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 دقيقه 10زمان پيشنهادي :   ديني، اخالق و قرآن

 با توجه به سوره مباركه عصر ويژگي هاي الزم براي خسارت نديدن انسان كدام است؟ -1

 قلب، پيروي از عقل و اختيارديگران به حق و صبر، برخورداري از ايمان الف) توصيه كردن 

    ب) انجام كارهاي شايسته، پيروي از عقل و اختيار، برخورداري از ايمان قلبي
  ج) توصيه ديگران به حق و صبر، انجام كارهاي شايسته، برخورداري از ايمان قلبي

  د) برخورداري از ايمان قلبي، انجام كارهاي شايسته، پيروي از عقل و اختيار
هاي پاسخ به ترتيب ضرورت كدام يك از ويژگي» محدود بودن عمر آدمي«و » جسـمي و روحي انسـان  «مختلف ابعاد  -2

  دهد؟به نيازهاي برتر انسان را نشان مي
   همه جانبه بودن –الف) همه جانبه بودن 

  درست و قابل اعتماد بودن –ب) همه جانبه بودن 
    همه جانبه بودن –ج) درست و قابل اعتماد بودن 
  درست و قابل اعتماد بودن -د) درست و قابل اعتماد بودن

  اشاره دارد؟» بسته بودن راه بهانه جويي و اتمام حجت بر بندگان«كدام يك از آيات شريفه زير بر  -3
   ملا یحییکماذا دعاکمو للرسولآمنو استجیبوهللایا ایها الذینالف)
  و العرص ان االنسان لفی خرسب) 
      بلدة میتالنحیی به ج) 
  بعدالرسلحجةهللاعلیللناسلئال یکونو منذرینرسال مبرشیند) 

  برنامه هاي عملي اسالم براي دستيابي به هدف مشتركي كه در خلقت تمام انسان ها قرار داده شده است كدام است؟ -4
  ي جامعه ديني بر اساس عدالتبرپاي -ايمان به عادالنه بودن نظام هستي -الف) كسب فضائل اخالقي و دوري از رذائل

  برپايي جامعه ديني بر اساس عدالت -ايمان به فرستادگان الهي و راهنمايان دين -كسب فضائل اخالقي و دوري از زذائل ب)
  ذائلو دوري از زاخالقيفضائلكسب-عدالتديني بر اساسجامعهبرپايي -و ترك محرماتبندگي خدا با انجام واجباتج) تحقق

  عدالتبر اساسدينيجامعهبرپايي -دينو راهنمايانالهيفرستادگانايمان به -محرماتواجبات و تركخدا با انجامبندگيتحققد) 
  فراموشي يا تغيير در تعاليم انبيا معلول كدام دسته از عوامل زير است؟ -5

    رشد تدريجي سطح فكر مردم –الف) عدم توسعه كتابت 
    عدم توسعه كتابت -فرهنگ و زندگي اجتماعيب) ابتدايي بودن سطح 

  ابتدايي بودن سطح فرهنگ و زندگي اجتماعي -ج) رشد تدريجي سطح فكر مردم
  تفاوت تعاليم انبياء در برخي احكام فرعي -د) عدم توسعه كتابت

عد از ورود اسالم به هاي ايران، عراق، مصر و شام بهاي علمي و فرهنگي و ظهور دانشمندان و عالمان در سرزميننهضت -6
  ها، با كدام عامل مرتبط است؟اين سرزمين

   الف) عوامل تجديد نبوت(استمرار و پيوستگي دعوت)

  ب) عوامل تجديد نبوت(رشد تدريجي سطح فكر مردم)
    زندگي)كاملبرنامهدريافتبرايبشريجامعهنبوت(آمادگيختمج) عوامل

  تحريف)د) عوامل ختم نبوت(حفظ قرآن كريم از 
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خداوند آسـمان ها و زمين را با سـتون هايي كه براي شما ديدني نيستند   :« سـوره رعد آنجا كه خدا مي فرمايد   2آيه  -7
  كدام يك از جنبه هاي اعجاز قرآن مورد نظر است؟» برپا داشته است

 ب) انسجام دروني در عين نزول تدريجي   الف) تاثير ناپذيري از عقايد دوران جاهليت  

  د) ذكر نكات علمي بي سابقه    جامعيت و همه جانبه بودن  ج) 
كارهاي خارق العاده اي كه پيامبران براي اثبات ارتباط خود با خداوند انجام مي دادند از سـوي انديشـمندان اسالمي و    -8

  قرآن كريم چه ناميده مي شود؟
    آيت  –ب) آيت     آيت  –الف) معجزه 

  معجزه -د) معجزه    معجزه  -ج) آيت
  اعجاز لفظي و اعجاز محتوايي قرآن براي چه كساني قابل درك و فهم مي باشد؟ -9

  است. كنند قابل فهمها استفاده ميدانند و فقط از ترجمهالف) اعجاز لفظي و اعجاز محتوايي براي كساني كه زبان قرآن را نمي
براي كساني نيز كه زبان قرآن را نمي دانند و فقط از ب) اعجاز لفظي براي هركس با زبان عربي آشنا باشد و اعجاز محتوايي 

  .ترجمه ها استفاده مي كنند
  ج) اعجاز لفظي و محتوايي فقط براي كساني كه با زبان عربي آشنا باشند، قابل فهم است.

وي اعجاز معند) اعجاز لفظي براي كسـاني كه زبان قرآن را نمي دانند و فقط از ترجمه ها اسـتفاده مي كنند قابل فهم است و   
  .براي هر كس با زبان عربي آشنا باشد

هم مفهوم با كدام يك از » نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشــت به غمزه مســئله آموز صــد مدرس شــد« بيت  -10
  آيات زير مي باشد؟

     وما کنت تتلو من قبلِِه من کتاب و ال تخطه بیمینک الف)
    غیر هللا لوجدوا فیه اختالفا کثیرا افال یتدبرون القران و لو کان من عندب) 
    رسال مبرشین و منذرین لئال یَُکوَن للناس َعلَی ِهللا حجة بعد الرسلج) 
  و یقولون افرتاه قل فاتوا بسورة من مثلهد) 

  دقيقه 10زمان پيشنهادي :   2عربي ، زبان قرآن 

  َعیِّن األصّح واألدّق يف الرتجمة: -11
  : درختاني رشد مي كنند كه.... » کَریَهٌة تَْخُنُق الَحیواناِت إذا إقَرتَبَْت ِمْنها تَْنَتِرشُ ِمْنها َروائِحُ جاٌر تَْنمو أَشْ « 

