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 گويي زمان پاسخ شمارة صفحه شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس عنوان

مي
عمو

  

  دقيقه 10  3 1 10 )1(و نگارشفارسي
  دقيقه 25  4 11 20 )آشنا(طراحي +)1عربي زبان قرآن (

  دقيقه 10  7 31 10 )1دين و زندگي (
  دقيقه 15  9 41 10 )1(انگليسينزبا

صي
صا

اخت
  

  دقيقه 30  10  51  20 )1رياضي (
  دقيقه 20  13 71 20 )1شناسي (زيست

  دقيقه 35  16 91 20 )شناآ(طراحي +)1فيزيك (
  دقيقه 20  20 111 20 )1شيمي (

   
 

  طراحان 
  نام طراحان نام درس

   محمدعلي مرتضويـآگيتا محمدزادهـپورخانسپهر حسنـنيلوفر امينيـحميد اصفهاني  )1( فارسي و نگارش
  رضا يزديـمحيا مومنيسيدهـفاتحيمجيدـخالد شكوريـمحمد داورپناهي  )1عربي زبان قرآن (

  احمد منصوري ـ  كبير مرتضي محسنيـپيمان طرزعليـعليرضا ذوالفقاريـآباديعبداهللا حشمت  )1زندگي ( دين و
 نژادساسان عزيزيـعلي عاشوريـعلي شكوهيـاله استيريرحمت  )1( زبان انگليسي

 ـزاده رضـايي    فرشاد حسن ـسجاد داوطلب   ـمبينا عبيري   ـ علي موسومي ـداوود بوالحسني  ـپور سرابيعلي غالمـعلي ارجمندـپورسعيد علمـمهدي نصرالهي  )1رياضي (
 زادهاحسان غنيـحامد خاكيـنژاديانمهدي حاجيـزادهسهند ولي

ـ  ساجدي خانيـان سپهر  ـمحمدامين بيگدلي   ـسعيد اعظمي   ـعلي وصالي محمود  ـاميررضا رمضاني علويـاناتيواميررضا بـمهرداد محبي  )1شناسي ( زيست  ـعلـي طاهرخـاني     ـ
 فرـ آرين اماميفرداميرحسين بهروزيـمعين خنافره

  كفش ـ محمد گودرزي جتبي نكوئيان ـ امير محمودي انزابي ـ ميثم دشتيان ـ حميد زرينآموزگار ـ مصطفي كياني ـ مشهرامزهره آقامحمدي ـ  )1فيزيك (

ـ مرتضـي زارعـي    ـمسعود علوي امامي  ـموسي خياط عليمحمدي ـياننژادهادي حاجيـسارا رضاييـزادهبهزاد تقيـعلي جعفري  )1شيمي ( ـ مجتبـي عبـادي    ـ  ـ
 مجتبي كاظمي ـمجتبي صفري ـفرزين بوستانيـسيدطاها مصطفويـامير حاتميانـرشيد يلمهعبدال

  
 

  و ویراستاران مسئولین درس
مسئولين درس گروه  نام درس

  مسئولين درس گروه مستندسازي  فيلتر نهايي  ويراستار ان علمي  آزمون
 فاطمه فوقاني حميد اصفهاني )1(فارسي

-  

  الناز معتمدي
  مهدي يعقوبيان  فاطمه ايزديـدرويشعلي ابراهيميـفاطمه منصورخاكي ميالد نقشي )1عربي زبان قرآن (

  محمدمهدي طباطبايي  نيمحمدابراهيم مازـاحمد منصوريـسكينه گلشني فاطمه فوقاني  )1دين و زندگي (
  سپيده جاللي  پرهام نكوطلبانـفاطمه نقديـمحدثه مرآتي اله استيري رحمت )1( زبان انگليسي

  مهرداد ملوندي ـ سجاد محمدنژاد ـ علي مرشد ـ علي ونكي حسين حاجيلو  )1رياضي (

  اميرضا كتابچي

  ارجمندي مجتبي خليل

اكبري ـ  فرد ـ كيارش سادات رفيعي ـ ليدا علياميرحسين بهروزي  مهرداد محبي  )1شناسي ( زيست
  مهسا سادات هاشمي اميرحسين مرتضوي

  اصفهاني محمدرضانكيبابك اسالمي ـ بهنام شاهني ـ علي و كفش حميد زرين )1فيزيك (

سيدعلي موسوي ـ سيدمحمدحسن معروفي ـنژاد ـايمان حسين  علي علمداري  )1شيمي (
  الهه شهبازي اميرحسين مرتضوي

 

  گروه فني و تولید
 محيا اصغري  مدير گروه 

 پورپديده نعمت  مسئول دفترچه
 ليال عظيمي آرايي نگاري و صفحه حروف

  ياري چين: فاطمه عليحروفرچه: آفرين ساجدي / مدير گروه: اميرحسين رضافر / مسئول دفت  گروه عمومي
  فريبا رئوفي: عمومي مسئول دفترچهمسئول دفترچه اختصاصي: آتنه اسفندياري / /مقدممازيار شيروانيمدير گروه:  گروه مستندسازي

 چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم   حميد محمدي  ناظر چاپ
  دانلود نمائيد. (صفحة مقطع دهم تجربي) نيد از سايت كانونتوا توجه: دفترچة پاسخ تشريحي را مي

  
 021 - 6463تلفن:   - 923دفتر مركزي: خيابان انقالب بين صبا و فلسطين پالك 

  دقيقه 165مدت پاسخگويي:    ۱۳۰دهم تجربی:د سؤالتعدا   
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 آمده است؟ نادرستهاي زير  معاني چند تا از واژه - 1
 ماندهوفرب) خيره: سرگشته، حيران،     لطف، توجه، احسانالف) فضل: 

  گرفتاري، گودالد) ورطه: مهلكه،     ج) نمط: جهت، سو، طرف 
 و) يله: طوالني، دراز، آزگار  و فرياد، شلوغي هـ) هنگامه: غوغا، داد

  ) چهار تا4  ) سه تا 3  ) دو تا 2  ) يكي1
 اماليي دارد؟ نادرستيكدام بيت  - 2

 برق عشق آمد و در خرمن پندار افتاد   غرّه بودم به شكيبايي و خودبيني عقل) 1
 الجرم ولوله در خلق به يك بار افتاد   شد و وجدم به خرابات كشيد قالبشوق ) 2
 همه سهل است اگر يار وفادار افتاد   خلق و جفاي فلك و جور رقيب نةطع) 3
 همه تدبير بود بيهده چون كار افتاد   به قضا تن ده و بي فايده مخروش اي دل) 4

  شود؟ پيشين گروه اسمي ديده مي در ابيات زير چند وابستة - 3
 تا شوي از خودي تمام جدا     خدمت از بهر آن نهاد خدا«

 او بود در تو آشكار و نهان     از دل آن خدا شوي وز جان
  »اندكي تا شدن زمان فطام     ني كه آن طفل را دهند طعام

  ) چهار تا4  ) سه تا 3  ) دو تا 2  ) يكي1
  نوشته شده است؟ نادرستشده  مشخّص نقش دستوري كدام واژة - 4

 آسمان: متمم      كه با هر سر نباشد آشنايي آسمانش را   ام شب بسته خواب پاسبانش را فسون ناله) 1
 آشيان: مفعول    كز قفس بيند به حسرت آشيانش راچو مرغي    زلفش ةكند نظار ام دل مي ز چاك سينه) 2
 ظاهر: مسند    ام لطف نهانش را به حال خويشتن پي برده   نوازد ظاهر و در دل خيال كشتنم دارد) 3
 عزّت: نهاد       ميندازيد بر خاك مذلت استخوانش را   اسير عشق را فرض است عزت بعد مردن هم) 4

  ، چند بار در ابيات زير تكرار شده است؟»آدم از كفي خاك افالك / كه پيدا كرد  ار هفتبه نام كردگ«در بيت » آدم«نقش دستوري  - 5
 كز پيش نرانند شهان خيل گدا را   اي دوست مرانم ز در خويش خدا را«

  »حيف است كه بر خاك نهي آن كف پا را   بازآي كه تا فرش كنم ديده به راهت
  ) چهار تا4  ) سه تا 3  ) دو تا 2  ) يكي1

  شود؟ ديده مي» آميزي حس« كدام بيت آرايةدر  - 6
 گرد يار گل  گردانم به تا به جاي رنگ    گل نوبهار آرد به امداد من بيمار) 1
 هم ز بوي خويش دارد در گريبان خار گل   تا نفس باقيست بايد خصم راحت بود و بس) 2
  دار گلخاك راهي باش و از هر نقش پا بر   رنگ بو نامحرم فيض بهار نيستي است) 3
 غير داغ و زخم و اشك و آبله مشمار گل   اي گر ز اسرار بهار عشق بويي برده) 4

  نسبت داده شده است؟ خطااي به  به كدام گزينه آرايه - 7
 بخشي شخصيت  تشبيه ـ    كه گلبنانِ چمن بلبالنِ شيدا را   اي ما را چنان به روي خود آشفته كرده) 1
 آرايي واجمجاز ـ     مكن به سرمه سيه چشمِ شوخِ شهال را   قيامتي دگرآخر به فتنه برمفزاي) 2
  نظير جناس ـ مراعات    چه احتياج به آرايه روي زيبا را   مبند زيور و زر بر چو سيم گردن و گوش) 3
 كنايه ـ تلميح     به روي يار موافق خالف اعدا را   عنان به عشوه مده عشق باز و عشرت كن) 4

  بينيم؟ اع آشكار ميمفهوم بيت زير را در كدام مصر - 8
  »به حكم ظاهر و باطن قسيم فطرت اوال   مقرر كرد هر كس را نصيبي مطلق از مبدا«
  جادوي تو بود  غمزةانگيز جهان  ) فتنه2    ) تويي رزاق هر پيدا و پنهان1
 ) گل از شوق تو خندان در بهار است4  چه گويي هوش دار  ) پشت ديوار آن3

