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گوييزمان پاسخصفحهشمارةسؤالشمارةتعداد سؤالنام درسعنوان

مي
عمو

  

  دقيقه10  3  1-1010)1فارسي و نگارش (
آشنا (گواه)  دقيقه25  4  11-30  20عادي)1عربي، زبان قرآن (

  دقيقه10  7  31-1040)1دين و زندگي (
  دقيقه15  9  41-1050)1(زبان انگليسي

صي
صا

اخت
  

  دقيقه35  10  51-2070)1رياضي (
  دقيقه15  13  71-1080)1هندسه (
  دقيقه30  15  81-20100)1فيزيك (

آشنا (گواه)  دقيقه25  20  101-120  20عادي) 1شيمي (

سيدمحمدعلي مرتضوي،آگيتا محمدزاده،پورخانسپهر حسن،حميد اصفهاني)1فارسي (
  رضا يزدي،خالد مشيرپناهي،عربابراهيم رحماني،محمد داورپناهي،بخشبهزاد جهان)1(، زبان قرآنعربي

  شعيب مقدم،كبيرمرتضي محسني،بقامحمد رضايي،ابوالفضل احدزاده،صالحمحمد آقا  )1دين و زندگي (
نژادساسان عزيزي،علي عاشوري،فريبا توكلي  )1انگليسي (زبان

  مقدم، مهدي تكمحمدي، مصطفي بهنامنظم، امير محموديان، عاطفه خانعلي ارجمند، ميالد منصوري، حميد عليزاده، رحيم مشتاق  )1(رياضي
  حسين حاجيلوافشين گلستاني،پور، مرتضي نوري،پور، مرتضي بهجت، حميدرضا دهقان، شايان عباچي، سهام مجيدياميرحسين ابومحبوب، محمد عظيم  )1هندسه (

  پيمان، اميراحسان بريري، مصطفي كياني، مهدي پارسا، علي عاقلي،انزابي، زهره آقامحمدي، محمدعلي راستزاده، امير محموديمصطفي مصطفي  )1فيزيك (
نژاد، سيامك خيري، محمدجعفر مفتاحسارا رجب

  مجد، فرشيد ابراهيمي، پروانه احمدي، سيدمحمد معروفيريافر، پيمان خواجويدوست، هادي مهدي زاده، رضا آرئوف اسالم  )1شيمي (

 مسئول درس مستندسازي گروه ويراستاري مسئول درس و گزينشگر نام درس
  الناز معتمدي  -  زاده اصفهانيحميد لنجان)1فارسي (

  ليال ايزدي  درويشعلي ابراهيمي ،فاطمه منصورخاكي  ميالد نقشي)1(، زبان قرآنعربي

  محدثه پرهيزكار  محمد ابراهيم مازني ،سكينه گلشني  فاطمه فوقاني)1دين و زندگي (

  سپيده جالليفريبا توكلي ،محدثه مرآتي  نسترن راستگو)1زبان انگليسي (

پوپك مقدمفروشان، مجتبي تشيعيپور، ايمان چينيندا صالحمحمديعاطفه خان)1رياضي (

فرزانه خاكپاش، فرزانه خاكپاشاميرحسين ابومحبوبحسين حاجيلو)1هندسه (

آتنه اسفندياريزادهمصطفي مصطفيمعصومه افضلي،مجتبي تشيعي،انزابيامير محمودي)1فيزيك (

سميه اسكندرينژاد، علي علمداري، ايمان حسينسيدمحمد معروفينيامهال تابش)1شيمي (

  كفشحميد زرينمدير گروه
  شقايق راهبريانمسئول دفترچه

مستندسازي و مطابقت با مصوبات
نسبمدير گروه: فاطمه رسولي

آتنه اسفندياريمسئول دفترچه:
د سياوشيميالآرايينگاري و صفحهحروف

  حميد محمديناظر چاپ

قلم ی وز آ ی عل عام)ییاد ف   (و
  021- 6463تلفن: چي (وقف عام)بنياد علمي آموزشي قلم923دفتر مركزي: خيابان انقالب بين صبا و فلسطين پالك

 طراحان

سئولين درس  و  ويراستارانگزينشگران، م

گروه فني و توليد

  دقيقه165مدت پاسخگويي:سؤال120تعداد سؤال:
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3:ةصفح           دهمپایةعمومیآذر41آزمون-(3)پروژة

واژه -1 از تا است؟نادرستریزیهاچند شده معنا
ذلیزه» خذالن: ـ فجر فلق: ـ طمع مولع: ـ کبر نمط: ـ محتاط حازم: ـ شگفتا زلی: معاش: ـ بخت طالع: سرزمستیـ صبا: ـ اندوه محنت: ـسیبلقنیـ

س ـ صندوق نحقّه: ـ هوس الجوردیلوفریودا: «ی:
تا(2یکی(1 تا(3دو تا(4سه چهار

گز -2 کدام دارد؟ییامالینادرستیاواژهنهیدر
ریشخند1 و سخره ـ اراده و عزم کفیل2( و ضامن ـ پست و حضیض )
محلکه3 و ورطه ـ رشک و غبطه لیاقت4( و برازندگی ـ لطف و فضل )

کسانوبیترتبهریزاتیاب -3 چه از اصل است؟یدر
علالف آیهمایای( چه تو فکندیتیرحمت، ماسوا به که / را سایخدا رایهیهمه هما
اب در شب همه نسدمیامنی( پیصبحگاهمیکه به راییآشناامی/ آشنا بنوازد

سعدی(1 ـ ـ2شهریار شهریار ـ3حافظ ( معیّری رهی ـ4سعدی ( معیّری رهی حافظ (
بد -4 کدام دتیر فعل ؟شودینمدهیحذف

هیا(1 سر بر مانده همه جهدچیاز رفتیجهدی/ کاروان  که
رو(2 حسرت از خداشیمن / رفتم هوش رایبیشکایاز تماشاکنان
افسان(3 فسردةز امیواعظان سرودی/ عاشقان یمطرب
سل(4 تو عشق دولت از /یمانیحافظ نیعنیشد تواش وصل دستبهستیاز به باد جز

مضافٌ -5 هم و دارد بیانی صفت هم که هست گروهی بیت کدام الیه؟در
نیست(1 بیش جاودانی عذاب جاویدان عمر / نیست بیش گرانی بار ما دوش بر زندگی
بزم(2 بهرهالله گلستان زین / خار دمساز گل و گشت گلچین نیستآرای بیش فغانی بلبل ی
قطرهمی(3 هر اشکیکند شکوهی شمعم، گرچه / داستان داغی نیستز بیش زبانی را دل ی
نیست(4 بیش استخوانی نحیفم اندام نی چون / درد تاب کز بگداختم لبش از دور چنان آن

آرایه -6 بیت کدام است؟اشتباهبهایدر شده داده نسبت بیتی به
کاهی1 بود پیشش صبر کوه که / سیاهی چشم از دیدم نگاهی (تضادتشبیه،)(
به2 جگر لخت بی / چشمم کز چیست بالت گریه ای نمی( مبالغهشخصیت)آییدر (بخشی،
بینایی3 چشم است ندیده که / شهالیی به کند آن نرگست (تلمیحاستعاره،)(
زندگانی4 چنگ از بردیم مرگ به جان ما / بیرون مرگ چنگ از برد جان که هر داراست استعاره)( (تکرار،

می«که»ةواژ -7 دستوری نقش و نیست حرف بیت کدام گیرد؟در
لشکر1 آراسته چنین دولت پرداخته چنین / مغرب و مشرق ملوک و سالطین از دارد که )
چون2 شد که / فرمودن باده نشاط باید کنون خداوندا یکسرالمأویةجن( خرّمی از جهان

م3 جز نباید / او نام خطبه گاه گویند چون که جهانداری منبر( فلک جز نشاید خاطب لک
گرامی4 سلطانت روز هر آن از همی( مبارکتر ساعت هر تو دیدار هست وی بر که / تردارد

