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واژه -1 کارکوتاهی،رویزیاده»هایمعنی در است؟ترتیببه«آگاهی،آرزومند،کردن آمده گزینه کدام در

عجب از گرایند تفریط به چون انگارندالف( معصیتی را عشق

نگردم عشق گِرد که بودم شده یکی این بر بب( درآمد عشق درخودقضای چشم ایتت

مجدّ عیش شد ما فنای شغل ماج( آبرو،افراطد خاک بر چیدناقبولی

بی ود( شاهبسپاهمیر،بهانهدلیل احمد خلع به شایق ود

د،الف،ج،ب(۴ج،د،الف،ب(۳ب،د،الف،ج(۲د،الف،ب،ج(1

شده -۲ مشخص کلمات است؟ترتیببهمعنای آمده گزینه کدام در

ج» اثنای روسدر و ایران بودتوازن،جنونالتهاب،نگ زده برهم را سپاه دو هردجه،قوای تالش نیزو سپاه دوزبونیبختکدو هر بر که را

بود زده چنبره «رسانید.نمیغایتبه،ملّت

حیله،کابوس،شکل،برافروختن(1 و شدنشعله(۲هدف،مکر حیله،جادو،تعادل،ور و هدف،مکر

شدنشعله(۴فرجام،فرومایگی،کابوس،تعادل،ختنبرافرو(۳ خیالی،شکل،ور پیروزی،فرومایگی،موجود

چند -۳ زیر متن است؟غلطدر رفته کار به امالیی

کرده» داللت را خری این از پیش میو فراق عرسة در امروز و میام مسرّت و امن ریاض در و خامخرامد بشنود فصل این خر چون اوطمعگرازد. ی

نیست گذر تو اشارت از گفت: یافت. فرج گرسنگی آتش از و شد پخته روباه نان تا برانگیخت می،را اینچه شفقت و دوستی برای که دانم

میدل مکرمت و «کنی.نمودگی

یک(۴دو(۳چهار(۲سه(1

غلط -۴ بیتالخطیرسمیاامالییهایتعداد کدام است؟،در بیشتر

ا(1 خنیاگری نکندزهره گر باد ست ماتم زهره صور عبد تا

کند(۲ بانگی و خیزد برپا گوساله یکی کنندتا موسی بیعت نغز و گیرند او دین

قهر۳ باشد لطف عشاق پیش آر( باشد فخر مشتاق نزد

بنوازد(۴ گاه و صعب زند بیاندازدگه کند دورش گاه

آن -5 در که ابیاتی آرایةتعداد استب«تناقض»ها رفته کار است؟،ه آمده گزینه کدام در

به دولتی گمناتالف( ز یافتن میر کشید نخواهی باید هما بال سایة از جیب به سر

می مدامب( خویشتن شکفتگی از ندید کاهم خزان در مرا بهار کس که شمعم

گرد چون سرکشی وجود با خاکساربا ج( گی،امشعله دم پای در عجز از افتادهو اما

گر از دل ای نیست مید( باک قیامت می خورشید سردی درآه کشیدتوان محشر عرصة

است غریبان شام من صبح مپرس،هـ( شامم غربت از این در دل کام به افتادهتا امسرا

پنج(۴چهار(۳سه(۲دو(1

ک«تلمیح،جناس،ایهام،کنایه،تشبیه»هایآرایه -6 زیر ابیات است؟در دام

آن ز نکنم کس به جدل نیستکالف( زانو غیر سرشقرینهه به سر نهاد توانم که ای

نیستب( چاره را مرگ رسد گر نیستکنون خاک جز زنده هر انجام  که

سر تن سوختندج( گرم جنون داغ و نمیگشت سامان و رفته تو ره در رودسر

عَلم شد هرجا تو بیداد تیغ هد( میشعله گریبان در سر کشدم

بر تواند تا بیختهـ( خاک من می،بختسر حیوان آب از کشددست

الفهـ،ج(1 ب، د، بهـ،الف،د،ج(۳الف،ب،ج،هـ،د(۲، ب،ج،الف،هـ،د(۴،

سؤالهدف دفترچة در درس هر شروع از قبل گذاری
پاسخ شروع از قبل سؤاللطفاً به درسگویی ازهدف،(2فارسي)های چند بنویسید:01گذاری را خود

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

چیست؟امروزآزمونبرایشماگذاریهدف

2فارسي

نيم اولمباحث سال

58تا01هایصفحه

دقيقه51

از قبل01چند آزمون ازهدف  چند امروزبرای01گذاری آزمون
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بیت -7 کدام کار،در به تبعی است؟نرفتهنقش

بگشای(1 گره جبین وز بده داده به ترضا و من بر استدرِوکه نگشاده اختیار

خود(۲ کن«حزین»سرنوشت فهم محفل شمع شدناز خواهد اثر بی آه صرف زندگانی

سحری(۳ بلبل آن مرا گفت چه آددانی چه خود بیایمیتو عشق از خبریکه

جامه(۴ در چون شدماه پنهان نور از آسمانای کرد،پادشاه بر سر خورشید

ت -8 چند زیر عبارت است؟در رفته کار به وصفی رکیب

نقاشی» آن روی دوستان از یکی که بود کوچک مقواهای همان کارنامه آسایشگاهاین مشهور خطاط و داد انجام شایق،هایی خط،آقای با

می آن روی خودش «نوشت.زیبای

چهار(۴سه(۳شش(۲پنج(1

بقیه -9 با گزینه کدام است؟متفاوتمفهوم

سیلی(1 چو افتادیمما دور تو ز دریا تو و سرم وطنیمبه سوی به گشته دوان روی و

ابد(۲ تا گویی و بودیم باالنشین ازل میاز او میجذبة باال به را ما کشدرسد

قدسی(۳ گلشن مرغ قفسی،تو درخور بازرسی قفسنه قدس گلزار به که شکن

نمی(۴ تو کوی میترک اگر تومیرمگیرم کوی مراروضة است برین فردوس

عبارت -11 با گزینه کدام یُ»مفهوم والعبد یُدبّر است؟تقابلدر«ردِّقَاهلل

ما(1 از تدبیر به تو بالی تیر نشد شدیمرد تقدیر ناوک هدف همانا ما

نشنود(۲ گیتی ضبط برای کز روزی رازنیست تو تدبیر شخص زبان از تقدیر گوش

تقد(۳ جادة از گذر را نیستکس تو کردهیر تو تدبیرمتقدیر بکن ای

واعظمیچه(۴ حق تقدیر با تو تدبیر ز نیستآید زین به که تقدیرش به گردن  تدبیرتبنه

دارند؟ترتیببه«گران،حمّیت،اقبال،ننگ»هایواژه -11 معنایی چه

آبرو1 بدنامی۲سبک،مردانگی،خوشبختی،( سبک،مردیجوان،سعادت،(

حرمت۳ بی۴سنگین،غیرت،خوشبختی،( سنگین،شرک،بختینیک،آبرویی(

واژه -1۲ معنای گزینه کدام است؟نادرستایدر آمده

سردرد(1 )سرسام: پرده،( پیمان(،دار()آغاجی: )عِقد:

بیماری(۲ )علّت: خجسته(،( کردن(کردن)توقیع،)همایون: امضا :

)کافی:۳ از)خیلتاش:،(فرستادن:کردن)گسیل،(یقال( که سپاهیانی از باشندهریک دسته (یک

نام۴ )رقعت: خطیر(،کوتاه(ة( کارهای ظهر(،)مهمّات: نماز پیشین: )نماز

واژهمتندر -1۳ چند امالی است؟نادرستزیر

افتاد» تقریر است دین تالی که ملک فضایل از غدر شمّه،این عاکنون محاسن از ثمینای را پادشاهان که نفیسدل و حلیتی استتر موهبتی تر

شود کرده رسانیده،یاد رعایت به را اختصار و ایجاز جانب هم آن در «اید.و

یک1 دو۲ ( سه۳( چهار۴( )

بهةهمدر -1۴ گزینجزابیات میغلط...ةبیت یافت شود.امالیی

کمال1 صورتت یافته جمال معنی ز که بس اجلوه( میات کمــال صــلب خود جمال کندز

داده۲ دل خــریده( جـــانی و دلـــبر به آوریـــدهامام خراب جــــان بحـــر تحــفه اماین

فرد۳ جوهــر در شــاعبه نبـــود اینـم از بعد است( استداللی خوش نکته این در تو دهان که

شکایت۴ آن گویم( تو پیش هم تو از دارم که چهها قصّمن ندارد چون نهایتةگویم هجران

)آشنا( گواه
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آرایه -15 از گزینهیکی کدام مقابل است؟نادرستهای

شام1 دامــن در شفــق خوناب به آلوده ( خون تشخیص(،به / )تشبیه دیـد کهن ایران

مـــی۲ موج میان آب ( در مرگرقصــید رقص مراعات،به )استعاره/ انبوه نظیر(اخترهای

سد۳ّ این از دید( در میشـــاهةروان نیش هزاران موجی هر پارادوکس(ز )تشبیه/ رفت

دم۴ آن اندیشید چه ندانست،( دیدهکس خـون به مـــژگانـش تشبیه( که )مجاز/ شد تر

آرایه -16 تمام بیت کدام تعلیل،تشخیص،تشبیه»هایدر می«آراییواج،حسن شود؟دیده

آسان1 سخن این شهر واعظ بر چه گر ســــالوسنشود( و ورزد ریــــا نشود،تا مسلمان

فیــض۲ قابـــــل شود که بباید پاک گوهر گــلی( و سنگ هر نشود،ورنه مرجان و لؤلؤ

می۳ خدا ز خلقی حسن را( تو خـــوی توطلبم از مــــا خــــاطر دگر نشودپریشانتا

همــــت۴ نبود تا را ذره چشـــمطاحافظ،عـــــــالی ( نشودةلب درخشان خورشید

بهگزینهةهمدر -17 رابط…ةگزیناستثنایها است.معناییةچهار آمده درستی به واژگان بین

فرشته1 ترادف: حیاتملَ،( تضاد: / /،ک پوپکممات بارانداز،تضمّن: و کشتی تناسب: / پرنده