  ؟بينيم نميرا در كدام بيت آشكار » الهي فضل خود را يار ما كن / ز رحمت يك نظر در كار ما كن«مفهوم بيت  - 9
 ت نهي و عفو كني سيئات مامنّ   از رحمت تو كم نشود گر به فضل خويش) 1
 ظلمت حجاب راه شد از شش جهات ما   دوران شرّ و فتنه و طوفان و حيرت است) 2
 سعيي كند مگر به خالص و نجات ما   ه كشتي مغفرتب بهنوح عنايت تو) 3
 تنزيه ذات پاك تو دارد نه ذات ما   آاليشي كه رفت به آب كرم بشوي) 4

  كدام بيت مفهوم متفاوتي دارد؟ -10
 ان دور استاز مقام مقرب     حق ز ادراك خلق مستور است) 1
2 (حق محيط است، كي محاط شود؟     ه كي ظرف انبساط شود؟ذر 
 قطره، بحريست از عنايت تو     نهايت تو هاي بي كَرَمبا ) 3
  محتجب از عقول چون ابصار     حق بود نزد بينش احرار) 4

   

)1(فارسي
ستايش، ادبيات تعليمي 

  (چشمه)
  17تا  10هاي  صفحه

دقيقه 10
 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنويسيد: 10چند از گذاري ، هدففارسيهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف
 براي آزمون امروز 10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  سؤال) 100كتاب جامع فارسي دهم ( 100تا  1سؤاالت  هاي آزمون بعد: برنامة تمرين
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  نو األدقّ في الجواب للتّرجمة عي ة األصح16 -  11( أو المفهوم:من أو إلي العربي(  

  :﴾النّورالحمد هللا الّذي خلق السماوات و األرض و جعل الظُّلُمات و ﴿ -11
 .را بنهاد ييها و روشنا يكيو تار ديرا آفر نياست كه آسمان و زم يياز آن خدا شيستا) 1

  .داد ميقرار را  ييها و روشنا يكيرا خلق كرد و تار نيها و زم آسمان ، زيرااست خداوند يحمد برا) 2
  .را بنهاد ييو روشنا يكيو تار ديرا آفر نيها و زم است كه آسمان ييخدا يبرا شيستا) 3
  .قرار دادرا  ييها و روشنا يكيو تار ديرا آفر نيها و زم ست كه آسمانا يياز آن خدا شيستا) 4

  :»هذه الحبة! من الممطرة عسي أن تنمو شجرةٌ مثمرةٌحب هذه السمع « -12
  دار رشد خواهد كرد! از اين دانه درختي ميوه ،) با وجود اين ابرهاي بارشي1
  دار از اين دانه برويد!وجود آن ابرهاي بارشي يك درخت ميوه) شايد كه با 2
  دار رشد كند!شايد از اين دانه درختي ميوه ،زا) با وجود اين ابرهاي باران3
 دار از آن دانه رشد كند!زا يك درخت ميوه) چه بسا با وجود اين ابرهاي باران4

 :الصحيح نيع -13

 !را نازل كرد باراناز آن  يبه ابر نگاه كن پس چه كس :!»مطرهنظرُ إلى الغيم فمن أنزل منه أ« )1

  !داد نتيدرخشان ز ديچون مروار يآن را با ستارگان :!»زانه بأنجمٍ كالدرر المنتشرة« )2

 !شود؟ يم يرشد كرد و چگونه درخت اي از دانهچگونه  :!»ةنمت من حبة و كيف صارت شجر فيك) «3

  !تواناست يكامل و قدرت يحكمت يدارااو  :!»ةقدرةٍ مقتدرحكمةٍ بالغةٍ و و ذ هو« )4

14- عح نيحيالص: 

 !كرد يم كتاب زيبايش نگاهترم به  : دختر كوچكميبه او گفت :!»الجميل اكتابه يإل تَنظُرُ رةيقُلنا لها: كانَت بنتي الصغ«) 1

 كرد! ميكننده، ناراحت نباش، فردا با كارمند صحبت خواه ارتيز يا :!»زائرةُ، التحزَني، سنتكلّم مع الموظَّف غَداً اي«) 2

 تا در امتحان آخر سال موفق شود! كند يتالش م اريكه بس است يدانش آموز نيا :!»السنة ةيامتحان نها في تَنجح يحتّ راًيهذه الطّالبةُ تَجتهد كث«) 3

 خواهند شد نگاه كن! يكه درختان بلند يا تر و تازه يها به آن شاخه :!»األغصان النّضرة الّتي ستصبح أشجاراً باسقة تلك ياُنظروا إل«) 4

  : الخطأعين  -15
1» (اَنْـظُرُ ل األكُنت رَهذهالغُصونِ النَّـض كردم! تر و تازه نگاه مي هاي ن درختانِ داراي شاخهايبه  :!»ةشجارِ ذات  

  !؟آورد ميوه را در مي ،اين كيست كه از آنوجو كن و بگو  جست :!»ةالّذي يخرِج منها الثَّمرَ قُلْ منْ ذاابحثْ و « )2

  شود! پراكنده مي ،آن حرارت و در تدر خورشيد روشنايي هس :!»ةحرارةٌ منتَشرَها في الشمس ضياء و بِ« )3

  هاي مختلف زينت داد! پدرم اتاق برادر كوچكم را با رنگ »:المختلفة!غير باأللوان ة أخي الصزانَ أبي غُرفَ« )4

  

دقيقه 25)1، زبان قرآن (عربي
  ذاك هو اهللاُ
األفعال غَيمتن درس + التّعارف +ص

  5تا  1هاي  صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدفعربيهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف
 براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدفآزمون قبل10چند از

  سؤال) 22دهم ( عربيكتاب جامع  71تا  50سؤاالت  هاي آزمون بعد: برنامة تمرين
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 ﴾موات و األرضِ ربنا ما خَلَقت هذا باطالًالسو يتَفَكَّرون في خَلقِ ﴿ :يكون الغرض من اآليةما  -16

 نيست مجازي حالتي چنين ـــنيو    نيست يازجهان به ب نـيچن ـــنيا) 1

  ا كنم تو راــهزار ديده تماش با صد  هزار جلوه برون آمدي كه من   با صد) 2
 تـگويند مگو كه بيش از آن اس  ه هر چه گويي        ـكني ك وصفش چه مي) 3

 خورشيد چون عيسي كننددست در يك كاسه با   پاك اگر شويند دست از چرك دنيا خاكيان   ) 4

 تعريف الكلمات:في الخطأعين  -17

 زِلُ منَ السحابِ!مطَرُ: يتكون من قَطَرات الماء الّتي تَنْلْا) 2  الشجرة تَنمو عليه األوراق و األثمار! : جزء منالغُصن )1

 و قبله فصل الصيف!االيرانية فصول السنة  الخَريف: الفصل الثالث من) 4  هذا الفصل إلّا الثَّلج! و ال ينزِلُ فيالشِّتاء: الجو فيه بارِد  )3

  عن المفردات: حيحالص عين -18
 مضرّة! - ثمينة(متضاد):  ! مفيدةوحيداً لصناعة مادة  غاليةحصلت علي جائزة ) 1

  !البست –ماء  (مفرد):  !البساتينتبقي في مكانها بل تجري نحو  ال األنهار مياهإنّ  )2

3(  يوم الخميس! في المطار في قاعة  الكاتبرأيت  األمطار -(جمع): الكُتّاب!  

 !شررة -( مترادف): ذلك  مستعرة!  هجذوتكوكب يدور حول األرض و  ذاك )4

 :معاًر جمع الـمكسالجمع السالـم و الفيه  لَيسعين ما  -19

1 (! جنّات ـؤمناتينَ و الـمؤمن الـمـ اللّه عدكُم!) 2  واُكتُبوا التمارينَ و واجبات ! ـها الطلّابأي  

3( ! ؤمنونَ يحافظـونَ علي أوقات الصالةِ 4  الـمـ (ي ترجِالتلميذاتتمةَ ـنَ الـمإلي ونَ الفارسي !   العربيةِ

  عن األفعال: الخطأ نيع -20
  أمام الظَلمة! قوميالنّاس الكرام و  خدميالطّلبة من  أحبت) 2  طول السنة! رةينقاط كث يإل سافرانيهذانِ المسافرانِ  كان) 1

  مكارم األخالقِ! ـتَــمّــميإنبعثَ الرَّسول (ص) لـ قَد) 4  !وميإهتما بِأداء واجباتكما ال ؛يولد اي) 3

  
  عيناألصح 24 - 21ق في الجواب للتّرجمة (و األد:(  

 :﴾يا أيها الّذينَ آمنوا لم تَقولونَ ما ال تَفعلونَ﴿ -21

  دهيد! آوريد، چيزي را نگوييد كه انجام نمي اي كساني كه ايمان مي) 1
   ايد! زنيد كه خودتان انجام نداده ايد، چرا از چيزي حرف مي اي آنان كه ايمان آورده) 2
  دهيد! گوييد كه انجام نمي ميايد، چرا چيزي  اي كساني كه ايمان آورده) 3
  دهيد! گوييد و خودتان انجام نمي آوريد، چيزي را مي اي آنان كه ايمان مي) 4

 :﴾نُنزّل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين﴿ -22

 ايم شفا و رحمت است مؤمنين را! از قرآن هر چه را نازل كرده) 1

  شفا و رحمت است!كنيم كه براي مؤمنان  چيزي را از قرآن نازل مي) 2
  ايم! قرآن نازل كرده ةوسيل شفا و رحمت است به ةچه را كه براي مؤمنان ماي آن) 3
  چه را براي مؤمنين شفابخش و رحمت آفرين باشد! كنيم از قرآن فقط آن نازل مي) 4

 آشناسؤاالت –) 1، زبان قرآن (عربي
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 التّرجمةِ:  يعين الصحيح ف -23

  .پروردگارا اين باطل را تو خلق نكردي :﴾ربنا ما خَلقت هذا باطالً﴿) 1
!: يال يتَفكَّرُ النّاس ف) 2   انديشند! و زمين نمي  مردم در آفرينش آسمان خلقِ السماوات و األرضِ
  شود! دانشمند چراغي است كه نورش در دنيا پخش ميالعالَم!:  يالعالم مصباح ينتشرُ ضياؤه ف) 3
!: يء فاُنظُرْ إلي الغيوم السودا) 4 ماءبه ابر سياه در آسمان نگاه كن! الس  

  في التّرْجمةِ: الخَطأعينِ  -24
1 (:! ءنْ شَيثُ عحبغيرُ يي الصگردد برادر كوچكم دنبال چيزي مي كانَ أخ!  
2 (:! رُهأتي الّذي نَنْتظي وفكسي كه چشم به راهش هستيم خواهد آمد س!                       
  !كنند؟ آيا اين دو راهنما شروع به كار نمي !:؟يبدأُ بِالْعملِ هذانِ الدليالنِ أ ال) 3
!:كُرُ الممرِّضات علَي عملهنَشْ) 4 ديكنيم از پرستاران به خاطر كار خوبشان تشكّر مي نَّ الج!  