واژه«مات» -8 یک از بیش گزینه کدام بیت گزینه در دیگر با است؟و متفاوت ها
می1 یاد / باد به دادیم تو سودای پی از عمر که ای نمی( مات از که یاددار آید
صاحب2 تو حسن واله / سو هر کز منم تو جمال مات همین نه هنوز( نظرانند
شاه3 را تو و گدا را خورشید / حسن کارگاه در که تو صورت مات من کشندیم(
حیرت4 را فروغی چند تا می( فروغزده ماه ای / رخشانتخواهی رخ مات افکن،

عبارت -9 مستقیماً بیت یومانهالدّ»کدام لکر علیکیوم یوم می«و یاد به  آورد؟را
دل1 این بر دل منه سپهر( نسازد مهربانان با که / مهر به فریبان
بی2 مبادا درمان جهان در را ما درد بی ( بادا مرگ / بی  شما مبادا جان و شما  شما
مهر3 گاه آردت پیش درد گهی / سپهر گردان کردار است چنین )
م4 چو حضرت این در درمانند( درمانند، بند در اگر درد این با که / آرند ناز آرند نیاز شتاقان

ب -11 عبارتتیکدام الْمَوْتِ»با ذائِقَةُ نَفْسٍ معنا«كُلُُّ دارد؟یشتریبییقرابت
ن1 سر ببازهی( را سرت / توست مرگ من نام شستدیو دست تن ز
را2 مرگ همه دمیی( اگر / سپاه و چنمیمانریشاه گاهاگر د
فدا3 پی( مرگ تا باد چنان / ما جان و تن بادا مامانیتو
ا4 از / بلند نام به خوشتر مرگ مرا گزندستنیزنی( و هراس با

سؤالهدف دفترچة در درس هر شروع از قبل گذاری
پاسخ شروع از قبل سؤاللطفاً به هدف(1ونگارش)فارسیهایگویی از، چند بنویسید:01گذاری را خود

هر می01از سؤال چند به بدهید؟سؤال صحیح پاسخ توانید
از چند قبل آزمون در شما است؟01عملکرد بوده

آزمونگذاریهدف برای چیست؟شما امروز
از قبل01چند ازهدفآزمون چند امروز01گذاری آزمون برای

نگارش)فارسی تعلیمی،(1و ادبیات ستایش،

غنایی ادبیات پایداری، ادبیات

وفا( و )مهر

01تا01هایصفحه

دقيقه11

یقه
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( پایةآذر41آزمون-(3پروژة 4:ةصفحدهمعمومی

األ المفوو  عیّن و  لتُّّججمة األجوةة ی  األقُّّ (:11-11حصّّ 

مطجمسألكانت»-11 المجا رةألاةُ ةالمیاه مّعتُّقة كانت ما الُّّ  عتماءَسماک :!«واونیُصَدِّقُواكان لکنناحَیَّجَت

ماهیةألمس(1 متعلّبارش که آبهایی به نبودندهایق کردمادانشمندان،مجاور متحیر بودرا را،ه آن  !کردندمیباورولی

ماهیةلأمس(2 آبتعلّقکههابارش متحیرداشتند،مجاورهایبه را ت،کردمیدانشمندان را آن !کردندمیییدأولی

ماهیةلأمس(3 متعلّبارش که آبهایی به دانشمندانهایق نبودند کردمانمجاور متحیر استرا ت،ه را آن !کنندمیییدأولی

آبتعلّقکهماهیهایبارشةلأمس(4 کردراشاندانشمنداننداشتند،مجاورهایبه بودمتحیر را،ه آن !ردندکمیباورولی

إل »-12 نَظَجتُم المنّشجة؟! هَل كالدّرر ةأنجمٍ التیل زانَ من ونفسکم سألُّم هل :«الغَیمِ 

نگریسته1 ابر به آیا پرسیده( خودتان از آیا و ستارهاید با را شب کسی چه داد؟اید زینت پراکنده مرواریدهای چون !هایی

اب2 به آیا کرده( نگاه میرها کسانی چه پرسیدید خودتان از آیا و ستارهاید با را شب پراکندهتوانند مروارید مانند که دهد؟ها زینت !اند

نگریسته3 ابر به آیا پرسیده( خودتان از آیا و شباید کسی چه ستارهاید با را میها زینت پراکندهها مروارید مانند که !اند؟دهد

ابر4 به آیا می( مینگاه خودتان از آیا و ستارگانکنید با کسی چه را شب مییپرسید زینت هستند پراکنده مرواریدهای مانند  !دهد؟که

:الصّحیّعیّن-13

مفیدٌ(1 المُجفَّف است!:الجسم!لسالمةالمِشمش مفید بدن سالمتی برای شده خشک کشمش

أربعین(2 مِن أقلّ یعیش و الغابة فی طائرٌ پرنده:!سَنَةالغراب ازکالغ کمتر و است جنگل در است41ای کرده زندگی !سال

اخت(3 الضیوفِ!جاءت علی سَلّمت و الصغیرة ب:ی و آمد من کوچک کرد!هخواهر سالم مهمان

ال»(4 أخطَأناربّنا أو نَسینا إن مما،پروردگار!:«تُؤاخِذنا بازخواست را ما کردیم خطا یا کردیم فراموش !کناگر

:الصّحیّعَیّن-14

مِن1 العشرین وَ السابعة الصفحة قرأتُم المشهورة ( المرأة تلک خواندید!ةصفح:!ذکریات را است معروف که زن آن خاطرات از هفتم و بیست

لِلّه،2 أَخلَصَ من لسانهینابیعُجَرَت( علی قلبه من چشمه:!الحکمة ورزد، اخالص خدا برای از هایهرکس را میحکمت جاری او زبان بر سازد!قلبش

کانَت3 مِنتسعٌ( سَبعونَ المُدیرةِ و مَعَ السَّفرَةِ هذهِ فی دانش!:الطالباتِ از نفر هفت و بودند!نود مدیر همراه سفر این در آموزان

ما4 یُفَکِّرُ( مِنکان خَیرٌ ساعَةٍ تَفَکُّرَ سَنَةً أَنَّ سَبعینَ نمی:!عِبادَةِ کفکر ازکرد اندیشیدن ساعتی است!ه بهتر سال هفتاد عبادت

سؤالهدف دفترچة در درس هر شروع از قبل گذاری
پاسخ شروع از قبل سؤاللطفاً به از،هدف(1زبانقرآن)عربی،هایگویی چند بنویسید:01گذاری را خود

هر به01از میسؤال سؤال بدهید؟چند صحیح پاسخ توانید
از چند قبل آزمون در شما است؟01عملکرد بوده

چیست؟گذاریهدف امروز آزمون برای شما
از قبل01چند ازهدفآزمون چند امروز01گذاری آزمون برای

قرآن)،عربی (1زبان

دقيقه52

یقه
المواعِظُ اهللُ، هوَ ذاکَ
اهللِ، رَسولِ مِن العَدقیَّةُ

السَّمَک مطَجُ
األیعالِ درسمتن اشکالُ +1)

82تا0هایصفحه
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( 5:ةصفحدهمپایةعمومی                                                       آذر41آزمون-(3پروژة

المناسبعَیِّن-15 المفوو :ی غیج

1« فی( فَیَبسُطُهُ سَحاباً فَتُثیرُ الرّیاحَ یُرسِلُ الَّذي است«:السَّماءِ…اَللّهُ مطلق دادارِ قدرت باد، و ابر گمان/این اگر سرسریستبریزنهار و سهو

2« فی( یَتَفَکَّرونَ باطالًوَ هذا خَلقتَ ما رَبَّنا األرضِ، وَ السَّماواتِ هوشیار«:خَلقِ نظر در سبز درختان کردگار/برگ معرفت است دفتری ورقش هر

3! الجَماعَةِ مَعَ البَرَکَةَ فَإنَّ تَفَرَّقوا، ال وَ جَمیعاً کُلوا را:( خود دامن موج، چون که گروه آن گذاشته/خوش قضا روان آب دست  اندبه

