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   3: ةصفح   دهم عمومي پاية                     97آبان  4آزمون  -) 2( پروژة  
 

 
  

 كند؟ بيت زير را كدام واژه پر مي - 1

 »گراز )دندان( از يشك ...كه ننديشد شير  زان/  نتوان جست خالفش به سالح و به سپاه«

  زهي )2        شكن )1
  يله )4        كام )3

 معنا شده است؟  نادرستي زير  ها چند تا از واژه - 2

 شور: زن غلغله/  سرگشته: خيره/ شتابنده : تيزپا /ردن ك درنگ آوردن، بهانه :تعلّل / زيور : پيرايه/ حيات : برازندگي«
: نادره/ كليد : مفتاح /ميدان جنگ : معركه/ گل  ي بوته: گلبن/ پشت گردن  :قفا/ گشايش : فرج/ غوغاكنان  و

 »شوق: نمط /مانند  بي

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

 ترتيب به چه معناست؟به » تيمار«و » مستغني«هاي  هر يك از واژه - 3

  نيازمند، تصوير) 2        داشت نياز، نگاه بي) 1
  نياز، جغد) 4        نيازي، ناقص بي) 3

 اماليي دارد؟ نادرستيمتن زير چند  - 4

 خويش ي قبيله پيران و كن نيكي ايشان با باشد طاقت كه چندان. را خويش شناس باش؛ خاصه قرابت سزا، حق رنج هيچ كس ضايع مكن و همه كس را به«
 ناايمني، مقدار به زود شوي ناايمن بيگانه از اگر و ديد بتواني نيز عيب بيني همي ايشان هنر كه همچنان تا مباش مولع ايشان به وليكن دار، را حرمط
 ».از آموختن، ننگ مدار تا از ننگ رصته باشي و گردان ايمن وي از را خويش

  .يي نداردنادرستي امال) 4    يكي) 3    دو تا) 2    سه تا  )1
  الخطّي دارد؟ اماليي يا رسم نادرستيكدام بيت  - 5

 چو چندي برآيد ببخشش گناه/  يكي را كه معزول كردي ز جاه )1

 ، نبرد طناب املفتدابي/  نويسنده را گر ستون عمل) 2

 وگر خشم گيري شوند از تو سير/  چو نرمي كني خصم گردد دلير) 3

 نه است اح و مرهمن كه جرّز و رگچ/  در به است مه درشتي و نرمي به) 4

  شود؟ ي ادبيات تعليمي بيشتر ديده مي در كدام بيت جنبه - 6
 كه غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد/  تنور الله چنان برفروخت باد بهار )1

 كمان ابروي يارم چو وسمه بازكشيد/  شكسته گشت چو پشت هالل قامت من )2

 گر اعتماد بر الطاف كارساز كنيد/  ندرد به جان دوست كه غم پرده بر شما )3

 چه نبود در نگارستان خط مشكين غريبگر/  بس غريب افتاده است آن مور خط گرد رخت )4

 شده مضارع اخباري است؟ كدام فعل مشخّص - 7

  گردد    من گدا گردم و نامش به داللت برود / هاي محبت گردد  ار مالك غم جانم) 1
  آورد مي    آورد   يم واريدر د ديكه رو از شرم آن خورش/  م قصر او روشنز با دميد   يم فروغ ماه) 2
  شنود مي    شنود صيت شهپرم طاووس عرش مي/ شكر خدا كه باز در اين اوج بارگاه ) 3
  رسانم    مملوك اين جنابم و مسكين اين درم/  شاها اگر به عرش رسانم سرير فضل) 4

  ه است؟ي معنوي رخ داد در كدام بيت حذف به قرينه - 8
 ستا سبحه بدرم كه وقت زنار/  ستا ايمان بهلم كه نوبت كفر) 2  ستا ام يار بر نام مهينه قرعه/  ستا م رطلا در كام كهينه جرعه  )1

 ستا دستار مهل كه بر سرم بار/  ستا كه در كفم بند تسبيح ببر) 4  ستا مطرب زيري كه حالتم زار/  ستا كه عشرتم خام		جامي		ساقي) 3

 ترتيب كدام است؟  در بيت زير به» ضمير پيوسته«و نقش دستوري » خود«وري نقش دست - 9

 »صدف در كنارش به جان پروريد/ چو خود را به چشم حقارت بديد «

  مفعول، مفعول) 4     اليه مفعول، مضاف  )3   اليه متمم، مضاف) 2    متمم، مفعول )1
 در بيت زير يكسان است؟» گوش«ي  ژهشده، با نقش دستوري وا ي مشخّص نقش دستوري كدام واژه -10

 »تا نباشد در پس ديوار گوش/ چه گويي هوش دار  پيش ديوار آن«

 دل    مرا سر اين گفتگو نبود ي ديوانه/  تو ز ره برد، ورنه هيچ ي را فسانه دل )1

 آب    گيرم كه خود مرا به درت آبرو نبود/  چشم منت نيز دل بسوخت آبآخر بر ) 2

 خاك    كو نبود خاكدر كوي آن نگار مگر /  ر چه آوردي، اي صبا؟مشكم ز زلف غي) 3

   خسرو    نبودگر گويمت كه دل به كجا رفت، گو /  دلي بساز د خو كن و با بيربه د خسرو) 4

)1( و نگارشفارسي
  )1(فارسي 

ستايش، ادبيات تعليمي 
)چشمه، از آموختن، ننگ مدار(

  27تا  10هاي  صفحه
  )1(نگارش 

  پرورش موضوعستايش، 
  25تا  11هاي  صفحه

دقيقه 20
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   4: صفحة   دهم عمومي پاية                     97آبان  4آزمون  -) 2(پروژة     
  

 

 .خ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير داردپاس )شاهد(آزمون گواه    
 

 ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» آميزي، كنايه تشبيه، جناس، حس«هاي  با توجه به ابيات، آرايه -11

  يادگاري كه در اين گنبد دوار بماند/ تر  ق نديدم خوشاز صداي سخن عش) الف
  گوشمالي ديدم از هجران كه اينم پند بس/ من كه قول ناصحان را خواندمي قول رباب ) ب
  آباد و گلگشت مصلّا را  كنار آب ركن/ بده ساقي مي باقي كه در جنّت نخواهي يافت ) ج
  گيرد گيرد اين آتش، زماني ور نمي اگر مي/ من آن آيينه را روزي به دست آرم سكندروار ) د

  ج، د، الف، ب) 4  د، الف، ب، ج) 3  د، ج، الف، ب) 2  الف، ب، ج، د) 1
    .در معناي مجازي به كار رفته است... ي  گزينه جز بهها  ي گزينه در همه» سرو«ي  واژه -12

  ي سرو خرامانت شوم تا فداي سايه/ اي بر من فكن  اي سهي سرو خرامان سايه) 1
  كند؟ شود ياد سمن نمي همدم گل نمي/ كند؟  سرو چمان من چرا ميل چمن نمي) 2
 نسبت قد تو با سرو روان نتوان كرد/ ماند سرو  راستي گرچه به باالي تو مي) 3

  هركه را در طلبت همت او قاصر نيست/ عاقبت دست بدان سرو بلندش برسد ) 4
   . معنايي يكسان دارد. . . ي  هگزين جز بهها  ي گزينه در همه» راست«ي  واژه -13

  بر زبان بود مرا آن چه تو را در دل بود/ راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاك ) 1
  ي يار راست چون عارض گلگون عرق كرده/ ژاله بر الله فرود آمده هنگام سحر ) 2
  همي گرد بر شد به خورشيد راست/ ز سوي خزر ناي رويين بخاست ) 3
 ي مشكين رسنا در فكنده به گلو حلقه/ به كردار يكي لَعبگر است  فاخته راست)  4

   ها متفاوت است؟  مفهوم كدام گزينه با ساير گزينه -14

  خاك را جز باد نتواند پريشان داشتن/ باد بيرون كن ز سر تا جمع گردي بهر آنك ) 1
  چون شنيد انجام فرعونان و عاد/ عاقل از سر بنهد اين مستي و باد ) 2
  مبادا كس به زور خويش مغرور/ مغروري كاله از سر شود دور ز ) 3
  زان كه دارد صد بدي در زير او/ هان مشو مغرور ز آن گفت نكو  ) 4
    ؟نداردبيت كدام گزينه مفهوم مشتركي با ساير ابيات  -15

  گفت بر هر خوان كه بنشستم خدا رزاق بود/ اي در كار كرد  بر در شاهم گدايي نكته) 1
  نهد قسمت هر يك به پيشش مي/ دهد  ا رزاق روزي ميجمله ر) 2
  ي نامد ازو روزي به درد»يا رب«/ نيز روزي با خدا زاري نكرد ) 3
  رسان خداي است رزاق و روزي/ گرم نيست روزي ز مهر كسان ) 4
   .با عبارت زير قرابت مفهومي دارند. . .  جز بهها  ي گزينه همه -16

 ».يمتا راست، تمام نشده، دروغ نگو«
  ور ببارد بر او بال چو تگرگ/ مرد بايد كه راستگو باشد ) 2  همان دوري از كژي و كاستي/ نديديم چيزي به از راستي  )1
  ها نشايد نهفت ز من راستي/ ها كه گفت  بگويم بدو آن سخن) 4  كسي كاو راستگو شد محتشم گشت/ ز كژگويي سخن را قدر كم گشت ) 3
  ؟نداردقرابت مفهومي » نماي جوفروش مباشمگند«كدام گزينه با مفهوم  -17

  يپوش دهيپوس جو گندم در كه/ ي جوفروش ينماگندم آن تو )2  يكار جو چون درود نتوان گندم/ ي پندار غلط يهم جانا رو رو )1
  ينماگندم و است جوفروش نيا كه/ ي گرا فروشانگندم بازار به )4    پرخارند و صورتند گل همه/  جودارند ينما گندم همه )3
  در كدام گزينه آمده است؟ » .مشوبه هر نيك و بد، زود شادان و زود اندوهگين «مفهوم عبارت  -18

