


 تجربيتجربيدهم دهمپاية پاية
 9999بهمن10

  

گوييزمان پاسخشمارة صفحهشمارة سؤالتعداد سؤالنام درسعنوان

مي
عمو

  

  دقيقه10  3 101 )1و نگارش (فارسي
  دقيقه15  10115 )1عربي زبان قرآن (

  دقيقه20  20217 )آشنا(طراحي +)1دين و زندگي (
  دقيقه15  10419 )1انگليسي (زبان

صي
صا

اخت
  

  دقيقه30  205110 )1رياضي (
  دقيقه20  207113 )1شناسي (زيست

  دقيقه35  209116 )آشنا(طراحي +)1فيزيك (

  دقيقه20  20  111  20   )1شيمي (

  طراحان
  نام طراحاننام درس

يد اصفهاني، آگيتا محمدزاده، سيد محمد علي مرتضويخان پور، حمسپهر حسن  )1(فارسي و نگارش
  محمد داورپناهي، رضا يزدي، خالد مشيرپناهي، بهزاد جهانبخش، مجيد همايي  )1عربي زبان قرآن (

  بهاره حاجي نژاديان، شعيب مقدم، محمد آقاصالح، مرضيه زماني، ابوالفضل احدزاده، عليرضا ذوالفقاري زحل  )1دين و زندگي (
  نژاد، فريبا توكلي، علي شكوهيساسان عزيزي  )1(انگليسيزبان

خـواه   جمشـيد حسـينيزاده ـ  سـجاد حسـنپـور ـ   خانحسنسهيلنژاديان ـ  مهدي حاجيمحمد پوراحمدي ـ  داوود بوالحسني ـ هادي پالور ـ     )1رياضي (
  ـ مهدي نصرالهيوهاب نادريشكيب رجبي ـ نيما سلطاني ـ رضا سيدنجفي ـ محمد قرقچيان ـفر ـاسداله ذاكري

شاهين راضـيانـ   معين خنافرهـ   لومحمدرضا جهانشاهـ   محمدامين بيگدليـ   فرداميرحسين بهروزيـ   نويد اميديانـ   مهرزاد اسماعيليـ   عباس آرايش  )1شناسي (زيست
  ده ـزازاده ـ مهرداد محبي ـ مهدي مهديعبدالسالم رسولي ـ رضا قربان ـپورسهيل رحمان

  مصطفي كياني ـ مجتبي نكوئيانزاده ـ محمد قدس ـعبداله فقهـمحمدرضا شريفي ـكفشحميد زرين ـدشتيانميثماشكان توكليـ   )1فيزيك (

عليرضـا قنبرآبـادي   ـ  امـاميمسـعود علـوي ـ  زوارهرسول عابـديني ـ  نژاديانهادي حاجي ـ  امير حاتميان ـ  علي جعفري ـ  پوراحمدرضا جشاني  )1شيمي (
  ـ نويد يوسفيانصنعان نادري ـزادههادي مهدي ـعباس مطبوعي

  

  و ويراستارانمسئولين درس
مسئولين درس گروه  نام درس

مسئولين درس گروه  فيلتر نهايي  ويراستار ان علمي  آزمون
  مستندسازي

)1(فارسي و نگارش
زادهحميد لنجان
  اصفهاني

  - فاطمه فوقاني
  الناز معتمدي

  ليال ايزدي  -درويشعلي ابراهيميفاطمه منصورخاكي،  ميالد نقشي)1عربي زبان قرآن (
  محدثه پرهيزكار  -سكينه گلشني، محمد ابراهيم مازني، عليرضا ذوالفقاري  فاطمه فوقاني  )1دين و زندگي (
  سپيده جاللي  -محدثه مرآتي، فريبا توكلي، پرهام نكوطلبان  نسترن راستگو)1(زبان انگليسي

  حسين اسدزاده  ضميرعليرضا روشن  مهرداد ملوندي ـ علي مرشد  فروشانايمان چيني  )1رياضي (
  سادات هاشميمهسا  رفيعيكيارش سادات  ليدا علي اكبري–سپيده نجفي ـفرداميرحسين بهروزي  مهرداد محبي  )1شناسي (زيست

  آتنه اسفندياري  ضميرعليرضا روشن  انزابي ـ بهنام شاهنيبابك اسالمي ـ امير محمودي  كفشحميد زرين)1فيزيك (
  الهه شهبازي  پرستبنيامين خوش  مقدمزادهمحمد حسن –نژادسيدمحمدحسن معروفي ـ ايمان حسين  يعلي علمدار  )1شيمي (

  
  

  گروه فني و توليد
محيا اصغري  مدير گروه

فرددعلي موسويسي  مسئول دفترچه
  مسئول دفترچه: آفرين ساجدي/مدير گروه: اميرحسين رضافر  گروه عمومي

جالليمحمديعليمهين  آرايينگاري و صفحهحروف
  فريبا رئوفيمسئول دفترچه:/نسبفاطمه رسوليمدير گروه:  گروه مستندسازي

  حميد محمدي  ناظر چاپ
  

چي (وقف عام)بنياد علمي آموزشي قلم
  دانلود نمائيد.(صفحة مقطع دهم تجربي)توانيد از سايت كانونتوجه: دفترچة پاسخ تشريحي را مي
021 -6463تلفن:   -923نقالب بين صبا و فلسطين پالكدفتر مركزي: خيابان ا

  دقيقه165مدت پاسخگويي: 130دهم تجربي:د سؤالتعدا   



3:ةصفحدهمعمومي99بهمن01آزمون-(4)پروژة

گزینه-1 کدام است؟،در شده معنا درست واژه دو هر

قوی1 تناور: ـ برکه تاالب: بخت2جثّه( طالع: ـ ارزشمند حضیض: )

والی3 عامل: ـ آفتاب غروب فلق: نشانه4( آیت: ـ بزرگی عزم: )

بیت-2 دنادرستیکدام ارد؟امالیی

نگردد(1 همدم عاشقان با جز که / دارد عشق خوی که دارم دلی

نگردد2 عالم این در غم دیگر که / سعادت میر از بستانم خطی )

صخر3 کس دگر / نوشند خضر آب عام و خاص چو نگرددة( ماتم

بود4 زاهد وگر / کنندش زاهد بود فاسق اگر نگردد،( بلعم

به-3 زیر کسابیات چه از است؟ترتیب انی

خذالن رسد چه گویی ستمکاران، قصر بر / ما بر ستم رفت این دادیم، بارگه ما الف(

بی حاصل / نکرد باال سر عمر تمام در مجنون بید بهب( نبود شرمندگیحاصلی جز

خیّام1 فرغانی، سیف صائب2( خاقانی، )

صائب3 فرغانی، سیف خیّام4( خاقانی، )

وابسته-4 پیشینوع وابستههای نوع با گزینه کدام بیت است؟ن یکسان زیر بیت پیشین های

را» آشنا بنوازد آشنایی پیام به / صبحگاهی نسیم که امیدم این در شب «همه

بندد1 هنر ارباب در و معانی اسباب در / همّت و کاندیشه همه دارد آن بر را وی خرد )

قلع2 ممالک اطراف بر ب( همه / برآورده داری محکمها ذوالقرنین سدّ از آن ترنیاد

تنقّل3 ابدالدهر تا نبود را آن / یابند تو درگاه خدمت کز مرتبه هر )

سال(4 نظمبماند این جاییو ها افتاده خاک ذرّه هر ما ز / ترتیب

به-5 زیر ابیات در پیوسته ضمیر جایگاهچند در مفعولیةهست» ترتیب جایگاه«گروه در است؟«الیهمضافٌ» و آمده

میخانه- مستان به بهالهی / دیوانهعقل ات اتآفرینان

دردی- لجّبه انّماةکش فرود شأنش به آمد که / کبریا

باد- کور خود که گفتم دور غلط / باد دور بد چشم خوبرو، آن کز

ایشان- کز / صبوح جام به غریبان، شام فتوحبه را سحر و شام ست

ا- گل خاکم کنکه طور آتش من سراپای / کن انگور آب ز

به- را وارهانخدا هستیم تهمت این کز / خراباتیان جان

میخان- دهةبه آگاه جان و زنده دل / ده راه وحدتم

ساقیا- روزگار میبیا گردش از دلگیرم که / درآر گردش به

ـ1 یک سه2پنج( ـ یک چهار3( ـ دو ـ4( دو دو(

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

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

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

(1)فارسي
ادبيات تعليمي، ادبيات ستايش،

غنايي،،پايداری ادبيات

زندگي و سفر ادبيات

۱0تا01هايفحهص

دقيقه11

يقه
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گزینه-6 سپیدکدام ؟نیستشعر

خاطر  جاده(1 با بیها  قدمةها پکه/مانندیمداریتو را /رفتیمشبازیروز پیشهرچندی آن از / را تو /سپیده خروسان که / دمید کنند.تر سحر بانگِ

است.(2 آرام شب سرد، باد کرده ت/سر تار،آبرهیاز افقِ وحشبا/کیدر آآهنگِ/ها  اردکیقارقارِ من گوشِ به لطدر/کیلد؛یشب عبوسِ فِیظلمتِ

پمن/شب هستم.میگُینوایِدر

ماننده(3 را شغاد خاطرایحنجره/چاهِ در استةپُرخنجر تلخِشهیاندچون/من گورابِ برم  شرحه/ادیفر/درافتدیادیبه .دیآیشرحه

پ(4 در که بودمهیگریناباوربه/دمیدنشتیخورامنِیچندان شکسته گلو تبنگر/در درشتناک آختهغیچه من سرِ بآن/بر باورِ بودمغیدریکه بسته او /در