4« اللّهُ( إلّا الذنوبَ یَغفِرُ مَن نامة«:وَ حشراز روز که نترسم کنم/سیاه طی نامه این از صد او لطف فیض با

ما-16 الُّّضاقّ:لیسعیّن ییه

صعد1 أمسِ( بُالجبلَتُ بسبب الهَرُو نزودة وزُنُإنّ(2!سَریعاًمنهلتُواء المطر السّماءالثّلجول طبیعیّ!أمرمن

مُالنّهارُ(3 منوقت إلیطلوعِمتدّ السّمِاألسماكِطرُم(4!بِهاوغرالشّمس فِحقیقیّماءن لیس خیالیّاً!و لماً

الجمعِعَیّنْ-17 الباق َِّتِفُیَخْنوعَ  :عَنِ

ض(1 اتّحدوا العالم مسلمی اَنْ(2!الکافرینَدّیا االیامحنَرْعلینا هذه فی المساکینَ  !مَ

الشاهَ(3 المدرسةِینِفَقِواطالِبَینِدتُ المسلموجاءَ(4!امام فَرِحینَالمُقاتِلونَ الحرب من  !نَ

النُّون -18 حجف لتفعل:الحج فمنلیسعیّن الزُّائدة

الخریف!1 قبل المدارس أبواب اِنفتحت السّنة هذه دائماًعندَ(2( خاطري و قلبی ینشرح األحباب !ذکرِ

المُشاه3 وجهُ ینبسط األطفال!( لعب مشاهدة عندَ هنا4دینَ أفعاالً( ینتقدون أشخاص بمثلها!ك یقومون هم و

النُّوع:مخّتفاًالعدقعیّن-19  ی 

رُبعاً(1 إلّا الثّامنة السّاعة فی یوم کلّ المدارسُ المدرسةالیوم(2!تُفتَح درسناالثّانیالفصلقرأنافی !الخامسمن

من3 طلبت الکبیر( واحداًیُعلّمنیأنأخی قال4فقط!العربیّةمندرساً لی( القطعةاألب نحصد أن علینا األرض!التّاسعة: هذه من

الصّ-21 ی عَیّن الکتماتضبطحیّ  :حجكات

اَنْتُصدِّهَلْ(1 تَتَسانرقُ اَسماکاً مِقِي الیوم(2!ماءِالسَّنطُ بهذا الناسُ  !«اسرالهندو»فیاًیّسَنَویَحتفَلُ

للمُیَستَعمَلُ(3 المدرسةِ فی التالمیذَ المَةِکَشارَالمدیرُ سَظُیُالحِ(4!ةِرَشاوَو غیمةً فیعَاءدوالناسُ !ماءِالسّ ظیمة
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( پایةآذر41آزمون-(3پروژة 6:ةصفحدهمعمومی

األ لتُّّججمة عیّن األجوةة ی  األقُّّ (:12-11حصّّ 

یَشا﴿ -21 لـِمَن یَغفجُ األرضِ السّما اتِ  مُتکُ یَشاءهلل مَن یُعذِّبُ  :﴾ءُ 

آسمان(1 میملک قرار غفران مورد بخواهد را کس هر است، اهلل آنِ از زمین و میها عذاب بخواهد را کس هر و دهد!دهد
می(2 غفران باشد مایل که را کسی زمین، و آسمان ملک است خداوند آنِ میاز عذاب نخواهد که را کسی و کند!دهد
آسمان(3 زمینهاملک میو است، خداوند براي میها عذاب و است آمرزش خواستار که را آن بخواهد!آمرزد که را آن دهد
زمین(4 و آسمان ملک دارد اهلل به می ها،تعلّق قرار آمرزش میمورد عذاب و باشد مایل که را آن بخواهد! دهد که را آن دهد

:الصّحیّ عیّن-22
و(1 أغرسُ کیفَ أبی کنم،ردةً،:علَّمنی آبیاري را گل یک چگونه داد یاد من به پدرم
کثیراً،:(1 العملَ هذا اُحبُّ أنا داشتم،و دوست بسیار را کار این من و
لها،:(2 الماءِ مِن قلیلٌ مقدارٌ است،یَکفی بس آن براي آب از کمی مقدار
دائماً(4 الشّمسِ ضوءِ تحتَ مزهریَّتی لکن هم!:و آن گلدان است!ولی خورشید نور زیر یشه

الّججمة:  الخطأعیّن-23 ی 
ثَالثاً،:(1 ارْحَمُوا النَّبیُّ کنید،قالَ رحم گروه سه به فرمود   پیامبر
ذَلَّ،:(2 قَوْمٍ شد،(به)عَزیزَ خوار که قومی بزرگِ
افتَـقَـرَ،:(3 قَومٍ غَنیَّ شد(به)ووَ تنگدست که ثروتمندي ،قوم
الجُهّالُ!:(4 بِهِ یَلْعَبُ عالِماً می(به)ووَ بازي به را او نادانان که گیرند!دانشمندي

المَعنَ :-24 حَسَبَ لتفجاغ الصّحیّ عیّن
الخضراء 1 :!... اإلشارةِ مُشاهَدةِ عندَ السیّاراتُ تَقِفُ أربعة2( شَهورٍ!: ... السَّنةِ مِنَ فَصْلٍ کُلِّ شُهورِ عَدَدُ )
األَسَف4ِ        المِشْمِش!:أصْفَرُلَوْنُهافاکِهَةٌ…(3 مَعَ سَوْفَ فأعْتَـذِرُأساعِدُكَ،…( :!

الّجكیب-25 :الّالیة العبارات ی  الوحصف  میِّز
فی1 کلبٌ وجَدَ االیام ( المسلخ لحم قطعة أحد فرَّ! فی الطمع2و یوقع (  !لکالمهافی االنسان الشدید

مفتاح3 التدبیر سوء مجالسة4الفقر! ( !النفس صالح الی داعیة الصالحین (

األسئتة:■ عن وجب ثمّ ةدقُّة الّال  النصّ (:23-12 إقجو
إلُّاومجاضُ» طبیع ّ، ةشکلٍ البدنُ إلیوا یحّاجُ ماقّةٌ الکولیسّج ل البالقِ، جمیعِ ی  انّشاراً األمجاضِ وكثج مِن إذاتُوجدونُّواالقتبِ اجّمَعَـت خطجاً

ـ  الّ  هو الثالثِ العد ُّ الدّ ِ  ضَغْطِ ارتفاعُ هو اإلنسانِ لقتبِ الثان  العد ُّ مِنه.  التُّاز ِ مِن وكثجُ كمیّةُ الجسمِ الـذ  ی  نبضـاتِ  یـثثُّجُ دخینُ عتـ 
ةسببِ الُّّ «.النیکوتین»القتبِ الحجكةِ قتُّة یوو األخیج العد ّ القتبِ!عّفتُضومّا «عضالتِ

هو -26 النص لوذا الـمناسب «القتب…»العنوان
نبضات1 أمراض 2( سالمة 3( عضالت4( )

لإلنسانالخطعیّن-27 خطجاً الکولیسّج ل التسبّب لتفجاغ:   …أ

الزمة!1 غیر بکمیّة طبیعّی!2( بشکل األحیان!3( بعض بکمیّة4( مسموحة!(

هو -28 القتب، سالمة وسباب …من

الدّم! 1 ضغط ارتفاع النیکوتین! 2( استعمال الحرکة!3( قلّة البدنیّ!4( النشاط )

النص -29 هذا حسب …عت 

األحوال!1 جمیع فی للقلب عدوّ الکولیسترول أعداء!2( ثالثة اإلنسان لقلب )
الحرکة!3 قلّة هو اإلنسان لقلب الجدید العدو المُدن!4( فی القلبِ أمراضِ أکثرُ انتشرَ )

مصاقرها:الخطأعیّن-31 و  األیعال تججمة عن
اجتمعت:1 )اجتماع(جمع( تُوجد:2کرد )ایجاد(میپدید( آورد
یؤثّر:3 )تأثیر(میاثر( تضعّف:4گذارد )تضعیف(میضعیف( کند