  پخش مي شود كه حيوانات را هنگامي كه به آنها نزديك شوند خفه مي كند! ياز آنها بوهاي بدالف) 
  نزديك شوند خفه كنند! از خود بوهايي بد پخش مي كنند تا حيواناتي را كه به آنهاب) 
  از خود گازهاي بدبويي را پخش مي كنند تا حيوانات هنگامي كه به آنها نزديك مي شوند خفه شوند !ج) 
  با گازهايي بدبو كه از آنها پخش مي شود ، حيوانات هنگام نزديك شدن به آنها خفه مي شوند!د) 

  : ةفی الرتجم دقَّ و األَ  صحَّ عین األَ  -12
لَْت ُمَنظََّمُة الیونِسکو َحدیَقةَ َقْد «  اِث العالَميِّ  َسجَّ َة الرتُّ ِ   » :فین الّتي تََقُع ِيف َمدیَنِة کاشاَن ِيف قا

  باغي به نام فين را كه در شهر كاشان قرار دارد ، سازمان يونسكو در ليست ميراث جهاني ثبت نموده است.الف) 
  كاشان قرار دارد ، در ليست ميراث جهاني ثبت كرده است.سازمان يونسكو ، باغ فين را كه در شهر ب) 
  سازمان يونسكو در شهر كاشان ، باغ فين را در ليست ميراث جهاني قرار داده است.ج) 
  باغ فين را كه درليست ميراث جهاني قرار گرفته بود ، سازمان يونسكو به ثبت رسانده است.د) 
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ً َفلَُه أَجُر َمْن َعِمَل ِبِه َو الیَْنُقُص ِمْن أَجِر العاِمِل.  و األدقَّ  األصحَّ ن َعیِّ  -13   يف الرتجمة : الّذي یَُعلُِّم ِعل
  كسي كه علمي را آموزش داده است ، برايش اجر كسي است كه به آن عمل كرده است و از اجر عامل كم نمي شود!الف) 
  عمل مي كند واز پاداش عمل كننده اش كم نمي شود. هركس علمي را ياد بدهد ، اجر كسي را دارد كه به آنب) 
  كسي كه دانشي را ياد مي دهد ، پاداش كسي را دارد كه به آن عمل كرده است و از اجر عمل كننده كاسته نمي شود!ج) 
  شود!كم نميندهكنعملكه از پاداشاست در حاليكردهعملبه آنرا دارد كهكسيپاداشگيرد، همانرا ياد ميدانشيكهكسيد) 

وا زَُمالئَکُْم ِبُسلوِککُْم َو ال تَْهِمسوا إِلَی الَّذیَن یَجلِسوَن َجْنَبکُمْ «الّرتجمة:يف و األدقَّ األصحَّ نَعیِّ  -14   »َعلَْیکُْم أَْن ال تَُرضّ
  گوييد!آهسته سخن بشما نبايد با رفتارتان به همشاگردي هايتان ضرر برسانيد و با كساني كه كنارتان مي نشينند الف) 
  شما با رفتارهايتان نبايد به همكالسي هايتان ضرر برسانيد و آهسته صحبت كنيد با كساني كه كنارتان مي نشينند!ب) 
  شما نبايد با رفتارتان به همشاگردي خودتان ضرر برسانيد وبا كساني كه كنارتان نشسته اند آهسته صحبت كنيد!ج) 
  همشاگردي هايتان ضرر برسانيد و آهسته سخن بگوييد با كساني كه كنارتان هستند! شما با رفتارتان نبايد بهد) 

  ِيف الرتجمة : أَ طَ الخَ ن َعیِّ  -15
: اي كساني كه ايمان آورده ايد ، از بسياري از گمان ها  »یا أَیّها الّذیَن آَمنوا اِجتَِنبوا کثیراً ِمَن الظَّنِّ إنَّ بَعَض الظَّن إثمٌ « الف)

  بپرهيزيد ، زيرا برخي از گمان ها گناه است!
ْن ُخلقي ب) ْنَت َخلقي ، فََحسِّ   : خداوندا همانطور كه آفرينش مرا نيكو كردي ، اخالقم را نيكو گردان! اللُهمَّ کَ َحسَّ
َب نَفَسهُ  ج)   اخالقش بد باشد ، خودش را شكنجه مي كند! : هركس َمْن ساَء ُخلُقُه َعذَّ
ُس ِمْن کَبائِِر الّذنوِب  د) َس يف أَمِر اآلَخریَن ، التََّجسُّ : تجسس در كار ديگران را رها كن ، تجسس از بزرگ ترين  أُتُرِک التََّجسُّ

  گناهان است!
  فیها الخطأ :الیوجُد الّتي  َعیِّن الرتجمةَ  -16

 : شايد در بين مردم كساني باشند كه از ما بهتر باشند!قَد یکوُن بَیَن الّناس َمن ُهَو أَحَسُن ِمّنا  الف)

َرتَ عیَب صــدیقِ  ب) َرتَ ُهللا عیوبَُه ِيف اآلِخرَة َمن ســَ  پوشــاند، خداوند در: هركس عيب دوســت خود را در دنيا ميِه ِيف الّدنیا ، ســَ
  آخرت عيب اورا مي پوشاند!

ً «ج)  سوا و ال یَغتَْب بَعُضُکم بَعضا   : جاسوسي نكنيد ونبايد برخي از شما بعضي ديگر را غيبت كنند! »وال تََجسَّ
  : شلواري بهتر از اين مي خواهم! أُریُد رساویَل أَفضَل ِمن هذاد) 

  » هُ أَکَْربُ الْعیِب أَْن تُعیَب مافیَک مثلُ « يف املفهوم :  بعیدٌ َعیِّن ما هو  -17
 هر كه عيب دگران پيش تو آورد وشمرد / بي گمان عيب تو پيش دگران خواهد برد!الف) 

  عيب باشد عيب خود بگذاشتن / پس نظر بر عيب هركس داشتن!ب) 
  چون به عيب خود رسي، كوري از آنموي بشكافي به عيب ديگران / ج) 
   عيب مي گيري كنون بر همرهان / در درونت همچو آن گشته نهان ! د)

  املفعول : يف محلِّ  َعّین املعرفةَ  -18
ائِحُ الف)   لی ِبالدِهمْ إوَن یرجُعوَن السَّ

َس وَ  ب)   ِمْن األخالِق السیئِة يف َمکتَِبنا! وَ هُ  قَْد َحرََّم ُهللا تعالی يف هاتَیِن اآلیتَیِن التََّجسُّ
ِن! ج)    و التَنابَزوا باأللقاِب ِبئَس االسُم الُفسوُق بَعَد اإلی

