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 گويي زمان پاسخ شمارة صفحه شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس عنوان

مي
عمو

  

  دقيقه 10  3 1 10 )1و نگارش (فارسي
  دقيقه 15  5 11 10 )1عربي زبان قرآن (

  يقهدق 20  6 21 20 )آشنا(طراحي +)1دين و زندگي (
  دقيقه 15  8 41 10 )1انگليسي (زبان

صي
صا

اخت
  

  دقيقه 30  10  51  20 )1رياضي (
  دقيقه 20  13 71 20 ) آشنا(طراحي +)1شناسي ( زيست

  دقيقه 35  16 91 20 )1فيزيك (

  دقيقه 20  20  111  20   )1شيمي (
   

  
 

  طراحان 
  نام طراحان نام درس

  سيد محمدعلي مرتضوي ـ آگيتا محمدزاده ـ خان پور سپهر حسن ـ نيلوفر اميني ـ نيحميد اصفها  )1( فارسي و نگارش
  مجيد همايي ـ عليرضا عبدالهي ـ عرب ابراهيم رحماني ـ بهزاد جهانبخش ـ ولي برجي  )1عربي زبان قرآن (

  احمد منصوري ـ شعيب مقدم ـ رتضي محسني كبيرم ـ پيمان طرزعلي ـ مرضيه زماني ـ عليرضا ذوالفقاري زحل ـ محمد آقاصالح  )1دين و زندگي (
  نژاد ساسان عزيزي ـ علي عاشوري ـ اله استيري رحمت  )1( زبان انگليسي

ـ      زاده ـ سجاد داوطلب ـ مهرداد خاجي ـ علي ارجمند ـ علي نجمي ـ فرشاد حسنزن ـ احسان غنيفاطمه راي  )1رياضي ( ري ـ  زاده ـ بهرام حالج ـ حامد چوقـادي ـ مبينـا عبي
  ناهوك نظم ـ حسن نصرتي كارخانه ـ رحيم مشتاق مهدي صبوري

   علي طاهرخاني ـ شاهين راضيان ـ مهبد علوي ـ حميد راهواره ـ مهرداد محبي ـ عليرضا آروين ـ فريد فرهنگ  )1شناسي ( زيست

  )1فيزيك (
 ـ  مجتبي نكوئيان ـ مصطفي كياني ـ  ميثم دشتيان ـسيده محمدصادق مام ـ  شهرام آزادـبهنام شاهنيـعلي پيراستهـكفشحميد زرينـزهره آقامحمدي
  محمدرضا شريفي

اله ابوالفتحي ـ امين نـوروزي ـ مسـعود طبرسـا ـ       زاده ـ ايمان دريابك ـ علي جعفري ـ روزبه رضواني ـ عينـ سمانه ابراهيمپوراحمدرضا جشاني  )1شيمي (
  دامن ـ عباس مطبوعي ـ امير حاتميان ـ امين گودرزي نژاد ـ طاهر خشك سروش نجفي

  
 

  و ويراستاران مسئولين درس
مسئولين درس گروه  نام درس

مسئولين درس گروه   فيلتر نهايي  ان علميويراستار  آزمون
  مستندسازي

 )1( فارسي و نگارش
زاده  حميد لنجان
  اصفهاني

 - -  
  الناز معتمدي

  ليال ايزدي  - درويشعلي ابراهيمي-فاطمه منصورخاكي  ميالد نقشي )1عربي زبان قرآن (
  محدثه پرهيزكار  - ضا ذوالفقاريعلير-محمد ابراهيم مازني ـ سكينه گلشني  فاطمه فوقاني  )1دين و زندگي (
  سپيده جاللي  - پرهام نكوطلبان-محدثه مرآتي   نسترن راستگو )1( زبان انگليسي

  حسين اسدزاده  علي ونكي  مهرداد ملوندي ـ علي مرشد  حسين حاجيلو  )1رياضي (
  سادات هاشمي مهسا  رفيعي رش ساداتكيا  ليدا علي اكبري –سپيده نجفي  ـ فرد اميرحسين بهروزي  مهرداد محبي  )1شناسي ( زيست

  آتنه اسفندياري  ضمير عليرضا روشن  انزابي ـ بهنام شاهني  ـ امير محمودي بابك اسالمي  كفش حميد زرين )1فيزيك (
  الهه شهبازي  پرست بنيامين خوش  نژاد سيدمحمدحسن معروفي ـ ايمان حسين ـ مقدم زاده محمد حسن  علي علمداري  )1شيمي (

 

  و توليد گروه فني
 محيا اصغري  مدير گروه 

 فرددعلي موسويسي  مسئول دفترچه
  مسئول دفترچه: آفرين ساجدي/مدير گروه: اميرحسين رضافر  گروه عمومي

 جالليمحمديمهين علي آرايي نگاري و صفحه حروف
   فريبا رئوفيمسئول دفترچه: /نسبفاطمه رسوليمدير گروه:  گروه مستندسازي

   ميد محمديح  ناظر چاپ
 چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم

  دانلود نمائيد. (صفحة مقطع دهم تجربي) توانيد از سايت كانون توجه: دفترچة پاسخ تشريحي را مي
 021 - 6463تلفن:   - 923دفتر مركزي: خيابان انقالب بين صبا و فلسطين پالك 
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  است؟ نادرستشده براي واژه  يكي از معاني نوشته مك در چند مورد از واژگان زير، دست - 1

ـ سرمدار: سردسته،  متضاد رام ـ غنا: رنج، سختي باكي و گستاخي ـ توسن: اسب سركش، كتاب ـ جسارت: دليري، بي ةآميز دربار تقريظ: مطلبي ستايش«

  »ـ عنان: افسار، دهانه ـ خيره: متحير، سرگشته  حيايي شرمي، بي رئيس ـ رعب: ترس، دلهره، هراس ـ وقاحت: بي

  ) چهار تا4      ) سه تا3  ) دو تا 2    ) يكي1

  اماليي دارد؟  نادرستيكدام بيت  - 2

  ي يكي به خبرد) نه راه يافته خصم اندر آن حصار به جهد / نه زان حصار فرود آم1

 ) ازين هنر كه نمودي و ره كه پيمودي / شهان غافل سرمست را همي چه خبر2

  ) ميان بتكده استاده و صليح به چنگ / چو روز جنگ ميان مصاف، رستم زر3

 ) چو قدرت تو نگه كرد و عجز خويش بديد / چو آبگينه شد آب اندرو ز شرم و حجر4

  ؟ دوش نميمركّب ديده  ةدر كدام بيت جمل - 3

 وار روي دل از جمله تافتيم ) گفتيم ترك صحبت ابناي روزگار / مردانه1

 ست / اين نكته را چو اصل حقيقت شكافتيم ) معلوم شد كه ميكده و خانقه يكي2

 اي كه ما / از پود مهر و تار وفاي تو بافتيم ) شد عاقبت كفن به تن آن جامه3

 كن كه قافيه ديگر نيافتيم هاي وليك / كوتا ) وحدت اگرچه در سخن سفته4

   شود؟ در چند تا از ابيات زير متمم با دو حرف اضافه ديده مي - 4

  نهان شد به گرد اندرون آفتاب / پر از خاك شد چشم پرّان عقاب«

   نديدند و هر كس كز ايشان بماند / به دل در همي نام يزدان بخواند

  رغوان گشته بودااي كشته بود / ز خون خاك و سنگ  به هر جاي بر توده

   همي اين بدان آن بدين گفت جنگ / نديديم هرگز چنين با درنگ

  »نيك و بد ةبه چهره همه ديو بودند و دد / به دل دور ز انديش

  ) چهار تا4      ) سه تا3  ) دو تا 2   ) يكي 1

  شده متمم است؟  مشخّص ةدر چند مورد از موارد زير، نقش دستوري واژ - 5

 مي  كرد به ساغر / هر صاف كه آيد به اياغ دل ما ريخت تو مي قشع ميالف) ساقي چو 

  زلف    آويز است دل ةها / كه دام ما همه اين طرّ باز كني ناله خيزد از دل زلفب) چو 

 عرفي  هاي كعبه به دنبال محمل است شتاب كرد / فرسنگ عرفيج) آن كو به راه كفر چو 

  دل  دم به كف آورده و رها كرده است به مشناخت سر رشته، گشت معلومش / كه د دلد) چو 

 آلوده خون  ها فردا خيزم و بر گرد او گردم / شهيدان محبت را ز حسرت خون شود دل آلوده خونهـ) چو 

  كودكان  همه عمر / غمت گرفته در آغوش و در كنار مرا كودكانشادي چو  ةو) ز بيم فتن

  ) چهار تا4      ) سه تا3  ) دو تا 2    ) يكي1

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

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

  شما براي آزمون امروز چیست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

  )1( يفارس  )1( فارسي
  ،يانقالب اسالم اتيادب

  يسحما  اتيادب
  109تا  72 يها صفحه

  دقيقه 10
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  توان نسبت داد؟  در ابيات زير مي» غمزه«و » عنبر«هاي دستوري را به  يب كدام نقشترت به - 6

 و درياكنار عنبرنقش سر زلف او رست مرا در بصر / زان كه به هم درخورد «

  »كند آن را شمار سرتيز او / عشق به انگشت پاي مي ةغمزها كه ريخت  از بس خون

  نهاد ـ نهاد) 4      مفعول ـ نهاد )3 نهاد ـ مفعول) 2    مفعول ـ مفعول )1

حوادث «ها، در كدام بيت به ويژگي  حماسه» العاده داشتن حوادث خارق«و » قومي و ملّي بودن«، »بودن قهرماني«، »بودن داستاني«هاي  از بين ويژگي - 7

 اشاره شده است؟ » العاده داشتن خارق

  راست  ) تو آن گوي كز پادشاهان سزاست / نگويد سخن پادشا جز كه1

  ) چو افكند سيمرغ بر زال مهر / بر او گشت زين گونه چندي سپهر 2

  ) بر اين گونه ناپارسايي گرفت / بباليد و پس پادشاهي گرفت 3

 نام  ) جهاندار داند كه دستان سام / بزرگ است و بادانش و نيك4

   نسبت داده شده است؟ نادرستي ةبه كدام بيت آراي - 8

  ـ كنايه تشبيه    به خوبي ماه را / ترك من در خيل دارد همچو مه پنجاه را ) روي تركم بين مكن نسبت1