 »مكتبةِ!مفيد في ال …بـِ  …تَرجمت كلَّ هذه الكلمات «عين الصحيح  للفراغينِ:  -25

  معجمٍ –مستعيناً ) 4  لغةٍ – مستعيناً) 3  لغةٍ –منهمراً ) 2  معجمٍ – منهمراً) 1
  

 التّال أجِب عن األسئلة بدقّةٍ يإقرأ النّص 30-26( ثم(:  
قة، ط! مع هذا بحثَ عن شيء للسربيتاً صغيراً يعيش فيه رجلٌ فقيرٌ فققَةَ ما فيه. فلما فَتَّش البيت وجده قَصد سر دخل سارقٌ بيتاً قدحسب صاحبه رجال غنياً و«

حثْت عنه في ضَوء أةً و شَعرَ بـــوجود السارقِ، فضَحك و قالَ له: أيها المسكينُ! أنت تُفَتِّش في ظُلمةِ الّليلِ عنِ الشّيء الّذي بصاحب البيت منَ النَّومِ فَجفقام 
  »! فتَرَك البيت خَجِالً نادماً!وجدتُههار و ما النّ

26-       :ب العنوان المناسب للنصإنتخ 

    العبرَة) 2     البيت الصغير) 1
  سيطةالب ياةالح) 4     أسيلْاَ) 3

  : الخطأعين  -27
      ما كان في البيت شيء للسرقة!) 2         غنيا! صاحب البيت كان رجالً) 1

    بِلَ السارق ما قال صاحب البيت!قَ) 4      الرّجل الفقير غَيرَ نظرةَ السارق!كالم ) 3

  حيح للفراغ:الصعين  -28
     !: بحث عن السارق في اليومصاحب البيت ..........) 1
  !صرَخَ عند السرقة و قام من النوم صاحب البيت ........:) 2
         !في المنزل وجد صاحب البيت ............: أحداً ما) 3
   !فَهِم السارق خطأه و..........: نَدم من عمله) 4

29- » !تُهدجعنه في ضَوء النّهار و ما و ثْتحالمقصود من العبارة:». أنت تُفَتِّش في ظلمة الليل عن الشّيء الّذي ب 

  للحصول عليه في الليالي! تجد يوماً ما اجتهدت) 2        تبحثُ عن عملٍ في اليوم مثلي! لماذا ال) 1
ش، الت فَتّـشْت، ما) 3   !تَطْلبالنّهار وقت مناسب لتـفتيش ما ) 4                 !دجوجدت فال تُـفتـِّ

    في الترجمة: الخطأعين  -30
  نيافتم    :»وجدتما ) «2     از وجو كرد جست: »بحثْت عن) «1
 كرد …احساس : »شَعرَ بـ « )4  خواب برخاست از: »قام من النَّوم) «3
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 رساند؟بآن استعدادهاي گوناگون خويش را به كمال  به وسيلةهايي است كه  انتخاب هدفداشتن كدام دسته از استعدادها در پي  علتانسان به  -31

  و معنوي الهي) 4  ) طبيعي و غريزي3  مادي و غريزي )2  مادي و معنوي )1

 ها در انتخاب هدف چيست؟ ريشه و منشأ اختالف -32

  انسان ة) نوع انديش2    هاي رسيدن به هدف ) ابزار1

 طلبي انسان نهايت ) ميزان بي4    ها خوبي) ميزان كماالت و 3

امام علي (ع) است و چه عاملي در تبديل شدن نهال خرما به نخلي  جانبمبناي كدام توصيه از » و ما بينَهما العبينَ رضاالَ و تما خَلَقنَا السّماوا و«آية  -33

  تنومند نقش دارد؟

   طبيعت –) سرگرم نشدن به كارهاي لهو 1

   غريزه –ارزش نپرداختن به امور بي) 2

   غريزه –) سرگرم نشدن به كارهاي لهو 3

   طبيعت –ارزش ) نپرداختن به امور بي4

  سعي در بيان كدام موضوع دارد؟» كه برآرد گل، صد نرگسِ تر سازد؟ تر يا گلشن و گل در تو؟ / يا آناي باغ تويي خوش« سرودة زيباي موالنا -34

  طور كه دوري از او هم بدترين نوع دوري است.نزديكي حقيقي است، همان) نزديكي به خدا يك 1

  كنند.) افراد زيرك با انتخاب اهداف متنوع، استعدادهاي گوناگون خود را شكوفا مي2

  شوند.هاي اخروي ميهاي دنيوي اصل قرار گيرند، مانع رسيدن به نعمتريزي انسان هدف) اگر در برنامه3

  .است ف مقدموان هدف اصلي زندگي بر ساير اهداخداوند به عن) 4

 آوايي دارد؟ با كدام عبارت هم»  فرستاده است. يكار هخلق كرده است و براي چتو را براي چه چيزي حق تعالي تو را ارزش بسيار داده است؛ پس ببين كه «جملة  - 35

  ميان هدف انسان و موجوداتي همچون حيوانات و گياهان تمايزاتي وجود دارد. )1

  اك نيست.ش نكني تو را بنيست و اگر همه را فراموش كني و آن را فرامو كردني در عالم يك چيز فراموش) 2

  ها را در وجودش قرار داده است. مندي از آن چه در آسمان و زمين است براي انسان آفريده و توانايي بهره خداوند آن )3

  اشتباه نشود.انسان بايد دقت كند كه در رسيدن به اهداف خود، مرتكب خطا و ) 4

 

)1و زندگي (دين
  تفكر و انديشه
  هدف زندگي

  24تا  11هاي  صفحه

دقيقه 10
 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف

 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدفدين و زندگيهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
 توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟به چند سؤال مي سؤال 10از هر 

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

 براي آزمون امروز 10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  سؤال) 150دهم ( دين و زندگيكتاب جامع  150تا  1سؤاالت  هاي آزمون بعد: برنامة تمرين
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 ند؟نك غايت اصلي افراد زيرك در جهان هستي كدام است و چگونه زندگي مي -36

  دهند. همة كارهاي دنيايي خود را در مسير رضاي الهي انجام مي –خداوند كريم  )1

  دهند. همة كارهاي دنيايي خود را در مسير رضاي الهي انجام مي –رسيدن به آخرتي زيبا ) 2

  دهند. ت الهي انجام مياهمة كارهاي دنيايي خود را در جهت انجام عباد –خداوند كريم  )3

 دهند. ت الهي انجام مياهمة كارهاي دنيايي خود را در جهت انجام عباد –رسيدن به آخرتي زيبا ) 4

با » د هم پيش ماستون كه صد آمدچون «ع ادرستي ذكر شده است و مصر در كدام گزينه بهدر رسيدن به هدف، دومين تفاوت انسان با ساير موجودات  -37

 كدام آية شريفه قرابت مفهومي دارد؟

  »بينهما العبين و ما خلقنا السماوات و االرض و ما«ـ  است. اي فراوان از استعدادهاي مادي و معنوي داراي مجموعه )1

  »…اهللا  ثواب الدنيا فعندمن كان يريد «است. ـ  ناپذير طلب و پايان نهايت اي بي داراي روحيه) 2

  »…اهللا  ثواب الدنيا فعندمن كان يريد «است. ـ  اي فراوان از استعدادهاي مادي و معنوي داراي مجموعه )3

 »بينهما العبين و ما خلقنا السماوات و االرض و ما«ـ  است. ناپذير طلب و پايان نهايت اي بي داراي روحيه) 4

 توان در كدام گزينه يافت؟ ميمراحل سير صعودي انسان در مسير اهداف خود را  -38

  انتخاب - گام نهادن - هدف) 2    انتخاب - گام نهادن -شناخت )1

 گام نهادن - انتخاب -شناخت) 4    گام نهادن - انتخاب - هدف )3

  چيست؟رساند و بشر براي دستيابي به اين خواسته، نيازمند انتخاب تقرب الهي به عنوان هدف نهايي، حقانيت كدام مطلب را به اثبات مي -39

  بينش و نگرشي خاص -  به كمال رساندن استعدادهاي گوناگون) 1

  بينش و نگرشي خاص - هاي روح انسان طلبي از ويژگينهايت) بي2

  اي محكمهمت و اراده - هاي روح انسان طلبي از ويژگينهايت) بي3

 اي محكمهمت و اراده -  به كمال رساندن استعدادهاي گوناگون) 4

 شود و نكتة مهم در مورد اهداف اصلي و فرعي كدام است؟ انتخاب اهداف دنيوي منجر به كدام سرنوشت براي آدمي مي ،سورة اسراءمطابق آيات  -40

  اند را انتخاب كنيم. اي ندارند. ـ اهداف اصلي كه براي زندگي ضروري در آخرت از كار خود هيچ نصيب و بهره )1

  اصلي قرار ندهيم. فاهداخواري و سرافكندگي وارد دوزخ خواهند شد. ـ اهداف فرعي را به جاي  با) 2

  اند را انتخاب كنيم. خواري و سرافكندگي وارد دوزخ خواهند شد. ـ اهداف اصلي كه براي زندگي ضروري با )3

  اصلي قرار ندهيم. فاهدااهداف فرعي را به جاي  اي ندارند. ـ در آخرت از كار خود هيچ نصيب و بهره) 4
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 قهيدق 15

Saving Nature 
 Grammar ابتداي تا

 23 تا 15 هايصفحه

  
  

  

  

  
 

PART A: 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- She quickly put aside the book and then turned her … to preparing dinner. 
1) hope  2) plan    3) care     4) attention  

42- It is … to find a difference of opinion in the working environment, the family, or any other 
human context.  

