون حاوي عنصر تكنسيم انداز )3
   .اي ساخته شد تكنسيم نخستين عنصري بود كه در واكنشگاه هسته )4

 است؟  نادرستكدام عبارت  - 172

  باشد.  مواد مي اين ها و تركيب درصد شيميايي در اتمسفر آن هاي ها حاوي اطالعاتي مانند نوع عنصرهاي سازنده، تركيب شناسنامه فيزيكي و شيميايي سياره )1
  ها را داشتند.  هاي مشتري، زحل، مريخ و نپتون با گذر از كنار آن فيزيكي و شيميايي سياره ةشناسنام ةمأموريت تهي 2و  1وويجر ) 2
  ت ميليارد كيلومتري بود. پيش از خروج از سامانة خورشيدي از فاصلة تقريبي هف 1زمين توسط وويجر  ةآخرين تصوير گرفته شده از كر) 3
  مندي در آسمان بوده است.  انسان اوليه با نگاه به آسمان و مشاهدة ستارگان در پي فهم نظم و قانون) 4

 صحيح است؟  عبارت كدام گزينهريد، يرا در نظر بگ B14 و A28دو عنصر  - 173

  گيرند.  و در يك گروه قرار مي هبهي داشتواص مشاصر خاين دو عن )1
  است.  Bدو برابر شماره گروه اتم  Aاتم  ةهستدر بار منفي با  ذراتتعداد ) 2
  اي قرار دارد.  دوره جدولو دوره سوم  10در گروه  Aعنصر ) 3
  عنصر قرار گرفته است.  13اي  در جدول دوره Bو  Aبين دو عنصر ) 4

 است؟  نادرستچند مورد از مطالب زير  - 174

1/تر از  در آن بزرگ ها به پروتون ها رون، نسبت شمار نوتTc99 ييالف) با توجه به پرتوزا   است.  5
  د. نشو در طبيعت يافت مي ،درصد از عنصرهاي شناخته شده 78ب) حدود 

  كنند.  ، محل تودة سرطاني را مشخص ميپرتو دار، به كمك دستگاه آشكارساز پ) پس از تزريق گلوكز نشان
0/تر از  در مخلوط طبيعي اورانيم كم U235فراواني راديوايزوتوپ ت)   درصد است.  7

1( 1   2 (2   3 (3   4 (4   
 ؟كند نميعبارت زير را به درستي كامل  نهگزيكدام  - 175

 » هستند. …تري نسبت به پرتوهاي  بيش …داراي  …پرتوهاي «

  فروسرخ ـ طول موج ـ فرابنفش ) 2    انرژي ـ فرابنفش   گاما ـ )1
  فرابنفش ـ طول موج ـ گاما ) 4      ايكس ـ انرژي ـ گاما ) 3

 است؟  نادرستكدام گزينه  - 176

  است.  amu1وژن تقريبا برابر با ترين اتم هيدر جرم سبك )1

Xيون ) 2 2  باشد، اتم  11هاي آن  ها با پروتون الكترون است. اگر تفاوت نوترون 36دارايX  ًر با جرمي برابتقريباamu75  .دارد  
  باشد.  مي amu1و نوترون تقريباً با يكديگر برابر و حدود   جرم پروتون) 3

Mداراي دو ايزوتوپ  Aعنصر ) 4 A1  وM A1 رم اتمي اين دو ايزوتوپ تقريباً برابر است. تفاوت جamu2  .است  

  
 ها پاسخ دهند. آموزان از ميان آزمون عادي و موازي بايد به يكي از آن دانش

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

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

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفلآزمون قب10چند از 

 

  دقيقه 20  عادي   - ) 1( شيمي
  

  كيهان زادگاه الفباي هستي
تا پايان نشر نور و  1فصل 

  طيف نشري

  23تا  1هاي  صفحه
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 كدام گزينه درست است؟  - 177

