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16ســـالمتوالی

پرسش  33آزمون سـراسـری

پرسش  31آزمون 7

(سال تحصیلی)

(گروهآزمایشیعلومتجربی)



ورقبزنید
 ...



16ســـالمتوالی

پرسش  42آزمون سـراسـری

پرسشهای  41آزمون  13و  41آزمون 19

(سال تح صیلی)

(گروهآزمایشیعلومتجربی)



ورقبزنید
 ...



16ســـالمتوالی

پرسش  43آزمون سـراسـری

پرسش  43آزمون 11

(سال تحصیلی)

(گروهآزمایشیعلومتجربی)



ورقبزنید
 ...



16ســـالمتوالی

پرسش  44آزمون سـراسـری

پرسش  45آزمون 18

(سال تحصیلی)

(گروهآزمایشیعلومتجربی)



ورقبزنید
 ...



16ســـالمتوالی

پرسش  47آزمون سـراسـری

پرسش  47آزمون 8

(سال تحصیلی)

(گروهآزمایشیعلومتجربی)



ورقبزنید
 ...



16ســـالمتوالی

پرسش  49آزمون سـراسـری

پرسش  45آزمون 7

(سال تحصیلی)

(گروهآزمایشیعلومتجربی)



ورقبزنید
 ...



16ســـالمتوالی

پرسش  57آزمون 4

پرسش  55آزمون سـراسـری

مطابق آیات سور ۀ مبا کوۀ زمو ،سپاسوزار ی
مؤمنان رز خدر د آستانۀ و ود به بهشو
کدرم نعم

بو،ری

رلهی رس ؟

عطا ک،د.
 )2ه،چه دیدگانشان ر خرش آید آماده و حاض،
میبینند.
 )3آنچه ر که دلهایشان تمنا کنود د رختیوا
 )4مقام خشنردی خدروند ر ب،ری خرد می یابند و رز
رین ستزا ی مس،و ند.
ورقبزنید
 ...

به بهش

بهدلیل تحقق کدرم مر د میباشد؟

 )1به پیمانی که با من بستهرید وفا کنید تا من نیوا
به پیمان شما وفا کنم.
 )2رم،وز وزی رس

که رستی رستزریان بوه آنهوا

سرد بخشد ب،ری آنها باغهایی رز بهش رس .
 )3و شووتاک کنیوود بوو،ری سوویدن بووه آموو،زش
پ،و دگا تان و بهشتی کوه وسوع آن آسومانها و
زمین رس

و ب،ری متقیان آماده شده رس .

 )4و آنها کوه رمان هوا و عهود خورد ر عایو
میکنند و آنها که به رستی ردری شهادت کنند
و آن ها که ب ،نماز مررظب

در ند آنان د باغهای

بهشتی گ،رمی درشته میشرند.



خررهد درش .

سپاسزار ی بهشتیان رز خدروند متعوال بوهمحض و ود

(گروهآزمایشیعلومتجربی)

 )1به وعدۀ خرد وفا نمرده و رین جایزواه زیبوا ر

( سال تحصیلی)



16ســـالمتوالی

پرسش  74آزمون 5

پرسش  70آزمون سـراسـری

رز عبا ت أ فأن َ تَکرنُ عَلَیهِ وَکیالً  کدرم مفهرم
د یاف

نماید گوام د مسوی ،شو،

عملوی

رز مرر د زی ،د س

رس ؟

رلف) رنسانها خدرجریی فط،ی و ذرتی در ند.
ک) رنسان تالش میکند با عای

نهاده رس .
 )2کسانی که پیامب ،خدر ر وکیل و س،پ،س خورد
نمیگی،ند رختیا سرد و زیان خرد ر ندر ند.
تا رو ر بهسری ره شد هدریتش کنی!
 )4کسی که هرری نفس خورد ر معبورد او،ر درده
عملی شده رس .

ورقبزنید
 ...

همهچیا مسئرلی پذی،ی خرد ر نشان دهد.
ج) جامعۀ مش،
حاکمی

دچا

وحیۀ تف،اه و تضواد و

طاغرت میشرد.