سراچاکنون مةکه پُشت پسِ حسرتجزهب/گذارمیاعجاز نیآهِ من .ستیبا

زیر-7 بیت در آرایه ؟نیستکدام

که» / زلفش روی زان است کنار بر نشیندمگر پریشان من چون «پیوسته

ایهام1 تشبیه2( )

تعلیل(3 تلمیح4حسن )

می-8 زیر بیت در را آرایه چهار یافت؟کدام توان

دست» از رفت و کشید محبّت شراب جان که / هنوز نبود اثر ما سر و پا و دست «ز

استعارهبخشیشخصیت(1 مراعات ـ کنایهـ ـ نظیر

تلمیح2 ـ مبالغه حس( ـ مجاز آمیزیـ

حس3 ـ مجاز ـ تضاد ـ جناس آمیزی(

ایهام4 مراعاتةنغمـ( ـ کنایهحروف ـ نظیر

دارد؟-9 بیشتری معنایی قرابت زیر ابیات با عبارت کدام

تختبه» نه و ماند تاج نه فریدون به / مال نه و ماند ملک نه سکندر

حساب در دیگری / را تو که خود حساب کن آن از سختبیش «گیرد

بنگردی.1 خویش حال از محالی هر به که کوش بدان )

باشد.2 مستغنی داور از بدهد خویشتن از داد که هر )

باشی.3 رسته ننگ از تا مدار ننگ آموختن از )

به4 را کس همه و مکن ضایع کس هیچ رنج حق( باش.سزا شناس

معنایی -11 ارتباط ابیات دیگر با بیت دارد؟کمتریکدام

چه1 / مروی الله و بهار گو بود دوست روی چو راحاجت( رامین و ویس بزم گل به ست

نباشد2 شکر قدر شیرین، عقیق پیش / نبیند چمن در گل رامین ویس روی جز )

سای3 ز رامینة( گون هزار بسازد ویسه هزار / مجنون و لیلی ز پر جهان تو

پ4 / ویس غیر نباشد ممکن گل هیچ رامین پیش ایاز( جز نبود محمود کس هیچ سلطان یش
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للتّرجمة الجواب في األدقّ و األصحّ (11-11):عيِّن

مُهَدِّئة»-11 حُبوباً لي فکتَبَ الطبيب الحنون أبي َمع فَراجَعتُ الصُّداعُ لَدیَّ «:!کانَ

سردرد(1 بودمدچار کردیم،شده رجوع پزشک سوی به مهربان پدر همراه به قرص،پس برایم او کرد!هاپس تجویز مسکّن ی

داشتم(2 سردرد قرص،من برایم پس کردم، مراجعه پزشک به مهربانم پدر همراه به آرامهاپس نوشت!یی بخش

بودم(3 کرده مراجعه پزشک به سردرد علّت به مهربانم پدر او،با آرامهاقرصپس نوشت!ی من برای بخشی

داشت(4 سردرد مهربانم رفتیم،پدر پزشک نزد به هم با قرص،پس آرامهاپس نوشت!ی برایش بخشی

فِي»-12 سَبعونَ و فيخَمسةٌ فائزینَ أَصبَحوا المدارس تلک تالميذ مِن السَّنة!المِئة نهایة «:امتحانات

دانش1 از درصد پنج و هفتاد مدرسهآموزان( شدند!آن موفق سال پایان امتحانات در ها

دانش2 مدرسه( آن درصد هفت و پنجاه در شدند!آموزان موفق سال پایان امتحانات در ها

دانشدرصدهفتوپنجاه(3 موفقاز سال پایان امتحانات در مدارس آن !شوندمیآموزان

دانش4 از درصد پنج و هفتاد سال پایان امتحانات در میآ( موفق مدرسه آن شوند!موزان

بينهمکلّعلي»-13 المحبّة و االتّحاد نقاط علي یصرّوا أن صوَرٍکماالمسلمين في اإلسالميّةِ األمّةِ إتّحاد :«!کالحجّمختلفةٍتَجَلَّي

نقاطانمسلمانهمة(1 بر پافشاریاتحادباید خودشان بین در دوستی که،کردندمیو امّتهمانطور شکل میاسالاتحاد جلوهگوناگونییهابه حج است!گرمثل شده

نقاطهر(2 بر باید کنداتحادمسلمان پافشاری بینشان در دوستی که،و اسالهمانطور امّت شکل میاتحاد جلوهگوناگونییهابه حج شود!میگرمثل

کنانمسلمانهمة(3 پافشاری خودشان بین در دوستی و یگانگی نقاط بر که،ندباید اسالهمانطور امّت شکل میاتحاد جلوههابه حج مثل مختلفی است!گری شده

کنندانمسلمانهمة(4 پافشاری خودشان بین در دوستی و یگانگی نقاط بر که،باید اسالهمانطور امّت شکل میاتحاد جلوههابه حج مثل مختلفی شود!میگری

عل»-14 یَمشونَ الّذینَ المؤمنونَ إذاالعبادُ و هوناً األرضِ سالماًیُخاطبُهمي یَقولونَ :«!الجُهالء

می(1 قدم وقار با زمین روی که هستند کسانی مهربان خدای آنبندگان با نادانی اگر و نرزنند به کند برخورد می میها !دهندپاسخ

آرامش(2 با زمین روی که هستند کسانی مؤمن فروتنیبندگان میو هرگراه و آنروند نادانان میاه مخاطب را میها آرام سخن !گویندسازند،

م(3 میؤبندگان بر گام سنگینی با زمین روی که هستند کسانی خدا به آنمن نادانی اگر و میدارند نرم سخنی سازد مخاطب را !گویندها

می(4 راه وقار با زمین روی که هستند کسانی همان مؤمن هرگاهبندگان و میالنجاهروند بد برخوردی ایشان آنبا به میکنند سالم !گویندها

سؤالهدف دفترچة در درس هر شروع از قبل گذاری
پاسخ شروع از قبل سؤاللطفاً به چن،هدف(1عربي،زبانقرآن)هایگویی ازگذاری بنویسید:01د 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

قرآن)،عربي (1زبان

العَددیَّ المواعِظُ اهللُ، هوَ مطَرُذاکَ ةُ،

السِّلميُُّ التّعایُشُ السَّمَک،

4تا1هایدرس

64تا0هايصفحه

دقيقه11

يقه
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الصّحيح: -15 عَيّن

فی1 کثیرة بِمُعجَماتٍ أَستعینُ النُّ( الطویلةترجمة در!صوص واژهةترجم: از بلند جستم!نامهمتون یاری زیادی های

فی2 الفقراءُ دَخَلَ عندَه( والدی فأجلَسهم مسجد!المسجدِ وارد فقیران آن: نزد پدرم پس نشست!شدند، ها

ما3 أن( نَستطیعُ خیالیّاًکُنّا فلماً لیس و حقیقة السّمک مطرَ أنّ نمی!نُصَدِّق فیل: و است واقعی ماهی باران که کنیم باور نیست!میتوانیم خیالی

الکثیرة4 لنعمه اهللَ شکر ثمَّ هناکَ طعامَه اإلبن ذلکَ أکَلَ آ!( را غذایش پسر آن نعمتن: خاطر به را خدا سپس خورد، کردجا شکر بسیارش !های

الصّحيح -16  :عيّن

فی1 یَنجحوا حتّی الصّف فی التالمیذَ ساعِدِ دانشاالمتحانات( شوند!!: موفق امتحانات در تا کرد کمک کالس در را آموزان

هشتاالمئةفِیثمانیة(2 زُمالئهم!: مِن تسعة بِتشجیعِ قاموا الطّلّاب دانشمِن از درصد همکالسید از نفر نه تشویق به پرداختند!هاآموزان

األمطار،3 نزول بعد از( بعد مزدحمة!: کانت بارانالشوارع بود!هاخیابان،هاریزش شلوغ

تالش4 که دوستم دائماً!: ذکریاته یُسجّلُ کان المُجدّ صدیقی راگر( خاطراتش ثبتاست کند!میهمیشه

الحروف:فيالخطأعَيِّن-17 حرکات ضبط

اِستَلَم1ْ زَمیلی وَ أَنا عَبْ( رَسائِلَ الْنا الْا(2إنتِرِنت!رَ عَلَیسفَرْنَّ عَلَیقادِرٌ واقِفاً أَقدامِهِ!النُّومِ

یَح3ْ إعْ( الْدُثُ فَیَسحَبُ شدیدٌ إلَیصارٌ بِقوَّةٍ!أسماکَ الْا(4السَّماءِ المُسلِمقُرآننَّ یَیَأمُرُ أَلّا مَعبوداتینَ المُشرِکینَ!سُبّوا

التّضادّ -18 فيه ما :أکثرعيّن

بعضها1 و واقفةً تَنام الحیوانات بعض السّماویّة!2جالسةً!تنام( الکرات من کرتانِ القمر و الشّمس )

کثیر!3 األعداء من الواحد و قلیلٌ األصدقاء من األلف بأنّ اِعلم شاهد4( ما األمر بدایة فی نجحتُ!( النّهایة فی لکن و عملی فی تقدّماً تُ

الصّحيح: -19 عيّن

من1 األمر من2اِستَغفَرْ«:اِستَغفَرَ»( النّهی تَسمَعْ«:تَستَمِعُ»( ال

مِن3 المضارع من4یَنتَبِهُ«:اِنتِباه»( الماضی اِنتَظِرَ«:یَنتَظِرُ»(

فعالً -21 وزنه:یختلفعيّن

تلمیذا1 تکلّف المعلّمة واجباتهنّ!( بأداء الحسنات!2تها إلی سیّئاتنا تحوّل الحسنة أعمالنا )