  تري دارند.  كمان، انرژي و طول موج بيش پرتوهاي گاما، ايكس و فرابنفش نسبت به پرتوهاي موجود در رنگين )1
   .دنشو ، پرتوهاي منتشر شده از آن ديده ميدهيم در حالي كه يك دكمه را فشار مي تلويزيون سالم وبايل به چشمي كنترلوسيله دوربين م با نگاه كردن به) 2
  است.  »آبي زرد  قرمز «صورت:  بههاي قرمز، آبي و زرد  انرژي و دماي پرتوهاي داراي رنگ ةمقايس) 3
تري با  تر باشد، انرژي كم طوري كه هر چه طول موج آن كوتاه به ،دنكن نور خورشيد شامل پرتوهاي الكترومغناطيسي است كه با خود انرژي حمل مي) 4

  كند.  خود حمل مي
 است؟  نادرستهاي داده شدة زير  كدام يك از گزينه - 178

  . زمين است در درصد فراواني اين گازها تر از ه مشتري بيشاكسيژن و هيدروژن در سيار يهر كدام از گازهادرصد فراواني  )1
  شوند.  اي حاصل مي هاي هسته تر طي واكنش تر از عناصر سبك در روند تشكيل عناصر، عناصر سنگين) 2
  د. نشود عنصرهاي تشكيل شده در فضا پراكنده شو با يك انفجار بزرگ همراه است كه سبب مي اغلب ها مرگ ستاره) 3
  . شود ه مشتري از جنس گاز است و در ميان هشت عنصر فراوان آن فلز يافت نميسيار) 4

xدر يون اگر  - 179 52 جدول تناوبي  … ةاست و در دور …باشد. عدد اتمي آن برابر  ها با الكترون ها ها چهار برابر تفاوت نوترون نوترونشمار  3
 گيرد.  جاي مي

   3و  27) 4   4و  24) 3   3و  24) 2   4و  27 )1
 كدام گزينه درست است؟  - 180

  ترتيب زرد، سرخ و سبز رنگ است.  نيترات و ليتيم كلريد به (II)علة سديم سولفات، مسرنگ ش )1
  رنگي با فاصلة خطوط برابر است.  نوارطيف نشري خطي ليتيم همانند هيدروژن در گسترة مرئي، تنها شامل چهار ) 2
  شود.  هاي نوراني زرد رنگ استفاده مي جاد نوشتهاز المپ نئون براي ساخت تابلوهاي تبليغاتي براي اي) 3
  . ها مانند كاربرد خط نماد (باركد) روي جعبه يا بستة بسياري از كاالهاست طيف نشري خطي هر عنصر مانند اثر انگشت است و از برخي جنبه) 4

 است؟  نادرستهاي زير  چه تعداد از مقايسه - 181

  نور اجاق گاز  الف) طول موج: نور شمع 
  آبي  نور ب) زاويه انحراف پس از عبور از منشور: نور سبز 

  پرتوهاي ايكس پ) انرژي: فرابنفش 
 نور آبي  نور زرد: نور سبز اختالف طول موج با ت) 

1( 1    2( 2   3 (3   4 (4   
 ست؟ خنثي در اين نمونه چقدر ا زير اتمي مجموع ذرات .گرم است 8بر ابه كار رفته بر CH4در آزمايشي مقدار  - 182

)؛ C , H C , H :g.mol ) 12 1 1
6 1 12 1  

1( /  236 02 10   2 (/  243 01 10   3 (/  241 806 10   4 (/  233 01 10   
 ؟ نيستكدام گزينه همواره درست  - 183

  يكسان نيست.  دو عنصردر هيچ موردي طيف نشري خطي  )1
  . ها است سازد به دليل بخار پتاسيم در آن ها را روشن مي هايي كه شب هنگام آزادراه پنور زرد الم) 2
  . گيرد رنگ شعلة يك تركيب فلزي مانند سديم باريكة بسيار كوتاهي از گستره طيف مرئي را در بر مي) 3
  . باشد ميرنگ بنفش  پرتو بيشترين انرژي مربوط به ،عنصر هيدروژن مرئي طيف نشري خطيدر ميان خطوط ) 4

 مربوط به كدام ايزوتوپ هيدروژن است؟  از راست به چپ ترتيب  (الف) تا (ت) به هاي عبارتهر يك از توضيحات داده شده در  - 184

  هاي طبيعي هيدروژن دارد.  ترين پايداري را در بين ايزوتوپ الف) كم
   ترين تعداد نوترون را دارد. هاي ساختگي هيدروژن كم ب) در بين ايزوتوپ
  ترين درصد فراواني است.  به پروتون در آن برابر با مجموع ذرات زير اتمي ايزوتوپي از هيدروژن با بيش  پ) نسبت نوترون

 ت) تنها راديوايزوتوپ طبيعي هيدروژن است. 