  آميزي ـ تشخيص حس     ها تا مگر / گمرهي در منزل او بازيابد راه را ) دامن خرگه براندازد به شب2

  ـ ايهام مبالغه      هاي آه را ) گر شبي در زلف مشكين روي را پنهان كند / رهبري را برفروزم شعله3

  نظير ـ مراعات تلميح     يوسف مصري اگر حسني بدين سان داشتي / عكس رويش پر مه و خورشيد كردي چاه را )4

  تر است؟   در كدام بيت به كاربرد آن در بيت زير شبيه» از آن«كاربرد  - 9

  »ويران من رفت ةاز آن پيچم به خود چون مار، وحشي / كه گنج كلب«

  / وليك از آن نتوان يافت لذّت خرما ) درخت خرما از موم ساختن سهل است1

  ) هست در مذهب ما كافر از آن مرتد به / كه گهي قول وي اقرار و گهي انكار است 2

  چه يك هفته نويسد به صد انديشه دبير  انديشه بگويي به از آن اندر نظم / آن  ) تو بي3

  آسوده خاك اندر كنار ها دارد اين ) چنبر گردون به گرد خاك از آن گردد همي / كاين چنين4

  كدام بيت با بيت زير قرابت معنايي بيشتري دارد؟  - 10

  »پيوند ةتا زبر خاكي اي درخت تنومند / مگسل از اين آب و خاك ريش«

  ) دگر نه عزم سياحت كند نه ياد وطن / كسي كه بر سر كويت مجاوري آموخت1

  كي گوهرد يو ش) چو قطره از وطن خويش رفت و بازآمد / مصادف صدف او گشت 2

  و زر سازند / براي نرگس هم خاك نرگسستان به  ها ز سيم دان ) اگرچه نرگس3

  ) نرسي به كس چو دانم كه تو خود به سر نيايي / وطن تو از كه جويم كه تو در وطن نگنجي4
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 و األدقّ ف ن األصحة اب للتّرجمةلجوي اعين أو إلي العربي16 - 11( :م(  
  :»!أَمرهم ذلك الرّجل بِأن يشعلوا النّار حتّي يذوب النُّحاس و يدخل بين الحديد« - 11

  ور كند تا مس را ذوب كند و ميان آهن وارد شود! ) به آن مرد دستور دادند كه آتش را شعله1
  ور سازند تا مس را ذوب كند و ميان آهن داخل شود! علها شها دستور داد كه آتش ر ) آن مرد به آن2
  ور كند تا مس ذوب شود و بين آهن وارد شود! ها به آن مرد فرمان دادند كه آتش را شعله ) آن3
  !ور كنند تا مس ذوب شود و ميان آهن وارد شود ها فرمان داد كه آتش را شعله ) آن مرد به آن4
  !»:إلي قوم غيرِ متَمدنينَيصلُ  النَهاية و فيلقرنينِ و يستقبلونَه لعدالته ذاانَ كان كثيرٌ من األُمم يطيعو« - 12

  !رسد مي تمدن بيبه مردمي  و در پايانكنند  كنند و به خاطر عدالتش از او استقبال مي ) بسياري از مردم از ذوالقرنين اطاعت مي1
   !به قومي نامتمدن رسيد خرهباأل وكنند  و به خاطر دادگري از او استقبال مي دندكر برداري مي هاي بسياري از ذوالقرنين فرمان ) ملّت2
   !رسد مي تمدن بيبه مردمي  و سرانجامكردند  كردند و براي عدالتش از او استقبال مي برداري مي ها از ذوالقرنين فرمان  بسياري از امت) 3
   !رسد ن ميدكه به مردماني نامتم خاطر دادگريش از او پذيرايي كرده بودند تا اين به د و) كشورهاي زيادي از ذوالقرنين اطاعت كرده بودن4
  :»!الّتي ينبعث ضوؤُها من األسماك المضيئة مختلفةٍشاهدوا مئات المصابيح الكهرَبائية ذات ألوانٍ  الغَواصون الّذين ذَهبوا إلى أعماق المحيط ليالً،« - 13

  !فرستادند هاى نورانى مى هاى مختلف را مشاهده كردند كه نورشان را از ماهى صدها چراغ برقى با رنگ و نه به اعماق اقيانوس رفتندشباكه  كساني هستند ها غواص) 1
  !شد ميه تادهاى نورانى فرس كردند كه نورشان از ماهى هاى مختلف مشاهده صدها چراغ برقى را با رنگ رفتند، هايى كه شبانه به اعماق اقيانوس مى غواص) 2
  !شود هاى نورانى فرستاده مى مشاهده كردند كه نورشان از ماهى گوناگونهاى  صدها چراغ برقى را با رنگ و ها رفتند كه شبانه به اعماق اقيانوس همان كساني هستند ها غواص) 3
  !شود هاى نورانى فرستاده مى كردند كه نورشان از ماهىده شاهم گوناگونهاى  صدها چراغ برقى را با رنگ هايى كه شبانه به اعماق اقيانوس رفتند، غواص )4
 عين الصحيح: - 14

 شود! هاي ورزشي قبل از آغاز مسابقه شسته مي لباس :تَغسل المالبس الرّياضيةَ قبل بداية المسابقة! )1
2(  فضرعلى المضيقا سد بناءيرفتند!نپذگه پيشنهاد فرمانده را براي ساختن سد بر تن !:قتراح القائد ل 
 ها دوري كنيد! ايد، از بسياري از گمان اي كساني كه ايمان آورده :»!يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظّنِّ« )3
 !شددر ماه رمضان نازل قرآن  :»!شهر رمضان ألذي اُنزل فيه القرآن«) 4
  :حعين الصحي - 15

  گذاشت! نه بر روي بدن اردك تأثير نميدخارو ) ما كان جِسم البطّة يتأثَّر بِماء النهر!: آب1
  چرخاني! ) كيف تُدير رأسك مئةً و ستّين درجة دون تحريك الجسم!: چگونه سرت را صد و نود درجه بدون حركت دادن بدن مي2
  ام! اي است كه پس از بازگشت به وطنم آن را سروده ) هذه قصيدة قد أَنشدتُها بعد الرُّجوع إلي وطني!: اين قصيده3
  هاي مختلفي بچرخاند! تواند كه چشمش را در جهت پرست مي ) الحرباء تَستطيع أن تُدير عينَيها في اتّجاهات مختلفة!: آفتاب4
  :»!شمارند آموزان فرصت را براي مطالعه غنيمت مي اين دانش« - 16

  للمطالَعة! رصةَالفالء الطلّاب ؤ) يغتنم ه2    الء الطالبات تَغتنمنَ الفرصةَ للمطالَعة!ؤ) ه1
  الء الطلّاب الفرصةَ للمطالَعة!ؤه تَغتنم) 4    ) تَغتنم هذه الطّالبات الفرصةَ للمطالَعة!3
  :وضيحات التاليةللتّ الخطأعين  - 17

  آلة تُحول الظالم إلي الضّياء و تُستخدم لإنارة األماكن المظلمة! : المصباح) 1
  النهار و خروجه في اللّيل!  في ومهطائرٌ قد عرِف بِنَ: البومة) 2
! : الغَداء) 3   من مواعد الطعام التي يأكل الناس فيها جبنة و زبدة و مربي عادةً
  ! كريهةمكانٌ يجتمع فيه الماء زماناً طويالً و له رائحة : المستنقَع) 4
  فيه المترادف و المتضاد: يسل عين ما - 18

  !وجه ابنه قبيح لكنَّ جميلٌ الحاكم له وجهأنَّ  ) اَعتقد2  !المشركينَ الفاسدينَ ةارببمح) اَمر اهللاُ ذاالقرنينِ 1
   !اصغر من غرفتي في بيتنا الجميل الصغير) حجرةُ اخي 4   !كان قد مشي الطّالب فيه الّذي) سار المسافرُ في الطريق 3
19 - لُهن هو فاععين الفعل الذي نَعلم م:  

  !بداية المسابقات قبلَ الرِّياضةي مالبس ) تغسلُ ام2    !فيه القرآنُ لَنزِاُذي ) شهرُ رمضان ال1ّ
  !بورة شعرٌ جميلٌسكُتب علي ال) 4    !) يفتح باب صالة االمتحانِ للطّالب3ِ
   في أي جوابٍ جاء المفعول قبل الفاعل؟   - 20

 و لم يسمعوا كالمي! نيبوكذَّ هؤالء كفّار )2  !حياتك في دروسك و يوفِّقكأسألُ اهللاَ أن  )1
3( رني فهم التالميذ ألنّ لهم يضمني ألّ )4    عالية!  أهدافاًحيا تكرّري أعمالك القبيحة مرّة أُخري!  ا  

 لدفترچة سؤاگذاري قبل از شروع هر درس درهدف
  خود را بنویسید: 10گذاري چند از  ، هدف)1عربي، زبان قرآن (هاي  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

  شما براي آزمون امروز چیست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفون قبلآزم10چند از

  )1( زبان قرآن ،عربي

  نِي، ذوالقَرنَ»هذا خَلقُ اهللاِ«
  6و  5 يها درس
  72تا  47 يها صفحه

  دقيقه 15
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 ؟ كدام است ثمرهترين  مهم ،گولادر قرار دادن پيامبر اكرم (ص) و اهل بيت (ع) به عنوان اسوه و   - 21
    مند شويم. هايشان بهره نند ايشان عمل كنيم و از تجربهما )1
   توانيم بفهميم اين راه، راه موفقيت و پيروزي است. مي) 2
     تر به هدف برسيم. با پيروي از آنان سريع )3
   بايد بتوانيم در حد توان عين آنان باشيم و در همان حد عمل كنيم.) 4
  ؟كنند و حسرت دوزخيان معلول و نتيجة چيست چه كساني را سبب گمراهي خود معرفي مي انخيزود - 22
  انتخاب دوست بد  –) شيطان و سروران و دوستان 2   برداري از خدا فرمان –شيطان و بزرگان و دوستان  )1
  دوست بدانتخاب عدم  – نا) بزرگان و شيطان و دوست4  برداري از خدا عدم فرمان –بزرگان و سروران و شيطان ) 3
كدام آيـة شـريفه   ترجمة كه به گناه مشغول بودند، متناسب با  كنند، در حالي كه در واپسين لحظات حيات خود توبه مي واكنش خداوند نسبت به كساني - 23