شیراز!3 جامعة من سنة قبل صدیقی تخرّج المعلّمات!4 ( من کلّ إلی هدیّة غداً الطّالبات تقدّم )
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که -21 پیام از»این شنهدف انساناختوجود در زشتی و است،نیکی زشتی از پرهیز و نیکی به آوردن برداشت«روی آیه کدام در دقت شود؟میاز

بالحق»(1 اال خلقناهما ما العبین بینهما ما اللوام»(2«و بالنفس اقسم ال «ةو

کفوراإنّا»(3 اما و شاکرا اما السبیل فجورها»(4«هدیناه فالهمها سواها ما و نفس تقواهاو «و

انسان» -22 آگاهی و شعور عامل مفهو«دریافت چه می میبه را چیزی چه و دارد برشمرد؟اشاره ماتأخر آثار دارای اعمال نمونه از توان

صحیح–روح(1 رسوم و آداب اخالقی–توفی(2 ایجاد غیر مطالب انتشار

مستحب–توفی(3 روزة و نماز در–روح(4 انجام قبور گذشتگانزیارت

آخرت -23 به ایمان الهی، پیامبران منظر مطرحالزمة از استموضوع عبارت کدام در اطمینانشده عامل میو چه معاد وقوع از خبر مورد در باشد؟بخش

القیامة»(1 یوم الی درراست-«لیجمعنکم خداوند ال»(2 اعمالحسابرسیکرداری هوالهاهلل خداوندراست-«اال اعمالکرداری حسابرسی در

القیامة»(3 یوم الی الهیوجود-«لیجمعنکم گفتار ال»(4صداقت هوالهاهلل الهیوجود-«اال گفتار صداقت

افرادزیرک -24 جهانترین میاین نشان چند تیر یک با که هستند ... می، قرار خدا برای را خویش زندگی ممات و حیات افراد این مصداقبنابراین؛دهندزنند،

میةآی باشند....

العالمین»–منانؤم(1 رب هلل مماتی و محیای و نسکی و صالتی ان «قل

العالمین»–متقیان(2 رب هلل مماتی و محیای و نسکی و صالتی ان «قل

بالحق»–منانؤم(3 اال خلقناهما ما العبین بینهما ما و االرض و السماوات خلقنا ما «و

ما»–متقیان(4 بالحقو اال خلقناهما ما العبین بینهما ما و االرض و السماوات «خلقنا

تجزیه -25 و تحلیل بُعد در محصور را انسان که کسانی گمان و میظن او دار،بینندپذیر دنیا زندگی به نسبت دیدگاهی چه و د؟نچیست

وَنَحْیَا»(1 نَمُوتُ الدُّنْیَا حَیَاتُنَا إِلَّا هِیَ دن–«مَا میزندگی گذرا و کوتاه خوابی همچون را بینند.یوی

لَعِبٌ»(2 وَ لَهْوٌ إِلَّا الدُّنْیا الْحَیاةُ هذِهِ ما زندگیرامرگ–«وَ .پندارندمیپایان

لَعِبٌ»(3 وَ لَهْوٌ إِلَّا الدُّنْیا الْحَیاةُ هذِهِ ما می–«وَ گذرا و کوتاه خوابی همچون را دنیوی بینند.زندگی

وَنَحْیَامَ»(4 نَمُوتُ الدُّنْیَا حَیَاتُنَا إِلَّا هِیَ زندگیرامرگ–«ا .پندارندمیپایان

می -26 بر بانگ خداوند زمانی کهچه عَلى»آورد نَخْتِمُ می«أَفْواهِهِمْ الْيَوْمَ اتفاقی چه آن از پس افتد؟و

می(1 شگفت به فرشتگان گواهی مشاهدة از بدکاران که میآیند زمانی انکار به دست یَکْسِبُونَ»-.زنندو کانُوا بِما أَرْجُلُهُمْ تَشْهَدُ وَ أَیْدِیهِمْ تُکَلِّمُنا «وَ

می(2 دروغ سوگند قیامت روز در بدکاران که دهندزمانی نجات مهلکه از را خود شاید تا کانُ»–.خورند بِما أَرْجُلُهُمْ تَشْهَدُ وَ أَیْدِیهِمْ تُکَلِّمُنا یَکْسِبُونَوَ «وا

می(3 دروغ سوگند قیامت روز در بدکاران که دهندزمانی نجات مهلکه از را خود شاید تا بِما»–.خورند یَوْمَئِذٍ الْإِنْسانُ أَخَّرَقَدَّمَیُنَبَّؤُا «وَ

می(4 شگفت به فرشتگان گواهی مشاهدة از بدکاران که میزمانی انکار به دست و بِمایُ»–.زنندآیند یَوْمَئِذٍ الْإِنْسانُ أَخَّرَقَدَّمَنَبَّؤُا «وَ

سرمایه -27 چه از استفاده عدم را خود شدن دوزخی دلیل دوزخیان کریم، قرآن فرمایش میبنابر دانند؟ای

بدی(1 از بیزاری و نیکی به اختیار(2 گرایش قدرت

عقل(3 خداآشنا(4نیروی سرشت

حقیقت -28 که میبدکارانی آخرت در را خود غفلتاعمال سبب را چیزی چه میخودبینند، الهی یاد آرزویاز چه و کنند؟مییدانند

نااهل(1 بازگردا»–دوست دهم.نیمرا انجام صالح عمل که باشد «د

بزرگشان(2 بازگردا»-گناهان دهم.نیمرا انجام صالح عمل که باشد «د

نااهل(3 بازگردان»-دوست کاش میای وده نمیآیاتشدیم تکذیب را «کردیم.پروردگارمان

بزرگشان(4 می»-گناهان بازگردانده کاش وای نمیآیاتشدیم تکذیب را «کردیم.پروردگارمان

سؤالهدف دفترچة در درس هر شروع از قبل گذاری
قبلازشروعپاسخ د:خودرابنویسی01گذاریچنداز،هدف(1دينوزندگي)هایگوییبهسؤاللطفاً

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

زندگي)دين (1و

دقيقه11

يقه

دقيقه01

اندیشهيقه و تفکر
پر زندگي، پنجرههدف ایپرواز،
روشنايي، روشن،به آيندة

بزرگ واقعة بعد، منزلگاه

01تا00هايصفحه
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بودن» -29 ناروا و معادعدممحال بعید»و«وقوع امر یک از معاد بودن ترتیب«خارج آیبیانگربه و است ... و بهة... از... دارد.براهینیکی اشاره معاد امکان
معاد(1 معاد–امکان آن»–امکان ما دادهآیا انجام شایسته کارهای و آورده، ایمان که را داد؟ها خواهیم قرار یکسان زمین در مفسدان با «اند
معاد(2 معاد–ضرورت میخداست»–ضرورت را بادها برانگیزندکه را ابر تا رافرستد ابر آن میسپس مرده زمین «رانیم.سوی
معاد(3 معاد–امکان استخوان»–ضرورت تنها آننه اهای حالت به را میوها در مجددل است، بوده که همانگونه نیز را آنان سرانگشتان بلکه میاًآوریم «کنیم.خلق
معاد(4 معاد–ضرورت حالی»–امکان در زد، مثلی ما برای خودو نخستین آفرینش بود.که کرده فراموش «را
می -31 چه به و چیست از برآمده حقیقی خداپرستان رفتن شهادت استقبال انجامد؟به
فوق(1 انرژی خستگیداشتن همتی و انسان–ناپذیرالعاده روی به روشنایی و امید پنجرة بازشدن
دنیویذلت(2 حیات ظالمانیابی با زندگی صورت دردر فداکاری شدن ضروری خداو انسان–راه آزادی راه کردن هاهموار
فوق(3 انرژی خستگیداشتن همتی و انسان–ناپذیرالعاده آزادی راه کردن هاهموار
دنیویذلت(4 حیات ظالمانیابی با زندگی صورت خدادر راه در فداکاری شدن ضروری انسان–و روی به روشنایی و امید پنجرة شدن باز

منشأ -31 و چیست؟اختالفریشه هدف انتخاب در ها
ابزار1 هدف( به رسیدن انسان2های اندیشة نوع خوبی3( و کماالت میزان بی4ها( میزان انساننهایت( طلبی
آوردهمهم -32 بشریت برای انبیا که خبری کریمترین قرآن در و است آخرت به ایمان ............ خدا به ایمان و است ......... از خبر آنبیشاند، از که موضوعی ترین