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

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

1 1 1 1    4 (H H H H  3 3 3 3
1 1 1 1  
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 باشد، كدام گزينه درست است؟  اي عنصرها مي با توجه به جدول زير كه بخشي از جدول دوره - 185
    13گروه 14گروه 16گروه
A8  E5 دوره دوم 
B   دوره سوم 
 D  دوره چهارم 

  گروه هستند .  هم Eبا عنصر  31و  14عنصرهايي با اعداد اتمي:  )1
  در يك دوره از جدول قرار دارند.  Dو  Ca20 ،Br35هاي  اتم) 2
  است.  28برابر با  Dبا عنصر  Eاختالف عدد اتمي عنصر ) 3
  است.  Eمشابه عنصر  Aشيميايي عنصر  خواص) 4

 در كدام گزينه آمده است؟ ترتيب از راست به چپ   به » پ«پرسش  نادرستو پاسخ » ب«و » الف« هاي پرسش پاسخ درست - 186

(O , N , C , H , F , S : g.mol )      116 14 12 1 19 32  
0/الف) اگر  xمول از تركيب  01 yN O /0   كدام است؟  فرمول شيميايي اين تركيب ،اشته باشدگرم جرم د 3

9/ها در  برابر تعداد اتم CH4ها در چند گرم  ب) تعداد اتم   است؟  O3گرم  6
/پ) در صورتي كه   216 02 1/جرمي معادل  xSFمولكول از  10  كدام است؟  xگرم داشته باشد،  46

1( / NO 6 1 92   2 (/ NO  24 1 29   3 (/ NO  26 1 29   4 (/ NO 4 1 92   
 در كدام گزينه آمده است؟ » پ«و » ب«هاي  پرسش نادرستو پاسخ  »الف«پرسش  درستپاسخ  - 187

  باشد؟  مي پرتوترين ميزان انحراف، پس از عبور از منشور متعلق به كدام  الف) بيش
  باشد؟  ترين مقدار طول موج در گسترة مرئي مربوط به كدام پرتو مي ب) كم

 شود؟  متمايل ميتر باشد، رنگ شعله به چه رنگي  پ) هر چه دماي شعله بيش
  قرمزقرمز، نور بنفش، نور ) 2    آبيبنفش، نور بنفش، نور  )1
  نور بنفش، نور قرمز، قرمز) 4    هاي راديويي، آبي قرمز، موجنور ) 3

Aاگر در يون  - 188
n X 3 باشد و اتم اين يون  33برابر آن  هاي و پروتون ها الكترون شمار و مجموع 1برابر  ها و پروتون ها نوترون شمار اختالف

Aبا نمادهاي  ديگر داراي دو ايزوتوپ
n X3  وA

n X6 جرم اتمي ميانگين را حساب كنيد.  .باشد 35و  25فراواني  هايدرصد با 
1( /37 2   2 (/42 1     3 (/39 85   4 (/41 5   

 است؟  نادرستعنصر منيزيم داراي سه ايزوتوپ پايدار است، چند مورد از موارد زير  - 189
  باشد.  ها مي در تعداد ذرات زير اتمي بدون بار ايزوتوپ تفاوتها به علت  الف) تفاوت در جرم ايزوتوپ

  نصر منيزيم يكسان است. هاي ع پذيري ايزوتوپ ب) واكنش
  . ترين جرم اتمي را دارد  كم ،ترين درصد فراواني در بين اين سه ايزوتوپ، ايزوتوپ با بيشپ) 