 ؟است
   ».و به زودي در آتشي فروزان درآيند«) 2  ».هاست سازد و عذاب دردناكي براي آن ها را پاك نمي آن« )1
   ».ها كساني هستند كه عذاب دردناكي برايشان فراهم كرديم اين«) 4  ».نگرد (خداوند) به آنان در قيامت نمي«) 3
هاي خداوند از بنـدگانش بـر چـه     بدل شدن تنبلي به چاالكي است. اين امر در حقيقت حاصل چيست و خواسته ،از جمله تحوالت ناشي از محبت الهي - 24

 ؟ شود اساسي مطرح مي
  خيرانديشي  –) از خودگذشتگي 2  محبت شديد –ا شدن قلب انسانخده اگجاي )1
  محبت شديد  – از خودگذشتگي) 4  خيرانديشي – جايگاه خدا شدن قلب انسان) 3
 ؟ شاره داردي االه به كدام اقدام الزم براي ثبات قدم در مسير قرب» .ايد وفا كنيد تا من نيز به پيمان شما وفا كنم به پيماني كه با من بسته«آية شريفة  - 25
   محاسبه و ارزيابي) 4  مراقبت) 3  عهد بستن با خدا) 2   تصميم و عزم براي حركت) 1
 ؟ شود و ثمرة اين موفقيت چيست خداوند چگونه مشخص مي هموفقيت انسان در وفاي به عهد خويش ب - 26
  ».كند عيب هايش را اصالح مي« -» حاسبوا انفسكم) «1
  ».كند يرا اصالح م شيها بيع« -» و اصبر علي ما اصابك«) 2
  ».به زودي پاداش عظيمي به او خواهد داد« -  »حاسبوا انفسكم«) 3
  ».به او خواهد داد يميپاداش عظ يبه زود« - »ما اصابك يو اصبر عل«) 4
 ؟ كنند اي به ما مي يهوصت هچكه از خدا رويگردان نشويم،  ن خود چه درخواستي از خداوند دارند و براي اينبيامام سجاد (ع) در مناجات المح - 27
  مأنوس شدن با خدا –اش  محبت خدا به بنده) 2  مأنوس شدن با خدا –دوست داشتن خدا ) 1
  لذت دوستي با خدا ةتجرب –اش  محبت خدا به بنده) 4  لذت دوستي با خدا ةتجرب –دوست داشتن خدا ) 3
 ؟ اي در پيش خواهد داشت گيرد چه نتيجه داند و كسي كه عصيان خداوند را در پيش مي چه امري مي انساني را در امام علي (ع) ارزش هر - 28
  خدايش را دوست ندارد. – دهد. كاري كه انجام مي) 2   خداوند دوستش ندارد. –دارد.  چيزي كه دوست مي) 1
  خداوند دوستش ندارد. –. دهد يكه انجام م يكار) 4   را دوست ندارد. شيخدا – دارد. چيزي كه دوست مي) 3
 ؟ شود به جاي سرپيچي، از فرامين خدا تبعيت كند چه چيزي نصيب او ميسرپيچي از فرامين خداوند، مساوي با چيست و اگر انسان  - 29
      »تحبون اهللا« –منفور خدا شدن  )1
  »تحبون اهللا« –) عدم صداقت در دوستي 2
    »كم اهللابيحب« –منفور خدا شدن ) 3
  » كم اهللابيحب« –در دوستي  ) عدم صداقت4
 ؟ باشد هم مفهوم مي »ال اله اال اهللا«ترتيب با كدام بخش نوراني  دنبال دارد، اين عبارت به هشود و ............... را ب دينداري، با .............. آغاز مي - 30
  »ال اله« – »اال اهللا« – از دشمنان خدا برائت و بيزاري –دوستي با خدا  )1
   »ال اله« – »اال اهللا« –دوستي با خدا  – از دشمنان خدا و بيزاري ) برائت2
     »اال اهللا« – »ال اله« – از دشمنان خدا برائت و بيزاري –دوستي با خدا ) 3
  »اال اهللا« – »ال اله« –دوستي با خدا  – از دشمنان خدا ) برائت و بيزاري4

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

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

  شما براي آزمون امروز چیست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدف آزمون قبل10چند از

  )1( و زندگي دين

  دقيقه 20
  شهيتفكر و اند

  در راه قدم
فرجام كار،آهنگ سفر،

  با خدا يدوست
 118تا  81 يها صفحه
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    آنان، .......... است. ي.......... و مصاحب آنان .......... و بهشت برا انیبهشتبر زبان  يترنّم جار - 31
  دارالخلود -  فرشتگان -  »نيالحمد هللا رب العالم«) 2  دارالخلود -  فرشتگان -  »خدايا تو پاك و منزهي«) 1
  دارالسالم -  داوندخ -  »نيالحمد هللا رب العالم«) 4    دارالسالم -  خداوند -  »خدايا تو پاك و منزهي«) 3
بـه هـدف  دنیرسـ ریثبات قدم در مس ياز اقدامات برا کی به کدام ،تر براي استحکام بیش نیمع يها و تکرار در زمان تیانتخاب اوقات با اهم - 32

  مربوط است؟ 
    ) مراقبت2  يابي) محاسبه و ارز1
  ) عهد بستن با خدا4  حركت يو عزم برا مي) تصم3
    شده است؟ انیب فهیبه ناحق در کدام عبارت شر میتیردن مال فرجام و ثمرة آشکار شدن خو - 33
  »بطونهم ناراً يف أكلونيانما ) «2  »ظلماً يتامياموال ال أكلوني نيان الذ) «1
  »ةمزرعه االخر ايالدن) «4  »راًيسع صلونيو س) «3
    ست؟یخوشبخت ک شانیو از نظر ا داند یم» صالح النفس«را  ي(ع) ثمرة چه کار یامام عل - 34
  كه به محاسبة نفس خود بپردازد. يكس -  يابي) ارز1
  ها عزم و اراده داشته باشد. كه در كار فردي –حركت  يو عزم برا مي) تصم2
  كه به محاسبة نفس خود بپردازد. يكس - ) عهد بستن با خدا 3
  ها عزم و اراده داشته باشد. كه در كار فردي –) مراقبت 4
    و علت آن، ........ است.  کند یم انیرا ........ ب »دیکنخود را مالمت «در عرصۀ دوزخ، سخن  - 35
  هر انسان و عدم جبران مافات يبرا يعمر كاف - طاني) ش1
  انسان ياز سو او دعوت رشيو پذ طانيعدم اجبار در كار ش - طاني) ش2
  انسان ياز سواو دعوت  رشيو پذ طانيعدم اجبار در كار ش - ) خداوند3
  هر انسان و عدم جبران مافات يبرا يعمر كاف - ) خداوند4
عمـل   انیمربوط به کدام رابطۀ م بیبه ترت» با ورزش یکمک به سالمت«و » با مطالعه یبه آگاه یابی دست«، »کردن مجرم به خاطر جرم یزندان« - 36

   آن است؟ يو جزا
  تجسم   - يقرارداد -  يعي) طب2  تجسم – يعيطب - ي) قرارداد1
  يعيطب - يقرارداد -  يعيب) ط4   يعيطب – يعيطب - ي) قرارداد3
سراسر عالم را از محبت و عشق نسـبت  يمسلمانان، فضا دیبا: «که کند ی(ره) به مسلمانان جهان سفارش مینیامام خم ،لیکدام تحل يبر مبنا - 37

    ؟» کنند زینسبت به دشمنان خدا لبر یبه ذات حق و نفرت و بغض عمل
  .كند	يبا خدا افتخار كند، با هر چه ضد خداست، مقابله م يبه دوستو آن كس كه  زدگري	يم يكياز تار ،يي) عاشق روشنا1
  .اند	دهيآنان در حال مبارزه با ستمگران به شهادت رس تر	شيبوده و ب ياله امبرانيتمام پ ةدر برنام» جهاد در راه خدا) «2
  است. تر	قيرت از باطل هم عمباشد، نف تر قيبا خدا عم ي. هرچه دوستيو تبر ياستواراست: تول هيبر دو پا ينداري) د3
  .ميده يكرده، در دل جا هيآن ها را به ما توص يكه خدا محبت و دوست يمحبت كسان ديمحبت خدا در دلمان خانه كند، با ميخواه ي) اگر م4
 دانند؟ دوزخیان علت دوزخی شدن خود را چه می - 38
  اهان و ترك نماز  كند و اصرار بر گن ) توبة ديرهنگام، زماني كه ديگر توبه اثري نمي1
  ديرهنگام ةهاي الهي و اصرار بر گناهان بزرگ و توب ) مست و مغرور شدن به نعمت2
  ) نماز نخواندن و رسيدگي نكردن به محرومان و همراهي با بدكاران در گناه3
  هاي الهي و اصرار بر گناهان بزرگ و همراهي با بدكاران در گناه ) مغرور شدن به نعمت4
و سـخن فرشـتگان » دهیم ما را از دوزخ بیرون بر که اگر به دنیا بازگردیم عمل صـالح انجـام مـی«گویند  که می وند به کسانیپاسخ قطعی خدا - 39

    ترتیب چیست؟ نگهبان جهنم به اهل جهنم به
  فرمان عذاب بر شما مسلم شده است. - گيريد. دانيم كه اگر به دنيا بازگرديد همان راه گذشته را پيش مي ) ما مي1
  ؟مگر پيامبران براي شما داليل روشن نياوردند - گيريد. دانيم كه اگر به دنيا بازگرديد همان راه گذشته را پيش مي ما مي) 2
  فرمان عذاب بر شما مسلم شده است. - » گويد. هرگز! اين سخني است كه او مي«) 3
  اوردند؟يروشن ن ليشما دال يبرا امبرانيمگر پ - .» ديگو ياست كه او م يسخن نيهرگز! ا«) 4
    ست؟ینوبت چ میا دهیورز یاگر معلوم شود که سست ،یابیبعد از محاسبه و ارز - 40
  الناس است. حق، حق  نيتر كه مهم ميبطلب تيحالل ميا كرده عيكه حقشان را ضا يخود را مورد عتاب قرار داده و از كسان دي) با1
  .ميد مجدد با خدا بسته و وارد عمل شوو عه ميخود را سرزنش كرده و از خدا طلب مغفرت كن دي) با2
  انسان همواره ناظر اعمال خود باشد. ديكه با رسد ي) نوبت دقت و مراقبت از اعمال و كردار ما م3
  .ميكه قضا شده، انجام ده يا و نماز و روزه ميجبران كن م،يا انجام داده نهيزم نيكه در ا ييها يكوتاه ديكه با رسد ي) نوبت حق اهللا م4

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.-)آشنا(زمون آ
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 دقيقه 15

  

                                

 

PART A: Grammar and Vocabulary 

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

sheet. 

