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  10  23  151-160  10  )2(شيمي 

  70  17- 23  111-160  50  مجموع
  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  نظم حوزه

  195  3-23  1-160  160 جمع كل
  

   
  گروه آزمون
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 معناي چند واژه درست آمده است؟  -1

ها) (زهی: شگفت) (کام: دهان) (جافی: ظـالم) (صـورت شـدن: تصـور شـدن) (پیرایـه: زیـور و زینـت) (خیـره: فرومانـده)                     (افالك: آسمان

  ) (حزم: محتاط) میعاد: وعده(تیزپا: تندرو) (

  ) شش 4 ) نُه 3 ) هشت  2 هفت   )1

 در کدام گزینه آمده است؟  ترتیب به» هنگامه، ورطه، زین نمط، معرکه، نادره« هاي معناي واژه -2

 انگیز   ) زمانه، هالکت، طریقه، ستیزه کردن، شگفت2 غوغا، گرداب، به این روش، جنگ و نبرد، همتا   )1

  نمونه ) شلوغی، گرفتار، روش، میدان جنگ، 4 آور   ) داد و فریاد، گودال، بدین ترتیب، جاي نبرد، شگفت3

 ؟ شود نمیامالیی یافت  غلطدر کدام عبارت  -3

همۀ تدبیرها، صخرة تقدیر است و هر چند خردمند پرهیز بـیش  «اند:  اند و گفته متقدمان در حوادث جهان هیچ حکمت ناگفته رها نکرده )1

  »تر باشد. کند، بدان بال نزدیک

 خاصه غرابت خویش را. شناس باش؛  سزا حق کس را به کس ضایع مکن و همه ) رنج هیچ2

 ) روزبه مرغان را به زن سپرد تا طیمار بهتر کشد. 3

  ) من بر اثر ایشان برفتم تا انصاف او مشاهدت کنم. بر دو پاي راست ایستاد و روي به محراب آورد. 4

 ؟ نداردامالیی وجود  غلطدر کدام گزینه  -4

  سپندي کاب ازین طاالب خورده / شود از صحبتش آتش فسرده )1

 شود، امارت دل / شکست موج بود باعث بناي حباب  ) گر آرزو شکنی می2

 ستان  شکاف و با سنان جان زم صید بر چشم رکاب / با خدنگ دل) چون گزارد پا به ع3

  ) اگر شاه دوران نباشد حکیم / بود در حضیض جهالت مقیم  4

 است. » آمیزي و مجاز حس«داراي هر دو آرایۀ  …… جز بهها  همۀ گزینه -5

 توان شنید  آن بلبلم که چون کشم از دل صفیر گرم / بوي محبت از نَفَسم می )1

 رسد  اند / کز هیچ لب به گوش نوایی نمی  ) گویا زِ شش جهت درِ امید بسته2

 / تلخی که از زبان تو آید شنیدنی است  ایم لیک ما گرچه مرد تلخ شنیدن نه) 3

  زبان تر کن / تا از مژه هر ساعت لعل تَرَت افشانم  ) با من به سالم خشک اي دوست4

 )1(فارسی 
 ستایش

 دبیات تعلیمیا  

 ادبیات پایداري
(از ابتداي فصل تا انتهاي 

 ))1درس آزاد (ادبیات بومی 
 38تا  10ي  ها صفحه

 

 دقیقه 10
 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤال هدف
 خود را بنویسید: 10گذاري چند از  ، هدففارسیهاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ می سؤال به چند سؤال 10از هر 
 بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟ هدف
 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 
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 ؟ نداردوجود » حسن تعلیل«در کدام گزینه، آرایۀ  -6

 آوري مکن سعدي / چه حاجت است که گوید شکر که شیرینم  هنر بیار و زبان )1

 ) چوب را چون بشکنی گوید تراق / این تراق از چیست از درد فراق 2

 ق / زلف تو گرفت رنگ ماتم ) تا چشم تو ریخت خون عشّا3

   نان جو خور، در بهشت جاودان پاینده باش / کز بهشت از خوردن گندم شده است آدم جدا ) 4

 است؟  نوشته شده نادرست هاي پسین  در کدام بیت تعداد وابسته -7

  )  4برو اي گداي مسکین درِ خانۀ علی زن / که نگین پادشاهی  دهد از کرم گدا را ( )1

 ) 4(خبر از مشرب وصلت سیراب / قسم ما تشنگی از چشمۀ حیوان تا چند  هان بی) یک ج2

 )2پروانه محو کرد در آتش وجود خویش / یعنی که اتحاد بود انتهاي عشق () 3

 )  4(اي آبِ نبات  اي ریخته خنده ز تنگ شکر شورانگیز / تا شکر ریخته) به شکر4

 ت گرفته است؟ صور ییر کدام بیت حذف فعل به قرینۀ معناد -8

 دل و جان را همی بباید شست / از محال و خطا و گفتن زور  )1

 ) تو رها کن سر به مهر این واقعه / مرد حق شو روز و شب چون رابعه 2

 ) دوستت دارم اگر لطف کنی ور نکنی / به دو چشم تو که چشم از تو به انعامم نیست 3

  ام  آفتاب چهرة زرین خزانه ام ز خلق که اکسیر عشق ساخت / چون ) مستغنی4

 است؟  دورترها  مفهوم کدام گزینه از دیگر گزینه -9

 تا نخوت و سعادت، بیرون رود ز مغزش / با سگ شریک روزي کردند از آن هما را  )1

 ره که تیر پرتابی / هوا گرفت زمانی ولی به خاك نشست  مرو از) به بال و پر 2

  گردم   نمیآبی / ولی با ذلت و خواري پی شبنم  ز بیمیرم  ) من آن گلبرگ مغرورم که می3

  افتادگی آموز اگر طالب فیضی / هرگز نخورد آب زمینی که بلند است  )4

 ؟ نیست »ریاکاري«دربارة کدام گزینه کلی مفهوم   -10

  پوشم   اي بر سر صد عیب نهان می ردهخرقه پوشی من از غایت دینداري نیست / پ )1

 اي بر سر مس اندوده (: پوشیده)  (: سخنان بیهوده) بیهوده؟ / نقره) چیست این تُرّهات 2

 که فریاد کند است بود / تیرگی به ز چراغی  ه) بخل بهتر ز سخایی که به آواز3

 د نیند خلق / بِه که بد باشی و نیکت ب) نیک باشی و بدت گوی4
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 و األدقّ فی الجوابِ للّترجمۀعی ۀ (من ال ن األصح15ـ  11عربی(          

 »:!الحنون طق بالدنا الشمالیۀ تَذکّرنا أباناعندما کنّا نسافر قبل شَهرین فی منا« -11

 مان را به خاطر آوردیم وقتی دو ماه پیش به مناطق شمالی کشورمان مسافرت کردیم! پدر مهربان )1

 !مان را به خاطر آوردیم نوقتی ماه پیش به مناطق شمالی کشورمان مسافرت کردیم پدر مهربا )2

  !مان را به خاطر آوردیم کردیم پدر مهربان ه مناطق شمالی کشورمان مسافرت میوقتی دو ماه پیش ب )3

 مسافرت کردیم! مان را به خاطر آوردیم وقتی دو ماه پیش به مناطق شمالی کشور پدر مهربان )4

 :»ع!أخَذَها منّا قبلَ ثالثۀِ أسابی توزیع األوراقِ الّتیجاء معلّمنا المجِد بِأوراقِ اإلمتحان و قام بِ« -12

  قبل گرفته بود را پخش کرد! هایی که سه هفتۀهاي امتحان آمد و برگهبرگه) معلّم پرتالش ما با 1

 پیش از ما گرفته بود، پرداخت! هایی که دو هفتۀهاي امتحان آمد و به پخش کردن برگه) معلّم کوشاي ما با برگه2

 ها را از ما گرفته بود، پرداخت! قبل آن هایی که سه هفتۀهاي امتحان را آورد و به توزیع برگهمان برگه) معلّم کوشاي3

 پیش گرفته بود، اقدام کرد! هایی که سه هفتۀهاي امتحان را آورد و به توزیع برگهمان برگه) معلّم پرتالش4

 !»:أطالع أکثَرَ من ست ساعات س إمتحاننا ما کنت أَقدر أنفی الیوم السابع من أیام االمتحانات لخام« -13

 مان نتوانستم که بیش از شش ساعت مطالعه کنم! در هفتمین روز از ایام امتحانات براي امتحان پنجم )1

 توانستم که بیش از شش ساعت مطالعه کنم! مان براي پنجمین امتحان نمی در روز هفتم از ایام امتحانات )2

 مان قادر نبودم که بیش از شش ساعت مطالعه کنم! براي پنجمین امتحان در روز هفتم از ایام امتحانات )3

 !توانستم که بیش از شش ساعت مطالعه کنم مان نمی مین امتحاندر روز هفتم از ایام امتحانات براي پنج )4

 : حیحالصعین  -14

1 (هأی بأن نَذه ائقُ، نُریدا السغدادن بدائنِ میم که از بغداد به مدائن برویم!ستخوا اي راننده می :!إلَی الم  

 ! کیلومتر هست؟ 73جا بیشتر از  آیا فاصله تا آن :؟!و ثالثینَ کیلومتراً فَۀُ إلَی هناك أکثر من سبعۀٍالمسا هل) 2

3( :!لمانَ الفارسیس رقَدزیارةِ مدائنِ لإلَی الم رویم! یارت مرقد سلمان فارسی میاي زبه مدائن بر نذهب 

 ! زیارت همگی قبول و آیا اطالعی از طاق کسري دارید؟ !:زیارةٌ مقبولۀٌ للجمیعِ و هل لَک معلومات عن طاقِ کسرَي؟) 4

 عین الصحیح: -15

 کرد!مسابقه بازي میترم در  به او گفتم: خواهر کوچک :!عب فی المباراةِقُلت لها: کانَت اُختی الصغیرة تَلْ )1

 کنیم!ترجمه می این کتاب را با کمک فرهنگ لغتی مفید در کتابخانه :!المکتبۀ نا هذا الکتاب مستَعیناً بمعجم مفید فیجمتَرْ) 2

کنند تـا در امتحـان آخـر    ر تالش میآموزانی هستند که بسیا ها دانش این :!امتحان نهایۀ السنۀ ینجحنَ فی الء الطّالبات یجتهدنَ کثیراً حتّیهؤ) 3

 سال موفق شوند!

