
 
 

  

  تجربيتجربي  دهمدهم  پايةپاية
    14011401ماه  ارديبهشت 30

  
 

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

مي
عمو

  

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

  دقيقه 10  7 21 10 )1دين و زندگي (
  دقيقه 25  8 31 20 (طراحي + آشنا))1(زبان انگليسي

صي
صا

اخت
  

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

  دقيقه 35  16 91 20 (طراحي + آشنا))1فيزيك (
  دقيقه 20  20 111 20 )1شيمي (

   
  

  طراحان 
  نام طراحان نام درس

    محمد نوراني-افشين كياني-اميرحسين رضافر-يرزاقديعبدالحم-سعيد جعفري  )1( فارسي و نگارش
 ميالد نقشي-د فاتحيمجي-محمدحسين رحيمي-محمد داورپناهي  )1عربي زبان قرآن (

  شعيب مقدم-كبيرمرتضي محسني-بقامحمد رضايي-زحلعليرضا ذوالفقاري  )1دين و زندگي (
  سعيد كاوياني-نژادساسان عزيزي-مهدي شيرافكن-اله استيريرحمت-اميررضا احمدي  )1( زبان انگليسي

  )1رياضي (
 -سـجاد داوطلـب    -مهـدي صـبوري كارخانـه    -ميالد منصـوري   -محمد بحيرايي -مهرداد خاجي-علي مرشد-دوستمحمدرضا غريب-ياسين سپهر 

  -سيدسـروش كريمـي مـداحي     -اوود بوالحسـني  د -اسـماعيل ميرزايـي    -حميـد عليـزاده    -زاده  فرشـاد حسـن   -زاده  احسـان غنـي   -مهدي مالرمضاني 
 مهدي نصرالهي-ايمهديس حمزه-علي ارجمند-مهدي براتي 

 - علـوي   اميررضـا رمضـاني   - محمدرضـا گلـزاري   -محمود  علي وصالي - محمدرضا جهانشاهلو -مجيد ذوقيان بصير-محمدمهدي آقازاده-اميرحسين ميرزايي  )1شناسي ( زيست
 اكبريليدا علي-آالن فتحي-سعيد شرفي-علي طاهرخاني

  )1فيزيك (
  -نـژادي   محمدرضـا حسـين   -احسـان ايرانـي   -محمـد گـودرزي -سـيده  محمدصادق مام-اله زادهفرشاد لطف-نسبعبدالرضا اميني-شهرام آموزگار
 زهره آقامحمدي-مجتبي نكوئيان

 -اميرعلـي برخورداريـون    -نژاديـان   هـادي حـاجي   -عليرضا قنبرآبادي  -حسن اميني-عباس مطبوعي-مير حاتميانا-االسالميميالد شيخ-علي مؤيدي   )1شيمي (
    االسالمي عليرضا شيخ -زاده امير اصالني -نژاد  محمد فالح-كرلدين قازلينورا-سروش عبادي-زادهسينا باسلي-پور مبينا شرافتي

  
 

  و ويراستاران مسئولين درس
  مسئولين درس گروه مستندسازي  ويراستار ان علمي مسئولين درس گروه آزمون  نام درس

  الناز معتمدي  ، الهام محمديفاطمه فوقاني   اميرحسين رضافر )1فارسي و نگارش (
  مهدي يعقوبيان  رپو فاطمه منصورخاكي، اسماعيل يونس  ميالد نقشي )1عربي زبان قرآن (

  ستايش محمدي  احمد منصوريسكينه گلشني،   فاطمه فوقاني  )1دين و زندگي (
  سپيده جاللي  محمدحسين مرتضوي، روش عقيل محمدي، فاطمه نقدي  اله استيري رحمت )1زبان انگليسي (

  ارجمندي مجتبي خليل  سجاد محمدنژاد -محمدي ـ علي مرشد  دي ـ عاطفه خانمهرداد ملون  حسين حاجيلو  )1رياضي (
  مهسا سادات هاشمي  رفيعي كيارش سادات –فرد  ياميرحسين بهروز - علي رفيعياكبري ـ  ليدا علي  محمدرضا گلزاري  )1شناسي ( زيست