41- While I … for my final English exam yesterday, my brother … fun with his friends.  

1) am studying – is having 2) studied – was having     

3) was studying – had  4) was studying – was having  

42- I tried to defend … when two dogs suddenly … on my way back home last night. 

1) myself – attacked me  2) me – were attacking me 

3) me – attacked myself  4) myself – were attacking myself 

43- I wonder how you can … such a long poem without even one mistake.  

1) attend 2) recite 3) develop 4) solve 

44-  I … support the view that education should be available for everyone.  

1) suddenly 2) quickly 3) strongly 4) successfully 

45-  It was amazing that all the students found it very difficult to give a/an … answer to that simple 

question. 

1) appropriate 2) energetic 3) continuous 4) famous 

46- Based on a new study, humans are fortunately placing greater … on wildlife protection nowadays.  

1) research 2) medicine 3) noise 4) emphasis  

PART B: Reading Comprehension 

Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice 

on your answer sheet. 

Eating is one of the most important items in everyone’s life. It is part of what we are and our 

culture. We enjoy eating because the foods we eat are the source of our energy and nutrition. We 

are born with the desire to eat; throughout our lives, we have rich traditions of eating. Even though 

our lives depend on eating, we know so little about eating. We don’t know exactly how the food we 

eat everyday affect our health. What can we do to have a healthy lifestyle? 

  )1(زبان انگليسي 

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

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

  شما براي آزمون امروز چیست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل10چند از

The Value of 
Knowledge 

  3  درس
  95تا  70هاي  صفحه
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   First of all, you may add vegetables to your meals and cook them by stir-frying. For a healthy life, 

you must have enough proteins, vitamins, carbohydrates, minerals, sugar, and fat. You should get 

sufficient vitamins since vitamins strengthen your body against illness and reduce your risk of 

having heart diseases and certain cancers. Eat fruit instead of candies and chocolates. Drink so 

much water to get rid of the toxins in your body. You should drink between six to eight glasses of 

water every day. Try to exercise regularly; at least a 30 minute walk a day. You can take the stairs. 

Furthermore, you must take yourself away from all fast food. You should eat white meat instead of 

beef. Make sure that you stay at average weight for your body. Don’t forget being underweight is as 

bad as being overweight. 

   In addition, a good night’s sleep is the most effective thing on human physiology and psychology. 

Concentrate on your good qualities, not the things you can’t change; when you feel good, you’re 

more likely to think and act positively.  

47- Which of the following is Not true, according to paragraph one? 

1) We have a lot of information about eating.  

2) The way we eat can affect our lives. 

3) Eating can be considered as a part of culture 

4) The foods are the source of our energy. 

48- The underlined word “sufficient” in paragraph 2 means … . 

1) important  2) enough 

3) possible  4) regular 

49- Which of the following is Not suggested by the author for having a healthy life? 

1) drinking water  

2) avoiding eating fast food 

3) eating fruits and vegetables 

4) losing and gaining weight 

50- The writer ends paragraph … with a question. 

1) one  2) two 

3) three  4) one and three 
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 دهندة يك تابع هستند؟  هاي زير نشان چه تعداد از شكل - 51

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

fاگر تابع  - 52 {( ,b), (a , ),(a, b)}  22 1   هماني است؟  اش در دامنه يك از توابع زير هماني باشد، كدام 3

1 (x bxy
x a





2
     2 (x ay

x





2

2     

3 (x ay
x





2 2
2     4 (x x (a b)y

x b
  




2 2 2   

fتابع چند نقطه از  - 53 {( , ),( ,m m),(m, ),( , ), ( , )}  21 2 7 4 6 2 5 7  بـاالي  ،مختصـات  اول ةناحيـ  در، 5
  دارد؟  نيمساز ربع اول قرار

   هيچ نقطه) 4  سه نقطه ) 3  دو نقطه ) 2  يك نقطه ) 1
A اگر - 54  |مجموعه جواب نامعادلة  و 0 Ax B |  ]صورت  به 4 , ]2 Aآنگاه حاصل  ،باشد 4 B  كدام است؟  

1 (4
3   2 (

4
3   3( 

8
3  4 (8

3   

نمودار تابع  - 55

| x | x

f (x) | x | x

| x | x

     

   



  


11 2 2
1 1
2 2
11 22

و

و

و

  كدام نمودار زير است؟  شبيه 

1 (  2 (  

3 (  4 (  

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

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  امروز چيست؟شما براي آزمون گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

 

  دقيقه 30  )1رياضي (
  

  

ها / تابع ها و نامعادله معادله

از ابتداي سهمي تا  4فصل 

   5پايان فصل و فصل 

  117تا  78هاي  صفحه
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)اگر  - 56 , )2 )و  5 , )0 yدو نقطه از سهمي  5 (x a) b  2  باشند، حاصلa b  كدام است؟  

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

و  باشــند بــا دامنــة اعــداد حقيقــي    ، هــر دويــك تــابع همــاني   gيــك تــابع ثابــت و    fاگــر  - 57

(f ( )) f ( ) g( )  21 2 0 3 )gاختالف كمترين و بيشترين مقدار عبارت  آنگاه ،1 ) (f ( ))  22   كدام است؟  5

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

fتعيين عالمت تابع  جدول اگر - 58 (x) (a a )x a    2 4 fصورت زير باشد، آنگاه حاصل  به 1 (a)  كدام است؟  

1 (3     2 (1   

3 (8     4 ( صفر  

xاگر  - 59 axf (x)
x x





2

25 3
xثابت و  يتابع  xg(x)

bx





3

2
2

2
a ، حاصلهماني باشد يتابع  b5 است؟  كدام  

1 (1   2 (1   3 (2   4 (صفر   

axتابع  اگر - 60 bx cx df (x)
x x
  


 

3 2

23 2 1
محصور بين توابع خطي  ناحيةصورت مساحت  هماني باشد، در اين 

y ax d ، y bx c   و تابع ثابتy a  كدام است؟  

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

A ةاگر رابط - 61 {( , (a a ) ), ( , (a a ) ), ( , b ),( , b )}   62 3 2 330 0 1   است؟ درست  گزينه ، كدامباشد تابع 1

1 (a [ , )
b [ , )
 

  

1
0   2 (a [ , )

b ( , )
 

  

1
0  3 (a ( , )

b [ , )


  

0 1
0  4 (a ( , )

b ( , )


  

0 1
0  

fنمودار تابع  - 62 (x) ax bx c  2 تابع محورتقارن ةاست. معادل زيرصورت  به y f (x ) 1  كدام است؟  

1 (x  1       

2 (x  2   

3 (x  3       

4 (x  4   

  محل انجام محاسبات
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دو نامعادلة  هر، x براي حقيقي كدام مقاديرازاي  به - 63
x


1 xو  3  2 4   با هم برقرارند؟  0

1 (x 
10 3   2 (x  

12 3   3 (x 
1 23   4 (x 0 2   

تابع  نموداراگر  - 64

ax b x
cx d x

f (x)
ex f x
gx h x

    
        
   

4 2
2 0

0 1
1 3

;
;
;
;

aباشد، حاصل به شكل زير   b c d e f g h       

  كدام است؟ 

1 (2   

2 (6   

3 (4   

4 (8   

fاگر دامنه و برد تابع خطي  - 65 (x) صورت  ترتيب به به[ , ]2 ]و  6 , ]3 fآنگاه حاصل  ،باشد 7 ( ) f ( )0   كدام است؟  4

1 (4   2 (6   3 (8   4 (10   

y، نمودار m كدام مجموعه مقاديربه ازاي  - 66 x mx  2   ؟ گيرد ها قرار ميxهمواره زير محور 1

1( m  2 2  2( m  2ياm  2  3( m 2  4(   

x)عبارت  - 67 )(x ) ( x )(x )    2 21 1 3 1   ؟ كدام است x. مجموعة همة مقاديرنامنفي است 1

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

f تساوي در xازاي هر عدد حقيقي مانند  تابعي است كه به fفرض كنيد  - 68 (x) x (f (x ) )  2 1 صدق  1

f حاصلكند.  مي (   كدام است؟  ،2(

1 (9   2 (15   3 (30   4 (8   

yنمودار تابع  - 69 x 1 را يك واحد در راستاي محورyكنيم. سپس نمـودار را   ها به سمت پايين منتقل مي

ها قرينه xكنيم. سپس نمودار حاصل را نسبت به محور  واحد به سمت چپ منتقل مي 2ها، xروي محور 

   تابع جديد كدام است؟ ةكنيم. در اين صورت ضابط مي

1( y x  1 1  2( y x   3 1  3( y x   1 1  4( y x  1 1  

 ةاگر نامعادل - 70
ax ax

x x

 