د) رف،ردی که مشمرل رین آیه میشرند رز وکال
و دفاع پیامب  ،مسلرک میگ،دند.
 )1رلف -د

 )2رلف -ک

 )3ج  -د

 )4ج  -ک



 )3ری پیامب ،تر وکیل و س،پ،س

رمر رو هستی

تقرر د مور د

(گروهآزمایشیعلومتجربی)

 )1کسی که رز نفس لررمه پی،وی کند و رز دستر رت

دچا ش،

د آیۀ ش،یفه أ َری َ مَنِ رتَّخَذَ إلَهَه

هَرَرهُ أفَأَن َ تَکُرنُ عَلَیهِ وَکِیلًا  بزریید کدرمیوک

میشرد؟

رو رطاع

پس رز دا

( سال تحصیلی)



16ســـالمتوالی

پرسش  63آزمون 7

پرسش  73آزمون سـراسـری

( سال تحصیلی)

آخ،تطلبان رز رمکانات دنیا ب،خر در میشرند و ریون

رس

که خدروند رمکانات و لررزم سویدن بوه

رم ،مرجب میشرد که ه،کس د مسی،ی کوه رنتخواک

خررستهها و رهدرف همۀ رنسانها ر ب،ری آنها

ک،ده به پیش ود و س،ش خرد ر آشکا نماید».؟

ف،رهم نمرده رس ؟

  )1أ حَسِبَ رلنّاسُ أن یُت،کرر أنْ یَقُرلُرر أمَنّا و هُوم ال
یُفتَنرن
  )2کُلُّ نفسٍ ذرئقة رلمرتِ و نَبلُر ُ بالشَّو ،و رلخَیوِ،
فتنةً و إلینا تُ،جعرن
عطاءُ بّکَ محضر رً
 )4مَن جاءَ بالحَسَنةِ فله عَشو ُ،أماالِهوا و مون جواء
بالسَّیئةِ فال یُجای إلّا مِالَهاَ و هم ال یُظلَمُرنَ
ورقبزنید
 ...

 )2أحَسِبَ رلنَّاسُ أن یُتَ،کُررْ أن یَقُرلُررْ آمَنَّا وَ
هُم لَا یُفتَنُرنَ 
 )3وَ رلَّذِینَ جَاهَدُورْ فِینَا لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنَا وَ إنَّ
رللَّهَ لَمَعَ رلمُحسِنِینَ 
 )4کُلّا نُّمِدُّ هَوؤُلَاءِ وَ هَوؤُلَاءِ مِن عَطَاءِ َبکَ وَ مَا
کَانَ عَطَاء َبکَ مَحظُر ًر 



 )3کُلّاً نُمِدٌّ هؤالءِ و هؤُالءِ مِن عطاءِ بّکَ و موا کوانَ

 )1مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَه عَش ُ،أماَالِهَا 

(گروهآزمایشیعلومتجربی)

کدرم آیۀ ش،یفه بیانز ،رین رس که «هم دنیاطلبان و هم

کدرم کالم ا،آنی مه ،تأییدی ب ،ریون مطلوب



16ســـالمتوالی

پرسش  71آزمون 18

پرسش  75آزمون سـراسـری

( سال تحصیلی)

به رولرراللباک  در د؟

فقط ب،ری خ،دمندرن میس ،خررهد برد؟

 )1یا أیّهوا رلّوذین آمَنورر أطیعورر ره و أطیعورر

 )1وَ مِن آیاته رن خَلَقَ لَکُم مِن رَنفُسِکُم رَزورجا

رلَّ،سرل و أولی رألم ِ،مِنکُم 
  )2لقد أ سلنا ُسُلَنا بالبیّنواتِ و أنالنوا مهعوم
رلکتاکَ و رلمیارن 
 )3هوول یسووتری رل وذّین یعملوورنَ و رلّووذین ال
 )4خلق لکُمْ مِن أنفسِکُم أزورجاً لِتَسکُنُرر إلیها 

 )2فَلَهُم رَج،هُم عندَ َبّهم وَ ال خَرف عَلَیهِم وَ
ال هُم یَحاَنرن 
 )3اُل هَل یَستَری رلَّذینَ یَعلَمرن وَ رلّذینَ ال
یَعلَمرن 
 )4رَطیعرر ره وَ رَطیعرر رلّ،سرل وَ رولی رالَموِ،
مِنکُم 

ورقبزنید
 ...