 است.  متفاوتاين سه ايزوتوپ  در بينت) چگالي 
  فرص) 4   3) 3     2) 2   1 )1

O)؟نيستهاي زير صحيح  كدام يك از گزينه - 190 , P , Fe : g.mol )   116 31 56  

/اگر جرم  )1  221 505 yPمولكول از اكسيد عنصر فسفر با فرمول مولكولي  10 O4 /7   است.  10برابر با  yگرم باشد  1
0/ها در  تعداد اتم) 2 ها در  گرم آهن معادل تعداد اتم ميلي 112 612   گرم آب است.  10

Cبا هم برابر است.  كامال جرم هر سه مورد مقابل) 3 , n , H12 1 1
6 0 1

1
12   

  .برابر است» الف«هاي دو گرم  با تعداد اتم» ب« مهاي يك گر تعداد اتم ،باشد» ب«و برابر جرم مولي عنصر د» الف«اگر جرم مولي عنصر ) 4
  
  

 است؟ نادرستكدام گزينه  - 191
  دار بر خالف گلوكز طبيعي در محل تودة سرطاني بسيار زياد است.  ميزان تجمع گلوكز نشان )1
  ترين فلز پرتوزا است.  ) اورانيم شناخته شده2
  شود.  ) يون حاوي عنصر تكنسيم اندازة مشابهي با يون يديد دارد و توسط غدة تيروئيد هنگام جذب يون يديد، جذب مي3
  اي ساخته شد.  ) تكنسيم نخستين عنصري بود كه در واكنشگاه هسته4

 است؟  نادرستكدام عبارت  - 192
  باشد.  ها و تركيب درصد اين مواد مي هاي شيميايي در اتمسفر آن رهاي سازنده، تركيبها حاوي اطالعاتي مانند نوع عنص شناسنامه فيزيكي و شيميايي سياره )1
  ها را داشتند.  هاي مشتري، زحل، مريخ و نپتون با گذر از كنار آن مأموريت تهية شناسنامة فيزيكي و شيميايي سياره 2و  1) وويجر 2
  ز خروج از سامانة خورشيدي از فاصلة تقريبي هفت ميليارد كيلومتري بود. پيش ا 1) آخرين تصوير گرفته شده از كرة زمين توسط وويجر 3
  مندي در آسمان بوده است.  م و قانونن و مشاهدة ستارگان در پي فهم نظ) انسان اوليه با نگاه به آسما4

  دقيقه 20  موازي   - ) 1( شيمي
  

  كيهان زادگاه الفباي هستي
تا پايان شمارش  1فصل 
  ها ها از روي جرم آن ذره

  19تا  1هاي  صفحه

تر عقب كانون برنامة از ها آن مدرسة برنامة كه استي آموزان دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه
 .اندندادهپاسخيعادتسواالبهواست
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 ام گزينه صحيح است؟ را در نظر بگيريد، عبارت كد B14و  A28دو عنصر  - 193
  گيرند.  اين دو عنصر خواص مشابهي داشته و در يك گروه قرار مي )1
  است.  Bدو برابر شماره گروه اتم  A) تعداد ذرات با بار منفي در هستة اتم 2
  اي قرار دارد.  و دوره سوم جدول دوره 10در گروه  A) عنصر 3
  عنصر قرار گرفته است.  13اي  در جدول دوره Bو  A) بين دو عنصر 4

 است؟  نادرستچند مورد از مطالب زير  - 194

1/تر از  ها در آن بزرگ ها به پروتون ، نسبت شمار نوترونTc99 الف) با توجه به پرتوزايي   است.  5
  شود.  درصد از عنصرهاي شناخته شده، در طبيعت يافت مي 78ب) حدود 

  كنند.  رتو، محل تودة سرطاني را مشخص ميدار، به كمك دستگاه آشكارساز پ پ) پس از تزريق گلوكز نشان
0/تر از  در مخلوط طبيعي اورانيم كم U235ت) فراواني راديوايزوتوپ   درصد است.  7

1( 1   2 (2   3 (3   4 (4   
 ؟نيستدوره  هم Xجدول تناوبي باشد، كدام يك از عناصر زير با  7و گروه  4 ةمتعلق به دور X25اگر عنصر  - 195