  رنج ز ينال چه و گنج به يناز چه/  سپنج يسرا اندر دل يبند چه )2  يزندگان يشاد ز ديبفزا كه/ ي توان تا را دل دار يشاد به )1
  يپنهان يهاگنج بود رنج ريز كه/  اوست حاصل وصل چو هجرت غم از ننالم )4  نگشود كارم ناله ز دمينال گر/  نگشاد دل امخنده ز دميخند گر )3
  آرزوي شاعر كدام بيت با عبارت زير نزديكي معنايي دارد؟ -19

شان زير آن  شود و همه و دست و پايشان بشكند يا ديوار روي سرشان خراب سقوط كنند باال آن از خواست مي دلش. رفت مي كرد و ها مي پشتش را به آن«
    ».بميرند

  يدر قلزم حمرا شو انيغرقه همچون قبط/  تاج ملك مصر تخت و وش از   فرعون بگذري )1
  خرابت اميرب مكناد آفت ا اي/ ي افروز كه منزلگه انس قصر دل يا) 2 
  حسن سلطان تيرا داقبال با تيآ/ اع ارتف نيا را تا بود ديخورش تيرا) 3
  ادوار روزگار از و فاسد است نيتا كا/  ملك تو بازار رونق شهيبادا هم )4
   در كدام بيت نماد جدايي است؟» ديوار« -20

  در و واريتو د داريد مست از/  جوان و ريگفتار تو پ هوال) 1
  نبود يواريو د يكوبش سنگ يسر ب چيه/  مپرس دم،يا ده زاهدان كردم، چه يكو ريس )2
  باش واريد ي يهسا ينباش گر   ي چتر شاه/ د مبا ينفع   ينشان داغ ب تهمت كس چيه )3
  يوارياو نخواهدبود د اديو  ما انيم/  سهل است يعمد او و در واريمنعم ز دكند  )4
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   5: صفحة                               دهم عمومي پاية                     97ان آب 4آزمون  -) 2(پروژة      
 

  
 

21- عيحيحن الص الّذي هللا  الحمد« :ه الشّريفةفي ترجمة هذه األيخلق الساألو  ماواتو ج الظّ علَرضو النّور لمات«  
  !و روشنايي و تاريكي را بنا نهاد ها و زمين را خلق كرده سمانآ ،اهللا )1
  !قرار داد تاريكي و روشنايي راها و زمين را خلق كرده و  مانسپاس براي اوست كه آس) 2
  !ها و نور را نهاد ستايش براي خداست كه آسمان و زمين را آفريد و تاريكي) 3
  !ها و روشنايي را نهاد را آفريد و تاريكي ها و زمين خدايي است كه آسمان ستايش از آنِ) 4
  »!العامةِ المكتبةِفارسي في  - عربي مستعيناً بمعجمٍإلي الفارسية  ةِالعربي ترجمت نصاً قَصيراً باللّغةِ«: عين التّرجمة الصحيحة -22

  !بي ترجمه كردمعربي در كتابخانه به عر - متني كوتاه به زبان عربي را با استفاده از فرهنگ لغت فارسي )1
  !به زبان فارسي ترجمه كردم عربي - فارسي نامه با كمك لغتعمومي  يك متن كوتاه عربي را در كتابخانة) 2
  !عمومي به فارسي ترجمه كردم فارسي در كتابخانة - هنگ لغتي عربيمتني كوتاه به زبان عربي را با كمك فر) 3
  !كردم عمومي ترجمه مي فارسي در كتابخانة - ربيع متن كوتاه به زبان عربي را با كمك فرهنگ لغت) 4
  :رجمة للعبارات التّاليةفي التّ الخطأعين  -23

  !خرم است، پس آن را نمي گران ،همراه قيمت اين تلفن: »!مة ذلك الجوال غالية فما اشتريتهكانت قي« )1
  !نوشتن روي ديوار خيابان ششم غيرمجاز است: »!جدار الشارع السادس غيرُمسموحالكتابة علي «) 2
  !روز شنبه در بيمارستان بستري شد مرد مصدوم در: »!رقَد الرّجل المصدوم في المستشفي في يوم السبت«) 3
  !ي كوشا شدآموز دانش، در سال تحصيلي جديد ،آموز مردود دانش :»!اً في السنة الدراسية الجديدةدالرّاسب طالباً مج البصار الطّ«) 4
24- ن الصحيحعي:  

1( »نا ما خلقتپروردگارا، اين باطل را تو خلق نكردي: »هذا باطالً رب!  
  !كسي كه چشم به راهش هستيم خواهد آمد: »!ظرهتسوف يأتي الّذي نن«) 2
  !اي فرزندم، به ابر نگاه كن :»!يا بنَّي، اُنظر الي الغيوم«) 3
  !انديشند مردم در آفرينش آسمان و زمين نمي: »!رضِماوات و األاس في خلقِ السرُ النّال يتفكّ«) 4
  :معاً غيرصحيحمتضاده و مترادفه عين جواباً  -25

  وحممس= ممنوع / نور ياء ض) 2    شاهد= شهيد / شراء بيع  )1
  مجتهد= مجِد / رخيص ثمين ) 4    غريب= بعيد / اريس عين ) 3
  »!منه مطَرَه؟ …فَمن  …اُنظُر إلي «ما هو المناسب للفراغينِ؟  -26

  زانَ -السحاب) 4  أوجد -الجذوة) 3  أنزَلَ -الغَيم) 2  أنزَل -صونالغُ )1
  :عين الصحيح للفراغ حسب المعنَي -27

  أربعة  !:ورٍهشُ … كُلِّ فَصلٍ منَ السنةِ عدد شُهورِ) 2  الخضراء : !…رات عند مشاهدةِ اإلشارةِتَقف السيا) 1
  سوف       !:أساعدك، فأعتَـذر …مع األَسف ) 4            المشْمش: !فاكهةٌ لَونُها أصفَرُ …) 3
  :في استخدام الضّمير المناسب حيحالصعين   -28

  )نحن!: (ما أخبرَنا عما وقع الليلة الماضية … )2    )هي!: (تترجم المتون العربية باللّغة اإلنجليزية … )1
  )أنتنّ!: (ترحمينَ الحيوانات كلّها … )4    )أنت!: (تقدمت كثيرة في الشّهور األخيرة … )3
  جزء الحروف األصلية؟» النون« ليستفي أي عبارة  -29

  أنصار) 4  انتقام) 3  انهدام) 2  انتظار )1
  :اليةحول أوزان الكلمات التّ الخطأعين  -30

  )فاعل(راسب ) 4  )ةفَعيلَ(رخيصة ) 3  )مفتَعل(منزَجِر ) 2  )فعولم(مسموح  )1

دقيقه 15)1(زبان قرآن ،عربي

  ذاك هو اهللاُ
  1درس 

 10تا  1هاي  صفحه
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 استعدادهاي گوناگون خويش را به كمال رساند؟ ،هايي است كه از طريق آن دنبال هدف چرا انسان به -31

    .نهايت طلب است انسان داراي روحية بي )1
  .را انتخاب كند انسان خود بايد هدف از خلقت خود را بشناسد و آن) 2
  .اي فراوان از استعدادهاي مادي و معنوي است انسان داراي مجموعه )3
  .كند لغورا سرگرم كارهاي  انسان بيهوده آفريده نشده است كه خود) 4
 دهد؟ توانايي مشخص كردن چه چيزي را به انسان مي ،استلزام انتخاب اهداف خود با نگاه درست مستلزم چيست و اين -32

  هاي مختلف ميان انسان  ريشة اختالف در هدف -ر و مالكمعيا) 1
  نهايت طلب و استعدادهاي متنوع انسان هاي همسو با ميل بي هدف -معيار و مالك) 2
  اي متنوع انساننهايت طلب و استعداده هاي همسو با ميل بي هدف - بينش و نگرش خاص خود )3
  هاي مختلف ميان انسان  ريشة اختالف در هدف - بينش و نگرش خاص خود )4
 ، چه چيزي را بايد بداند؟»هر كس نعمت و پاداش دنيا را بخواهد«سورة نساء  134با توجه به آية  -33

1( »ا شاكراً و امماوات و األرض و ما بينهما العبين«) 2    »ا كفوراًامو ما خلقنا الس«  
  »فألهمها فجورها و تقواها«) 4    »فعند اهللا ثواب الدنيا و اآلخرة« )3
است و انسان به دنبال چيزي  …برخالف ديگر موجودات،  ،آمده و حركت انسان به سوي هدف …دار بودن جهان خلقت در قرآن كريم، با تعبير  هدف -34

  …است كه 

  .اهداف مشخص دارد - ارياختي - هديناه) 2    .پذيرد هرگز پايان نمي -اختياري - حق )1
  .اهداف مشخص دارد - طبيعي - هديناه) 4    .پذيرد هرگز پايان نمي - طبيعي - حق )3

 شود؟ در كدام آية مباركه مشاهده مي» اي به اين جهان گام نهاده است هر موجودي براساس برنامة حساب شده«مفهوم  -35

  »نيا و اآلخرةاهللا ثواب الد عندف«) 2  »السماوات و االرض و ما بينهما العبينو ما خلقنا « )1
  »سعيها و هو مومناآلخرة و سعي لها  من اراد« )4  »ياي و مماتي هللا رب العالمينو مح نسكيقل ان صالتي و « )3

 ها چيست؟ ارسال پيامبران و پيشوايان پاك و دلسوز توسط خداوند براي انسان فلسفة -36

  پيمودن راه حقكمك به ن دادن راه سعادت و نشا) 2    برگزيدن راه رستگاري و دوري از شقاوت )1
  به سرشت پاك و خدا آشنايافتن آگاهي  )4    تشخيص راه رستگاري از شقاوت )3
از جهل و ناداني «و » دهيم هاي غلط تشخيص مي مسير درست زندگي را از راه« هاي انساني به ترتيب يك از سرمايه به كمك كداممطابق انديشة اسالمي،  -37

 ؟»شويم ميدور 

  عقل - اختيار ) 2    اختيار - عقل  )1
  اختيار - اختيار ) 4    عقل - عقل  )3

 شمارند؟ چه چيز را علت دوزخي شدن خود مي جهنميان ملك،سورة  10در آية در بيان قرآن كريم  -38