دارد.-(آشنا)آزمون تأثیر شما کل تراز در و است اجباری سؤاالت این به دادن پاسخ
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( 7:ةصفحدهمپایةعمومی                                                       آذر41آزمون-(3پروژة

رابطه -31 چه الهی پیامبران نگاه است؟در برقرار معاد و توحید میان ای

اپیشآنان(1 امانیاز خدا، رامانیبه آخرت کردهبه الزممطرح را آن و بهةاند دانستهایمان اند.خدا

ا(2 از پس امانیآنان خدا، رامانیبه آخرت کردهبه ومطرح دادهاند قرار خود دعوت سرلوحة را معاد اند.تنها

ا(3 از پس امانیآنان خدا، رامانیبه آخرت کردهبه الزممطرح را آن و دانستهةاند خدا به اند.ایمان

اپیشآنان(4 امانیاز خدا، رابهمانیبه کردهآخرت ومطرح دادهاند قرار خود دعوت سرلوحة را معاد اند.تنها

راه -32 زیر، ابزارهای از تعداد چه کریم، قرآن آیات است؟بنابر شیطان توسط انسان فریب های

قمار و شراب الف(

دادن جلوه زیبا گناهکارانب( اعمال

طوالنی آرزوهای با فریفتن ج(

گ هر از بعد کردن توبه ناهد(

مورد(1 مورد(2یک مورد(3دو مورد(4سه چهار

اخروی»و«یویدنیزندگ»-33 شده«زندگی توصیف چگونه قرآن بیان اند؟در

کم(1 و بازی و یقیحقیزندگ–ارزشسرگرمی

کم(2 و بازی و گذرایخواب–ارزشسرگرمی و کوتاه

بی(3 و بازی و یقیحقیزندگ–ارزشسرگرمی

و(4 بیسرگرمی و گذرایخواب–ارزشبازی و کوتاه

به -34 آخرت یاد از غفلت و مرگ از میغفلت پدید افراد از دسته کدام برای آید؟ترتیب

وجود(1 با که معاد فراموشیمیلمنکران راه جاودانگی، مرگبه میاز پیش هوسرا در که معاد به قلبی ایمان بدون معتقدان ـ شدهگیرند. غرق اند.ها

وجود(2 با که معاد فراموشیمیلمنکران راه جاودانگی، مرگبه میاز پیش نمیرا که معاد منکران ـ کنند.گیرند. بیرون ذهن از را مرگ فکر توانند

داده(3 قرار معبود را دنیا که معاد به قلبی باور و ایمان بدون نمیمعتقدان که معاد منکران ـ ذهناند. از را مرگ فکر کنند.توانند بیرون

داده(4 قرار معبود را دنیا که معاد به قلبی باور و ایمان بدون هوسمعتقدان در که معاد به قلبی ایمان بدون معتقدان ـ شدهاند. غرق اند.ها

قر -35 آیات با اآمطابق و دنیوی نیکی طالب که کسانی ویژگی کریم، بهرةیورخن و نصیب اعالم از پس قرآن و است کدام چهآناند، ها،

مینکته گوشزد را د؟کنای

ـ(1 ایمان همراه به کوشش و «کنید؟نمیهاندیشاآی»سعی

آتش(2 عذاب از دوری «کنید؟نمیهاندیشاآی»ـدرخواست

ـ(3 ایمان همراه به کوشش و سریع»سعی استخداوند «.الحساب

دور(4 آتشیدرخواست عذاب سریع»ـاز استخداوند «.الحساب

سؤالهدف دفترچة در درس هر شروع از قبل گذاری
خودرابنویسید:01گذاریچنداز،هدف(1دینوزندگی)هایگوییبهسؤاللطفاًقبلازشروعپاسخ

هر می01از سؤال چند به بدهید؟سؤال صحیح پاسخ توانید
از چند قبل آزمون در شما است؟01عملکرد بوده

چیست؟گذاریهدف امروز آزمون برای شما
از قبل01چند ازهدفآزمون چند امروز01گذاری آزمون برای

زندگیدین (1)و

دقيقه11

یقه و اندیشهتفکر

پنجره پرواز، پر زندگی، ایهدف

آیندة روشنایی، روشنبه

01تا00هایصفحه
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( پایةآذر41آزمون-(3پروژة 8:ةصفحدهمعمومی

سرمایةعکس -36 از گرفته نشأت زشتی و گناه مقابل در دادن نشان شدةالعمل شریفهانسانمطرح آیة کدام خوشیدر مانع و هایاست

است؟دنیاییزودگذر کدام

اللّوامو»(1 بالنفس اقسم عقل«ةال ـ

و»(2 نفس فأو تقواهااهلهمماسواها و عقل«فجورها ـ

و»(3 نفس فأو تقواهااهملهماسواها و وجدان«فجورها  ـ

اللّوامو»(4 بالنفس اقسم وجدان«ةال ـ

می -37 توصیف چگونه را مرگ )ص(، خدا سرسول زیر را آن جایگاه و اهمیت چگونه معاد منکرین و میؤکنند برند؟ال

میان(1 ارتباط ـابزار آخرت و بِذلکما»دنیا «عِلمٍمِنلهُم

ارت(2 دنیاابزار میان ـباط آخرت یُهلِکُ»و «رهالدَّالّاناما

ـ(3 بشر روح هوشیاری عِلمٍ»مایة مِن بذلکَ لَهُم «ما

ـ(4 بشر روح هوشیاری الّاما»مایة «الدَّهریُهلِکُنا

می -38 اشاره موضوع این به قیامت سورة در چیزی چه بیان از بعد کهخداوند آن»کند سرانگشتان همانبلکه نیز را کهها مجدداًگونه بوده،

می فاطرو«کنیمخلق سورة آیات در او چیستتوصیة مسئله این بهتر درک برای معاد ناباوران ؟به

بود(1 کرده فراموش را خود نخستین آفرینش که حالی در زد، مثلی ما متعال–.برای خداوند قدرت با خود قدرت نکردن قیاس

استخوان(2 تنها آننه حالتهای به را میها در متعال–.آوریماول خداوند قدرت با خود قدرت نکردن قیاس

استخوان(3 تنها آننه میهای در اول حالت به را به–.آوریمها طبیعتةمطالعپرداختن در زندگی و مرگ همیشگی جریان

بود(4 کرده فراموش را خود نخستین آفرینش که حالی در زد، مثلی ما به-.برای طبیعتةلعمطاپرداختن در زندگی و مرگ همیشگی جریان

مژدة -39 آنان به خدا که کسانی نشاط و شور عَلَیهمْخَوْفَال»دلیل هُمْفٌ ال می«یَحزَنُونَوَ ؟چیست،دهدرا

دارای(1 انسانی فوقچنین خستگیانرژی همتّی و میالعاده میناپذیر لذت خود کار از و  .بردشود

می(2 یکوی هیچ که بیداند جهان آن در او نیک نمیازکارهای  .ماندپاداش

است.(3 خدا راه در فداکاری آمادة همواره و ندارد مرگ از ترسی دیگر انسان

می(4 دنیا به محدود را زندگی که است هولناک و ناگوار کسانی برای مرگ که کولهمعتقدند با یا میبینند مواجه آن با گناه از شوند.باری

رااستداللازدستهکدام-41 آن معاد، امرهای حالت میودوریاز خارج ونشدنی انگیکیقرآنسازند رایهازهیاز معاد چیزیچهانکار

می کند؟معرفی

سنجمعاد–ضرورت(1 خود محدود قدرت با امرندیرا را آن یافتندیبعاریبسیو

خدا–ضرورت(2 قدرت نشناختن

خد-امکان(3 قدرت  انشناختن

سنجمعاد-امکان(4 خود محدود قدرت با امرندیرا را آن یافتندیبعاریبسیو
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41- Are you going to the cinema? Wait for me. I … with you!  

1) comes 2) am going to come        3) will come        4) come 

42- Which sentence is grammatically CORRECT?  