  محمدرضا اصفهاني  بواني ي ـ محمدپارسا مساحانزاب زهره آقامحمدي ـ بابك اسالمي ـ امير محمودي  كفش حميد زرين )1فيزيك (
  الهه شهبازي  مرتضوياميرحسين  -نژاد ـ سروش عبادي  فرد ـ ايمان حسين سيدعلي موسوي  علي علمداري  )1شيمي (

 
  

  

  گروه فني و توليد
 محيا اصغري  اختصاصيمدير گروه 

 عليرضا خورشيدي  اختصاصي مسئول دفترچه
 افراميرحسين رض  مدير گروه عمومي

 آفرين ساجدي  مسئول دفترچه عمومي
 ليال عظيمي   آراء و صفحه نگار حروف

  مقدم / مسئول دفترچه اختصاصي: الهه شهبازي / مسئول دفترچه عمومي: فريبا رئوفيمدير گروه: مازيار شيرواني  گروه مستندسازي
 حميد محمدي  ناظر چاپ

 چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم      
  دانلود نمائيد. (صفحة مقطع دهم تجربي) توانيد از سايت كانون ترچة پاسخ تشريحي را ميتوجه: دف

 021 - 6463تلفن:   - 923دفتر مركزي: خيابان انقالب بين صبا و فلسطين پالك 

  دقيقه 165مدت پاسخگويي:    130تعداد سؤال دهم تجربي:   
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 .آمده است یدرست به … ةنیگز جز بهها  نهیگز ةهم در« نثار، چنبر، مائده ،مبتنی» یها واژه یمعن -1

 طعام ره،یساخته شده، افشاندن، دا (1

 آمدن، نعمت داشتن، افشاندن، گرد یبستگ( 2

 نعمت ره،یدا طیکردن، مح شکشیپ ،یزیوابسته به چ (3

 چوب، طعامجنس ز ا یا رهیکردن، دا شکشیشده، پ بنا (4

 ؟است آمده ها درست معنی چند واژه در داخل کمانک -2

ت: سپاس(، )معاصی: گناه(، )دوات: جوهر(، )عتاب: سرزنش(، )جُلجُل: زنگ(، ریر: بیان(، )ضمایم: پیوست(، )منَ)باری: خالصه(، )بَدسگال: دشمنی(، )تق»

