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  زمان پاسخگويي  شمارة صفحه  تعداد سوال شمارة سوال نام درس بندي سطح

  1سطح 
هاي آمادگي براي امتحانات  سوال
  سال اول مدارس عادي: نيم
ها طراحي جديد هستند. ايدة  سوال
پاية  پرتكرارهاي  ها از كتاب سوال

  ده استدهم تجربي انتخاب ش

  10  2  10  1-10  )1فارسي(
  15  4 10  11-20  )1عربي و زبان قرآن(

  10  5 10  21-30  )1دين و زندگي(
  15  7 10  31-40  )1زبان انگليسي(

  15  8 10  41-50  )1رياضي(
  10  9 10  51-60  )1شناسي( زيست

  15  11 10  61-70  )1فيزيك(
  10  13 10  71-80  )1شيمي(

  2سطح 
براي امتحانات  هاي آمادگي سوال
  سال اول مدارس تيزهوشان: نيم
ها طراحي جديد هستند. ايدة  سوال
سطحي  هاي سه ها از كتاب سوال

  پاية دهم تجربي انتخاب شده است

  10  16 10  81-90  )1فارسي(
  15  17 10  91-100  )1عربي و زبان قرآن(

  10  18 10  101-110  )1دين و زندگي(
  15  20 10  111-120  )1زبان انگليسي(

  15  21 10  121-130  )1رياضي(
  10  22 10  131-140  )1شناسي( زيست

  15  24 10  141-150  )1فيزيك(
  10  27 10  151-160  )1شيمي(

  

  گروه توليد
 

  محيا اصغري  مدير گروه

  فرد سيدعلي موسوي  مسئول دفترچه

  فرـ مسئول دفترچه: آفرين ساجدي مدير گروه: اميرحسين رضا  گروه عمومي

  نسب، مسئول دفترچه: فريبا رئوفي مدير: فاطمه رسولي  گروه مستندسازي

  طراحان
  اكبري ـ علي علمداري كفش ـ ليدا علي فروشان ـ حميد زرين اختصاصي: ايمان چيني

  نسترن راستگو – زحل يذوالفقار رضايعل –ي نقش الديم –ي زاده اصفهان لنجان ديحمعمومي: 

  ويراستاران
فرد ـ سپيده نجفي ـ بهنام شاهني ـ  اميرحسين بهروزي - مهرداد محبي ملوندي ـ علي مرشد ـ اختصاصي: مهرداد 

  رفيعي  علي ونكي ـ كيارش سادات - پرست بنيامين خوشزاده مقدم ـ  نژاد ـ محمد حسن بابك اسالمي ـ ايمان حسين
  يمرآت محدثه – يمازن مابراهي محمد – يگلشن نهسكي – يميابراه يشعليدروعمومي: 

  ميالد سياوشي –محمدي جاللي  علي مهينآرا چين و صفحه حروف
 

  

  چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم

  مراجعه كنيد. @kanoondahomتجربي و مطالب درسي به كانال تلگرامي دهم براي دريافت اخبار گروه 
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  ه است؟آمد رستنادشده  اي مشخّصه معناي چند تا از واژه - 1

  آزمند  مولع:  وليكن به ايشان مولع مباش. خويش را حرمت دار ةپيران قبيلالف) 
  قورباغه ك:غو  ز درختان و غوكان در آب.نالش درآمده بودند ا هبلبالن را ديدم كه بب) 
  حيلهقّه: ح  ند.دمرد داو به  ندكرددر حقّه بگرفتند و  آن روز موشيج) 
  فريب: كيد  د.يايدان برابر ن واست خداوند غيبگز كيد كايدان با خهرد) 

 آسودگيفراغ:   يم.در فراغ به پارس رسيد، ام به راه دريا گسيل كردما را به اكرهـ) 

  چهار تا) 4  سه تا ) 3  دو تا ) 2  يكي) 1
 معنا شده است؟ نادرستواژه ، چند هاي زير بين واژه - 2

ـ  نياز ـ مستغني: بي سخره: ريشخندزمين ـ پست در حضيض: جاي   ري ـقارت: خواحـ  ب: بركهتاالع: تلف ـ ضايـ  دامنمط: هان قديم مصر ـ اادشنه: پاعفر«
   »كافرغبطه: وده ـ آسراحت و  مرفّه:ـ  دلتنگيتسلّا: ـ  ديده زيانبيغوله: 

 چهار تا) 4  سه تا ) 3  دو تا ) 2  يكي) 1

  ؟وجود دارد درستيناينه در كدام گز - 3
  فعل امر مفرد  ارياضي استمرم  مضارع اخباري  مصدر  
  بباف  تيمفبا مي  ديباف مي  بافتن ) 1
  )ي(بجو  يدستج مي  جوييم مي  جستن  )2
  بشتاب  بيدشتا مي  شتافت مي  شتافتن  )3
  )يبپو(  وييدپ مي  وييدپ مي  پوييدن ) 4
   ؟ست نه ربطعطف ات زير در عبار »و« چند - 4

ها و بارآن كه حزم زيادت داشت گيرند. ند و هر سه را بم بيارند كه داكديگر ميعاد نهادو با ي دو صياد بر آن گذشتندزي ري سه ماهي بود. روبگيدر آ«
سيدند و هر دو جانب آبگير ت. در اين ميان صيادان برفرفور بيرون  آمد، بر آورد و از آن جانب كه آب درميكار  هبود، سبك روي ب جافي را ديده ةبرد زمان دست

، ردان و مدهوشسومي حيران و سرگرفت. و  بهره نبود، خويشتن مرده كرد و بر روي آب مي بي تخرد و ذخيرت تجربة پيرايبستند. ديگري هم كه از كم بمح
  »تا گرفتار شد.رفت  و راست مي چپ

  تا شش) 4 تا  پنج )3   تا  چهار )2 سه تا) 1
  در كدام بيت معناي متفاوتي دارد؟ »ندش« درصز مه اشد هساخت ةژوا - 5

   . پوشيديميك لباسي  ود و هره بي ما نيك شدنياوحال د) 1
  شديم.ه مجلس وزير نيكو ساختيم و روز سيوم ب ةدو دست جام )2
   .ها خواستندانيم، خجل شد و عذريشان ه ما زبان اك كه گمان برد آن )3
  است.نبايد شد كه او تعالي رحيم  ، نااميدپيش آيد ره از روزگابه شدتي ك) 4

  ؟ مده استآ نادرستكدام بيت  ةشد هاي مشخّص واژه نقش دستوري - 6
  هدف: متمم   صدف: متمم ـ  ري كه رود بر هدفتيبر زده كف چون صدف / گاه چو ه به دهان گ) 1
  دل: مفعولـ  مناداصبا:   دارده جا نگه ف بگويش كطبيني / ز روي ل آن سر زلف ار دل مراصبا بر ) 2
  نددر: مس زهرههاد ـ فلك: ن  در كرده، شده زهره لك كرده كر / ديده سيهنعره برآورده ف) 3
  حافظ: نهاد ـ يادگار: متمم  گار نسيم صبا نگه داردحافظ / به يادت كجاست تا رذاغبار راهگ) 4

سؤالدفترچةدردرسهرشروعازقبلگذاريهدف
  بنویسید: را خود 10 از چند گذاري هدف ،)1فارسي( درس هاي ؤالس به گویی پاسخ شروع از قبل فاًلط

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

  چیست؟ روزام نآزمو براي شما گذاري هدف         
 

  1 فارسي
ستايش، ادبيات تعليمي، 
ادبيات پايداري، ادبيات 

غنايي، ادبيات سفرو 
  گيزند

  71 تا 10 ايه هصفح

 دقيقه 10

قبلآزمون10ازچند امروز آزمونبراي 10 از چند گذاري هدف   
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   ؟نسبت داده شده استدرستي ي  ها به كدام بيت آرايه - 7

  ـ جناس تلميح    دارد          فا نگه ه حقّ صحبت مهر و و/ ك انم فداي آن ياريسر و زر و دل و ج) 1

  ر ـ تضادتكرا             رست / اي برادر سيرت زيبا بياصورت زيباي ظاهر هيچ ني) 2

  تشبيهـ  شيبخ صيتشخ             دارد  نگهرت دوست / كه آشنا سخن آشنا گويم مگر به حضنحديث دوست ) 3

  آميزي ساستعاره ـ ح      انگيز جهان نرگس جادوي تو بود نهعالم از شور و شر عشق خبر هيچ نداشت / فت )4

سمت مصراع تا يك بيت كامل تشكيل شود. كدام  كنيم وصل ميهاي ستون سمت چپ  يكي از مصراعهاي ستون سمت راست را به  هر يك از مصراع - 8

 د؟مان اضافه ميراست 

 هات آنياد برف، ازتو افتادمدبا يا تان نيستما را سر باغ و بوس:الف

 دا نيز بگذرتأثير اختران شم يدي گلگه نعره زدي بلبل، گه جامه درب:

 جاستكه تويي تفرّج آنهر جا چو سرو از راستي برزد علم راج:

  اي مفتخر به طالع مسعود خويشتند:

  ) د4  ج) 3  ب) 2  الف) 1

  ؟كند اشاره مي به كدام موارد ترتيب بهزير  رثنو ت يب - 9

  هست شد يستي كوفت تا شد / در ن از آن يافت كو پستالف) بلندي 

  نماي جوفروش مباش. ب) گندم

  رياايثار ـ ) 4  حرص  واضع ـت) 3  ايثار ـ حرص )2  ريا  واضع ـت )1

 جود دارد؟شتري وبيت خطاي بيگرداني كدام ازبدر  - 10

  خاكفالك / كه پيدا كرد آدم از كفي ت اهف گاركردبه نام  )1

  .كنم آغاز مي سخن را ، كه آدم را از مشتي خاك آفريد،فت آسمانه ةبا نام آفرينند

  پرور آيد نوش لعلت ما را به آرزو كشت / گفتا تو بندگي كن، كاو بندهگفتم كه  )2

  .داند ري ميپرو بندهاو خود  هكن ك طاعت و بندگيما را از بين برد. گفت تو ، توشيرين دهان آرزوي گفتم كه 

  د خذالنچه رسما / بر قصر ستمكاران، گويي  ستم بر ما بارگه داديم، اين رفت) 3

  .رسد خواري ميبر كاخ ستمكاران چه  گوخود فت. تو ر اين چنين بر ما ستمبارگاه عدالتيم، كه ما 

  ر برد وفا را؟س هه بكتواند  علي كه مين / چو چو به دوست عهد بندد ز ميان پاكبازا) 4

  ؟حفظ كردراه  تا پاياننسبت به دوستان خود ي خود را داروفاخالفت،  زمان ردباشد كه ) ععلي (تواند همچون  ميچه كسي 
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 نعي 15 - 11( العربية: إلي أو من للتّرجمة الجواب في األدقّ و األصح(  
  :»األرضِ! و السماوات خلقِ في اسالنّ اليتَفكَّرُ« - 11

  كنند! ) مردم در خلقت آسمان و زمين تفكر نمي2  !ديشيدندان ها و زمين نمي مردم در آفرينش آسمان )1
  ها و زمين! خلقت آسمان ةكنند مردم دربار فكر نمي )4  كنند! ها مردم فكر نمي مان و زمينرينش آسآفدر مورد  )3
  :»!كثيراً العملَ هذا اُحب أنا ، ووردةً أغرس كيف أبي علَّمني« - 12