میانسخن میبه ......... است، باشد.رفته
آخرت1 سرای و معاد یکتاپرستی2توحید-برمقدم-( و توحید معاد-برمقدم-(
آخرت3 سرای و معاد یکتاپرستی4معاد-ازمؤخر-( و توحید توحید-ازمؤخر-(
کهآن -33 آ«عملنامة»جا و عمل حقیقت و بهنخود باشد، عمل از گزارشی که میجا ترسیم ...... و ...... معیار شود.ترتیب
آخرت1 ـ دنیا دنیا2( ـ آخرت آخرت3( ـ آخرت دنیا4( ـ دنیا )
آن -34 متعال خداوند آسمانوقتی در بهرهچه توانایی و آفریده انسان برای است زمین و آنها از است،مندی داده قرار او وجود در را که:میها فهمیم
ویژه1 جایگاه هستی نظام در است.( شده قائل انسان برای است.2ای شده داده نشان ما به شقاوت و رستگاری راه )
است.3 خویش سرنوشت مسئول و اراده صاحب انسان دریابیم.4( را حقایق آن با تا کرده عنایت نیرویی ما به پروردگار، )
مرگ، -35 از غفلت پیامدهای و افرادیگریبانآثار دارندبرخی قبول را معاد نیزکه است.میرا ......... آن دلیل و گیرد
کناره1 بی( و دنیا از آخرتگیری به نسبت آن2تفاوتی شدن سرگرم معاد( فراموشی برای کار هر به ها
بی3 آن( معادتفاوتی منکران به نسبت معاد4ها به قلبی باور و ایمان عدم )
توج -36 مردبا و سازد جاری جامعه در را نیکی روش و سنت هرکس نبوی، روایت به کنند میه عمل سنت آن به دنیا می،در دریافت را پاداش کند؟کدام
مرد1 میمی( عمل سنت آن به کرد.که خواهند هدیه فرد آن به را خود ثواب از بخشی کنند،
می2 شخص آن حساب به را اعمال آن ثواب بدو( آنگذارند، انجامن اجر از کنند.که کم آن دهندة
ساخته3 جاری را سنت آن که شخصی کرد.از( خواهند استفاده آن آثار و ثمرات از مابقی و ثواب اصل
داده4 انجام را سنت آن که افرادی تمام میان اعمال آن ثواب می( تقسیم باشند.اند مرده هرچند شود،
می -37 آیه کدام فهمیداز ه»توان هدفدفاگر به رسیدن مانع گیرند، قرار اصل دنیوی میهای اخروی ؟«شوندهای
آن»(1 شد.و خواهد داده پاداش کند، کوشش و سعی آن برای و بطلبد را آخرت سرای که «کس
می»(2 بعضی نگاهگویند:و آتش عذاب از را ما و فرما مرحمت نیز آخرت در و کن، عطا نیکی دنیا در ما به «دار.پروردگارا
می»(3 مردم از بهرهبعضی آخرت در ولی کن عطا نیکی دنیا در ما به خداوندا ندارند.گویند: «ای
می»(4 را دنیا پاداش و نعمت کس خداست.هر نزد دو هر آخرت و دنیا پاداش «خواهد،
شریفة -38 می»آیة متصل هم به عظمت و وسعت همه آن با هدل»و«شوند دریاها سخت آنان چشمهای و استراسان افکنده زیر به ترس از بـه «هایشان

به مربوط است.وقایعترتیب ............ و ...........
مهیب1 صدایی شنیدن آسمان-( اهل زمینمرگ و هم2ها شدن زنده آسمان-هاانسانة( و زمین ساختار در هاتغییر
آسمان3 اهل مرگ زمین( و مهیب-ها صدایی تغیی4شنیدن آسمان( و زمین ساختار در هم-هار شدن هاانسانةزنده
دست -39 امکان درستعدم مییابی محقق را چیزی چه و است مورد کدام بیانگر اعمالشان، نتایج و لوازم به بدکاران و سازد؟کاران
الهی1 عدل پرتو در معاد امکان خداوندوعده-( الهی2های عدل پرتو در معاد ضرورت خوعده-( داوندهای
الهی3 حکمت پرتو در معاد امکان غایتهدف-( و الهی4مندیداری حکمت پرتو در معاد ضرورت غایتهدف-( و مندیداری
وسیله -41 چه به و است فریفته طوالنی آرزوهای با را کسانی چه شیطان قرآنی، آیات به توجه انسانبا میان در میای ایجاد کینه و عداوت اها را انسان و زکند

می باز نماز و خدا دارد؟یاد
آن1 برای هدایت شدن روشن از بعد که کسانی نظرشان( در گناه دادن جلوه زیبا ـ کردند پشت حق به ها
میآن(2 فرا نماز به را مردم که هنگامی میها بازی و مسخره به را آن آنخوانید، که است آن خاطر به این تعقلگیرند؛ که هستند گروهی ها

نظرشانکنند.نمی در گناه دادن جلوه زیبا ـ
میآن(3 فرا نماز به را مردم که هنگامی میها بازی و مسخره به را آن آنخوانید، که است آن خاطر به این تعقلگیرند؛ که هستند گروهی ها

قمارکنند.نمی و شراب ـ
آن4 برای هدایت شدن روشن از بعد که کسانی کردند( پشت حق به قمارها و شراب ـ

آشنا-گواه
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دقيقه11

PART A: Grammar and Vocabulary
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer 
sheet. 

41- A:“My car isn’t working properly. It needs to be repaired.” 
B:“How much do you think it … ?”    

1) does cost 2) is going to cost  3) will cost 4) is costing         
42- Last week, I visited the British Museum, … in London. It is one of … famous museums that I have 

ever seen.  
1) a museum interesting – the most 2) interesting  museums – more   
3) an interesting museum – much 4) an interesting  museum – the most   

43- Jerry wants to learn Chinese so well that he wouldn’t need to … a dictionary with him when he 
travels to China. 

1) send  2) carry 3) use 4) match  
44- He was talking to his friend, but he suddenly stopped speaking when he heard a/an … noise.  

1) important 2) strong 3) strange 4) careful 
45- When they told Mary that her mother was not well, she quickly … her books and left the library.  

1) saved 2) kept 3) collected 4) described 
46-  I looked in my closet for something to wear, but couldn’t find anything … for the birthday party. 

1) correct 2) safe 3) common 4) appropriate 

PART B: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice 
on your answer sheet. 

Clarkson is a large town. It has more than fifty thousand people living there. It sits next to a large 
river, the Clark River. Every day, people take the ferryboat from North Clarkson to South Clarkson 
to go to work. 
Most people live in North Clarkson. There are many trees, and the streets are very broad. When the sun 
shines and the children run and play in the safe streets, North Clarkson is a wonderful place to live. 
South Clarkson has a lot of shops and factories. People don’t live there, but they come in the 
morning to work. There is also a big stadium where the Clarkson Tigers play. On Sundays, many 
people go there to watch their favorite team. 
At the weekend, the people from Clarkson enjoy walking along the bank of the Clark River. They 
also sail small boats and if there is a little wind, they fly kites in the large park. 
Every year, Clarkson grows in size because a lot of people come to live there. The government builds 
more houses and the streets get busier. Maybe in the future, if the town continues to grow, it will 
become a city! 
47- From the passage, it can be understood that … . 

1) there are a lot of mountains around Clarkson   
2) no big shops or factories are found in Clarkson  
3) Clarkson streets are not suitable for safe driving 
4) Clarkson is becoming a more favorite place for living  

48- Which of the following statements is NOT true, according to the passage? 
1) People sail boats to go to work because the streets are not wide enough. 
2) You can see lots of people walking along the river bank at the weekend. 
3) Although Clarkson is not very big, it is quite popular. 
4) Clarkson stadium is in the southern part of the town. 

49- The underlined word “it” in the last paragraph refers to … . 
1) the city 2) the government 3) building more houses 4) Clarkson  

50- What does the third paragraph mainly discuss? 
1) Clarkson Tigers is a very popular sports team.  
2) South Clarkson has some nice places to visit.    
3) Many people go to the stadium to watch the games. 
4) Clarkson will be a city if more people come to live there.   

انگليسي 1زبان

سؤالهدف دفترچة در درس هر شروع از قبل گذاری
پاسخ شروع از قبل سؤالطفًا به انگليسيهایلگویی 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

Saving Nature

Wonders of Creation

2و0هايدرس

46تا01هايصفحه
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51-A  ،و مجموعة مرجع10هاي طبيعيمجموعة مضربB ،5هاي طبيعيمجموعة مضرباگر فرض كنيم

  ؟نيستباشد، كدام مجموعة زير نامتناهيمجموعة اعداد طبيعي

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

n(A)كـه طـوريداشته باشيم بهBوA ةاگر دو مجموع-52  3، n(B)  n(Aو5 B)   ،باشـد7

Bمتمم مجموعةگاه آن A؟داردچند عضو   

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

  ؟تشكيل شده استدايرة توپرچندازكل بيستمدر الگوي زير، ش-53

1 (828  

2 (820  

3 (838  

4 (868  

د واسطةچن10و46است. بين اعداد37و 2از راست به چپترتيبجملة اول و هشتم يك دنبالة حسابي به-54

  است.)46د؟ (جملة اول دنبالة جديدندنبالة اوليه برابر باش وجديد ةپنجم دنبالجمالتحسابي قرار دهيم تا

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

tاگر .پنجم آن است ةبرابر جمل nt، 8هندسي ةجملة هشتم دنبال-55 t 8 5 ايـن اول ةجملـ ،باشـد84

  كدام است؟هندسي ةدنبال

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

3  

sinدر تساويxدارمق-56 cos sin cos tan x
cos

    



60 30 30 60

  تواند باشد؟  كدام مي30

1 (30  2 (60  3 (45  4 (90  

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

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر
  بوده است؟10عملكرد شما در آزمون قبل چند از

  ي آزمون امروز چيست؟شما براگذاريهدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  دقيقه30  )1(ياضير
  
  

مجموعه، الگو و دنباله/ 
هاي گويا ومثلثات/توان
  هاي جبريعبارت
  هاها و نامعادله/ معادله

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

  هاي مختلف حل آنروش
  77تا 1هايفحهص

 محل انجام محاسبات
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اين فرد نوكايستاده است. اگرو برروي زمين صافرختمتري يك د12متر درسانتي180شخصي با قد-57

 tan)، طول درخت چند متر است؟نسبت به خط افق ببيند13درخت را با زاوية / )13 0 23  

1 (/4 56  2 (/7 06  3 (/5 76  4 (/7 36  

sinهر گاه-58 xcot x a
cos x

 
1باشد، حاصلcot x 21 a a)همواره كدام است؟برحسب R)  

1 (a2  2 (
a2
1  3 (a  4 (a  

xاگر-59  0 sinباشد، حاصل عبارت90 x sin xA
sin x sin x

 
 