 «)مخذول: خوار(، )اوان: هنگام(، )استرحام: رحم کردن(

 ده( 4 نه( 3 هفت( 2 تهش( 1

 است؟  رفتهن به کار« غلط امالیی»در کدام بیت  -3

 روید گل و نسرین و نررگس در چمرن   خاک می( 1
 

 خاک ما خواری نروید خاک بر سر خاک مرا  
 

 بد را به نیک بخشند چون نیکوان مررا نیرز  ( 2
 

 از خرراک تیررره برگیررر در سرردر منررز م نرره   
 

 اطم مرغرران بدهررد آب حیرر  د( داد برراو و 3
 

 آن زمانی که درآیریم بره بسرتان مرن و ترو      
 

 آورد طرررم مشررکینش تررابی در فلررک مرری ( 4
 

 افکنرد  شیرینش شوری در جهران مری   ةپست 
 

 ؟نداردوجود « منادا»در کدام گزینه  -4

 سو خطری اسرت  در بیابان طلب گرچه ز هر( 1
 

 رود حافظ بیرردل به تمررنای تو خرو  می 
 

 سر شدی حرافظ به پای شوق گر این ره به ( 2
 

 به دسرت هرررجر ندادی کسی عنران فرراق   
 

 خررررداونرررردا دل و دینرم نرررگررررره دار ( 3
 

 به مستوران )پوشیدگان( مگو اسررار مسرتی   
 

 ا رررهرری عررفرررو کرررن گررنرررررراه ورا (4
 

 بیررفرزای در حررشر )قیرررامررت( جراه ورا  
 

 شود. هسته و وابسته دیده می ةجمل …بیت  جز بهها  بیت ةهم در -5

 داد عقررل از سررر نررادانی درد سررر مررا مرری ( 1
 

 عشررآ آمررد و وارسررتیم تررا برراد چنررین بررادا 
 

 و بررره درس بنشررریند کرررگهررری  هرررر( 2
 

 رر چینرررررردعقررررررل در مجلسررررررش دُ 
 

 بخرش  زمرین ترو رو    ،بهشرت  ةچون روضر ( 3
 

 حیررات، هرروای تررو جررانفزا   ةچررون چشررم  
 

 منرررزل  یلررریه ور گرررذری باشرررد  بررر (4
 

 فگرررررار بگویرررررد مجنرررررون دل ةقصررررر 
 

 (1)فارسی 
 دقيقه 11

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  ، هدففارسیهای درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ به چند سؤال می سؤال 01از هر 
 بوده است؟ 01عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟ هدف

 برای آزمون امروز 01گذاری چند از  هدف آزمون قبل 01چند از 
  

 
  

ادبيات انقالب اسالمی، 

 ادبيات حماسی، 

 ادبيات داستانی، 

 ادبيات جهان

941تا27هایصفحه
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 4: ةصفح  دهم عمومی 1031 اردیبهشت 03آزمون  -( 7پروژة )

 .وجود دارد … ةنیدر گز بیترت به« لیمجاز، اغراق، تمث استعاره،» یها هیآرا -6

 ییارایب ورهایکه ز یتن چنان خوب نیمیرا / تو س انیرو خوب یوقت ندیارایب ورهایبه ز (ا ف

 را ز سر یلیکرد س دیپسر / بند با یا ریوانگردد از ره آن ت( ب

 کشم به روزن چشم یدل م ةخان گنجو گهر در نثار مقدم تو / ز که  عل  ای( بج

 ام هزار خراسان نهفته است نهیمن گسست / در س وندیپ ةشیکه ر یپنداشت (د

 ب ،ا ف ،د ،ج( 2  ا ف ،ب ،ج ،د (1

 د ،ا ف ،ب ،ج (4  ب ،ج ،ا ف ،د (3

 درست است. …گزینة  جز بهها  آرایة مقابل همة گزینه -7

 آصد من جمع شوند و متفری اگر به قشه( 1
 

 تیررب برکشررم وز تررو سررپر بیفکررنم هبررا همرر 
 

 مجاز( - تضاد)

 انگیررزد  در عرضررگه عشررقش فتنرره سررپه ( 2
 

 در رزمگرره ز فررش گررردون سررپر انرردازد     
 

 کنایه( -)استعاره 

 بررر  ررب کرروه جنررون خنرردم شرریرین بهررار( 3
 

 نقش زخمی است که از تیشة فرهاد شرکفت  
 

 تلمیح( -آمیزی  )حس

 مررن از آن روز کررره در بنررد تررروام، آزادم  ( 4
 

 پادشرراهم کرره برره دسررت تررو اسرریر افتررادم  
 

 جناس( -)پارادوکس 

 است؟  متفاوتحماسه در کدام گزینه  ةزمین -8

 همررران زال کررراو مررررو پررررورده برررود   ( 1
 

 چنررران پیرررر سرررر برررود و پ مررررده برررود  
 

 جهانررررردار هوشرررررنگ برررررا رای و داد ( 2
 

 بررره جرررای نیرررا تررراج برررر سرررر نهررراد     
 

 سرررررررواران  شرررررررکر برانگیختنرررررررد( 3
 

 همرررره دشررررت پیشررررش درم ریختنررررد  
 

 چررررو بشررررنید گفتررررار اخترشررررناس  ( 4
 

 بخندیرررد و پرررذرفت از ایشررران سرررپاس    
 

 ؟ها دورتر است مفهوم کدام گزینه از دیگر گزینه -9

 به عین عجب و تکبر نگره بره خلرآ مکرن    ( 1
 

 انررد در اوبررا   کرره دوسررتان خرردا ممکررن   
 

 حررررر درویشررران بررردزدد مررررد دون   ( 2
 

 ترررا بخوانرررد برررر سرررلیمی زان فسرررون     
 

 گفتررره اینرررک مرررا بشرررر ایشررران بشرررر ( 3
 

 مرررا و ایشررران بسرررتة خررروابیم و خرررور    
 

 بشررنود آن مرررو بانررگ جررنس خررویش   ( 4
 

 د دام و نررررریشبررررراز هررررروا آیرررررد بیا 
 

 متن زیر با کدام بیت قرابت معنایی بیشتری دارد؟ -11

 .«است« حال»فقط یک زمان بسیار مهم وجود دارد و آن »