 اي همکالسی من، ناراحت نباش، فردا با معلّم صحبت خواهیم کرد! :!، سنتکلّم مع المعلّم غَداًتحزَنْ یا زمیلی، ال) 4

 دقیقه 15   )1( زبان قرآن ،عربی
 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤال هدف

 خود را بنویسید: 10گذاري چند از  ، هدفعربیهاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 10از هر 

 بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از 
 زمون امروز چیست؟گذاري شما براي آ هدف

 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 
  

  
  

 ذاك هو اهللاُ

المواعظُ العددیۀُ من 

 رسولِ اهللا (ص)
 22تا  1ي  ها صفحه
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 : فیها متضاد لیستی عین العبارة الّ  -16

1( ﴿النّور الظّلمات ورض و جعل هللا الذي خلق السماوات و األ الحمد﴾     

  ! هار آیات من اهللایل و النّو القمر و اللّ الشّمس) 2

3 (ه لَمار!ربعۀ قلیلها کثیرٌ الفقر و الوجع و العداوة و النّأ اَنَّلْ تَع   

   ! اعۀ و صبر علی المعصیۀعلی الطّ بر ثالثۀ، صبر عند المصیبۀ و صبر) الص4

  فی ضبط حرکات الحروف:  الخطأعین  -17

1( من عالالص ن! دقُ عند الخَوفؤمالم اال2 مات الشَعب ( شعب ییرانمضیاف ! 

 من مدینۀِ جویبار فی محافَظَۀِ مازندران!  ) أنا4  ائزةً ذهبیِۀً! ج ز األول) یأخُذُ الفائ3َ

 :حیح للفراغینالصعین  -18

. کّنـا أربـع سـاعات فـی     نصف صباحاًال فی الساعۀ التاسعۀ و . رجعنا من السفرامطالت سفرتنا ثالثۀ أی .ع أصدقائی إلی سفرة یوم االثنینِذهبت م«

 » إلی دارنا! …من یوم  …فوصلنا  .الطریق

 نصف ساعۀ قبل الواحدة بعد الظهر / الجمعۀ )2 فی الثانیۀ عشرة و ثالثین دقیقۀ / الخمیس) 1

 الثانیۀ / الجمعۀ نصف ساعۀ بعد) 4 فی الواحدة و ثالثین دقیقۀ / الخمیس) 3

 اعۀِ:  فی الکتابۀ و قراءة الس أالخطعین  -19

  ! صفالنّ و ن هی الخامسۀُ) الساعۀ اآل2  عشَرَ الّا عشَرَ دقائقَ! ادیۀُالح )1

   ! ) السابعۀ و عشرون دقیقۀ4   ثمانیۀ عشَر الّا ربعاً! ) 3

 عین الصحیح للفراغین: -20

 »تبصدیقته ذَه الساعۀ السادسۀ و النصف صـباحاً  الغابۀِ فی ا مع تسع زمیالتهما إلیمریم و.  رجعـت      نَّ زمیلتـان إثنتـان و لکـنّ بقیـتبقیـۀ   مـنه

   »!…أشخاص و کانت الساعۀ  …أشخاص أربع ساعات هناك. عند الرجوع کانت عددهنَّ  

 تسعۀ / العاشرة و النصف) 2   عشرة / العاشرة و ثالثین دقیقۀ) 1

 تسعۀ / العشرة و ثالثین دقیقۀ) 4  و النصف العشرةشرة / ع) 3

 

  
 
 و األدقّ فی الجوابِ للتّرجمۀعی ۀ ( ن األصح22 و 21من العربی(          

 »: هل تَعلم کیف نَمت الورود الجمیلۀ من حبۀٍ صغیرةٍ!« -21

 آیند! وجود می هاي کوچک به از دانههاي زیبا چگونه  دانی گل ) آیا می1
 هاي زیبا را ایجاد کرد! اي کوچک چگونه گل ) آیا دانستی دانه2
 اي کوچک رشد نمودند! طور از دانه هاي زیبا چه دانی گل ) آیا می3
 آیند! وجود می هاي کوچک به هاي زیبا با رشد دانه دانی گل ) آیا می4

22- حیحن الصعی : 

  این باطل را تو خلق نکردي! !پروردگارا :﴾ربنا ما خَلقت هذا باطالً!﴿) 1

 اندیشند! و زمین نمی  مردم در آفرینش آسمان خلقِ السماوات و األرضِ!: ی) ال یتَفکَّرُ النّاس ف2

 د!شو دانشمند چراغی است که نورش در دنیا پخش می العالَم!: یالعالم مصباح ینتشرُ ضیاؤه ف) 3

 به ابر سیاه در آسمان نگاه کن! السماء!: یاُنظُرْ إلی الغیوم السوداء ف) 4

 سواالت آشنا  -)1( عربی زبان قرآن
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 عین للفَراغِ الکلمۀَ الّتی تُناسب الکَلمات االُخْرَي فی المعنَی: -23

 الشِّتاء: الفَطُور –. . .  -الصیف  –الرَّبیع ) 2   . . .:  الثّالث -االثْنَینِ  –األحد  –السبت ) 1

 مطْبعۀ: مکتبۀ  –مخْتبر –. . .  -مخْزَن ) 4   أحمر: أحسن  -. . .  -أخْضَر  –سوداء ) 3

 الحوارات:  فی أالخطعین  -24

 و کَیف أنت؟! کَیف حالک؟: أنا بِخیرٍ) 2      !یما اسمک الکَریم؟: أنا عل) 1

 !ییا أخ یمن أینَ أنت؟: أنا إیران) 4         صباح الخیرِ!: صباح النّور و السرورِ!) 3

 عین الصحیح فی العملیات الحسابیۀ التالیۀ:  -25

 أحد عشَرَ! يخمسۀٌ زائد ستّۀٍ یساو) 2 اثنین یساوي اثنین و عشرینَ! یعشرونَ ف) 1

 ن!سبعی يأربعون ناقص ثالثینَ یساو) 4 عشَرةً! يمئۀٌ تقسیم علی عشرینَ یساو) 3

 التّال إقرأ أجِب عن األسئلۀ  یالنّص بدقّۀٍ:) 30 -26(ثم   

عنـدما   الساسـانیۀُ  اإلمبراطوریۀُ ت، معضَم سنۀ 2500حوالی  نذُم مدینۀِـال بدأ قصۀُ. تَیأجنب قال سائح ،»م!ـفی العال ندم عبس ن أجملِم صفهانُا«

مدینۀٌ صفهانُا کانت و لکن تُ بارزةٌ ۀٌدینیرَعباسمِاصفهانِ محافظۀِ ، مرکزُاصفهانَ آلنَ مدینۀُا ف ، بسببِ رُهِشتَألنّها تَ .مـالعال نصف  ـ  کبیـرٌ  عـدد ن م

 بجـذ تَ إنّ اصـفهانَ  .سورِن الجم قلیلٍ حتوي على عدد، ولکنّه یبعید زمنِ نذُمدینۀ مـزاینده ال . قسم نهرُو األسواقِ مساجدـالتّاریخیۀ، ال مِـمعالـال

السیأکثرَ اح مدینۀٍم حانا أن نُ، فمن واجبِي فی ایرانَاُخرَ ن أيعلَ ظَفاً الجمیلۀِ مدینۀِـال ی هذهجد! « 

                  !… مدینۀ اصفهان لقِّبت بنصف العالم بسبب -26

    اإلمبراطوریۀ الساسانیۀ) 2   ) طبیعتها1

 ها الکبیرةنهرها الجمیل و جسور) 4   ) أماکنها الجمیلۀ 3

                  !… یتکلَّم النّص عن ال -27

 اصفهان       یعدد الجسور فوق نهر یجري ف) 2   بدایۀ مدینۀ اصفهان ) 1

 اصفهان یالساحات الجمیلۀ التاریخیۀ ف) 4  مدینۀ اصفهان  ی) السیاحۀ ف3

                    حول مدینۀ اصفهان: الخطأعین  -28

 هی مشهورة باسم نصف العالم منذ زمن بعید!) 2    عالم جداً!      هی من أجمل مدن ال) 1

 الحفاظ علیها بکّل همۀ!  ییرانیین التعاون فعلی اال )4 اصفهان أکثر من مدن ایران االُخري! یعدد السیاحِ ف) 3

                  فیه الصفۀ: لیستعین ما  -29

   یسائح أجنب) 2     مدینۀ دینیۀ بارزة) 1

 مدینۀ اُخري) 4    مرکز محافظۀ اصفهان) 3

                 فی العدد و المعدود: (حول ما اُشیر الیه بخطّ) الخطأعین  -30

 مدن: المعدود) 2       یسبع: العدد األصل) 1

 یسنۀ: المعدود للعدد األصل) 4   العالم: المعدود ) 3
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31-  … bus we were traveling on stopped suddenly because … tree had fallen across the road.   