   الِحّصة األولی کاَن الطّالُب یستمعون إلی کَالم املَُدرِِّس الکیمیاء!يف  د)
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  »إِْن ...... َجّیداً ، ...... ِيف امتحاناتـ ...... نهایَة السنة « للفراغات ِيف العبارة الّتالیة :  الخطأَ َعیِّن  -19
   کُ –تَْنَجحا  –تَْدرُسا ب)     کَ  –نََجْحَت  –َدرَْسَت الف) 

  کُنَّ  -تَْنَجْحَن  –تَْدرُْسَن د)     کُمْ  –تَْنَجحوَن  –تَْدرُسوَن ج) 
   ِيف املفهوم : الخطأَ َعین  -20

  : صبر و ظفر هردو دوستان قديمند / بر اثر صبر نوبت ظفر آيد! ْل َعلَی الّنجاح يف حیاتهَمْن یَصِربْ یَحصُ  الف)
    عمل غافل مشو / گندم از گندم برويد جو ز جواز مكافات  : ْد يف اآلخرةماتَزرْع يف الدنیا تحصُ ب) 
    : اندازه نگه دار كه اندازه نكوست / هم اليق دشمن است و هم اليق دوست! اخیر األمور أوسطُهج) 
  : خنده رسوا مي نمايد پسته ي بي مغز را / چون نداري مايه از الف سخن خاموش شو! َمْن فَکََّر قَبَل الکالم قَلَّ َخطَؤهُ د) 

  ) ٢٢-٢١عن السؤالین (  ْب جِ ثّم أَ  التايلَ  النصَّ  اقرأ
َجرُة الّنفِط شــجرٌة یَســَتخِدمها املُزارِعوَن َو الَفالَّ  ــَ ــیاجٍ َحوْ حُ ش یَِة َمحاصــیلِِهم ِمَن الحیوانات و وَن کَس َل املَزاِرعِ لح

بُِّب اشـِتعالُها خروَج أِّيِّ  ثٍَة. لوُن بَعِض تَحتوي بذورُها َعلی مقداٍر ِمن الّزیوت الیُسـَ ُلُغ أَحَمُر وَیب األشجارِ  غازاٍت ُملوِّ
 إرتفاُع بَعِضها أَقلَّ ِمن أربَع أمتارٍ 

  الّنّص : َحَسَب  الخطأَ َعّین  -۲۱
  .دو اسم فاعل درمتن هستب)   درمتن يك اسم تفضيل وجود دارد.الف) 

  دارد. يك اسم مبالغه ويك اسم مكان درمتن وجودد)     درمتن دواسم مفعول هست.ج) 
  النص:  َب سَ حَ  ن الصحیحَ َعیِّ  -22

  ب) در متن يك فعل مجهول وجود دارد.  الف) در متن چهار فاعل وجود دارد.
   سه كلمه با محل اعرابي خبر در متن قراردارد. د)  درمتن پنج جارومجرور داريم.ج) 

  دقيقه 12زمان پيشنهادي :   2فارسي 

  ؟   نيستبعضي از معاني واژه درست  در كدام گزينه -23
 فطرت، آفرينش، تبع :ب) سرشت  سرگيجه ، هذيان ، پريشاني : الف) سرسام

  باغ، گلزار، كشتزار : د) پاليز  ج) نژند : خوار ، زبون، اندوهگين
(جلّت :  -(متأللي: مشــعشــع)  -(دغل : مكر)  –(صــعب : تالش)  –معناي چند واژه درســت اســت؟ (فراخ : آســوده)  -24

  (شائبه : گمان) -(طوع : دستور)  -(محمل : مهد) -(خنيده : شاد)  -(شاب : برنا)  -(عندليب : هزاردستان)  -بزرگ است) 
   د) پنج  ج) شش    ب) هفت  الف) هشت

  دركدام گزينه غلط اماليي هست ؟ -25
 نكته دان خورده بين رمز قيل و قال اوست  طفل ابجد خوان مكتب خانه اسرار عشق  الف)

  قربت خاصان درگاهم بده  ب) غربت من در جهان از بهر توست  
  پروانه را خنك شود دل ز ماهتاب  ج) نتوان مرا به صبح صباحت فريب داد  

  رفت و شكارش تپش قلب شد  د) عشق شكار از دل او سلب شد  
  ؟  است درست» رومي « كدام گزينه در مورد زندگاني  -26

    است .» رومي « الف) بهاءالدين ولد ، فرزند 
  داد .» رومي « خود را در دوران كودكي به » الهي نامه « ب) عطّار كتاب 

  هم روزگار فخرالدين عراقي و سعدي بوده است .» رومي « ج) 
  .به نظم آرد» الطيرمنطق« د) شـيخ صالح الدين زركوب از او تقاضا كرد ، كتابي به طرز 
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  براي كامل كردن دو بيت زير كدام واژه ها بايد جايگزين جاهاي خالي شوند ؟ -27
  نادره كبكي به ........... تمام .......... آن روضة فيروزه فام« 

  »گفتي ز ....... بيش مرنجان مرا برو ........ گفتنت كه بيش مرنجانم آرزوست 
  ، درد ، كم ب) فراغ ، ناظر  الف) كمال ، رهرو ، عشق ، اين 

  د) جمال ، شاهد ، ناز، آن    ج) حقايق ، رهرو ، راز ، هم 
  است ؟   نادرست ي معنايي دركدام گزينهنوع رابطه -28

  د) (باز و سير : تضاد)   ج) (باز و گشوده : ترادف)  ب) (شانه و زلف : تناسب)   وگردن : تضمن)الف) (شانه
  ؟ تنيس در كدام گزينه نقش ضمير پيوسته درست -29

  به گريه گفتش آيا گذر كني بر من ( متمم )  ب)  الف) مگرم رحمت تو گيرد دست ( مضاف اليه )
  د) بكوبمت زين گونه امروز يال ( مفعول )   چون كه بر مي آيدت كاري زدست ( مضاف اليه )  ج)

  » اشيدا ربود عاشقانمخور/كه درد و داغعشق و آهعشق به دعويفريب«است؟مقابل درستگزينه در مورد بيتكدام -30
  ب) بيت دو تركيب وصفي دارد    الف) عاشقان شيدا : مفعول

  د) در بيت يك پيوند وابسته ساز وجود دارد   ( درد ) و ( داغ ) هردو نقش تبعي دارند  ج)
  هاي بيت زيرتماماً درست است ؟   زينه آرايهدر كدام گ -31