1) This wild animals live in the plains of Iran.  

2) There are three box on the table. 

3) We are going to invite all the child to the birthday party.  

4) Look at those two mice under the bed!     

43- “Iran” is a proper noun; …, “country” is a common noun. We capitalize the first letter of proper nouns. 
1) in this way 2) then 3) verily   4) however    

44- It is a fact that water is the most important …that our bodies need. 

1) drop 2) liquid    3) wonder      4) blood     

45- Our next-door neighbor asked us to take care of his … while he was away on vacation. 

1) planets  2) plants  

3) places 4) plains 

46- On cloudy days, you can hear sounds that are far from you better than in … weather. 

1) clear 2) near 3) beautiful  4) different

I arrived in London at last. The railway station was big, black and dark. I did not know the way to my 

hotel, so I asked a porter. I not only spoke English very carefully, but very clearly as well. The porter, 

however, could not understand me. I repeated my questions several times and at last he understood. He 

answered me, but he spoke neither slowly nor clearly. “I am a foreigner,” I said. Then he spoke slowly,

but I could not understand him. My English teacher never spoke English like that! The porter and I 

looked at each other and smiled. Then he said something and I understood. “You’ll soon learn

English,” he said. I wonder. In England, each man speaks a different language. The English understand

each other, but I don’t understand them! Do they speak English? 

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

1) was from England  2) knew London very well 

3) arrived at night  4) didn’t like English

48- The underlined word “at last” in the passage means … . 

1) finally  2) hardly 3) carefully 4) happily 

49- The underlined word “that” refers to … . 

1) the way the writer spoke English 2) the way the porter spoke English 

3) the way his teacher spoke English 4) the way he talked to the porter 

50- The reason why both of them smiled was that … . 

1) the writer told a funny joke 2) the porter told something funny 

3) they understood one another 4) they were friends 

PART B: Reading Comprehension 

Directions: Questions 47-50 are related to the following passage. Read the passage and decide which 

choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

PART 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 your answer sheet. 

سؤالهدف دفترچة در درس هر شروع از قبل گذاری
پاسخ شروع از قبل سلطفاً به انگليسیهایؤالگویی هدف(1)زبان از، چند بنویسید:01گذاری را خود

هر می01از سؤال چند به بدهید؟سؤال صحیح پاسخ توانید
از چند قبل آزمون در شما است؟01عملکرد بوده

چیست؟گذاریهدف امروز آزمون برای شما
از قبل01چند ازهدفآزمون چند امروز01گذاری آزمون برای

انگلیسی (0)زبان
Saving Nature

Wonders of Creation

ابتدای Readingتا

94تا00هایصفحه

دقيقه12
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، ، ، ...
(3) (2)ش�ل (1)ش�ل ش�ل

C A'

A

B

B'

  
  

  

  

ازيكدام از اين دو گروه نباشند، چند نفر فقط در يكنفر عضو هيچ 5نفر عضو گروه تئاتر هستند. اگر20نفر عضو گروه سرود و15نفره،35يك كالسدر- 51

  اين دو گروه عضو هستند؟

1 (202( 25  3 (304( 15  

]بازة- 52 ,a )2   كدام است؟ aعدد صحيح فرد است. حدود 5، دقيقًا شامل1

1 (a 10 122( a 6 7  3 (a 10 124( a 6 7  

  هاي توپر، چند تا است؟دايره ددر جملة بيستم الگوي زير، تعدا- 53

1 (81    

2( 100  

3 (144    

4( 121  

شود. قدرنسبت اين دنباله كدام است؟واحد اضافه مي12، اگر قدرنسبت را مجذور كنيم، به جملة هفتم دنباله،ntدر دنبالة حسابي با جملة عمومي- 54

  (جملة اول ثابت است.)

  1 )14يا -2) 3  2 )2 2يا -1) 1

  جملة اول است.)  ،4دهيم. واسطة حسابي بين دو عدد وسط كدام است؟ (، چهار واسطة هندسي قرار مي972 و 4بين دو عدد- 55

1 (1442( 162  3 (724( 24  

ab، abچهار جملة ناصفر -56
2، bوb a 1،دهند. مجموع اين چهار جمله، كدام است؟ميتشكيل دنبالة هندسيترتيب به)ab، (.جملة اول است  

1 (252( 35  3 (554( 45  

aاگر- 57 1 nو3 na a  1 2   دهد؟هاي زير، يك دنبالة هندسي را نمايش مييك از دنبالهباشد، كدام4

1 (na 12( na  2  3 (na  34( na  4  

BBدر شكل زير،- 58 AA  CBو3 CA  sinحاصلاست.2 cos   كدام است؟  

1 (3 5
4    

2( 2 5
3  

3 (5 1
4    

4( 5 1
2  

دقيقه35) 1رياضي (
جموعه، الگو و دنبالهم

مثلثات
هاي جبريبارتعهاي گويا وتوان

53تا 1هايصفحه

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

10عملکرد شما در آزمون قبل چند ازبدهید؟توانید پاسخ صحیحسؤال به چند سؤال می10از هر
گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟هدفبوده است؟

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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    11: ةصفح  دهم رياضياختصاصي  99آذر14آزمون- ) 3پروژة (

A
B

CE

D

A

B C
H

60
5

45

0

0

ABC،ACالساقيندر مثلث متساوي- 59  Aو12  30EC است. نسبت
AB

EC)كدام است؟ || AB)  

1 (2
3    

2( 3
4  

3 (3
3    

4( 3 3
8  

  است؟ABHبرابر مساحت مثلثچندACHشكل مقابل، مساحت مثلثABCدر مثلث -60

1 (2    

2( 3  

3 (2    

4( 2 2  

61-    يك از عبارات زير درست است؟افزايش يابد، كدام225تا180ازاگر زاوية

1 (sin   تر است.بيشcosاز مقدارهمواره مقدار

2( cos   يابد. ابتدا افزايش سپس كاهش ميمقدار

3 (sin     يابد. همواره افزايش ميمقدار

cosهمواره )4 cot    .است  

اگر -62    45 msinو180 
 

5 1
  كدام است؟mباشد، حدود3

1 (,   

1 2
5 5  2( ,   

1 2
5 5  

3 (, 
  

1 2
5 5  4( ( , )


1 3 2 2
5 10  

cotاگر -63 cos   sinو0 tan  2 0   گيرد؟، در كدام ناحية مثلثاتي قرار ميباشد، انتهاي كمان زاوية

  چهارم )4سوم) 3  دوم )2اول) 1

  .)نيمساز هر ناحيه هستنددهندةها نشانچين(خط؟نيستكدام گزينه درست -64

        
1 (tan cot   2( sin cos     3 (cos cot   4( sin cos     

y

x

45
0

y

x
45

0

y

x

45
0

y

x45
0
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    12: ةصفح  دهم رياضياختصاصي  99آذر14آزمون- ) 3پروژة (

a

)باشد تادر كدام ناحية دايرة مثلثاتي xزاويةانتهاي كمان -65 tan x)( cot x) 1   ؟شودمثبتعددي1

  ربع اول يا سوم )2  ربع اول يا دوم) 1

  ربع دوم يا سوم )4  ربع دوم يا چهارم) 3

yاگر خط- 66 (m )x n   1 x، با جهت مثبت محور5 )بسازد و از نقطة45ها زاوية , )1 mعبور كند، در اين صورت3 nكدام است؟  

1 (6  2( 
2 52  

3 (9  4( 
2 82  

xاگر -67   180 sinباشد، حاصل225 xcos x cot x   21 2   كدام است؟1

1 (cot x 1  2( cot x1   

3 (tan x 1  4( tan x1   

tanاگر -68 x tan x m
cos x cos x

 
 1 sinباشد، حاصل1 x cos x4   (مخرج كسرها مخالف صفر است.)كدام است؟ 4

1 (
m2
4  2( 

m
 2

41   

3 (
m2
8  4( 

m
 2

81   

  ؟استنادرستقطعاًبه صورت زير روي محور نمايش داده شود، كدام گزينه aهاي پنجم و سوم عدداگر ريشه -69