1) A – the   2) The – the   

3) The – a   4) A – a  

32- A: Can you please lend me 30 … ? I … try to pay you back on … .  

 B: Sure! 

1) dollar – will – Monday   2) dollars – will – Monday  

3) dollars – am going to – monday  4) dollar – am going to – monday  

33- Always keep your money, passport, keys, copies of the documents and other important items in a/ 

an … place.  

1) dangerous    2) alive   

3) safe   4) careful   

34- Leopards are among endangered animals and we should teach our children how to … them in 

nature.  

1) hurt   2) protect   

3) hunt   4) plan 

35- When your students are not listening to you carefully in the class, it’s a good … to ask them a 

question to draw their attention.  

1) idea   2) information   

3) poem   4) pattern 

36- I want to see a powerful and united team in which people work together toward a/an … goal.  

1) boring  2) injured   

3) average  4) common  
  

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

  answer sheet. 

 

  )1( زبان انگلیسی 
 

 قیقهد 10
Saving Nature 

 41تا  15ي  ها صفحه

 هاي مربوط به خود را از مسئولین حوزه دریافت کنید. دهید، سؤال آزمون می زبان غیرانگلیسی (فرانسه یا آلمانی) آموزان گرامی در صورتی که شما دانش

  
 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچۀ سؤال هدف

 را بنویسید: خود 10 گذاري چند از ، هدفزبان انگلیسیهاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 10از هر 

 بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از 
 گذاري شما براي آزمون امروز چیست؟ هدف

 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل 10چند از 
  

•  
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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. 
 

A desert is a dry place with almost no rain. About 20 percent of the land on Earth is desert. What 

are deserts made of? Some deserts are made of sand, and many deserts are made of stones or 

rocks. Deserts are usually hot, but not always. Antarctica is a cold desert because its average 

precipitation is about 10 cm per year, only 4 times higher than that of the yearly precipitation in 

the Sahara Desert. Precipitation is mostly in the form of snowfall. It doesn’t rain often there, but 

there’s lots of ice.    

The Sahara Desert in Africa is the biggest hot desert on Earth. It’s bigger than Australia! The 

animals in the desert can live there because they don’t drink very often. In Bolivia in South 

America, there’s a desert made of salt. It’s called the Salar de Uyuni. About 40,000 years ago, it 

was a saltwater lake, but now the ground is hard and dry most of the time. Sometimes, the ground 

looks like a big mirror. Many people visit the Salar de Uyuni because it’s an incredible place. 

There’s even a hotel made of salt!  
 

37- How many deserts does the writer introduce in the passage? 

1) One    2) Two  

3) Three   4) Four 

38- The underlined word “precipitation” in paragraph 1 is closest in meaning to … . 

1) rainfall or snowfall  2) size            

3) material     4) weather 

39- What does the underlined word “it” in paragraph 2 refer to? 

1) Bolivia  2) desert  

3) the Salar de Uyuni    4) lake 

40- Which of the following is TRUE about deserts, according to the passage? 

1) All deserts are hot and dry.                             

2) Less than half of the land on Earth is desert. 

3) The biggest desert on Earth is located in Australia.       

4) Most deserts are made of sand. 
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�

D

C

A

B

  
  
  
  
  
  

  

naصورتجملة عمومي يك دنبالة حسابي به - 41 b(n ) b= − + +1 3  شود؟مي 35−باشد، چندمين جملة دنباله - 4است. اگر قدر نسبت دنباله برابر  1
1( 7  2( 8  3( 6  4 (9  

 ؟هاي رنگ شده در شكل چهارم كدام استالگوي زير تعداد مربع در - 42

  
  

1( 584  2( 585  3( 576  4 (577  

1نسبتدر يك دنبالة حسابي با قدر  - 43
−، بين جملات2 5

 ؟چند جمله وجود دارد 14و  2

1( 32  2( 33  3( 34  4 (38  
 ؟يكم چند برابر جملة هجدهم است و است. جملة بيست 24و جملة هشتم  3در يك دنبالة هندسي جملة پنجم برابر  - 44

1( 2  2( 8  3( 3  4 (27  

]اگر - 45 ]nA n , n= − +2 nAاشتراك nاي از اعداد حقيقي باشد به ازاي كدام مقداربازه 1 ,...,A , A2 n)؟اي غيرتهي و متناهي استمجموعه 1 )∈ 
1( 3  2( 4  3( 5  4 (6  

  هاي زير جدا از هم هستند؟ يك از مجموعهكدام - 46
1 (A B− وB A−   2 ((A B)′ وA  3 (A وA B′   4 (B A− وB  

 باشند؟هاي متوالي يك دنبالة هندسي جمله(با همين ترتيب) ، اضافه شود تا اعداد حاصل، 13و  6، 2چه عددي به هر يك از اعداد  - 47

1(7
3  2(8

3  3(10
3  4(11

3  

Aمجموعة - 48 B− ،7 تر از مجموعةعضو بيشA B دارد. اگر بدانيم تعداد عضوهاي مجموعةA B− دو برابر تعداد عضوهاي مجموعةB A−  است و
n(A B) = 23، n(B A)− ؟كدام است 

1( 5  2( 6  3( 7  4 (8  
1/ابتداي لولة توپ جنگي به طول - 49 0/فاصلة انتهاي لوله توپ با سطح زمين وسطح زمين است متر هم 2 اي در ارتفاع شخصي با اين توپ نشانه .متر است 4

صورت خط مستقيم در نظر است؟ (مسير حركت گلولة توپ به چند مترتوپ تا هدف  ةفاصلة انتهاي لولدهد. زمين را مورد هدف قرار ميسطح متري از  10
 گرفته شود.)

1( /18 8     2( /18 2     
3( /28 8     4 (/28 2   

sinقسمت مساوي تقسيم شده است. 4، به روبهرودر مربع شكل  ABضلع - 50 θ كدام است؟ 

1( 2
10

     2( 2 5
25

  

3( 5
25

    4 (17
17

  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 30 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از هدف، )1( رياضيهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال ميسؤال به چند  10از هر 

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

 

اجباري - )1رياضي (
 )1رياضي (

مجموعه، الگو و دنباله / مثلثات 
  هاي مثلثاتي)(نسبت
   35تا  1هاي صفحه
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)ةبازاگر  - 51 n , n ]− +2 1 3   تواند اختيار كند، كدام است؟مي nباشد، حداقل مقداري كه 5شامل عدد  14
1( 3     2 (2-   
3 (3-     4 (2  

 هاي زير متناهي است؟يك از مجموعهاعداد طبيعي فرد باشند، كدام ةمجموع Bاعداد اول و ةمجموع Aاگر - 52
1 (A B     2 (A B     
3( B A−    4( A B−  

A ةمجموعمتمم  - 53 (B A)−  كدام است؟  
1 (A B′ ′     2 (A B′ −     
3 (B A′ ′−     4 (A B′ ′−    

A)هاي عضو است. مجموعه 40داراي  Bو  A ةمجموعاجتماع دو  - 54 B)−  و(B A)−  هايعضو دارند. اگر از هر يك از مجموعه 18و  12به ترتيبA 
 جديد كدام است؟ ةمجموعشود. تعداد عضوهاي اجتماع دو عضو كم مي 4ها اشتراك آن ةمجموععضو برداشته شود، از  B ،9و 
1( 22    2 (23    
3( 24    4 (26  

 چند مربع كوچك دارد؟ 9 ةدر الگوي زير، شكل شمار - 55
1 (91  
2 (87  
3 (83  
4 (79  

 بيست و يكم اين دنباله كدام است؟  ةاست، جمل 25دهم و دوازدهم،  ةو مجموع دو جمل 5حسابي،  ةدوازدهم يك دنبال ةدهم از جمل ةتفاضل جمل - 56
1 (35  2 (36  3 (5/37  4 (5/38  

    سوم اين دنباله كدام است؟ ةايم. جملهندسي درج كرده ة، سه واسط324و 4بين دو عدد - 57
1 (36  2 (45  3 (54  4 (63  

 كدام است؟ cosθمتر به شكل يك پيكان متقارن درآمده است. سانتي 31طول سيمي فلزي به - 58

1 (1
2    2 (3

2
  

3 (2
2

    4 (1
3  

و  Aةمتري از نقط 100 ةبه فاصل Bةنقطگودال و  ةبر لب Aةنقطگودالي بنا شده است.  ةساختماني بر لب - 59
بـه  Aةگـذرد. انتهـاي سـاختمان از نقطـاند كـه پـاي سـاختمان از آن ميهر دو نقطه بر خط افقي واقع

  شود. ارتفاع ساختمان چند متر است؟ديده مي 30°ةبه زاويBةنقطو از  60°ةزاوي
1( 25 3      
2( 50 3  
3( 75 3      
4( 100 3  

sinواحد و  40اگر محيط لوزي زير برابر  - 60 α = 6
  مساحت لوزي چند واحد مربع است؟  باشد، 10

1 (48    2( 24  
3( 96    4( 69  

 اجباري -: سؤالات آشنا )1(رياضي

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

. . .