سیمرغ۲ ترادف: هالل،( تضاد: / کیوان،عنقا تضمّن: / نرگس،قمر تناسب: / نسرین،سیّاره

صعب۳ ترادف: منعِم،( تضاد: / سیاهمفلس،سخت تضمّن: انجیلرنگ،/ تناسب: زبور،/

سیمرغ۴ ترادف: گنگ،( تضاد: / فارسی،عنقا تضمّن: / شاخ،گویا تناسب: / برگ،زبان

دارند؟کدام -18 معنایی قرابت زیر بیت با ابیات

حاجت» روز دغل دوستانِ طلباستمعیار دوستان از تجربه رسم به «قرضی

درست1 شفیقی رفیق اگر بـاش( بــاشپیمــان گلستــــان و گرمابه و خانه حریف

کـــردن بندگـــی آیـین و خدمت بــاشطریق سلطان و ما به کن رها که را خدای

منــی۲ رفـیق اگر اّول کـن خویش وداع هس( ترکتازی و خطرناک رهیست این تکه

همـــواره اســـت جانـــب آن از احتراز هستنه احـــترازی هم وحشی جانب ز گهی

زند۳ نعمـــت در کــه آن مشمار دوست بــــرادرخــــــــواندگی( و یـــــاری الف

دوســـــت دست گیرد که دانم آن پریــــــشاندوست درمــــاندگیدر و حـــــالی

به۴ امیدی نگاه وگر نیستهیچسوی( امیدمکسم چشـــــم بدوخت ندامت تیر که چرا

برسـانی مـــا ســـالم رسیدی تو اگر نرسیدمرفیق مروّتی و وفــا اهـــل به مــــن که

بهگزینهةهم -19 مفهو…ةگزینجزها قرابت زیر عبارت دارند.میبا

آن» به چون اّما نیست دربایست سخت مرا که نگویم اندکو و دارم قانعمچه این،است وبال و آید؟ وزر کار به «چه

یافت1 چو دل را آن بــود عزلت کنج عزّت گنج بی( از نیستدیگرش گنجینه حاجت نیازی

زن۲ قناعت و درویـــشی در مــن عـــزیــز زاد( قنـــاعت از عزّت و طمع از خواری که

نفس۳ عــــزّت و بـــساز قــناعت عزّ به دال م( بار گداکه هر احسان نیست،نّت خـوش

جا۴ است می( کفایت نان یک چو رزق خوان کشـــدز چـــرا دونان مـــنّت بــار آزاده

بیت -۲1 است»مفهوم بسیار چه / ملک این از خاکی وجب هر پاس رفتهآن،به که دارد؟«سرها قرابت بیت کدام با

می1 مرا( آید پیش چه تا ره این در تنها قدمروم اژدهاستهر کام و شیر دهان اینجا

آشوب۲ سیل کاشانـــ،( به گشت خـــانماةروان بیدادگری آتــش از ماةسوخت

شــاد۳ و گشــــتیم پیـــروز که پس آن از باد( بـه دادن خویـــش ســـر نبــــایــد

خـاسته۴ جان و سـر از وطن عشق ره در مرداایم( همّت کند چـــه ره این در ماةنتا
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(12-12)العربية:إليأومنللتّرجمةالجوابفياألدقّواألصحّعيِّن
مطلوبه»-۲1 علي لِلحصول األحيان بعض کَالحسام کالمه الطفل «:!یَجعل

وقت(1 هدفهابعضی به رسیدن برای را،کودک شمشیرسخن دهد!میقرارهمچون
خواستههاوقتبعضی(2 به رسیدن برای را،اشکودک شمشیرسخنش میهمچون دهد!قرار
خواسته(3 به رسیدن برای را،کودک شمشیرسخن !دادقرارهمچون
هدف(4 به دستیابی برای کودکی اوقات میبرخی قرار شمشیر مثل را سخنش خود داد!های
یُحسَبُ»-۲۲ فهو صدقَهم و عيوبهم إخوانه إلي أهدی األصدقاء!من أجلّ «:مِن

عیب(1 برادرانش به که گفتهاهرکسی راست آنان به و کرد هدیه را آنان گران،ی دوستان از میاو حساب به آید!قدر
عیب(2 که گرانهاکسی دوستان از او بگوید راست آنان به و کند هدیه آنان به را دوستانش میی شمار به رود!قدر
دوستان(3 به که آن عیبهر گرانهاش از او بگوید راست آنان به و دهد هدیه را مییشان شمرده دوستان شود!قدرترین
کند(4 هدیه را عیوبشان برادرانش به نموده،هرکسی دوستی آنان گران،با او میهاقدرترینپس دوستان پندارد!را
أَن»-۲۳ یُحاولونَ الّذینَ أَنَّ لفَالحقيقةُ النّاسِ أسرارَ کبيرةًیکشفوا ذُنوباً سيَرتکبونَ !«:ضحِهِم

کسانی(1 که است میحقیقت کنندکه فاش کردنشان رسوا برای را مردم اسرار شد!،کوشند خواهند مرتکب را بزرگی گناهان
کسانی(2 داد خواهند انجام بزرگی گناه حق کهبه کنند کوشش آنکه و کنند مال بر را مردمان نمایند!راز رسوا را ها
کسانی(3 میحقیقتاً شودکه افشا کردنشان رسوا برای را مردم رازهای شده،کوشند مرتکب زیادی  اند!گناهان
کسانی(4 است کنندواقعیت آشکار کردنشان بدنام برای را مردم راز کنند تالش شد!،که خواهند بزرگی گناهان مرتکب
الطأیُّ»-۲۴ االستفواتستفيدأنواحاول،لّابُها مننهایة صفّکم!ادة في الجليل األستاذ هذا «:حضور

کالشماسعی،کوشاانآموزدانشای(1 در ارزشمند استاد این محضر از که باشد بهرهبیساین شوینهایت !دمند
کن،تالشگراندانشجویای(2 کالسیدسعی در خود ارزش با استاد حضور از طورتتا به بهرهان شویکامل !دمند
دان3 ای کن،انآموزش( کالسیدتالش در جلیل استاد این محضر از را بهره تمام ببریهایتا !دخود
دا (4 کن،نشجویانای کالسیدسعی در گرانقدر استاد این حضور ببریخودتاناز را استفاده !دنهایت
الصّ-۲5 حيح:عَيّن

یَبتَعِد1ْ مَن یَبدأْعنِ( جدیدةًفیالمعاصی صفحةً هرکس!حیاتِه ح: شود دور گناه میاشزندگیدرراجدیدیةصفاز  !کندآغاز
إلی2 اُسبوعٍ قبلَ ذَهَبتُ مُباراةٍ( لِمشاهَدَةِ ریاضیٍّ رفتم!!مَلعَبٍ ورزشگاه به مسابقه دیدن برای قبل هفته یک :
أن(3 مُواصَفاتاُریدُ یَضُرأَصِفَ الّذی المُشاغب می!اآلخَرِینَالطّالبِ خصوص: میخواهم آسیب دیگران به که کنم وصف را شلوغی آموز دانش رساند!یات
إن4ْ أص( و الصّالحینَ األصدقاء فیبجالَستَ مِثلَهُم عَلیحتَ حَصلتَ هم!الفضائلالعَمَلِ تو با شایسته دوستان اگر در: و کنند آنعملنشینی شویمانند ،ها

میفضیلت دست به را !آوریها
:الخطأعيّن-۲6

طائرٌ!(1 الخبز شجرة غصن علی یَکونُ پرندهشاخةبر:ال نان ندرخت باشد!میای

األفاضل!:(2 إلی یقربون و األراذل عن یبتعدون الّذین هستندالعقالء کسانی دوریعاقالن فرومایگان از نزدیکمیکه دانشمندان به و شوند!میکنند

تقوَ(3 مِنها أفضل و األبدان صحّة النِعَم القلوب!:أفضل نعمتی دلهابرترین تقوای آن از برتر و بدن !استهاسالمتی

االمّ(4 طریق،نِعمَ فی الحرکة عَن أوالدها التمنع التی ن:!التَّقدُّماالمّ منع پیشرفت راه در حرکت از را فرزاندانش که است!،کندمیمادری مادری نیکو

بزرگ»-۲7 زمينهخواهر در مقاالتهاترم مختلف استی نگاشته دارد،ي ارتباط آموزش آداب به :«!برخي
مختلفة(1 مجاالت فی مقاالت األکبر أختی التعلیم!ت،ألّفَت بآداب بعضها  رتبط
المختلفة(2 المجلّات فی مقاالتٍ الکبری أختی ألّفَت التّعلّم!ت،قد بآداب بعضُها رتبط
المخ(3 المجاالت فی مقاالتٍ ألّفَت قد الکبری التعلیم!ت،تلفةأختی بآداب بعضها رتبط
مختلفةٍ(4 مجلّاتٍ فی مقاالتٍ الکبیرة أختی ألّفَت بعضهات،قد التعلّم!بآدابرتبط

درهدف درس هر شروع از قبل سؤالگذاری دفترچة
پاسخ شروع از قبل سؤاللطفاً به درسگویی )،عربيهای قرآن ازهدف،(2زبان 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؟امروزآزمونبرایشماگذاریهدف

قرآن،عربي 2زبان
دقيقه51

نيم اولمباحث سال

24تا0هایصفحه

از قبل01چند آزمون ازهدف  چند امروز01گذاری آزمون برای
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ّالنّص األسئلةالتّالياقرأ عن أجب النصّ(21-12)ثمَّ یناسب :بما
من» هو الخـریف فصولأفصـل الفصول.ونةالسّجمل بملك فيهاتتغيّمشهورٌ الجَر ووّاألوضاع ویة تدریجياًفضنخَتَالبيئية الحرارة ودرجات الفصل هذا في

الطّ هجرة الّیکثر عنتييور ببحث خاللالعُشّتقوم هذنةمعيّوقاتأالمناسب کانو.اللّيل والنّهارطولیتساوى،الخریفمناألولاليومفي.الفصلامن
حفلةیُسواليومبهذایحتفلوناإلیرانيّون اللّ.«مهرگان»مّونه یختفي الخریف فصل اللّفي مثل جميلة الوان وراء االخضر األون اللّون أو األحمر اللّون أو ونصفر
النّالبرتقالي. اللّالجوّیعتدلهارففي في یبرد األو بعض في و بشدّةحيانيل الغيوم الفصلَ.تمطر هذا جمال تزیدُ األنّإو فصالًالخونعتبریشخاصبعض ریف