 
1 1
1   كدام است؟همواره1

1 (cot x2  2 (tan x2  3 (cot x2  4 (tan x2  

sinعبارتحاصل-60 cos cos sinM
cos cos sin
     


    

2 2 4 4

2 4 4
2

2
  كدام است؟

1 (cos sin4   4    2 (sin cos4   4  

3 (1    4 (1
2  

bاگر-61 a    1 0   است؟همواره درستگزينهباشد، كدام1

1 (b b ,a a2  2    2 (b b , a a3  2 3 2  

3 (b b ,a a2  4 3    4 (b b , a a3  5 2  

ــوالي وBوAاگــر-62 Aدو عــدد صــحيح مت B 4 ــكباشــد173 ــازةاز اعــداد، كــدام ي ــر در ب زي

B( A , )4   د؟قرار دار2

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

x(1اگر ريشة سوم عدد-63 ) 2
x2عددمثبتبا ريشة چهارم8 14x   كدام است؟برابر باشد، مقدار

1 (4
3  2 (3

4  3( 
4
3  4 (

3
4  

 محل انجام محاسبات
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xاگر-64  6 xحاصل عبارت ،باشد3 x x ... xA
x x x ... x   

   


   

2 3 4 16

2 3 4   كدام است؟16

1 (27  2 (1
27  3 (9  4 (1

9  

aهر گاه-65 a 1 aگاه حاصلباشد، آن3
a

3  3
1   كدام است؟2

1 (14  2 (18  3 (16  4 (12  

)kاگر-66 )
  

 4 5
3 3 1 1 2 3 1
256 3 32 3

3باشد، آن k   كدام است؟گاه مقدار

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

xاگر-67 y  xyو6  x، حاصل عبارت4 y y xكدام است؟

1( 50  2 (40  3( 45  4 (35  

axدرجه دوم ةدر معادلاگر-68 ( a a)x ( a a a)2      2 3 24 4 4 6 2 xهايكي از ريشه0  يكaو2

aضرب مقاديرحاصلعدد حقيقي باشد،   كدام است؟ممكن براي

) 2  صفر) 1
1
2  3 (1  4 (1

2  

x)درجـة دومهاي معادلةجواباگر-69 ) (k )  2 42 گـاه آن ،اخـتالف داشـته باشـند  هـمبـاواحـد 1،8

kضرب مقاديرحاصل   كدام است؟ممكن براي

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

mبــه- 70 m)، معادلــة درجــه دومازاي كــدام مقــادير )x x (m )    22 3 2 داراي يــك ريشــة0

  ست؟مضاعف ا

1 (
1
2  2 (

3
2  3 (

5
2  4 (

7
2  

 محل انجام محاسبات
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هاي بدن انسان صحيح است؟بندي بافتكدام گزينه در ارتباط با سازمان -71
  هاي بيشتري دارد.) بافت پيوندي متراكم در مقايسه با بافت پيوندي سست، تعداد ياخته1
  هاي كالژن يا كشسان (ارتجاعي) باشد. هاي بافت پيوندي، ممكن است داراي رشتزمينه ۀ) ماد2
  گيرد.هاي خود به يكديگر از غشاي پايه كمك ميشكل دارد، براي اتصال ياخته  ايهاي استوانه) هر بافتي كه ياخته3
  دارد.آن، متصل نگه ميهاي زيربه يكديگر و به بافتها راوجود دارد كه اين ياختههاي بافت پوششي، بخشي به نام غشاي پايه) در زير ياخته4

  كند؟تكميل مينادرستطوركدام گزينه عبارت زير را به -72
  »……توان گفت كهرسد ميبه گوش مي……با شنيدن صدايي كه از بخش«  

1 (C– .مانعي براي ورود خون به دهليزها وجود ندارد  
2 (B– .مانعي براي برگشت خون به بطن چپ ايجاد شده است
3 (D– تواند علت شنيدن اين صدا باشد.قص مادرزادي مينوعي ن  
4 (A– بين دهليز راست و بطن راست مربوط است. ةبه باز شدن دريچاين صدا  

  بهتر ... ابتدا الزم است ديوارة .... برش داده شود.  ةدر تشريح قلب گوسفند، معموالً براي مشاهد -73
  هاي ششييترال ـ يكي از سياهرگم ة) دريچ1
  اي ارتجاعي ديوارة بطن چپ ـ سرخرگ آئورته) طناب2
  آكليلي ـ دو سرخرگ خروجي از قلبهاي) مدخل سرخرگ3
رينبهاي زيرين با زسياهرگ) سطح دروني دهليز راست ـ يكي از بزرگ4

كند؟درستي تكميل ميزير را به ةكدام گزينه جمل -74
» .باشدز انتظار ميدور ا……شوند)،شود (ميمي……گوارش كه ةدر بخشي از لول«  

  ساخت صفرا كه تركيبي فاقد آنزيم است، -ها، تجزيهدهنده پروتئين) پيوندهاي تشكيل1
ايماهيچههاي عصبي در بين دو اليةود ياختهوج -ها، مدفوع، تشكيل) در پي جذب آب و يون2
حركات كرميفعاليت سه نوع ماهيچه در جهت ايجاد -) سد محكمي در مقابل اسيد معده، تشكيل3
هاي پرزتعداد ياختهكاهشدر بيماري سلياك، -ها، انجام) به كمك صفرا، گوارش شيميايي چربي4

……، قطعاًشودنميهاي جانوري يافتمولكولي زيستي كه در ساختار غشاي ياخته -75
  باشد.هاي نيتروژن و فسفر مي) واجد اتم2    ) شكلي مارپيچ و نردبان مانند دارد.1
  گيرد.) فقط در پزشكي شخصي مورد استفاده قرار مي4    كند.عات وراثتي را در خود ذخيره مي) اطال3

  كدام گزينه از نظر درستي يا نادرستي با عبارت زير يكسان است؟ -76
  »اندهاي طبيعي و قابل مشاهدههاي پديدهوجوي علتدانشمندان و پژوهشگران علوم تجربي فقط در جست«  

  شود.هاي زيستي مانند گازوئيل زيستي تامين ميكنوني جهان به انرژي از سوختترين نياز) بيش1
  هاي خود بيش از يك نوع مولكول زيستي دارد. كند در ساختار غشاي ياخته) هر جانداري كه در محيطي پيچيده زندگي مي2
ها فقط يك نوع مولكول زيستي واجد اتمهاي آنساختار غشاي ياختهآيد كه دردست ميطور مستقيم يا غير مستقيم از جانداراني به) غذاي انسان به3

  كربن وجود دارد.
هاي پروانههاي موجود در غشاي ياختهترين مولكولشود، همانند فراوانها بررسي مي) مولكولي كه در پزشكي شخصي براي تشخيص و درمان بيماري4

  مونارك واجد عنصر فسفر است.

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  بنويسيد:خود را10گذاري چند از، هدف)1(شناسيزيستهايگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر
  بوده است؟10عملكرد شما در آزمون قبل چند از

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  دقيقه20  )1(شناسيزيست
  

دنياي زنده/گوارش و جذب
تبادالت گازي/گردشمواد/

  مواد در بدن
تا 4فصل و 3تا فصل 1فصل

  گوسفندپايان تشريح قلب
  51تا 1هايصفحه
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  كند؟تكميل مينادرستيير را بهكدام گزينه، عبارت ز -77
..............» گوارش انسان كه ةدر بخشي از لول«     

  شود.فرآيند بلع نيز آغاز مي ،شود) گوارش مكانيكي آغاز مي1
شود.اي يافت ميهاي عصبي رودهشبكه ،شوندتوليد ميهاي ليپوپروتئين) مولكول2
  .داشته باشدهاي مختلف از جمله بيكربناتاي حاوي يونشيرهتواند، ميودشها ديده مي) آنزيم مؤثر بر پروتئين3
  تر شود.كنند تا حركت غذا آسانمخاطي ترشح مي ةهاي مخاط آن، مادغده ،كند) با حركات كرمي غذا را وارد معده مي4

  كند؟درستي كامل ميكدام گزينه عبارت زير را به -78
  »حضور دارند.……هستند، همواره……به طور طبيعي«  

  در يك جمعيت -) دو فردي كه متعلق به يك گونه2    در يك اجتماع -جمعيت كه از يك بوم سازگان) دو1
  در يك جمعيت -) دو فرد كه از يك اجتماع4    در يك بوم سازگان -جمعيت كه از يك گونه) دو3

  كند؟درستي كامل ميكدام گزينه عبارت زير را به -79
  »……تواندمي……رخالفب……در جانوران،«  

  ترين بخش لوله گوارش قرار گيرد.در مجاورت طوالني -كبد در پرنده -خوارترين بخش لوله گوارش پرنده دانه) حجيم1
  از نگاري دريافت كند.محتويات خود را مستقيماً -ترين بخش لوله گوارش آن به مخرجنزديك -) اتاقك اليه اليه معده گاو2
به گوارش مواد در بيرون ياخته بپردازد. -هاي موجود در ديواره شيردان گاوياخته -وشاننده حفره گوارشي هيدرهاي پ) ياخته3
هاي گوارشي بر روي مواد غذايي شوند.موجب افزايش تاثير آنزيم -هاي معده قرار داردبخشي كه بالفاصله قبل از كيسه -) بخش حجيم انتهاي مري در ملخ4

……شود، قطعاًبوهيدراتي كه بدون گوارش جذب ميدر انسان، هر كر -80
      ) داراي شش اتم كربن است. 1
  ساكاريد نقش دارد.) از طريق تركيب با گلوكز در تشكيل دي2
      نوعي مولكول غير زيستي است.  ،ها) همانند آنزيم3
خود است.  ةهاي سازند) داراي چندين پيوند بين اتم4