  از پدرم ياد گرفتم كه چگونه گلي را بكارم و من اين كار را بسيار دوست دارم! )1
  ا بكارم و اين كار را خيلي دوست داشتم!نه گلي رچگو پدر به من ياد داد كه )2
  است! شتنيت داو اين كار بسيار دوس اينكه چگونه گلي را بكارم، از پدرم ياد گرفتم )3
  پدرم به من ياد داد كه چگونه يك گل را بكارم و من اين كار را بسيار دوست دارم! )4
  :»ه!قول جةَنتي سيشاهد ألنَّه الجاهلُ، يقولُ ما علي اصبِروا« - 13

  حرفش را خواهد ديد! ةنتيجپيشه كردند، چرا كه او  بر آنچه كه نادان مي گويد صبر )1
  سخنش را خواهد ديد! ةنتيجزيرا او  ن مي گويد،ناداكه  ) صبر كنيد بر آنچه2
  بيند! را مي اش وعده ةنتيجپس  صبر كردند بر آنچه كه نادان مي گويد، )3
  حرفش خواهد رسيد! ةنتيجچرا كه به  ،پيشه كنيد رگويد صب مي اندبر آنچه كه شخص نا )4
14 - ن الصحيح:عي 

 و شد وارد مان معلّم سپ؛ كرديم دعوا ديگر يك با بار دومين براي مدرسه : در!القَبيح عملنا علي نَدمنا و معلّمنا فتَدخَّل يةالثّان للمرَّةِ تَضاربنا المدرسةِ في )1
  م!شدي مانپشي انمزشت كار از ما
 در تا كند انتخاب دقّت با را دانشگاهي ةرشت كه است اين آموز دانش براي ر: بهت!لالمستقب يف يندم ال حتّي بدقّة الجامعي فرعه ينتخب أن للطالب األفضل )2

  !نشود پشيمان آينده
3المؤمنِ أخالقِ من ) ليس دانش طلب در رمگ ،ستين مؤمن اخالق از حسادت!: مالعل طلبِ في إلّا الحسد!  
  !اند شباهت يافتهبه يكديگر  هشدالي خ قشخانه خراب و قلب كسي كه از ع!: الحب منَ فَرَغَ الّذي لقلبا و الخرِب البيت تَشابه ) قد4
  :أالخطن يع - 15

  معلم ما از دانشگاه تهران خارج شد! !:طَهران جامعةِ منْ تَخَرَّج ) معلِّمنا1
  كند!  كمك مي ها : مادر فرزندان را در انتخاب لباس!المالبسِ انتخاب في والداأل ساعدتُ ماُلْ) ا2َ
3عي بعضُها ) األسماكفي يش كنند! ها زندگي مي ها در آب رودخانه بعضي از ماهي !:األنهارِ ماء  
4هو ناإلنسا لقلبِ الثاني ) العدو ارتفاع مِ ضَغْطفشار خون است!باال رفتن ان انسان همب قلي راب: دشمن دوم !الد  
16 - في ضبط حركات الحروف: أالخطن عي  

  خائفينِ! الطبيعيةِ يجعل النّاس الظواهر ) أكثر2    !يامنِّلا الحياةِ حقيقةِ علَي تَعرَّف ) ما1
  !رنتتنْإلا رَعب رسائلي جواب اُرسلُ ) أنا4    !نعمه من ينتَفعونَ اهللا عباد ) إن3َّ
17 - ترادف في الخطأ نعيو الم :تضادالم  

  إحسان ≠ ة) إساء4  حزين  ≠ )  فَرِح3   قاعد = ) قائم2  = خَال  ) فَرَغ1َ
18 - ؟خطأ مفرده جمع أي  

  كين: مسكن) مسا4  غيم :) غُيوم3  در ) درر:2  ) أغصان: غصن1
19 - حيح نعيصادرِ أو مضارع ماضي في الصالم:  

  علُّم: يعلِّمونتَ )4  إكرام: أكرَم  )3  شابه: يشابِه ت )2   فلَكَ كليف:ت )1
20 - الجواب: في الخطأ نعي  

  ال تَنتَظرُ»: تَنتَظرُ«منْ ) اَلنّهي2      : سيشتَغلُ»لُغشتَي«) المستقبلُ منْ 1
  بستَكتَ »:إكتَسبت«منْ ) المضارع4    تَقَرَّبوا  »:بونتَتَقَرَّ«منْ ) األمر3ُ

سؤالدفترچةدردرسهرشروعازقبلگذاري هدف
  بنویسید: را خود 10 از چند گذاري هدف ،)1( قرآن زبان ،عربي درس هاي لسؤا به گویی پاسخ شروع از لقب طفاًل
  بدهید؟ صحیح پاسخ توانید می سؤال چند به سؤال 10 هر از     
  است؟ بوده 10 از چند قبل آزمون در شما عملکرد     
  چیست؟ امروز آزمون براي شما گذاري هدف     

 

قهدقي 15 1 قرآن زبان،عربي
المواعظ العددية، ذاك هو اهللا،

 شك، التعايممطَرُ الس
لالسمي  
  4تا  1هاي  درس
قبلآزمون10ازچند  46تا  1هاي  صفحه امروز آزمونبراي 10 از چند گذاري هدف   
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  طلب است، شايسته است دست به چه عملي بزند؟ نهايت اگر روح انسان بي - 21

  تر شود. ها نزديك به سرچشمة زيبايي ،هاي دنيا زيبايي اري ازيزب با) 1
  پذير هستند، بها ندهد.هايي كه محدود و پايان) به دلبستگي2
  دهد. قرار صد نهايي مسير و راه خودقم رار گا) نزديكي به پرورد3
  .هدهاي مادي زندگي، كارهايش را در جهت رضاي حق انجام د ) پس از رسيدن به بهره4
  شده است؟ انيكدام مفهوم ب» آخرت را بطلبد ...  يو آن كس كه سرا« يةآ ةداما در - 22

  .»يمدهتنها مقداري از آن را كه بخواهيم به او مي«شود كه ) تاكيد مي1
  نيازهاي اين خواسته دانست.  ا بايد از جمله پيشر روزة نماز و اعمال نيك رجام ه) ان2
  شود.پروردگار مطرح ميودن اب بالحسدر پايان آيه صفت سريع )3
  كند.خداوند، ايمان و تالش را به عنوان شروط الزم براي رسيدن به پاداش بيان مي )4
  ده است؟و شيطان) در كدام گزينه ذكر ش رگانغيط فس(ننقطة مشترك عوامل سقوط و گناه  - 23

   ) بستن راه هدايت1

  ) حضور در درون آدمي2
   مسلط شدن بر انسان )3

  ت كردن به گناهدعو )4
  شود؟ مرگ از ديد پيروان پيامبران الهي چگونه ترسيم مي - 24

  تر براي نفس او ) غروبي براي جسم و روح انسان و طلوعي درخشان1
  زمان مرگ ان با فرارسيدنانس حياتعظم ) پايان پذيرفتن بخش ا2
  باالتر هستيِ به هستي يك مرحلة از آدمي براي انتقال ) پلي3
  مواد ساير مانند روحاني انسان يه شدن بعدتجز ) تحليل و4
گي بپردازند. كدام آيه دربارة اين جريان نگرند، خواسته است كه به مطالعة جرياني هميشقرآن كريم از كساني كه با ناباوري به معاد مي - 25

  سخن گفته است؟
  »كنيم.مي خلق مجدداً كه بوده، گونه همان نيز را آنها سرانگشتان) «1
  »برانيم. مرده سرزميني سوي به را ابر آن سپس. برانگيزند را ابر تا فرستد مي را بادها كه استخد) «2
  »كرديم.نمي تكذيب را پروردگارمان آيات و شديم مي بازگردانده) دنيا به( كاش اي) «3
  .»كن داشتي، نگاه همراه كه غذايي و بودي سوارش كه االغي به. هستي اينجا كه است سال صد تو) «4
  كردند؟، چه سخني را بر زبان جاري ميداشتندگناهان بزرگ اصرار  انجام ر طبق كالم وحي، دوزخياني كه مغرور نعمت بودند و برب - 26

  »كند؟ زنده دوباره را پوسيده هاياستخوان اين كه كيست) «1
  »بوديم. مستضعف و فشار تحت خود سرزمين در ما) «2
  »شد؟! خواهيم برانگيخته آيا شديم، نتخوااس و خاك و مرديم ما كه هنگامي) «3
  »بودم. فرستاده پيش از چيزي امزندگي اين براي كاش اي) «4

سؤالدفترچةدردرسهرشروعازقبلذاريگ هدف
  ید:بنویس را خود 10 از چند گذاري هدف ،)1زندگي( و دين درس هاي سؤال به گویی پاسخ شروع از قبل لطفاً

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

  چیست؟ امروز آزمون براي شما ريگذا هدف        
 

اول الس يمن ثمباح
 84 تا 8 هاي حهصف

قبلآزمون10ازچند امروز آزمونبراي 10 از چند گذاري هدف   
 

 يقهدق 10 1 زندگيودين
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  شود، صحيح است؟براي اولين بار با آن رو به رو مي» ماتوا فَاذا«عبارت كدام گزينه دربارة عالمي كه انسان در  - 27

  د.ماننشوند و تا ابد در آنجا مي) آدميان پس از مرگ وارد آن مي1

  ) نام اين عالم در لغت به معناي فاصله و حايل ميان دو چيز است.2

  هاي روح به اين مرحله وارد خواهيم شد.) با متوقف شدن فعاليت3

  شود.در اين عالم ديده نمي شقيو  تا فرارسيدن معاد، تفاوتي بين نيكوكار )4

  مربوط به چه موضوعي است؟ »ما شنواترندش از كالم اين ايشان به اوست، دست در جانم كه كسي به قسم«سخن  - 28

  هاي وجود ارتباط ميان دنيا و برزخ  شدگان جنگ بدر، از نشانه) سخن گفتن پيامبر(ص) با كشته1

  هاي وجود ارتباط ميان دنيا و برزخ  ) ارتباط متوفي با خانواده، از نشانه2

  شعور انسان در عالم برزخهاي شدگان جنگ بدر، از نشانه) سخن گفتن پيامبر(ص) با كشته3

  هاي شعور انسان در عالم برزخ) ارتباط متوفي با خانواده، از نشانه4

  كند؟ وقايع قيامت اشاره مي هر يك از عبارات به ترتيب به كدام يك از - 29

  گسترش مجدد بساط حيات - 

  رسيدگي به حساب ناچيزترين اعمال - 

  تماشاي عين اعمال - 

  عالم حقايق از پرده رفتن كنار -دادن نامة اعمال  - ها آسمان و نزمي ساختار در ) تغيير1

  دادن نامة اعمال -الهي  عدل دادگاه شدن برپا -ها انسان همة شدن ) زنده2

  عالم حقايق از پرده رفتن كنار - دادن نامة اعمال  -ها انسان همة شدن ) زنده3

  شنيده شدن صدايي مهيب  –الهي  دلع اهدادگ شدن برپا - ها آسمان و زمين ساختار در ) تغيير4

  روند؟شمار مي اند و از بهترين شاهدان دادگاه واقعة بزرگ بهها بودهچه كساني در دنيا ناظر و شاهد بر اعمال انسان - 30

   ) پيامبران و امامان1

  ) تنها امامان معصوم2

 ) پيامبران و امامان به همراه فرشتگان الهي3

  ن الهي به همراه اعضاي بدن انسانشتگا) پيامبران، امامان و فر4
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PART A: Grammar and Vocabulary 

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

sheet. 

31- When my grandfather traveled to Italy, he bought me a/an ... watch.  

1) beautiful black old  2) old black beautiful  
3) beautiful old black   4) black old beautiful  

32- I think there is ... with my mobile phone. It shows that it’s raining, but ... is sunny! 