ال خالل من زدن(رومانسيا )قدم وبينمَشي الملبّالسّرؤیةاألشجار بالماء اآلسّحابدة البعض انّو یقولون جوّخر یحمل الخریف الکآبةفصل من وا )افسردگي(
الشّخصوصاً،الحُزن أوراق ومنظر المتساقطة الجافّجر «!ةاألشجار

الصّحيح: -۲8 عيّن
یَحتفل1 سنةٍ!اإلیرانیّون( کلّ الفصول!2بالخریف بملک مشهور اإلیرانییّنَ سنة فی الثالثُ الفصلُ )
رومانسی3ّ فصل الخریف بأنّ یعتقدون النّاسُ طول4!ا( یتساوی الخریف فی اللّیل! والنّهار(
النّص:الخطأعيّن-۲9 حسب علي

الجوّالخریففی(1 اللّالنّفییعتدل فی یبرد و أورا2!یلهار یصیرُ ملوّنةً!( الخَریف فی األشجارِ قُ
مناسب!3 عشّ عن الخریف فی المهاجرة الطّیور تبحث رومانسیاً!4( الخریف تجعل المتساقطة األشجار أوراق )
النّصّ -۳1 حسب  ...علي

حفلة1 کانت الماضی!«مهرگان»( فی اإلیرانییّن احتفاالت فی2من األُخری!األوراقوراءالملوّنةاألوراقتختفیالخریف(
الخریف3 دائماً!4بالغیوم!الملبّدةبسَماءهالناسَیحزن( السماء تمطر و الحرارة درجة تنخفضُ الخریف وصول مع )
( الصّرفي التّحليل و اإلعراب في الصّحيح (:21و22عيّن

«:یَعتدل»-۳1
للغائب1 وزن-( )من ثالثی /یُفعلُ»مزید فاعله«( و  «الجوّ»فعل
مضار2 األصلیّة-للغائب-ع( ل»حروفه د وزنه«ع /یُعدِلُ»و فعلیّةٌ« جملةٌ فاعله مع و فعل
للغائب3 اعتدلَ-( )ماضیه: ثالثی اعتدال،مزید وزن،مصدره: فاعله«(/افتعال»علی و «الجوّ»فعل
مضارع4 فعل )مصدره:-( ثالثی /معادلة»مزید فعلیّةٌ«( جملةٌ فاعله مع و فعل
:«معيّنة»-۳۲

مضافٌ(عَیَّنَ:فعله)مفعولاسم-مؤنّثمفرد(1 مضافه/ و اسم2«أوقات»الیه صفة(تعیین:مصدره)مفعولاسم-مؤنّث-( «أوقات»للموصوف/
اسم3 مضافٌ(تَعَیُّن:مصدره)مفعولاسم-مؤنّثمفرد-( مضافه/ و مفرد4«أوقات»الیه صفة(تَعَیَّنَ:فعله)مفعولاسم-نکرة-مؤنّث( أوقات:الموصوفو،/
الصّ-۳۳ الحروف:عيّن حرکات ضبط في حيح

النِّمَن(1 إلی یَذْهَبْ هدفاً المُعَمِّرة!(2هائیّ!یُسَجَّل األشجارِ مِن هی البلّوطِ شَجرةُ
النّاسِ!(3 بینَ التَّواصِلِ قطعِ أسبابِ أهمِّ مِن هی المُسلِمونَأیّ(4الغیبةُ األوقاتِالسُّک،ها بَعض فی الظُّلمِ!أشدُّوتُ مِن
:الخطأعيّن-۳۴

نسل1 إلی نسل من ینتقل ما کُرَویّ(2التّراث⇦!آخر( الریاضیّة!شیء األلعاب الکُرة⇦لبعض
شیء!3 حول الدّوران و التّجمّع القدم!4االلتفات⇦( کرة فی الشّائعة األخطاء من التّسلل⇦(
ما-۳5 التّضاليسعيّن التّرادف:فيه أو دّ

التّاریخ!1 فی صورة أجمل یُعدّ األمّ وجه إنّ خالفه!2( المعلّم لکِن االمتحان تأجیل المدیر وافق )
عِندالنّاسأجهَل(3 ما لِظنّ عِندهُ ما یقینَ ترک دقیقة!4!النّاسمَن بعد رفَضَه لکن و الهدفَ البدایة فی الحکم قَبِل ) 
اسم-۳6 فامکانٍکم کم التّاليةو العبارة في ؟عالً

اُسبوعين» قبلَ الفریقان قویّان،تعادل إلي،کالهما مَریمُ اِمتالءهأخيهامَعالمَلعَبِذهبت قبلَ من،بالمتفرِّجينالصادق مسرورةً مریم فریقهاقویةٍهجمةٍکانت العِبِ جانِبِ «!مِن
أربعة-اثنان(4اثنان–اثنان(3اثنان–واحد(2أربعة-واحد(1
التّفضيل: -۳7 اسم فيه ما عيّن

أجم1َ ما للنّاس!ل( الخیر تتمنّی الّتی خیرَیُمن(2القلوب الحسناترید یعمل أن فعلیه !اآلخرة
فکّرتَ(3 إن إبداعک نصف اآلطبقسیموت البیضاء4خرین!رأی الورقة علی ُیری فال أبیض القلم هذا لون )!
الفاعل -۳8 رفة:معليسعَيِّن

سَالماً!1 قالوا الجاهِلونَ خاطَبَهُم إذا وَ کَسیاجٍ!2( المُزارعونَ یَستَخدِمُها شَجَرَةٌ النِّفطِ شَجَرَةُ )
بعض3َ السِّنجابُ یَدفِنُ السَّلیمَةِ!جوزات( س4َالبَلوطِ األخالقِ! یمّ( بِسورة الحُجُراتِ سَورةَ مُفَسِّرونَ

:فةمعریُترجَمنکرةاسماًعيّن-۳9

منها1 تهرب و کریهةٌ النّفط شجرة رائحة فی2الحیوانات!( البلّوط أشجار من جمیلةٌ غاباتٌ تُوجد !إیرانجبال(

شجرة3 المُإشجرةٌالخُبز( جزر فی تَنمو الهادئستوائیّةٌ اهلل4!حیط قدرة هی و حقیقةً لنا تُثبت الطّبیعة ظواهر تعالی!(

ایَختلفُ«ما»عيِّن-۴1 لباقي:عَنِ

یحبّونها(1 لِأنّهم اموالهم اَنفَقوا سبیل(2!ما فی انفقوا !اهللُیَعْلمْهُاهلل ما

ثوابَها(3 عنداهلل تجد اموالک مِن انفقتَ فهو(4!ما سبیله فی تُنفقوا !یریما
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تض -۴1 را انسان سعادت برتر، نیازهای مورد در چیزی میچه میمین دست از را خود عمر سرمایة صورتی چه در انسان و دهد؟کند
آن(1 به صحیح دهد.–هاپاسخ مشکوک و احتمالی پاسخی خود، برتر نیازهای به اگر
آن(۲ به صحیح شود.–هاپاسخ خطا دچار آن شناخت در یا نشناسد را خود حقیقی هدف اگر
دادنصرفاً(۳ پاسخ برای عقل بر آنتکیه شود.-هابه خطا دچار آن شناخت در یا نشناسد را خود حقیقی هدف اگر
آنصرفاً(۴ به دادن پاسخ برای عقل بر دهد.-هاتکیه مشکوک و احتمالی پاسخی خود، برتر نیازهای به اگر

که: -۴۲ پرسش این به پاسخ می»در شادابی انسان درون و روح به چیزی را«بخشد؟چه مبارکه آیة ساختتوانمیکدام ؟مطرح

1« وَ( آمَنُوا الَّذِینَ إِلَّا خُسْر لَفِی الْإِنْسَانَ الصَّالِحَاتِإِنَّ »۲...«عَمِلُوا وَ( مُبَشِّرِینَ اللَّهِرُسُلًا عَلَى لِلنَّاسِ یَکُونَ لِئَلَّا الرُّسُلِحُجَّةٌمُنْذِرِینَ ...«بَعْدَ

ا»(۳ آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا وَیا لِلَّهِ دَعاکُمستَجیبوا إِذا مِنْهُوَ»(۴«لِلرَّسولِ یُقْبَلَ فَلَنْ دِینًا الْإِسْلَامِ غَیْرَ یَبْتَغِ ...«مَنْ
هر -۴۳ دربارة تفکر از پس دادنانسان انجام و کردن انتخاب از پیش و مراحلیآنکاری چه میراکار، خود عقل قوة گذراند؟در

رسانند(1 و مفید هدفتشخیص سوی به کارها بودن رفتن(۲ه پیش و زندگی در آن بستن کار برنامهبه آن مسیر در
بشری(۳ مکاتب یا خداوند برنامة زیان(۴برگزیدن از غیرالهیاجتناب دین برگزیدن با آخرت در کاری

عبارت -۴۴ با عناوین، دارند؟کدام مناسبت خود به مربوط های
زندگی درست راه کشف زیستنچراالف(

رسوالن فرستادن هدفِ تنها )ع(ب( کاظم امام سخن الهیطبق پیام به بندگان آوردن ایمان
خویش آیندة درک سؤالج( به گرو»پاسخ در دیگر سرای در است؟انجامخوشبختی کارهایی «چه

پاسخ انسانبهد( اساسی وحیکنارسؤاالت و عقل گرفتن قرار هم
د–ج(۴ج–ب(۳د–الف(۲ج–الف(1

برنام -۴5 برگزیدن تعقلةبازتاب الهی پیام در که کس آن )ع(، کاظم امام بیان در و دارد تجلی شریفه آیة کدام در خداوند، برنامة از غیر دیگری
کاملمی عقلش و استکند استدارای،تر ویژگی ؟کدام

یُحییکُم»(1 لما دَعاکُم ا-«إذا برتر معرفت از لما»(۲ست.برخوردار دَعاکُم است.رتبه-«کُمییحیُإذا باالتر آخرت و دنیا در اش