  

2

2

1 32 3
1

  ؟ كدام است aبرقرار باشد،  xر ازاي تمام مقادي به 

  هيچ مقدار )6  3( 6  4 )2  هر مقدار )1
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 13: ةصفح                                          دهم تجربي ةاختصاصي پاي  فروردين 20آزمون  - )6(پروژة 

  

  
 طور معمول در يك فرد سالم و بالغ، چند مورد در پي انجام فعاليت ورزشي افزايش خواهد يافت؟  به - 71

  هاي شروع كننده چرخه ضربان قلب ساز براي ايجاد تكانه الف) تحريكات گره ضربان
  ارسال پيام به مراكز عصبيها و  ب) تحريك گروهي از گيرنده

  هاي لنفي  مايعات و مواد وارد شده به رگ ج) ميزان مجموع
  ) ميزان حجم ادرار خروجي از دستگاه دفع ادرارد

1 (1   2 (2   3 (3   4 (4  
درباره   . چند مورد،شود ها مي هاي خوني، باعث افزايش ميزان جريان خون در آن هاي ديواره گروهي از رگ اكسيد با تأثير بر ياخته كربن دي - 72

 هاي خوني صحيح است؟  همه اين رگ
  كند. هاي خوني را تنظيم ميها در مقابل جريان خون، ميزان ورود خون به مويرگ الف) كم و زياد شدن مقاومت آن

  طرفه كردن جريان خون دارند.  اي جهت يك ب) در ابتداي خود، دريچه
  شي سنگفرشي هستند. خود داراي يك اليه بافت پوش ج) در ديواره 

 ) صفر 4   3) 3   2) 2   1) 1
 است؟ نادرست ،كدام گزينه در رابطه با ناحيه مقعر آن هاي انسان سالم و بالغ،ظاهري كليهبا توجه به شكل  - 73

  دارند. مياست كه آنز يااختهيواجد قطعات  كند،يعبور ماز آن كه  ي) هر رگ خون1
  .باشدميدر ساختار خود  ياست، واجد انشعاباتي در اين ناحيه اچهيماه يهااختهي يكه حاو ي) هر ساختار2
 باشد.) هر ساختاري كه در اين قسمت باالتر از سايرين قرار گرفته است، واجد انواعي بافت در ساختار خود مي3
 كند.ه مثانه وارد ميگيرد و بتر از سايرين قرار گرفته است، ادرار را از لگنچه مي) هر ساختاري كه در اين بخش پايين4

 كدام گزينه صحيح است؟  - 74
  ..................»هاي موجود در كليه انسان سالم و بالغ، هر شبكه مويرگي كه  در ارتباط با گرديزه«

 ) فقط خون روشن دارد، همانند شبكه مويرگي ديگر، ارتباط تنگاتنگي با اين ساختار دارد. 1
 ها عبور كرده است.  قيماً به سرخرگي متصل است كه از فواصل بين هرم) فقط در بخش قشري قرار دارد، مست2
  هاي وابران در بخش قشري كليه به وجود آمده است.  ) هم در بخش قشري و هم در بخش مركزي قرار دارد، از سرخرگ3
  شود.  تقيماً به انشعابي از سياهرگ كليه متصل ميروي هنله مس  ) در بخشي از خود خون روشن و در بخشي ديگر خون تيره دارد، در انتهاي بخش پايين4

ساله و مبتال به نوعي بيماري، با برگه آزمايش خـون مقابـل بـه شـما      50فردي  - 75
مراجعه كرده است. با توجه به موارد ذكر شده و اطالعات درون اين برگه، چند 

 است؟ صحيح ،هاي زير درباره اين فردمورد از فرضيه
  وي به تصلب شرائين نسبتاً زياد است.احتمال ابتالي ) الف
   ممكن است اين فرد به نوعي بيماري عفوني مبتال شده باشد.) ب

 تواند افزايش پيدا كند.ج) ميزان ترشح اريتروپويتين در بدن وي مي
  وجود دارد.در اين فرد ) به علت كمبود پالكت، ريسك مشكالت انعقادي د

  له گوارش در اين فرد وجود دارد.ه) احتمال وجود نوعي آسيب در مخاط لو
 كيلوگرم بر مترمربع است.  25و) شاخص توده بدني در اين فرد احتماال باالي 

 زيـ بـدن ن  مختلـف ي هـا در خون، در بافـت  گردش كه ضمن ،يخون يهاهاختي) ي
  در مبارزه با بيماري وي نقش دارند. شوند،يپراكنده م

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

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( شناسي زيستهاي  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

 

  دقيقه 20  )1( شناسيزيست
  

گردش مواد در بدن/ تنظيم 
  اسمزي و دفع مواد زائد 

از ابتداي ساختار بافتي  4فصل 
  5قلب تا پايان فصل و فصل 

  77تا  51هاي  صفحه
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 است؟  نادرستدهد، چند مورد  كل مقابل، كه نوعي ياخته در گرديزه كليه انسان را نشان ميبا توجه به ش - 76
  خوردگي غشايي است.  كننده اسيد معده در غدد معده، داراي چين الف) ياخته شكل مقابل برخالف ياخته ترشح

جـذب درون   طور مستقيم در بازجذب همـه مـواد قابـل    هاي مشاهده شده در اين ياخته، به ب) راكيزه
  نفرون نقش دارند. 

به درون شبكه مويرگي اطراف لوله هنله  ها، مستقيماً هاي خوني مجاور اين ياخته ج) خون درون مويرگ
  شود.  وارد مي

د) شكل بافت پوششي در بخشي از نفرون كه داراي ياخته مقابل است، مشابه شكل بافت پوششي سطح دروني اندام ترشح كننـده هورمـون   
 باشد.  مي سكرتين

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

ساختارهايي  عالوه بر شُش، دارايو  نندكيمصرف م يشتريب يانرژ دارانمهره رينسبت به ساداري كه  همه جانوران مهره«چند مورد درباره  - 77
 ، صادق است؟ »دهدمي ها را نسبت به پستانداران افزايشكارايي تنفس آن هستند كه

  . شود يم مي(ها) تنظهيآب در كل اديبازجذب ز ييبدن جانور، به كمك توانا اتعيما ي) فشار اسمزالف
 شود كه متمايل به سطح پشتي بدن است. ب) ترشحات كبد به بخشي از لوله گوارش جانور وارد مي

  مهم است. هاآنها در ج) فشار خون باال براي رساندن سريع مواد غذايي و خون غني از اكسيژن به بافت
 شوند. زمان به دو رگ خوني متفاوت وارد مي صورت هم ها به دو نوع خون موجود در حفرات قلب آند) هر 

  كنند.  كنند و نمك اضافي را از طريق غدد نمكي از بدن خود دفع مي  دار مصرف مي ه) آب دريا يا غذاي نمك
1 (4   2 (3   3 (2   4 (1  

مصرف زياد غذاهاي نمكي ميزان مايعات كمي مصرف كرده است، بـه پزشـك مراجعـه    كند براي مدتي طوالني عالوه بر   فردي كه ادعا مي - 78
تواند باعث ايجاد حالتي مشابه بيمـار   هايي از بدن او متورم شده است. چند مورد مي شود بخش ها، پزشك متوجه مي كند و در بررسي مي

 شود؟  فوق مي
  ه اين فردهاي كلي هاي كالفك الف) آسيب به ساختار غشاي پايه مويرگ

  هاي لنفي يا مجاري لنفي راست و چپ بدن وي هاي لنفي به گره ب) انسداد در محل تخليه رگ
 ها  شده به كپسول بومن همانند تاخوردگي شديد ميزناي به علت افتادگي كليه ج) كاهش مقدار مايع تراوش
  ودي به دهليز راست قلب ويهاي ور هاي خوناب همانند افزايش فشار خون رگ د) تجزيه بيش از حد پروتئين

1 (1   2 (2   3 (3   4 (4   
فقط در يك و  (از راست به چپ) ترتيب ها، به طور معمول در يك انسان سالم و بالغ، كدام اتفاق فرايند تشكيل ادرار شامل سه مرحله است. به - 79

  دهند؟  فقط در دو مرحله روي مي
 مواد مفيد تراوش شده به خون بازگشت  -جايي آب بين خون و گرديزه (نفرون) ) جابه1
 شدن انرژي زيستي مصرف - هاي خوناب از نوعي شبكه مويرگي ) خروج مقادير زياد پروتئين2
 اي هاي گرديزه (نفرون) در مجاوت شبكه دور لوله ) خروج گلوكز از خون ـ خروج برخي مواد از ياخته3
  تمامي مواد مفيد و دفعي با هم در يك جهت  زمان جايي هم جابه - ) ورود برخي مواد به نوعي شبكه مويرگي4

  صحيح است؟ » دار در بدن انسان همه مواد دفعي نيتروژن«كدام گزينه درباره  - 80
 انجامد. سرعت به مرگ مي) تجمع آن در خون به2  كردن و تشكيل بلور در كليه دارند.  ) تمايل زيادي به رسوب1
  گيري تركيب شيميايي ادرار نقش دارند.  ) در شكل4  شوند. ها حاصل مي) در نتيجه تجزيه كربوهيدرات3

 
 ؟ باشد نمي، كدام گزينه صحيح »اي نقش اصلي را دارد اي از قلب انسان سالم و بالغ كه در تعيين ميزان حجم ضربه اليه«درباره  - 81

 شود.  هاي آن  سيژن به بخشي از ياختهتواند سبب عدم رسيدن اك ) بروز تصلب شرايين، مي1
 هاي بافت پيوندي متراكم متصل هستند. هاي آن به نوعي از رشته ) بسياري از ياخته2
  ) در استحكام دريچه بين دهليز چپ و بطن چپ نقش ندارد. 3
 شود. ) توسط خون روشن خارج شده از بطن چپ تغذيه مي4

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.-سؤاالت آشنا
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A