1) wild   2) natural   3) injured   4) interested 

43- Wearing large hats and gloves during the summer … your skin from the harmful effects of the sun.  
1) visits   2) hurts    3) protects   4) destroys    

44- He used a special … that I didn’t know what it meant. He may have lived in England for several years. 
1) future 2) expression 3) forest 4) movie 

45- The kind man asked them to … the money he had donated equally among the poor children. 
1) divide 2) increase 3) follow 4) hunt 

46- Everybody knows that Mr. James was one of the richest men in our city until quite ... . 
1) really 2) recently 3) orally 4) nicely 
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. 

Do you skip breakfast? Millions of people do, and if you are one of them, you are putting your 
ability to think and learn at risk. Skipping breakfast can cause you to be hungry, tired, and bad-
tempered by the middle of the morning. Why is that? First, when you wake up, you have not eaten 
for about eight hours. Your body’s fuel, called glucose, is low. Eating breakfast raises the level of 
glucose in your brain. Your brain requires a constant flow of glucose to do mental work.  

Keep in mind that having something for breakfast is better than nothing if you have little time 
before you leave home. At least drink some milk or juice. Then catch a nutritious snack later on in 
the morning. Yoghurt, dry cereal, cheese, or fruit are good choices. What if you don’t like breakfast 
foods? Then eat healthy foods you do like. Even a cold piece of pizza can power your morning. Any 
way you look at it, there’s no reason to skip this essential meal. 
47- The writer believes that … . 

1) you don’t feel tired and hungry by the afternoon if you eat breakfast 
2) not eating breakfast by the middle of the morning may put your life at risk  
3) eating something for breakfast except yoghurt and cereal is better than nothing 
4) lots of people are putting their ability to think and learn at risk by not eating breakfast 

48- According to the passage, it can be concluded that eating breakfast … . 
1) makes you feel energetic and good-tempered   
2) causes you to become interested in eating healthy food  
3) makes you have a better sleep at night    
4) does not change the level of glucose  

49- If you don’t have enough time for breakfast, the passage suggests … .  
1) skipping it and waiting for lunch  
2) eating a cold piece of pizza and then eating healthy foods    
3) making a sandwich to eat  
4) having a drink at home and then a snack 

50- The underlined phrase “this essential meal” in the last line could best be replaced by … . 
1) healthy food 2) nutritious snack 3) breakfast 4) cold pizza 
 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
خود را بنويسيد:  10گذاري چند از ، هدفزبان انگليسيهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
 توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10هر از 

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

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  )1(زبان انگليسي 

  سؤال) 160كتاب جامع زبان انگليسي دهم ( 160تا  1سؤاالت  هاي آزمون بعد: برنامة تمرين
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نشان  W،O،E،NوZ با ترتيب هاي اعداد طبيعي، زوج طبيعي، فرد طبيعي، حسابي و صحيح را به مجموعه -   51

  ؟ متناهي و ناتهي است ،هدهيم. كدام مجموع مي
1 (W Z−   2 (N O−   3 (E N−   4( W N−   

Aاگر  -   52 x |
x

− = ∈ ∈ 
 

12   وyB | y A 
= ∈ 
 2

كـدام   Bآنگاه مجموع تمام عضوهاي مجموعة  

  ؟ است

1 (−39 2   2 (−15 2
2   3 (−14 2   4 (−16 2   

  ؟ نيستهاي زير صحيح  يك از گزينه كدام -   53

1 ({ }N k | k Z= ∈    2 ({ }N k | k Z W= − ∈ −  

3 (Q R Q′ = −     4 ({ }W N= 0   

aاگر  -   54 a( , ) ( , )− +−∞ +∞4 3 5
7 3  ،كدام مقـدار بـراي  برابر مجموعه اعداد حقيقي باشد a    قابـل قبـول

  ؟ است
1 (/8 765   2 (/9 432   3 (/−8 765   4 (/−9 432   

Xبطة در را -   55 [ , )⊆ −1   ؟ تواند قرار گيرد زير مي چه تعداد از موارد، Xبه جاي  4
  (الف 1

  (ب ∅
{   (پ ∅{
{ , }−1   (ت 4
[ , ]−1   (ث 4
( , )−1   (ج 4

{ , }− 2   (چ 32

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

mبازة  -   56 n[ m , ]+− − 2
  ؟ تواند باشد مييك از اعداد زير  كدام nشامل تنها يك عدد صحيح است.  2

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

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

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

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

 

  دقيقه 30  )1رياضي (
  

  

    و دنباله  مجموعه، الگو

مجموعه متناهي و  1فصل 

نامتناهي و متمم يك مجموعه

  13تا  1هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات

 سؤال) 80 -پيمانه8(1كتاب آبي رياضي170تا91هايسؤال:هاي آزمون بعد برنامة تمرين
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  ؟ ها بيشتر است تعداد اعضاي كدام مجموعه از بقية مجموعه -   57

1 ({ }x Z | x ( , ) ( , )∈ ∈ −∞ − −∞ −3 3   

2 ({ }x W | x [ , ] ( , )∈ ∈ − − −100 100 99 95   

3 ({ }x R | x W N∈ ∈ −  

4 ({ }x N | x ( , ) ( , )∈ ∈ − −6 12 6 11  

  ؟ كدام مجموعه داراي بزرگترين عضو است -   58

1 (Z     2 (( , )+∞2   

3 ({ }x Q | x∈ ≤ 4     4 ({ }x Q | x∈ < 3   

  ؟ است نادرستهاي زير  چه تعداد از گزاره -   59

  مواره متناهي است.الف) تفاضل دو مجموعة نامتناهي، ه

  ب) هر مجموعة نامتناهي، بيشمار زيرمجموعة نامتناهي دارد.

Bج) اگر  A⊆  وA   نامتناهي باشد، آنگاه الزاما ً                           B .هم نامتناهي است  

Aد) اگر  B  باشد آنگاه نامتناهيA  وB اند نامتناهي.  

Aهـ) اگر  B  متناهي باشد آنگاهA  وB اند متناهي.  

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

  ؟ اهي استهاي زير متن يك از مجموعه كدام -   60

  است. 35ها برابر  هايي كه مساحت آن مجموعه مستطيل) 1

  بيشتر است. 5ها از  مجموعه اعداد طبيعي چهار رقمي كه مجموع ارقام آن) 2

  .است 2ها برابر  مجموعه اعداد طبيعي كه مجموع ارقام آن) 3

  .است 45ها برابر  هايي كه محيط آن مجموعه مثلث) 4

Aاگر  -   61 B′   ؟ هاي زير همواره درست است باشد آنگاه كدام يك از گزينه ⊃′

  نامتناهي است.  Aمتناهي باشد آنگاه  Bاگر ) 1

  متناهي است. Aمتناهي باشد آنگاه  Bاگر ) 2

  متناهي است. Bنامتناهي باشد آنگاه  Aاگر ) 3

  متناهي است.  Bآنگاه متناهي باشد،  Aاگر ) 4

xAاگر  -   62 {x | x Z, N}
x
+= ∈ ∈4 Bو  3 {x | x R, x }= ∈ ≤ − ≤0 3 A، آنگاه مجموعة 6 B′   شـامل

  ؟ چند عدد حسابي است

  3) 4  1) 3  2) 2  صفر) 1
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  ؟ آنگاه كدام گزينه درست است در نظر بگيريم،را به عنوان مجموعة مرجع  Zاگر  -   63

1 (N W′ ′− = ∅     2 (N W {x | x W}′ ′ = − ∈   

3( N W Z′ ′⊆ ⊆    4 (Z′ ≠ ∅   

Aاگر  -   64 B A B=  آنگاه متمم مجموعة ،A (B (A B))′ ′− −   ؟ كدام است −

1 (A B−   2 (A B   3 (B′   4 (B A′   

بـــا در نظـــر گـــرفتن مجموعـــة اعـــداد طبيعـــي بـــه عنـــوان مجموعـــة مرجـــع، مـــتمم مجموعـــة   -   65

B {x N | x }= ∈ <2   ؟ كدام است 121

1 ({x N | x }∈ > 11     2 ({x N | x }∈ > 10  

3 ([ , )+∞11    4 ({ , , , }1 2 10   

}متمم مجموعة  -   66 , , }1 2 ]نسبت به مجموعة مرجع  3 , ]1   ؟ شود از اجتماع حداقل چند بازه ساخته مي 42

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

67   - 2
3و  Bبا مجموعة  Aاعضاي مجموعة  3

n(Aمشترك هسـتند. اگـر    Aبا  Bاعضاي  5 B) = 52 

Aآنگاه تعداد اعضاي مجموعة  B ؟ كدام است  

1 (12  2 (18  3 (24  4 (32  

Aهاي  عضو است. مجموعه 30داراي  Bو  Aاجتماع دو مجموعة  -   68 B−  وA B عضو  5و  7ترتيب  به

عضـو كـم    دوها  از مجموعه اشتراك آن ،برداشته شودعضو  پنج Bو  Aهاي  دارند. اگر از هر يك از مجموعه

  ؟ در حالت جديد، چند عضو دارد Bو  Aشود. اجتماع  مي

1 (18  2 (19  3 (20  4 (22  

 12%مـوزان  آ اند. از ايـن دانـش   اند در رياضي رد شده آموزاني كه در فيزيك قبول شده دانش ،در يك كالس -   69

در فيزيك يا رياضي قبول شده  45اند. اگر % فقط در شيمي قبول شده 18فقط فيزيك و % 8% ،فقط در رياضي

  ؟ اند باشند چند درصد اين كالس در شيمي قبول شده

1 (40  2 (38  3 (43  4 (35  

در بين اين فيلم در موضوعات مختلف درحال برگزاري است كه  32ركت ش يك دوره جشنوارة فيلم كوتاه با -   70

تواند  باشند، حداكثر چند فيلم پويانمايي مي فيلم پويانمايي با مفهوم طنز مي 5طنز و  با مفهوم فيلم 10ها  فيلم

  ؟ در اين جشنواره شركت كرده باشد

1 (27  2 (15  3 (22  4 (10  
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     كند؟         كامل مي   ،       نادرستي                 عبارت زير را به           چند مورد، -   71