1) a problem – weather  2) some problem – a weather 
3) the problem – the weather  4) a problem – the weather  

33- She said that she would ... a place for me on the bus, but when I got on the bus, all the 

seats were taken. 

1) save 2) follow 3) ask 4) donate 

34- My neighbour had a terrible accident last month, so they had to scan his ... several times 

to make sure that it didn’t have a problem. 

1) cell 2) heart   3) drop  4) liquid 

35- The new wooden house near the lake was burning but it was impossible for them to ... 

the fire. 

1) die out 2) cut down 3) fill in 4) put out 

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

on your answer sheet. 

There are eight planets in our Solar System that orbit the Sun. If you are ...(36)... in the planets, you 

should know that they have many different shapes and ...(37)... . So we can understand that they do 

not completely look like each other. For example, Jupiter is ...(38).. of all planets, and it has lots of 

moons. Saturn has rings around it. As you know, we live on planet Earth. The Earth is near the Sun, 

and we can see the Sun without a/an ...(39)... . But Uranus and Neptune are far from the Earth, and 

we can’t see them easily. Another planet that we know of, is Mars. It is the most similar planet to 

Earth in the solar system and because of that, scientists are trying to ...(40)... a way for humans to be 

able to live there. 

36- 1) amazing 2) interested 3) suitable 4) natural 

37- 1) sizes 2) systems 3) plains 4) powers 

38- 1) the larger 2) larger than 3) largest 4) the largest  

39- 1) microscope 2) example 3) telescope 4) sign 

40- 1) find 2) pump 3) bring 4) leave 

سؤال دفترچة دردرسهرشروعازقبلگذاريهدف
  بنویسید: را خود 10 از چند گذاري هدف ،)1انگليسي( زبان درس هاي سؤال به گویی پاسخ عشرو از بلق لطفاً     

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

  چیست؟ زامرو زمونآ براي شما گذاري هدف       
 

1 انگليسي  زبان دقيقه 15
Saving Nature 

Wonders of Creation

 2و  1هاي  درس

قبل آزمون 10ازچند 69 تا 15 يها  هصفح امروز آزمون براي 10 از چند گذاري هدف   
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Uاگر   - 41 {x | x N , x ]   15 ،A { k | k N , k }  2 Bو  7 { , , , , } 2 3 7 9 ، مجموعة باشد 11
(A B) B    چند عضو دارد؟ 

1( 10   2( 11   3( 13   4( 14   
 ه وجود دارد؟ ردر مرحلة دهم از الگوي زير، چند داي - 42

1( 85   
2( 125   
3( 141   
4( 152   

xدر دنبالة حسابي  - 43 ، x ، x ، ...   2 2 2  جملة نهم كدام است؟  1
1( 3   2( 24   3( 20   4( 17   

كند. اگر فاصـلة چشـم ايـن     ده ميدرجه نسبت به افق مشاه 33متري از پاي برجي قرار دارد و نوك برج را با زاوية  200فاصلة  درشخصي  - 44
1/شخص تا زمين  tan)  است؟ ندمترچمتر باشد، ارتفاع برج  6 / ) 33 0 65  

1( 130   2( 120   3( /121 6   4( /131 6   
 هاي زير درست هستند؟  چه تعداد از تساوي - 45

( ) cot
cos cos

   
   

21 1 2 21   (الف 1

cos x sin x tan x
cos x


 
4 4

2
2   (ب 1

sin x tan x tan x
cos x cot x






2 2
6

2  (پ 2

  صفر )4   3 )3   2 )2   1 )1

حاصل عبارت  - 46 

 

2 8 18 50
3 27 4 12 75

 كدام است؟  

1( 6
2   2( 

6
2   3(  6   4( 6   

xاز معادلة  - 47 


1
310 9

5
27 243

81
 كدام است؟  xمقدار  

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

حاصل عبارت  - 48  
   

1 1 1 1
31 25 37 31 43 37 49 43

 كدام است؟  

1( 1
3   2( 1

2   3( 
 

1
31 37 43

   4( 
 

1
31 37 43

   

xدر حل معادلة  - 49 x 2  شود؟ جذر گرفته مي يبه روش مربع كامل از چه عدد 6

1( 25   2( 36   3( 25
4   4( 9   

 تر كدام است؟  شود، سن كنوني برادر بزرگ 140ها  سال باشد و دو سال ديگر حاصل ضرب سن آن 4اختالف سن دو برادر  اگر - 50
1( 10   2( 11   3( 12   4( 13   

 

  دقيقه 15 )1(رياضيساز كتاب پرتكرار شبيه                                      

  

  

مجموعه، الگو و دنباله/ 
هاي گويا و  مثلثات/توان

  هاي جبري عبارت
  ها ها و نامعادله / معادله

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

  هاي مختلف حل آن روش
 77تا  1هاي  فحهص

 »1«ـ سطح رياضي 
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 . شود مي ……سكرتين هورمون  …… هورمون گاسترينو بالغ  مدر انسان سال - 51

   غيرآليهمانند ـ سبب افزايش ترشح نوعي ماده  )1

   واردفضاي درون لوله گوارش   همانند ـ به )2

  هاي پروتئيني مولكول آبكافتافزايش كمك به برخالف ـ سبب  )3

  ـ سبب اسيدي شدن كيموس همانند )4

 .  ……دستگاه تنفس انسان  ……بخش  )در(  - 52

  ها ناتوان است.  ديواره حبابك كه با هوا در تماس است، در از بين بردن باكتري متعلق بهاي  اي ـ ياخته مبادله )1

  ت مخاطي را به سمت حلق بفرستند. ترشحا ،هاي خود توانند با حركات ضرباني مژك مخاطي، مي هاي متعلق به الية هادي ـ همه ياخته )2

  . دهند عنوان وظيفه اصلي انجام مي  را بهگرم كردن هواي تنفسي  ،هادي ـ در تمام مسير )3

  دارد.  مستقيم نقش يمرطوب كردن هواي تنفس در فاقد مژكاي ـ هر بخش  مبادله )4

 كند؟  تكميل مي نادرستيكدام مورد جمله زير را به  - 53

 » ……هاي سيني  دريچه ……بطني  هاي دهليزي ـ دريچه«

  شوند.  ها باز و بسته مي سمت آن همانند ـ به علت اختالف فشار دو )1

  برخالف ـ داراي بافت پيوندي جهت استحكام خود هستند.  )2

  ب شوند. لتوانند سبب ايجاد صدايي در ق ـ مي همانند )3

  خوردگي بافت پوششي هستند.  همانند ـ حاصل چين )4

 ز موارد زير، وجه تشابه بين هيدر و پارامسي است؟ يك ا كدام - 54

  شود.  اي مشاهده مي تنها گوارش درون ياختهدر هر دو جاندار،  )1

  تواند تبادل گازهاي تنفسي با محيط را انجام دهد.  مي ،ههر ياخت )2

  كند.  هاي غذايي به درون دهان كمك مي ها به ورود ذره مژك )3

  ج مواد گوارش نيافته از پيكر جاندار به محيط خارج است. راني تنها راه خرو برون )4

  ……توان گفت  براي انسان تأمين كرد، مي تري يذتر و با مواد مغ بيشتوان غذاي   ها مي  تر آن در مورد جانداراني كه با شناخت بيش - 55

  توانند در مهندسي ژنتيك مورد استفاده قرار بگيرند.  نمي )1

  به سمت نور به محيط پاسخ بدهند. توانند با خم شدن  مي )2

  شود.  جمعيت تعريف مي ،ها به شكل بندي حيات براي آن دومين سطح سازمان )3

  كنند.  از تمام انرژي دريافتي خود استفاده مي )4

  دقيقه 10 )1(شناسيزيستساز كتاب پرتكرار شبيه                                     

  
دنياي زنده/گوارش و جذب   

مواد/ تبادالت گازي/گردش 
  مواد در بدن

و فصل  3تا فصل  1فصل 
تشريح قلب  تا پايان 4

  گوسفند
 51تا  1هاي  صفحه

 »1«ـ سطح زيست 
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A
B

C

 چند مورد در موارد زير صحيح است؟  ،با توجه به شكل مقابل - 56

  حركات غيرارادي دارد.  Aهمانند  Cالف) 

  است.  داراي تعداد زيادي هسته Bهر ياختههمانند  Aهر ياخته  ب)

  منظره مخطط دارد.  Aهمانند  Bج) 

 وجود دارد. اي ماده زمينه، Bبرخالف  C هاي د) بين ياخته

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

 است؟  نامناسبكدام گزينه براي تكميل عبارت زير  - 57

 »……از بخشي قرار دارد كه  ……بالفاصله  ،شود مي ……ها در آن  كه گوارش پروتئين انسان بخشي از لوله گوارش«

  هاي مخطط است. داراي ماهيچه ،ابتدايي خودآغاز ـ بعد ـ در بخش  )1

  اند.  دهي شده سازمان جهتدر سه  ،هاي ديواره آن ـ ماهيچه بعدكامل ـ  )2

  شوند.  به آن وارد مي ،هاي گوارشي ترين آنزيم قوي  ل ـآغاز ـ قب )3

  شوند.  طور فعال ترشح مي به ،هاي آن هاي تجزيه كننده پروتئين كامل ـ بعد ـ آنزيم )4

يك از موارد زير در خصوص اين عمل در حالت آرام  كند. كدام ها به انجام اين عمل كمك مي در يكي از مراحل تنفس كاهش فشار درون شش - 58

 بيعي درست است؟ و ط

  گويند.  ام ميتشود ظرفيت  به مقدار هوايي كه در اين مرحله وارد شش مي )1

  كند.  هاي گردن به انجام اين عمل كمك مي انقباض ماهيچه )2

  آيد.  را دارد در اين مرحله به شكل مسطح در مي  ترين نقش اي كه در اين فرايند مهم ماهيچه )3

  پردازند در اين مرحله در حال استراحت هستند.  ها مي به جلو و باال بردن دندهها كه  گروهي از ماهيچه )4

 كند؟   تكميل مي نادرستيكدام گزينه جمله زير را به  - 59

 »موثر است. ……محلي قرار دارد كه در  ……محل  ……گوارش  ةدر لول«

  بار براي نخستيناي، بعد از ـ ذخيره موقت غذا  ملخ ـ اتمام گوارش برون ياخته )1

  گيري غذا ، بعد از ـ آبدر معده هاي گوارشي جانور گاو ـ ترشح آنزيم )2

  هاي غذايي گاو ـ آبگيري از توده غذاي دوباره وارد شده به معده، بالفاصله بعد از ـ آغاز گوارش ميكروبي توده )3

  ذخيره غذا، قبل از ـ ادامه گوارش مكانيكي ذرات غذا  جايگاهملخ ـ اولين  )4

   …… در ،اه تنفسي ماهيان بالغدر دستگ - 60

  هاي آبششي تنها خون حاوي اكسيژن زياد جريان دارد.  رشته )1

  هر كمان آبششي يك رشته آبششي وجود دارد.  )2

  هر آبشش يك كمان آبششي وجود دارد.  )3

  يك تيغه آبششي، جهت جريان خون و آب مخالف يكديگر است.  باآب ارتباط محل  )4
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 معادل با، هر اينچ  اينچ 12 معادل با فوت است. اگر هر فوت 64000ارتفاع هواپيمايي از سطح آزاد درياها  -61
/2 1/ معادل با متر و هر مايل سانتي5  صورت نمادگـذاري  كيلومتر باشد، ارتفاع هواپيما بر حسب مايل و به 6

 كدام است؟  ،علمي

1( /1 2   2 (/  11 2 10   3( /  31 2 10    4( /  41 2 10   

طول جسم متر حاصل شده است.  ايم و اعداد زير برحسب سانتي گرفته بار اندازه يتال چندينكش ديج طول يك جسم را با استفاده از يك خط -62
 ؟كدام است ،متر برحسب سانتيترين خطا  با كم

/ , / , / , / , / , / , / , / , / , /19 8 19 6 18 8 17 6 19 1 18 8 19 2 19 3 22 8 19 0  

1( /18 8   2 (/19 0   3( /19 2    4( /19 6   

Aهـاي   دو مايع مخلوط نشدني بـه چگـالي   ،cm20و ارتفاع  cm220اي شكل به مساحت مقطع  در يك ظرف استوانه -63
g/

cm
  31 و  2

B
g/

cm
  31  بايـد  حجم ظرف را از صورت چند درصد شود، در اين g552م جرم مجموع دو مايع اگر بخواهي .ر شودريزيم تا ظرف پ مي 5

 كند؟  اشغال  Bمايع 

1( 20   2 (40   3( 60    4( 80   

 است؟  نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت -64

  هاي مهتابي از گاز تشكيل شده است.  الف) مادة داخل لولة تابان المپ
  تر است.  ب) كشش سطحي محلول آب و صابون از كشش سطحي آب بيش

  كند.  پ) آب، سطح شيشة چرب شده با روغن را تَر نمي
  يابد.  هاي مايع كاهش مي مولكول چسبي بين ت) با افزايش دما، نيروي هم

 ث) سطح جيوه در لولة مويين برآمده است. 