  »عقل خوش گفت چو در پوست نمي گنجيدم كه دلي بشكند آن پستة خندان كه مپرس « 
  تشخيص –تشبيه  -ب) استعاره   ايهام تناسب –استعاره  –الف) كنايه 
  تضاد -تشبيه  –د) مجاز     مجاز  –كنايه  –ج) تشخيص 

  است ؟ نادرستمفهوم كدام گزينه  -32
  ب) آماس كردن سراچة ذهن : (تكامل درك )  الف) خوردن به بازوي خويش : ( خود اتكايي )

  د) از شبنم عشق خاك آدم گل شد: (آفرينش انسان از عشق )  ج) محمل آراستن : (زيبا سازي وجود )
  مفهوم كدام گزينه متفاوت است ؟   -33

  دارددردي نه دواپذير   دانست كه دل اسير دارد  الف)
  پيش صاحب درد باشد دارو و درمان عزيز  ب) خستگان زنده دل دانند قدر درد عشق 

  مشكل درد عشق را حل نكند مهندسي  ج) قصه به هركه مي برم فايده اي نمي دهد  
  زحمت مكش طبيب زبهر دواي ما  د) دانم كه درد عشق نباشد دواپذير 

  درتقابل معنايي است ؟  » يره شد سوري به آن بسياري ت« كدام گزينه با مفهوم  -34
 ماتمي شد در آن زمان سورم  الف) داشتم سور وچون شنيدم حال  

  گريه ، شادي و خنده ، غم درياب  ب) ماتمت سور باشد اندر خواب 
  كه شاديم غم گشت و سورم عزا شد    ج) نمانده است بر من همي هيچ راحت 

  ي بر من گذشتدولتزان كه صاحب  د) گفت شادي آمد و شيون گذشت  
  دقيقه 10زمان پيشنهادي :   2زبان خارجي 

 Choose the best choice. 
35. The cold season ----- from 90 to 120 days in some parts of the country. 

a) ranges b) disappears c) meets the needs d) exchanges 
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36- Having an active lifestyle can ------------ the risks of some diseases 
such as high blood pressure and diabetes. 

a) increase b) control c) measure d) endanger 
37- Choose the suitable statement for the picture.  

a) Hello is the only word to start a conversation in 
 all languages. 
b) There are different words in different languages 
to say Hello. 
c) In most languages, people use the word Hello for greeting. 
d) All people in the world just use سالم and Bonjour as well as Hello. 

38- Choose the suitable statement for the picture.  
a) Jogging makes lifespan longer. 
b) Swimming helps people to breathe better. 
c) Surfing is as pleasant as running. 
d) People are interested in mountain climbing. 

39- All the students need to read many ------- and ------- about history. 
a) books – information b) information – magazines 
c) books - magazine  d) magazines - books 

40- Zahra asked her brother to buy ----- slices of bread for dinner that night. 
a) a little b) much c) some d) one 

 Read the passage then choose the best choice. 
There are some easy ways to know technology addiction. First, you may spend 
hours in front of the screen after deciding to stop watching the monitor. Second, 
you may complain about physical problems which are the result of using computer 
for a long time. Third, you may feel nervous when away from a computer. The 
next is that you may prefer talking over the internet to speaking face to face 
with others. It, of course, indicates that you have an unknown personality. 
Finally, staying on the computer late at night is a desire you may not notice for 
a long time.  
  

41- The word "------------" is closest in meaning to the word "monitor".
 a) watching b) computer c) screen d) child 
42- In the above paragraph, the word "---" is used as the subject of the verb. 

a) talking b) away c) first d) staying 
43- Which picture shows the idea of the passage best?  

 
 
a)  b)  c)  d)  

44- The best topic for the above paragraph is ------------. 
a) Advantages of Addiction b) Advantages of Technology 
c) Signs of Technology Addiction d) Technology, Good or Bad? 
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 دقيقه 10پيشنهادي : زمان   زمين شناسي

  چند ساعت است؟همزمان با روز اول فروردين در كشور ما طول شب در استراليا  -45
  14د)   12ج)   10ب)    8الف) 

  اولين مهره دار خشكي زي در چه دوره اي پديد آمد؟ -46
 د) اردوسين  ج) سيلورين  ب) دونين   الف) كربونيفر

  با اندازه ذرات خاك دارد؟ ضخامت حاشيه مويينه چه ارتباطي -47
 الف) هر چه اندازه ذرات خاك ريزتر باشد ضخامت حاشيه مويينه كمتر است.

  ب) هر چه اندازه ذرات خاك ريزتر باشد ضخامت حاشيه مويينه بيشتراست.
  ج) هر چه اندازه ذرات خاك درشت تر باشد ضخامت حاشيه مويينه كمتر است.

  ر باشد ضخامت حاشيه مويينه بيشتراست.د) هر چه اندازه ذرات خاك درشت ت
  كاسنگ مس مي تواند شامل كدام مجموعه كاني باشد؟ -48

  ميكا -پگماتيت -فلدسپار –ب) كوارتز   پيريت -ميكا -فلدسپار -الف) كوارتز
  كوارتز-كالكوپيريت -ميكا  -د) فلدسپار  كاني رسي-فلدسپار –ميكا –ج) كوارتز 

  يك گوهر باشد، كدام است؟ تواندنميكلسيت مهمترين دليل براي اين كه  -49
  ارزان بودن   د)  ج) درخشش كم  ب) سختي كم  الف) انعطاف پذيري

متر بر ثانيه وارد يك نيروگاه مي شود آبدهي جريان  5متر با سـرعت   2آب پشـت يك سـد توسـط لوله اي به قطر     -50
  چند متر مكعب بر ثانيه است؟ ورودي به اين نيروگاه حدود

  50د)    16ج)    10ب)   5الف)
𝟏اگر حجم ذرات تشكيل دهنده يك رسوب  -51

𝟒
  برابر حجم كل رسوب باشد درصد تخلخل نمونه كدام است؟ 

 درصد 80د)   درصد 75ج)   درصد 65ب)   درصد 25الف) 

  كدام تصوير مي تواند نمايش دهنده يك نفت گير باشد؟ -52
    ب)     الف) 

  
  
  

  د)     ج) 
  
  