صحيح است؟، قطعاً»شودها يافت نميجانداراني كه لوله گوارش در آن«چند مورد زير در ارتباط با -81
  مواد مغذي را از سطح بدن جذب مي كنند.الف) 

  كند.دهاني منتقل مي ةها غذا را از محيط به حفرب) حركت مژك
  گيرند.در واكوئول غذايي قرار مي ،اندمقداري گوارش يافتهج) موادي كه قبالً

  شوند.د) غذاي گوارش يافته و مواد دفعي از طريق يك سوراخ وارد و خارج مي
   1) 4   2) 3   3) 2  ) صفر1

  باشد؟با توجه به شكل مقابل، چند مورد از جمالت زير درست مي -82
) در حفره معده توانايي ترشح ماده قليايي بيكربنات را ندارد. 2الف) ياخته (
  دهد. ه و سطح تماس روده باريك را با كيموس افزايش مي) فاقد ريزپرز بود5ب) ياخته (
  ) غده روده بوده و همانند سطح پرز در ورود مواد به محيط داخلي نيز نقش دارد. 4ج) بخش (

هاي زيسـتي موجـود در دوازدهـه، محصـوالت خـود را كافت نهايي مولكولد) هر آنزيم داراي قدرت آب
  كند.   ) وارد مي3) و (1همزمان به دو شبكه مويرگي (

1 (1   2 (2   3 (3  4 (4   
  ……همانند تركيبات خارج شده از……تركيبات خارج شده از -83

  كنند.   روده باريك به روده بزرگ، قبل از خروج در همان بخش گوارش شيميايي و فيزيكي پيدا مي -) دهان به سمت حلق1
  هاي زيستي هستند. فاقد توانايي آبكافت مولكولمعده به روده باريك، همگي -) مجراي مشترك پانكراس و صفرا2
باشد. مري به معده، در برخورد با اليه مخاطي داراي بافت پوششي چنداليه مي -) معده به روده باريك3
اند. اي عبور پيدا كردههستهچندهاي داراي ماهيچةج، فقط از بندارهمخر -) مري به معده4
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  ……كند،ديگري با خون خارج شده از سياهرگ فوق كبدي برخورد مي ةدريچاي از قلب كه پيش از هردريچه -84
  كند. ) صداي شنيده شده در طول انقباض بطن را ايجاد مي1
اكسيد در تماس است. با خون داراي كربن دي ،) همانند بطن چپ2
داراي سه بخش در ساختار خود است. ،هاي سيني) برخالف دريچه3
اي است. ز مجاري تنفسي خارج شش، فاقد ساختار ماهيچههايي ا) همانند بخش4

  اي دارند؟هاي پوشانندة مخاط ناي چه مشخصهتر ياختهدر انسان، بيش -85
  ي دارند. اي بوده و ظاهر استوانه) تك هسته1
رانند. سوي حلق مي) ترشحات مخاطي را به2
اند. هاي پروتئيني و گليكوپروتئيني متصلاي از رشته) به شبكه3
  ها نقش دارد. هاي آنها، در كنترل فعاليت) مولكول دناي موجود در هسته آن4

……قطعاً……طور طبيعي در دستگاه تنفسي انسان، هر مجراي منشعب شده از به -86

      هايي شبيه نعل اسب دارد. غضروف -) ناي1
  هاي غضروفي است. فاقد حلقه -) نايژة اصلي2
      تنگ و گشاد شود.تواندنمي -ها) نايژه3
شود. به يك كيسة حبابكي ختم مي -انتهايي) نايژك4

وجه مشترك چهار روش اصلي براي تنفس در بين جانوران مختلف، كدام است؟ -87
  گيرد. ) تبادل گازهاي تنفسي در سطح تنفسي مرطوب صورت مي1
د. كننها منتقل مياكسيژن را به ياخته ،اي با يك انتهاي بسته) مجاري2
كنند. جا ميگازهاي تنفسي را جابه ،هايي در سامانة گردش مواد) پروتئين3
  گيرد. ) تبادل گازها بين بدن و محيط فقط در نواحي محدودي از بدن صورت مي4

كدام عبارت، دربارة ساختار دستگاه تنفسي در پرندگان درست است؟ -88
  شود. ها وارد ميطور مستقيم به درون شش) ناي به1
ها قرار دارند. هاي هوادار در عقب ششترين كيسه) بزرگ2
) هر كيسة هوادار، داراي ارتباط مستقيم با هر دو شش است. 3
  تر است. ) هر كيسة هوادار، نسبت به ناي به سطح پشتي بدن نزديك4

ت؟مونوكسيد شده است، كدام مورد دور از انتظار اسدر فردي كه دچار مسموميت با گاز كربن -89
  گيرد. جايي اكسيژن توسط خوناب صورت مي) جابه1
هاي بدن براي تجزية گلوكز با مشكل مواجه خواهند بود. ) ياخته2
  شود. خون ميpHاكسيد منجر به كاهشدي) افزايش ميزان كربن3
  اكسيژن است.محل اتصال مولكول كربن مونوكسيد به هموگلوبين، همان محل اتصال) 4

است؟نامناسبكدام گزينه، براي تكميل عبارت زير -90
» ……هايدر بخش هادي دستگاه تنفسي انسان، گروهي از ياخته«  

  كنند. ) سنگفرشي، به گرم شدن هواي دمي كمك مي1
  آورند. وجود مياي با ضخامت متفاوت را به) ترشحي، اليه2
  كنند. ركي استفاده مي) پوششي و مويرگي، از غشاي پايه مشت3
  فرستند.ضد ميكروبي ميمواد) غيرپيوندي، زوائدي به داخل ترشحات محتوي4
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g ،با جرم ناچيزظرف پالستيكييك-91 /200gتوسط روغن با چگالي

cm30  .پـر شـده اسـت طور كاملبه8

gساچمهظرف را باروغن را خالي كرده و داخل هاي كوچك فلزي با چگالي
cm35كنيم كه هيچمي رطوري پ

نفـت بـا g36هـا،و باالي ساچمهبينپر شدن فضاي خالياگر براياي باالتر از لبة ظرف قرار نگيرد.ساچمه

/ g چگالي
cm30 ها چندگرم است؟، مجموع جرم ساچمهالزم باشد9

1( 1014  2 (1050  3(1214    4( 1250  

است؟نادرستهاي زيرچه تعداد از عبارت-92
  ها بستگي دارد. هاي سازندة ماده و اندازة نيروي بين آن رهذالف) حالت ماده به چگونگي حركت

  شود. ها جامدهاي بلورين گفته ميگيرند و به آنهاي منظمي كنار يكديگر قرار ميها در طرحو شيشه، اتمالماسب) در
  اي ذرات نمك و جوهر است. پ) دليل پخش ذرات نمك و جوهر در آب، حركت نامنظم و كاتوره

اي از نيـروي ند، نشـانهدرخشهاي شبنم كه روي شاخ و برگ درختان در نور خورشيد صبحگاهي ميت) قطره
هاي آب است. چسبي بين مولكولهم

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

Aمايع در حال تعادل است. اندازةدر شكل زير،-93 مترچند سانتيبابرابرBواختالف فشار بين دو نقطة
g 2جيوه است؟ (چگالي مايع درون ظرف

cm3، g/
cm3 13چگالي جيوه sinو5 / 37 0 است.) 6

1( /13 5  
2 (2  
3(/6 75    
4( /3 3  

94-U مجموعه دروسمت چپشاخةسمت راست دو برابر مساحت مقطعشاخةمقطعمساحت ،شكل زيردر لولة
اضافه كنيم تا مرز مشترك جيوه والكلمترسانتيچپ چندشاخة سمتاست. به ارتفاع ستون الكل درحال تعادل
cmحالـــــتچـــــپ نســـــبت بـــــهشـــــاخة ســـــمتالكـــــل در جـــــا شـــــود؟جابـــــه 1اوليـــــه

g g( / / )
cm cm

   3 313 6 0 [Ã¼½و8 ®§²H

1( 17  
2 (/25 5  
3(34    
4( 68  

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

  د پاسخ صحيح بدهيد؟توانيسؤال به چند سؤال مي10از هر
  بوده است؟10عملكرد شما در آزمون قبل چند از

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  دقيقه35  ) 1فيزيك (
  
  

هايگيري/ ويژگيفيزيك و اندازه
فيزيكي مواد / كار، انرژي و توان 

تا پايان3و فصل 2، فصل1فصل
جام شده توسط نيروي ثابتكار ان

  60تا 1هايصفحه

محل انجام محاسبات
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A cm 28

برابـر بـا بر كف ظـرف از طرف مايعنيروي وارداندازةليتر مايع درون ظرف بريزيم،15در شكل زير، اگر-95

N2400پايين ظرفايدايرهشود. اگر قطر مقطعميcm 40cmبرابر با 2100و مسـاحت مقطـع بـاالي آن 

kgباشد، چگالي مايع درون ظرف چند
m3

N )است؟ g )
kg

  3 و10

1( 2000  

2 (4000  

3(5000    

4( 6000  

gزنه، وزيرشكلمطابق-96 cmيبر روي سوراخ200اي به جرم مخزن گـازيكدر بااليكه28به مساحت

بلند شدن از باالي سوراخ قـرار افزايش فشار مخزن گاز، وزنه در آستانةبااگر .داده شده استقرارتعبيه شده،

ــن ــرد، در اي ــايعگي ــطح م ــورت س ــاخةدرص ــمتش ــدس ــه چن ــت لول ــانتيراس ــيس ــاالتر م ــر ب رود؟مت