1( A35   2 (B28   3 (C17   4 (D36   
 است؟  نادرستكدام گزينه  - 196

  است.  amu1ترين اتم هيدروژن تقريبا برابر با  جرم سبك )1
X) يون 2 2  باشد، اتم  11هاي آن  با پروتونها  الكترون است. اگر تفاوت نوترون 36دارايX  تقريباً جرمي برابر باamu75  .دارد  
  باشد.  مي amu1و نوترون تقريباً با يكديگر برابر و حدود   ) جرم پروتون3
Mداراي دو ايزوتوپ  A) عنصر 4 A1  وM A1  است. تفاوت جرم اتمي اين دو ايزوتوپ تقريباً برابرamu2  .است  

 هاي هيدروژن برابر است؟  چه تعداد از موارد زير در ايزوتوپ - 197

    خواص شيميايي -   تعداد الكترون -   ترونتعداد نو -    ميزان پايداري  - 
 عدد جرمي -   درصد فراواني -   موقعيت در جدول تناوبي - 
1( 2   2 (3   3 (4   4 (5   

 است؟  نادرستهاي داده شدة زير  كدام يك از گزينه - 198
  زمين است.  در درصد فراواني اين گازها تر از اكسيژن و هيدروژن در سياره مشتري بيش يهر كدام از گازهادرصد فراواني  )1
  شوند.  اي حاصل مي هاي هسته تر طي واكنش تر از عناصر سبك ) در روند تشكيل عناصر، عناصر سنگين2
  شود عنصرهاي تشكيل شده در فضا پراكنده شود.  ست كه سبب ميبا يك انفجار بزرگ همراه ااغلب ها  ) مرگ ستاره3
  شود.  ) سياره مشتري از جنس گاز است و در ميان هشت عنصر فراوان آن فلز يافت نمي4

xاگر در يون  - 199 52 جدول تناوبي  …ست و در دورة ا …عدد اتمي آن برابر  ،ها باشد ها با الكترون ها چهار برابر تفاوت نوترون شمار نوترون 3
 گيرد.  جاي مي

   3و  27) 4   4و  24) 3   3و  24) 2   4و  27 )1
NH)در ظرفي كه تنها شامل گاز آمونياك  - 200 /هاي هيدروژن درون ظرف  چه تعداد اتم چنان ،باشد مي 3(  221 806 جرم آمونياك  ،باشد 10

H)است؟  چند گرمموجود در ظرف  , N : g.mol )  11 14  
1( 17   2 (/1 7   3 (/0 17   4 (/0 017   

 زير صحيح است؟  هاي عبارتاز  موردچند  - 201

  است.  اين سياره سازندة ترين عنصر هيدروژن فراوان نديافتدرمشتري  ةبا گذر از كنار سيار 2 و 1ي وويجرهاالف) فضاپيما
  جدول قرار دارند.  18عنصر در گروه  3ب) در ميان هشت عنصر فراوان سياره مشتري 

   تر است. ها در سيارة زمين بيش هاي زمين و مشتري دو عنصر مشترك وجود دارد كه فراواني آن در ميان هشت عنصر فراوان سيارهپ) 
Hصورت مقابل است.  تيب پيدايش حيات بهت) تر ,He ها سحابي   ذرات زير اتمي مهبانگ  
1( 1   2 (2   3 (3   4 (4   

 گرم است، مجموع ذرات زير اتمي خنثي در اين نمونه چقدر است؟  8به كار رفته برابر  CH4در آزمايشي مقدار  - 202

)؛ C , H C , H :g.mol ) 12 1 1
6 1 12 1  

1( /  236 02 10   2 (/  243 01 10   3 (/  241 806 10   4 (/  233 01 10   
Zتعداد ذرات بدون بار در يون  - 203 X 3  اتم  تر است. كدام اتم زير با عدد بيش 4و از تعداد ذرات داراي بار منفي آن  14برابر باX  در جدول