   » …     كند،  مي     مهار        ياخته     اين      را در    …          كه عملكرد        جانوري                         به محيط زندگي يك ياخته    اي      ماده            اضافه كردن    فرض     با «
  شود. هايي كه در تشكيل غشاي ياخته نقش دارند، اختالل ايجاد مي ولكولمگروهي از در توليد  - شبكه آندوپالسمي زبر) الف
  قرار بگيرند. ها)  ها (وزيكول ريزكيسههاي مختلف بتوانند در ساختار  ممكن نيست مولكول - دستگاه گلژي) ب
  ياخته در اتصال آمينواسيدها به يكديگر دچار مشكل خواهد شد.  - ها) ها (ريبوزوم ) رناتنج

 توليد كند.را يدي هاي ليپ تواند مولكول ر ياخته نميهيچ بخش ديگري د - تن هد) كافند
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

   ؟                     با يكديگر شباهت دارند              از موارد زير،             در چند مورد    »    هسته «  و    »      راكيزه «    هاي         اندامك -   72
  خودفسفوليپيد در ساختار  چهار اليه داشتنب)   جانوري ياخته انرژي تامينداشتن نقش در الف) 

  ياخته جانوريهر  سيتوپالسمدرون اندامك د) تعداد   درون خودغشايي خورده  وجود ساختارهاي چين) ج
1 (4  2 (3  3 (1  4 (2  

      كند؟          تكميل مي   ،     درستي                   ، عبارت زير را به          كدام گزينه -   73
  »……      ً ، قطعا  ……نوعي مولكول زيستي كه «
  تشكيل شده است. كاريد يكساندو مولكول مونوساپيوند بين از  - گندم و جو وجود دارد ) در جوانه1
  شود. ميتراوايي نسبي يافت  غشاي ياخته جانوري با در ساختار -نقش مهمي داردانرژي  در ذخيره) 2
  باشد. ميمنبع ذخيره گلوگز در جانوران  -گلوگز تشكيل شده استمولكول ) از تعداد فراواني 3
  .استنيتروژن در ساختار خود  واجد عنصر ها، برخالف ليپيد - پردازد ) به ذخيره اطالعات وراثتي مي4

   ؟   است         نامناسب   ،               تكميل عبارت زير                 كدام گزينه براي -   74
  »……منظور  بهشناسي نوين،  طور معمول در زيست به«
  د.شو هاي ديگر نيز استفاده مي رشته اطالعاتگوناگون، از  هاي زنده شناخت هرچه بيشتر سامانه) 1
  كرد. ها اكتفا اجزاي سازنده آن مطالعهبه  فقطتوان  تلف، نميهاي مخ هاي سامانه بيان علت ويژگي) 2
  شود. ، از مهندسي ژنتيك استفاده ميآن اثرات ظاهر شدنانتقال صفت از يك جاندار به جاندار ديگر و ) 3
  پردازند. زاي مقاوم به داروهاي جديد مي شناسي، تنها به توليد عامل بيماري سوءاستفاده از علم زيست) 4

    ……                              توان بيان داشت، هر جانداري كه          حيات مي      يابي        سازمان            باط با سطوح       در ارت -   75
  د.آور ميوجود  شبيه خود را به كامالدر فرايند توليدمثل، جانداراني  قطعاديگر زندگي را دارد،  اي به مرحله وانايي عبور از مرحلهت) 1
  در يك محيط جديد، خود را با آن سازگار كند. قرارگيري تواند با دهد، نمي صورت گرما از دست مي بخشي از انرژي خود را به) 2
  ثابتي نگه دارد. خود را در محدودهتواند وضع دروني پيكر  مي دهد، هاي مناسبي مي پاسخ هاي پيرامون خود به محرك) 3
  آورد. گونه، يك جمعيت را به وجود جانداران همهمراه تواند با زندگي  يابي است، نمي داراي سطحي از سازمان) 4

      باشد؟                               يابي حيات، كدام گزينه صحيح مي                                     با توجه به ششمين سطح از سطوح سازمان -   76
 هايي داشته باشند. توانند با يكديگر تفاوت ) اين سطح شامل جانداراني است كه از نظر ظاهري مي1
 ندارند. سطحي كه بالفاصله باالتر از آن قرار دارد، قطعا شامل جانداراني است كه توانايي پروازهر ) 2
 سازگان نقش دارد. بزرگترين سطحي است كه در تشكيل اجتماعات موجود در يك بوم) 3
  .ويژگي نظم و ترتيب را داشته باشندتوانند  حاضر در اين سطح مي جانداران بسياري از) 4
  

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

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

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

 

  دقيقه 20  )1( شناسيزيست
  

  دنياي زنده

اي غشاي ياختهتا پايان  1فصل 

  12تا  1هاي  صفحه

 سؤال) 70 - پيمانه 4( 1 شناسي زيستكتاب آبي110تا41هايسؤالهاي آزمون بعد: برنامة تمرين
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         گزينـه      كدام                    ها نيز شركت دارد.            ز هورمون                         شود كه در ساختار انواعي ا         يافت مي                 دار، نوعي ليپيد                 هاي زنده و هسته                      در غشاي گروهي از ياخته -   77
      باشد؟         صحيح مي   ،  ها                                  درباره ساختارهاي مختلف اين ياخته

 است. درون خود هاي شيميايي دهنده سرعت واكنش داراي يك نوع مولكول افزايش فقط) اندامكي كه در تجزيه مواد نقش دارد، 1

 متصل شده و پروتئين بسازد. صافشاهاي شبكه آندوپالسمي تواند به غ ها، مي ) كوچكترين اندامك حاضر در اين ياخته2

 ها يافت شود. تواند در مناطق مختلف سيتوپالسم اين ياخته مين) اندامكي كه در تامين انرژي ياخته نقش دارد، 3

 گردد. كند، بخشي كروي و متراكم مشاهده مي ) درون ساختاري كه شكل، اندازه و كار ياخته را مشخص مي4

       كنند؟          تكميل مي   ،     درستي       را به    زير        عبارت    ارد   مو     كدام  -   78
  »……توان گفت  مي ،ستا نفوذپذيري انتخابيكه داراي خاصيت  جانوري فعالدر رابطه با بخشي از يك ياخته زنده و «

  .تواند قرار داشته باشد تنها در يكي از دو اليه ميليپيدي موجود در آن   مولكولنوع هر الف) 
  .هستند  متصل اي از مونوساكاريدها داقل به زنجيرههاي آن ح پروتئين ب) همه
  هاي آن، حداقل با يك مونوساكاريد ديگر اتصال دارد. مونوساكاريدهاي متصل به پروتئين ج) همه

  ند.نيز اتصال داشته باشاز اجتماع آمينواسيدها حاصل  هاي مولكولبه  توانند ميهاي كربوهيدراتي،  د) زنجيره
  »د« - »ج«) 4  »د« - »ب«) 3  »ب« - »فال«) 2  »ج« - »الف«) 1

      است؟        نادرست   »    نوين       شناسي      زيست «             در ارتباط با        گزينه     كدام  -   79
  كنند. اجزاي يك سامانه بزرگ، در نماي كلي براي ما معني پيدا مي )1
 ترين زمان ممكن ميسر است. اي امكان انجام محاسبات در كوتاه تنها در نگرش بين رشته) 2

  است.  شده ليتشكي اريبسي اجزا از نجاندارا از كي هر كريپ )3
  ست.اجزاي آن اكل پيكر جاندار، چيزي فراتر از مجموع  )4

   ……        طور حتم       ، به … …       شوند و                    جانداران ساخته مي             ياخته كه در   ه              هاي تشكيل دهند                 هاي اصلي مولكول      گروه   … … -   80

 اند. ري با شش اتم كربن تشكيل شدهاز به هم پيوستن واحدهاي ساختا - تعداد عناصر مشابهي با ليپيدها دارند -همه) 1

 اند. از يك مولكول گليسرول و سه اسيد چرب تشكيل شده -هاي جانوري وجود دارند در غشاي ياخته - ) بعضي از2

  اند. از سه نوع عنصر تشكيل شدهحداقل  -ندشاب مي هاي جانوري ساختار غشاي ياخته متعلق به -همه) 3
 هاي زيستي يكسان است. مولكول همهبا  ها آن Oو  C ،Hنسبت عناصر  -باشند ر ساختار خود ميداراي عنصر نيتروژن د - ) بعضي از4

      كند؟          تكميل مي   ،     درستي                           چند مورد، عبارت زير را به -   81
  »……          ًاست، قطعا   شناسي به انسان كه جزئي از خدمات زيست ……در رابطه با «
  هاي تأمين غذاي بيشتر و با مواد مغذي بيشتر است. هيكي از را ،شناخت بيشتر گياهان - مين غذاي سالم و كافي) تأ1
  دست آمده از جانداران امروزي، منشا زيستي ندارند. ههاي ب هاي فسيلي برخالف سوخت سوخت -هاي تجديدپذير ) تامين انرژي2
  ها نخواهيم بود.كنندگي آنميزان توليد ي درتغييرهيچ هاي پايدار، شاهد  سازگان در بوم - ها ها، ترميم و بازسازي آن ازگان) حفاظت از بوم س3
  كنند. هاي درماني و دارويي خاص او را طراحي مي در پزشكي شخصي، تنها با بررسي اطالعات موجود در دناي فرد، روش -ها ) سالمت و درمان بيماري4

   ؟          ، صحيح است »                 اسيدهاي بدن انسان         نوكلئيك    همه  «       درباره          چند مورد  -   82
  .شوند ينم دهيد رزندهيغ ياي) در دنالف
 دهد. ها كارهاي متفاوتي انجام مي برخالف پروتئينب) 

  خود هستند. مارپيچي نوع واحد سازنده در ساختار دوواجد ) ج
  .است صفات نييتعي برا زمال عاتالاطي داراقرار دارند كه سم الدر سيتوپي اندامك خارج) د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   
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   د؟  شو                                  در متن زير، چند غلط علمي يافت مي -   83
شود كه  گفته مي. كندكمك به حل اين مسائل تواند  ميشناسي  مواجه هستيم. زيست متفاوت هاي مسائل فراواني در زمينه امروزه با«