  تعقل نكردنداشتن گوش شنوا و ن) 2    نماز نكردن داشتن ايمان قوي و اقامهن )1
  شر و بديگرايش خود به  )4    برعهده نگرفتن مسئوليت خويش )3

 گردد؟ به ذهن انسان متبادر ميگزينه كدام مفهوم » اها فالهمها فجورها و تقواهاو نفس و ماسو« ةاز آية شريف -39

  من از وي دورمكه تر  وين عجب/ تر از من به من است  دوست نزديك )1
  .آن ديدم با چيز را مشاهده نكردم مگر اينكه خدا را قبل از آن، بعد از آن و هيچ) 2
  .خداوند، انسان را صاحب اراده و اختيار آفريد و مسئول سرنوشت خويش قرار داد )3
  .از آن را در وجود ما قرار دادشناخت خير و نيكي و گرايش به آن و شناخت بدي و زشتي و بيزاري خداوند  )4

 هاي انسان است؟ ط به كدام يك از سرمايهيافتن خدا مربو«اولين گام براي حركت انسان در مسير تقرب به خدا چيست و  -40

  سرشت خدا آشنا - شناخت انسان) 2    نيروي عقل - شناخت انسان )1
  سرشت خدا آشنا - شناخت خدا )4    نيروي عقل - شناخت خدا )3

دقيقه 10

  تفكر و انديشه
تا (هدف زندگي، پر پرواز 

)ابتداي موانع رسيدن به هدف

  32تا  11هاي  صفحه

)1( دين و زندگي
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41- Some people believe that in 50 years’ time, there … no more schools. Students … from 

home. 

1) will be / will learn  2) are going to be / will learn 

3) is going to be / are going to learn 4) will be / are going to learn 

42- My brother, John, thinks he’s getting too fat. He … eating much fast food. 

1) is going to stop  2) is going to stopping  3) will stop 4) will stopping  

43- The president making speech on the recent economic hardships promised that there would be great changes 

in near … . 

1) nature 2) exchange 3) future 4) voyage 

44- Because of a long delay in airline services, we decided to take a bus to Alberta… . 

1) in this way 2) therefore 3) in reality 4) instead 

45- You are trying not to lose your heart, but I’m not … of looking on the sunny side of things. 

1) wonderful 2) useful 3) harmful 4) hopeful 

 

 

Many people in the world like to travel to South Africa. It is a very hot …(46)…, but people want to go to 

South Africa to see the …(47)… there. My parents say that we …(48)… there next week. I do not know how 

many animals live there, but I like to see all of them. My father says we cannot go …(49)… wild animals 

because they can kill us. South African people know the animals well, and we will …(50)…them to help us to 

see the animals. Those people are also very kind to animals.  

46- 1) country  2) earth   3) year  4) attention 

47- 1) hotel   2) wildlife   3) care      4) trip 

48- 1) go 2) are going     3) will go  4) going 

49- 1) before  2) in    3) with   4) near 

50- 1) need   2) circle  3) read    4) have 

PART A: Vocabulary and Grammar
Directions: Questions 41-45 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four 
words or phrases marked (1), (2), (3) and (4). Choose the one word or phrase that best completes 
the sentence. Then mark your answer sheet. 

)1(انگليسي   زبان قهدقي15

Saving Nature 
 Listeningتا ابتداي 

and Speaking  
 29تا  15هاي  صفحه

PART A: 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. 
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   1 رياضي    

 
 
  

  .)جملة اول است - 8( نسبت چند است؟قدر. چهار واسطة حسابي درج كرده ايم - 8و  22بين دو عدد  - 51
1(6     2(/4 5     
3(/3 5     4(/7 5   

اگر  - 52 5 3A ,  و 2 4B ,  گاه كدام بازه نمايانگر مجموعة باشد، آن(A B) (A B) است؟  
1( 2 3,     2( 5 2 3 4( , ) ,       

3(   5 2 3 4, ,       4( 2 3,  

  هاي زير نامتناهي هستند؟  چه تعداد از مجموعه - 53
مجموعـة كسـرهاي مثبـت بـا      -مجموعة اعداد طبيعي دو رقمي -ها به مركز مبدأ مختصات مجموعة تمام دايره -هاي عصبي مغز يك انسان مجموعة سلول

  »10«هاي طبيعي عدد  مجموعه مضرب -صورت يك
1 (2   2( 3   

3( 4    4( 5   

mاگر سه جملة  - 54 , m 
32 1 4 mو 2 

1
  اين دنباله كدام است؟نسبت باشند، قدردنبالة حسابي يك جمالت متوالي از چپ به راست به ترتيب   ،2

1(3
2    2(2    

3(5
2    4(11

2   

  شود؟ 16متوالي اين دنباله برابر دو جملة تا تفاضل  درج كنيمواسطة حسابي  حسابي چه تعداد ةدنبالدر يك  81و 1بين دو جملة  - 55
1(3    2(4    

3(5    4(6   
 كدام است؟به جملة پنجم ت و دوم جملة بيسنسبت در اين الگو . برابر جملة سوم است چهار  جملة چهاردهم،  يك الگوي خطي،در  - 56

1(4     2(5     
3(6     4(7  

Aاگر - 57 B وB نامتناهي باشد، كدام گزينه صحيح است؟  
Bمجموعة) 1 A مجموعة )2  .همواره نامتناهي استA B همواره متناهي است.    
Aمجموعة )3 B مجموعة  )4  .همواره نامتناهي استA B مواره نامتناهي استه .  

  دنباله صفر است؟ندم جملة چمجموع جمالت سوم و هشتم باشد، برابر  3و نهم، جمالت چهارم مجموع  ،حسابيدر يك دنبالة اگر  - 58
     پنجم )2     چهارم )1
  هفتم )4     ششم )3

اگر - 59 1A x x   و 1B x x    1باشند، اشتراك مجموعةx }1ياC {x x    وA B  چند عضو صحيح دارد؟  
    1 )2    صفر) 1
   شمار بي )4     2 )3

1سه جملة اول مجموع  ،حسابيدر يك دنبالة اگر  - 60
جمالت (ام است؟ آن كد هشتمبه جملة له اين دنبا دومجملة ، نسبت سوم باشدمجموع سه جملة برابر  8

  .)اين دنباله غير صفر هستند

1(1
4   2(1

2   3(1
16    4(1

8   

 

دقيقه35

  مجموعه، الگو و دنباله
هاي متناهي و نامتناهي تا  مجموعه

  ي حسابي پايان دنباله
  24تا  1هاي  صفحه

تر است ها عقب ي آزموني شما از برنامهي مدرسهاگر برنامهآموزان گرامي، دانش 
.پاسخ دهيد 11و  10 ي ها در صفحه90تا  71هايبه سؤال 70تا  51هايجاي سؤال توانيد به مي

 .هاي عادي و يا موازي پاسخ دهيدبه يكي از دو دسته سوالتنها و تنها آموز عزيز، دانش
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برابر اعضاي تيم  3اگر تعداد اعضاي تيم فوتبال . نفر فقط عضو تيم واليبال هستند 12نفر فقط عضو تيم فوتبال و  46آموز، تعداد  دانش 90اي با  در مدرسه - 61

  ؟نيستندها  يك از تيم آموزان عضو هيچ واليبال باشد، آنگاه چه تعداد از دانش
1 (17    2( 32    
3( 27     4( 22   

3جملة - 62 1n  23صورت  يك دنباله بهاُمn n صلحا در اين دنباله .باشد ميt t t 7 13   كدام است؟ 16
1(16     2( 14   
3( 14     4( 16  

n(U)كه  ي باشند، به طور Uهايي از مجموعة مرجع زيرمجموعه Aو Bفرض كنيد - 63 100،n(A)  30،10n(A B)  وn(A B)  50، 
n(Aحاصل B ) n(A B )     كدام است؟  

1(20     2(30     
3(40     4(50   

اگر داشته باشيم - 64 A a, 6،1B ( ,b)  و 2 8A B , ، گاه مجموعة آنA B چند عدد صحيح است؟ داراي  
    1 )2    صفر) 1
3( 2     4( 3   

  ؟كدام است نهم اين دنبالهجملة . دهند مي هتشكيل يك دنبال ،الگوي زير واحد در هاي تعداد مربع - 65
1(110       
2(72     
3(80       
4(90   

. شود عضو افزوده مي 6عضو جديد اضافه كنيم، به مجموعة اشتراك دو مجموعه،  A ،8اگر به مجموعة. عضو دارد B ،14و Aاجتماع دو مجموعة - 66
  چند عضو دارد؟ Aموعه جديدو مج Bاجتماع مجموعة

1 (16    2( 18    
3( 20     4( 22   

2،جملة دوم صفر ،در يك دنبالة حسابي - 67
mt n 2و

nt m حسب  جملة اول بر. استm وn ؟كدام است  
1(m n     2(m n     
3(2 3m n     4(3 2m n   

  است؟ 399برابر  دنبالهچندم اين جملة . است  45برابر و مجموع سه جملة بعدي آن  9سه جملة اول برابر مجموع  ،در يك دنبالة حسابي - 68
1(99    2(100     
3(101     4(102  

17n(U)،باشند Uهايي از مجموعة مرجع  زيرمجموعه Bو Aفرض كنيم - 69 ،10n(B A) ،2n(A B)  3وn(B) n(A)  ،باشد
n(A B )  كدام است؟  

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

هاي   با توجه به مجموعه - 70 3 2 1 5A x : x     ، 1B x :x  و 0 2C x : x b   اگر مجموعة ،(A B) C  

1صورت به
2a, 

  
aباشد،  b كدام است؟  

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

2   

(1) (2) (3)

Kanoon.ir



Kan
oo

n.
ir

   10: ةصفح       دهم رياضياختصاصي   97 آبان  4آزمون  -)2( ةپروژ

  
    1رياضي     

  
گر ا - 71 5 3A ,  و 2 4B ,  مجموعةانگر نمايبازه  كدامگاه  آن ،باشد(A B) (A B) است؟  