�

7

2

5

B

D

A C
� O

گودال

A

B
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رسم شده از  ترتيب پاي عمودهايبه Pو M،Nاند. اگر نقاط قطع كرده O، يكديگر را در نقطةABCاز مثلث Cو Bهاي داخلينيمسازهاي زاويه - 61
 .است . . .همواره  MNPبراي مثلث Oگاه نقطة باشند، آن ABو BC،ACبر اضلاع Oنقطة

  ها   ) محل همرسي ميانه4  ) محل همرسي نيمسازها3  ها) محل همرسي ارتفاع2  ها) محل همرسي عمودمنصف1
  ؟صورت قضية دو شرطي نوشتتوان بهيك از قضاياي زير را ميكدام - 62

  نهشت با هم برابرند.هاي هر دو مثلث هم) مساحت1
  ها نظير به نظير با هم برابرند. گاه زاويهها نظير به نظير با هم برابر باشند، آناگر در دو مثلث، طول ضلع )2
  اي است كه قطرهايش منصف يكديگرند.الاضلاع، چهارضلعي) متوازي3
  اي است كه قطرهايش با هم برابرند.      ) مستطيل، چهارضلعي4

 به درستي بيان شده است؟ عكس قضية زير در كدام گزينه  - 63
 »تر.رو به زاوية بزرگتر است از ضلع روبهتر، كوچكرو به زاوية كوچكاگر در مثلثي دو زاويه نابرابر باشند، ضلع روبه«
  ) مثلث با دو ضلع نابرابر، دو زاوية نابرابر دارد. 1
  تر. رو به ضلع كوچكتر است از زاوية روبهبزرگ تر،رو به ضلع بزرگ) اگر در مثلثي دو ضلع نابرابر باشند، زاوية روبه2
  تر است. تر، بزرگرو به زاوية بزرگتر در هر مثلث، از ضلع روبهرو به زاوية كوچك) ضلع روبه3
  ) مثلثي كه دو ضلع برابر داشته باشد، دو زاوية برابر دارد.  4

 توان رسم كرد؟مي 3و طول ساق 12و 6هايالساقين با طول قاعدهچند ذوزنقة متساوي - 64
  شمار) بي4  2) 3  1) 2  ) هيچ1

ABCD (ABحداكثر چند نقطه درون مستطيل  - 65 , BC )6 4= اي يكسـان وجود دارد كه هر كدام از اين نقاط، حداقل از سه ضلع مستطيل، فاصله =
 داشته باشند؟ 

  شمار ) بي4  4) 3  2) 2  1) 1
 ؟است متفاوتهاي لازم با بقيه يك از موارد زير، حداقل تعداد كماندر ترسيم كدام - 66

  اي روي آنرسم خطي عمود بر يك خط از نقطه )2    ساز يك زاويهرسم نيم )1
  اي غيرواقع بر آنرسم خطي موازي با يك خط از نقطه) 4  اي غيرواقع بر آنرسم خطي عمود بر يك خط از نقطه )3

اي در ايـن صـفحه وجـود دارد بـه گونـه Aانـد. چنـد نقطـه ماننـدديگر در صـفحة مفروضواحد از يك 10به فاصلة  Cو Bنقاط ثابت - 67
ABكه ABCSو =7  ؟باشد =15

1( 1  2( 2  3( 3  4 (4  
 2به فاصلة  ABخطسر پارهدر اين صفحه كه از دو سر تعداد نقاطي  اند. اگرمفروض هصفحيك در  xOyو زاوية 3به طول  ABخطپاره - 68

mحاصل ،نشان دهيم mرا با  باشند 2به فاصلة كه از دو ضلع اين زاويه  xOyو تعداد نقاط درون زاوية mهستند را با n+ كدام است؟ 
1( 1  2( 2  3( 3  4 (4  

 ؟ندارديك از احكام كلي زير مثال نقض كدام - 69
  درون مثلث قرار دارد.هاي اضلاع يك مثلث همواره ) نقطة همرسي عمودمنصف2  اند.) اگر دو مثلث مساحت يكسان داشته باشند، همنهشت1
  هاي داخلي هر مثلث همواره درون مثلث قرار دارد.) نقطة همرسي نيمسازهاي زاويه4  هاي يك مثلث همواره درون مثلث قرار دارد.) نقطة همرسي ارتفاع3

ˆABCةالزاويدر مثلث قائم - 70 ˆ(A ,C )0 090 40= عمودي  Mقرار دارد. از ACروي ضلع Mنقطة ،=
MHقطع كند. اگـر Hنقطة ركنيم تا آن را درسم مي BCبر AM= باشـد، زاويـةˆAMB  چنـد

 ؟درجه است
1( 65    2( 60    
3( 75    4 (70  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 15 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از هدف، )1( هندسههاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف

 امروزبراي آزمون  10گذاري چند از هدف

  

اجباري- )1هندسه (
  ) 1( هندسه

هاي هندسي و استدلالترسيم
   27تا  9هاي صفحه
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  ؟كميت ذكر شده در كدام گزينه برداري است - 71
  حجم )4  مساحت )3  دما )2  سرعت )1

  .اين مدل . . . ارائه شده است كه ها پرداختبررسي رفتار اتمبه بور با ارائة مدل . . .،  - 72
  اياي، بعد از مدل هستهسياره )2    اي، قبل از مدل كيك كشمشيهسته )1
  اي، بعد از مدل ابرالكترونيسياره )4    اي، قبل از مدل ابرالكترونيهسته )3

  ؟پوشي كردتوان چشميك از عوامل زير مياز كدام ،دارروي سطح شيبسازي حركت يك جسم در فرايند مدل - 73
  شكل جسمپ)   ب) نيروي جاذبة زمين  الف) نيروي اصطكاك

  دار با زمينزاوية سطح شيبث)   نيروي مقاومت هوات) 
  تو  الف )4  ب و پ )3  پ و ت )2  ثو  ب )1

  ؟هاي زير درست استيك از گزينهكدام - 74
  برداري هستند. هايمتوسط كميتتندي متوسط و شتاب  )1
  است. وندپسفقط يكي داراي ، SIاز ميان هفت كميت اصلي )2
  ممنوع است. ،پركاربرد فرعي قرار دادن نام مخصوصي براي برخي از يكاهاي SIگيري در سيستم اندازه )3
  د.نتوليد داشته باش زمختلف قابليت باهاي گيري قابل اطمينان بايد در مكانيكاهاي اندازه )4

kgصورتبه SIيكاي فشار برحسب يكاهاي اصلي - 75 .s .mα β γ در اين صورت .نوشته شده استα + β + γ ؟كدام است  
1( 1  2( 3  3( 2-  4( 3-  

/صورتيك رسانا را بهمقاومت  ،ديجيتالمتر اهميك  - 76 μΩ14   متر چند نانواهم است؟اين اهم گيريدقت اندازه .دهدنشان مي 0024
1( 002/0  2( 2/0  3( 1/0  4( 0001/0  

  ؟اين فاصله برحسب فرسنگ كدام است ،باشدكيلومتر  1872ذرع است. اگر فاصلة دو شهر 6000و هر فرسنگ  cm104با هر ذرع برابر دانيميم - 77
1( 20  2( 100  3( 200  4( 300  

اگر بخواهيم مقدار - 78
n

m
Gg
m sμ μ 2

10
10

  ؟توانند باشندترتيب از راست به چپ چه اعدادي ميبه mو  nمقادير  ،يك كيلوپاسكال باشدبا برابر  

  9و  -12 )4  2و  -10 )3  2و  -18 )2  -1و  20 )1
  ؟قابل محاسبه باشد متفاوت هستند. كدام گزينه ممكن استسه كميت فيزيكي  F و D، Eهايكميت - 79

1( E F+   2( DE F+2  3( F (E D)+ −2  4( D E
F
−  

/Lا آهنگبآب  ه،يك لولاز  - 80
min

22 cmچند لولهشود. آهنگ خروج آب از اين خارج مي 5
s

3
  ؟است 

1( 250  2( 75  3( 125  4( 375  
  ؟ترتيب از راست به چپ در كدام گزينه آمده استبه ،SIيكاي نيرو (نيوتون)، فشار (پاسكال) و انرژي (ژول) برحسب يكاهاي اصلي - 81