B

C

D

 است؟        نادرست، »شوند دهليزي قلب انسان خارج مي - كه از گره سينوسي هادي  هاي شبكه رشته«كدام گزينه درباره  - 82
  .شونديقلب مشاهده م هايزي) در دهل1
 ها نقش داشته باشند.  در انقباض بطن ماًيتوانند مستق همگي مي )2
  هاي ماهيچه قلبي ارتباط داشته باشند. توانند با ديگر ياختهها مي هاي آن ) ياخته3
  باشند.يافته براي هدايت سريع جريان الكتريكي مي يي از تارهاي تخصصها ) دسته4

 اي دارد؟  ، چه مشخصه»هاي مختلف بدن را دارد هر رگي كه توانايي هدايت خون به سمت بافت«در انسان،  - 83
  متر جيوه است.  ميلي 80و كمينه  120) داراي فشار بيشينه 2  هاي بافت پوششي در ديوارة خود است.  ) داراي يك اليه از ياخته1
 طور پيوسته جريان دارد. ، همواره خون به ) در درون آن4  هاي صاف فراوان دارد.  ) در ديواره خود، ماهيچه3

 تكميل مي كند؟ نادرستي  كدام گزينه عبارت زير را به - 84
  ..........»در جانور داراي .......... جانور واجد «

  امانه گردش خون بسته، دستگاه گردش خون در انتقال گازهاي تنفسي نقشي ندارد.ترين س ساده - ) تنفس نايديسي، برخالف1
  شود. ها انجام مي گردش خون مضاعف، تبادالت گازي با محيط به كمك آبشش -) سامانه گردش خون بسته ساده، برخالف2
 .شود گردش خون بسته، تبادل مواد غذايي و دفعي انجام مي -) سامانه گردشي باز، همانند3
  حفره گوارشي، مسير عبور مواد يك طرفه است. -) سامانه گردش آب، همانند4

 داري كه خون ..........، قطعاً ..........  در هر جانور مهره - 85
 شوند.  مبادله مي CO2و  O2تنها در يك نوع سطح تنفسي، گازهاي  - شود ) فقط از طريق يك سرخرگ از قلب خارج مي1
 شود.   ساختارهاي تنفسي ويژه مشاهده مي - شود ردش مواد جابجا مي) توسط دستگاه اختصاصي گ2
 همه حفرات قلب، خون تيره دارند.  - شود تواند مستقيماً به سطوح تنفسي منتقل  ) قلب، مي3
  شود. ها وارد مي خون دهليزها ابتدا به بطن - ) در گردش خون مضاعف جريان دارد4

 است؟ نادرست ،كدام گزينه در مورد شكل مقابل - 86
1 (A هاي بدن انسان سالم قرار دارد. به تعداد حدود دو ميليون در ابتداي گُرديزه  
 طرفه است. به صورت يك  Dبه سمت  A) جهت جريان مواد درون گرديزه از 2
3 (B  .در بخش قشري كليه قرار دارد و تا ابتداي لوله هنله ادامه دارد  
  نيست.  ديزهدر تشكيل ادرار نقش دارد و جز گر C) بخش 4

 ؟ استصحيح  ،مقابلشكل سامانه دفعي نشان داده شده در در ارتباط با  كدام گزينه - 87
 نمايد.  دار را از طريق منافذ به خارج از بدن دفع مي ) مواد دفعي نيتروژن1
 ها را به بخشي از لوله گوارش وارد نمايد.  تواند اوريك اسيد و يون ) مي2
 تار مشخصي براي دفع هستند.ساخداران مهرهبيشتر در ) 3
  گيرد.  ها انجام مي ) از طريق آن بازجذب آب و يون4

 شود، صحيح است؟  داري كه در آن خون تيره پس از ورود به قلب، از آن خارج مي كدام گزينه در رابطه با هر جانور مهره - 88
  ب آب دارد.) كليه(ها) توانمندي زيادي در بازجذ2  شود.  ها مشاهده مي ) جدايي كامل بطن1
  شود. دار مشاهده مي ) در بدن اين جانوران دفع نمك و مواد زائد نيتروژن4  باشد. اي مي ) داراي دو نوع ساز و كار متفاوت تهويه3

 طور حتم ........... در فرد سالم در فرايند تشكيل ادرار، هر مرحله كه ...........، به - 89
  گردد. انرژي زيستي مصرف نمي - در ناحيه قشري قرار دارد، همراه است) با ورود مواد به درون بخشي از گرديزه كه 1
  هاي ديواره گرديزه همراه خواهد بود. در ياختهCO2با افزايش توليد  - ها از گرديزه همراه است ) با خروج مقادير زياد پروتئين2
  شود. هاي پودوسيت حضور دارند، مشاهده نمي شي از گرديزه كه ياختهدر بخ -تواند به شكل فعال و غيرفعال انجام پذيرد) مي3
  هاي مكعبي شكل قابل مشاهده است. در بخشي از گرديزه با ياخته - شود ) بخشي از خوناب در نتيجه فشار خون از كالفك خارج مي4

 كند؟  درستي تكميل مي چند مورد عبارت زير را به - 90
 »...........، شبكه اول مويرگي برخالف شبكه دوم مويرگي، هاي انسان سالم و بالغ در گرديزه«

  دهد.  الف) جابجايي همه مواد را بدون نياز به مصرف مستقيم انرژي زيستي انجام مي
 ب) بين دو سرخرگ واجد ماهيچه صاف در ديواره خود قرار دارد.     

  شكل قرار ندارد. Uهاي لوله  در اطراف هيچ يك از بخشج) 
 دهد.               مواد با گرديزه را تنها در يك جهت انجام ميد) تبادل 

1( 1               2( 2                      3( 3                 4( 4  
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hرا از ارتفاع  g200جسمي به جرم - 91 m1 شدن  جسم از لحظة رهاكنيم. اگر كار نيروي وزن  سطح زمين رها مياز  6

چند درصد تغييـر   h2تا  h1باشد، انرژي پتانسيل گرانشي جسم از  J9 با رسد، برابر مي h2تا وقتي كه جسم به ارتفاع 

Ng(كند؟  مي
kg

  انرژي پتانسيل گرانشي در نظر بگيريد.) مبدأو سطح زمين را  10

1( 25   2 (25   3( 75    4( 75   

mبا تندي اولية  g200اي به جرم  گلوله -92
s

پرتـاب   افقي بـه سـمت بـاال    نسبت به سطح تحت زاوية  10

mگلوله با تندي  اين . اگرشود مي
s

كار برايند نيروهـاي وارد بـر گلولـه از     عبور كند،مسير   از باالترين نقطة 6

 چند ژول است؟  ،رسيدن به نقطة اوج لحظةلحظة پرتاب تا 

1( /1 6   2 (/1 6   3( /6 4    4( /6 4   
 از سطح زمين يمتر سانتي180دارد و تا ارتفاع  مي را از روي زمين بر g150اي برفي به جرم  شخصي گلوله -93

mرا با تندي   برد و سپس آن باال مي
s

كند. كار انجام شده توسط شخص روي گلولة برفـي چنـد    پرتاب مي 12

Ngنظر شود و  (از اصطكاك صرفژول است؟ 
kg

 10( 

1( /2 7   2 (/4 5   3( /10 8    4( /13 5   

300با تندي افقي  20gاي به جرم  گلوله -94 m
s

برخـورد كـرده و بـا تنـدي      10cmبه ديـواري بـه ضـخامت     

100 m
s

ركت گلوله در آن به گلوله وارد شود. نيروي متوسطي كه ديوار در طول ح از طرف ديگر ديوار خارج مي 

 نظر كنيد.)   كند، چند كيلونيوتون است؟ (از نيروي وزن وارد بر گلوله صرف مي

1( 8  2 (80  3 (800  4 (8000   

mتندي ثابت  با يدر شكل زير، جسم - 95
s

بزرگـي  در حال حركت است. اگر  يروي سطح افقي داراي اصطكاك 5

Fنيروي 
 پس  يابد. نيوتون افزايش مي 1، بزرگي نيروي اصطكاكنيوتون كاهش يابد 5 به اندازة بدون تغيير جهت

mتندي جسم به  ،جايي  از چند متر جابه
s

cos( ؟رسد مي 4 / 37 0 8 ( 

1( /1 5   
2 (3   
3( /3 6    
4( 9   

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

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  امروز چيست؟ شما براي آزمونگذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از 

 

  دقيقه 35   )1فيزيك (
  
  

  كار،  انرژي و توان/ دما و گرما
از ابتداي كار و انرژي  3فصل 

تا 4جنبشي تا پايان فصل و فصل 
  سنجي  پايان دما و دما

  87تا  61هاي  صفحه

محل انجام محاسبات  
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mرا با تندي  g800جرم   توپي بهمطابق شكل زير،  - 96
s

 m6در راستاي قائم از باالي ساختماني به ارتفـاع   10

نيروي مقاومت هوا در كل مسير  اندازة گردد. اگر مي ركنيم. توپ باال رفته و به سمت زمين ب به سمت باال پرتاب مي

N(gباشد، تندي برخورد توپ با زمين چند متر بر ثانيه است؟  N2 با ثابت و برابر )
kg

 10  

1( 6 5   

2 (2 22   

3( 2 30    

4( 5 6   

 ياز ارتفـاع يكسـان   ،هاي متفـاوت  يكسان ولي با زاويه اولية هاي مشابه با تندي ةسه گلولمطابق شكل زير،  -97

طـي  ها آن (W)و كار نيروي وزن سه گلوله (E)انرژي مكانيكي  قاومت هوا،شوند. با ناديده گرفتن م پرتاب مي

 درستي مقايسه شده است؟  هدر كدام گزينه ب ،رسيدن به زمين جايي تا جابه

1( W W W E E E   2 1 3 2 1    و3

2 (W W W E E E   3 1 2 1 2   و3

3( W W W E E E   1 2 3 2 1   و3

4( W W W E E E   1 2 3 1 2   و3

درصد  C، 40در نقطة  متحركاگر تندي  .شود رها مي A از نقطة mبه جرم  متحركيمطابق شكل زير،  -98