الْآخِرَوَ»(۳ فِی الْخَاسِرِینَةِهُوَ است.رتبه-«مِنَ باالتر آخرت و دنیا در الْآخِرَوَ»(۴اش فِی الْخَاسِرِینَةِهُوَ است.-«مِنَ برتر معرفت از برخوردار

انبی -۴6 تعلیمات شدن متفاوتفراموش آن اصل با که طوری به آن تغییر و معلولشدمیا بود، کدامچه به اشاره موضوع این داردو ؟مفهوم
جامعه(1 مردم فکر سطح تدریجی نبوت–رشد ختم
جامعه(۲ مردم فکر سطح تدریجی نبوت–رشد تجدید
اجتماعی(۳ زندگی و فرهنگ سطح بودن ابتدایی و کتابت توسعة نبوتتجدید–عدم
اجتماعی(۴ زندگی و فرهنگ سطح بودن ابتدایی و کتابت توسعة نبوت–عدم ختم

زمان -۴7 طول در بـه آنچه را آن نتوانند دین دشمنان و شود مردم فرهنگ و آداب و زندگی سبک جزء الهی تعالیم که شد باعث مختلف های
است؟ شده آورده گزینه کدام در بگذارند، کنار راحتی

و(1 دعوتاستمرار در مردم(۲پیوستگی فکر سطح تدریجی رشد
اسالم(۳ دین بودن روزآمد و زمان(۴پویایی شرایط با دین تطبیق

استمُفاد»اینکه -۴8 نکرده تراوش اندیشمندی هیچ قلم از اینکه«قرآن خارق»و نفوذ قلوب و افکار داردالعادهدر می«ای نشان را آن اعجاز جنبة دهد؟کدام
اعجاز1 لفظی–لفظی( لفظی۲اعجاز اعجاز محتوایی–( محتوایی۳اعجاز اعجاز لفظی–( محتوایی۴اعجاز اعجاز محتواییاعجاز–(

کریم -۴9 قرآن منظر می،از متجلی چگونه مرد و زن هر صالح عمل و ایمان است؟نتیجة آسمانی کتاب این اعجاز جنبة کدام بیانگر مسئله این و شود
مر»(1 هیچ نمیعمل ضایع را زنی و همه-«کند.د و بودنجامعیت جانبه
نمی»(۲ ضایع را زنی و مرد هیچ جاهلیتتأثیر-«کند.عمل دوران عقاید از ناپذیری
می»(۳ پاکیزه و پاک حیات او همه-«.بخشدبه و قرآنجامعیت بودن جانبه
می»(۴ پاکیزه و پاک حیات او از-«.بخشدبه جاهلیتتأثیرناپذیری دوران عقاید

سؤالهدف دفترچة در درس هر شروع از قبل گذاری
پاسخ شروع از قبل سؤاللطفاً به درسگویی زندگي)های و ازهدف،(2دین 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؟امروزآزمونبرایشماگذاریهدف

نيم اولمباحث سال

52تا5هایصفحه

از قبل01چند آزمون ازهدف  چند امروز01گذاری آزمون برای

زندگي و دقيقه251دین
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کریم -51 قرآن آیات داوری»بنابر در طاغوت به مراجعة هم«نتیجة روشن»چنینو دالیل با رسوالن ارسال است؟به«هدف کدام ترتیب
یکفروا»(1 ابداً»-«ان تضلّوا یکفروا»(۲«لن یَ»-«ان اَن الطاغوتتیریدون الی «حاکموا
بعیداً»(۳ تضلّوا»-«ضالالً بعیداً»(۴«ابداًلن بالقسط»-«ضالالً الناس «لیقوم

و -51 آمدند نایل معنوی والیت مقام به طریقی چه از )ص( طریقپیامبر از والیتهدایت و قدرت استاین ویژگی کدام ؟واجد
بندگی(1 و عبودیت وظایف و-انجام عمومی و معمولی آموزش طریق عادیاز تعلیم
و(۲ عبودیت وظایف آن-بندگیانجام مانند و الهامات و غیبی امداد طریق از
گناه(۳ و خطا از آن-عصمت مانند و الهامات و غیبی امداد طریق از
گناه(۴ و خطا از و-عصمت عمومی و معمولی آموزش طریق عادیاز تعلیم

بگوییم -5۲ می»اگر اآیا ولی کند تعیین خود پیامبر ارسال برای را هدفی خداوند که بگیرد؟شود نادیده را آن به رسیدن شیوة و آیةکدام«بزار
بود؟ خواهد ما پاسخگوی شریفه

وَ»(1 إِلَیْکَ أُنْزِلَ بِمَا آمَنُوا أَنَّهُمْ یَزْعُمُونَ الَّذِینَ إِلَى تَرَ قَبْلِکَأَلَمْ مِنْ أُنْزِلَ ...«مَا

وَ»(۲ بِالبَیِّناتِ رُسُلَنا أَرسَلنا مَلَقَد وَأَنزَلنا الکِتابَ ...«المیزانَعَهُمُ

رِسَالَتَهُ»(۳ یَجْعَلُ حَیْثُ أَعْلَمُ «اللَّهُ

عَلى»(۴ الْإِسْلَامُ الْحَجِّخَمْسٍ بُنِیَ وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّلَاةِ ...«عَلَی
)ص( -5۳ خدا رسول را»اینکه قرآن قرآنکاتبان نوشتن به بودبزرگ»و«کردمأمور قرآن معلم کدامبه«ترین بیانگر مسئولیتترتیب از هاییک

است؟ ایشان
وحی(1 ابالغ و دینی–دریافت وحی(۲مرجعیت ابالغ و وحی–دریافت ابالغ و دریافت
دینی(۳ دینی–مرجعیت دینی(۴مرجعیت وحی–مرجعیت ابالغ و دریافت

انفسهم»عبارت -5۴ من بالمؤمنین الناس اولی من الناس کد«ایّها میاهمیت یادآوری را حدیث وام آیهکند کدام دنبال شد،به بیان حدیث ؟این
غدیر(1 البَیتِ»-حدیث أَهلَ الرِّجسَ عَنکُمُ لِیُذهِبَ اللَّهُ یُریدُ ثقلین(۲...«إِنَّما البَیتِ»-حدیث أَهلَ الرِّجسَ عَنکُمُ لِیُذهِبَ اللَّهُ یُریدُ ...«إِنَّما
غدیر(۳ رَبِّکََیا»-حدیث مِنْ إِلَیْکَ أُنْزِلَ َما بَلِّغْ الرَّسُولُ ثقلین(۴...«أَیُّهَا رَبِّکَ»-حدیث مِنْ إِلَیْکَ أُنْزِلَ َما بَلِّغْ الرَّسُولُ أَیُّهَا ...«َیا

هستند؟به -55 مرتبط زیر عبارات با روایات و آیات کدام ترتیب
بهآیه- رفتن هنگام روز هر )ص( پیامبر که میای  .خواندندمسجد
منافقاناعالم- شر از )ص( پیامبر حیات حفظ
اطاعت- آیة به مربوط حدیث
تطهیر1 آیة جابر–ارذانآیة-( تطهیر۲حدیث آیة جابر–تبلیغآیة–( حدیث
آیة۳ غدیر–انذارآیة–اطاعت( اطا۴حدیث آیة غدیر–تبلیغآیة–عت( حدیث

کریم -56 قرآن )ع(همراهی بیت اهل میازو برداشت ثقلین شریف حدیث بخش نتیجکدام و چیست؟ةشود )ع( بیت اهل به تمسک
یفترقا»(1 لن بهما»–«انّهما تمسکتم یفترقا»(۲«ان لن ابداً»–«انّما تضلوا «لن
ابداً»(۳ تضلّوا الح»–«لن علیّ یردا ابداً»(۴«ضوحتی تضلّوا ت»–«لَن بهمان «ماسکتم

)ع( -57 امیرالمؤمنین والیت )ص(اعالم پیامبر توسط والیت آیة نزول از است؟،پس متجلی شریفه آیة کدام در موضوع این و بود امری چه برای
امکان(1 تا بشنوند پیامبر زبان از و ببیند خود چشم با کردنمردم الّذینانّم»-نماندمخفی و رسوله و اهلل ولیکم «منوا...آا
امکانمر(۲ تا بشنوند پیامبر زبان از و ببیند خود چشم با کردندم االو»-نماندمخفی عشیرتک «ربینقانذر
نخست(۳ روز همان از پیامبربامردم جانشین و شوند)ص(وصی االو»-آشنا عشیرتک «ربینقانذر
نخست(۴ روز همان از پیامبربمردم جانشین و وصی شوند)ص(ا ول»-آشنا الّذینانمّا و رسوله و اهلل «منوا...آیکم

بودن»ترتیببه -58 شیعه آفریننده»و«شرط دید از آفریدگان بهترین به شدن چیست؟«تبدیل
خدا(1 برابر در بودن )ص(–تسلیم پیامبر دادن قرار اسالم(۲اسوه در خالفت جایگاه به شایسته–اعتقاد کارهای انجام
خدا(۳ برابر در بودن شایسته–تسلیم کارهای اسالم(۴انجام در خالفت جایگاه به )ص(–اعتقاد پیامبر دادن قرار  اسوه

به -59 گزینه میهایویژگیترتیبکدام مطرح نیکو الگوی عنوان به )ص( خدا رسول زبان از را )ع( علی امیرالمؤمنین شخصیت اجتماعی و کند؟فردی
خدا(1 با پیمان در مردم ایمانا-وفادارترین خداةآورندولین مساوات(۲به رعایت در افراد مردمصادق–بهترین بین داوری در افراد ترین
خدا(۳ با پیمان در مردم مردمصادق–وفادارترین بین داوری در افراد افراد(۴ ترین مساواتبهترین رعایت ایم–در خداةآورندنااولین به

پیامب -61 حق بر جانشین و وصی میدانش سرچشمه کجا از )ص( خاتم نهجر کتاب و بردارد؟گرفت در را موضوعاتی چه البالغه
ایشان(1 اندرزهاسخنرانی–ذات و الهی(۲ها جنگزندگی–وحی شرح و هانامه
ایشان(۳ جنگزندگی–ذات شرح و الهی(۴هانامه اندرزهاسخنرانی–وحی و ها
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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. 