  در شكل مقابل ، جوانترين و قديمي ترين پديده هاي زمين شناسي به ترتيب وقوع كدامند ؟ -53
    3تا  1تشكيل اليه هاي -تزريق توده نفوذيالف) 
  تزريق توده نفوذي - 6تا  4چين خوردگي اليه هاي ب) 
    تزريق توده هاي نفوذي - F1گسلج) 
  3تا  1هاي تشكيل اليه  - F2گسلد) 
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ــفينه اي كه با ســرعت نور حركت مي -54 ــيارهبا يك س رويم، اگر پس از طي زمان اي ميكند از روي زمين به ســمت س
دقيقه به اين سـياره برسيم با فرض اينكه زمين و سياره در يك سوي خورشيد باشند، مدت زمان گردش اين سياره   9/24

  ؟به دور خورشيد چند سال است
  8د)   8ج)    27ب)   27الف) 

 دقيقه 25زمان پيشنهادي :   2رياضي 

xبراي آنكه خط mمقدار  -55 my y  2 yبر خط  1 x 2   عمود باشد كدام است؟3
  4د)   4ج)   3ب)   3 )الف

Axاگر  -56 k 2 Bxو1  ABو 3 6 برايمقادير ممكنباشد مجموعK است؟(نقاطكدامBA, اند)عرضهم 

  1د)   6ج)   4ب)   5 )الف
كه  ABOاز مثلث  BMطول ميانه  -57 A , 2 و 4 B , 4  .)مبدأ مختصات استO؟ (كدام است 2

  20د)   10ج)   5ب)   6 )الف
فاصله نقطه  -58 A , 3  ؟، كدام استناحيه اول و سوماز نيمساز 1

  3د)   3ج)   2ب)   2 )الف

xمعادله  هاياگر بين ريشه -59 x m   2 1 رابطه  0  2  ؟كدام است m. مقدار برقرار باشد3

  1د)   2ج)   3ب)   4 )الف

yخط  -60 x 3 yاز رأس سهمي  1 x x m   2 2  كدام است ؟   m مي گذرد . مقدار 1

  6د)    5 ج)   4 ب)  3 )الف

aاگر  -61 b b

b a


  نزديكترين عدد طبيعي به عدد مثبت ،b

a
 كدام است ؟   

   4 د)  3 ج)  2 ب)  1 )الف

xمجموع ريشه هاي معادله  -62 x x x    2 23 3 5  كدام است ؟ 7

  3د)    6ج)   6ب)   3 )الف
قرار دارد كه فاصله آن نقاط  dسانتي متر از آن قرار دارد چند نقطه روي خط  3و به فاصله  dخارج خط  Pنقطه  -63

 سانتي متر باشد ؟   5برابر  Pاز نقطه 

    سه تا د)   دو تا ج)   يكي ب)  صفر  )الف
yx مقدار ،با توجه به شكل و موازي بودن دو خط -64    كدام است ؟  

  11د)   10ج)   9ب)   8 )الف

xدامنه تابع  -65
y

x




 
9

3 2
 شامل چند عدد طبيعي است ؟   

   8د)    7 ج)   6 ب)  5 )الف
aاگر  -66


 

3 10
2

باشد حاصل   a 1 عالمت جزء صحيح است) [ ](نماد داراي چند مقدار است ؟  

  9د)   8ج)   7 ب)  6 )الف
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  دقيقه 17زمان پيشنهادي :   2زيست شناسي 

  چند مورد از عبارات زير ، در مورد ياخته هاي عصبي رابط درست است؟ -67
  در مغز و نخاع قرار دارند. *  
  دست، با نورون حسي سيناپس تحريكي مي سازد.عقب كشيدن در انعكاس  *  
  نورونهاي حسي نقش دارد. با در ارتباط *  
  مي تواند سيناپس تحريكي يا مهاري با نورون حركتي برقرار كند. *  

   4 د)   3 ج)   2 ب)  1 )الف
  در ياخته عصبي باعث مي شود كه: پتاسيم –عملكرد پمپ سديم  -68

    رامش به غشا باز گردد.حالت آب)   در سمت ميان ياخته اي آزاد شود. ATP )الف
  هاي رانويه پتانسيل عمل ايجاد كند.در محل گرهد)   پتاسيم از ياخته عصبي خارج شود.سه يون ج) 

  .در بخش ........................ شكل مقابل ، .......................مشاهده مي شود -69
  جسم سلولي نورون حركتي - 1ب)   جسم سلولي نورون حسي - 2 )الف
  سيناپس نورون حسي و حركتي - 1د)   رشته هاي عصبي ميلين دار - 1ج) 

 كدام گزينه در مورد پرده هاي مننژ صحيح است؟ -70

  تنها در زير استخوان جمجمه قرار دارد.ب)   پرده از جنس بافت پيوندي كه بهم چسبيده اند. 3 )الف
  .نخاعي پر شده است –هاي آن با مايع مغزي فضاي بين اليهد)   از بافت پوششي يك اليه تشكيل شده است.ج) 

 در هنگام تشريح مغز...............قرار دارد. -71

  ، اجسام مخطط3داخل بطن ب)   2و  1بطن  ،در عقب تاالموس )الف
  هاي چهار گانهدر عقب اپي فيز برجستگيد)   رابط پينه اي در زير رابط سه گوشج) 

  گيرنده حسي.............، ................. چند مورد از عبارت هاي زير ، عبارت مقابل را به درستي تكميل مي كند؟  -72
  بدن به ميزان يكسان قرار دارند. تماسي ، در پوست بخشهاي مختلف *  
  فشار، انتهاي دندريت يك نورون حركتي هستند. *  
 شنوايي، از نوع مكانيكي هستند. *  

  وضعيت ، تنها درون ماهيچه قرار دارند. *  
  4د)   3ج)   2 ب)  1 )الف

 مشاهده كرد. نمي تواندر ساختار كره چشم ، ..................... را  -73

  جسم مژگاني به شكل حلقه اي ميان مشيميه و عنبيهب)     زالليه بين عدسي و عنبيه )الف
  به جسم مژگانياتصال تارهاي آويز د)     عدسي در اليه مياني چشمج) 

  كدام عبارت در مورد گيرنده هاي بويايي در سقف بيني انسان صحيح است؟ -74
    از نوع مكانيكي و نورون حسي هستند. )الف
  از نوع شيميايي و با انتهاي اكسون مژكدار هستند.ب) 
    نمايند.مي ارسال قشر مخ به را مستقيم بويايي ها پياماين گيرنده اكسونج) 
   پيام بويايي را به لوب هاي بويايي مغز ارسال مي كند. د)
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  كدام يك عامل تحريك گيرنده هاي بخش دهليزي گوش داخلي مي باشد؟ -75
  ماده ژالتينيب)     مايع درون مجاري نيم دايره )الف
    گيرنده هاي تعادلي درون مجاري نيم دايره د)  خم شدن مژك هاي گيرندهج) 