Ng(چند متر است؟  (h)از سطح افقي  Aارتفاع نقطة  ،باشد Bدر نقطة  متحرككمتر از تندي 
kg

 و  10

 نظر كنيد.) صرف اتالف انرژياز 

1( 4   

2 (5   

3( 8  

4( 10  

كنـيم و   طرف باال پرتـاب مـي   به از سطح زمين در راستاي قائمو  v1 اولية اي را با تندي گلوله ،در شرايط خأل - 99

 ،درصد افزايش دهـيم  25پرتاب گلوله را  وليةا اگر تندي .رود از سطح زمين باال مي m20گلوله حداكثر تا ارتفاع 

N(gتندي آن چند متر بر ثانيه خواهد شد؟ زمين از سطح  m20در ارتفاع  ،تحت همان شرايط )
kg

 10 

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

محل انجام محاسبات  
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m تنديبا  g200توپي به جرم  زير، مطابق شكل - 100
s

كه  زماني تا اگر .كند  شروع به حركت مي Aاز نقطة  10

/ توپ و محيطانرژي دروني  ،رسد مي Bتوپ به نقطة  J17 چند متر  Bتوپ در نقطة  تندي ،يابدافزايش  6

N(gبر ثانيه است؟  )
kg

 10  

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

m اولية در شكل زير، اگر گلولة آونگ با تندي - 101
s

 B، 20تا  Aآيد و ضمن حركت از به حركت در Aاز نقطة 2

چند متر بر ثانيه  Bنقطة  آن هنگام عبور از تندي ،غلبه بر مقاومت هوا شود صرفآن  اوليةانرژي مكانيكي  از درصد
و طـول آونـگ را   كند را مبدأ انرژي پتانسيل گرانشي  ترين وضعيت عبور مي اي كه گلولة آونگ از پايين ؟ (نقطهاست

m2  ،در نظر بگيريدcos / 37 0 Ngو  8
kg

 10 ( 

1( 2   

2 (2
2   

3( 2 2    

4( 3 2   

بـا تنـدي    Aاز نقطـة   g400 ي بـا جـرم  گر جسـم داراي اصطكاك است. ا  BC در شكل زير، فقط سطح افقي - 102
m
s

و  رود مـي بـاال   تا چه ارتفاعي برحسب متردر طرف مقابل حداكثر  جسم ،ترتيب از راست به چپ بهپرتاب شود،  10

شود؟ (اندازه نيروي اصطكاك روي  روي سطح افقي متوقف مي Bطة از نق بر حسب متر اي گلوله در چه فاصلههمچنين 

Ng و در نظر بگيريد N2سطح افقي را 
kg

 10( 

   2و  3 )1
   6و  3) 2
3( 2    2و  
   6و  2 )4

، با تندي ثابت در سازد درجه مي 30دار كه با افق زاوية  روي يك سطح شيب kg75اسكيت بازي به جرم  - 103
را روي سطح در جهـت پـايين    m30ثانيه، مسافتي معادل  6حال پايين آمدن است. اگر اين شخص در مدت 

Ngطي كند، توان نيروي وزن اين شخص چند اسب بخار است؟ (
kg

 با ادل را مع (hp) و هر اسب بخار 10

W750 (.در نظر بگيريد 

1( 3750   2 (5   3( 1875    4( /2 5   

محل انجام محاسبات  
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متـري از   10تـا ارتفـاع    s25ت در مـدت  با تندي ثاباز سطح زمين و را  kg500باالبري جسمي به جرم  - 104

اسـت؟   كيلـووات  درصـد باشـد، تـوان متوسـط مصـرفي آن چنـد       80برد. اگر بازده بـاالبر   سطح زمين باال مي

)Ng
kg

  نظر كنيد.)  و از اثر نيروهاي مقاوم صرف 10

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

تا  از سطح زمين ثابت تنديبا  را mثانيه باري به جرم  tدر مدت  Pتواند با توان ورودي  مي Aماشين  - 105

/ ورودي با توان B جا كند. ماشين جابه hارتفاع  P1 دهـد. اگـر    ثانيـه انجـام مـي    tاين كار را در مدت  2

t /
t

 0  است؟ ، كدامB به بازدة ماشين A بازدة ماشين نسبت باشد، 75

1( 5
8   2 (8

5  3( 
10
9  4( 9

10   

درصد، بر روي يك چاه عميـق كشـاورزي نصـب شـده      80 ةوات و بازد 6000يك موتور الكتريكي با توان  - 106

1/است. اين موتور در مدت  متري بـاال   12متر مكعب آب را از حالت سكون و از عمق  4/2تواند  دقيقه مي 5

 موتـور الكتريكـي  از صورت تندي خروجي آب  . در اينباال ببردمتري از سطح زمين  4را تا ارتفاع  آنكشيده و 

Nچند متر بر ثانيه است؟  g(g )
kg cm

  10 و1 3JA  

1( 5   2 (2 5   3( 10    4( 2 10   

اين دما برحسب درجـة   .باشد ن ميكلوي 184كه دماي آن  قرار دارددر قطب جنوب زمين  ةسردترين نقط - 107

 سلسيوس كدام است؟ 

1( 89   2 (53   3( 89    4( 53   

 صحيح است؟  ،هاي زير در مورد دماسنج ترموكوپل چه تعداد از عبارت - 108

  آن، ولتاژ است. الف) كميت دماسنجي 

  هاي معيار است.  دماسنج اكنون جزو هم ،ب) ترموكوپل به دليل دقت باالي آن

  هاي آن بستگي دارد.  بودن محل اتصال آلياژ پ) گسترة دماسنجي آن به كوچك

 باغداري و هواشناسي است.  ،ت) يكي از كاربردهاي آن استفاده در مراكز پرورش گل و گياه

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

واحد كمتر  80 به اندازة ،سلسيوسبندي  با درجهدر يك دماي مشخص، عدد نشان داده شده توسط دماسنج  - 109

 ست. اين دما چند كلوين است؟ فارنهايت ا بندي با درجه از عدد نشان داده شده توسط دماسنج

1( 353   2 (373   3( 333    4( 393   

دمـاي   ،ايـن دماسـنج   .دهـد  نشان مي 200را عدد  C96دماي  و 20را عدد  C36يك دماسنج، دماي  - 110

F41 دهد؟  را چه عددي نشان مي 

1( 73   2 (73   3( 35    4 (35   

محل انجام محاسبات  
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   ؟است نادرست گزينهكدام  - 111

  شود.  اكسيد وارد هواكره مي دهد ساالنه ميلياردها تن كربن دي آمارها نشان مي )1

  شود.  كره شمالي مي حت برف در نيممساو هاي آزاد  در هواكره باعث افزايش دما، سطح آب CO2افزايش مقدار  )2

  خواهد داشت.  CO2تري نسبت به سوختن گاز طبيعي در توليد  سوختن نفت خام ردپاي سنگين ،در شرايط و مقادير يكسان )3

  تأثيرگذار است.اكسيد  سبك زندگي ما در ردپاي كربن دي )4

 ؟ است نادرستهاي زير  از عبارت چه تعداد - 112

  زالل، خالص و شفاف دارند كه شيرين، گوارا و آشاميدني است.   ها، آبي ها و رودخانه ها، قنات اغلب چشمهالف) 

  تر است.  ها بيش مقدار آنيون برميد از ديگر آنيون ،ب) در حجم معيني از آب دريا

  . يبات هواكره تأثير بگذارندتوانند بر ترك كنند و نمي جانداران آبزي از گازهاي محلول در آب استفاده ميپ) 

 است.  هاي غيراقيانوسي ساير منابع آب فراواني در كره زمين بيش از هاي يخ  ي كوهبمنابع آت) فراواني 

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

 ؟ است نادرستگزينه  كدام - 113

  ها بتوان كيفيت زندگي را افزايش داد و از طبيعت محافظت كرد.  شود كه به كمك آن وجو مي هايي جست فرايندها و فراورده ،در شيمي سبز )1

  شود.  رسي ميبر ،تر تجزيه شوند سريع ي كههاي و پالستيك اكسيد كمتري توليد كنند هايي كه كربن دي توليد سوختبه كمك شيمي سبز ) 2

  . محيطي و اجتماعي مناسب باشند بدون توجه به مالحظات اقتصادي از لحاظ زيستشود كه  موادي توليد مي ،براساس توسعه پايدار) 3

 گيرد.  هواكره مورد بررسي قرار ميبر  CO2 اثرات نامطلوبهايي براي از بين بردن  روشدر شيمي سبز ) 4

 ؟ درست استبه زمين،  تابيده شده پرتوهاي خورشيد زينه در رابطه باكدام گ - 114

  شوند.  همة اين پرتوها توسط زمين يا هواكره جذب مي )1

   شوند. مجددا به زمين بازگردانده مياي  ، توسط گازهاي گلخانهشده توسط زمين بازتابيدهپرتوهاي فروسرخ بخشي از ) 2

  شيد از طول موج پرتوهاي باز تابيده شده توسط زمين بيشتر است.شده خور تابيدهطول موج پرتوهاي ) 3

Cاند كه ميانگين دماي زمين  شده توسط خورشيد باعث شده تابيدهپرتوهاي ) 4 18  .نشود 

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( شيميهاي  يي به سؤالگو لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از 

 

  دقيقه 20  )  1( شيمي

  

دپاي گازها در زندگي/ آب، ر
  آهنگ زندگي

هاي  از ابتداي واكنش 2فصل 
شيميايي و قانون پايستگي جرم

تا  3تا پايان فصل و فصل 
  پايان همراهان ناپيداي آب 

   92تا  61هاي  صفحه
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 هاي زير درست است؟  از عبارت چه تعداد - 115

  دروژن، اكسيژن نيز وجود دارد. الف) در ساختار سوخت سبز و پالستيك سبز، عالوه بر كربن و هي

  وزة شيمي سبز قرار دارد. حهايي است كه در  ب) توليد خودرو و سوخت، با كيفيت بسيار خوب، از جمله فعاليت