1( 2 3,     2( 5 2 3 4( , ) ,       
3(   5 2 3 4, ,       4( 2 3,  

  است؟ نادرستاي زير ه  يك از گزاره كدام - 72
  .اجتماع دو مجموعة متناهي، همواره متناهي است) 1
    .اشتراك يك مجموعة متناهي و يك مجموعة نامتناهي، متناهي است )2
      .هر مجموعة متناهي زيرمجموعة يك مجموعة نامتناهي است )3
  .اشتراك دو مجموعة نامتناهي، همواره نامتناهي است )4

  اي زير نامتناهي هستند؟ه  چه تعداد از مجموعه - 73
مجموعـة كسـرهاي مثبـت بـا      -مجموعة اعداد طبيعي دو رقمي -ها به مركز مبدأ مختصات مجموعة تمام دايره -هاي عصبي مغز يك انسان مجموعة سلول

  »10«هاي طبيعي عدد  مجموعه مضرب -صورت يك
1 (2   2( 3   
3( 4    4( 5   

هر دو درس  نفر در 5اگر فقط . اند شدهنفر در هر دو درس قبول  63و در درس فيزيك نفر  65 ،نفر در درس رياضي 70 دو كالس، جمعاًآموزان  از دانش - 74
  كدام است؟دو كالس آموزان  دانشكل تعداد شده باشند،  مردود

1(74     2( 77     
3( 72     4( 79   

11اگر  - 75 22
xA x 

    
 

، 3 0B x x    2و 1m A B   حدودحداكثر  ،باشدm كدام گزينه است؟  

1( 1 12 , 
  

     2( 1 12 ,   
   

3( 1 12 , 
  

      4( 1 12 ,   
   

Aاگر - 76 B همواره درست است؟هاي زير  گزارهچند مورد از گاه  باشد، آن )Uمجموعة مرجع است(.  
B)الف A     ب(A B U   
B)پ A B      ت(A B     
1 (1   2( 2   
3( 3    4( 4  

Aاگر - 77 B وB نامتناهي باشد، كدام گزينه صحيح است؟  
Bمجموعة) 1 A مجموعة )2  .همواره نامتناهي استA B همواره متناهي است.    
Aمجموعة )3 B مجموعة  )4  .همواره نامتناهي استA B همواره نامتناهي است .  

نفر بيشتر  A ،4گروهاگر تعداد اعضاي . هر دو گروه هستند و سه نفر عضو Bيا Aهاي  از گروهعضو يكي حداقل نفر  29 ،يك كالسآموزان  از بين دانش - 78
  هستند؟ Bعضو گروهچند نفر فقط باشد،  Bگروه از

1(11     2(12     
3(14     4( 18   

اگر داشته باشيم - 79 A a, 6،1B ( ,b)  و 2 8A B , ، گاه مجموعة آنA B داراي چند عدد صحيح است؟  
    1 )2    فرص) 1
3( 2     4( 3   

اگر - 80 1A x x   و 1B x x     ،1ةاشتراك مجموعباشندx }1ياC {x x    وA B   يح دارد؟عضو صحچند  
)Rمجموعة مرجع است(.  
   شمار بي )4   2 )3  1 )2  صفر )1
  

دقيقه35

  مجموعه، الگو و دنباله
هاي متناهي و نامتناهي و  مجموعه

  متمم يك مجموعه
  13تا  1هاي  صفحه

 .تر هستند ها عقبي آزمونآموزاني كه از برنامهي دانشهاي ويژهسؤال

 .الزامي است، پس به هنگام يادگيري سرتاپا گوش باشيد داشتن تمركزرفتن رياضيات براي يادگ
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تيم اعضاي برابر  3 فوتبالتيم اعضاي اگر تعداد  .واليبال هستندتيم  فقط عضونفر  12و  فقط عضو تيم فوتبالنفر  46تعداد  ،آموز دانش 90با اي  در مدرسه - 81

  ؟نيستندها  يك از تيم عضو هيچ آموزان از دانشچه تعداد  آنگاه ،باشدواليبال 
1 (17    2( 32    
3( 27     4( 22   

ةگر اشتراك دو مجموعا - 82 A x : x , x b   2 1 و B x : x , x a   2 1 حداكثر اختالف. باشد 4و3و2عدد صحيح سه شامل  فقط 
  كدام است؟ a ممكن براي مقدار حداقل با bممكن براي مقدار

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

n(U)كه  ي باشند، به طور Uهايي از مجموعة مرجع زيرمجموعه Aو Bفرض كنيد - 83 100،n(A)  30،10n(A B)  وn(A B)  50، 
n(Aحاصل B ) n(A B )     كدام است؟  

1(20     2(30     
3(40     4(50   

n(B)اگر - 84  n(Aو 40 B) n(A) 2 20 باشد، حاصلn(A B ) كدام است؟  
1(15     2(10     
3(20     4(5   

. شود عضو افزوده مي 6دو مجموعه، اشتراك  ةبه مجموع ،عضو جديد اضافه كنيم A، 8اگر به مجموعة. داردعضو  B، 14و Aدو مجموعةاجتماع  - 85
  چند عضو دارد؟ Aموعه جديدو مج Bاجتماع مجموعة

1 (16    2( 18    
3( 20     4( 22   

Bكه به طوريباشد، و عض 10اراي د Bمجموعة عضو و 4داراي  Aاگر مجموعة - 86 A ، گاه آن (A B) (B A)  عضو دارد؟ چند  
    14 )2    صفر) 1
3( 6     4( 10   

n((Aاگر - 87 B) (A B)) 10 ،2n(A B)  4وn(A B)   ،گاه مجموعة آنباشندB چند عضو دارد؟  
1 (6    2( 7    
3( 8     4( 9   

17n(U)،باشند Uهايي از مجموعة مرجع  زيرمجموعه Bو Aفرض كنيم - 88 ،10n(B A) ،2n(A B)  3وn(B) n(A)  ،باشد
n(A B )  كدام است؟  

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

هاي   مجموعهبا توجه به  - 89 3 2 1 5A x : x     و 1B x :x  و 0 2C x : x b   ة، اگر مجموع(A B) C  

1صورت به
2a, 

  
a،باشد  b كدام است؟  

1 (1-    2( 1    

3(1
2     4(1

2   

60n(U):اگر داشته باشيم - 90 ،15n(A ) ،15n(B)  10وn(A B) ،  است؟ نادرستكدام گزينه   
1(50n(A B)      2(35n(A B )      
3(15n(B A)      4(10n(A B )     
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   12: ةصفح      دهم رياضي اختصاصي  97 آبان 4 آزمون -)2( ةپروژ 

  
             

ي بـرا  Aةنقطـ آنگـاه  باشـد،  سـه ارتفـاع   محـل تالقـي    Oاست، آن حاده هاي زاويهكه تمامي  ABCمثلثدر اگر  - 91
  اي است؟ چه نقطههمواره  OBCثلثم

    ها محل تالقي عمودمنصف )2    ها ارتفاعمحل تالقي  )1
  ها  محل تالقي ميانه )4    نيمسازهاي داخليمحل تالقي  )3

3رابطة ثلثي در م - 92 2 1
ˆ ˆB̂ C A

   كجا قرار دارد؟ اين مثلثهاي  ارتفاعمحل برخورد  .آن برقرار استبين زواياي 

    داخل مثلث  )2    خارج از مثلث  )1
  روي يكي از رئوس) 4    تر  روي ضلع بزرگ )3

xبـه ترتيـب   BCو ABضالعاز ا Oاگر فاصلة نقطة .هستند Cو Bزواياي داخلي هاييمسازن COو BOشكل زير،در  - 93  2و 2 1x    ،باشـد
  كدام است؟ ACاز ضلع Oنقطةفاصلة  آنگاه
1 (3       
2 (4      
3 (5       
4 (6   

بر هم دو مثلث يك از اجزاء  كدام .ديگري به وجود آيدتا مثلث  كنيم رسم ميضلع مقابلش خطي به موازات  ،ABCاز هر رأس مثلث مختلف االضالع  - 94
  اند؟ منطبق

  ها ميانه) 2    ي داخليزواياهاي  نيمساز )1
  ها ارتفاع) 4    اضالع هاي عمودمنصف )3

فاصله متر  سانتي B ،4و از نقطة متر سانتي A ،2كه از نقطةتوان يافت  چند نقطه را مي. از يكديگر قرار دارندمتر  سانتي 5به فاصلة  Bو Aدو نقطة  - 95
  باشند؟داشته 

   1) 2    هيچ   )1
  شمار بي) 4    2 )3

  ؟نيستقابل رسم هاي زير  شكليك از  دامك - 96
      .دباش 4و  3 دو ضلع آنطول و  60زاوية آن كه يك االضالعي  متوازي )1
    .باشد 8ن و طول يك قطر آ 5و  3هايش   ضلعكه طول االضالعي  متوازي )2
  .باشد 5و  3آن كه طول قطرهاي  اي لوزي )3
  .باشد 6 كه طول يك قطر آن 5 به طول ضلع اي لوزي) 4

هر كدام از اي كه فاصلة  به گونه سه نقطه در صفحه وجود دارد  ،yو xبه ازاي كدام مقادير .مفروض استمتر از آن  سانتي 3به فاصلة  Aو نقطة dخط - 97
  باشد؟ yبرابر ،Aو از نقطة xبرابر ،dاز خطنقاط اين 

1(1
3

x
y


 
     2 (1

1
x
y


 
   

3( 1
2

x
y


 
    4 (1

4
x
y


 
  

ACاگر  ،شكل مقابلدر  - 98 BC  ،زاويةآنگاه باشد ؟چند درجه است 
1 (108     
2 (116  
3 (126     
4 (132  

1شكل مقابل  در - 99 2ˆ ˆA A،17CD   اختالف اندازةوAC وAB  است، طول 15برابرBC كدام است؟ 
1( 25     
2( 23 
3( 27     
4 (21 
ABكه گرفته استاي قرار  به گونه ACروي ضلع Dنقطة  ،ABCاالضالع مختلف  مثلث در - 100 AD هاي زاويهداخلي هاي  اگر نيمساز .باشد ميB 
AC( كدام است؟همواره  ADEاندازة زاوية قطع كنند، Eدر نقطة، يكديگر را Cو AB(  