1( kg.m
s2،kg

m.s2،kg.m
s

2
2  2( kg.m

s2،kg.m
s

2
2،kg

m.s2  3( kg
m.s2،kg.m

s

2
2،kg.m

s2  4( kg
m.s2،kg.m

s

2
،kg.m

s

2
2  

  ؟هستنداي نردههم فرعي و هم  SIايهكميت از چه تعداد» الكتريكي جايي، جريانفشار، نيرو، تندي، طول، مقدار ماده، جابه«هاي در بين كميت - 82
1( 5  2( 4  3( 3  4( 2  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 25
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از هدف، )1( فيزيكهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  بدهيد؟توانيد پاسخ صحيح سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

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

 

اجباري- )1فيزيك (
  )  1فيزيك (

  گيريفيزيك و اندازه
  1فصل 

  22تا  1هاي صفحه
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C

B

A

  است.كند، . . . برد و تكامل علم فيزيك نقش ايفا كرده و ميچه بيش از موارد ديگر در پيشآن - 83
  مشاهده )2    آزمايش )1
  هاي فيزيكيها و نظريهقوانين، مدل )4  دانانورزي فعال فيزيكتفكر نقادانه و انديشه )3

/اورانيوم برابر هستةقطر  - 84 m−× 141 74 mنور با تندي .است 10
s

× 83   ؟كننددر چند نانوثانيه قطر هستة اورانيوم را طي مي ،10

1( / −× 235 8 10  2( / −× 135 8 10  3( / −× 225 8 10  4( / −× 145 8 10  

gاگر چگالي آب .كنديتغيير م cm320از ذوب مقدار معيني يخ، حجم آن پس - 85
cm31 و چگالي يخg/

cm30 بوده  متر مكعبيخ چند سانتياولية باشد، حجم  9

  است؟
1( 200  2( 180  3( 1800  4( 2000  

/برابر فلزيپوستة كروي جرم يك  - 86 kg2 kg ؟است مترسانتي شعاع داخلي آن چند ،باشد cm6اگر شعاع خارجي اين پوستهاست.  73 )
m

ρ = 37500q±Î 

π)و = 3  
1( 5/4  2( 5  3( 4  4( 5/5  

gرا كه از فلزي با چگالي g150مكعبي به جرم - 87
cm36 انـدازيم و در اثـر آنر از آبي ميبه آرامي درون ظرف پُ ،ساخته شده استcm330  آب از ظـرف

  ؟است متر مكعبسانتي حجم حفرة درون مكعب چنداي وجود داشته باشد، اگر درون اين مكعب حفره. شودميسرريز 
  صفر )4  5 )3  6 )2  3 )1

  ؟قرار دارند. كدام نمودار براي سه مايع صحيح استبه حال تعادل در يك ظرف  ،Cو A،Bنشدنيوطسه مايع مخلمطابق شكل زير،  - 88

1(     2(   

  

  

3(     4( 

  

  

تشكيل داده است. اگر نسبت حجمي اختلاط دو مايع براي ساخت  Bρبا چگالي Bمابقي را مايعو  Aρبا چگالي Aمحلول را مايع  يكدرصد حجم  60 - 89

Aيابد. كاهش ميدرصد  20نسبت به حالت قبل  كل محلولجرم  ،كنيم برعكس حالت اولمحلول را 
B

ρ
ρ

نظر حجم حين اختلاط صرف تغييركدام است؟ (از  

  )است. حجم محلول در دو حالت برابر و شود
1( 7

4   2( 4
7   3( 7

2   4( 2
7   

gآن برابرو چگالي  cm310با آلياژ برابر حجمساخته شده است. اگر  Bو  Aاز دو فلز  يآلياژ - 90
cm312 جرم فلز  ،باشدA  به كار رفته در اين آلياژ چند گرم

A،نظر كنيدحين اختلاط صرف (از تغيير حجم ؟است
g

cm
ρ = Bو 310

g
cm

ρ = 315(  

1( 60  2( 120  3( 50  4( 40  
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 ؟است نادرستكدام گزينه  - 91

  مندي در آسمان بوده است.در پي فهم نظام و قانون ستارگان ةانسان اوليه با نگاه به آسمان و مشاهد )1
  را تهيه كردند و فرستادند. مشتري، زحل، اورانوس و نپتونهاي سياره شيمياييفيزيكي و  شناسنامة 2و  1پيماهاي وويجر فضا )2
  كيلومتري بود. ميليارد 7دي گرفت از فاصلة تقريبي خورشي ةپيش از خروج از سامان 1آخرين عكسي كه وويجر  )3
  بايد به چارچوب اعتقادي و بينش خويش رجوع كند.» شكل گرفته است؟ چگونه كنونيجهان «انسان براي پيدا كردن پاسخ پرسش ) 4

 ؟كنندتكميل مي نادرستيبا توجه به مقايسة دو سيارة مشتري و زمين، چند مورد از موارد زير، جملة زير را به  - 92
  »در سيارة مشتري . . . از سيارة زمين است.. . .  «

  تربيش - اختلاف فراواني دومين و سومين عنصر فراوانب)   تركم – طول مدار گردش به دور خورشيدالف) 
  تربيش -  هشت عنصر فراوانت) تعداد عناصر با نماد شيميايي تك حرفي در بين   تركم -  در ميان هشت عنصر فراوان پ) مجموع درصد فراواني عناصر مشترك

1( 1  2( 2  3( 3  4 (4  
 ؟اندهاي زير درستكدام موارد از عبارت - 93

  شود.ديده مي يسازندة زمين برخلاف مشتري، عنصر فلز هشت عنصر فراواندر ميان الف) 
  ها وجود ندارند.آن ميان در هاي يك و دوگروهبوده و فلزهاي  جدول تناوبي 12تا  3گروه عناصر فلزي سازندة زمين، جزو عناصر ب) 
  ند.راي عنصرها در تشكيل سيارة مشتري دخالت داگروه هجدهم جدول دوره نخست عنصرسه پ) 
  تر است.بيشراواني ساير عنصرها از مجموع درصد فدرصد فراواني هيدروژن  در ميان هشت عنصر فراوان سيارة مشتري، ت)

  ت -پ  -الف ) 4  ت -ب  -الف  )3  ت - پ - ب )2  پ -الف  )1
 ؟است نشدهكدام گزينه به درستي بيان  - 94

  پديد آمدند. Heو Hترتيب عناصراتمي و پس از آن بهزيرهاي ذره ،عظيم مهبانگ انرژيبا آزاد شدن  )1
  وجود آمدند.به  Heو Hگازهاي اوليه مانند ،با گذشت زمان و تراكم سحابي )2
  تر پديد آمدند.تر از عناصر سبكها عناصر سنگيندرون ستاره ،در دماهاي بسيار بالا )3
  اي تبديل هيدروژن به هليم است.واكنش هسته ،خورشيد كنندةدليل نور خيره) 4

qXهايدر هر يك از يون - 95 Yو 5927+ −78  ؟كدام است Yو Xهاي دو اتمتر است؛ اختلاف تعداد الكترونها بيشعدد از الكترون 8اندازة  ها بهتعداد نوترون 2
1( 7  2( 9  3( 10  4 (12  

 . . .  جزبههستند،  نادرستهمة مطالب زير  - 96
  ها كاملاً با هم متفاوت است.و خواص فيزيكي آنيكسان عنصر  يكهاي خواص شيميايي ايزوتوپ )1
  ايزوتوپ ناپايدار وجود دارد. ،هاي طبيعي تمامي عناصردر نمونه )2
  باشد، پايدار هستند. 5/1تر از هايي كه در آن نسبت نوترون به پروتون كمايزوتوپ )3
  است. Hو Heترتيب مربوط بهرين طول موج بهتترين انرژي و كمخطوط رنگي مشاهده شده با كم Liو He ،H،Naهايدر طيف نشري اتم) 4

 ؟اندچه تعداد از عبارات زير درست - 97
  هاي توليد شده در ايران هستند.م از جمله راديوايزوتوپيراديوايزوتوپ فسفر و تكنس -
  و طيف نشري خطي يكسان هستند. رسانايي الكتريكيهاي آهن، در ايزوتوپ -
  تر است.از همه بيش Η41عمرها نيمبين آناست كه در  وپراديوايزوت 5داراي  عنصر هيدروژن -
Nيوندر  - −14 /برابرتقريباً جرم كل يون،  نسبت جرم الكترون به 37 −× 43 6   است.  10
1( 4  2( 3  3( 2  4 (1  

 ؟چه تعداد از مطالب زير، درست هستند - 98
  است كه براي تصويربرداري غدة تيروئيد كاربرد دارد. اترين فلز پرتوزتكنسيم شناخته شده -
  شود.دار مشاهده ميهاي سرطاني هر دو نوع گلوكز معمولي و نشانتودهمحل  در -
  سازي ايزوتوپي است.اي، غنيترين مرحله از چرخة توليد سوخت هستهمهم -
2تر ازكمها برابر يا هاي آنها به نوترونهايي كه نسبت شمار پروتوناغلب هسته -