1 (a a4 2     

2( a a2 4   

3 (a a3 4   

  كدامهيچ )4

20عدد- 70 3   بين كدام دو عدد صحيح متوالي قرار دارد؟30

1 (,4 3  2( ,5 4  

3 (,6 5  4( ,7 6  
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    13: ةصفح  دهم رياضياختصاصي  99آذر14آزمون-  )3(پروژة

A

C

E

F

D
x x

B

4

6

2 -1

A

C

E

F

D

B

3

2

  
  
  
  

  

ABخطپاره- 71    واحد باشد؟ 3به فاصلةBوAرا در نظر بگيريد. چند نقطه در صفحه وجود دارد كه از7

1( 1    2( 2  

  صفر )4    شمار بي )3

 ةفاصل ،نباشدواقعBوAروي خط گذرنده ازC ةواحد باشد. اگر نقط 8برابر باBCخطواحد و طول پاره12برابر باABخطكه طول پارهكنيدفرض- 72

  تواند باشد؟د ميحچند واCوAبين دو نقطة

1( 2    2( 3  

3( 4    4( 5  

  مركز اين دايره ... مثلث است.  .اندرو سه رأس مثلث روي محيط دايره واقعدر شكل روبه- 73

  هايروي يكي از ميانه )1

  نقطه همرسي نيمسازهاي داخلي )2

  هاينقطه همرسي عمودمنصف )3

  هاينقطه همرسي ارتفاع )4

ABاگرABCدر مثلث« ةدر اثبات عكس قضي- 74 ACگاه، آن B C«با استفاده از برهان خلف، فرض اوليه كدام است؟ ،  

1( AC AB    2( AC AB  

3(  B C    4(  B C  

  ، كدام است؟CFلوزي است. طولDEFBدر شكل مقابل، چهارضلعي- 75

1( 8   

2( 7  

3( 6  

4( 5  

DEدر شكل زير اگر -76 || FCوEF || BCآنگاه ،AB
AD

  برابر با كدام است؟

1( 49
25  

2( 25
4  

3( 5
2  

4( 7
2  

دقيقه15)1(هندسه

هاي هندسي و استداللترسيم
تالس، تشابه و كاربردهاي آنقضيه

37تا 9هايصفحه

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

10عملکرد شما در آزمون قبل چند ازبدهید؟توانید پاسخ صحیحسؤال به چند سؤال می10از هر
گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟هدفبوده است؟

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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    14: ةصفح  دهم رياضياختصاصي  99آذر14آزمون-  )3(پروژة

A

E

D C

F

Bx

8

4

6

12

C

DA

B

AFقطع كند، آنگاه حاصلFرا درAC، ضلعBDاست، اگر امتدادAMوسط ميانةD، نقطةABCدر مثلث- 77
AC

  ؟كدام است

1( 1
2    2( 1

3  

3( 1
4    4( 2

5  

MNدر شكل زير- 78 || BC2و
7

MN
BC

مساحت مثلث ،BNCچند برابر مساحت مثلثABNاست؟  

1 (2
7    

2 (7
2  

3 (5
2    

4 (2
5

  كدام است؟ xاند. موازيDCوAB،EFهايخطدر شكل زير پاره- 79

1( 15
3  

2( 16
3  

3( 14
3  

4( 13
3  

  لزوماً ... .BDمتقاطعند. امتدادQدرCDوABو امتدادهايPدرBCوADامتدادهايزيردر شكل- 80

  عمود است. PQبر )1

  گذرد. ميPQاز وسط )2

  است. ADCنيمساز زاوية )3

  است. ABCنيمساز زاوية )4
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    15: ةصفح  دهم رياضياختصاصي  99آذر14آزمون- ) 3پروژة (

0 0

1 12 2

3 3

)آمپرسنج )A )آمپرسنج )B

)آمپرسنج )C

2.01A

  

  
كند، ... نيروي مقاومت هواي وارد بر شخانه، ازسنگ) كه وارد جو زمين شده و در نهايت به سطح زمين برخورد ميسازي سقوط يك شخانه (شهابمدلدر- 81

  ترتيب از راست به چپ) نظر كرد. (بهبر اثر تغيير فاصله از مركز زمين ... صرفير وزن آنيتغ

  وانتميهمانند،) 2    توانهمانند، نمي )1

  توانبرخالف، مي) 4    توانبرخالف، نمي) 3

.mgتوان قرار داد؟را ميSIيك از پيشوندهايترتيب از راست به چپ كدام بهو، به جايروروبهبراي برقراري تساوي- 82 mcN
s

 



1

210 1  

1 (d وda    2 (h وk  

3 (daوd    4 (k وh

  ؟ترين آمپرسنج كدام استدقيقهاي زير،نشان داده شده در شكل(C)و(B)،(A)هايدر بين آمپرسنج- 83

1 (A  

2 (B  

3 (C  

  هر سه آمپرسنج دقت يكساني دارند.) 4

(پر كرد؟طور كاملتوان حجم حفرة داخل كره را بهاست. با چند گرم روغن ميkg1/8و جرم آنcm10شعاع يك كرة آلومينيمي- 84  3،

kg

m
 ــومينيم )kgو32700 آلـــ

m
  3800 روغن  

1 (320    2 (3200  

3 (80    4 (800  

نشان دهيم، كدام گزينه در مورد مقايسة اين فواصل cو a،bترتيب بااگر فاصلة ميانگين ذرات سازندة جامدات، مايعات و گازها در شرايط معمولي را به- 85

  درست است؟

1 (a b c     2 (a b c   

3 (a b c    4 (a b c  

دقيقه30)1فيزيك (

گيرييزيك و اندازهف
هاي فيزيكي موادويژگي

52تا 1هايصفحه

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

توانید پاسخ صحیح بدهید؟سؤال به چند سؤال می10خود را بنویسید: از هر10گذاري چند ازهدف
گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟بوده است؟ هدف10عملکرد شما در آزمون قبل چند از

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

mA( )hA 310
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    16: ةصفح  دهم رياضياختصاصي  99آذر14آزمون- ) 3پروژة (

10cm ج�وه

4/5a

a6

a2

a2

10cm

90cm 130cm

20cm

B

A

ج�وه

برابر چگالي 3اند. اگر چگالي مادة سازندة استوانهشكل زير، يك استوانة فلزي و يك مخروط فلزي روي سطحي افقي قرار گرفتهمطابق- 86

كند به فشاري كه استوانه به سطح زيرين خود واردبه سطح زيرين خود وارد ميمادة سازندة مخروط باشد، نسبت فشاري كه مخروط

  كند، كدام است؟مي

1 (1
4  

2 (4  

3 (4
3

  

4 (3
4  

  

شود. فشار كل در عمق يك متري از اينرين در مخزن بزرگ، عميق و روبازي ذخيره و نگهداري مييدر يك كارخانة ساخت لوازم بهداشتي، گليس- 87

Ngمتري آن است. (10مخزن، ... كيلوپاسكال ... از فشار ناشي از مايع در عمق
kg

 /gچگالي گليسيرين،10
cm31 و فشار هوا در محل25

Pa510(.است  

  تر، كم5/12) 2    تر، بيش5/12) 1

  تر، بيش5/112) 4    تر، كم5/112 )3

ناپذيرباشد. اگر مقداري از يك مايع كه با جيوه اختالطميcm10برابر باو ارتفاع جيوة درون آنيكسانآندر تمام نقاطلوله، سطح مقطعزيردر شكل- 88

نسبت به حالت قبلوارد بر كف لوله از طرف مايعات داخل آنبرسد، نيرويcm20طوري كه ارتفاع مايع باالي سطح جيوه بهاست، روي جيوه بريزيم، به