)N gg 
kg cm

  310 و2 ÍÄI¶(.و سطح مقطع لوله در دو طرف يكسان است

1( /1 25  

2 (/2 5  

3(/12 5    

4( 25  

mيك توپ پال-97 1mستيكي به جرم كنـيم كرده و مشاهده ميرا زير آب رها2و يك گلولة آهني به جرم

نيروياندازةاگركندآيد و گلولة آهني به آرامي به سمت پايين حركت ميتوپ پالستيكي به آرامي باال ميكه

bFترتيب  كند، به  ه وارد ميشناوري كه آب به توپ و گلول bFو1 كدام گزينه درست است؟ناميده شوند،2

1( bF m g1 bFو1 m g2 2  2 (bF m g1 bFو1 m g2 2  

3(bF m g1 bFو1 m g2 2  4( bF m g1 bFو1 m g2 2  

آب بـا تنـدي اگـر .دهدنشاني را نشان ميآتش ةشده از يك شير متصل به يك لولنمايي بزرگ ،شكل زير-98

mv /
s

1 1 dشـيرورودي ةهانـاز لوله وارد شير شود و قطـر د5 / cm1 9 ـ 6 آنخروجـي  ةو قطـر دهان

d / cm2 2 4(v چند متر بر ثانيه است؟2(باشد، تندي آب خروجي از شير

1( 24    

2 (18    

3(12      

4( 6  

محل انجام محاسبات
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F ،سطح افقييكمطابق شكل زير رويجسمي-99 d  در جابه1در حال حركت است. اگر كار نيروي جـايي
جـايي چنـد ژول اسـت؟ يـن جابـهكـار كـل انجـام شـده روي جسـم در ا   ،باشـدJ12باطرف راست برابربه

)cos / 37 0 cosو8  
160  )نظر شود.و از اصطكاك صرف2

1( 12  
2 (/38 4  
3(/26 4    
4( /50 4  

چند برابر كـار نيـروي d ةبه اندازبه سمت راستجايي افقيده بر روي جسم زير در جابهشكل كار انجام- 100

F1
نظر كنيد.)ها صرفاصطكاك ةكلياز(است؟

1( 2
3    2( 1  

3( 3
2    4 (2  

  
SIيكاهاي زيرچه تعداد از تبديل- 101 باشند؟درست ميبر اساس دستگاه

3الف)  8382 10 3 82 10km / m     (110ب 0529 5 29 10/ nm / m   

25ج)  30199 10 1 99 10ton / kg     (25د 2716 7 10 1 67 10/ g / kg     
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 .است…نيروي ،ماهيت آن و…نيروي ،دارندة سوزن فوالدي كوچك روي آبعامل نگه- 102

  الكتريكي –)  اصطكاك2    گرانشي –) كشش سطحي1

  گرانشي –)  اصطكاك4    الكتريكي –سطحي) كشش3

بعد ازايم. گرم روغن ريخته800گرم آب و400،متر  تيسان20اي با قطر داخليدرون يك ظرف استوانه- 103

ــادل،  ــاد تع ــت؟ ( ايج ــكال اس ــد پاس ــرف چن ــف ظ ــايع در ك ــن دو م ــي از اي ــار ناش آبفش 31 g

cm
  ،

g/
cm

  30 8¸ü»n،3   وNg
kg

 10(

1 (200  2  (400  3 (2000  4 (4000  

اسـت؟  Aچند برابر فشار در نقطةBفشار در نقطةحال تعادل است.در، آب در درون ظرفدر شكل زير- 104
Ng )
kg

 10، g

cm
  31JA49 و 9 10(P / Pa 

1 (5
4    2 (6

5.  

3 (20
19    4 (21

20  

ثير دارد.أاالت اجباري است و در تراز كل شما تؤپاسخ دادن به اين س- االت آشناؤس

محل انجام محاسبات

cm10

cm50آب

A

B

F F1

F F3 3 F F2 2

FF 4 2
جهت حركت
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U، دو مايع مخلوطزيرمطابق شكل- 105 اند. اگر اختالف فشارشكل در حال تعادلنشدني آب و نفت در يك لولة
A 1P  Bرا باAوبين دو نقطة يـك از نمـايش دهـيم، كـدام2Pرا بـاB وو اختالف فشار بـين دو نقطـة

هاي زير صحيح است؟گزينه
1 (P P  1 2    2 (P P   1 2  
3 (P P   1 2    4 (P P  1 2  

cm ةلولـانتهاي بستةنيرويي كه از طرف جيوه بهاندازةزير،در شكل- 106 وارد25قـائم بـه مسـاحت مقطـع 

313چگالي جيوه ،متر جيوهسانتي75باچند نيوتون است؟ (فشار هواي محيط برابربابرابر ،شودمي 6 g/
cm

10و Ng
kg

(.است

1  (68    2  (8/74  
3  (34    4  (6/13  

1Paها در حال تعادل است. اگر فشار مخزن (آب در لوله ،در شكل زير- 107 ) برابر با 412 باشـد، در ايـن 10

Pمتر است؟ (فشار هواچند سانتيxرتصو Pa 5
0 N، چگالي آب10 kgg

kg m
 310 است.)و1000

1 (5/0   

2 (50  
3 (100  
4 (10  
  

U ،زيرمطابق شكل- 108 ي بـه چگـالي شـكل حـاوي مـايع  يك لولة افقي با سطح مقطع متفاوت به يك لولـة 

32 g

cm
از چپ به راست در لوله برقرار2COكه به حال تعادل قرار دارد، متصل است. هرگاه جرياني از گاز

500PaAشود، اختالف فشاري معادل سـطح مـايع در  ،صـورتشود. در ايـنايجاد ميBوبين دو نقطة

A Uشاخة Bسطح مايع دراز…مترسانتي…شكلدر لولة 10قرار خواهد گرفت. شاخة N(g )
kg



1 (/2   باالتر -5
2 (/2   ترپايين -5
  باالتر -25) 3
  ترپايين -25) 4

90kmثابتاتومبيلي با تندي- 109 / hتاچند متر بر ثانيه افزايش يابداتومبيلايندر حال حركت است. تندي

)برابر شود؟ 2شي آنانرژي جنب / )2 1 4

1 (10  2 (25  3 (35  4 (50  

نيوتون روي سطح افقي به انـدازة يـك  4نخي را به يك وزنة يك كيلوگرمي بسته و آن را با نيروي كشش- 110
جايي چند ژول است؟كنيم. كار نيروي وزن در اين جابهجا ميمتر جابه

  6/19 )4  8/9 )3  4 )2  صفر )1

cm55

ج�وه

P Pa  4
1 12 10

g
cm

 آب 31 g
cm

 آب 31

x(1) مخزن

(2) مخزن

1
5
0
c
m

A
B

CO 2

محل انجام محاسبات
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....جز بههستند،درستهاي زيرگزينه ةهم-111

1( pH   شود. ها استفاده ميآب درياچهآهك به عنوان يك اكسيد اسيدي، براي كنترل ميزان

pHاكسيدگوگرد ديحاصل از انحاللف محلولبرخالدر آبمنيزيم اكسيدحاصل از انحاللمحلول )2   دارد. 7تر ازبيشدر آب،

pHاديباران به دليل كربن )3   دارد. 7تر ازكمكسيد حل شده در آن،

. دهدبه آب باران ميخاصيت اسيدي چشمگيري وشوددر آب حل ميبارانها، هنگام بارششده از آتشفشانفلزي خارجنااكسيد )4

است؟نادرستكدام گزينه -112

  برابر گاز اكسيژن است. 200ميل تركيبي هموگلوبين خون با گاز كربن مونوكسيد، بيش از )1

  شود. گرما و نور آزاد ميدهد و بخشي از انرژي شيميايي آن به شكلكه در آن يك ماده با اكسيژن به كندي واكنش ميسوختن، واكنشي شيميايي است) 2

  . استو رنگ شعله در اين نوع از سوختن، آبياكسيد و بخار آب استدي، گاز كربنگاز متانهاي سوختن كاملفرآورده) 3

SOسنگ حاصل مي الهايي كه از سوختن زغيكي از فراورده) 4 است. 2شود، گاز

درهـاپروتـونتعـدادبـههـانوترونتعدادبرابر نسبتچندآن،يهاي پرتوزاايزوتوپتعدادهاي طبيعي هيدروژن به پتونسبت تعداد ايزو -113

ترين ايزوتوپ طبيعي هيدروژن است؟سنگين

1( /0 4  2 (/0 3  3 (5
6  4 (3

15

؟درستي پاسخ داده شده است  هاي زير بهبه چند مورد از پرسش -114

  جاذبه زمين؟چيستعامل عدم خروج گازهاي هواكره از اتمسفرالف)

  هاالكتريكي مولكولبار؟، چيستوجوش باشندگازهاي موجود در هواكره، پيوسته درحال جنبشود تا مولكولعاملي كه سبب ميب)

  روند تغييرات فشار؟باشداليه بودن هواكرهسبب اليهتواندميچه عامليپ)

م اليه از هواكره رخ ميتغييرات آب و هواي زمين در كدات) تروپوسفراليهدهد؟

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

؟ندارنداما در يك گروه قرار ،ظرفيتي برابري با هم دارندهايالكترونتعداد ،شده با نماد فرضيدادهكدام يك از عناصر -115

»A2،M31،D21،B10وX13«

1( AوD  2 (AوB  3 (MوX  4 (MوD  

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

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر
  بوده است؟10عملكرد شما در آزمون قبل چند از

  آزمون امروز چيست؟شما برايگذاريهدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  دقيقه20  )  1(يشيم
  

كيهان زادگاه الفباي هستي/ 
  ردپاي گازها در زندگي

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

  60تا 1هايفحهص
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؟نيست ربرابهاي پيوندي دو ساختاردر كدام گزينه، تعداد جفت الكترون -116