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

gيك مايع به چگالي  سطح آزاد از حسب متر بر در چه عمقي -65
cm32    ،1/فشـار   كه در حـال سـكون قـرار دارد برابـر فشـار هـوا اسـت؟      2

N(P Pa g )
kg

 5
0 10   و10

1( 1   2 (6   3( 10    4( 16   

متـر اسـت؟    ، ارتفـاع سـتون روغـن چنـد سـانتي     داشـته باشـند  تعادل قـرار   حالت درشكل  Uآب و روغن در يك لولة  اگر ،در شكل زير -66
g g( , / )

cm cm
   3 31 0 8JA ¸ü»n  

1( 34   
2 (32   
3( 40    
4( 48   
  

  دقيقه 15 )1(فيزيكپرتكرارساز كتاب شبيه                                     
  
  

هاي  گيري/ ويژگي فيزيك و اندازه
فيزيكي مواد / كار، انرژي و توان  

تا پايان 3و فصل  2، فصل 1فصل 
 كار انجام شده توسط نيروي ثابت

   60تا  1هاي  صفحه

 »1«ـ سطح فيزيك 
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وصل شده است. اگر اختالف عـددي كـه ايـن دو فشارسـنج نشـان       Bو  Aهاي  در شكل زير، دو فشارسنج به مخزن - 67

بــر  مــي چنــد كيلوپاســكال اســت؟    Aصــورت فشــار مطلــق مخــزن گــاز      باشــد، در ايــن  Pa3200 بــا دهنــد برا

N g g(g P Pa ، / ، )
kg cm cm

     5
0 3 310 10 0 8 و1 ¸ü»n JA  

1( 108   

2 (/111 2   

3( /114 4    

4( 116   

  كند؟ درستي كامل مي هاي زير را به رتكدام گزينه عبا -68

  شود.  مي …… ،آب به زمين ةتر شدن باريك با نزديك ،الف) وقتي شيرآبي را كمي باز كنيد

  از زير آن است.  ……اند كه تندي هوا در باالي بال  هاي هواپيما طوري طراحي شده ب) بال

  است.  ……ميانگين  هاي دريا از مقدار وزد ارتفاع موج پ) در روزهايي كه باد مي

 است.  ……ت) جهت نيروي شناوري همواره 

   سو نيتر ـ پاي ـ بيش تر بيشتر ـ  ضخيم) 2   تر ـ باالسو ـ بيش تر كمتر ـ  ضخيم )1

   سوتر ـ باال ـ بيش تر بيشتر ـ  باريك )4   سو پايينتر ـ  ـ بيش تر بيشتر ـ  باريك )3

mبا تندي  kg1200متحركي به جرم  - 69
s

mدهد و با تندي  طرف شرق در حال حركت است و پس از مدتي تغيير جهت مي به 40
s

طـرف   به 10

 چند كيلوژول است؟  متحركباشد، تغيير انرژي جنبشي  غرب در حال حركت مي

1( 540   2 (540   3( 900    4( 900   

F بار روي سطح افقي با نيروي يك kg40شكل زير جسمي به جرم مطابق  -70 N1 يك  شود و بار ديگر روي جا مي جابه m5به اندازة  100

 بـا  و حالت يكسان و برابـر دنيروي اصطكاك در هر  اندازة اگر .دار برسد شود تا به پايين سطح شيب ميرها  متري 6دار از ارتفاع  سطح شيب

N20 روي سطح افقي است؟  روي جسم دار چند برابر كاركل انجام شده باشد، كار كل انجام شده روي جسم روي سطح شيبN(g )
kg

 10  

1( /30 4   

2 (/30 4 3   

3( /14 4    

4( /14 4 3   
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اگر طول موج پرتوهاي  را ايجاد كرده است. Bو  A هاي هاي حاصل از يك فشفشه در آسمان رنگ جرقه  - 71

A  وB ترين پرتو رنگي طيف  انرژي رنگي طيف نشري خطي سديم و كم خط تنها موج ترتيب مشابه طول به

 تواند باشد؟  ها مي مربوط به حضور كدام نمك از راست به چپ ها به ترتيب اين رنگ ،نشري خطي هيدروژن باشد

  نيترات  (II)سديم سولفات ـ مس )2  سديم سولفات ـ ليتيم نيترات  )1

  كلريد  (II)م نيترات ـ مسيليت )4    سديم نيتراتـ  تيم كلريدلي )3

كلوين  218حدود  بهاليه  انتهايدر  و يابد مي كاهش  C6در اليه تروپوسفر با افزايش ارتفاع به ازاي هر كيلومتر، دماي هوا در حدود  - 72

 چند كيلومتر است؟تروپوسفر  ةارتفاع تقريبي الي ،در نظر گرفته شود C14طح زمين در حدود رسد. اگر ميانگين دما در س مي

1( 10   2( 11   3( /11 5   4( 12   

 نمودار داده شده كدام گزينه جاهاي خالي   . عبارتدهد هواي مايع را به طور ساده نشان مي ءجز به ءفرايند تقطير جز كامل مراحلزير  نمودار - 73

 كند؟  درستي تكميل مي را به

      C C
C

A CB   
 

   78 200
195

  I¶j yÀI¨ IU  I¶j yÀI¨ q]ï¾MïEq] oÃõ£U ·¼TwnILü » jo¬  ·k{ Hk] ÍÄI¶ ÁH¼À ÁI¶j njH¼À   

  روج گاز آرگونخ ـ  صورت جامد به CO2جدا شدن عبور هوا از ميدان الكتريكي ـ  )1

  ـ خروج گاز آرگون جدا شدن رطوبت يخ زده عبور هوا از صافي ـ )2

  خروج گاز نيتروژنصورت مايع ـ  به CO2عبور هوا از صافي ـ جدا شدن  )3

  صورت جامد ـ خروج گاز نيتروژن به CO2جدا شدن  عبور هوا از صافي ـ )4

 … جز به ،هستند درستهاي زير  ة عبارتهم - 74

  يدار وجود دارد. ز عنصر هيدروژن يك ايزوتوپ ناپاطبيعي ا ةدر يك نمون )1

  . به حدي نيست كه بتوان مقدار زيادي از آن را توليد و نگهداري كرد Tc99عمر عنصر  نيم )2

  است. U235رود  كار مي بهوليد انرژي ايزوتوپي از اورانيم كه براي ت )3

  شود.  دار تنها در ناحيه سرطاني، يافت مي دار، گلوكز نشان هاي سرطاني به كمك گلوكز نشان در فرايند تشخيص توده )4

 ؟ است نادرستدهد، كدام گزينه  ، كه تغييرات دماي هواكره را برحسب ارتفاع از سطح زمين نشان ميمقابلبا توجه به نمودار  - 75

  شود.  دار تشكيل ميربه علت برخورد پرتوهاي پرانرژي مانند فرابنفش ذرات با Dدر ارتفاع  )1

  يابد.  كاهش مي C6دما قرار دارد،  Bتا  A در حد فاصل كيلومتر افزايش ارتفاع در اليه ي هربه ازا )2

  . دهد قرار دارد رخ مي Cتا  B اي از هواكره كه در بين تغييرات آب و هوايي در اليه )3

  اي بودن هوا كره باشد.  تواند دليلي براي اليه شكل مقابل مي )4

  

  دقيقه 10 )1ساز كتاب پرتكرار شيمي ( شبيه                                     
    

كيهان زادگاه الفباي هستي/ 
  ردپاي گازها در زندگي

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

 60تا  1هاي  صفحه

 »1«شيمي ـ سطح   
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 است؟ نادرست، كدام گزينه مقابل هاي گونهلكتروني اليه ظرفيت با توجه به آرايش ا - 76

M                                                                                           است.  14برابر  Aتعداد ذرات زير اتمي خنثي در اتم  )1 : d s10 13 4   

X                                                           باشد.  AX2صورت  تواند به  مي Aو  Xفرمول شيميايي حاصل از واكنش دو عنصر  )2 : s p2 42 2   

A                                       . هواكره است مخلوط پاك و خشك ترين گاز سازندة فراوان Y مولكول دو اتمي حاصل از عنصر )3 : s p32 2 2 63 3   

Y                                                                    . دهد در تركيب با اكسيژن بيش از يك تركيب پايدار تشكيل مي Mعنصر  )4 : s p2 32 2   

 است؟  نادرستهاي مقابل كدام گزينه  با توجه به واكنش - 77

  اكسيژن + زغال سنگ (الف + بخار آب  Aاكسيد +  دي نور و گرما + كربن

  اكسيژن + گاز طبيعي (ب اكسيد + بخار آب  دي نور و گرما + كربن

 اكسيژن + گاز طبيعي (پ  ونوكسيد + بخار آبنور و گرما + كربن م

  شود.  گاز اكسيژن حاصل ميو سولفوريك اسيد از واكنش گوگرد  ةاكسيد است كه در مرحلة نخست تهي همان گوگرد دي A ةماد )1

  كافي و كافي است. ناسوختن گاز طبيعي در اكسيژن  ةدهند به ترتيب نشان » ب«و » پ« هاي واكنش )2

  است.  زرد رنگ» پ«شعلة حاصل از واكنش  )3

  دهد. به آرامي با ماده واكنش مي ندر آن گاز اكسيژگاز اكسيژن است كه با  نوعي از واكنش مواد دهندةهمگي نشان » پ«و » ب«، »الف«  هاي اكنشو )4

6/ها در  شمار مولكولاگر  - 78 / برابر nSFماده گرم  48  223 612 S)كدام است؟  nول باشد، مولك 10 , F g.mol )  132 19  

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

 است؟  درستون وجود داشته باشد، كدام عبارت در ارتباط با اين عنصر الكتر 10عنصري  از آرايش الكتروني اتم اگر در اليه سوم - 79

  ذرة باردار در هستة خود است.  22داراي  )1

  . اي است دورهجدول  pعنصري از دسته  )2

  وجود دارد.  4ا مجموع اعداد كوانتومي اصلي و فرعي برابر الكترون ب 7 ،در آرايش الكتروني آن )3