  ناپايدارند.باشد،  3
  3) 4  2 )3  1 )2  صفر )1

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از هدف، )1شيمي (هاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

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

 

اجباري- )1شيمي (
  )1(شيمي 

  كيهان زادگاه الفباي هستي
 )ساختار اتمتا  1(از ابتداي فصل 
  23تا  1هاي صفحه

  دقيقه 20 
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5اتميزير هاي، تعداد يكي از ذرهX180در هستة اتم - 99
Xاتمي گونهزير  هايمجموع ذرهذرة ديگري است،  4  ؟كدام است 3+

1( 260  2( 257  3( 263  4 (180  
 ؟است نادرستمطلب كدام  - 100

  اي ساخته شد.تكنسيم نخستين عنصري بود كه در واكنشگاه (راكتور) هسته )1
  شود.اي ساخته هاي هستهطور مصنوعي و با استفاده از واكنشموجود در جهان بايد به Tc99همة )2
  شود.، امكان تصويربرداري فراهم ميافزايش اين يون در غدة تيروئيدكند و با را نيز جذب ميتكنسيم غدة تيروئيد هنگام جذب يون يديد، يون  )3
  اي توليد و سپس مصرف كرد.، بسته به نياز، بايد آن را با يك مولد هستهTc99عمر كمبا توجه به نيم) 4

 ؟اي كدام استدر دورة سوم جدول دورهيك حرفي شيميايي دو حرفي و عناصر با نماد شيميايي اختلاف شمار عناصر با نماد  - 101
1( 4  2( 3  3( 2  4 (1  

 . . .  جزبه ،اندهاي زير درستهمة عبارت - 102
  .است 5/1هاي طبيعي كلر برابر هيدروژن به ايزوتوپهاي طبيعي نسبت شمار ايزوتوپ )1
  تري دارد.درصد فراواني كم ،هاي آن يكسان استها و نوترونايزوتوپي از ليتيم كه شمار الكترون )2
  درصد خواهد بود. 25برابر  Cl3717درصد فراواني ،باشد Cl3517اتم 60تعداد  Clاتم 80اگر از هر  )3
  به عنوان سوخت در راكتورهاي اتمي كاربرد دارد.اغلب درصد كمتر است و  7/0نوترون است، در مخلوط طبيعي از  146) كه داراي U92(ايزوتوپي از اورانيم فراواني) 4

 ؟است نادرستكدام گزينه  - 103
  شود.ها از يك مقياس جرم نسبي استفاده ميبراي تعيين جرم اتم )1
  گيري شده است.زيراتمي اندازه هايذرهجرم اتمي عناصر و  amuبا تعريف )2

3( 1
  شود.نشان داده مي amuباهاي كربن به عنوان يكاي جرم اتمي در نظر گرفته و جرم اتمي ميانگين ايزوتوپ 12

/جرم اتمي ميانگين هيدروژن برابر) 4 u1   .است 008
در  Yوجود دارد. اگر جرم اتمي ميانگين عنصر Y85، سه اتمY84به ازاي هر دو اتم است، Y86و Y84،Y85ايزوتوپ 3كه داراي  Yنمونه از عنصر در يك - 104

/اين نمونه amu85  تر كدام است؟باشد. درصد فراواني ايزتوپ سنگين 44
1( 40  2( 50  3( 60  4 (70  

 ؟است نادرستكدام گزينه  - 105
  اند.ها بودهگيري جرم اتماندازه اي مناسب و در دسترس برايدانشمندان همواره در پي يافتن سنجه )1
×−amuو جرم الكترون حدود amu1جرم پروتون و نوترون در حدود )2 35   .است 10
−eدر نمادهاي )3

0
+pو 1

1
  دهد.عدد بالايي جرم نسبي ذره را نشان مي 1

  تر است.اندكي از جرم پروتون بيش هيدروژن ميانگين اتميجرم ) 4

−NOبه xCOهاياگر نسبت شمار اتم - 106
31هاي برابر، مساوي بابا جرم 3

C)  چند اتمي است؟ xCOباشد، تعيين كنيد 28 , N , O : g.mol )−= = = 112 14 16  

1( 2  2( 1  3( 4  4 (3  
/xگرم از تركيب 132اگر در  - 107 ،N O× 24 21 806 O)  كدام است؟ xاتم اكسيژن وجود داشته باشد؛ 10 , N , C , H :g.mol )−= = = = 116 14 12 1 

1( 1  2( 2  3( 3  4 (4  
 ؟ها در ناحية مرئي انجام شده استتعداد خطوط طيف نشري خطي اتمهاي زير، مقايسة درستي از يك از گزينهدر كدام - 108

    هليم<هيدروژن<سديم )2     سديم<هيدروژن<هليم )1
  سديم<هليم<ليتيم) 4    هليم<ليتيم<هيدروژن )3

 در كدام گزينه آمده است؟از راست به چپ ترتيب به» ب«سؤال  نادرستو پاسخ » الف«در ميان طيف نشري خطي عنصرهاي هليم، ليتيم و هيدروژن، پاسخ درست سؤال  - 109
  شود؟ترين طول موج در ناحية مرئي را دارد، در طيف نشري خطي كدام عنصر ديده ميكه كوتاهخط رنگي الف) 

  ؟استقدر شري خطي عناصر هليم و هيدروژن چهاي نب) ميزان اختلاف تعداد خطوط رنگي در طيف
  5 -ليتيم ) 4  5 -هيدروژن  )3  1 -ليتيم  )2  1 -هيدروژن  )1

 است؟ نادرستهاي زير چه تعداد از عبارت - 110
  گرايد.اگر يك سيم مسي را روي شعله قرار دهيم، رنگ شعله به سبزي مي) الف
  است. عنصر سديمتري نسبت به هاي متنوعداراي رنگ عنصر هليمخطي  طيف نشري) ب
  شود.فام استفاده ميهاي نوراني سرخاز لامپ سديم در ساخت تابلوهاي تبليغاتي براي ايجاد نوشته) پ
  .هستندنانومتر قابل مشاهده  700تا  400هاي الكترومغناطيسي در محدودة تنها پرتو) ت
1( 1  2( 2  3( 3  4 (4 
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nSجملة اول از رابطة nحسابي، مجموع دنبالةدر يك  - 111 n bn c= + + −22 ntام از رابطةnو جملة 1 an= + aآيد. حاصـلدست ميبه 3 b c+ + 

 كدام است؟

1( 8  2( 9  3( 10  4 (12  

+...حاصل - 112 + + +1 4 16   ؟استكدام  4096
1( 6190  2( 5916  3( 5461  4( 6236  

xمعادلة درجه دوم هايجواب βو αاگر - 113 x+ − =23 1 αباشند، حاصل 0 + α −

β + β −

2
2

3 5
6 2 4

 ؟كدام است 

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

xدر معادلة درجه دوم - 114 x− − =2 5 8 Aهاي اين معادله باشند، حاصل عبارتريشه βو α، اگر0 α − α β − β= +
β α

2 25  كدام است؟ 5

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

xدر معادلة - 115 mx− + =216 27  ؟كدام است mدو برابر يك ريشه، جذر ريشة ديگر است،  0

1( 48  2( 38  3( 25  4 (33  

xهاي معادلةبين ريشه - 116 (m )x+ + − =23 1 6 α، رابطة0 + β =3  ؟كدام است mگاه مجموع مقاديربرقرار است. آن 1

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

xهاي معادلةريشه βو αاگر - 117 x− − =24 5 4 Aگاه حاصلباشند، آن 0 = − α β + β34  كدام است؟ 5

1( 25
4   2( 9

4  3( 41
4  4 (31

4  

tاگر - 118 t t ... t
t t t

− + − − =
− + −

2 3 11
3 6 9

1 7
1

 ؟تواند باشدكدام مي tباشد، مقدار 

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

2  

 ؟است، جملة اوّل دنباله كدام است 351همة جملات و مجموع  215جملة آخر  5و مجموع  55جملة اول  5در يك دنبالة حسابي مجموع  - 119

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

xهاي معادلةريشه βو αاگر - 120 x+ − =2 2 4 )باشند، حاصل عبارت 0 )β α − α + α β + α β4 2 3 2 2 32 2  كدام است؟ 4

1( 16  2( 64  3( 16-  4( 64- 

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

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف

 براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدف

  

اختياري- )1حسابان (

  ) 1( حسابان
 جبر و معادله
هاي حسابيمجموع جملات دنباله

و هندسي، معادلات درجه دوم تا
  ابتداي صفرهاي تابع) 

    9تا  1هاي صفحه

  دقيقه 30 
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)آن دسته باشد،  ةكنيم كه تعداد جملات در هر دسته، برابر شماربندي مياعداد طبيعي فرد را به طريقي دسته - 121 ) , ( , ) , ( , , ) , ...1 3 5 7 9 . مجموع دو 11