/gشود؟ (چگالي جيوه و مايع بهچند برابر مي ترتيب
cm313 /gو6

cm33   است.)4

1 (3   

2 (2  

3 (5/1  

4 (5/0  

مترباشد، فشار هواي محيط چند سانتيAبرابر فشار در نقطة B،7/1اي در حال تعادل است. اگر فشار در نقطةدر شكل زير، جيوه درون ظرفي شيشه- 89

  جيوه است؟

1 (65  

2 (70  

3 (75  

4 (80  
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    17: ةصفح  دهم رياضياختصاصي  99آذر14آزمون- ) 3پروژة (

خلأ

ج�وه

60cm

لولۀ

لولۀ

A

B

70cm
75cm

ج�وه

گاز

پ�ستون

لايروغن

برابر قطر مقطع شاخه سمت چپ باشد، در صورتي كه در 2شكل زير در حال تعادل است. اگر قطر مقطع شاخة سمت راستUمقداري جيوه در لولة- 90

اش چندبريزيم، پس از برقراري مجدد تعادل، سطح جيوه در شاخة سمت راست نسبت به مكان اوليهcm8/40شاخة سمت چپ ستوني از آب به ارتفاع

  است.) SIواحد13600و1000ترتيب  رود؟ (چگالي آب و جيوه بهمتر باال ميميلي

1 (24    

2 (20  

3 (10  

4 (6  

gزيراگر در آزمايش توريچلي نشان داده شده در شكل- 91 ، به جاي جيوه از مايعي به چگالي
cm38استفاده كنيم، فاصلة سطح آزاد مايع در لوله و ظرف

، بعد از تعويض مايع، در انتهاي لوله همچنان خأليابد؟ (لولة آزمايش به اندازة كافي بلند استنسبت به حالتي كه در آن جيوه است، چند درصد افزايش مي

/gواست
cm

 ــوه 313 جي 6(  

1 (30    

  41تقريبًا) 2

  59تقريبًا) 3

4 (70  

cmزيردر شكل- 92     شود، ... است. وارد ميAطور وارون درون يك ظرف جيوه قرار دارند. نيرويي كه به انتهاي لولة به210، دو لولة مشابه با سطح مقطع

)Ng
kg

 10g/ و چگالي جيوه
cm313   است.)6

1 (N    5حداقل

2 (N   8/6حداكثر

3 (N   5حداكثر

4 (N   8/6حداقل

ارتفاعتعادل، اختالفمجددرا به آرامي روي پيستون بدون جرمي قرار دهيم، پس از برقراري kg2اي به جرمشكل زير، اگر وزنهدر حال تعادلدر مانومتر- 93

/gشود. مساحت قاعدة پيستون چند سانتيمتر ميسانتي 5شكل،Uروغن در دو شاخة لولة متر مربع است؟ (
cm

  30 روغن و از اصطكاك8

  نظر نماييد.) پيستون و ديوارة مخزن صرف

1 (5   

2 (50  

3 (500  

4 (5000  
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    18: ةصفح  دهم رياضياختصاصي  99آذر14آزمون- ) 3پروژة (

مخزن

5cm

ج�وه

گاز

5m

h

A

ρ

ρ

گاز

=1/35
=5/4

37
0

40
60

cm
cm g
g

cm
cm1

2 3

3

شكل چندUدرصد كاهش دهيم، اختالف ارتفاع جيوه در دو طرف لولة5/12در مانومتر در حال تعادل شكل زير، اگر فشار مطلق گاز درون مخزن را- 94

Pشود؟ (متر ميسانتي kPa0 102،g/
cm

 ــوه 313 جي Ngو6
kg

 10 (  

1 (5/2     

2 (5  

3 (5/7    

4 (10  

  

  

Ngچند متر است؟ (hكيلوپاسكال باشد، ارتفاع160برابر باAاگر در شكل زير، فشار در نقطة- 95
kg

 10،g

cm
  31،g/

cm
  30 و فشار8

5هوا   پاسكال است.) 10ي محيط

1 (2    

2 (3  

3 (4  

4 (5  

  

sinمتر جيوه است؟ (اي گاز درون مخزن چند سانتيدر مجموعة در حال تعادل نشان داده شده در شكل زير، فشار پيمانه -96 / 37 0 و6

g/
cm

 ــوه 313 جي 5 (  

1 (/10 4  

2 (/14 4  

3 (/18 4  

  اطالعات مسأله كافي نيست. ) 4
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    19: ةصفح  دهم رياضياختصاصي  99آذر14آزمون- ) 3پروژة (

(1)

(2) (3)

A

B

C

  ور در آن، ... وارد بر اجسام درون يك شاره يا غوطهخالصنيروي شناوري- 97

    الزاماً باالسو است. ) 1

  سو است. الزاماً پايين) 2

    سو باشد. تواند باالسو يا پايينمي) 3

  شود. در تمام جهات به جسم وارد مي) 4

  ترتيب از راست به چپ) روي ... . (بهكنيم كه شاره ... است و گران، فرض ميو بدون تالطممدل آرماني و ساده شدة يك شارة در حال حركتدر- 98

  ناپذير، نداردتراكم) 2    پذير، ندارد  تراكم) 1

  ناپذير، داردتراكم) 4    پذير، داردتراكم) 3

) لوله3) و (2)، (1هاي (است. اگر قطر مقطعحركتاز چپ به راست دراي با سه سطح مقطع مختلفاي در لولهآب با جريان اليه،مطابق شكل زير- 99

d2،dترتيب برابر با به
  دهد؟) را به درستي نشان مي3و ( )2)، (1در مقاطع ((v)آب نتندي جريابين ةباشند، كدام گزينه رابطdو2

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

2 (v v v 1 2 34 2  

3 (v v v 1 2 3
1 1

16 4    

4 (v v v 1 2 316 4  

cm بهCوBهايدر شكل زير، سطح مقطع لوله- 100 /جريان يكنواخت وناپذيري بااست. اگر شارة تراكمcm250و225ترتيب برابر با L آهنگ
s

1 از5

Acmلولة وارد شده و با تندي
s

cmچندCعبور كند، تندي عبور شاره از لولةBاز لولة40
s

  است؟

1 (50  

2 (30  

3 (20  

4 (10  
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    20: ةصفح  دهم رياضياختصاصي  99آذر14آزمون-  )3(پروژة

  

  

Aهايتعداد الكترون- 101 2 ،3
Bهايبرابر تعداد الكترون2 2هاي اتم عناصراختالف تعداد پروتوناست. اگرAوBخواص ،باشد13برابر

  مشابه كدام يك از عناصر زير است؟Bشيميايي عنصر

1 (C6    2 (F9  

3 (O8    4 (Al13  

/چند مول مس شامل- 102  243 01   اتم مس است؟10

1 (5    2 (/0 5  

3 (2    4 (/0 4  

  است؟درستهاي زيريك از عبارتكدام- 103

  شود. پرتوهاي الكترومغناطيس را شامل مي ةاي از گسترنور مرئي بخش گسترده) 1

  گيري كرد. هاي آن را مستقيماً اندازهتوان ويژگيهاي فوق پيشرفته ميبا وجود دور بودن خورشيد با دستگاه) 2

  كند. ها را ايجاد مياي پيوسته از رنگگسترهبه وسيلة منشور،رشيدنور خو ةتجزي) 3

  . تر استانرژي نور آبي از نور سرخ كم) 4

  است؟  نادرستكدام گزينه- 104

  تنها شامل چهار خط يا طول موج رنگي است.  ،) طيف نشري خطي ليتيم در گسترة مرئي1

  گويند. دارد، نشر مييندي كه در آن يك مادة شيميايي با جذب انرژي، از خود پرتوهاي الكترومغناطيس گسيل مياها به فردانشيمي) 2

  كند.طوري كه اگر مقداري از محلول يك نمك را با افشانه روي شعله بپاشيم، رنگ شعله تغيير مي به ،ها شعلة رنگي دارندهمة نمك) 3

  ترين طول موج در طيف نشري خطي عنصر هيدروژن است. بيشباخط رنگيدار، مشابههاي ليتيمرنگ شعلة حاصل از نمكطول موج) 4