61- At the age of …, Martha cannot even eat a small … of her birthday cake as she has diabetes. 

1) fifty two __ slice  2) fifty-two __ loaf 

3) fifty two __ kilo  4) fifty-two __ piece 

62- Taylor spends … time looking after his marketing business and enjoys hanging out only with … 

close friends.  

1) lots of __ a few 2) many __ some 3) a lot of __ much 4) a little __ a lot 

63- My sister cut … from … of bread and put them on the table for us to eat. 

1) slices __ a loaf 2) a slice __ loaves 3) slice __ loaves 4) slices __ loaf 

64- Why are there … in … than in any others of its size? 

1) fewer traffic camera __ one certain city 2) less traffic cameras __ certain one city 

3) less traffic camera __ certain one city 4) fewer traffic cameras __ one certain city 

65- We know that researchers are trying hard to measure the … of this serious illness in this area. 

1) weight 2) heartbeat 3) lifestyle 4) frequency 

66- The little kids who lose one of their parents are terribly in danger of … harm. 

1) confident 2) emotional 3) balanced 4) depressed 

67- Japan is an economically developed country. People in this country … a high standard of living. 

1) improve 2) prevent 3) enjoy 4) belong 

68- Sadly, when she was a high school student, she was under a lot of … from her parents to become 

a doctor.  

1) addiction 2) prediction 3) laughter 4) pressure 

69- I suggest that we should stay at home because the new disease is … from one person to another 

through the air. 

1) existed 2) experienced 3) made up 4) communicated 

70- I thought he was a/an … person, but it just goes to show that people are rarely what they seem. 

1) honest 2) recent 3) probable 4) mental  

71- If you want to buy a new house, you can find a lot of information on the Internet, but be careful, 

because house prices … greatly from one area to the next.  

1) keep off 2) look for 3) vary 4) imagine  

72- It’s a/an … beautiful place to go for a holiday! You’ll think you’re in paradise.   

1) frequently 2) absolutely 3) nearly 4) fluently  

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنویسید:10گذاري چند ازهدف،)2زبان انگليسي(هاي درسگویی به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ  
  توانید پاسخ صحیح بدهید؟سؤال به چند سؤال می10از هر  

  بوده است؟10عملکرد شما در آزمون قبل چند از
  چیست؟امروزآزمونبرايشماگذاريهدف

2انگليسي  زبان دقيقه15

اولسالمباحث نيم●
60تا15يهاصفحه

آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف 
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PART B: Cloze Test 

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice 

on your answer sheet. 

An eating problem is any ...(73)… with food that you find difficult. Food plays an important part in 

our lives and most of us spend a lot of time thinking about what we eat. Sometimes we may ...(74)…

or eat more than usual or go on a diet. Changing your eating ...(75)… every now and again is 

normal. Lots of people think that gaining weight is the result of an eating problem, but very ...(76)…

know that depression can be another sign of it. 

73- 1) value  2) education 3) medicine 4) relationship 

74- 1) try to eat more healthily  2) to try eat more healthily 

3) more healthily try to eat  4) healthily more try to eat  

75- 1) abilities  2) centuries 3) habits 4) tongues 

76- 1) a little  2) some 3) few 4) a few 

PART C: 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. 

As it turns out, healthy habits make a big difference. According to an analysis, people who met 

criteria for all five habits enjoyed significantly, impressively longer lives than those who had none: 

14 years for women and 12 years for men (if they had these habits at age 50). People who had none 

of these habits were far more likely to die prematurely from cancer or cardiovascular disease. 

     Study investigators also calculated life expectancy by how many of these five healthy habits people 

had. Just one healthy habit (and it didn’t matter which one) extended life expectancy by two years in 

men and women. Not surprisingly, the more healthy habits people had, the longer their lifespan. 

     This is huge and it confirms a lot of prior similar research. A 2017 study, using data from the 

Health and Retirement Study, found that people aged 50 and older who were of normal weight and 

had never smoked lived on average seven years longer. A 2012 mega-analysis of 15 international 

studies that included over 500,000 participants found that over half of premature deaths were due to 

unhealthy lifestyle factors such as poor diet, inactivity, obesity, and smoking. And the list of 

supporting research goes on. 

77- The best topic for this passage can be … . 

1) How to Prevent Cancer 2) Life Expectancy 

3) A Mega-Analysis  4) Healthy Habits 

78- The underlined word “extended” in paragraph 2 is closest in meaning to … . 

1) decreased 2) compared 3) increased 4) identified 

79- According to the passage, all of the following can be among the healthy habits EXCEPT… . 

1) eating too much 2) daily exercise 3) proper diet 4) not smoking 

80- The passage tries to answer which of the following questions? 

1) How do researchers estimate life expectancy? 

2) Does a healthy lifestyle make a difference? 

3) How many people took part in a 2017 study? 

4) Will people live longer if the researchers work out the lifespan properly? 

https://www.healthaffairs.org/doi/abs/10.1377/hlthaff.2016.1569
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743512002666?via%3Dihub
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3nجملة عمومي يك دنباله به صورت1 -81
na است؟364مجموع چند جملة اول آن برابر. است  

1 (5  2 (6  3 (7  4 (8   
5aجملة اول دنبالة حسابي10مجموع -82 , , b ,   دنباله كدام است؟قدرنسبت اين. است155برابر...

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

22معادلة درجة دوم -83 3 7 1 0x ( m )x m    ضرب آن دومعكوس حاصلها با قرينةاگر مجموع ريشه. ستداراي دو ريشة حقيقي ا
  كدام است؟mمجموعه مقادير قابل قبول برايباشد،برابرريشه

1 (13 3{ , }  2 (13 3{ , }   3 (1
3{ }  4 (1

3{ }  

2اگر -84 4 1 1a a  4باشد، عدد
2

a

a




  كدام است؟

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

2مساحت ناحية محدود به نمودار توابع -85 2 1y x x x   2و 7
3 3y x  كدام است؟     

1 (5/6            2 (7  3 (5/7  4 (8   
1myخط -86 x mx  1ةبر خط گذرنده از دو نقط 3A( , 1و( 7B( , )،عمود استmكدام است؟  

1 (2-  2 (1  3 (2  4 (1-   
2جواب معادلةمجموعه -87 22 2| x x | | x | x     1با شرطx   شامل چند عدد صحيح است؟ ،

   صفر ) 4   3 ) 3   2 ) 2   1 ) 1

3دو تابع -88
b

f (x)
x




2و
x a

g(x)
x cx d




 
abc. برابرند حاصل

d
كدام است؟

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

1در دامنة تابع -89
21 2 3

x
f (x)

x

x









   ؟نداردچند عدد صحيح قرار

  صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

2اگر -90 3
2

x
f (x)

x





2g(x)و x x ،1حاصلباشند 1 9(g of )( )  كدام است؟     

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

3fقرينة تابع با ضابطةg(x)اگر تابع -91 (x) x x نسبت به خطy x4باشد، حاصل 10g( ) g( )م است؟كدا     
  11) 4  5) 3  4) 2  صفر) 1

  دقيقه30)1(حسابان

  )  1(حسابان
)/1كل فصل(جبر و معادله

توابع نمايي)/2كل فصل(تابع
  )ييتابع نما(و لگاريتمي

  79تا 1هايصفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
قبل   از   شروع   پاسخ   :خود را بنويسيد10گذاري چند ازهدف،)1(حسابانهاي درسگويي به سؤال      ً               لطفا
  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
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2قسمتي از نمودار تابع ،نمودار مقابل -92 1x
f (x) [ ]

n
 ، 3باشد، مقدارميf ( n)كدام است؟( N)  

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

2توابع- 93 3f (x) x 1و 1 3 1 1 2g {( , a) , ( , ) , ( , )}  9اند كهطوري مفروضf
(f g)(a) ( )(a)

g


 ؛ مقـدارباشـدميa

  كدام است؟
1 (1  2 (1-  3 (5/3  4 (5/1-   

fو fنمودارهاي دو تابعدر شكل زير، -94 g4حاصل. رسم شده است 4g( ) g( ) كدام است؟     
1 (27               
2 (28  
3 (29  
4 (30  
  
  
  
  
  
  

3نمودار تابع با ضابطة ،شكل زير -95 2ax bf (x)  4.استf (   كدام است؟(
1 (61-             
2 (131-   
3 (125-   
4 (67-   
  

8چه تعداد -96 1از اعداد
2( )، 

3
23و22،72   قرار دارند؟22و2بين دو عدد

  چهار عدد) 4  سه عدد) 3  دو عدد) 2  يك عدد) 1
2ktfدقيقه از رابطة tها در يك نوع كشت، بعد ازباكتريتعداد -97 (t) A( )در شـروع كشـت،   هـا ياگر تعداد اين باكتر. آيدبه دست مي

  م كدام است؟ها در دقيقة هشتد، تعداد آنباش3200و در دقيقة چهارم800
1 (12400  2 (12600  3 (12800  4 (12200  

1اگر تابع -98 33 xf (x) در بازة(a , b)2 9xg(x)بين دو تابع 4و 101
3

xh(x) ( ) حداكثرگيرد،قرارb aكدام است؟  

1 (3  2 (4  3 (5  4 (6   
2دو تابعنمودارهاي -99 4f (x) | x | 2و 2g(x) x x فاصلة دو نقطة تالقي. قطع كردندرايكديگر ،در دستگاه مختصات در دو نقطه

    كدام است؟
1 (3  2 (4  3 (3 2  4 (4 2  

    رود؟گرمي از اين ماده، چند گرم آن از بين مي256نمونةسال از يك200بعد از گذشت. سال است40ايهستهنيمه عمر يك مادة- 100
1 (242  2 (248  3 (232  4 (247  
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  است؟نادرستنسبت به خطهاي زير در مورد بازتابكدام يك از گزاره- 101
  . شمار نقطة ثابت تبديل داردبي) 2    . طولپا استيتبديل) 1

شيب   خط) 3   . كندها را حفظ ميجهت شكل) 4  . كندها را حفظ نمي       ًلزوما
  محيط اين ذوزنقه كدام است؟. محيط است 1اي به شعاعبر دايره 6به مساحتيالساقيناويذوزنقة متس- 102