  هاي زير در رابطه با گيرنده حسي در شكل مقابل درست است؟از عبارت  چند مورد -76
  تحت تاثير مواد شيميايي، پيام عصبي توليد مي كند.   
  .سلول مژكدار است  
  .دندريت نورون حسي تحريك مي شود  
  .دندريت هاي آن در موهاي حسي روي پا قرار دارند  

   4 د)  3 ج)  2 ب)  1 )الف
 است؟ نادرستبا توجه به شكل مقابل چند مورد از عبارات زير  -77

   بخشA فشرده و نامنظم تشكيل شده است. در درون استخوان و از تيغه هاي استخواني  
   بخشB .ارتباط بافت زنده را با بيرون برقرار مي كند ،   
   بخشC .داراي ماده زمينه و رشته هاي پروتئيني است  
   بخشD ن ران يافت مي شود.در طول استخوا  

     2 ب)  1 )الف
   4 د)   3 ج)

 در ...................مفصل ها ........................... -78

  بافت پيوندي متراكم، كار محافظت را از مفصل دارد. -كپسول )الف
  سر استخوان در محل مفصل پوشيده از بافت پيوندي غضروفي است. -برخيب) 
  همه جهات قابليت حركت دارند. استخوان ها در -بيشترج) 
  مايع مفصلي لغزنده مانع از اصطكاك استخوان ها در كنار هم مي شود. -همهد) 

از نظر زماني  (راســـت به جپ)رخدادهاي زير مراحل انقباض در ماهيچه اســـت ، كدام گزينه ترتيب اين مراحل را -79
  دهد؟نشان مي زودتر به ديرتر

 A- ين و اكتينتشكيل پل هاي اتصال ميوز     
 B-آزاد شدن يون هاي كلسيم از شبكه آندوپالسمي 

 C- حركت پارويي و نزديك شدن خطوطZ   

 D- اتصال مولكولATP به سر ميوزين ها 

    B - A – D – Cب)     D –A - B - C )الف
  B – A – C – Dد)      B - D – A – C ج)

  انقباض ماهيچه، درست است؟در رابطه با تامين انرژي مورد نياز ه كدام گزين -80
  .الزم فراهم مي شود ATPدر زمان طوالني در صورت تجزيه گليكوژن،  )الف
  بيشتر انرژي براي انقباض ماهيچه از تجزيه اسيدهاي چرب حاصل مي شود.ب) 
  در فعاليت شديد ، تجزيه ناكامل گلوكز باعث گرفتگي و درد ماهيچه اي مي شود.ج) 
  موجب كاهش درد و گرفتگي ماهيچه مي شود.افزايش اسيدالكتيك د) 
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   تارهاي موجود در بخش..............بخش..............، ................ -81
  ، انرژي خود را از تنفس هوازي تامين مي كنند. B -همانند A )الف
  ، براي تمرين هاي ورزشي استقامتي مناسب هستند. A -برخالف Bب) 
  ، با داشتن ميتوكندري بيشتر تنفس هوازي دارند. B -برخالف Aج) 
  ، ميوگلوبين بيشتر براي ذخيره اكسيژن دارند. A -همانند  B -د) 
  

 كدام گزينه بر اساس شكل مقابل درست است؟ -82

    ، ناقل عصبي ترشح مي شود. Aهمانند  Bدر شكل  )الف
  ، هورمون ترشح مي شود.Aهمانند  Bدر شكل ب) 
  ، پيك كوتاه برد ترشح مي شود.Aهمانند  Bدر شكل ج) 
  ، سلول هدف مي تواند سلول عصبي باشد.Aهمانند  Bدر شكل د) 

  است؟ نادرستچند مورد از عبارت هاي زير  -83
  هورمون اكسي توسين برخالف هورمون محرك غده فوق كليوي تحت تاثير هورمون هاي آزادكننده نيست.* 
  شود.ها ساخته مياي نورونهاي غده زير مغزي پسين در جسم ياختهپيشين همانند هورمونهاي غده زير مغزي هورمون* 
  هدف هورمون هاي مترشح از زير نهنج و تيروئيد هستند. ياخته هاي بدن، همه ي* 
  شود.مي شدن غده در اثرترشح هورمون محرك تيروئيدتيروئيد و بزرگهاي غدههورمونكاهشموجبكاهش يد در بدن* 

   4 د)   3 ج)  2 ب)  1 )الف
  شكل مقابل درست است؟ كدام گزينه در مورد هورمون هاي مترشحه در بخش؟ -84

    پاسخ كوتاه مدت به تنش )الف
  افزايش فشار خون و قند خونابب) 
      باز كردن شش هاج) 
  باز جذب سديم از كليه هاد) 

  ......................... Iدر ديابت نوع  -85
  انسولين پاسخ نمي دهد. گيرنده هاي انسولين به هورمونب)   در نتيجه چاقي و عدم تحرك ظاهر مي شود. )الف
  مقدار انسولين كافي است.د)   است.شدهتخريبدر جزاير النگرهانسانسولينكنندهترشحهايياختهج) 

  بيگانه خوار در شكل مقابل، ...................... -86
  ب را در سطح خود قرار مي دهد.وميكر قسمت هايي از )الف
  خود را از طريق خون به اين اندام مي رساند.ب) 
  در كبد و طحال فراوان هستند.ج) 
  را در اين اندام افزايش مي دهند. جريان خوند) 

  دقيقه 18زمان پيشنهادي :   2فيزيك 

 ؟ندارندكداميك از پديده هاي زير منشاء الكتريكي  -87

  باال رفتن مارمولك از ديوار ب)    هاي عصبي در دستگاه اعصاب انتقال پيام )الف
  قابليت چسبيدن نوار سلوفان بر ظروفد)     چرخش ماه به دور زمينج) 



 12  مرحله اول - تجربيدهم، رشته ياز، پايه 1397 - 98تحصيلي ، سال آزمون پيشرفت تحصيلي

مالش  Bرا با جسم نارساناي  Aشـكل مقابل قسـمتي از جدول تريبو الكتريك را نشـان مي دهد. اگر جسم نارساناي     -88
e=1/6×𝟏𝟎مي تواند.........كولن باشد. ( Aبار جسم مقدار ..............و در اين صورت................ ،دهيم 𝟏𝟗C( 