یعلَمرن 

لِتَسکنرر رِلَیها وَ جَعَلَ بَینَکُم مَردّة وَ َحمَة 

(گروهآزمایشیعلومتجربی)

با ترجه به آیات ا،آن فهم کدرم مر د رختصوا

با ترجه به آیات ا،آن ک،یم فهم کدرم مطلب



ســـالمتوالی16



)(گروهآزمایشیعلومتجربی

)( سال تحصیلی

19  آزمون87 پرسش

I frequently hear people say that they
are able to perform their best when
they work alone. Also, I understand
that some ideas/methods that are
advantageous for one person may not
be for another. However, I am a firm
believer of the phrase that “ ............... ”
1) practice makes perfect
2) two heads are better than one

 آزمون سـراسـری87 پرسش

Everybody knows that …………… .
We’ve known it since kindergarten, where
we were taught that cooperation and
teamwork are not just socially acceptable
behaviors, but they also help produce
better decisions.
1) two heads are better than one
2) actions speak louder than words

3) actions speak louder than words

3) too many cooks spoil the broth

4) birds of a feather flock together

4) birds of a feather flock together

ورقبزنید
 ...



16ســـالمتوالی

پرسش  113آزمون 11

پرسش  116آزمون سـراسـری

( سال تحصیلی)

رگ log 8 18  m ،باشد حاصل  log 4 12کودرم

رگ log 3 2  a ،آنزاه حاصل  log 6 4ب،حسب a

رس ؟

کدرم رس ؟

)2

3m  1

2a )2

4

3

)3

4

3m  1
4
ورقبزنید
 ...

a
2  2a



(m  1) )3

)4

4

a 1

(گروهآزمایشیعلومتجربی)

(m  1) )1

3

)1

2a

)4

2a
a4



16ســـالمتوالی

پرسش  125آزمون 1

پرسش  128آزمون سـراسـری

( سال تحصیلی)

سه ضلع یک مالث به معادالت AB : y  2x  7

د مالث  ABCبوا مختصوات ئورس )A (1, 2

 AC : 4y  3x  17و BC : 2y  7x  19

)  B ( 4 ,  3و ) C(5 , 10رنوودرزۀ ر تفوواع CH

هستند طرل ر تفاع  BHکدرم رس ؟

کدرم رس ؟

3 )2
2/5 )3

2 2 )2

1 )4
4 2 )4
ورقبزنید
 ...



2 5 )3

(گروهآزمایشیعلومتجربی)

4/4 )1

5 )1



16ســـالمتوالی

پرسش  182آزمون 20

پرسش  188آزمون سـراسـری

وی

نمردر مکان -زمان متح،کی که بوا شوتاک بابو

محر  xح،ک میکند مطابق شکل زی ،رسو  .مکوان
رولیه متح،

)  (xچند مت ،رس ؟

نمردر مکان -زمان متح،کی که وی محر  xبوا
شتاک باب

به با گوی

m
2

s

 4ح،کو

مطابق شکل رس  .رین متحو،

مویکنود

فاصولۀ مکوان

 x 1  8 mتووا مکووان  x 2  8 mر د موودت
66
x

)t(s

12

52 )2

کدرم رس ؟
x

10 )1
9/5 )2

48 )3

9 )3

42 )4

8/ 5 ) 4

ورقبزنید
 ...

)x (m

x1  8

)t (s
x 2  8



58 )1

5

1

 t  2 sطی میکند .مکوان  xب،حسوب متو،

(گروهآزمایشیعلومتجربی)

)x(m

( سال تحصیلی)



16ســـالمتوالی

پرسش  202آزمون 16

پرسش  192آزمون سـراسـری

( سال تحصیلی)

شکل زی ،به دیرر اائم فش،ده شده رس  .رگو ،بوا ور د

دیرر اائمی میفشا یم و کتاک سواکن رسو  .رگو،

ک،دن نی،وی  F2  3 / 5 Nچرک د آستانۀ لغواش

نی،ویی د رمتدرد دیرر بهرندرزۀ  6 Nو به پوایین و

ا،ر گی،د و د رین حال نی،ویی که دیرر به چورک ور د

یا بهرندرزۀ  26 Nو به بواال بو ،کتواک ور د کنویم

میکند  10Nباشد ض،یب رصطکا ریسوتایی بوین

کتاک د آستانۀ لغاش ا،ر میگی،د و با گی نی،وی

دیرر و چرک چقد رس ؟ )

m
2

s

(g  10

0/75 )1

ورقبزنید
 ...