1 (12  2 (16  3 (20  4 (24  
0100Mاگر. ضلعي منتظم رسم شده استnدر شكل مقابل سه ضلع متوالي از يك- 103 ،باشدnكدام است؟  

1 (7                           
2 (8  
3 (9  
4 (10  

  .)روي يك خط راست قرار دارندTوM،Tنقاط(كدام است؟MTاندازة. مماس برون هستندOوOدر شكل زير، دو دايره به مراكز -104
1 (9                                  

2 (28
3  

3 (10  

4 (32
3  

C(Oاز دايرةMن و بيشترين فاصلة نقطةكمتري- 105 , R)از نقطة. است15و 3به ترتيب برابرMكنـيمدو مماس بر اين دايره رسم مي .
  فاصلة دو نقطة تماس از يكديگر كدام است؟

1 (2 5  2 (2 3  3 (4 5  4 (4 3  
2bوbوaطي خارجي نظير اضـالع  هاي محابه ترتيب شعاع دايره brو ar، اگر6وa،bدر مثلثي با اضالع -106 ar rـاهباشـد، آن bگ a  كـدام

  است؟
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   

ايرة محـاطي داخلـي و دايـرة محـاطي     طول مماس مشترك خارجي د. مفروض است 6و 8الساقيني به طول قاعده و ساقمثلث متساوي- 107
  خارجي نظير قاعدة اين مثلث كدام است؟

1 (6  2 (8  3 (10  4 (14  
  شعاع اين دايره كدام است؟. است 6و12اي به ترتيب برابرضلعي منتظم محيطي و محاطي دايرهnمحيط دو- 108

1 (1
2  2 (2 3

3  3 (1  4 (3
3  

A)090مثلث قائم الزاوية- 109 ) ABC2كه در آن، راAB 4وAC است، نسبت به خطdاگر. دهيمبازتاب ميBوC  نقـاط ،
AAباشد، مساحت مثلثAبازتاب يافتةAثابت اين تبديل و Cچند برابر مساحت مثلثAA Bاست؟  

1 (8  2 (4  3 (4 2  4 (2 2  
12C(Oطول مماس مشترك خارجي دو دايرة- 110 , 12Cو( (O , ) دايرة. است26، برابرC     را نسبت بـه يكـي از دو ممـاس مشـترك

  كدام است؟CوCطول مماس مشترك داخلي دو دايرة. به دست آيدCم تا دايرةدهيخارجي دو دايره بازتاب مي
1 (10  2 (15  3 (20  4 (26  

  دقيقه15)2(هندسه

  )  2(هندسه
كل فصل(دايره

هاي هندسيتبديل/)1
 )بازتاب -هاي هندسيتبديل(

  40تا 9هايصفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
قبل   از   شروع   پاسخ   :خود را بنويسيد10گذاري چند ازهدف،)2(هندسههاي درسگويي به سؤال      ً               لطفا
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر

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

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف  آزمون قبل10چند از
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  آمار و احتمال  
  

  
  
nAاگر- 111 {x | n x n }     2 12گاه مجموعةباشد، آن 1 3 1(A A ) (A A )  چند عضو دارد؟  

1 (12  2 (15  3 (18  4 (24  
اگر اين تاس را به هوا پرتاب كنـيم، احتمـال   . در پرتاب يك تاس، احتمال وقوع هر عدد غيراول سه برابر احتمال وقوع هر عدد اول است- 112

  شامدهاي زير بيشتر است؟مشاهدة كدام يك از پي
  آمدن عددي مربع كامل) 2    آمدن عددي فرد) 1

   3آمدن عددي مضرب) 4  4تر ازآمدن عددي كوچك) 3

1اگر- 113 2 3 4S { , , , }،31فضاي نمونة يك آزمايش تصادفي 22P( ) P( )وP(2 2 3 3 4) P( ) P( ) گاه احتمال وقوعباشد، آن
1}پيشامد 3,   كدام است؟{

1 (1
2  2 (3

5  3 (2
3  4 (7

10  
د پيشامد در فضاي نمونة اين آزمايش تصادفي وجود دارد كهچن. پيشامد وقوع عددي اول استAدر آزمايش تصادفي پرتاب يك تاس،- 114
  ناسازگار باشد؟Aبا

1 (4  2 (6  3 (8  4 (12  
  ز روابط زير همواره درست است؟باشند، كدام يك اSدو پيشامد دلخواه از فضاي نمونةBوAاگر- 115

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

A]گاه حاصلدو مجموعة دلخواه باشند، آنBوAاگر- 116 (A B)] [B (A B)]    همواره برابر كدام است؟  
1 (B  2 (A  3 (A  4 (B  

1اگر- 117 2 3 4 5S {a , a , a , a , a }    ،1فضاي نمونة يـك آزمـايش تصـادفي 2A {a , a }،2 3B {a , a }4و 5C {a , a }

1اگر. است
3P(A) ،2

5P(B) 1و
2P(C) 1باشد، احتمال پيشامد{a   كدام است؟{

1 (1
10  2 (2

15  3 (1
6  4 (1

5  
0اگر- 118 5A {x | x }   است؟نادرست، دامنة متغير باشد، ارزش كدام گزارة سوري  

1 (0x A , y A ; xy      2 (x A , y A ; xy y      
3 (5x A , y A ; x y       4 (5x A , y A ; xy      

  است؟نادرستهاي زيرهايي دلخواه باشند، كدام يك از گزينهمجموعهBوAاگر- 119
Aاگر) 1 Bو تعداد اعضايAوBبرابر باشد، آن گاهA Bاست .  
Aتعلق نداشته باشند، آن گاهBبهAاگر هيچ يك از اعضاي) 2 Bاست .  
Bگاهنيز تعلق نداشته باشد، آنBتعلق ندارد، بهAاگر هر عضو از مجموعة مرجع كه به) 3 Aاست .  
Aاگر) 4 Bعضوي   در   مجموعة   مرجع   وجود   دارد   كه   عضوباشد، آن   . باشدBنبوده ولي عضوA         ًگاه   حتما

pاگر گزارة- 120 (q r) درست   است؟گاه كدام يك از گزارهدرست باشد، آن               ًهاي   زير   حتما
1 (p ~ q r   2 (~ p q r   3 (q (p r)   4 (q (p r)   
  

  دقيقه15
    آمار و احتمال

آشنايي با مباني رياضيات
احتمال)/ 1كل فصل(
احتمال -مباني احتمال(

  )شانسغيرهم
  51تا 1هايصفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
قبل   از   شروع   پاسخ   :خود را بنويسيد10گذاري چند ازهدف،آمار و احتمالهاي درسگويي به سؤال      ً               لطفا

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر
  بوده است؟10ا در آزمون قبل چند ازعملكرد شم

گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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        )2(فيزيك   

  
  

  

  

  

  

برابـر  ايميلـة شيشـهبـار الكتريكـي   بزرگي ،اگر پس از مالش. دهيممالش ميبدون بارياي خنثي را با پارچة ابريشمييك ميلة شيشه- 121

19e(كدام است؟بين دو جسممنتقل شدههايالكترون، نوع بار الكتريكي پارچة ابريشمي و تعدادباشد8nCبا 1 6 10/ C  (  

1 (10 8منفي، 10    2 (10 5منفي، 10    

3 (10 8مثبت، 10    4 (10 5مثبت، 10  

2.فر استص، برابر باايوارد بر هر يك از بارهاي نقطهالكتريكيدر شكل زير، برايند نيروهاي- 122
1

q

q
  كدام است؟

1 (1
4          2 (1

4  

3 (1
25    4 (1

25  

ـ   . انـدقـرار گرفتـهRبـه شـعاع  ايروي محيط دايرهCqوAq،Bqايسه بار نقطهزير،مطابق شكل -123 مطـابق  راCqاي هاگـر بـار نقط
  شود؟چند برابر مياز طرف دو بار ديگروارد بر آنخالصكتريكيالنيروي ،جا كنيم هاش جاباز محل فعليبه صورت پادساعتگرددرجه30شكل

1 (2
3                         

2 (2
3  

3 (2 5
3  

4 (2   

qبار- 124 C 0 2qاز فضاي اطراف بارAرا در نقطة1 C  22اگر نيروي. دهيمقرار مي 10F j(N) 


ناشي از ميدان الكتريكي
  و در چه جهتي است؟SIواحدچندAدر نقطةqناشي از باروارد شود، اندازة ميدان الكتريكي0qبر بارqپيرامون بار

y  2 (42، در جهت مثبت محور410) 1 10در جهت منفي محور ،y  

3 (42 10در جهت مثبت محور ،y  4 (410در جهت منفي محور ،y  

9در نقطة20nCايبار نقطه- 125
8

cm
A

cm
3الكتريكي حاصل از اين بار در نقطةاندازة ميدان. واقع شده است

8
cm

B
cm




چنـد نيـوتن بـر    

N.mكولن است؟
(k )

C
 

29
29 10  

1 (4500  2 (45  3 (5/4  4 (5000  

     )2(فيزيك
)/1كل فصل(الكتريسيتة ساكن

از ابتداي(جريان الكتريكي
فصل تا ابتداي توان در مدارهاي

  )الكتريكي
66تا 1هايصفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه25
قبل   از   شروع   پاسخ   :خود را بنويسيد10گذاري چند ازهدف،)2(فيزيكهاي درسگويي به سؤال      ً               لطفا
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر

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

  براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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12اي با بار الكتريكي، ذرهزيردر شكل- 126 C صفحةتاز مجاورراA100اوليةنديبا تm

s
اگر جرم. كنيمپرتاب ميBبه طرف صفحة

410باو اختالف پتانسيل بين دو صفحه برابر24mgذره Vدي چند متر بر ثانيه به صفحةباشد، ذره با تنBاز انحـراف  (كنـد؟برخورد مي
  .) نظر نماييدذره در اثر نيروي وزن آن صرف

1 (200    
2 (400    
3 (50    
  . شود، متوقف ميBذره در مجاورت صفحة) 4
  
  
  