1(2
Â   2(2

ˆB̂ C  3(2
Ĉ   4(2

B̂    

دقيقه 15  1 هندسه

  هاي هندسي و استدالل ترسيم
  تا ابتداي فعاليت هاي هندسي ترسيم

  20تا  9هاي  صفحه

α

A

B

D

E

C

21

A

B C
D

A

CB

O
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   13: ةصفح      دهم رياضياختصاصي   97 آبان 4 آزمون -)2( ةپروژ 

  
    1فيزيك         

 

اي و چند كميت بـرداري بـراي توصـيف حركـت گلولـه       كميت نرده از چنداز راست به چپ، در عبارت زير به ترتيب  - 101

  استفاده شده است؟

mبا سرعت اولية  mm10و شعاع kg2اي  به جرم گلوله« 
s

جـا   متر به طرف غرب جابه 15ثانيه،  4كند و پس از  به طرف غرب شروع به حركت مي 5

  ».شود  مي

     2و  3) 2     2و  2) 1

   1و  4) 4     3و  2) 3

102 - / cm152 ft(برابر چند فوت است؟  4 in, in / cm 1 12 1 2 54(  

1(4     2(5     

3(6     4(/4 5   

   چند درجة سلسيوس است؟از راست به چپ، ترتيب  گيري اين دماسنج به دقت و خطاي اندازه. دهد شكل زير، صفحة يك دماسنج ديجيتال را نشان مي - 103

1(/0 0/و01 005      

2(/0 0/و 1 005     

3(/0 0/و01 01       

4(/0 0/و01 001  

 نيروي خالص وارد بر جسم برحسب نيوتون كدام است؟  كيلومتر بر مجذور دقيقه باشد، 36مثقال و شتاب آن  1000اگر جرم جسمي  - 104

)/ g 4   )مثقال1 6

1(60     2(6     

3(46     4(/4 6   

  است؟ نادرستدر جدول مقابل  SIدر نماد يكا چه تعداد از موارد ذكر شده در قسمت نام يكا و  - 105

1( 2          

2( 3         

3( 4           

4( 5     

m(سال نوري تقريباً چند گيگامتر است؟  ميكرو 10 .كند سال در خأل طي مي  مسافتي است كه نور در مدت يك (ly)سال نوري - 106
s

  83 تندي نور 10

  .)روز كامل در نظر بگيريد 365ساعت كامل و يك سال را  24يك روز را  در خأل،

1(30     2(35     

3(90     4(95   

  نماد يكا  نام يكا  كميت
  K  كلوين  دما

  M  مول  مقدار ماده
  A  آمپر  جريان الكتريكي

  N  نيوتون  جرم
  C  شمع  شدت روشنايي

 دقيقه30

  گيري فيزيك و اندازه
  1فصل 

  26تا  1هاي  صفحه

C

تر است  ها عقب ي آزموني شما از برنامهي مدرسهآموزان گرامي، اگر برنامه دانش
 18تا  16ي  ها در صفحه 140تا  121 هاي به سؤال 120تا  101هاي  جاي سؤال توانيد به مي

 .پاسخ دهيد
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   14: ةصفح      دهم رياضياختصاصي   97 آبان 4 آزمون -)2( ةپروژ 

  

Gmبه اندازة رو، اگر طناب توسط شخص در شكل روبه - 107 103 Ng(جايي وزنه برحسب دكامتر چقدر خواهد بود؟  كشيده شود، جابه 10
kg

 10(  

  .)نظر شود از وزن نخ و قرقره صرف( 

1(/0 01       

2(/0 1     

3(1       

4(10   

 طرف تساوي با يكديگر سازگاري دارد؟ يكاي دو زير، چه تعداد از روابطدر جايي، سرعت، شتاب و زمان،  هاي جابه با درنظرگرفتن يكاي كميت - 108

 )x ايي،ج نماد جابهv ،نماد سرعتa نماد شتاب وt نماد زمان است(.  

x) الف vt   ب( v ax3 xt )پ  22
a


2    

v )ت at  ث (v at 31
3    

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

 .)ليتر است 310دقيقه و هر مترمكعب معادل min(هاي زير برابر يك ژول است؟  يك از گزينه كدام - 109

1(Pa.dm6 310     2(N/
dam

0 1     

3(kg.L
m.s

3
210     4(g.km/

(min)

2
23 6   

 تومبيل صحيح است؟ گيري دور موتور ا كدام گزينه در مورد اندازه. هد رو تصوير يك دورسنج اتومبيل را نشان مي شكل روبه - 110

  .است rpm100گيري به صورت گيري شامل دو رقم غيرقطعي است و خطاي اندازه اندازه) 1

    .است rpm100گيري به صورت گيري شامل سه رقم غيرقطعي است و خطاي اندازه اندازه) 2

      .است rpm50گيري به صورت خطاي اندازه گيري شامل دو رقم غيرقطعي است و اندازه )3

     .است rpm50گيري به صورت گيري شامل سه رقم غيرقطعي است و خطاي اندازه اندازه )4

mدبه ابعاحجم اتاقي تخمين مرتبة بزرگي  - 111 / m m 13 9 8   كدام است؟متر مكعب  ، برحسب سانتي3

1(210     2(510   

3(810     4(1110       
عت در سا 5 متوسططور  به كارخانهاين مفيد كارگران اگر ساعت كاري . كند مييك قطعه توليد  ثانيه 10در هر  در خط توليد ،سازي يك كارخانة قطعه - 112

  كدام است؟ توليد شده در يك هفتهتعداد قطعات بزرگي مرتبة و اين كارخانه هر روز كار كند، تخمين روز باشد 

1(510     2(810   

3(1110     4(1410   

طبه طور متوسدر يك شهر  - 113 124 تعداد باشد، تخمين مرتبة بزرگي ليتر  125اين شهر  هر فرد دراگر مصرف آب روزانة . بارد در روز ميقطره باران  10
مصـرف روزانـه   فرض كنيد بتوان از تمـام آب بـاران در    ( كدام است؟ ،داشته باشندتوانند آب كافي  در اين شهر مي  ب بارانآ كه فقط با استفاده ازافرادي 

  .)ليتر است 310و هر مترمكعب معادل در نظر بگيريد mm4 قطراي به  كرههر قطره باران را همچنين . استفاده كرد

1(1   2(410   3(910   4(1410   
 العه در، مط قبل از كالس قسمت مطالعه 3براي يادگيري هر چه بيشتر فيزيك بهتر است مطالعه اين درس را به   

 . تقسيم كرد بعد از كالس و مطالعه حين كالس
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/به جرمفلزي  قطعه. استيك بشر پر از آب  - 114 kg0 gو چگالي 2
cm310  چند گرم آب بيرون ريخته شده از بشر جرم . بريم فرو ميبشر درون را به آرامي

g( است؟
cm

  31(   

1(/0 02     2(20   
3(/0 2     4(200   

kgهاي به چگالينشدني سه مايع مخلوط  - 115
m313600،kg

m3800 وkg
m31000 مقطعح اي به مساحت سط استوانه داخل/ m20 جرم . اند ريخته شده 03

   ؟استوانه چند كيلوگرم است داخل Aموجود از مايع
1( /2 4       

2( /40 8  
3( 3      
4 (/30 8  

كـاهش  340cmموجودحجم آب و يخ مجموع وب شدن بخشي از يخ، و ذبا گرفتن گرما است و روي آب شناور قطعه يخي   حاوي آب و يخ،ظرفي  رد - 116

kgيخاگر چگالي  .يابد مي
m3900 و چگالي آبkg

m31000  ،است؟ذوب شده چند گرم جرم يخ باشد  

1( /0 36     2( 360  
3( /0 28    4 (280  
0/آن و چگالي Bبرابر طول هر ضلع مكعب A ،2طول هر ضلع مكعب - 117 ر جرم چند براب Aت جرم مكعبدر اين صور. است Bمكعببرابر چگالي  8

  است؟ Bمكعب
1(1     2(/1 6     
3(/6 4     4(8   

mاگر. در اختيار داريم 2و 1هاي به چگالي) 2(و ) 1(دو مايع مخلوطي از  - 118
n

ـ  مـايع  از جرم مخلوط و بقية  1به چگالي  مايع از جرم مخلوط   ه ب

1 كدام است؟ مايعچگالي مخلوط دو باشد،  2چگالي 2( )    

1(m
m (n m)

 
   

1 2
2 1

     2(m
n (n m)

 
   

1 2
2 1

     

3(n
n (n m)

 
   

1 2
2 1

     4(n
m (n m)

 
   

1 2
2 1

   

/ در استوانهحجم دو مايع مجموع . ريزيم مدرج مياي  را درون استوانه BوAمايعدو  زبر اجرم برامخلوطي از  - 119 L0 به  Bو Aاگر چگالي مايع . است 34

Aترتيب برابر 
kg/
m

   3
30 8 Bو 10

kg/
m

   3
31 28   .)نظر كنيد صرف از تغيير حجم( ليتر است؟ چند ميلي تقريباً Aمايعباشد، حجم  10

1(123     2(131     
3(209     4(270   
برابر مخروط، قاعدة بزرگ  و شعاع ناقص باشد هرم برابر با جرم مخروط ناقص اگر جرم .مطابق شكل زير است ناقص و يك هرم ناقصارتفاع يك مخروط   - 120

رم باشد،كوچك هقاعدة با وتر 


)3 كدام است؟  )   

1(9
25     2(25

9     

3(208
525     4(525

208   

 آب

 مخروط
 هرم

A

B

C

5 cm

5 cm

10cm

h

2

h

r

r1

129

3 4
h

h
3

1

2

Kanoon.ir



Kan
oo

n.
ir

   16: ةصفح      دهم رياضياختصاصي   97 آبان 4 آزمون -)2( ةپروژ 

  
    1فيزيك   

 حركـت گلولـه  بـراي توصـيف   برداري و چند كميت اي  نردهكميت  از چند از راست به چپ،  به ترتيبزير در عبارت   - 121
  استفاده شده است؟

mاولية عت با سر mm10و شعاع kg2به جرم اي  گلوله «
s

نيه، ثا 4كند و پس از  ميشروع به حركت به طرف غرب  5

  ».شود  جا مي جابهطرف غرب به متر  15
     2و  3 )2     2و  2 )1
   1و  4 )4     3و  2 )3
  اي و فرعي هستند؟ نردههاي  زير كميتهاي   چه تعداد از كميت  - 122