    10×6/4 -منتقل مي شوند Aبه جسم  Bپروتون ها از جسم  )الف
    10×8-منتقل مي شوند Bبه جسم   A الكترون ها از جسمب) 
  10×6/4 -منتقل مي شوند Bبه جسم   A الكترون ها از جسمج) 
  10×8 -منتقل مي شوند Bبه جسم  A  پروتون ها از جسمد) 

از هم قرار  rهستند، در فاصله  cµ10+ =2qو  cµ2- =1qدو كره فلزي مشابه با پايه عايق كه داراي بار الكتريكي  -89
دارند. اين دو كره را با هم تماس داده، ســپس در همان فاصــله قبلي از هم قرار مي دهيم. نيروي الكتريكي بين دو بار چند 

K=9×𝟏𝟎𝟗( ؟درصد تغيير مي كند
N.m𝟐

C𝟐
( 

  درصد، كاهش 80د)   درصد، افزايش 80ج)   درصد، كاهش 20ب)   درصد، افزايش   20 )الف
باشــد، اندازه  1qســه برابر  2q وارد مي كند. اگر اندازه Fنيروي  2qبر بار الكتريكي  rاز فاصــله  1qبار الكتريكي  -90

 است؟ Fوارد مي كند چند  1qبر  2qنيرويي كه 

  3 د)  1ج)   ب)    )الف
مي رانند. در شـــكل مقابل برايند نيروهاي وارد بر بار  Fيكديگر را با نيروي  dدر فاصـــله  2qو  1qدو بـار نقطه اي   -91

1q2-  چند برابرF و در چه جهتي است؟ )K=9×𝟏𝟎𝟗
N.m𝟐

C𝟐
( 

    ، چپ 4ب)   ، راست 4 )الف
  ، چپ 5/0د)     ، راست 5/4ج) 

صـــفر  Dq مطابق شـــكل زير قرار دارند. اگر نيروي وارد بر بار Dqو  Aq  ،Bqبه ترتيب بارهاي  Dو  A، Bدر نقاط     -92
 باشد، كدام بارها الزاما غير همنام هستند؟

    Bqو  Aqب)    Dqو  Aq )الف
   همنام هستندغيرهر سه بار الزاما  د)   Bqو  Dqج) 

 عبارت صحيح كدام است؟ ،به يك جسم رسانا مقداري بار منفي مي دهيم -93

  تمام نقاط سطح خارجي رسانا مساوي است.تراكم بار در  )الف
  اندازه ميدان الكتريكي در تمام نقاط سطح خارجي رسانا برابر است.ب) 
  روي سطح خارجي، بار مثبت و روي سطح داخلي بار منفي پخش مي شود.ج) 
  اندازه ميدان الكتريكي در تمام نقاط درون رسانا برابر صفر است.د) 

  ت؟  الكتريكي و اندازه ميدان الكتريكي صحيح اسهاي زير در مورد مقايسه پتانسيلك از گزينهيشكل كدامبهبا توجه -94
𝑉 )الف > 𝑉  و𝐸 > 𝐸     (ب𝑉 > 𝑉  و𝐸 < 𝐸    
𝑉ج)  < 𝑉  و𝐸 > 𝐸     (د𝑉 < 𝑉  و𝐸 < 𝐸  

cµ6- 𝐪اگر بار الكتريكي نقطه اي  -95 ــيل  Aاز نقطه يكنواخت را در داخل ميدان الكتريكي  = ولت به نقطه  3به پتانس
B  ولت منتقل كنيم، انرژي پتانسيل الكتريكي آن به اندازه...........ميكرو ژول.............يافته است. -5به پتانسيل 

      ، افزايش 12 ب)      ، كاهش -48 )الف
  ، افزايش 48د)       ، كاهش -12 ج)
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 .مي شود ...........اين بار خازنذخيره شده است، بنابر 𝐪− و 𝐪+ روي صفحات خازن تختي بار -96

– )الف q   (بq   (2د)   صفرجq  
  شكل مقابل نمودار انرژي ذخيره شده در يك خازن بر حسب اختالف پتانسيل دو سر آن را نشان   -97
  ميلي ژول باشد، در اين حالت بار   4انرژي ذخيره شده در خازن  Vدهد. اگر در ولتاژ مي

 ذخيره شده بر روي صفحات خازن چند ميكرو كولن است؟

  10×4ب  10×1/6 )الف
  10×4د)   10×4ج) 

  از هم قرار دارند،   cm 5در فاصله  𝐪گرم و با بار يكسان مثبت  6/3در شكل روبرو دو گوي مشابه به جرم  -98
  چند ميكرو كولن مي شود؟ 𝐪بار 	هكه گوي بااليي معلق مانده است، در اين صورت اندازبه طوري 

)K=9×𝟏𝟎𝟗
N.m𝟐

C𝟐
) (g=10

N

kg
(  

  8/0د)   5/0ج)    2/0ب)   1/0 )الف
  دقيقه 13زمان پيشنهادي :   2شيمي 

  گزينه درست است؟كدام  -99
𝐶ب)   كربن رسانايي گرمايي دارد. )الف 𝐻 .فرمول شيميايي يك آلكين است  
  است. شبيه به يكديگر Geو Sn خواص فيزيكي و شيمياييد)     شود.در واكنش ترميت آهن به صورت مذاب توليد ميج) 

  ؟هستند درست هاي زيرعبارتچند مورد از  -100
 .دارند درخشانيسطح  ايدورهر عنصرهاي جدول بيشت*   

 .ستهاهمانند فلز هافلزشبهشيميايي  رفتار*   

 .روداز بين مي آراميالي فلز سديم در هوا به ج*   

 .مواد معدني بيشترين سهم را در مصرف منابع طبيعي دارند*   

 .دوره خود بيشتر استقليايي خاكي از عنصر قليايي هم خصلت فلزي يك عنصر*   

  4د)    3ج)    2ب)   1 )الف
 پيكومتر 160و  186به ترتيب شعاع اتمي برابر  اي عنصرها،دورهدر يك دوره از جدول  Mو  Aاگر دو عنصر فلزي  -101

  داشته باشند:
    .با گاز كلر بيشتر است Aشدت واكنش  )الف
  است. Mبيشتر از  Aهاي پروتون شمارب) 
    .تمايل بيشتري براي از دست دادن الكترون دارد Mاتم ج) 
  .شودپايدار مي 𝐴 شكيل يونبا ت Aاتمگاز نجيب داشته باشد، الكتروني آرايش 𝑀 يون اگرد) 