  اي هم مكان است؟ دوره

1( A27
13   2 (B27

14   3 (C28
13   4 (D28

14   
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 راست به چپ مربوط به كدام ايزوتوپ هيدروژن است؟ ترتيب از   هاي (الف) تا (ت) به هر يك از توضيحات داده شده در عبارت - 204
  هاي طبيعي هيدروژن دارد.  ترين پايداري را در بين ايزوتوپ الف) كم

  ترين تعداد نوترون را دارد.  هاي ساختگي هيدروژن كم ب) در بين ايزوتوپ
  ترين درصد فراواني است.  وژن با بيشبه پروتون در آن برابر با مجموع ذرات زير اتمي ايزوتوپي از هيدر  پ) نسبت نوترون

 ت) تنها راديوايزوتوپ طبيعي هيدروژن است. 

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

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

1 1 1 1    4 (H H H H  3 3 3 3
1 1 1 1  

 باشد، كدام گزينه درست است؟  اي عنصرها مي با توجه به جدول زير كه بخشي از جدول دوره - 205
    13گروه 14گروه 16گروه
A8  E5 دوره دوم 
B   دوره سوم 
 D  دوره چهارم 

  گروه هستند .  هم Eبا عنصر  31و  14عنصرهايي با اعداد اتمي:  )1
  در يك دوره از جدول قرار دارند.  Dو  Ca20 ،Br35هاي  ) اتم2
  است.  28برابر با  Dبا عنصر  E) اختالف عدد اتمي عنصر 3
  است.  Eمشابه عنصر  A) خواص شيميايي عنصر 4

 ت به چپ در كدام گزينه آمده است؟ ترتيب از راس  به»  پ«پرسش  نادرستو پاسخ » ب«و » الف«هاي  پاسخ درست پرسش - 206

(O , N , C , H , F , S : g.mol )      116 14 12 1 19 32  
0/الف) اگر  xمول از تركيب  01 yN O /0   گرم جرم داشته باشد، فرمول شيميايي اين تركيب كدام است؟  3

9/ها در  برابر تعداد اتم CH4ها در چند گرم  ب) تعداد اتم   است؟  O3گرم  6
/پ) در صورتي كه   216 02 1/جرمي معادل  xSFمولكول از  10  كدام است؟  xگرم داشته باشد،  46

1( / NO 6 1 92       2 (/ NO  24 1 29   
3 (/ NO  26 1 29       4 (/ NO 4 1 92   

 زير درست است؟  هاي گزارهبا توجه به جدول زير چند مورد از  - 207
  نام عنصر يژناكس نيتروژن كربن هيدروژن سيميسيل گوگرد

S16 Si14 H1 C6 N7 O8  نماد عنصر  
  ترونوتعداد ن  8 7 6 0 14 16
 گروه  16 15 14 - 14 16
 دوره  2 2 2 1 3 3

,الف) در مولكول دو اتمي  N228  وجود دارد. ذرة زير اتمي باردار  
  خواص شيميايي مشابهي دارند.  Cو  Siهمانند دو عنصر  Oو  Sدو عنصر   ب)
CH)ها در مولكول متان  ) تعداد نوترونپ   هاي هستة كربن برابر است.  وتونبا تعداد پر 4(
Hهاي گونة  ) تعداد الكترونت O

 تر است.  بيش NH3هاي  از تعداد الكترون 3
1( 1   2 (2   3 (3   4 (4   

Aاگر در يون  - 208
n X 3 باشد و اتم اين يون  33هاي آن برابر  ها و پروتون و مجموع شمار الكترون 1ها برابر  ها و پروتون اختالف شمار نوترون

Aداراي دو ايزوتوپ ديگر با نمادهاي 
n X3  وA

n X6  باشد. جرم اتمي ميانگين را حساب كنيد.  35و  25با درصدهاي فراواني 
1( /37 2   2 (/42 1   3 (/39 85   4 (/41 5   

 است؟  نادرستير عنصر منيزيم داراي سه ايزوتوپ پايدار است، چند مورد از موارد ز - 209
  باشد.  ها مي ها به علت تفاوت در تعداد ذرات زير اتمي بدون بار ايزوتوپ الف) تفاوت در جرم ايزوتوپ