  »فشار، انرژي، دما، تندي، سرعت، شتاب« 
1(1      2(2      
3(3     4(4    
  است؟ نادرستدول مقابل در ج SIدر در قسمت نام يكا و نماد يكا  تعداد از موارد ذكر شدهچه   - 123

1( 2          

2(3         

3( 4           

4( 5     

ft( و با نمادگذاري علمي كدام است؟ ومتر مربعبرحسب كيل in10و ft2به ابعادمستطيلي مساحت   - 124 in, in / cm 1 12 1 2 5(  

1(/  41 5 10       2( 515 10       

3(/  71 5 10       4( 815 10   

N                            باشد؟تا تساوي برقرار  قرار گيردچه عددي  xبه جايرو،  ر عبارت روبهد  - 125 mNx
g kg



1  

1(610       2(610       

3(1210       4(1210    

0/آن بندي هكه كمينة درج سنجيك ريزبه كمك   - 126 6يم راك سقطر ياست، متر  ميلي 01 982/ mm بـه چـه    گيري اين اندازه ةنتيج. ايم اندازه گرفته

    شود؟ شكل گزارش مي

1(6 982 0 01( / / )mm     2(6 982 0 005( / / )mm    

3(( / / )mm6 98 0 01    4(( / / )mm6 98 0 005  

   ؟چند درجة سلسيوس استاز راست به چپ، ترتيب  به اين دماسنجگيري  دقت و خطاي اندازه. دهد را نشان مي ديجيتال يك دماسنج ، صفحةشكل زير - 127

1(/0 0/و01 005    2(/0 0/و1 005     

3(/0 0/و01 01     4(/0 0/و01 001  

  

  نماد يكا  نام يكا  كميت
  K  كلوين  دما

  M  مول  مقدار ماده
  A  آمپر  جريان الكتريكي

  N  نيوتون  جرم
  C  شمع  شدت روشنايي

C

 دقيقه30 .تر هستند ها عقبي آزمونآموزاني كه از برنامهي دانشهاي ويژهسؤال
  گيري فيزيك و اندازه

: گيري تا پايان اندازه 1فصل 
  خطا و دقت

  17تا  1هاي  صفحه

را كه در ستون سمت راست برنامه قرار دارد را با دقت بررسي  نمودارهاي پيشروي ،راهبرديةبرنامدر بررسي 
 .و بر آن مسلط شويدشناختهمنطق برنامه را خوب تاكنيد
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Gmبه اندازةتوسط شخص رو، اگر طناب  در شكل روبه  - 128 103 Ng(واهد بود؟ چقدر خوزنه برحسب دكامتر جايي  جابهكشيده شود،  10
kg

 10( 

  .)نظر شود از وزن نخ و قرقره صرف( 

1(/0 01       

2(/0 1     

3(1       

4(10   

 تا تساوي برقرار شود؟زير باشد هاي  يك از گزينه برابر كدام xدر عبارت زير،  - 129

J Pa x N mm   12 2 6 1500    

1(1     2(1 5/ m     

3(
2

21kg.m
s

     4(/ m31 5     

هاي  بيلاتومبنزين مصرف  كند، مصرف بنزينليتر  1000 متوسططور  در سال بههر اتومبيل  و ميليون باشد 25 ايرانشهري در هاي  لبيتعداد اتوم اگر - 130

  ليتر است؟چند گيگا با نمادگذاري علميدر يك سال  ايرانشهري در 

1(2 5/     2(/ 2 5 10  

3( 725 10    4(925 10  

131 - / cm152 ft( برابر چند فوت است؟ 4 in, in / cm 1 12 1 2 54(  

1(4     2(5     

3(6     4(/4 5   

  برحسب نيوتون كدام است؟باشد، نيروي خالص وارد بر جسم  دقيقهبر مجذور ر كيلومت 36و شتاب آن مثقال  1000اگر جرم جسمي   - 132

)/ g 4   )مثقال1 6

1(60     2(6     

3(46     4(/4 6   

m( متر است؟چند گيگا نوري تقريباًسال ميكرو 10 .كند طي مي سال در خأل  يكدر مدت است كه نور مسافتي  (ly)سال نوري - 133
s

  83 تندي نور 10

  .)روز كامل در نظر بگيريد 365ساعت كامل و يك سال را  24يك روز را  ،در خأل

1(30     2(35     

3(90     4(95   

 زير خواهد بود؟  هاي  از كميتيك  از جنس كداممعنادار باشد، ) (و فشار انرژي دو كميت تقسيم اگر حاصل  - 134

     جرم )2     طول )1

   حجم )4     زمان )3

 انرژي

 فشار
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  هستند؟ گرم تقريباً چند ميلياز راست به چپ، به ترتيب  يك خروار و يك نخود، اطالعات زيرجه به با تو  - 135

100خروار 1   من تبريز 1سير  40مثقال   640       من تبريز 

  گرم  6/4مثقال   1    مثقال 1نخود  24گندم   96

1( 83 / )2      192و 10  52 9        192و 10

3(  83 و 10 3192 10       4( /  52 9 و 10 3192 10    

/damآب با تندي  - 136
ds

0 بـر  مكعـب   گيگامتردرون لوله برحسب آهنگ جريان آب . در حال حركت است cm25يكنواخت اي با سطح مقطع در لوله 15

 دام است؟ثانيه كهكتو

1(/  90 75 10     2( 1375 10     

3(/  250 75 10     4( 2975 10   

 ارد؟طرف تساوي با يكديگر سازگاري د يكاي دوزير، جايي، سرعت، شتاب و زمان، در چه تعداد از روابط  هاي جابه با درنظرگرفتن يكاي كميت - 137

 )x جايي، نماد جابهv ،نماد سرعتa نماد شتاب وt نماد زمان است(.  

x) الف vt   ب( v ax3 xt )پ  22
a


2    

v )ت at  ث (v at 31
3    

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

 ).ليتر است 310معادل و هر مترمكعب دقيقه min(برابر يك ژول است؟ هاي زير  گزينهيك از  كدام  - 138

1(Pa.dm6 310     2(N/
dam

0 1     

3(kg.L
m.s

3
210     4(g.km/

(min)

2
23 6   

cmبرحسـب كش  اين خطو خطاي  گيري اين اندازهرقم حدسي . شده استگيري  اندازهكش  شكل طول جسمي توسط يك خطمطابق   - 139 از بـه ترتيـب    

  توانند باشند؟ كدام گزينه ميراست به چپ، 

0/و7)1 25        

0/و3 )2 25       

0/و7 )3 3         

0/و3 )4 3     

 دور موتور اتومبيل صحيح است؟ گيري  در مورد اندازه كدام گزينه. هد مي نشاناتومبيل را دورسنج تصوير يك رو  شكل روبه  - 140

  .است rpm100به صورتگيري  خطاي اندازه است وشامل دو رقم غيرقطعي گيري  اندازه) 1

    .است rpm100گيري به صورت گيري شامل سه رقم غيرقطعي است و خطاي اندازه اندازه )2

      .است rpm50گيري به صورت گيري شامل دو رقم غيرقطعي است و خطاي اندازه اندازه )3

     .است rpm50گيري به صورت گيري شامل سه رقم غيرقطعي است و خطاي اندازه اندازه )4

3 421

cm

0/5 1/5 2/5 3/5
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  1 شيمي       

 
 
 
  
  

  ؟ باشد نميهاي جدول تناوبي  كدام گزينه حاوي اطالعات موجود در هر يك از خانه - 141
    نماد شيميايي -نام -اتمي عدد) 2  جرم اتمي ميانگين -شيميايي نماد -نام) 1
  جرم اتمي ميانگين -نماد شيميايي -اتمي عدد) 4  حالت فيزيكي -جرم اتمي ميانگين -عدد اتمي) 3

  است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام - 142
  .ها است هاي زايش ستاره سحابي عقاب يكي از مكان) 1
  .بايد در آن ستاره ساخته شودكند كه چه عنصرهايي  ره تعيين ميدما و اندازة هر ستا) 2
  .ندارند هاي سازنده، جرم يكساني عين، اتمهمواره در يك نمونة طبيعي از عنصري م) 3
  .پيش از خروج از سامانة خورشيدي از كرة زمين گرفت، از فاصلة تقريبي هفت ميليارد كيلومتري بود 1كه وويجر  آخرين تصويري) 4

  شود؟  اي مي را تهيه و براي مدت طوالني نگهداري كرد و از آن چه استفاده Tc99مقادير زيادي از عنصر  توان نميبه كدام دليل  - 143
    درمان بيماري  -عمر آن كوتاه است نيم) 2  تصويربرداري پزشكي -كوتاه استعمر آن  نيم) 1
   درمان بيماري -پرتوزا و ناايمن است) 4  تصويربرداري پزشكي -پرتوزا و ناايمن است) 3

  .............. . جز بهتمام موارد زير صحيح هستند  - 144
  .اند سازماندهي شدهعنصرها بر اساس افزايش عدد اتمي  امروزي اي  در جدول دوره) 1
  .شود با پيمايش هر دوره از چپ به راست، خواص عنصرها به طور مشابه تكرار مي) 2
e1زيراتمي به صورت هاي هنماد ذر) 3

0 ،p
1
n0و 1

  .است 1
  .دوره است 7و گروه 18شامل  عنصر 118با اي  جدول دوره) 4

  است؟ نادرستيك از موارد زير  كدام - 145
  .در سيارة زمين بيشتر است Oو Feفراواني عنصرهايم در سيارة مشتري از مجموع درصد فراواني عنصرهاي هيدروژن و هلي مجموع درصد) 1
  .ارة مشتري، عنصر فلزي وجود ندارددر بين هشت عنصر نسبتاً فراوان در سي) 2
  .باشد مي) سديم( Naنسبتاً فراوان  در سيارة زمين دومين عنصر فلزي) 3
 .باشد مي) گوگرد( Sششمين عنصر نسبتاً فراوان در سيارة زمين و سيارة مشتري) 4