  آيد.  دست مي هاي روغني به گياهي مانند شاخ و برگ گياه سويا، نيشكر و دانه پسماندهايپ) سوخت سبز از 

 سنگ دارد.  زغالبيشترين ميزان آاليندگي را گ، هيدروژن و گاز طبيعي، سن هاي بنزين، زغال ت) بين سوخت

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

 چه تعداد از مطالب زير در مورد اوزون درست است؟  - 116

Cتر از  دمايي پايين الف) اين گاز در 112  .به حالت مايع است  

  تواند عوارض داشته باشد.  مي كنيم تنفس ميب) گازي سمي بوده و وجود آن در هوايي كه 

  شود.  توهاي فرابنفش به جو زمين ميپر  پ) اين گاز مانع از ورود همة

 برابر نيست.  اكسيژن گاز ناپيوندي در آن با اين نسبت در هاي ترونتعداد الك هاي پيوندي به الكترون تعداد ت) نسبت

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

 nدماي گـاز و   Tحجم گاز،  Vفشار گاز، P(؟ نيست صعوديبه شكل  ،در صورت ثابت بودن ساير متغيرها ،يك از نمودارهاي زير كدام - 117

 شمار مول گاز)

1( P  برحسب
V
1   2 (V  برحسبT   3 (n  برحسبT   4 (P  برحسبT  

 هاي زير درست است؟ از عبارت چه تعداد - 118

  گوناگون انرژي براي توليد برق، با هم متفاوت است.اكسيد توليد شده از منابع  ) ميزان كربن ديالف

  سنگ بيشتر از نفت خام است.  از زغال توليد هر كيلوژول انرژي حاصلازاي  اكسيد به ) ميزان توليد كربن ديب

  اي در آب و هواي كره زمين دارد.  اي است كه نقش بسيار تعيين كننده اكسيد مهمترين گاز گلخانه ) گوگرد ديپ

 در هواكره به صورت زير است.  CO2دار ميانگين دماي سطح زمين با افزايش مقدار ) نموت

1( 1     2 (2   

3 (3     4 (4  

 .  ……صورت جداگانه شركت كند  حجم يكساني از گاز متان در واكنش سوختن كامل و ناقص به STPاگر در شرايط  - 119

CH (g) O (g) CO (g) H O(l)  4 2 2 22 2   

CH (g) O (g) CO(g) H O(l)  4 2 22 3 2 4   

  مقدار اكسيژن مصرفي يكسان خواهد بود. ) 2  توليدي يكسان خواهد بود.  هايحجم گاز )1

 فراورده توليدي يكسان خواهد بود.  جرم) 4  سان خواهد بود.توليدي يك  نوع فراورده) 3
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 قانون آووگادرو است؟ ي ازكدام گزينه بيان درست - 120

  ل از گازهاي مختلف با هم برابر است. ودر دما و فشار يكسان، تعداد اتم موجود در يك م )1

  با هم برابر است. يك مول از گازهاي مختلف  حجم STPدر شرايط تنها ) 2

/در دما و فشار يكسان، حجم ) 3  236 02   از گازهاي گوناگون با هم برابر است. مولكول  10

 دردما و فشار ثابت، جرم يك مول از گازهاي مختلف با هم برابر است. ) 4

 است؟  نادرستزير  هاي عبارتاز  مواردكدام  - 121

  كند.  اي توليد مي  ها، حجم انبوهي گاز گلخانه هواپيماهاي فسيلي در  الف) سوزاندن سوخت

  شوند.  كشت مي كشاورزيهاي  سال، فراورده تمام فصولها در  ب) در گلخانه

  بندي استفاه كرد.  آنها براي بسته ازتوان  هستند و مي بر پايه مواد گياهي هايي كوچك مولكولسبز  هاي پ) پالستيك

 ن هيدروژن، آب است. فراورده حاصل از سوخت تنها ت)

 » ت«و » الف«) 4  » پ« فقط) 3  » ت«و » پ«) 2  » ب«و » الف« )1

H)هاي زير درست است؟  از عبارت چه تعداد - 122 , N : g.mol )  11 14  

  شود.  جمعممكن است در تاير آب  ،الف) اگر براي پركردن باد تاير خودروها از هوا استفاده كنيم

  تر از هيدروژن و نيتروژن است.  ب) نقطه جوش آمونياك بيش

  شود.  توليد مي NH3مول  2وارد كنيم،  N2و مقدار اضافي  H2گرم  6مخلوطي شامل  ،پ) اگر در فرايند هابر در شرايط بهينه

 گيرد و كاتاليزگر آن يون آهن است.  ر دما و فشار بااليي انجام ميت) فرايند هابر د

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

 است؟  نادرست، كدام گزينه مقابلبه شكل  توجهبا  - 123

1( A جدا شدة از اكسيژن تواند اتم  ميO3  .باشد  

  . دهد ها در الية استراتوسفر هواكره رخ مي اين مجموعه واكنش) 2

Oصورت:  توان به هاي الية اوزون را مي مجموعه واكنش) 3 (g) O (g)3 22 3  .نشان داد  

 دارد.  Bتري از پرتوي  شود و طول موج كوتاه آزاد مي ،به اوزون Oو  O2ضمن تبديل  Cپرتوي ) 4

 هستند؟  نادرستها  در ميان موارد زير كدام عبارت - 124

  آيند.  وجود مي روند و نه به ها نه از بين مي ها و مولكول شيميايي اتمهاي  در واكنش ،الف) براساس قانون پايستگي جرم

Ag(s)صورت  ب) معادله نمادي واكنش فلز نقره و گوگرد به S(s) Ag S(s)    است.  22

شـرايط   بارةعاتي درشود و حالت فيزيكي و اطال ها نوشته مي ها و فراورده تنها نام و فرمول شيميايي واكنش دهنده ،پ) در معادله نوشتاري

  شود.  واكنش ارائه نمي

  دهند.  تواند شامل يك يا چند واكنش شيميايي باشد كه هر يك از آنها را با يك معادله نشان مي ت) هر تغيير شيميايي مي

Ptث) نماد 


 دهند.  واكنش مي ها بر اثر گرما و در حضور كاتاليزگر پالتين دهنده دهد كه واكنش نشان مي 

 »پ«و » الف«) 4  » ت«و   »الف«) 3  » پ«و » ب«) 2  » ت«و » پ«، »الف« )1
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N)هابر درست است؟   كدام عبارت زير در مورد واكنش توليد آمونياك به روش - 125 , H : g.mol )  114 1  

Cبراي خارج ساختن آمونياك از مخلوط واكنش بايد دما را تا  )1 30 كاهش دهيم .  

  دهد.  نيتروژن برخالف هيدروژن دردماي اتاق با اكسيژن به كندي واكنش مي) 2

  برابر است.   گازهاي موجود در مخلوط واكنش  چگالي ،در شرايط استاندارد) 3

 دهنده وجود خواهد داشت.  از گازهاي واكنش يدر ظرف واكنش عالوه بر توليد مقداري آمونياك، مقدار) 4

 ؟ كدام است مقابلها در واكنش  فراورده مجموع ضرايب ها و دهنده اختالف مجموع ضرايب واكنش - 126

As O KI HCl AsI KCl H O     2 3 3 2  

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

Ne)هاي زير درست است؟  نهيك از گزي كدام - 127 , O , H : g.mol )   120 16 1  

0/ليتر به  1اگر در فشار ثابت، حجم يك نمونه گاز را از  )1   رسد.  مي C50به  C100ليتر برسانيم، دماي آن از  5

STP ،/3شرايط  در) 2 51/گرم گاز هيدروژن و  2   . گرم گاز اكسيژن حجم يكساني دارند 2

4م، حجم آن افزايش دهي %25هاي گاز درون سيلندر يا پيستون روان را  اگر در دما و فشار ثابت، شمار مول) 3
  شود.  برابر مي 5

0/ها در  برابر شمار اتم STPليتر گاز كلر در شرايط  /560هاي كلر در  شمار اتم) 4  گرم نئون است.  5

21/يك نمونه  - 128 C) رمي كه فقط شامل پروپانگ 7 H )3 C) و هگزان 8 H )6 د. اگـر در پايـان واكـنش و در    سـوز  طور كامل مي است، به 14

ــرايط  STP، /33ش ــربن دي  6 ــاز ك ــر گ ــود، در   ليت ــيد آزاد ش ــوعاكس ــرم آب تول  مجم ــد گ ــي چن ــد م ــود؟ ي ــه   (واكنشش ــا موازن ه

C،شوند ,H ,O : g.mol   112 1 16( 

I) C H O CO H O  3 8 2 2 2   

II) C H O CO H O  6 14 2 2 2  

1( /11 1   2 (/33 3   3 (/24 3   4 (/14 4  

1/ها برابر  فراورده مجموع ضرايب ها به واكنش دهنده استوكيومتري نسبت مجموع ضرايب ،عادلة واكنش پس از موازنهدر كدام م - 129  است؟  6

1( C H O CO H O  8 18 2 2 2   2 (KNO K O N O  3 2 2 2   

3 ((NH ) Cr O Cr O H O N  4 2 2 7 2 3 2 2   4 (Al HBr AlBr H  3 2  

حجـم گـاز    STPهاي زيـر انجـام شـود. اگـر در شـرايط        در آب انداخته شده است تا واكنش Caو  CaOگرم از  12مخلوطي به جرم  - 130

مخلـوط اوليـه را    چنددرصـد جـرم   تقريـب  بـه  كـدام اسـت و  در ايـن مخلـوط    Ca فلز ليتر باشد، جرم ميلي 2408آوري شده برابر  جمع

C(دهد؟  اكسيد تشكيل مي ملسيك , O , Ca : g.mol   112 16  ها را از راست به چپ بخوانيد) گزينه 40

CaO(s) H O(l) Ca(OH) (aq) 2 2   

Ca(s) H O(l) Ca(OH) (aq) H (g)  2 2 22  

1( / g41 7 7%   2 (/ g64 1 7%  3 (/ / g41 7 4 3%  4 (/ / g64 1 4 3% 
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