شامل  ده،يچيپ يطيمح در گريجانداران د همانند همانسان . برند مي رنج   ِ        و  سوءتغذيه اكنون حدود يك ميليارد نفر در جهان از گرسنگي هم
 يايدن از يانسان، جزئ .كنند يها رشد م ها، حشرات و مانند آن قارچ ها، ويروسعوامل زنده شامل  و رطوبت، نور دما، مانند دهرزنيعوامل غ

  ».ادامه دهد يبه زندگ ييو در تنها گريد زندهو جدا از موجودات  ازين يب تواند يم و لذا زنده است
1 (2  2 (1  3 (4  4 (3  

 …اي از علوم تجربي  عنوان شاخه شناسي به در علم زيستباشد و  مي …اساس علوم تجربي  - 84
 ند.يستنهاي طبيعي و قابل مشاهده  دنبال علت پديده بهدانشمندان  - مشاهده) 1
  هاي هنري و ادبي نظر دهند. توانند درباره زشتي و زيبايي، خوبي و بدي، ارزش پژوهشگران نمي - ) آزمايش2
  اند. گيري مستقيم قابل مشاهده و اندازهطور مستقيم يا غير شود كه به يي بررسي ميها فرآيند ها و فقط ساختار - ) مشاهده3
  توان است. هاي ما پاسخ دهد و از حل برخي مسائل بشري نا تواند به همه پرسش هايي وجود دارد كه نمي محدوديت - ) آزمايش4

 . نداردقرار  ……سطح  ……در  ……نسبت به  ……يابي حيات،  در سطوح سازمان - 85
 باالتر -2 -بافت  -حركتي) دستگاه 2  باالتر  - 4 -فرد -) درياچه اروميه1
  تر پايين -6 -اجتماع - ) ياخته4  تر پايين - 3 - جمعيت - ) اندام استخوان3

 ند؟ا و عبارت مطرح شده در كدام گزينه صحيحهر د -   86
راه را  و كنند مي را پيدا مونارك مسير خود هاي روانهپ - .ديمايپ يم كسبالع و كاناداشمال  تا كيمكز از را لومتريك زارانه سالهر مونارك پروانه تيجمع) 1
  .روند اشتباه نمي به
هاي سرطاني را در مراحل اوليه سرطاني  توان ياخته نمي - آور نيستند. ها مانند بيماري قند و افزايش فشارخون ديگر مرگ ) امروزه بسياري از بيماري2

 شدن، شناسايي كرد.
  .كرد درمان را ها يا آن و پيشگيري، ارثي، هاي بيماري از توان يم - .كنند توليد بيشتري غذايي مواد تر، كوتاه مدتي در كه داد پرورش هانيگيا توان يم) 3
 د.كن ها را از موجودات غيرزنده متمايز مي هايي دارند كه آن موجودات زنده ويژگي - رازهاي حيات را بيابد. شناسي قادر است همة ) علم زيست4

 است؟ نادرست» ها قطع درختان جنگل«در ارتباط با   كدام گزينه - 87
  اند.درخت شدهو جهان تخريب و بي هاي ايراناي از جنگلهاي اخير، مساحت بسيار گستردهاند كه در سالها نشان داده) پژوهش1
  هستند. هان جنگلبين رفت) تغيير آب و هوا، سيل، كاهش تنوع زيستي و فرسايش خاك تنها پيامدهاي از 2
  است. ها براي استفاده از چوب يا زمين جنگل، مسئله محيط زيستي امروز جهان) قطع درختان جنگل3
 دارد. ها پيامدهاي بسيار بدي براي سياره زمين) از بين رفتن جنگل4

    ……         توان گفت     مي      نند و  ك    مي       بررسي            جانداران را      هاي                 هاي آن يا ويژگي       ويژگي   ……                     جاي تعريف واژه حيات            شناسان به      زيست -   88
 تعريف حيات بسيار دشوار است. - ) همواره2  . اي است حيات داراي گستره - همواره) 1
  .است همواره كامال ممكن تعريف حيات -      ًمعموال ) 4  .علم بررسي حيات است شناسي، يستز -      ًمعموال ) 3

   ؟          ، صحيح است »                                         ها (ساختارهاي) درون سيتوپالسم ياخته جانوري        اندامك «                  كدام گزينه درباره  -   89
  مستقر شده است. ياخته در مجاورت هسته ي) بخش مقعر دستگاه گلژ1
  يافت شود.ياخته تواند در نزديكي هسته  يك جفت استوانه عمود بر هم مي) 2
  .تواند در مجاورت غشاي ياخته مشاهده شود مي ،راكيزه برخالفتن  كافنده) 3
  دارد. قرارياخته در تماس مستقيم با هسته قطعا  ،زبر آندوپالسمي همانند شبكهشبكه آندوپالسمي صاف ) 4

   »……    ً قطعاً     ……         در طبيعت  «     ؟   كند                درستي تكميل مي       را به       مقابل                چند مورد، عبارت  -   90
  ند.ا واجد واحدهاي ساختاري و عملكردي - جانوران سالم الف) همه

  سازگان با يكديگر تعامل دارند. در يك بوم - ب) هر دو جانور يك اجتماع
  عضوي از يك جمعيت هستند. - گونه با قابليت توليدمثل مجانور ه ج) هر دو

  كند. بندي حيات هر جاندار را ايجاد مي دومين سطح سازمان - در پيكر جاندار ها د) تعامل گروهي از ياخته
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 
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   ؟ هاي زير درست است چه تعداد از گزاره -  91

هاي مرتبط با  ها و فناوري اساس تمام مهندسي ،مطالعه و يادگيري فيزيك، آن است كه فيزيكاهميت الف) دليل 

  زندگي است.

اي  هاي جديد، حتي ممكن است نظريه است كه نتايج آزمايشيكي از نقاط ضعف علوم تجربي مانند فيزيك اين ب) 

  قبلي كند. ةجديد را جايگزين نظري

پذيري دانش فيزيك، نقش مهمي در فرايند پيشرفت دانش و تكامل شناخت ما از جهان پيرامون  پ) ويژگي آزمون

  داشته است. 

  كنند. ميين فيزيكي استفاده از قوان فقطهاي مورد بررسي،  ت) دانشمندان فيزيك براي توصيف پديده

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

   ؟         اي هستند           همگي نرده   ،                         هاي ذكر شده در كدام گزينه      كميت -  92

  مسافت، تندي، نيرو) 2    جايي، فشار، تندي جابه )1

  كار، تندي، فشار )4    شتاب، گشتاور، مقدار ماده )3

   ؟    است        نادرست        هاي زير                    چه تعداد از گزاره -  93

  ، با استفاده از مفهوم تندي انتشار نور در خأل انجام شده است.SIطول در كميت اي الف) جديدترين تعريف يك

  گيري زمان را ندارند. گاه صالحيت استفاده شدن به عنوان ابزار اندازه هاي طبيعي تكرار شونده مانند ضربان قلب هيچ ب) پديده

SI، mkgدر  پ) يكاي آهنگ مصرف انرژي
s

2
  است.  

  گويند. ميكرون مي ،SI دستگاه در طولكميت يكاي  مويك ميليوني بهت) 

  صفر )4  3 )3  2) 2  1 )1

  

ر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع ههدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( فيزيكهاي  گويي به سؤال     ً                 لطفا  قبل از شروع پاسخ

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

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف ن قبلآزمو10چند از 

 

  دقيقه 35  ) 1فيزيك (
  

  گيري  فيزيك و اندازه
گيري و  تا پايان اندازه 1  فصل

  المللي يكاها دستگاه بين
  13تا  1هاي  صفحه

محل انجام محاسبات  

 سؤال) 70 - پيمانه 6(1فيزيككتاب آبي140تا71هايسؤالهاي آزمون بعد: برنامة تمرين
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   ؟                       به درستي انجام شده است   ،                   صورت نمادگذاري علمي            هاي زير به  حد                    چه تعداد از تبديل وا -  94

/الف)  ns / Ms−= × 180 0263 26 3 10   

/ب)  km / pm−× = ×3 1379 5 10 7 95 10   

/پ)  cm / mm= ×3 1 33 6 3 6 10   

sت)  / Ts−μ = ×2 34 2159 1 59 10   

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

)                                 ميانگين فاصلة زمين تـا خورشـيد      با                  يكاي نجومي برابر  -   95 AU / m)× 111 1 5 10     و سـال نـوري               (ly)    برابـر        

                  شمسي تا يك كهكشان              فاصلة منظومة      اگر      شود.          تعريف مي   ،      پيمايد    مي              يك سال در خأل    طي   در               مسافتي كه نور 

ly× 63 m                      (تندي نور در خأل برابر    ؟   است       نجومي               چند برابر يكاي       ً تقريباً           اين فاصله        باشد،  10
s

× 83   و      است  10

     .)          نظر بگيريد       روز در      365          هر سال را 

1( / × 111 9 10    2 (/ × 112 8 10  

3( / × 91 9 10     4( / × 92 8 10  

                       گيري طول در انگلسـتان              يمي اندازه             از واحدهاي قد  (Chain)      و چين   (rod)      ، راد (furlong)   نگ    فرال -  96

     بـا                          باشـند. طـولي معـادل                                  گيـري طـول در ايـران مـي                                                 هستند و ذرع و فرسنگ از واحدهاي قديمي اندازه

/ furlong95    ؟              چند فرسنگ است   با       معادل   4

cm,=1فرسنگ 1=ذرع 6000( furlongذرع 106 Chain, Chain rod, rod m,= = =1 10 1 4 1 5(  

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

        رابطـة         اگـر          دهـيم.       مـي         نمـايش    τ       نمـاد                   اثر نيرو را بـا     ة   نقط    از  r         در فاصلة   F                     گشتاور حاصل از نيروي  -  97

F.rτ                                                          كدام گزينه يكاي آهنگ تغييرات گشتاور نيروي وارد بر جسم را        باشد،          ها برقرار               بين اين كميت  =