  اند؟ چند مورد از مطالب زير درست - 146
  .كنند گيري مي ها را با دقت زياد اندازه سنج جرمي، جرم اتم دانشمندان با استفاده از دستگاهي به نام طيف) الف
  .شود جرم يك مول ذره برحسب گرم، جرم مولي آن ناميده مي) ب
/مول آب برابر ها در نيم شمار اتم) پ  233 01   .باشد مي 10
  .آيد و كار با آن در آزمايشگاه در عمل ناممكن است سيار كوچكي براي جرم به شمار مييكاي جرم اتمي، يكاي ب) ت

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   
 چه تعداد از موارد زير صحيح است؟ - 147

X40در اتم) الف
  . ها با يكديگر برابر است ها و الكترون ها، نوترون تعداد پروتون 20

Cl35در يون )ب
  .ها با يكديگر برابر است ها و الكترون ، تعداد نوترون17

X7ها در اتم ها و پروتون اختالف تعداد نوترون) پ
Y16و اتم 3

  .با يكديگر برابر نيست 8
56در يون) ت 2

26 Z 1ها، لكترونها و ا ، اختالف تعداد نوترون
  .ها است شمار الكترون 4

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

  با توجه به جدول مقابل كدام مطلب درست است؟  - 148
  .است 19آن  به گروه اول و تناوب سوم جدول تعلق دارد و عدد اتمي  Dعنصر) 1

Bيون پايدار ،Bاز اتم) 2 3 شناخته شده است.  
  .تمايل براي انجام واكنش شيميايي ندارد ،Cعنصر) 3
  .باشد گروه مي هم Eكه همان هيدروژن است، با عنصر Aعنصر) 4

/شامل) O3(كول اوزون چند گرم از مول - 149  249 03 AmolO(اتم اكسيژن است؟  10 g, N /   231 16 6 02 10(  
1 (12    2(120     
3 (24     4(240   

  شود؟ روز چند درصد جرم آن متالشي مي بعد از گذشت يك شبانهباشد، ساعت  4ر يك ايزوتوپ ناپايدار اگر نيم عم - 150
1 (/96 875    2(/98 4375     
3 (/93 5     4 (/87 5   

  

دقيقه 25
  كيهان زادگاه الفباي هستي

ها از روي  تا پايان شمارش ذره 1فصل 
  ها جرم آن

  19تا  1هاي  صفحه

تر است  ها عقب ي آزموني شما از برنامهي مدرسهآموزان گرامي، اگر برنامه دانش
 23 تا 21ي  ها در صفحه 180تا  161 هاي به سؤال 160تا  141هاي  جاي سؤال توانيد به مي

 .پاسخ دهيد
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B

A

  
  

 ...........اتم،  دو است، اين A اتم تر از يك واحد بيش B اتم عدد اتمي و هستند ييكسان يجرمداراي عدد  Bو  A هاي خنثي اتم - 151
    

       .استمساوي  ها هاي آن شمار نوترون) 2   .هايي از يك عنصرند ايزوتوپ) 1
   . داراي مجموع پروتون و نوترون مساوي هستند) 4 .مساوي هستند  داراي شمار الكترون) 3

    توان در قلمرو علم تجربي پاسخ داد؟   مي) ها(  شبه كدام يك از پرس - 152
  هستي چگونه پديد آمده است؟ ) ب  دهند؟  هاي طبيعي چرا و چگونه رخ مي پديده) آ

  جهان كنوني چگونه شكل گرفته است؟ ) پ
  آ  فقط )4  پ  –آ ) 3  پ  –ب ) 2  ب  –آ ) 1

    است؟  نادرستكدام گزينه  - 153
    . گويند دار مي كز نشانبه گلوكز حاوي اتم پرتوزا، گلو) 1
  . مقدار قابل توجهي مواد پرتوزا دارد ،دود سيگار و قليان) 2
 سرطاني و  ةي تجمع گلوكز معمولي در تود نشان دهنده B قسمت) 3

  . دار است ي گلوكز نشان نشان دهنده Aقسمت     
  . هايي هستند كه رشد غيرعادي و سريع دارند هاي سرطاني، ياخته توده) 4

    ؟كند نميدرستي تكميل  ي زير را به ها، جمله يك از گزينه مكدا - 154
  ».است ........ي زمين  ي مشتري از سياره سياره ........ «
  تر عموماً سبك – ي تشكيل دهنده عنصرهاي) 2    تر بيش –شعاع ) 1
  تر  بيش –درصد فراواني عنصر گوگرد در ) 4  تر كم - اكسيژن دردرصد فراواني عنصر ) 3

   ها را دارد؟ ورد از مطالب زير، به كارهايي مربوط است كه امروزه بشر توانايي انجام آنچند م - 155

  كيهانآشنايي با عنصرهاي موجود در نقاط مختلف ) بت به فضا                       مسافر) آ
 هاي ديگر وجو براي يافتن زندگي در سياره جست) تبه مريخ           طراحي مسافرت) پ

1( 1  2( 3  3( 2  4( 4  
 اي عنصرها قرار دارند؟ كدام دسته از عنصرهاي زير در يك دوره از جدول دوره - 156

1( Li3 ،Na11 ،K19    2 (In49 ،I53 ،K19    
3 (Fr87 ،Rn86 ،At85    4 (Y39 ،Ag47 ،Te52 

ي سوم  ي اول و دوره دوره نصرهاي موجود درعو تفاوت عدد اتمي  ايي ندارندشيمي  به انجام واكنشتمايلي از جدول تناوبي كدام گروه موجود در  عنصرهاي - 157
  .) ها را از راست به چپ بخوانيد گزينه(كدام است؟ اين گروه 

1 (17 ،16    2 (17 ،18    
3 (18 ،17    4 (18 ،16  

1برابر  تقريب هباگر جرم الكترون  - 158
zها در اتم  نوترون فرض شود، نسبت جرم الكترون هاي پروتون و  جرم هريك از ذره 2000

z A2  به جرم اين اتم، به كدام
    تر است؟ كسر نزديك

1( 1
1000  2( 1

2000  3( 1
4000  4 (1

5000  
، X1يابد و فراواني كه به ترتيب از راست به چپ جرمشان افزايش ميوجود دارد  X3و X1 ،X2سه ايزوتوپ X32براي عنصر  فرض كنيد در طبيعت - 159

به اگر جرم اتمي ميانگين اين عنصر . باشد مي 3 با با هريك از دو ايزوتوپ ديگر برابر X2هاي ايزوتوپ نوترونتعداد اختالف است،  X3برابر 3و  X2برابر 2
   ؟ است amuبا چند به تقريب برابرتر  سبكباشد، جرم اتمي ايزوتوپ  70amuبا برابر تقريب

1 (09/68    2 (71    
3 (2/69    4 (8/67  

/اگر  - 160  242 408  د گرم بر مول است؟ چنبرابر با Xعنصر گرم داشته باشد، جرم مولي 176، جرمي معادل  2XOمولكول از تركيب 10
116(O g .mol )         

1 (14  2 (44  3 (28  4 (12  
  
  

 .پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد )گواه( هاي شاهد سوال

ي او  وش مطالعهدهد ر كه نشان مياست آموز  هر دانش ي مناسبالگوي مطالعه تشخيص آزمون گواه،هدف از 
 .قدر منطبق با سؤاالت كنكور است چه
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  1شيمي           

  
  است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام - 161

  .ها است هاي زايش ستاره سحابي عقاب يكي از مكان) 1
  .دساخته شو در آن ستارهكند كه چه عنصرهايي  بايد  هر ستاره تعيين مي دما و اندازة) 2
  .جرم يكساني  ندارند ،هاي سازنده صري معين، اتمطبيعي از عن ةهمواره در يك نمون) 3
  .بود يكيلومتر فت، از فاصلة تقريبي هفت ميلياردزمين گركرة خورشيدي از  نةپيش از خروج از ساما 1آخرين تصويري كه وويجر ) 4

nضيتواند ايزوتوپ اتم فر هاي زير مي گزينه يك از كدام - 162 A
32

  باشد؟ 2
1( n A

31
1   2 (n A

31
2  

3 (n A
32

1  4 (n A
32

2  
 است؟ نادرستكدام گزينه  - 163

  .صد كمتر استدر 7/0در مخلوط طبيعي از  U235فراواني ايزوتوپ )1
  .شود گفته مي سازي ايزوتوپي غنيهاي اين عنصر،  ايزوتوپدر مخلوط  U235ايزوتوپمقدار افزايش به فرايند ) 2
  .و خطرناك است داشتهاي هنوز خاصيت پرتوزايي  هاي اتمي بعد از فرايند هسته پسماند راكتور) 3
  .رود هاي اتمي به كار مي هميشه به عنوان سوخت در راكتور ،هاي آن رتوزايي است كه يكي از ايزوتوپترين فلز پ شده اورانيم شناخته) 4

  ؟ شود اي مي چه استفادهآن از را تهيه و براي مدت طوالني نگهداري كرد و  Tc99مقادير زيادي از عنصر  توان نميبه كدام دليل  - 164
     درمان بيماري -عمر آن كوتاه است نيم) 2  تصويربرداري پزشكي -عمر آن كوتاه است نيم) 1
    درمان بيماري -پرتوزا و ناايمن است) 4  تصويربرداري پزشكي -پرتوزا و ناايمن است) 3

  زير صحيح است؟هاي  چه تعداد از عبارت - 165
در جهان هستي  توزيع  همگونن دريافت كه عنصرها به صورت توا مختلف سامانة خورشيدي مي هاي در سياره فراواني عنصرهااز بررسي نوع و ميزان ) الف
    .اند شده
بـه نـام    هاي گازي افزايش دما و انجام فرايندهايي مجموعه ،زيراتمي و تشكيل عنصرهاي سبك، با گذشت زمان هاي ه ذر د آمدنيپدو  مهبانگ  پس از) ب