 ام، كدام است؟سي ةاول و آخر دست ةجمل

1( 1700    2 (1750    

3( 1800    4 (1850  

 ، كدام است؟7طبيعي دو رقمي مضربمجموع تمام اعداد  - 122

1 (721   2 (728   3 (735   4 (742   

,صورتهندسي افزايشي به ةدر يك دنبال - 123 a , , b , ...4  اول كدام است؟ة ، مجموع شش جمل9

1 (3818  2 (7818  3 (382 8  4 (183 8  

 برابر مجموع جملات با رديف فرد باشد، قدر نسبت آن كدام است؟ 3زوج است. اگر مجموع تمام جملات آن  يهندسي عدد ةدنبالتعداد جملات يك  - 124

1( 1
3  2 (1

2  3( 2  4 (3  

xةهاي معادل، ريشهmبه ازاي يك مقدار - 125 mx m+ + + =22 3 2 6  يكديگرند. مجموع اين دو ريشه كدام است؟ ، معكوس0

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

xةهاي معادلريشه βو αاگر - 126 x− + =24 12 1 +باشند، مقدار 0
α β
1  چقدر است؟ 1

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

xةدر معادل - 127 x m− + =2 8  كدام است؟ mتر است.واحد بيش 5ديگر  ةيك ريشه از نصف ريش ،0

1 (10   2 (12   3 (14   4 (15  

x ةهاي معادلريشه βو αاگر - 128 x m− + − =2 2 4 2 )Aةنقط mازاي كدام مقاديرباشند، به 0 , )α β اول يا سوم است؟  ةدر ناحي 

1 (m<3
2  2 (m≤ <3 22  3 (m > 2  4 (m < 2  

xةهاي حقيقي معادلريشه aبه ازاي چند مقدار - 129 a x a(x )+ + = +2 2 1  ة يكديگرند؟، قرين2

  ) هيچ مقداري4  شمار) بي3  ) دو مقدار2  ) يك مقدار1

xةهاي معادلريشه βو αاگر - 130 x− − + =23 4 6 }صورتهاي كدام معادله بهمجموعه جواب باشند، 0 },α − β −3 1 3   است؟ 1

1( x x− − =2 2 4 0  2( x x− − =2 6 13 0  3( x x+ − =2 6 13 0  4( x x+ − =2 2 4 0  

اختياري - : سؤالات آشنا )1(حسابان
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Cدر دايرة - 131 (O,  كدام است؟  BNباشد، طول وترواحد  10برابر OANرا نصف كرده است. اگر محيط مثلث ABوتر MN، قطر4(

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

AOCˆمركز دايره است. اگر Oدر شكل زير، - 132 ( )03 15= α +،AB ( )02= β + α،BC ( )03= β + α وˆABC ( )012= α كـدام  βگـاهباشد، آن+

 است؟ 

1 (84             2 (86  

3 (91    4 (94   

Cروي دايرة Aنقطة - 133 (O , R) قـرار دارد وB اي دلخـواه از صـفحه اسـت و داريـمنقطـهOA (x )4 1= OBو + x7 1= بـه  dخـط . اگـر+

x2فاصلة  نسبت به دايره كدام است؟  B، بر دايره مماس باشد، وضعيت نقطةOاز نقطة +5

    ) روي محيط دايره 2    درون دايره ) 1

  ) غيرمشخص 4    ) بيرون دايره3

Cمركز زير براي دو دايرة همدر شكل  - 134 (O , r)1 وC (O , r)2 قطـع  Nو Mترتيب در نقـاطتر را بـه، دايرة كوچكOQو OPهايخط، پاره2

 كدام است؟  PQباشد، طول كمان 4برابر MNكنند. اگر طول كمانمي

1 (6             2 (8       

3 (10    4 (12   

در دايرة زير، - 135  AC BCAB 5 6=  هاي هاشورخورده كدام است؟ت قسمتواحد باشد، مجموع مساح 2است. اگر شعاع دايره =

1 (2 1π−                  2 (4 1π−  

3 (2 2π−    4 (4 2π−  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 15 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از هدف، )2( هندسههاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

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

 

اختياري-)2هندسه (
 )2هندسه (

 دايره
ها در دايرهمفاهيم اوليه و زاويه
  ظلي) تا ابتداي زاوية

  14تا  9هاي صفحه
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 ؟كدام است 48و  14هاي ترين فاصله دو وتر موازي به طولترين و كمنسبت بيش 50 اي به قطردر دايره - 136

1( 24
7     2( 31

17    

3( 24
17    4 (31

24  

ACكنيم كهمي طوري انتخاب BCرا روي كمان Dنقطةسازد. مي 064زاوية ABبا قطر AC، وترABاي به قطردر دايره - 137 CD=، زاويـةBAD  چنـد

 ؟درجه است

1( 38    2( 37    

3( 36    4 (35  

قرار دارند كهروي دايره چنان  Dو A،B،Cنقاطدر شكل مقابل  - 138 AMB CND+ = ABاست اگر 0180
CD

= گاه مساحت دايره چند برابر مجذور باشد آن 2

 است؟ CDطول وتر

1( π4
3     2( π3

4  

3( π5
4    4 (π4

5  

ADطوري قرار دارد كه ACروي ضلع Dقرار دارد و نقطة BCوسط كمان Tدر شكل زير نقطة - 139 AB= اگـرÂ = ABCˆو 032 =  BTDˆباشـد 078

 ؟چند درجه است

1( 120      

2( 130  

3( 140      

4 (150  

AHرسم شده است اگر Oبر دايره به مركز MABو قاطع MTمماس Mاز نقطة مطابق شكل - 140 = HTو  3 =  ؟باشد اندازة شعاع دايره كدام است 6

1( 6      

2( 5/7  

3( 7      

4 (5/6  
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 ؟زير درست است موارداز چه تعداد  - 141

  بالا رفتن مارمولك از ديوار منشأ الكتريكي دارد.الف) 

  شود.گيرد داراي بار مثبت ميدر باردار كردن اجسام به روش مالش، جسمي كه پروتون اضافي ميب) 

  شود.مينيروي كولني بين بارها مانع فروپاشي هسته ج) 

  بستگي دارد. اهكنند، به جنس آننوع باري كه دو جسم مختلف بر اثر مالش پيدا ميد) 

  اي است.، كميتي نردهالكتريكي يميدان الكتريكي برخلاف نيروهـ) 

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

e) ؟استممكن  غيروجود كدام بار زير در طبيعت  - 142 / C)−= × μ131 6 10  

1( / C−× 191 6 10   2( / C−× 203 2 10  3( / C−× 184 8 10  4 (/ C−× 1712 8 10  

چـه جنسـي ترتيب از راست به چـپ به Cو A،Bهايميله ،كه بخشي از سري الكتريسيتة مالشي است و توضيحات موجود در كادر زير جدول زير،با توجه به  - 143

  ؟توانند داشته باشندمي

هاي ابتـدا تيغـه ،سپس به الكتروسكوپ باردار كه داراي بار منفي است نزديـك كنـيم ،مالش دهيم B اي از جنس مادةرا به ميله Aاي از جنس مادةاگر ميله(

ديگري با بار الكتروسكوپ به مالش دهيم و سپس  Cاي از جنس مادةرا به ميله Aاي از جنس مادةشوند و اگر ميلهدور ميالكتروسكوپ به هم نزديك شده سپس 

 )شوند.هاي الكتروسكوپ از هم دورتر ميتيغه ،منفي نزديك كنيم

  انتهاي مثبت سري  موي انسان  شيشه  آلومينيوم  چوب  پلاستيك  تفلون انتهاي منفي سري
  

  شيشه - پلاستيك - لومينيومآ) 2    پلاستيك - شيشه - ) آلومينيوم1

  شيشه - چوب - ) تفلون4    پلاستيك - آلومينيوم - ) شيشه3

qدو گلولة رساناي مشابه يكي داراي بار - 144 Ne1 = qو ديگري داراي بار + (N )e= + +2 از يكديگر قرار دارند. اين دو گلوله را يك لحظه به هم تماس داده و  dدر فاصلة 6

 باشد.)تعداد بارهاي مثبت مي Nكند؟ (چه تغييري مي ،كنندنيرويي كه دو گلوله به هم وارد مياندازة نيروي الكتريكي دهيم. ديگر قرار مياز يك dدوباره در فاصلة

  يابد.كاهش مي )2    يابد.افزايش مي )1

  تواند افزايش يا كاهش يابد.مي Nبا توجه به تعداد) 4    ماند.ثابت مي )3

 ترتيب از راست به چپ در كدام گزينه درست است؟به (e)الكترون ةبرحسب بار پايآن  ةبار يون و بار هسترا در نظر بگيريد.  X+690يون فرضي - 145

1(( e)6+ و( e)84+     2 (( e)6− و( e)96+    

3(( e)6+ و( e)90+    4 (( e)84+ و( e)90+  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 15 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از هدف، )2( فيزيكهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

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

 

اختياري-)2فيزيك (
  )2فيزيك (

 الكتريسيتة ساكن
(تا ابتداي ميدان الكتريكي 

  ذره باردار)حاصل از يك 
  12تا  1هاي صفحه
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qايالكتريكي نقطـه دو بار - 146 C1 5= μ وq C2 45= μ ةبـه فاصـلcm3 ن اسـت؟وچنـد نيوتـبرابـر هـا بـين آنالكتريكـي نيـروي . انـدازة از هـم قـرار دارنـد 