   ؟    دهد                   به درستي نمايش مي  SI   در 

1( kg.m
s

3
2     2 (kg.m

s

2
3  

3( 
kg.m

s

2
2    4( kg.m

s3  

Aμ   ها                                     مطابق زير است. با توجه به اين نسبت  D)  و   (C،B،A          يكاي فرضي          هاي چند      نسبت -  98       چنـد    264

nC2  ؟    است  (A D, B C,B D)
−

= = =
2103 2 5 4 

1( / × 122 3 10     2 (/ × 125 76 10   

3( / × 142 3 10     4( / × 145 76 10   

محل انجام محاسبات  
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  cm3   آن     هاي                            ار است كه اختالف طول عقربه                                                  يك ساعت ديواري داراي دو عقربة دقيقه شمار و ساعت شم -  99
   در    ،                        نوك عقربة ساعت شمار باشد      متوسط            برابر تندي     15   ،                    نوك عقربة دقيقه شمار       متوسط               است. اگر تندي

)   ؟         ثانيه است                                           نوك عقربة دقيقه شمار چند ميكرومتر بر ميلي      متوسط               اين صورت تندي  )π = 3     

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

   را   SI     دهاي                                             ترتيب از راست به چـپ كـدام يـك از پيشـون        به  β  و   α                               براي برقراري تساوي زير، به جاي  -    100

/mm   ؟             توان قرار داد    مي g / kJ
s

−α = ×
β

2
17

20 0025 2 5 10     

1( k,m     2 (da,m   
3( c,μ     4( d,μ   

  
  

          نظر نمود؟     صرف      توان     نمي                يك از موارد زير          از كدام     افقي    ة                          حركت يك اتومبيل بر روي جاد     سازي           براي مدل -    101

                دليل مصرف سوخت                        ) تغيير جرم اتومبيل به 1
                                ) نيروي گرانش وارد بر اتومبيل  2
             اتومبيل                        اصطكاك بين قطعات داخلي         ) نيروي 3
                                                ) تغيير نيروي مقاومت هوا با تغيير تندي اتومبيل  4

                                                                                تي براي يافتن عمق يك نقطه از اقيانوس با استفاده از دستگاهي، موجي الكترومغناطيسي               يك گروه تحقيقا -    102

km       متوسط         با تندي
s

× 3250                       فرستند. اين موج با كف                                       صورت عمودي از سطح آب به سمت پايين مي       را به  10

     بـه         مـوج                                                    گردد. اگر مدت زمان ثبت شده براي اين رفت و برگشـت                                         اقيانوس برخورد كرده و به دستگاه باز مي
                                          باشد، عمق آن نقطه بر حسب متر كدام است؟  sμ9         برابر با         دستگاه

1  (  / × 22 25 10    2 (   / × 32 25 10  

3  (  / × 21 125 10    4 (   / × 31 125 10  

ـ     ة          هـا جعبـ                    خـواهيم بـا آن                                   هاي كوچك يكساني داريم كـه مـي          مستطيل      مكعب -    103 بزرگـي را پ                  ر كنـيم. ابعـاد                  
,dm     كوچك     هاي         مستطيل      مكعب mm, cm2 60          بزرگي به    ة        توان جعب       ها مي                      چه تعداد از اين مكعب         است. با  4

0/      ابعاد  ×−         دكامتر و    0 / 6         هكتومتر،   4 54 10  مگامتر را پ            ؟     ر كرد  

1 (   × 32 10    2 (   × 72 10  

3 (   × 25 10    4 (   × 65 10  

b     صورت     به  d  و   a ،  b ،  c                     رابطة ميان چهار كميت  -    104 ca
d

=
3
  d  و   b ،  c      هـاي                          است. اگر يكـاي كميـت    2

          كدام است؟  a           باشد، كميت   GJ  و   kN ،  MPa      ترتيب     به

1  (  Pa−3 210      2  (  J−510  

3  (  Pa310    4  (  J−3 210  

 از كل شما تأثير دارد.پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تر -  )آشنا(آزمون 

محل انجام محاسبات  
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{

{

inch

ft

4000

6000

2/         برابر با   (inch)            اگر هر اينچ  -    105                            اينچ باشد، مساحت شكل زيـر    12    با       برابر  (ft)             متر و هر فوت        سانتي  5
                      مترمربع كدام است؟         سانتي      برحسب 

1 (   610    

2 (   / × 41 44 10    

3 (   × 89 10    

4 (   / × 83 6 10      
  SI                      صدق كند، يكـاي آن در    »    حجم  ×       = زمان A  ×    جرم   ×      مساحت  «   ة       در رابط  A              اگر كميت فرعي  -    106

  ؟        كدام است

1 (   m .s
kg

3
  2 (   m .s

kg

2
  3 (   m.s

kg
  4 (   kg

m.s
  

  ft6               طور دقيق معادل                   كند. يك فاتوم به                                  فاتوم بر دقيقه در زير آب حركت مي  36      تندي                يك زيردريايي با  -    107
)                                    اين زيردريايي چند متر بر ثانيه است؟       تندي     است.  m ft)=1 3  

1 (   1  2 (   /1 2  3 (   /1 5  4 (   2  
                                  شـود. آهنـگ خـروج آب از شـلنگ           ر مي        ثانيه پ  10      زمان              ليتري در مدت   1 / 5          ، يك بطري    زير         شلنگ شكل    با  -    108

)mm                 مترمكعب بر دقيقه                  برحسب يكاي ميلي )
min

3
              كدام است؟  

1  (  × 49 10    2  (  × 69 10  

3  (  × 29 10    4 (   × 89 10    
0/        ترازويي    ة    وسيل               جرم يك پر، به -    109       گـرم          ميلـي                               گيري شده است. جرم اين پر چند                كيلوگرم اندازه  0001200

  ؟   است
1 (   /120 0    2 (   /12 00  
3 (   /0 120    4 (   /1 200  

   از     را           و ديگـري   R          تر با شعاع                          را يكي از طرف قاعدة بزرگ  h                                           مطابق شكل، دو مخروط مشابه و خالي به ارتفاع  -    110

cm          ) با آهنگ  1             دهيم. مخروط (                                صورت قائم روي سطح افقي قرار مي    به     زير                        طرف نوك مخروط مطابق شكل 
s

3
35  

از يك مايع پ             با آهنگ  2            زمان مخروط (          شود و هم      ر مي (          dmx
min

3
                هـر دو مخـروط                        اگر ارتفاع مـايع در     ؛   شود       پر مي  

h                    طور همزمان برابر با     به
dm      برحسب   x     شود،   2

min

3
          كدام است؟  

1  (  2    

2  (  /0 3  

3  (  /0 6    

4  (  4    

محل انجام محاسبات  
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   ؟    است        نادرست          اي امروزي                   دربارة جدول دوره                  عبارت كدام گزينه -    111

  گروه است. 18دوره و  7شامل اين جدول ) 1
  شود. آن، گروه ناميده مي عمودي ستونهر ) هر رديف افقي آن، دوره و 2
  اند. شده سازماندهي عدد اتميزايش اف براساساي  ) عنصرهاي جدول دوره3
  ابه است.ش) خواص شيميايي عنصرهايي كه در يك دوره از جدول تناوبي قرار دارند م4

                   هاي زير درست است؟                    چه تعداد از عبارت -    112

به درك بهتري  ازندة خورشيدو مقايسة آن با عنصرهاي س خورشيدي ةهاي سامان ها با بررسي نوع و مقدار عنصرهاي سازندة برخي از سياره دان شيميالف) 
  از چگونگي تشكيل عنصرها دست يافتند.

  هاي وحياني مراجعه كرد. بايد عالوه بر علوم تجربي به چارچوب اعتقادي و آموزه» ؟هستي چگونه پديد آمده است«گويي به سؤال  ب) براي پاسخ
  ها شد. ها و كهكشان ها سبب پيدايش ستاره ا اين سحابيباشد كه بعده ) گذشت زمان و كاهش دما دو عامل مؤثر در ايجاد سحابي ميپ
  دانش ما دربارة جهان مادي را افزايش داده است.» ؟دهند هاي طبيعي چرا و چگونه رخ مي پديده«گويي به سؤال  ) تالش علوم تجربي براي پاسخت
1 (3  2 (4  3 (1  4 (2  

    …            توان دريافت    ي                              سازندة دو سيارة مشتري و زمين م        فراوان      عنصر    هشت           با مقايسة  -    113

  باشد. اين دو سياره ميفراوان مشترك  هايهيدروژن و گوگرد از جمله عنصر) 1
  باشد. اين دو سياره مي هاي سازندةترين عنصر در مشتري و آهن در زمين فراوان هليم) 2
  اي قرار دارد. در دورة سوم جدول دورهترين عنصر فلزي سيارة مشتري  ) فراوان3
  . شوند در دماي اتاق به حالت گازي يافت ميسازندة آن  اغلب عنصرهايو  است گازاز جنس  يشترب سيارة مشتري) 4

1                                          در هر نيم ساعت، جرم اولية يك ماده پرتوزا،     اگر  -    114
93/                           برابر شود، پس از چند دقيقه   4                                   درصد از اين ماده متالشي خواهد شد؟   75

1 (30  2 (90  3 (60  4 (120  

        هستند؟         نادرست   )  ها (            كدام عبارت -    115

nهاي پرتوزا  الف) در تمامي اتم
Z

≥ 3
  است. 2

هاي دومين  روتونهاي يون پايدار آن برابر تعداد پ تعداد الكترون ،باشد 26و  25، 24جرمي  هايبا عدددر طبيعت  داراي سه ايزوتوپ Aب) اگر عنصر 
  اي خواهد بود. گاز نجيب جدول دوره

Bتواند به صورت  ، يون پايدار اين عنصر ميگروه باشد اي هم مين عنصر جدول دوره ُا  31با  B ي با نماد فرضيپ) اگر عنصر   باشد. 3+
  بيشتري در طبيعت داشته باشد.  عمر نيمپ پايدارتر آن است كه ايزوتو ،هاي يك عنصر در ميان ايزوتوپ ت)

  »الف«فقط ) 4  »ت«و  »پ«) 3  »پ«و  »ب«) 2  »ب«و  »الف«) 1
  

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

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

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

 

  دقيقه 20  )  1( شيمي

  كيهان زادگاه الفباي هستي
بندي  تا پايان طبقه 1فصل 

  عنصرها
  13تا  1هاي  صفحه

 سؤال) 70 - پيمانه  4( 1شيميكتاب آبي170تا101هايسؤالهاي آزمون بعد: برنامة تمرين
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                                                هاي (آ) و (ب) به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟                    پاسخ درست به پرسش -    116