  پر است.  ترين زيراليه آن نيمه بيروني )4

 است؟  نادرستكدام گزينه  هاي مختلف اتم هيدروژن است. ، كه مربوط به انتقال الكترون در اليهبا توجه به شكل مقابل - 80

  . در محدودة مرئي طيف الكترومغناطيس قرار دارد Dپرتو حاصل از انتقال  )1

  دارد.  نشري خطي اتم هيدروژن در ميان نوارهاي مرئي طيف ترين طول موج را بيش B انتقالدر  شده نشر) نور 2

  اي است.  آبي فيروزه رنگ  به C انتقالشده در  نشرنور  )3

  . با يكديگر برابر است Aو  D هاي ميزان انرژي مبادله شده در انتقال )4

  



 

 

 

 

 

 

 

  )2سؤاالت سطح (
  

  

  سال اول مدارس تيزهوشان هاي آمادگي براي امتحانات نيم الؤس
  

  

  ها طراحي جديد هستند.  سؤال

  سطحي پاية دهم تجربي انتخاب شده است هاي سه ها از كتاب الؤايدة س
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  . نيستهاي زير درست معنا شده است؟ دقّت كنيد ترتيب مهم  در كدام گزينه تعداد بيشتري از واژه - 81 
  »نادره ـ فلق ـ مفتاح ـ سودا ـ غنا ـ شوخ«
  تتاب ـ سكو ي صبح ـ بي سپيده  ) آوازخواني ـ هوس ـ2  ) نغمه ـ يكتا ـ كليد ـ سرخي غروب ـ گشايش1
  همتا ـ انديشه ـ فجر بي  ) سرود ـ چرك ـ4  ) كليد ـ سرخي غروب ـ آلودگي ـ عشق ـ دور3
 وجود دارد؟  اماليي نادرستي در متن زير چند - 82

ست و ا گه كه سخن گفته شود بر عادت مألوف و طريق معروف كه آزردن دوستان جهل ت عظيم و صحبت قديم دم برنيارم و قدم برندارم مگر آنعزّه ب«
  .»راي اولوااللباب كه ذوالفقار علي در نيام و زبان سعدي در كام		نغز		ست وا ارت يمين سهل و خالف راه صوابفّك
  ) چهار تا4  ) سه تا 3  ) دو تا 2  ) يكي1
  از چه كساني است؟  ترتيب بهابيات زير  - 83

  وشالف) گوش كن پند اي پسر وز بهر دنيا غم مخور / گفتمت چون در حديثي گر تواني داشت گ
  ب) بر در بخت بد فرودآيد / هر كه گيرد عنان مكتبش آز

  يمين ) سعدي، ابن4  ) سيف فرغاني، نظامي3  ) عطّار، فخرالدين عراقي2  ) حافظ، ناصرخسرو1
  ؟شود ميديده » اليه هسته، صفت بياني، مضاف«در كدام بيت گروهي با ساختار  - 84

  دواني به تاراج برگ درختان ز هر سو / كند موذي باد موشك) 2  زماني شها داد از ناكسان زمانه / فغان از خسيسان آخر) 1
  عجب نبود از بارگاه رفيعش / اگر كهكشانش كند پاسباني) 4  به گلخن وزد گر نسيمي ز لطفش / ز لطف نسيمش كند گلستاني) 3
  در كدام بيت دو ضمير به هم چسبيده است؟  - 85

 يگر بدواند پر در كوه و بيابانمجستم، هر چند به دام آمد / د ) آن صيد كه مي1
 وفا، ز عشق منت گر خبر شود / دانم كه شرمسار شوي از فعال خويش ) اي بي2
  نشينان / همراه تو بودن گنه از جانب ما نيست برد از گوشه ) چون چشم تو دل مي3
  ) به تيغم گر كشد دستش نگيرم / وگر تيرم زند منّت پذيرم4
  كدام گزينه شعر سپيد است؟ - 86

كودكي خويش به  ةهايت انس گرفتم / با تنت، انس گرفتم / چيزي در من فروكش كرد / چيزي در من شكفت / من دوباره در گهوار ها و لب ) من با چشم1
 زمانيم را / بازيافتم. خواب رفتم / و لبخند آن

ر رخ تصوير خواب بود / دل را به رنج هجر سپردم ولي چه سود / ) فرسود پاي خود را چشمم به راه دور / تا حرف من پذيرد آخر كه زندگي / رنگ خيال ب2
  ام / صبح عتاب بود. پايان شام شكوه

كرد حراج / در ميان دو درخت گل ياس،  هايش را مي فروشي گل صدها اتوبوس / گل ترهاكف ) شهر پيدا بود: / رويش هندسي سيمان، آهن، سنگ. / سقف بي3
  زد. ديوار دبستان مي بهبست / پسري سنگ  شاعري تابي مي

كند / چوبدست ما به دوش خود بهار جاودان  پوش ما كه از جنس نبوت بود ما را با نسيمي از زمين مي شد / پاي جا مي هاي ما طعم فراغت جابه ) زير دندان4
  برد / هر يك از ما آسماني داشت در هر انحناي فكر. مي

  ؟ نداردكدام بيت حذف فعل  - 87
  ن و دانشم شد / ز دست اين دل ديوانه فريادديشكيبم رفت و ) 1
 ) ز سرگشتگي زير چوگان چرخ / چو گويي نداني فراز از فرود2
  ) كوي عشق است اين و در وي صد بال / راه عشق است اين و در وي صد خطر3
  فرمانم و فرمان از تو   ةفرمان تو را / من به جان بند ةهست حكم تو به جان بند) 4
  كند؟ مرتّب مي» ايهام ـ تشبيه ـ تلميح ـ جناس ـ استعاره«هاي  ات زير را بر اساس وجود آرايهبيكدام گزينه ا - 88

  بندم / بود كز دست ايامم به دست افتد نگاري خوش عروس فكر را زيور ز فكر بكر ميالف) 
    تن است خجالت باد / چو عنكبوت كه بر عيب خويش پرده ةحسود جاه تو در پردب) 
      تر ن آن رشك قمر / گو بود روزم ز شب تاريكبابي رخ تاج) 
      چون به نيكي دريد پيرهني / شد مسخّر چو مصرش انجمنيد) 

   وصف دهانش رضي چه حد بيان است / ختم كن اين قصه را كه قافيه تنگ استهـ) 
  ـ ب ـ ج لفهـ ـ د ـ ا) 4  هـ ـ ب ـ د ـ الف ـ ج )3  الف ـ د ـ ج ـ ب ـ هـ) 2  الف ـ د ـ ب ـ ج ـ هـ) 1
  قرابت معنايي بيشتري دارد؟» الموت ةكل نفس ذائق«كدام بيت با عبارت  - 89

  جا ) مرگ تسكين ندهد منتظر وصل تو را / پاي تا سر ز كفن چشم سفيد است اين1
  ) هر زمان هجران تو زايد جهان از بهر من / خود جهان گويي به هجر عاشقان آبستن است2
  اين جهان / اندر جهان كه ديد كسي كز جهان نرفت؟د ) پايان فراق بين كه جهان آم3
  ) آن را كه زندگيش به عشق است مرگ نيست / هرگز گمان مبر كه مر او را فنا بود 4
  كدام بيت با بيت زير قرابت مفهومي دارد؟ - 90

  »چو در فصل بهار آيي پديدار / حقيقت پرده برداري ز رخسار«
  / وليك در خور امكان و اقتدار من است يز) حقيقت آن كه نه در خورد اوست جان عز1
 ) در نگارستان صورت ترك حظّ نفس گير / تا شوي در عالم تحقيق برخوردار دل2
  ) چون طريقت كار خواه و چون حقيقت كار كن / چون شريعت كار جوي و چون طبيعت كام ران3
  ستدونمايدش همه عالم خيال  ) بسيار سعدي از همه عالم بدوخت چشم / تا مي4

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنویسید: 10گذاري چند از  هدف، )1فارسي(هاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

  چیست؟ امروز آزمون براي شما گذاري هدف         
 

 1 فارسي

ستايش، ادبيات تعليمي، 
يات ادبيات پايداري، ادب

و يي، ادبيات سفراغن
 زندگي

  71تا  10 هاي هصفح

 دقيقه 10

آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف   
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 نعي 96 -  91( :للتّرجمة الجواب في األدقّ و األصح(  
  »:لك فعلَه و يحب أن تكونَ مثله! يزَينُالجاهلُ « - 91

  كه مانند او بشوي! خواهد مي و دهد ) نادان براي تو كارش را زينت مي2  آرايد و دوست دارد كه همانند او باشي!  ) نادان كار خود را براي تو مي1
  كه مانند او بشوي!خواهد  ميرايد و آ مينادان كارش را براي تو  )4  مانند او باشي! دقيقا كند و دوست دارد كه ميشخص نادان برايت كار خود را آراسته  )3
  »:!كانَ الجيران يتكلَّمونَ حول واقعة األمسِ بعضهم بعضاً« - 92

  كردند! ميديگر صحبت  يك درباره اتفاق ديروز باها  ) همسايه2  كنند! ديروز صحبت مي ةحادث ةرها دربا ) بعضي از همسايه1
  كردند! ميديگر صحبت  اي با يك مورد حادثه ديروز در ها سايهمه )4  كنند! ميبا هم گفت و گو  ها اتفاق ديروز، همسايه ةدربار )3
93 - ن الصحيح:عي  

1الْم ككونَ ذلل تَظُنُّ أنْ يلْماً؟!: آيا گمان طَ) هف لَيس قيقة واست و فيلم نيست؟! تباران، حقيق كني كه آن ميرُ ح  
  ندارند! اي ديگر برتري به خاطر رنگ، بر يك ها بعضي ملت ) ليس لبعض الشّعوب فضلٌ علي اآلخرينَ بسببِ اللّون!:2
  گيرد!  تر از سي ماهي مي بيش هر روز يچ) هذا الصياد يأخذ أكثَر من ثالثينَ سمكاً كلَّ يومٍ!: اين شكار3
  كني؟! مي) لماذا ال تُصدقينَ كالم زميلتك يا اُختي العزيزة؟!: اي خواهر عزيزم! چرا سخن دوستت را تاييد ن4
94 - ن الصحيح:عي  

  م!دباغچه منزلمان تعجب كر زيبايي درهاي  ) تَعجبت من رائحة وردة جميلة في حديقة بيتنا!: از بوي گل1
  هاي خيالي نگاه كنيد تا شايد بفهميد! !: پس بايد به اين صورتتفهما) فعليكما أن تنظرا إلي هذه الصورِ الخيالية حتّي 2
!: براي مهماناندنا الغَ) أحضَر3ْ   ان در ساعت ده دقيقه مانده به دو ناهار آماده كرديم!م اء لضيفنا في الساعة الثّانية إلّا عشرَ دقائقَ
  آميز كنيم!زيستي مسالمت ديگر هم و با هم دست واحدي باشيميها الرّجال اإليرانيونَ! علينا أن نكونَ يداً واحدةً و نتعايش مع بعضنا تَعايشاً سلمياً!: اي مردان ايراني! ما بايد أ ا) ي4
95 - ن الصحيح:عي  

  ايشان برگردانده نشود! بر  هاي شب تاريك كه در برابرش كسي به پا نخيزد و پرچمي هايي هست مانند پارهفتنه !:يةا) فتن كقطع الليل المظلم، ال تقوم لها قائمة و ال ترد لها ر1
  هاي علم هستند! چشمه ) إنّ العلماء المسلمينَ كانوا ينابيع العلمِ للجميع!: دانشمندان مسلمان، براي همه2
  آن مرد براي فرزندش باغ بزرگي به ارث گذاشت! !:ه) ورث ذلك الرَّجل حديقةً كبيرةً لولدي3
  اي است كه آخرت را به خاطر دنياي ديگري از بين ببرد!همانا بدترين مردم نزد خدا در روز قيامت بنده ) إنّ شرّ الناس عند اهللا يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره!:4
  :!»دبعد از بادهاي شديد، آب و برق در روستاي ما قطع ش« - 96