16 )1



0/25 )4

ب،رب 34 N ،رس  .نی،وی  Fچند نیرترن رس ؟
F2

0/6 )2
0/5 )3

ور دشده رز ط،ف دیرر ب ،کتواک د هو ،دو حالو

(گروهآزمایشیعلومتجربی)

اطعۀ چربی به ج،م  250گ،م با نی،وی رفقی  F1مطوابق

مطابق شکل کتابی ر با نی،وی رفقوی و بابو  Fبوه

20 )2
F1

25 )3
30 )4

F



16ســـالمتوالی

پرسش  192آزمون 7

پرسش  199آزمون سـراسـری

( سال تحصیلی)

شکل وبه و سه آ ریوش خطور

یک با رلکت،یکی منفی ر رز نقطۀ  Aتوا نقطوۀ  Bد ون یوک

میدرن رلکت،یکی ر نشان میدهود.

میدرن رلکت،یکی مطابق شکل جابهجا میکنیم .کودرم گاینوه

یک رلکتو،ون رز حالو سوکرن رز

د مر د کا نیو،وی میودرن رلکت،یکوی د ریون جابوهجایی و

میدرن رلکت،یکی تا نقطۀ  Aشوتاک
میگی،د .نقطههوای  Aو  Bد هو،

)(1

 WE  0
)1

 VA  VB

سه آ ریش د فاصلۀ یکسوان او،ر
در ند .رگ ،رختالف پتانسیل بوین دو

B

A

)(2

نقطوووووه )  (VA  VBر  V
V(3)   V( 2)   V(1) )1

)2

)V(3)   V(1)   V( 2

V(1)   V( 2)   V( 3) )3

)4

)V(1)   V( 2)   V( 3

ورقبزنید
 ...

B

A

)(3

 WE  0
)3

 VA  VB
 WE  0
)4

 VA  VB

B 

A 



بنامیم کدرم ربطه د س رس ؟

 WE  0
)2

 VA  VB

(گروهآزمایشیعلومتجربی)

نقطۀ  Bها میشرد و سپس ترسط

B

A

مقایسۀ پتانسیل رلکت،یکی نقا  Aو  Bد س

رس ؟



16ســـالمتوالی

پرسش  201آزمون سـراسـری

مطابق شکل زی ،دو ذ ۀ با در وی محر د فاصولۀ  xرز هوم او،ر
در ند .با  q 3چه رندرزه باشد و د کدرم نقطه وی ریون محور او،ر

q 2  9q1
q 1 )1

q 1 )2

q 1 )4

4

9
4
9
4
9
4

q1

و د فاصلۀ  2xسم چپ با q 1

و د فاصلۀ

x
2

سم چپ با q 1

 و د فاصلۀ  2xسم چپ با q 1

 و د فاصلۀ

ورقبزنید
 ...

x
2

15 cm

سم چپ با q 1

q1

4 )1
9
4
 )2
9
2 )3
3
2 )4

3

30cm
q2

q3



q 1 )3

9

د شکل زی ،سه با نقطهری  q2 q1و  q 3وی یوک خوط
رس ا،ر در ند و ب،ریند نی،وهای رلکت،یکی ور د بو ،ه،یوک
q
رز آنها ب،رب ،با صف ،رس  .نسب  2کدرم رس ؟
q1

(گروهآزمایشیعلومتجربی)

گی،د تا نی،وی رلکت،یکی خالص ور د ب ،ه ،سه ذ ه صف ،باشد؟
x

پرسش  196آزمون 17

( سال تحصیلی)



16ســـالمتوالی

پرسش  199آزمون 19

پرسش  204آزمون سـراسـری

( سال تحصیلی)

د شکل زی ،ول سنج و آمپ،سنج آ موانی بوهت،تیوب

د مدر وبه و ول سنج و آمپ،سنج ه ،دو آ موانی

 12ول و  0/8آمپ ،ر نشان میدهنود .نیو،وی مح،کوۀ

هستند و مقاوم های  Rمشابهرند .رگو ،ول سونج

مرلد چند ول رس ؟

 30Vو آمپ،سنج  4 Aر نشان دهد تررن خ،وجی

36 )1

9

24 )2

2

R

60 )1
120 )2

V

A

16 )4
ورقبزنید
 ...

r  2

A
R

240 )3
V

480 )4



r



18 )3



R

(گروهآزمایشیعلومتجربی)

بات،ی چند ورت رس ؟



16ســـالمتوالی

پرسش  220آزمون 12

پرسش  215آزمون سـراسـری

( سال تحصیلی)

چند عبوا ت زیو ،رگو ،د جوای خوالی جملوۀ

چند مور د رز مقایسوههای زیو ،د ر تبوا بوا گازهوای

« ...............مرلکرل روزون د مقایسه با مرلکورل

رس ؟

رکسیژن بیشت ،رس  ».گذرشوته شورد مفهورم
 شما رلکت،ونهای ناپیرندی
 شما رلکت،ونهای پیرندی