  هاي عنصر منيزيم يكسان است.  پذيري ايزوتوپ ب) واكنش
  ترين جرم اتمي را دارد.   ترين درصد فراواني كم پ) در بين اين سه ايزوتوپ، ايزوتوپ با بيش

 ي در بين اين سه ايزوتوپ متفاوت است. ت) چگال
  ) صفر4   3) 3   2) 2   1 )1

O)؟نيستهاي زير صحيح  كدام يك از گزينه - 210 , P , Fe : g.mol )   116 31 56  

/اگر جرم  )1  221 505 yPيد عنصر فسفر با فرمول مولكولي مولكول از اكس 10 O4 /7   است.  10برابر با  yگرم باشد  1
0/ها در  ) تعداد اتم2 ها در  گرم آهن معادل تعداد اتم ميلي 112 612   گرم آب است.  10

C) جرم هر سه مورد مقابل كامال با هم برابر است. 3 , n , H12 1 1
6 0 1

1
12   

 برابر است» الف«هاي دو گرم  با تعداد اتم» ب«هاي يك گرم  باشد، تعداد اتم» ب«دو برابر جرم مولي عنصر » الف«) اگر جرم مولي عنصر 4
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  گذاري دو  درس  و گو با پشتيبان دربارة هدف گفت               
  وگو كرد؟  درس گفت 2گذاري  آيا پشتيبان شما در تماس تلفني خود با شما دربارة هدف - 287
  درس صحبت نكرديم. 2گذاري  خير، در اين نوبت دربارة هدف )1
  پشتيبان با من تماس تلفني نگرفت. )2
  مؤثر بود.  درس، از لحاظ زمان كافي و از لحاظ كيفيت كامالً 2گذاري  ما دربارة هدفوگوي  گفت )3
  درس صحبت كرد. 2گذاري  ) پشتيبان با من دربارة هدف4

   انـي پشتيبـتلفنتمـاس                
   با شما تماس تلفني گرفته است؟كنون  تا از آزمون گذشتهآيا پشتيبان شما  - 288
  لفني نگرفتند.) خير، ايشان تماس ت1
  .) بله، ايشان تماس تلفني گرفتند2
   محتوا در حد خوب و كافي بود. از لحاظودقيقه)  5(در حد ) بله، تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني3
  محتوا در حد عالي بود.  از لحاظودقيقه)  5(بيش از تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني ،) بله4

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

  :چند دقيقه؟تلفنيتماس 
  ؟چند دقيقه با شما تماس تلفني داشتپشتيبان 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؟ يون با اولياتا كن طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  - 291
                ) بله،يك تماس تلفني مستقل با ايشان داشته است.1
  وگو كرد با والدينم نيز سخن گفت. ) بله،هنگامي كه با من گفت2
                           دانم،شايد تماس گرفته باشد. ) نمي3
  رفته است.من تماس نگ يايشان هنوز با اوليا،) خير4

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

  كالس رفع اشكال
  آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي كنيد؟ - 293
 بله، امروز در كالس رفع اشكال پشتيبان خودم شركت خواهم كرد.                  ) 1
  ).شركت خواهم كرد(زيرا به آن درس نياز بيش تري دارم بله، در كالس پشتيبان ديگر) 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؟  ي شما به موقـع شروع مي آيا آزمون در حوزه - 294
    شود. دقيقاً سروقت آغاز مي ) بله، هر دو مورد به موقع و1
  شود. گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي ) پاسخ2
    شود. هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال ) پاسخ3
  نظمي وجود دارد. ) در هر دو مورد بي4

  متأخـرين
  شوند؟ آموزان متأخر در محل جداگانه متوقف مي آيا دانش - 295
  آزمون (و حتي گاهي اوقات پس از آن) داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند. ) خير، متأسفانه تا زمان شروع1
  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. نمي نظمي و سروصدا ايجاد اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه ) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي4

  مراقبـان
  كنيد؟ عملكرد و جديت مراقبان آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي - 296
  ) ضعيف4  ) متوسط3  ) خوب2  ) خيلي خوب1

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

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

  

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