  ) قَطَعت الماء و الكهرباء الرّياح الشّديدة في قريتنا!2  ) انقَطع الماء و الكهرباء في قريتنا بعد الرّياح الشّديدة!1
  عصار الشّديدة!) الماء و الكهرباء انقَطعا في قريتنا بعد اإل4  في قريتنا! ءعصار الشّديدة، انقطع الماء و الكهربا) بعد اإل3
  ات الحروف في العبارة التّالية:ركحفي ضبط  أخطكم  - 97

  »ل من هذا الكتابِ مباحث من اإلسم و الفعل قد تَعلُّمها الطلّاب في المرحلة المتوسطة األولي حول اللّغة العربية!ونُراجع في الدرس األ«
     ) واحد4  إثنان )3  ثالثة )2  أربعة) 1
  :»اسم اإلشارة«عين الصحيح عن استعمال  - 98

  المالبس الغالية! مع تلك) أظنّ أنّي رأيت زميلتي في الضّيافة 2  ) ذلك المرأة تُجفّف المشمش و العنب تحت ضوء الشّمس!1
  ) رأيت في هذه البيت سبعينَ رجالً!4  في مستوصف هذه المدينة! يعمالنِ) هوالء الطّبيبانِ 3
  إنتخب ما الحروف الزائدة فيه أكثر: - 99

  م!كُعو ينف شابهواتَفَتَ) عاشروا المؤدبينَ 2    لَستُم فأحسنتُم فيهِما!جا ) تعاملتُم و1
 ) يخرُج منَ البيت و يفرِّح من يشاهد في طريقه!4    ) كاتَبت شاعراً ثم تَكاتَبنا و صرنا صديقَين!3
  عين الصحيح: - 100
    مضاف إليه) -(مفعول !يءضمالبحر إلي نهارٍ  ظَالم) تُحول األسماك المضيئة 1
  مضاف اليه) -(مضاف اليه !الجدارمن جانب  السائقِ ذلك) حرَّك الشّرطي سيارة 2
  صفة ) -(مفعول  و تبتعدي عن التفريق! السديدبحبل اهللا   يم) عليك أن تعتص3
  مضاف إليه) -(خبر األسماك! عيونبعث من البكتيريات تحت نالمياه ت تحت) األضواء 4

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  ویسید:خود را بن 10گذاري چند از  هدف، )1زبان قرآن (، عربيهاي 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      
  چیست؟ امروز آزمون براي شما گذاري هدف    

 

دقيقه 15 1زبان قرآن ،عربي
ذاك هو اهللا، المواعظ العددية،

 شك، التعايممطَرُ الس
لالسمي  
  4تا  1هاي  درس

  46تا  1هاي  فحهص
آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف   
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  است؟ ارتباطبا كدام عبارت داراي » اآلخرَةِ و الدنيا ثَواب اهللاِ الدنيا فَعند ثَواب يريد كانَ من«مفهوم آية  - 101

  هستند. ما مادي استعدادهاي از پاسخگوي برخي تنها هابستگيدل و هاهدف از ) برخي1

  هاي دنيايي مرتكب گناه نشويم. رسيدن به نعمتي ا) بايد توجه كنيم كه بر2

  هاي متنوع ما را دربر بگيرد.) برترين هدف اصلي ما، آن هدفي است كه همة استعداد3

  .دارد انسان انديشة و نگاه نوع در ريشه ها،هدف در انگيز) اختالف حيرت4

  آيد؟مي ها به حسابشناخت كدام يك از موارد زير بخشي از سودمندترين دانش - 102

  هاي انسانها و تواناييب) استعداد    الف) موانع پيشروي انسان

  د) نحوة مقابله با عوامل سقوط انسان    هاچگونگي استفاده از سرمايهج)

  همة موارد) 4  د –) ب 3  د –ج  -) ب 2  ج –ب  - ) الف 1

  بريم؟با تفكر پيرامون سرمايه و هدف به درستي كدام عبارت پي مي - 103

  تواند به كاري بزرگ روي بياورد.اي اندك داشته باشد ميسرمايه ) حتي اگر كسي1

  اند.  بهرههاي عظيم و ارزشمندي دارد، در حالي كه حيوانات و گياهان از استعداد بي) انسان سرمايه2

  بود. نياز خواهدراني باشد، از سرماية وجدان بيخوردن، خوابيدن و شهوت مي) اگر هدف از خلقت آد3

  شد.كردند؛ در صورتي كه عقل مانع آنان نميتر زندگي ميات مختلف از انسان خوش) حيوان4

  آمده است؟ نهيدر كدام گز ر،ياز سواالت ز كيپاسخ هر  ات،يو روا اتيبا توجه به آ - 104

  شود؟گيري انسان ميآيا وجود شيطان مانع اختيار در تصميم - 

  ترين دشمن بشر چيست؟دشمن - 

  فتن اهداف دنيوي چه خواهد بود؟بت اصل قرار گرعاق - 

  هاي آخرتمنع شدن از نعمت -نفس لوامه  - » نداشتم شما تسلطي بر من) «1

  زدن چند نشان با يك تير - نفس اماره  - » كردم دعوت گناه به را شما فقط) «2

  رزدن چند نشان با يك تي -نفس سرزنشگر  -» مرا نه كنيد سرزنش خود را امروز) «3

  هاي آخرتمنع شدن از نعمت - ميل سركش  - » كردم دعوت گناه به را شما فقط) «4

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنویسید: 10گذاري چند از  هدف، )1دين و زندگي(هاي درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 10از هر      
  بوده است؟ 10از  عملکرد شما در آزمون قبل چند     
  چیست؟ امروز آزمون براي شما گذاري هدف    

 

سال اول مباحث نيم
 84تا  8 هاي هصفح

آزمون قبل10چند از آزمون امروزيبرا 10گذاري چند از  هدف   
 

 دقيقه 10  1دين و زندگي 
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  گشايد، چيست؟علت اينكه اعتقاد به معاد پنجرة اميد و روشنايي را به رويمان مي - 105

  كند.ها را هموار ميرود و با شهادت خود راه آزادي انسانانسان به استقبال شهادت مي )1

  برد.مي لذت خود كار از و شودمي ناپذيرخستگي يهمت و العاده قفو انرژي داراي ) انسان2

  ماند.پاداش نميبي آخرت داند هيچ يك از كارهاي نيك او در جهان) انسان مي3

  ) انسان ترسي از مرگ ندارد و همواره آمادة فداكاري در راه خدا است.4

  چيزي هستند؟، معتقد به چه بيننددر باور خداپرستان حقيقي، كساني كه مرگ را هولناك مي - 106

1 (»ما و هلّا هذنيا اياةُالدالح لَهو و ب2  »لَع (»اَلنّاس ،يامذا نهوا ماتوا، فَانتَبا«  

  »الدنيا حياتُنَا الّا هي ما«) 4     »حديثًا اهللاِ منَ اَصدقُ من«) 3

  از عطار نيشابوري همنوايي دارد؟» صعب بر راه خواهد بود كاريتو را چندين پيمبر كرد آگاه / كه «كدام گزينه با بيت  - 107

  است. نشده گفته سخن معاد اندازة به موضوعي هيچ دربارة يكتاپرستي، از كريم بعد قرآن در )1

  نيست. آن بودن غيرممكن بر دليل هرگز انسان براي چيزي بودن بعيد) 2

  اند.داده هشدار آن به بتنس و خبر معاد وقوع از كامل قاطعيت با پيامبران) 3

  است. گريزان نابودي از دارد و جاودانگي و بقا به گرايش كه آفريده ايگونه به را انسان خداوند) 4

  پردازند؟به ضرورت معاد در كدام ابعاد مي» عبثًا خَلَقناكُم اَنَّما اَفَحسبتُم«و » كَالفُجارِ المتَّقينَ نَجعلُ اَم«به ترتيب دو سوال  - 108

  حكمت الهي - ) رحمت خداوند 2    بودن آفرينش حق - ) عدالت 1

  رحمت خداوند - ) حق بودن آفرينش 4    عدالت –) حكمت الهي 3

  باشد؟مي» اَخَّرَ و قَدم يومئذ بِما االنسانُ ينَبؤُا«كدام آيه نتيجة تحقق كالم وحياني  - 109

  »يبعثونَ يومِ برزخٌ الى هِمورائ من«) 2  »اًصالح اَعملُ ارجِعونِ لَعلّى ربِّ قالَ«) 1

  .»بوديم مستضعف و فشار تحت خود سرزمين در ما«) 4  .»بودم فرستاده پيش از چيزي ام زندگي اين براي كاش اي«) 3

  اشند؟توانند تاثير مشتركي بر انسان داشته ببا بررسي كدام آيات به اين نتيجه خواهيم رسيد كه شيطان و دوست نااهل مي - 110

  .»شديممي پيامبر با مسيرهم و همراه كاش اي« - .»داد زينت نظرشان در كردند،مي كه را كاري هر ن،شيطا«) 1

  .»شديممي پيامبر با مسيرهم و همراه كاش اي« - »... و كند ايجاد كينه و دشمني شما ميان در خواهد ...،مي شيطان«) 2

  »كرديم ...نمي انتخاب خود دوست عنوان به را شخص فالن كاش اي« - .»داد زينت نظرشان رد كردند،مي كه را كاري هر شيطان،«) 3

  »كرديم ...نمي انتخاب خود دوست عنوان به را شخص فالن كاش اي« -  »... و كند ايجاد كينه و دشمني شما ميان در خواهد ...،مي شيطان«) 4
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer 
sheet. 

111- The Grand Bazaar of Tabriz is ... crowded place of the city. 
1) much 2) more 3) much more 4) the most 

112- A: I feel very tired today. I Don't want to go to work. 

 B: Oh wait! If you want to feel better, I ... you a hot cup of tea quickly. 
1) am making 2) will make 3) make 4) am going to make 

113- After my grandfather died, his children decided to ... the money that was left from him 
equally between themselves. 

1) collect  2) divide  3) receive 4) increase 
114- According to the new police report, ... 10% of the prisoners had escaped. 

 1) nearly 2) clearly  3) really 4) neatly 
115- This medicine should be used on a/an ... basis, otherwise you won’t get better. 

1) extra 2) daily 3) healthy 4) average  
116- We hope your family and my family can get together for a/an ... like last year. 

1) emergency  2) connection  3) attention 4) celebration 
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. 

 There are only a few scientists and inventors who are famous all over the world. They can help people 
by developing science and health. Their inventions and discoveries play a vital role in our lives. 
 Many years ago, lots of people died because of strange diseases. No one knew the reason till the 
French chemist, Louis Pasteur, solved the problem. Louis Pasteur was born in 1822 in France. He 
got interested in science when he was a young boy. Interesting to know, he found that bacteria are 
living things, and they are the causes of some diseases. He is called the “pioneer of the germ theory”. 
He could save many people by developing this theory. 
 Louis Pasteur was a hard-working man. He spent much time conducting experiments and 
researches. His memory will live on because of developing medicine. He died in 1895. 

117- According to the passage, which sentence is TRUE?  
1) Pasteur was a lazy man.  
2) Pasteur died in the second half of 19the century. 
3) Pasteur died because of a strange disease. 
4) He got interested in science when he was an old man.  