3Aqرسانا و مشابه كه داراي بارهايكوچك، دو كرةزيرمطابق شكل- 127 C  5وBq C ،هـاي رسـاناي  درون پوستههستندC

بـار. كنـيمرا بسته و باز مـي3kكنيم و در نهايت كليدرا بسته و باز مي2kپس كليدس ،را بسته و باز كرده1kيدكلابتدا. قرار دارندDو
در هر مرحله، بين بسته و باز نمودن كليدها، مدت زمان كافي براي برقراري تعادل وجـود دارد و  (شود؟ميچقدرCو پوستةAكرةنهايي

  .) ماندها باقي نميبار الكتريكي روي سيم
1 (1Cq C 1وAq C       
2 (1Cq C 0وAq   
3 (0Cq 1وAq C   
4 (0Cq 0وAq   
  
  
  
  
  
  
  
  

. دهـيممـيكه يكي رسانا و ديگري نارسانا اسـت،  BوAاندازةهميكسان را به نوك دو مخروطي بار الكتريكيمقدارزير،مطابق شكل- 128
درست   است؟برابر از نوك دو مخروط قرار دارد،ايكه در فاصلهOدر نقطةبرايند دو مخروطالكتريكيكدام گزينه در مورد ميدان         ًالزاما

  ) .رار دارندهاي عايق قها در ابتدا بدون بار هستند و روي پايهخروطم(
          . ميدان برايند صفر است) 1
    . استAميدان برايند به سمت) 2
  . استBميدان برايند به سمت) 3
  . توانند درست باشندمي» 3«و» 2«هايگزينه) 4

2cm13به شعاعيياگر كرة رسانا- 129 5را با يك سيم رسانا به زمين متصل كنيم، تعداد 10شـودالكترون از زمين به كرة رسانا منتقل مي .

2چگالي سطحي بار الكتريكي اولية آن چند
C

cm

است؟)  eو3 / C  191 6 10 (  

1 (1
3  2 (1

6  3 (1
12  4 (1

24  
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برداشته و به صفحة ديگر منتقل كنيم، انرژي خازن چگونهاين خازنرا از يكي از صفحاتqاگر بار. استCتختي برابر باظرفيت خازن- 130
  كند؟تغيير مي

كاهش   مي) 1   . يا ثابت بماندپيدا كندممكن است كاهش) 2    . يابد        ًالزاما
ثاب) 3   . و يا ثابت بماندپيدا كندكاهشممكن است افزايش يا) 4    . ماندت مي        ً      الزاما

،را كـاهش دهـيم  خـازن  صـفحات  بيناگر فاصلة. كنيماز مولد جدا مي ،پس از پر شدندارد،كه بين صفحات آن هوا قرارراتختخازنيك -131
  ماند؟زير ثابت ميهايكميتيك ازكدام
      ظرفيت خازن) 1
    ولتاژ خازن) 2
  يكنواخت بين صفحات خازنميدان الكتريكي) 3
  انرژي خازن) 4

/اگر .ميكروكولن است100رابر با، بالكتريك هوابا ديتختبار الكتريكي خازني- 132  181 6 بـا  ژول انرژي الزم باشد تا يك الكتـرون  10

19(برسد، ظرفيت خازن چند فاراد است؟آنبه صفحة منفيخازناز صفحة مثبتتندي ثابت 1بار هر الكترون 6 10/ كولن است (.  

1 (610    2 (510    
3 (10    4 (100  

كند؟ميسيم عبورهر مقطع اينچه تعداد الكترون از10sدر مدت. باشدآمپر مي16بابرابريك سيمعبوري ازالكتريكيجريان- 133

(e / C)  191 6 10  

1 (2110    2 (2010    

3 (1910    4 (1810  

34سـيممـادة سـازندة   اگر چگـالي  . باشدمي10Aباآن برابرعبوري ازو جريان100Vاختالف پتانسيل دو سر سيمي- 134 g

cm
و جـرم  

m.باشد، در صورتي كه مقاومت ويژة سيم10gآن 84 سيم يك رسـاناي اهمـي و دمـا ثابـت    (باشد، طول سيم چند متر است؟10
  ) .است
1 (0 5/    2 (5/2    

3 (25    4 (5   

SI،3مقاومت رسانا دردمايياگر ضريب. يابددرصد افزايش مي18مقاومت الكتريكي يك رسيم رسانا در اثر افزايش دما،- 135 13 10
K



  است؟افزايش يافتهچند درجة سلسيوسدماي سيمباشد،
1 (50    2 (60    

3 (40    4 (30  
ُچند   اهم   است؟3Rباشد، مقاومت2Vبرابر با6دو سر مقاومتاختالف پتانسيل الكتريكياگر ،شكل زيرمدار الكتريكيدر- 136         

1 (6                            
2 (9  
3 (12  
4 (15  
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وستا رامقاومت الكتريكي رئ. دهدآمپر را نشان مي 5/2آلايدهبوده و آمپرسنج3بازير، مقاومت رئوستا برابرالكتريكي شكلدر مدار- 137
ُچند   اهم   افزايش   دهيم   تا   جريان   الكتريكي   عبوري   از 0آلآمپرسنج ايده      آمپر كاهش يابد؟/5

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

رسـم  به درستيزيربراي مدار الكتريكي شكل(R)اومت رئوستابرحسب مق(V)باتريدو سركدام گزينه نمودار اختالف پتانسيلدر- 138
  شده است؟

  
     
  
1(       2 (       
  
  
  
  
  
3(    4   (  
  

      پر را در مدار تأمين كند؟آم 8تواند جريانانرژي به مدت چند ثانيه مي800Jولت، با صرف 5آل با نيروي محركةيك مولد ايده- 139
1 (100      
2 (200    
3 (20      
4 (10  

  .) آل هستندها ايدهسنجولت(است؟كدام گزينه صحيح. را كاهش دهيمRرئوستاي، اگر مقاومتالكتريكي زيردر مدار- 140
      .    دهد، عدد صفر را نشان مي)1(سنج شمارةولت) 1
  . يابد، كاهش مي)2(سنج شمارةاندازة عدد ولت) 2
  . يابد، افزايش مي)3(سنج شمارةاندازة عدد ولت) 3
  . يابد، افزايش مي)4(سنج شمارةاندازة عدد ولت) 4
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  )2(شيمي     
  

  
  

  

  

          هاي   طراحي سؤال

    .) ايط يكسان هستندرها در شمقايسه(؟استكدام مقايسه درست- 141
11: رسانايي الكتريكي) 1 16 14Na S Si     
12: خصلت فلزي) 2 20 38Mg Ca Sr   
9: خصلت نافلزي) 3 8 7F O N     
13: ونتمايل به از دست دادن الكتر) 4 12 11Al Mg Na   

  است؟نادرستهاي زيرچند مورد از عبارت- 142
  . شودسولفات، فلز مس توليد مي(II)با قرار دادن يك ميخ آهني درون محلول مس* 
  . داري كردرفي از جنس فلز روي نگهتوان در ظسولفات، مي(II)محلول پتاسيم كلريد را برخالف محلول مس* 
  . استAاز فلزكمترBفلزي فلزصلتتوان گفت كه خگاه ميالكترون بگيرد، آنBبتواند از فلزAاگر كاتيون فلز* 
3از فلز نقره را درون محلول آبياياگر تيغه*  2Cu(NO   . شودقرار دهيم، واكنشي انجام نمي(
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1   

112.) شرايط استاندارد است(را دارد؟درصديبيشترين بازده ،واكنش توليد صنعتي اتانول در كدام حالت -143 16 1(C , O ,H : g .mol )    
2 42 4 2 2 5

H SO
C H (g) H O(l) C H OH(aq)   

  
  (g)جرم اتانول توليد شده  اتن مصرف شده  شمارة واكنش

1  28g  23
2  14g  13 8/
3  22 4/ L  18 4/

/مولكول  4  233 01 10  6 9/  
  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   

  ؟هستندنادرستي زيرهاعبارتموارد ازبا توجه به هيدروكربن زير، كدام- 144
0در آن حدودCبهHدرصد جرمي) الف 11. است/18 12(H , C : g .mol )   
     . تري متيل اوكتان است -2،4،6 -تري اتيل -3،4،5نام آيوپاك آن،) ب
تـري   -5،6،6 -اتيلدي -4،4فرمول مولكولي آن با فرمول مولكولي تركيب) پ

  . متيل نونان يكسان است
گذاريجير اصلي، جهت شمارههاي فرعي اتيل از روي زنبا فرض حذف شاخه) ت

  . كندتغيير مي
  . شودمول فراورده توليد ميSTP،35در اثر سوختن يك مول از اين هيدروكربن در شرايط) ث
  » ث«و» ت«،»ب«) 2    » ت«و» ب«،»الف«) 1

  » ت«و» پ«) 4    » ث«و» الف«) 3

  دقيقه25

) 2(شيمي
قدر هداياي زميني را بدانيم

در پي غذاي)/ كل فصل(
از ابتداي فصل تا ابتداي(سالم

آنتالپي، همان محتواي انرژي 
  )است

    63تا 1هايصفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
قبل   از   شروع   پاسخ   :خود را بنويسيد10گذاري چند ازهدف،)2(شيميهاي درسگويي به سؤال      ً               لطفا
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر

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

براي آزمون امروز10ند ازگذاري چهدفآزمون قبل10چند از
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2xنوعي هيدروكربن با فرمول مولكولي- 145 xC Hگاز موجـود در محفظـه   با گذشت زمان رنگ. دهيماي حاوي گاز برم قرار ميرا در محفظه
  است؟همواره درستهاي زير در مورد اين تركيبكدام يك از گزينه. كندتغييري نمي

  . است 2عددxحداقل مقدار ممكن براي) 1
  . ك سيكلوآلكان بدون شاخة جانبي استاين تركيب ي) 2
  . هيدروژن است -كربن نصف تعداد پيوندهاي كربن-تعداد پيوندهاي كربن) 3
  . كندتوليد ميتركيبي الكلي،و سولفوريك اسيدآبمخلوطاين ماده در واكنش با) 4

241چگالي يك آلكان گازي در شرايطي كه حجم مولي گازها- 146 3gليتر باشد، برابر .Lگـرم از ايـن آلكـان    4/14از سوختن كامل. است