1( CH O2،CCl4    2 (HCN،SiCl4  

3 (PCl3،CO    4 (SO3،NH3

Aنور سبز رنگ، نسبت به -117 Bتر و نسبت بهطول موج كوتاهپرتوي پرتـو در هنگام عبور از منشوراگر .تري استداراي انرژي بيشپرتوي

Cتر منحرف شوداز نور سبز بيش،A،BوCتوانند باشند؟ترتيب كدام امواج مي به

Xفروسرخرنگ زرد ـ) 2  ـ امواج راديويي ـ رنگ آبيبنفشرنگ )1   ـ امواج پرتو

هاـ ريزموجج راديويياموارنگ نارنجي ـ) 4  زردامواج فرابنفش ـ رنگ سرخ ـ رنگ) 3

pهايجرم اتمي ميانگين عنصري با ايزوتوپ -118 X20و q X2040/برابر p. در صورتي كه در ايزوتوپاست4 Xدرصد از10هاشمار نوترون

نسبت تعداد ذرات ،اتم ايزوتوپ ديگر در نمونه طبيعي اين عنصر باشد 4ترو به ازاي هر اتم ايزوتوپ سنگينر باشدتها بيششمار الكترون

qذرات خنثي در ايزوتوپتعدادباردار به X؟چند است

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

Cuشنوشتهنادرستيوني زير،آرايش الكتروني كاتيون كدام تركيب -119  )Mn25وFe26،Ca20،29ده است؟ (

1( CuCl :[Ar] d9
2 3    2 (Fe O :[Ar] d5

2 3 3  

3 (CaO : s / s p / s p2 2 6 2 61 2 2 3 3  4 (MnO : s / s p / s p d2 2 6 2 6 41 2 2 3 3 3

نادرسـتزيـر هـايعبارتازچند مورددهد،كه تغييرات دماي هواكره برحسب ارتفاع از سطح زمين را نشان ميمقابلبا توجه به نمودار -120

است؟

B   است. Cتر ازبيشالف) فشار هوا در 

  . كلوين است287حدودCوBبينميانگين دما در نواحي) ب

نـد نتوامـيDزپرتوهاي پرانرژي خورشيد مانند فـرابنفش در نـواحي بـاالتر ا ) پ

  موجب پديد آمدن ذرات باردار شود.

C، CتاB ة) در فاصلت يابد. كاهش مي6به ازاي هر كيلومتر افزايش ارتفاع، دما حدود

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

زير صحيح است؟هايعبارتازمواردكدام-121

1/ازها برابر يا بيشهاي آنها به پروتونهايي كه نسبت شمار نوتروناغلب هستهالف)   . اپايدارنداست، ن5

  ب) عناصر يك گروه در جدول تناوبي، خواص شيميايي مشابهي از جمله طيف نشري خطي مشابه دارند. 

  نوار رنگي است.  4سيارة مشتري، در طيف نشري خطي خود دارايدرترين عنصر موجودپ) فراوان

يابد. دست ميقبل از خوديش گاز نجيببار مثبت به آرا 3ت) عنصر گاليم همانند عنصر آلومينيم از طريق تشكيل يون

    »ت«و »پ«،»ب«) 2    »پ«و »ب«،»الف« )1

»پ«و »الف«) 4    »ت«و »پ«،»الف«) 3
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؟كدام گزينه صحيح استعبارتبا توجه به شكل زير كه مربوط به جدا شدن برخي گازها از هواي مايع است، -122

  ترين درصد حجمي را در هواي پاك و خشك دارد. بيشجدول تناوبي18ميان گازهاي گروه ،، گاز خارج شدهسلسيوسةدرج185در دماي )1

  . گيردطور مستقيم مورد استفاده قرار ميگياهان بهتوسط ،، گاز خارج شدهدرجة سلسيوس195در دماي) 2

  دوم جدول تناوبي قرار دارند.  ةمواد داخل ظرف، در دور ةهمعناصر تشكيل دهندةكلوين،73يدر دما) 3

آيد، در هر سه حالت داخل ظرف حضور دارد. دست ميگاز طبيعي نيز به ءبه جز ءكه در تقطير جزنجيبيگاز) 4

است؟نادرستهاي زيراز عبارتچه تعداد -123

  شود. ميجوشكاري شدهشود باعث افزايش استحكام و طول عمر فلزاز آرگون كه در جوشكاري استفاده ميالف) گ

CO ةب) در هنگام تهي 2Cهواي مايع، گاز در دماي 78شود. صورت جامد از هوا جدا مي به  

  است. دشوارهواي مايعجزء بهصد خالص در فرايند تقطير جزءدراكسيژن صد ةپ) تهي

  . شوندصورت آزاد يافت ميفلزهايي مانند طال و پالتين در طبيعت بهت) 

3) 4  2) 3   1 )2  صفر )1

124- A ،Bذرات 2 ،C 2 ،DوGهمگي به آرايشp ؟هستندنادرستزيرهايعبارتشوند. چند مورد ازختم مي63الكتروني
DBDوB )الف   اند. به آرايش الكتروني گاز نجيب قبل از خود رسيدهدر آن هر دو ذرهسازند كهمي2تركيبي يوني به فرمول
ADتعداد الكترون) ب   برابر است. با يكديگرBCومبادله شده حين تشكيل هر مول
lتعداد الكترون با) پ  1A Cبا همين مقدار در يوندر اتم 2 .برابر است  
  دة آن پر است.شاشغالهايتمام اليه) از ميان حالت خنثي عناصر داده شده، تنها يك ذره وجود دارد كهت
1( 1   2( 2  3 (3  4 (4

Ca........ گرم از مادة ............داراي ............ است. ( -125 : g.mol 140،O  16، H  1،C  12( 

1( 25- CaCO3- /2     تركيبمول5

2 (/2 2- CO2- /  233 01   ولمولك10

3 (/6 4- CH4- /  239 632     اتم هيدروژن10

4 (/1 6- O2- /0 مول اتم اكسيژن2

 ؟استنادرستكدام گزينه در ارتباط با اين دو اتم .جدول تناوبي قرار دارندةكه در يك دوراستيك نافلزNميك فلز و اتMاتم -126

M ةتمايل دارد به آرايش الكتروني گاز نجيب هم دورNاتم )1   برسد. ايدر جدول دورهخودازبه آرايش گاز نجيب دوره قبلدتمايل دارخود و اتم

2 (M Nاگر ظرفيت اتم Mتركيبي با فرموليك باشد و با N2،آرايش الكترون نقطهتشكيل دهدN N بهاي مولكول   . استصورت

Mيوني) در هنگام تشكيل تركيب3 N2، ذراتتوان گفت اندازةميNوMشود. بزرگ ميترتيب كوچك و به  

Mبا توجه به فرمول) 4 N2، اگر آرايشM ]صورت بهالكتروني Ar] s1
18 N ،باشد4 ]صورت بهآرايش الكتروني Ar] d s p10 2 4

18 3 4   . است4
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127- X pنصري كه بيرونيعباايدورهجدول16در گروهاگر عنصر در ارتبـاط بـا آن گزينـهكـدام  .دوره باشدهم ،است53ترين زيرالية اتم آن

؟استنادرست

X) بيروني1   الكترون است. 4دارايترين الية اتم

  دو جفت الكترون ناپيوندي وجود دارد.  ،كيب حاصل از آن با هيدروژن) در ساختار لوويس تر2

Alصورت به ،Al13آن باواكنش) فرمول تركيب حاصل از3 X2   . است3

lبايها) نسبت تعداد الكترون4  lبايهابه تعداد الكترون0  0/برابر1 است. 6

؟كندنميدرستي تكميلكدام گزينه جملة زير را به -128

  »شمار ................ ، ...................... برابر شمار .................. است.«

SO) پيوندهاي كوواالنسي در مولكول1 Cl  2   كنند. كه از قاعدة آفبا پيروي نميايدورهجدولچهارمدورةاصري ازعن22

/هاي الية ظرفيت در اتم) الكترون2 Zn 302 lهايي باالكترون4  2Cr   24در اتم

nهاي با) الكترون3  /اتمدر3 Cu  291 NClجفت الكترون8   3هاي ناپيوندي در مولكول

Crهاي نيمه) زيراليه4 پر در اتم  24
1
Krزيراليه8 36هاي پر در اتم

Aاكسيدكه فرمول شيمياييبا توجه به اين -129 AOتناوبي بهجدولچهارم ةاز دورعنصر A .استصورت كدام گزينه در ارتباط بـا اتـم 

؟نيستدرست

Aقطعًا) 1   داراي دو الكترون ظرفيت است. اتم عنصر

2A   . الكترون در اليه سوم خود داشته باشد13تواندمي) اتم عنصر

nبااشغال شده توسط الكترونقطعًا داراي دو زيراليه) 3 lاست4برابر .  

4 (A   پر داشته باشد.نيمه ةيك زيراليتنها دتوانمياتم عنصر

؟استدرستهاي زيرچند مورد از عبارت -130

در طيف نشري خطي2اليةبه5ةاز طول موج حاصل از انتقال الكترون از اليتركم ،طول موج رنگ شعلة حاصل از سوختن گوگردالف) 

  . هيدروژن است

  الكترون اشتراكي وجود دارد. جفت9مجموعاً ،سنگهاي واكنش سوختن زغالفراوردهيسوب) در ساختار لو

  كنند. ها را با دقت تعيين ميپيشرفته، آرايش الكتروني اتمسنجيپ) با روش طيف

Rb است. 5آن برابراصلي و فرعيدهد كه مجموع اعداد كوانتومين، الكتروني را از دست مييوبراي تبديل شدن به37ت) اتم

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