118- We can understand from the passage that … . 
1) only French people are proud of Pasteur 
2) Pasteur could cure all the diseases 
3) Pasteur’s theory developed medicine a lot 
4) people forgot Pasteur after his death 

119- The underlined pronoun “they” in the second paragraph refers to … .  
1) diseases  2) bacteria  3) books  4) thing 

120- The best title for the passage could be “…” . 
1) The Most Famous Scientists and Inventors  
2) Bacteria, the Biggest Human Killers 
3) Developing Science and Technology 
4) A Man to be proud of  

 

 لچة سؤاگذاري قبل از شروع هر درس در دفترهدف
  خود را بنویسید: 10گذاري چند از  هدف، )1زبان انگليسي(هاي درس  گویی به سؤال شروع پاسخلطفاً قبل از 

  توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 10هر         
  ت؟بوده اس 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از        
  چیست؟ امروز آزمون براي شما گذاري هدف       

 

1انگليسي   زبان دقيقه 15
Saving Nature 

Wonders of Creation

 2و  1هاي  درس

آزمون قبل 10چند از  69تا  15هاي   صفحه براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدف   
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 است؟  324هاي سفيد برابر  در كدام مرحله از الگوي زير، تعداد گوي - 121

1( 8   
2( 9   
3( 10   
4( 11   

Aبه نحوي كه به مجموعة كنيم،  عضو جديد اضافه ميB ،11و  Aتهي به هر كدام از دو مجموعة غير  - 122 (A B)  ،6   عضو جديد اضـافه
A)شود. در اين حالت به مجموعة  مي B) (A B)  شود؟  چند عضو جديد افزوده مي 

1( 10   2( 11   3( 12   4( 16   

123 - 7
3آموزان يك كالس در درس رياضي،  دانش 10

اند. اگر تعداد  درس تجديد شده آموزان در هر دو درس فيزيك و نصف دانش آموزان در دانش 5

 اند؟  باشد، چند نفر در هر دو درس قبول شده 64اند، برابر  آموزاني كه حداقل در يكي از اين دو درس تجديد شده دانش

1( 16   2( 24   3( 32   4( 40   
 هاي زير همواره برقرار است؟  چه تعداد از تساوي - 124

cotالف) 
cos sin

  
 

1 cosب)                        1 tan
cos sin


  

  
1

1   

cosپ)  x sin x cosx sin x
sin xcos x


 



3 3

)ت)              1 )( ) tan x
cos x cos x

   21 11 1  

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

ABاز شكل زير،  ABCاگر در مثلث  - 125 
3

 كدام است؟  ACDباشد، مساحت مثلث  3

1( 3
6     2( 3

3   

3( 3     4( 2 3   

xاگر  - 126 y 3 yو  2 x 3 Aباشد، حاصل  16 x x y y 5 3 5  كدام است؟  3

1( 2   2( 2   3( 2 2   4( 5 32   

Aحاصل عبارت  - 127 ( )
 

3 5 60
5 3

9 2 9
3 27 3 3

 كدام است؟  

1( 27 3   2( 27   3( 81   4( 81 3   

Aاگر  - 128 ( ) 2 2 Bو  3  4 28 16 A)گاه حاصل  باشد، آن 3 B)  كدام است؟  2

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

x)هاي معادلة   گر قدر مطلق تفاضل جوابا - 129 ) (k )  2 43  كدام است؟ kگاه حاصل جمع مقادير مختلف  باشد، آن 32برابر با  1

1( 2   2( 2   3( 15   4( 17   

xاگر  - 130  2 هاي معادلة  يكي از جواب( m )x mx m    2 22 1 3 3 m)باشد، جواب ديگر معادله كدام است؟  0 ) 0  

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

  دقيقه 15 )1(رياضيسطحيسهساز كتاب شبيه                                       
  

  

مجموعه، الگو و دنباله/ 
هاي گويا و  انمثلثات/تو
  هاي جبري عبارت
  ها ها و نامعادله / معادله

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

  هاي مختلف حل آن روش
 77تا  1هاي  فحهص

 »2«ـ سطح رياضي
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هـاي   خوار است. كدام گزينه در ارتباط با بخش دهندة لولة گوارش نوعي حشرة گياه شكل مقابل نشان  - 131

 است؟  نادرست ،شده در آن مشخص

 

 .شدن ماده غذايي است  ذخيره شدن و نرممحل ، 1) بخش 1

  .شود ترشحات آنزيمي معده وارد مي، 2بخش به ) 2

  كنند. شدن بيشتر مواد غذايي كمك مي هايي دارد كه به خرد ، دندانه3خش ) ب3

  .محل عبور مواد گوارش نيافته است، پس از روده قرار گرفته و 4) بخش 4

 صحيح است؟ » هر نوع ليپيد داراي گليسرول«چند مورد دربارة  - 132

 .ا نيز وجود دارنده شوند در اين مولكول ها ديده مي عناصري كه در ساختار كربوهيدراتالف) 

  ب) در كنترل ورود مواد به ياخته و خروج مواد از ياخته نقش دارد.

  متصل است. ها و كلسترول پروتئينج) در ساختار غشاي ياخته، به انواعي از 

 .ددر ذخيره انرژي نقش مهمي دار و د) واجد مولكول اسيد چرب است

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

 كند؟  درستي تكميل مي كدام گزينه عبارت زير را به - 133

 » اندام .................. داراي توانايي .................. است.هر  همانندترين اندام لولة گوارش،  در دستگاه گوارش انسان، طويل«

 ها به آمينواسيدهاي سازنده آبكافت پروتئينهايي براي  توليد آنزيم - اي شكل لولة گوارش ) كيسه1

   اي براي از بين بردن اثر اسيدي كيموس ترشح ماده - ي پروتئاز قوي و متنوعها ) سازنده آنزيم2

  پروتئازآنزيم  و ترشح ساخت - ها ) آغازگر گوارش شيميايي كربوهيدرات3

   ايجاد حركات كرمي - ) سازندة تركيبات گوارشي فاقد آنزيم4

 كند؟  درستي تكميل مي كدام گزينه عبارت زير را به - 134

 ..................»طور حتم  .................، بهتنفس به شيوة .«   

 شود.  داران يافت مي در گروهي از مهره -يآبششي همانند پوست) 1

  .شود تنها در جانوران آبزي انجام مي -) نايديسي همانند آبششي2

 است.در هر جانور داراي آن تنها روش براي انجام تبادالت گازي  - ) ششي همانند نايديسي3

  گيرد. فقط در نواحي محدودي از بدن جانوران داراي آن صورت مي - بششي برخالف پوستي) آ4

  دقيقه 10 )1(شناسيزيستسطحيسهساز كتاب شبيه                                     

  
دنياي زنده/گوارش و جذب   

مواد/ تبادالت گازي/گردش 
  مواد در بدن

صل و ف 3تا فصل  1فصل 
تا پايان تشريح قلب  4

  گوسفند
 51تا  1هاي  صفحه

 »2«ـ سطح زيست 
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}
}

}
A

B

C

 درستي بيان شده است؟، به»است  داراي خون تيره كه مستقيماً با قلب انسان در ارتباط  هر رگ«چند مورد، در رابطه با  - 135

 شود. يرساني به بخشي از ماهيچة قلب م مانع از اكسيژن قطعاً  ،الف) بسته شدن آن

  .خون موجود در آن نيازهاي تنفسي و غذايي قلب را تأمين كرده استب) 

 كند.  تري دارد، وارد مي تر است و ديوارة نازك اي از قلب كه كوچك ج) خون خود را به حفره

  .شود سبب سكتة قلبي مي  بسته شدن آند) 

  صفر )4   3) 3  2) 2  1) 1

 است؟ نادرست، »كه به تعداد چندين عدد درون سيتوپالسم ياختة جانوري وجود دارد اييا ساختارهيها  اندامك«كدام گزينه دربارة  - 136

 .دهد اي را در سيتوپالسم انجام مي تحت كنترل هسته ياخته كار ويژه) 1

 ها براي تجزيه مواد باشد. تواند واجد انواعي از آنزيم ) مي2

 .انرژي الزم را براي ياخته فراهم كندتواند  مي )3

 .به غشاي خارجي هسته متصل باشد) ممكن نيست 4

 است؟  نادرستهاي يك فرد سالم و بالغ در هواي عادي است. با توجه به اين نمودار كدام گزينه  منحني مقابل، مربوط به تعدادي از دم و بازدم - 137

 اي منقبض شود.   ، نياز نيست هيچ ماهيچهC) براي ثبت موج 1

  ترسيم شده است.  اسپيرومتر) اين منحني توسط دستگاهي به نام 2

   شود. تر مي كم، A هاي فاصله بين موج) در هنگام قرار گرفتن در ارتفاعات، 3

  شود. مي واردا ه شش به هواليتر  ميلي 3000، حدود B) در هنگام ثبت موج 4

 است؟  نادرستكدام گزينه دربارة كيسة صفرا  - 138

 . تركيب ذخيره شده در آن حاوي گروهي از ليپيدها است) 1

 . با دوازدهه است مجاورتبخش كوچكي از آن در ) 2

  كند. ها و خنثي كردن حالت اسيدي كيموس كمك مي سازد كه به گوارش چربي اي مي ماده) 3

  . كند هاي حلقوي در لوله گوارش كمك مي چيندر بخش داراي ها  ) به گوارش چربي4

 توان گفت بيني همانند ..................  در رابطه با بخش هادي دستگاه تنفس انسان سالم، مي - 139

 كند. ها ايجاد مي يمانعي در برابر ورود ناخالص –انتهايي   ك) نايژ1

 دار ندارد. ا ياختة مژكدر ابتداي ساختار خود پوست نازكي دارد، ام - ) ناي2

  .حاوي مواد ضد ميكروبي استداراي ترشحات  -ها ) نايژك3

  .هايي با ديوارة نازك جهت گرم كردن هواي تنفسي است اي وسيع از رگ داراي شبكه - ) ناي4

  …قطعاً  …در هر جانور داراي  - 140

 . گيرد شيميايي مواد در معده صورت ميگوارش  - دان ) چينه1

  رسد.  اي در لولة گوارش به اتمام مي ياخته گوارش برون -در پيكر خود  ختهبيش از يك يا) 2

  شوند.  هاي لولة گوارش ساخته مي هاي گوارشي درون اندام همة آنزيم - ) لولة گوارشي3

  .هاي گوارشي را دارند توانايي ترشح آنزيماين حفره،  پوشاننده هاي ياختهگروهي از  - ) حفرة گوارشي4
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ليتر  160يكي از يكاهاي حجم متداول براي بيان توليدات نفتي و پتروشيمي است كه تقريباً معادل  »بشكه« - 141

كند. آهنگ متوسط توليد نفـت   بشكه نفت خام توليد مي 5400روز  هاي نفتي در هر شبانه يكي از چاه .باشد مي

 ساعت فرض كنيد.)  24روز را  متر مكعب بر ثانيه است؟ (هر شبانه چند دسيخام توسط اين چاه تقريباً 

1( 5   2 (10   3( 15    4( 20   

Aه جنس يكي از فلزي با چگالي داريم ك cm10دو مكعب مشابه به طول ضلع  - 142
g

cm
  Bو ديگري از فلزي با چگالي  312

g
cm

  38 

دست  صورت حجم آلياژ به اين در ،هر دو را ذوب و با يكديگر آلياژ كنيم باشد و Bدو برابر جرم مكعب  Aجرم مكعب اگر  .ساخته شده است

 نظر كنيد.)  است؟ (از تغيير حجم در اثر آلياژ شدن صرف چند كيلوگرمخواهد شد. جرم آلياژ  cm31400 با آمده برابر