  دانند؟  آ) برخي از دانشمندان سرآغاز كيهان را با چه اتفاقي همراه مي

  گيرد؟  هايي انجام مي        ً         ، معموال  چه واكنشها با دماي بسيار باال تارهرون سب) د

  شيميايي  –ها  انفجار ناشي از مرگ ستاره) 2       شيميايي –مهبانگ ) 1

  اي  هسته –ها  انفجار ناشي از مرگ ستاره) 4    اي  هسته –مهبانگ ) 3

      است؟         نادرست           كدام گزينه  -    117

  اند. همگون توزيع شدهنادر جهان هستي به صورت  هاعنصردهد  در سيارات مختلف نشان ميبررسي نوع و ميزان فراواني عنصرها ) 1

  در فضا پراكنده شوند.در آن شده  شود عنصرهاي تشكيل ) مرگ ستاره اغلب با يك انفجار بزرگ همراه است كه سبب مي2

  .اند سيارة مشتري تشكيل شده تر كاهش دما و متراكم شدن دو گاز فراوان در اثرها  سحابيبا گذشت زمان، ) 3

  شود. به همراه انرژي زياد توليد مي تر ها همانند خورشيد در دماهاي بسيار باال با تجزية عنصرهاي سنگين عنصرهاي سبك ) درون ستاره4

   ؟      هستند        نادرست     2  و    1                 فضاپيماهاي وويجر         دربارة         هاي زير،                    چه تعداد از عبارت -    118

  ورشيدي به فضا پرتاب شدند.به جهت شناخت بيشتر سامانة خ الف)

  هاي مشتري، زهره، اورانوس و نپتون گذر كردند. از كنار سياره ب)

  ترين گازهاي نجيب سيارة مشتري هستند. پ) مطابق اطالعات حاصل از اين فضاپيماها هليم، آرگون و نئون فراوان

  مسي بوده است.فيزيكي و شيميايي برخي از سيارات منظومة ش ةتهية شناسنامها،  هدف آنت) 

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

   ؟                      از موارد زير درست است          چه تعداد -    119

  يابد. كاهش نمي گاه هيچ الف) جرم يك نمونة طبيعي هيدروژن با گذشت زمان

  شود. مقدار زيادي انرژي آزاد مي ،هاي ناپايدار هاي ايزوتوپ ب) همواره بر اثر متالشي شدن هسته

  شود. ساخته مينيز  ايرانهاي آن در  ، عنصري است كه ايزوتوپاي دوره جدول 15پ) دومين عنصر گروه 

  ت) دود سيگار و قليان مقدار قابل توجهي مواد پرتوزا دارد.

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

        ايزوتوپ      رين ت       سنگين   در    ها              ها و نوترون                                                                  ها در ناپايدارترين ايزوتوپ هيدروژن چند برابر مجموع تعداد الكترون                   ها به شمار پروتون             شمار نوترون -    120

       باشد؟                   طبيعي هيدروژن مي

1 (2  2 (3  3 (4  4 (6  
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      است؟         نادرست        هاي زير                    چه تعداد از عبارت -    121

  جرم يكساني ندارند. ه،هاي سازند الف) اغلب در يك نمونة طبيعي از عنصري معين اتم

  بيشتر است. ها  عداد نوترونها برابر است يا ت ها با پروتون          ً                                           ب) تقريبا  در اتم همة عنصرهاي پايدار، يا تعداد نوترون

توانايي توضيح چگونگي پيدايش عنصرها را  و مقايسة آن با خورشيد هاي مختلف مشترك در سياره هايعنصرها همانند وجود عنصر مقدار) تفاوت نوع و پ

  دانشمندان فراهم كرد. رايب

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

                 دروژن درست است؟       هاي هي                دربارة ايزوتوپ   ،       هاي زير                   چه تعداد از عبارت -    122

  هاي پرتوزاي هيدروژن ساختگي هستند. همة ايزوتوپ الف)

  يابد. ها، پايداري به طور منظم كاهش مي با افزايش عدد جرمي آن ب)

  ذره زيراتمي بدون بار وجود دارد. پنج  ايزوتوپ ساختگي آندر هستة پايدارترين  پ)

  ابر صفر است. بر طبيعت ها در فراواني پنج ايزوتوپ از آندرصد  ت)

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

                        از موارد زير درست است؟           چه تعداد -    123

  پايدارتر است. Li6از  Li7بوده و ايزوتوپ  Mg25بيشتر از  Mg24الف) فراواني ايزوتوپ 

  .توان ساخت در آزمايشگاه ميرا تنها ها  درصد آن 22عنصر شناخته شده به تقريب  118ب) از بين 

  هاي صنايع شيميايي است. ها از چالش پ) پسماند راكتورهاي اتمي خاصيت پرتوزايي داشته و دفع آن

  اين بدين معناست كه خواص فيزيكي و شيميايي مشابهي دارند. ،كنند اشغال مياي را  از جدول دورهك خانه تنها ي U233و  U235 هاي ايزوتوپت) 

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

   ؟         درست است   ،       دار شده               از گلوكز نشان            با استفاده                    تشخيص تومور سرطاني              در ارتباط با     زير،        موارد            چه تعداد از  -    124

  و توليد انرژي، گلوكز است. ها براي ادامة فعاليت الف) غذاي اصلي سلول

  ب) توده سرطاني، نوعي توده سلولي است كه رشد و تكثير غيرعادي دارد.

  هاي سرطاني است. از سلولتر  هاي عادي بدن كم در سلولدار  پ) ميزان پرتوهاي دريافتي ناشي از گلوگز نشان

  بل تشخيص و شناسايي است. پرتوزا توسط آشكارساز پرتو قا گلوكز حضور ،هاي غيرسرطاني سلولدر ت) 

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

  Cu29                                                   اختالف الكترون و نوترون به اندازة شماره گروه عنصـر     ،   است  Si14                                    كه بار يون آن برابر شماره دوره عنصر   X70                  اگر در كاتيون اتم  -    125

                     ترتيب از راست به چپ)     (به          توان ديد؟        را مي  X                                    عدد اتمي عنصر هم دوره و هم گروه اتم                     باشد در كدام گزينه

  16ـ  11) 4  5ـ  19) 3  31ـ  15) 2  9ـ  36) 1
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                 اند. كدام مطلـب                    اتم با هم متفاوت   3             عدد جرمي اين    و                 با يكديگر برابر  C  و   A ،  B     فلزي       خنثي                                      مجموع شمار ذرات بنيادي باردار سه اتم -    126

      است؟         نادرست   ها                     زير دربارة اين اتم

  توانند پايداري و فراواني مختلفي داشته باشند. ) اين عناصر مي1

  ها با آب متفاوت است. پذيري اين اتم ميزان واكنش) 2

  بار اين سه اتم با يكديگر متفاوت است. بدون شمار ذرات بنيادي) 3

  مقدار چگالي هر اتم فلزي متفاوت از اتم ديگري است. ) 4

                              ها را از راست به چپ بخوانيد)              است. (گزينه   …      گونه     هاي               ها با الكترون                            ، برابر اختالف تعداد نوترون   …   با    …      گونه     هاي                     اختالف تعداد الكترون -    127

1 (Ni ، S ، Mg+ − +58 2 32 2 25 2
28 16 12  2 (Sc ، Fe ، P+ + −44 3 56 3 31 3

21 26 15  

3 (N ، K ، S− + −14 3 39 32 2
7 19 16    4 (Fe ، Br ، Ga+ − +56 3 80 69 3

26 35 31  

   ؟           درست هستند    زير      هاي       عبارت   از           چه تعداد -    128

  باشد. و درصد فراواني طبيعي آن صفر مي بودهتكنسيم نخستين عنصر ساختگي است كه داراي خاصيت پرتوزايي  )الف

U235ايزوتوپي اورانيم، توليد اورانيمي است كه داراي درصد بااليي از سازي  ب) هدف از غني
  باشد.  92

  است. 5جدول با مجموع ذرات بنيادي پايدارترين راديوايزوتوپ هيدروژن برابر  17هاي اولين عنصر گروه  پ) اختالف تعداد پروتون

  گيرد.  سازي ايزوتوپي انجام مي در مخلوط طبيعي، غني U235به دليل پايين بودن درصد فراواني ايزوتوپ  )ت

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

       باشد؟                        اي ساخته شده، درست مي                                                       زير، دربارة نخستين عنصري كه در واكنشگاه (راكتور) هسته     هاي       گزينه           كدام يك از  -    129

nتوان گفت نسبت  باشد مي مي 43و  99در اين عنصر كه به ترتيب  Zو  Aبا توجه به مقدار ) 1
p

1/            ً       در آن تقريبا  برابر     است. 3

  آن ممكن شده است. هم دوره خود در جدول تناوبي جذب تيروئيدي 17گروه به دليل هم اندازه بودن يون اين عنصر با عنصر ) 2

  نشان دهنده نوعي بيماري است. ،هاي بدن دار در يكي از بافت تيروئيد همانند وجود گلوكز نشان هراديوايزوتوپ اين عنصر در غد تجمع) 3

  دوره است. هاي عناصر واسطه در جدول قرار داشته و با چهارمين گاز نجيب جدول هم در يكي از خانه) 4

        باشد كه     اي              از جدول دوره                 دومين عنصر گروهي   D                      باشد، اگر بدانيم عنصر            عنصرها مي    اي      دوره                   ل كه قسمتي از جدول                     با توجه به جدول مقاب -    130

   ؟    است        نادرست        هاي زير           از عبارت    يك      كدام  ،                                          اولين عنصر آن در دورة اول قرار داشته باشد

  مشابهي دارند. شيمياييخواص  Eو  A) عنصرهاي 1

  است. 2دورة چهارم جدول برابر ترين عنصر  با سنگين F) اختالف عدد اتمي عنصر 2

  توانند قرار بگيرند. با عدد جرمي متفاوت ميطبيعي اتم نوع دو  G) در خانة 3

  است. −Xنيز به صورت  X35باشد، آنيون پايدار اتم  −Cبه صورت  Cيون پايدار اتم ) اگر آن4

A B C D
E F G H


	jeld
	Q- riyzi  23 mehr
	Q- zist 23 mehr
	Q- shimi  23- Mehr
	Q- fizic 23 mehr