112آيد؟چند گرم فراورده به دست مي 1(C , H : g .mol )   
1 (72    2 (44    

3 (6/21    4 (6/65  
  عبارت كدام گزينه درست است؟- 147

ناقطبي، اغلب به عنـوان  هايدليل داشتن مولكولكه بهدهندها تشكيل ميرا آلكانهاي موجود در نفت خامبخش عمدة هيدروكربن) 1
  . روندسوخت به كار مي

  . كنندهاي نفت خام را از هم جدا ميهر يك از هيدروكربن ،جزء به  با استفاده از تقطير جزء) 2
  . شوداي ميگلخانهها به هواكره شده و باعث تشديد اثربيشتري از انواع آاليندهمقدارغال سنگ سبب ورودجايگزيني نفت با ز) 3
  . احتمال انفجار وجود دارد ،درصد برسد15متان در هواي معدن به بيش ازگازهرگاه مقدار) 4

  ام مقايسه درست است؟دو ظرف برابر باشد، كدذراتو ميانگين انرژي جنبشيBبيشتر از انرژي گرمايي ظرفAاگر انرژي گرمايي ظرف -148
  . بيشتر و دماي دو ظرف با هم برابر استAشمار ذرات سازنده در ظرف) 1
  . و شمار ذرات سازندة آن بيشتر استAدماي مايع ظرف) 2
  . باالتر استBشمار ذرات سازنده در دو ظرف با هم برابر اما دماي مايع ظرف) 3
  . باالتر استAدو ظرف با هم برابر اما دماي مايع ظرفشمار ذرات سازندة) 4

05گرم آلومينيم به اندازة400با گرماي مورد نياز براي افزايش دماي- 149 C، آب به تقريـب چنـد درجـة سلسـيوس افـزايش      گرم 5دماي
0ظرفيت گرمايي ويژة آلومينيم و آب به ترتيب برابر(يابد؟مي   .) ژول بر گرم درجة سلسيوس است 2/4و/9

1 (18    2 (19    
3 (75    4 (86  

C)112اند؟زير درستچند مورد از مطالب بيان شدة- 150 g .mol )  

2 2 393 5) O (g) CO (g) / kJ  گرافيتC(s ,  
  . با هم برابر است ،هاي كربناز آلوتروپيكسانيگرماي حاصل از سوختن مقدار) الف
  . الماس از گرافيت پايدارتر است) ب
ًتقريباگرم گرافيت 6/3از سوختن كامل) پ      kJ118شودگرما آزاد مي .  
  . ها بستگي داردها و حالت فيزيكي آنها، نوع فراوردهدهندهبه نوع و مقدار واكنش ،گرماي يك واكنش در دما و فشار ثابت) ت
1 (1    2 (2    

3 (3    4 (4  
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  )شاهد(هاي گواهسؤال

  
.) نماد عنصرها فرضي هستند( ؟هستندرستنادي زيرهاعبارتموارد ازدهد، كداماي عنصرها را نمايش ميكه جدول دورهبا توجه به شكل زير -151

  
   .     اي   است عنصري   نافلزي   از   گروه   چهاردهم   و   دورة   سوم   جدول   دوره  F ) آ
E « جدول   به   صورت  d و  s ترتيب   خصلت   فلزي   عناصر   نمايش   داده   شده   دستة ) ب D A B C   «   باشد مي    .   
   .   است  G فتن   الكترون   و   تشكيل   آنيون   مربوط   به   عنصر ترين   تمايل   براي   گر ،   بيشI و  G، H        در   ميان   عناصر ) پ
   . رساناي   خوب   گرما   و   جريان   برق   است  F برخالف  A عنصر ) ت
   » ت « و   » آ « ) 4   » ت « و   » پ «   ) 3   » پ « و   » ب «   ) 2   » ب « و   » آ «   ) 1

2اگر آرايش الكتروني فشردة- 152 Mكاتيون 4 [Ar]3به صورت dدر مورد عنصركدام گزينهارتباشد، عبMدرست است؟
   .   است  s اين   عنصر   جزو   عناصر   دستة ) 1
  .      اي   است      جدول   دوره   4 اين   عنصر   در   گروه ) 2
2M اين   عنصر   در   تركيب   با   نافلزها   دو   كاتيون ) 3   3 وM   دهد    تشكيل   مي   .   
   . هاي   با   عدد   كوانتومي   فرعي   صفر   وجود   دارد اليه   زير           الكترون   در   8 در   اين   عنصر ) 4

يابد، درصـدخلوص ايـن نمونـه    كاهش ميگرم39جامد موجود در ظرف بهكلسيم كربنات ناخالص، جرم موادگرم50ان واكنش تجزيةدر پاي- 153
1كلسيم كربنات 40كدام است؟ 12 16(Ca ,C ,O : g.mol )  )ماننده صورت جامد در ظرف باقي ميها بناخالصي    (.

3 2CaCO (s) CaO(s) CO (g)   
1 (   25    2 (   50    3 (   75    4 (   90    

هاي هيـدروژن بـه   فرمول اين آلكن و نسبت شمار اتم. گرم تركيب سير شده حاصل شده است216از واكنش يك مول آلكن با برم كافي،- 154
112؟استدامآن كدر هر واحد فرموليهاي پيونديشمار جفت الكترون 1 80(C ,H ,Br : g.mol )   )ها را از راست به چـپ  گزينه

.) بخوانيد

1 (   3 6
2
3 C H  2 (   3 6

3
2 C H  3 (   4 8

2
3 C H  4 (   4 8

3
2 C H  

است؟نادرستكدام مطلب- 155
  .شوداز كاتاليزگر نيكل جامد استفاده مي ،هادار كردن آلكندر واكنش هيدروژن )1
  .بوتن ساختاري متقارن دارد -2هگزن مانند مولكول -3مولكول) 2
  .برمواتان و كلرواتان استدي -1،2هاي اتن با برم مايع و گاز هيدروژن كلريد به ترتيبهاي واكنشمحصول) 3
  . ني بوده و مانند نفتالن، سير نشده هستندشش كربسيكلوهگزان و بنزن، داراي يك حلقةهر دو تركيب) 4

در كدام گزينه اين مراحل به درستي از راست به چپ ارائه شده است؟. آمده استنامرتبمراحل پااليش نفت خام به صورت ،در زير- 156
a (هدايت به برج تقطير    b (هاي برجها به سينيورود هيدروكربن  
c (هاي بزرگگرم شدن نفت خام در محفظه  d (هاسرد شدن و به مايع تبديل شدن هيدروكربن  
e (هاي سبك از نفت خام و حركت به سوي باالي برجخروج هيدروكربن  
1 ( b d e c a     2 ( b d e a c       

3 ( e d a b c     4 ( d e b c a     

.دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير داردپاسخ  
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  وني داده شده، چند مورد از مطالب زير، درست است؟هاي الكتربا توجه به آرايش- 157
  

  . در دورة خود بيشترين شعاع اتمي را داردA اتم )   الف
  . رسانايي الكتريكي كمي دارد و داراي سطح درخشان استCاتم) ب
  . تر استهاي قبل و بعدش كماز اتمDپذيري اتمواكنش) پ
  . رسدتايي ميباشد و برخالف آن به آرايش هشتا بار الكتريكي متفاوت ميهاي پايدار بمانند كروم داراي يونBاتم) ت
200حتي در دمايAعنصر) ث C دهدبا گاز هيدروژن به سرعت واكنش مي .  
1 (   1   2 (   2   3 (   3   4 (   4   

30كيلوگرم آب 4/0اگر. برابر ظرفيت گرمايي ويژة مس است 8ظرفيت گرمايي ويژة آب- 158 Cگرمي بـا دمـاي   200را در يك ظرف مسي

140 Cچندبريزيم تا اين دو هم 1(است؟سلسيوسدرجة                         ً      دما   شوند،   دماي   نهايي   تقريبا 1چگالي آب g .mL    است و از مبادلـة گرمـا بـا
.) نظر كنيدمحيط اطراف صرف

1 ( 47  / 36    2 ( 27  / 38    3 ( 36  / 47    4 ( 82  / 34    
هـاي  با فرض اينكه گرماي الزم براي تبخير يك مول آب دو برابر گرماي تبخير مولي آمونياك باشد، ترتيب مقدار گرماي حاصل از واكنش- 159

  در كدام گزينه به درستي ارائه شده است؟) ت(تا) آ(
3 ) آ 2 2 24 3 2 6NH (g) O (g) N (g) H O(g)    3 ) ب 2 2 24 3 2 6NH (l) O (g) N (g) H O(l)    
3 ) پ 2 2 24 3 2 6NH (g) O (g) N (g) H O(l)    3 ) ت 2 2 24 3 2 6NH (l) O (g) N (g) H O(g)    
   ت  > آ  > ب  > پ ) 2     آ  > ت  > پ  > ب ) 1

   پ  > آ  > ب  > ت ) 4     ت  > ب  > آ  > پ ) 3
كـدام  . كنـيمدهيم و انرژي مصرف شده برحسب تغييرات دما را در نموداري به صورت زير ثبت مـيبه يك گرم جسم جامدي حرارت مي- 160

  .) شودجسم با گرما دچار تغيير شيميايي نمي(يح است؟عبارت صح

  
 تر   از   مقدار   انرژي   مورد   نياز   براي   تبديل   جسم   از   جامـد   بـه                                                   مقدار   انرژي   مورد   نياز   براي   تبديل   جسم   از   مايع   به   گاز   در   نقطة   جوش،   بيش ) 1

   . مايع   در   نقطة   ذوب   است
   .     مد   است تر   از   حالت   جا ظرفيت   گرمايي   ويژة   جسم   در   حالت   مايع   كم ) 2
   . ،   نمايانگر   فرايند   تبخير   جسم   استCD خط   پاره ) 3
4 ( BC        .    يابد كاهش   مي   ميانگين   جنبش   ذرات   جسم   در   طي   فرايند
  

2 2 6 2 6

3 2 2 6 2 6

2 2 6 2 2

2 10

1 2 2 3 3
1 2 2 3 3

1 2 2 3 3
3

A : s s p s p

B : s s p s p

C : s s p s p

D :[Ar] d