ک) اد ت جاذبههای بین مرلکرلی :روزون > رکسیژن
پ) نقطۀ جرش :روزون > رکسیژن
ت) شما مرلکرلها د ج،م یکسان :رکسیژن > روزون
ث) شما مرلکرلها د حجوم یکسوان و شو،ریط معوین:
رکسیژن > روزون

 پایدر ی

ج) ورکنشپذی،ی د ش،ریط معین :روزون > رکسیژن

 ورکنشپذی،ی
 )1دو

 )2سه

 )3چها

 )4پنج

4 )2
5 )3
6 )4



3 )1

 گشتاو دواطبی

ورقبزنید
 ...

رلف) شما کل جف

رلکت،ونها :روزون > رکسیژن
(گروهآزمایشیعلومتجربی)

علمی د ستی ر د ب ،خررهد درش ؟

رکسیژن و روزون د س



16ســـالمتوالی

پرسش  238آزمون 19

پرسش  237آزمون سـراسـری

( سال تحصیلی)

 50میلیلیت ،رز یک ش،ب ضدرسید در ری  1/16میلیگو،م منوایم

 pHمعده ف،دی  1/7رس  .یک ا،

هید وکسید و  3/90میلیگ،م آلرمینیم هید وکسید رس  .رین ضد

 330میلیگ،م که رجاری سازندۀ آن مطوابق جودول زیو،

رسید چند میلویلیتو ،شوی،ۀ معوده بوا  pH  1 / 7ر خناوی

رس

با چند میلیلیت ،رز رسید معده رین ف،د بهطر کامل

میکند؟

ورکنش میدهد؟

)Mg(OH)2 (s)  HCl (aq)  MgCl 2 (aq)  H 2O(l
)Al(OH) 3 (s)  HCl (aq)  AlCl 3 (aq)  H 2O(l

(معادلۀ ورکنشها مررزنه شرند).

جاء سازنده
د صد ج،می د ا،

7 )1

500 )2

14 )3

672/5 )3

17/5 )4

825 )4

ورقبزنید
 ...

منیایم

سدیم هید وژن

هید وکسید

ک،بنات

29

42

سدیم کل،ید
29



9/5 )2

247/5 )1

(H  1 , C  12 , O  16 , Na  23
)Mg  24 , Cl  35 / 5 : g  mol 1

(گروهآزمایشیعلومتجربی)

)(H  1 , O  16 , Mg  24 , Al  27 : g  mol 1

ضدرسید بوه جو،م



16ســـالمتوالی

پرسش  255آزمون سـراسـری

تررنایی یوک آبخوررن د رنتقوال و هودری

پرسش  95آزمون 3

آک

رنتقال و هدری

(گام اول)

آکها د یک آبخررن وربسته

 )1د صد تخلخل

 )1حجم فضاهای خالی نسب
و سنگ

 )2شیب زمین

 )2ر تبا منافذ خا

 )3نفرذپذی،ی

 )3د صد شیب الیۀ آبدر

به حجم کل

(گروهآزمایشیعلومتجربی)

بیشت ،به کدرم مر د بستزی در د؟

به کدرم مر د زی ،رس ؟



 )4مقدر آک ذخی،هشده
ورقبزنید
 ...

 )4ضخام

حاشیۀ مریینه



16ســـالمتوالی

پرسش  257آزمون سـراسـری

کدرم عبا ت «ترف» ر بهت ،مع،فی میکند؟

پرسش  86آزمون 9

(سال تحصیلی)

دو ش ،رساسی ب،ری تشکیل ترفها کدرمرند؟

 )1نووورعی سووونگ آذ آور ی بوووا سووویمانی رز
(گروهآزمایشیعلومتجربی)

 )3گدرزۀ پ،سیلیس -ج،یان آ رم ماگما



خاکست،های آذ ین

 )1د یای کمعمق -خاکست ،آتشفشانی

 )2نوورعی سوونگ آذ آور ی تشووکیلشووده رز
کرچکت،ین ذ رت تف،ر
 )3سنزی آذ ین تشکیلشوده رز الپیلویهوای
آتشفشانهای رنفجا ی
 )4رز سنگهای سربی حاصل مخلر د هم رنوررع
تف،رهای مختلف

 )2مخ،و کمر تفاع -ذ رت یاجامد

 )4حضر گاز و مررد ف،ر  -د یای عمیق