1( /14 4   2 (18   3( 20    4( 24   

143 - برابر با كند مايع به كف ظرف وارد مي ستون ر از مايع است و فشاري كهدر شكل زير مخروط پ Pa3600  1 ،اسـت
مـايع داخـل ظـرف     3

كنـيم.   را در يك ظرف مكعبي خالي مي بقيه ريزيم و مي ،سطح مقطع آن با مخروط يكسان است كهاي  را در يك ظرف استوانه شكل مخروطي

اي و مكعبي  مايع به كف ظرف استوانه طرفصورت فشاري كه از  در اين  اي باشد، اگر سطح مقطع ظرف مكعبي نصف سطح مقطع ظرف استوانه

 پاسكال است؟  چند از راست به چپ ترتيب به ،شود وارد مي

1( 1200 ، 2400   

2 (1200 ، 3600   

3( 400  ، 1600   

4( 400 ، 800   

در حـال تعـادل    نيشـد ناست، سه مـايع مخلـوط    cm24رابر با بها  آن در تمامي قسمت هاي شاخهسطح مقطع ير كه شكل ز Uدر لولة  - 144

متر مكعب كاهش يا  را ............. سانتي Aشكل يكسان شود، بايد حجم مايع  Uدر دو شاخة لولة  Cهستند. اگر بخواهيم ارتفاع سطوح مايع 

Cافزايش دهيم. (مكعب متر  را ........... سانتي Bحجم مايع  B A
kg kg kg, ،
m m m

     3 3 31600 800 1200( 

1( 40  ،300   

2 (160  ،300   

3( 160   ،240   

4( 40  ،240   

  دقيقه 15 )1(فيزيكسطحيسهساز كتاب شبيه                                     
  
  

هاي  گيري/ ويژگي فيزيك و اندازه
مواد / كار، انرژي و توان  فيزيكي 

تا پايان 3و فصل  2، فصل 1فصل 
 كار انجام شده توسط نيروي ثابت

   60تا  1هاي  صفحه

 »2«ـ سطح فيزيك 
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سمت راست است و جيوة درون لوله در حال تعادل است. اگر شكل زير، شعاع مقطع شاخة سمت چپ دو برابر شعاع مقطع  Uدر لولة  - 145

چند پاسكال نسـبت بـه حالـت قبـل تغييـر       Mروغن در شاخة سمت راست بريزيم، بعد از ايجاد تعادل فشار در نقطة  cm68به ارتفاع 

gكند؟  مي g N( / / ، g )
kgcm cm

    3 313 6 0 8 [Ã¼½و10 ¸ü»n  

1( 1088   

2 (5440   

3( 5440    

4( 1088   

/ ،شود ) وارد مي2) و (1( هاي لوله بستة انتهايبه  از طرف جيوه نيرويي كه اندازة اختالف اگر در شكل زير - 146 N56 صـورت   شـد، در ايـن  با 8

Nچند كيلوپاسكال است؟ از طرف جيوه ) 1(  لولة بستة فشار وارد بر انتهاي g(P Pa , g , / )
kg cm

   5
0 310 10 13 6  

1( 32    

2 (68   

3( /59 2    

4( /72 8   

فشار مخزن گاز  .يابد اگر شير باالي مخزن را باز كنيم، در اين صورت فشار مخزن گاز كاهش مي است. Pفشار مخزن گاز  ،مطابق شكل زير - 147

ــه         ــرف لولــ ــايع در دو طــ ــطح آزاد دو مــ ــاع ســ ــتالف ارتفــ ــا اخــ ــيم تــ ــاهش دهــ ــد كــ ــد درصــ /را چنــ cm21 ــود؟  2 شــ

)g g/ ، P cmHg
cm cm

    03 313 6 1 [Ã¼½و76 JA( 

1( 5   

2 (10   

3( 15    

4( 20   

g/
cm

  13 6 3



 26: ةصفح                                          صاصي پاية دهم تجربياخت  دي 12آزمون هديه 

طور كامل  به Bو بار ديگر در ظرف  Aبار در ظرف  را كه از انتهاي يك نيروسنج آويزان است، يك kg2مطابق شكل زير، جسمي به جرم  - 148

 ترتيب از راست به چپ چگالي كدام مايع  باشد، به N12و  N16ترتيب برابر   دهد، به بريم. اگر عددي كه نيروسنج در هر حالت نشان مي فرو مي

N(gاست؟  Bچند برابر نيروي شناوري در ظرف  Aتر و نسبت نيروي شناوري در ظرف  بيش )
kg

 10  

1( ، A1
2   

2 (، B1
2   

3( ، A2    

4( ، B2   

/اگر هر دقيقه  ،در شكل زير - 149 L14 ترين تنـدي جريـان آب    ترين و كم عبور كند و اختالف بيش اي هيصورت جريان ال به آب از داخل لوله 4

/m با برابر
s

0 )متر است؟  نتيصورت قطر لوله در قسمت پهن لوله چند سا باشد، در اين 75 )  3  

1( 2   

2 (4   

3( 8    

4( 16   

شود تا به باالي آن برسد. اگر نيروي اصطكاك در  باال برده مي m10به طول  يدار روي سطح شيب kg50مطابق شكل زير، جسمي به جرم  - 150

 چند ژول است؟  جايي اين جابه طي مسباشد، كار كل انجام شده روي ج N30 آن برابر با ثابت و اندازة مقابل حركت جسم

1( 200   

2 (700   

3( 2700    

4( 4700   
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 است؟ درستناكدام گزينه   - 151

  است. هاي عنصر ميانگين ايزوتوپاي عنصرها، همان جرم اتمي  ) جرم نشان داده شده براي هر عنصر در جدول دوره1

  تر است. كنزدي ،تر سبكباشد و جرم اتمي ميانگين آن به جرم ايزوتوپ  ) كلر در طبيعت داراي دو ايزوتوپ مي2

  است.  amu1جرم اتمي ميانگين هيدروژن دقيقاً برابر ) 3

  جرم اتمي ميانگين است. ،رود براي يك نمونه طبيعي عنصر به كار مي كمي ) جرمي كه در محاسبات4

17است؟ ( صحيحهاي زير كدام گزينه  با توجه به تركيب - 152 8 15 6 16Cl, O, P, C, S( 

 سولفيد ت) كربن دي  كلريد  پ) فسفر تري  ب) كربن مونوكسيد  اكسيد  رد ديالف) گوگ

  با يكديگر برابر است.» ت«و » الف«دو تركيب  در ساختار لوويس هاي پيوندي جفت الكترون شمار هاي ناپيوندي به جفت الكترون شمار) نسبت 1

  است. تر كمها  ساير تركيب اين تعداد در از ،ر واحد فرموليدر ه »پ«تركيب  هاي سازندة اتم ظرفيت ةهاي الي ن ) مجموع الكترو2

  اند.  رسيدهنتايي پايدار  ها به آرايش هشت همة اتم» ب«در تركيب ) 3

ساختار  دربا اين نسبت » الف«تركيب  در ساختار لوويس هاي پيوندي جفت الكترونشمار  به هاي ناپيوندي جفت الكترون شمارنسبت ) 4

  برابر است.  اكسيد گوگرد تري لوويس

 هاي داده شده با هم يكسان است؟ در كدام گزينه بار كاتيون همة تركيب - 153

1 (CuS ، CuCl ، Cu O2   2 (FeN ، FeCl ، CaS3   

3 (Cu P ، AgCl ، Li O3 2   4 (FeO ، FeN ، FeS  

 است؟ نادرستچه تعداد از مطالب زير  - 154

  رسند. شود، آنيون و كاتيون به آرايش گاز نجيب يكسان مي وري خاك كشاورزي استفاده مي براي افزايش بهرهكه  آهك) در الف

  .كند را قرمز مي pHكنند كه رنگ كاغذ  توليد مي هايي تركيباكسيدهاي نيتروژن و گوگرد در واكنش با آب باران ب) 

  رود. تنان) از بين مي ها (گروهي از كيسه سيد حل شده در آب، اسكلت آهكي مرجاناك پ) با افزايش ميزان كربن دي

  ) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1

/برابر X12اگر جرم اتمي ميانگين عنصر - 155 amu24  كدام است؟ bبه aهاي زير باشد، نسبت و اين عنصر داراي سه ايزوتوپ با ويژگي 3

 

1 (5/5   

2 (5/8   

3 (5   

4 (8   

 درصد فراواني ها تعداد نوترون ايزوتوپ

 a 12 اول

 10 13 دوم

 b 14 سوم

  دقيقه 10 )1شيمي (سطحيسهساز كتاب شبيه                                      
    

كيهان زادگاه الفباي هستي/ 
  ردپاي گازها در زندگي

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

 60تا  1هاي  صفحه

 »2«شيمي ـ سطح  
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nاليةدر اتم هيدروژن، اگر يك الكترون از  - 156  nاليةبه  5   دارد. ……انرژي  ……در مقايسه با شده   نشرمنتقل شود، نور  2

 تر بيشانحراف را در هنگام عبور نور سفيد از منشور دارد ـ  ترين بيش) نوري كه 2    تر رنگ شعله سديم ـ كم) 1

  تر  طبيعي ـ بيشحاصل از سوختن كامل گاز   ) رنگ شعله4    تر ) رنگ شعله ليتيم ـ كم3

 دو عنصر اين كه مربوط به آرايش الكتروني اتم اي قرار داشته باشند، با توجه به جدول زير چهارم جدول دوره ةدر دور Bو Aهاياگر عنصر - 157

 ها را از راست به چپ بخوانيد.) (گزينه ؟باشد تواند نميكدام گزينه ترتيب  به yو  x، است

2lها با تعداد الكترون 1ها با تعداد الكترونl 0ها با تعداد الكترونl  

10x 8  A 
y127 B 

  

1( 4 19   2(0 12   3( 5 15   4 (10 16  

Aها در يون ها و نوترون اگر تفاوت شمار الكترون - 158 64 0lچند الكترون با عدد كوانتومي فرعـي  Aاتم آرايش الكتروني باشد، در 8برابر  2  

 به ترتيب از راست به چپ كدام است؟  ،پر آن هاي الكتروني نيم زيراليه تعدادوجود داشته و 

1 (0 7     2(1 8     3(1 7     4(0 8     

49/ اتم هيدروژن پرتوزا است بعد از گذشت 410املطبيعي هيدروژن كه ش ةهاي جدول زير در يك نمون با توجه به داده - 159 اتم  ... سال،  28

 .... هاي پايدار در آن  درصد ايزوتوپ از بين رفته است.هيدروژن پرتوزا 

7
1 H 

6
1 H 5

1 H 4
1 H 3

1 H 2
1 H 1

1H 
  تعداد ايزوتوپ

 ويژگي ايزوتوپ

/  232 3 10 
 ثانيه

222 9 10/  
 ثانيه

229 1 10/  
 ثانيه

221 4 10/  
 ثانيه

٣٢/١٢  
 سال

 نيم عمر پايدار پايدار

  

 ماند.  ـ ثابت مي625  )2    يابد. افزايش مي ـ 625)1

  يابد.  ـ افزايش مي9375 )4    ثابت مي ماند.ـ  9375)3

تـرين   (كامـل  .جـاي دارد  sدر دستة  ……در دورة چهارم قرار دارند و عنصر  ……و  …… يعنصرهاجدول زير، هاي  با توجه به داده - 160

 ).گزينه را انتخاب كنيد

A يون 3 B 2 C 2 D 
 p63p63d103 p62 آخر ةايش الكتروني زيراليآر

  

1(A C , A  2(D C , A  3(A D , B  4(D C , B  
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