  ؟نيست درستهاي زير يك از گزينهكدام -102
𝐶گرانروي  )الف 𝐻  كمتر از𝐶 𝐻 است.    
  شود.مي ايگلخانه سنگ سبب كاهش اثرزغال با نفت جايگزينيب) 
    .  شوندميخاك يافتاليدر البههاييصورت رگهطال به ها،فلزدر ميانج) 
  .بيشتر از ذخاير زميني استدر بستر اقيانوسفلزيهايبيشتر گونهتظغلد) 

U(j) 

V(v) 

160

4 
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  گذاري شده است؟زير اشتباه نام هايآلكانكدام يك از  -103
      تري متيل هپتان -5،4،3 )الف
   پنتان متيل -2اتيل  -3ب) 
       پتانمتيل ه -3اتيل  -5ج) 
   دي متيل هگزان -4،2د) 

اگر گاز توليد شـــده با اكســـيژن  كند.توليد مي هيدروژنگاز ، HCl محلول روي در واكنش كامل بافلز گرم  13 -104
  شود؟چند گرم آب توليد مي، باشد درصد 90 و بازده واكنشدهد  واكنش

𝟏)	𝒁𝒏(𝒔) + 𝟐𝑯𝑪𝒍(𝒂𝒒) → 𝒁𝒏𝑪𝒍𝟐(𝒂𝒒) + 𝑯𝟐(𝒈) 
𝟐)	𝟐𝑯𝟐(𝒈) + 𝑶𝟐(𝒈) → 𝟐𝑯𝟐𝑶(𝒍)																																																																											     
	(𝒈.𝒎𝒐𝒍 𝟏:𝑯 = 𝟏	, 𝑶 = 𝟏𝟔	, 𝒁𝒏 = 𝟔𝟓) 

      62/1 )الف
     24/3ب) 
     00/4ج) 
  48/6د) 

𝑭𝒆                         ؟ است درستكدام گزينه داده شده، هاي با توجه به واكنش -105 + 𝑪𝒖𝑺𝑶𝟒 → 𝑪𝒖 + 𝑭𝒆𝑺𝑶𝟒 

𝒁𝒏 + 𝑭𝒆𝑪𝒍𝟐 → 𝑭𝒆 + 𝒁𝒏𝑪𝒍𝟐 
    .فلزي مس از آهن بيشتر است اصيتخ )الف
    .فعاليت شيميايي آهن از روي بيشتر استب) 
    .كرددارينگهآهنيدر ظرفتوانرا ميسولفات (II)مسمحلولج) 
  پذير است.انجام سولفات (II)واكنش فلز روي با محلول مسد) 

  است؟ نادرستكدام گزينه  -106
    در نفت خام، بنزن و سيكلوهگزان نيز وجود دارد. )الف

  ب) پروپان و بوتان در دماي اتاق به حالت گاز هستند.
    قرار داد.مايعهايآن را در آلكانتوانفلز مياز خوردگيجلوگيريج) براي

  آلكين است.ترينسادهدر كشاورزيمورد استفادهآورندهد) گاز عمل
  

  است؟درست  هاي داده شده،عبارتچند مورد از  زير،هاي با توجه به واكنش -107
(𝟏)	𝑪𝑯𝟐 = 𝑪𝑯𝟐 + 𝑯𝟐𝑶 → ⋯																				 
(𝟐)	𝑪𝑯𝟐 = 𝑪𝑯𝟐 + 𝑩𝒓𝟐 → ⋯ 

    .شودبه هر نسبتي در آب حل مي )1(محصول واكنش *   
 .روداز بين مي )2(رنگ قرمز برم در واكنش *   

    شود.در مخلوط آب و اسيد انجام مي )1(واكنش *   
 .شوددي برمو اتان توليد مي -1،1 )فراورده2(در واكنش*   

 .هاستاز دسته آلكن )1(واكنش  فراورده*   

     2ب)     1 )الف
   4د)      3ج) 
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  كدام گزينه درست است؟ -108
  شود.سوخت هواپيما به طور عمده از نفت سفيد و بنزين تهيه مي )الف
  نيست. صرفه به مقرون نيكل و طال فلزهاي استخراج پااليي برايروش گياهب) 
  شوند.ها، اسيدها و آب پس از ورود نفت خام به برج تقطير از آن جدا مينمكج) 
  سنگ است.سنگ به دليل تجمع گاز متان آزاد شده از زغالانفجارها در معدن زغالد) 

𝑪𝒖𝟐𝑺(𝒔)چند عبارت در رابطه با واكنش  -109 + 𝑶𝟐(𝒈) → 𝟐𝑪𝒖(𝒔) + 𝑺𝑶𝟐(𝒈) درست است؟  
  باري دارد.انجام اين واكنش روي محيط زيست تاثير زيان*   
  يك روشِ تهية مس خام از سنگ معدن آن در معدن مس سرچشمه كرمان است.*   
  توان از سديم اكسيد استفاده كرد.مي 𝑺𝑶𝟐براي حذف گاز *   
  شود.مس خام تهيه مي 𝟏𝟑𝟔𝑲𝒈مصرف شود، به تقريب  %85سولفيد با خلوص  (I)مس 𝟐𝟎𝟎𝑲𝒈اگر *   

 (𝒈.𝒎𝒐𝒍 𝟏: 𝑪𝒖 = 𝟔𝟑/𝟓	, 𝑪𝒖𝟐𝑺 = 𝟏𝟓𝟗 
  4د)   3ج)   2ب)   1 )الف

  هاي زير درست هستند؟چند مورد از عبارت -110
  شوند.هاي يوني يافت مياغلب فلزهاي واسطه در طبيعت به شكل تركيب*   
  اي رنگ است.قهوه ،در محلول (II)آهن كاتيون*   
  توان از واكنش آن با فلز سديم يا عنصر كربن بهره برد.مي 𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑براي استخراج آهن از *   
  دهند. واكنش هيدروژن گاز توانند باها در دماي اتاق ميهمه هالوژن*   
 كتروني نئون را دارد.اي كه در تلويزيون رنگي كاربرد دارد، آرايش الكاتيون فلز واسطه*   

  4د)   3ج)   2ب)   1 )الف
  
  

  دانش آموز عزيز! *
  كنيد! يادداشترو روبهپاسخنامه ببينيد و در جدولخود را از روييداوطلبي و رمز كارنامهيشماره

ي آزمون نتيجه www.natije.irي اينترنتي توانيد با داشـتن اين دو كد، و مراجعه به سامانه شـما مي 
ن سامانه ر روي هميخود را مشاهده كنيد! همچنين دريافت دفترچه سواالت و كليد آزمون به زودي ب

 باشد.پذير ميامكان

 
  

 شماره
 داوطلبي
 رمز 
 كارنامه
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