N.m(k )
C

= ×
29

29 10  

1 (450    2 (45    

3 (225    4 (2250  

كـدام  SIسـب بردارهـاي يكـه درحبر Cq، نيروي وارد بر بـارالساقين قرار دارندمتساويالزاوية سه بار الكتريكي مطابق شكل زير بر روي رئوس يك مثلث قائم - 147

N.m(kاست؟ )
C

= ×
29

29 10   

1(i / j+2 1 5
        

2 (i j+20 15
   

3(i / j2 1 5−
       

4 (i j−20 15
   

در  ،درصد از يكي از بارها را برداشته به ديگري اضافه كنيم 50اگر  .كنندوارد ميرا به هم  Fة الكتريكيفاصلة معين نيروي جاذبيك در  qةاندازدو بار الكتريكي هم - 148

  ؟ثابت بماندنيروي الكتريكي بين دو بار اندازة برابر شود تا  چندبين بارها  ةفاصلاين صورت 

1(1
2     2 (3

2   

3(2     4 (2 3
3   

  چند نيوتون است؟ ′Fصورت زير رسم شده است. مقداربهاز يكديگر ها برحسب فاصله آن q2و q1نمودار نيروي الكتريكي بين دو  ذرة باردار - 149

1 (4  

2 (400  

3 (8  

4 (5/12  

  

/برابر SIهاي يكه دربرحسب بردار q2و q1از طرف دو بار Qوارد بر بارالكتريكي يند نيروهاي ابر مطابق شكل زير، - 150 i1 5
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 ... جزبههاي زير درست هستند، همة عبارت  - 151
 تري داشته است. اي فسيلي، با گذشت زمان، شيب بيشه) ميزان تغييرات استخراج و مصرف مواد معدني نسبت به سوخت1
  شوند. رسانا ساخته مي) پيشرفت صنعت الكترونيك مبتني بر اجزايي است كه از مواد نيمه2
  شود. بيني ميتر از فلزها پيشهاي فسيلي بيش) در دهة آينده، ميزان استخراج و مصرف سوخت3
  آيند.) برخي مواد استفاده شده در ساخت دوچرخه، طبيعي نيستند و از كرة زمين به دست نمي4

  هستند؟ نادرستهاي زير چند مورد از عبارت  - 152
  ها پي برده شد. ب) با گسترش فناوري به رابطة ميان خواص مواد با عنصرهاي سازندة آن  داشته است.اي در گسترش صنعت خودرو كنندهالف) فولاد نقش تعيين

  تقريب ثابت است.مواد در كرة زمين بهت) جرم كل   آيند. پ) مواد طبيعي همانند مواد ساختگي از كرة زمين به دست مي
  ث) رشد و گسترش تمدن بشري در گرو كشف و شناخت مواد جديد است.

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  است؟  نادرستعبارت كدام گزينه   - 153

 از مواد معدني كمتر است.  2020تا  2005هاي هاي فسيلي در سال) مجموع ميزان توليد يا مصرف نسبي فلزها و سوخت1
  نزن است. ترتيب خاك چيني و فولاد زنگق بهدهندة ظروف غذاخوري و تركيب سازندة قاشركيب تشكيل) ت2
  اند و اين توزيع مانعي براي پيدايش تجارت جهاني شده است. طور يكسان توزيع شده) منابع شيميايي در جهان به3
  است. » فلزها >هاي فسيلي سوخت >مواد معدني « به صورت  2030) مقايسة برآورد ميزان توليد و مصرف نسبي مواد در سال 4

  هاي داده شده درست است؟چند مورد از عبارت  - 154
 اند. چيده شده (A)ها يعني عدد اتمي ترين ويژگي آناي عنصرها براساس بنيادي) عنصرهاي جدول دورهالف

  فلزات تقسيم كرد. توان به سه دستة فلزات، نافلزات و شبهها ميبراساس رفتار آناي عنصرها را ب) عنصرهاي جدول دوره
  شود.سبب تغيير و بهبود خواص ميهمواره ها به يكديگر ها دريافتند كه گرما دادن به مواد و افزودن آندانپ) با گسترش دانش تجربي، شيمي

  ها را بياموزيم. برداري درست از آنها پي ببريم و بهرهرا شناسايي كنيم، به رفتار آنكند تا ساختار دقيق مواد ت) دانش شيمي به ما كمك مي
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  است؟   نادرستباشد، عبارت كدام گزينه  35و 32، 26، 19ترتيب به Dو A ،B ،Cاگر عدد اتمي عناصر  - 155
 شكننده است.  Aبرخلاف عنصر Cرساناي جريان الكتريسيته هستند، اما عنصر Cو A) هر دو عنصر1
  كنند. ، پيوند يوني برقرار ميDضمن واكنش با عنصر Bو A) هر دو عنصر2
  است.  Aو Dترتيب متعلق به عناصربه خصلت فلزي و نافلزيترين ) بيش3
  تار شيميايي مانند نافلزات است.فلزات و از نظر رف تر شبيهبيشاز نظر خواص فيزيكي  C) عنصر4

  است؟   نادرستكدام گزينه   - 156
 تر است. يشالكتروني عنصر پتاسيم از عنصر ليتيم ب هاي) خصلت فلزي و تعداد زيرلايه1
  ) عنصرهاي سديم، منيزيم، قلع و سرب، رسانايي الكتريكي و گرمايي بالايي دارند. 2
  گذارند. گيرند يا به اشتراك ميها الكترون مي) عنصرهاي گوگرد، فسفر و كلر در واكنش با ديگر اتم3
  دهند.الكترون از دست مي ،هااي هستند كه در واكنش با ديگر اتمفلزهايي از گروه چهاردهم جدول دورهشبه) عنصرهاي سيليسيم و ژرمانيم 4

  كند؟كدام گزينه عبارت زير را به درستي تكميل مي  - 157
 »است. . . .رنگ است و منيزيم فلزي  . . .است و كلر گازي  . . .است؛ در حالي كه ژرمانيم جامدي  . . .سرب جامدي «
  تيره - سفيد - خوارچكش - ) شكننده2    براق  - سفيد - شكننده - خوار) چكش1
  تيره  - زرد - خوارچكش - ) شكننده4    براق  - زرد - شكننده - خوار) چكش3

  است؟ نادرستعبارت كدام گزينه   - 158
 تايي پايدار است. صورت هشتاست كه آرايش لاية ظرفيت آن به sجدول تناوبي جاي دارد و عنصري از دستة  18) هليم در گروه 1
  شود. گذارد و در اثر ضربه خرد ميها الكترون به اشتراك ميدر واكنش با ديگر اتم X14) عنصر2
  يابد. ها افزايش ميها، خصلت فلزي آنهاي لاية ظرفيت اتمالكترون nو lاي عنصرها، با افزايش مجموعجدول دوره 14) در گروه 3
  اي عنصرها، دو برابر شمار عناصر نافلزي آن است. جدول دوره 14فلزي گروه) شمار عناصر شبه4

  توانند باشند؟ ترتيب از راست به چپ كدام عناصر ميبه Eو  A ،B ،C ،Dبا توجه به جدول داده شدة زير، عناصر   - 159
 حالت فيزيكي  ويژگي شيميايي  خواريچكش  سطح صيقلي  رسانايي گرمايي  رسانايي الكتريكي عنصر

( C)25°  
A جامد  از دست دادن الكترون  دارد دارد بالا بالا  
B جامد  اشتراك الكترون  ندارد دارد بالا  پايين  
C جامد  اشتراك الكترون  ندارد ندارد ندارد  بالا  
D جامد  و گرفتن الكترون اشتراك  ندارد ندارد ندارد  ندارد  
E گاز  و گرفتن الكترون اشتراك - ندارد ندارد  ندارد  

  سيليسيم ـ كربن ـ فسفر ـ برم) سرب ـ 2    ) سديم ـ قلع ـ كربن ـ گوگرد ـ نيتروژن1  
  ) قلع ـ سيليسيم ـ ژرمانيم ـ فسفر ـ اكسيژن4  كلر ) آلومينيم ـ ژرمانيم ـ كربن ـ گوگرد ـ3

 هاي نوشته شده شباهت دارند؟سه عنصر كلر، گوگرد و فسفر در شرايط يكسان، در چند مورد از ويژگي  - 160
 در دماي اتاق ب) حالت فيزيكي و رنگ  هاگر اتم) تمايل به اشتراك گذاشتن الكترون در واكنش با ديالف

  ت) داشتن سطح مات و كدر  هاي داراي الكترونها و زيرلايهپ) شمار لايه
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 10 
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از هدف، )2( شيميهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  پاسخ صحيح بدهيد؟توانيد سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

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

 

اختياري-)2شيمي (
  )2(شيمي 

  قدر هداياي زميني را بدانيم
رفتار (از ابتداي فصل تا ابتداي 
  عنصرها و شعاع اتم)

  10تا  1هاي صفحه
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