  شود؟رنگ بنفش مشاهده مي ،زيرعناصرطيف نشري خطي چند عنصر ازناحيه مرئيدر- 105

  * هليم    * هيدروژن

  * ليتيم    سديم* 

1 (1    2 (2  

3 (3    4 (4  

   ؟توان به كار بردمينشري خطي كدام ذرهبراي تفسير طيفرامدل بور -106

1 (H2
1     2 (4

2 He  

3 (H2
1     4 (7

3 Li  

  

دقيقه25 )1شيمي (

كيهان زادگاه الفباي هستي
38تا 1هايصفحه

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

توانید پاسخ صحیح بدهید؟سؤال به چند سؤال می10خود را بنویسید: از هر10ازگذاري چندهدف
گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟بوده است؟ هدف10عملکرد شما در آزمون قبل چند از

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

ww
w-
ka
no
on
-ir

www.kanoon.ir



    21: ةصفح  دهم رياضياختصاصي  99آذر14آزمون-  )3(پروژة

  هستند؟نادرستهاي زيراز عبارتچه تعداد- 107

  توانست طيف نشري خطي عناصر را توجيه كند.  ،انرژيهايدر نظر گرفتن سطحكوانتيدهبور با -

  داراي انرژي كمتري است.  ،بيشتري داشته باشد ةهرچه الكترون از هستة اتم فاصل -

  .داردالكترون را32الية چهارم الكتروني اتم، حداكثر گنجايش -

  1) 2    صفر) 1

3 (2    4 (3  

  دام گزينه به درستي بيان شده است؟ك- 108

nاي با عددهاي كوانتوميزيراليه) 1  lو5    الكترون را دارد. 18حداكثرتوانايي پذيرش ،4

lاي با هحداكثر گنجايش زيرالي) 2    الكتروني سوم آن است.  ةيك اتم برابر حداكثر گنجايش اليدر3

  تواند قرار بگيرد. الكترون مي10حداقل dدر زيرالية) 3

  دو برابر شمارة آن اليه، زيراليه وجود دارد.  ،در هر اليه) 4

109 -Sn   درستي آمده است؟در كدام گزينه به50آرايش الكتروني الية ظرفيت اتم

1 (d s p10 2 24 5 5    2 (s p2 24 4  

3( d s p10 2 33 4 4    4 (s p2 25 5  

  هاي زير درست است؟چه تعداد از عبارت- 110

  تواند اتم خنثي يا كاتيون باشد. گونه مي آنباشد، dترين زيراليه، زيراليةبيروني ،آرايش الكتروني يك گونهدرالف) اگر

  رسند. به آرايش گاز نجيب قبل از خود ميو تشكيل يون پايدار، با از دست دادن الكترونعناصرايدورههاي ستون يك و دو جدولاتم ةب) هم

  اي خود الكترون تك دارند. نقطه -در آرايش الكترون ،عناصرايجدول دوره p ةهاي موجود در دستپ) بسياري از اتم

  جيب دليل خوبي براي پايداري اين عنصرهاست. ت) آرايش الكتروني گازهاي ن

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

  

  

Aبا توجه به ذرات- 111
Z E1 ،A

Z D


1
2،A

Z CوA
Z B2كدام گزينه درست است؟ ،(A,Z )1  

Bتواند همميC) اتم1   باشد. مكان اتم

2 (C Eاندازهالزاماً همچگالي اتم   است.و مشابه چگالي اتم

BنميDاتم) 3   اي (تناوبي) قرار داشته باشد.در يك خانه از جدول دورهتواند با اتم

D) تعداد الكترون4 Bتواند با تعداد الكترونكند، ميها مبادله ميدر واكنشهايي كه اتم هاواكنشدرهاي مبادله شده توسط اتم

  برابر باشد.

آشنا (گواه)- )1شيمي (
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    22: ةصفح  دهم رياضياختصاصي  99آذر14آزمون-  )3(پروژة

112 -A Bبرابر با .......... است و بهباتوجه به شكل زير، قسمت A، ميجاي قسمت رارا قرار داد. (جرم پروتون و نوترونتوان ............ عدد از قسمت

amu   فرض شود.)ترون ناچيزكو جرم ال 1يكسان و برابر با

1 (C 12126 12    

2 (C 12156 12  

3 (C 12126 6    

4 (C 12156 6  

113 -A (II)از راست به چپكه به ترتيبصورت جداگانهبهCوB،با پاشيدن سه محلول نيترات و ليتيمدر آنها سديم سولفات، مس

(ها)، به نور نشر شده ازشويم. نور نشر شده از كدام شعلهآبي چراغ گاز آزمايشگاه مي ةايم، موجب تغيير رنگ شعلكربنات حل كرده

تر است؟مپ نئون، شبيهال

1( C    2( B  

3( A , B    4( B , C  

  به ترتيب از راست به چپ در كدام گزينه آمده است؟(پ)پرسشنادرستو پاسخ(ب)و(آ)هايپاسخ درست پرسش- 114

    نمايد؟ديگر، انرژي را به چه صورت جذب يا نشر مينگام انتقال از يك اليه به اليةالكترون هآ) 

  اي به چه ميزان انرژي نياز است؟ب) براي باال رفتن از هر پله

     پ) انرژي در نگاه ماكروسكوپي چگونه صورتي دارد؟

  كوانتومي –كافيمعين و –اي) پيمانه2  پيوسته –معين و كافي –اي) پيمانه1

  پيوسته –ميزان دلخواه –) پيوسته4  كوانتومي –ميزان دلخواه –اي) پيمانه3

  است؟نادرستگزينهكدام- 115

  گرايد.هاي مس، اگر در شعله قرار گيرند، رنگ آبي شعله به سبزي مي) نمك1

  هاي طيف نشري عنصرها در ناحيه مرئي قرار دارند.خط ةهم) 2

  چهار خط يا نوار رنگي وجود دارد. در ناحيه مرئي ،خطي هيدروژن) در طيف نشري3

  تواند به شناسايي فلزهاي موجود در آن كمك كند.) بررسي طيف نشري خطي يك نمونه، مي4

Fe B

AC
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  ترتيب از راست به چپ) (بهكند؟درستي تكميل ميهاي زير را بهكدام گزينه عبارت -116

  يابند.انتقال مي.........هايها به اليههاي آني انرژي داده شود، الكترونها در حالت پايه به حد كاف) اگر به اتمآ

  يابد.مي.........هاي الكترونيب) در اتم هيدروژن، هرچه از هسته دورتر شويم، اختالف سطح انرژي اليه

  يابد.مي.........الكترونيهاي  داده شده به اليهنسبت ةپ) در مدل كوانتومي اتم، با فاصله گرفتن از هسته، شمار

  كاهش –افزايش –ترپايين) 2    افزايش –كاهش –ترپايين) 1

  افزايش –كاهش –باالتر) 4    افزايش –افزايش –باالتر) 3

lةظرفيت الكتروني زيراليحداكثرچهارم به ةظرفيت الكتروني اليحداكثرنسبت- 117  كدام است؟2

1 (6/2    2 (6/1  

3 (2/3    4 (4/1   

)با توجه به جدول زير حاصل عبارت- 118 (A B))
C
 23

  كدام است؟   2

  اليه ةشمار  هامجموع گنجايش الكتروني زيراليه

2  A 

C 3  

50  B 

  

1 (1    2 (9   

3 (16    4 (25  

f4 ةها وارد زيراليوارد كنيم. چند درصد الكترونf4وd5،s6،p5هايالكترون را طبق اصل آفبا به زيراليه25خواهيم تعدادفرض كنيم مي- 119

  شوند؟مي

1 (56    2 (14  

3 (28    4 (42  

؟نداردز نجيب راهاي زير آرايش الكتروني گايك از گونهكدام- 120

1 (H
1    2 (Ga 3

31  

3 (I53    4 (Fr87  


	jeld
	Q - omomi -14  AZAR 
	mt__99
	ge__14azar
	ph__14azar
	ch__99_14azar_Q