  .شدسحابي ايجاد 
    .شود هدر فضا پراكند تشكيل شده در آن عنصرهايشود  بب ميا با يك انفجار بزرگ همراه است كه سه  مرگ ستاره) پ
  .آيد تر به وجود مي سنگينعنصرهاي ، تر سبكدهد كه طي آن از عنصرهاي   شيميايي رخ مي هاي  ، واكنشو ويژه ها در دماهاي بسيار باال درون ستاره) ت
A،04000دماي ستارة) ث Cستارة مجاور آن . تخمين زده شده است)B (03500دمايي در حدود C در بنابر تحقيقات احتمال يافتن عنصر طال  ،را داراست

  .است Aبيشتر از ستاره Bستاره
     1) 2    صفر) 1
3 (2    4 (3     

 چه تعداد از موارد زير صحيح است؟ - 166

X40در اتم) الف
  . ها با يكديگر برابر است ها و الكترون نوترون ها، تعداد پروتون 20

Cl35در يون )ب
  .رابر استها با يكديگر ب ها و الكترون ، تعداد نوترون17

X7ها در اتم ها و پروتون اختالف تعداد نوترون) پ
Y16و اتم 3

  .نيستبا يكديگر برابر  8

56در يون) ت 2
26 Z 1ها، ها و الكترون ، اختالف تعداد نوترون

  .ستها ا شمار الكترون 4

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

  .)، عدد اتمي استZ، جرم اتمي وA( است؟ نادرستمورد از مطالب زير  ندچ - 167
Aطبيعي هيدروژن  براي راديوايزوتوپ) الف Z   .باشد مي 2
H1درصد فراواني ايزوتوپ) ب

  .درصد بيشتر است 50از در طبيعت  1
H4پايداري ايزوتوپ) پ

H5از ايزوتوپ  1
  .كمتر است 1

H7ناپايدارترين ايزوتوپ طبيعي هيدروژن ايزوتوپ) ت
  .باشد مي 1

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

دقيقه 25 .تر هستند ها عقب ي آزمون آموزاني كه از برنامه ي دانش هاي ويژه سؤال

  كيهان زادگاه الفباي هستي
خستين عنصر تكنسيم نتا پايان  1فصل 

  ساخت بشر
  9تا  1هاي  صفحه
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B

A

  است؟ نادرستاز موارد زير يك  كدام - 168
  .زمين بيشتر استسيارة در  Oو Feعنصرهاي فراوانيمشتري از مجموع درصد سيارة هيدروژن و هليم در  عنصرهايفراواني مجموع درصد ) 1
  .جود نداردمشتري، عنصر فلزي وسيارة در بين هشت عنصر نسبتاً فراوان در ) 2
  .باشد مي) سديم( Naزمينسيارة در دومين عنصر فلزي نسبتاً فراوان ) 3
  .باشد مي) گوگرد( Sمشتريسيارة زمين و سيارة ششمين عنصر نسبتاً فراوان در ) 4

عدد جرمي اين عنصـر   ،باشد 7در اين كاتيون برابر با  ها  نوترونتعداد و  ها الكترونتعداد اگر تفاوت  .است 57برابر با  Xباردار در كاتيون هاي ذرهتعداد  - 169
  كدام است؟

1 (64    2 (66     
3 (62     4 (65   
  

براي ذوب شدن (تبديل شده است؟ چند گرم ماده به انرژي به تقريب تن آهن شود،  875اگر انرژي حاصل از تبديل هيدروژن به هليم، صرف ذوب شدن  - 170
                   .)ژول انرژي نياز است 247يك گرم آهن، 

1 (/0 0012    2(/0 024     
3 (/0 0024     4 (/0 012   
  
  

 ...........اتم،  دو است، اين A اتم تر از يك واحد بيش B اتم عدد اتمي و تندهس ييكسان جرميداراي عدد  Bو  A هاي خنثي اتم - 171
       .استمساوي  ها هاي آن شمار نوترون) 2   .هايي از يك عنصرند ايزوتوپ) 1
   . داراي مجموع پروتون و نوترون مساوي هستند) 4 .مساوي هستند  داراي شمار الكترون) 3

    ان در قلمرو علم تجربي پاسخ داد؟  تو مي) ها(  به كدام يك از پرسش - 172
  هستي چگونه پديد آمده است؟ ) ب  دهند؟  هاي طبيعي چرا و چگونه رخ مي پديده) آ

  جهان كنوني چگونه شكل گرفته است؟ ) پ
    پ  –ب ) 2    ب  –آ ) 1
  فقط آ ) 4    پ  –آ ) 3

  دارند؟ يالكترون برابر تعدادكدام دو ذره  - 173
1 (K19  وNa11    2 (Mg 212  وN 37   

3 (Ca 220  وTi22    4 (Cl3717  وCl3517 
    است؟  نادرستكدام گزينه  - 174

    . گويند دار مي ز حاوي اتم پرتوزا، گلوكز نشانبه گلوك) 1

  . دود سيگار و قليان، مقدار قابل توجهي مواد پرتوزا دارد) 2

 ي تجمع گلوكز معمولي در تودة سرطاني و  نشان دهنده B قسمت) 3

  . دار است ي گلوكز نشان نشان دهنده Aقسمت     

 . ادي و سريع دارندهايي هستند كه رشد غيرع هاي سرطاني، ياخته توده) 4

Mدر كاتيون  ها و نوترون ها اگر تفاوت تعداد الكترون - 175 2  هاي  باشد، تعداد الكترون 98با برابر  ي آن ها ها و نوترون و مجموع تعداد پروتون 14با برابرM 
 كدام است؟

1 (42    2 (43    
3 (40    4 (41  

83؟ تر است مقدار عددي كدام عبارت بيش - 176 10 m(c )
s

     

  .)گرم است 910نانوگرم معادل  1هر (نانوگرم ماده به انرژي برحسب ژول  5انرژي آزاد شده در تبديل ) 1
انرژي آزاد شده در تبديل ) 2 141   تن ماده به انرژي برحسب كيلوژول  10
  يلومتر بر ساعتسرعت نور برحسب ك) 3
 .) ليتر فرض كنيد گرم بر ميلي 1چگالي آب را (متر مكعب آب برحسب گرم  100جرم ) 4

 .پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد )گواه( هاي شاهدسوال
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 شود؟شود؟آيا مقررات آزمون اجرا ميآيا مقررات آزمون اجرا مي):):سوال هاي نظم حوزهسوال هاي نظم حوزه((نظرخواهينظرخواهي

    ؟كند نميدرستي تكميل  ي زير را به ها، جمله يك از گزينه كدام - 177
  ».است ........ي زمين  ي مشتري از سياره سياره ........ «
  تر ماً سبكعمو – ي عنصرهاي تشكيل دهنده) 2    تر بيش –شعاع ) 1
  تر  بيش –درصد فراواني عنصر گوگرد در ) 4  تر كم - اكسيژن دردرصد فراواني عنصر ) 3

   ها را دارد؟ چند مورد از مطالب زير، به كارهايي مربوط است كه امروزه بشر توانايي انجام آن - 178

  ف كيهانآشنايي با عنصرهاي موجود در نقاط مختل) بت به فضا                       مسافر) آ
 هاي ديگر وجو براي يافتن زندگي در سياره جست) تبه مريخ           طراحي مسافرت) پ

1( 1  2( 3  3( 2  4( 4  
xNOي چند اتمي در گونه - 179  دهد؟ ن ميهاي موجود در اين گونه را به درستي نشا كدام گزينه، ايزوتوپ. ها برابر يك است ها و الكترون ، تفاوت شمار نوترون

   

1( 
2NO :N7

O8و  15
O8و    18

16  2( 
2NO   :N7

O8و       15
O8و       16

17        

3( 
3NO  :N7

O8و    14
O8و   16

18و     17
8 O   4( 

3NO  :N7
O8و  14

O8و 16
O8و  16

17
  

را بـه   Aكدام گزينه نماد شيميايي عنصـر  . اي زير است در واكنش هسته Aطور مصنوعي ساخته شده، ايزوتوپ  هاي اولين عنصري كه به ايزوتوپ يكي از - 180
   دهد؟ درستي نشان مي

  Mo H A n  96 2 1
42 1 0  

1 (Tc97
43    2 (Tc98

43    
3 (97

41 Nb    4 (98
41 Nb 

 
  

 .ها دقت كنيد ي سؤال هاي زير، به شماره گويي به سؤال گرامي؛ لطفاًً در هنگام پاسخ آموزان نشدا

  شـروع به موقع
ي  ابتداي برگههاي علمي در  گويي به نظرخواهي و سؤال زمان هاي شروع پاسخ(شود؟  شروع مي به موقـعي شما  آيا آزمون در حوزه - 294

  )نظرخواهي آمده است
  .شود گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي پاسخ) 2  .شود بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي) 1
  .نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4  .شود هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال پاسخ) 3

  متأخـرين
  شوند؟ متوقف مي در محل جداگانهآموزان متأخر  آيا دانش -295

  .داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند) و حتي گاهي اوقات پس از آن(خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون ) 1
  شود اما نه به طور كامل اين موضوع تا حدودي رعايت مي) 2
  .شود شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي زه ميشوند و بعداً وارد حو بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي) 3
  .شود نظمي و سروصدا ايجادنمي اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي) 4

  مراقبـان
  كنيد؟ آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي عملكرد و جديت مراقبان -296

  ضعيف) 4   متوسط) 3خوب                 ) 2     خيلي خوب) 1
  ترك حوزه –پايان آزمون 

  شود؟ داده ميخروج زودهنگام ي  اجازه قبل از پايان آزموني شما به داوطلبان  آيا در حوزه -297
    گاهي اوقات) 2  .شود ي ترك حوزه داده مي بله، قبل از پايان آزمون اجازه) 1
  گاه خير، هيچ) 4    به ندرت) 3

  امروز  ارزيابي آزمـون
  كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي  -298

  ضعيف) 4  متوسط) 3                خوب) 2  خيلي خوب) 1
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