 نکنررد یقرردر وقررت ار نشناسررد دل و کررار( 1
 

 میحاصرل اوقرات برر    نیبس خجا ت که از ا 
 

 دانری  اال ای دو تی طا ع که قدر وقرت مری  ( 2
 

 گوارا بادت این عشرت که داری روزگاری خرو   
 

 مررررزن م گرررران زهرآ رررروده بررررر مررررن( 3
 

 سررتا عنایررت کررن کرره وقررت مهربررانی     
 

 چرررو از ماضرری و مسررتقبل خبررر نیسرررت ( 4
 

 عمررر تررو نقرردی ماحضررر نیسررت   زبرره جرر 
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  (01 - 00) :أو المفهوم من أو إلی العربّیةعيِّن األصّح و األدّق في الجواب للّترجمة  

 «:!؟مِّن دون حکمة اتق  قد ُخلِّ کنُت ُافّکر فی نفسی هل ُیمکن أن تکون السماء و األرض » -11
 ؟!دنو زمین بدون حکمت خلآ شوکه این آسمان  ممکن استکردم آیا  با خودم فکر می (1

 !؟دنشو آفریدهکه آسمان و زمین بدون حکمت  ممکن استکنم آیا  با خودم فکر می (2

 !؟دنشده باش آفریدهبا خود فکر کرده بودم آیا امکان دارد که آسمان و زمین بدون حکمت  (3

   !د؟نده باشکردم آیا امکان دارد که آسمان و زمین بدون حکمت خلآ ش با خودم فکر می (4

 :﴾یا أيُّها الّناُس ُضرِّب مثٌل فاستمِّعوا ل ه إّن اّلذين تدعون  مِّن دونِّ هللا ل ن ی خُلقوا ُذبابا  ﴿ -12
 !خوانید مگسی را نخواهند آفرید که غیر خدا میرا شک کسانی  ای مردم مثلی زده شد پس به آن گو  فرا دهید بی( 1

 !ید مگسی را نخواهند آفریددخوان که غیر خدا میرا کسانی  عاًای مردم مثلی زده شد پس آن را بشنوید قط( 2

 !خوانند مگسی را نخواهند آفرید خدا میرا کسانی که غیر  ای مردم مثلی زده شد پس به آن گو  فرا دهید قطعاً( 3

 !فرینندآ خوانید مگسی را نمی که غیر خدا میرا ای مردم مثلی زده شد پس به آن گو  فرا دهید همانا کسانی ( 4

 :عيِّن الّصحیح -13

 !احترام نیازمندان را به د یل فقرشان ترک کنندکه اجازه نده  :!ُيترك إحترام المساكين بسبب فقرهمأن  َتسمح ال( 1

ُع الط  ( 2  !کند آموزان را در حیاط مدرسه تشویآ می معلم دانش :!الُمعل م في ساحة المدرسة بالُیشج ِّ

 !جو کنو اند جست ماتی سرودهلدرمورد شاعران دیگر ایران که مع :!َخريَن أنشدوا ُمَلمَّعاتإبحث عن ُشعراء إيراني ين آ( 3

الحين( 4 قني بالص   !، به من دانش ببخش و مرا به درستکاران پیوند بدهمن پروردگار :!رب  هْب لي حكمًا و ألحِّ

طأع يِّن  -14  : الخ 

ديُد إلی األ( 1 :: قاَل َرُجٌل َسَحَبه َتی اُر الماءِّ الش  ِِّ  مردی که جریان شدید آب وی را به اعماق کشانده بود، گفت:ْعما

 باال برد،  به سمت ناگهان چیزی به سرعت مرا َرَفَعني َشْيء َبْغَتًة إلی اأْلْعَلی بُِّسرعٍة:: ( 2

ئ و َلم ا ُفتَِّحْت َعيني:: ( 3 اطِّ ْذُت إلی الش   م،م را گشودمسپس به ساحل آورد و هنگامی که چشثُـمَّ ُاخِّ

 ، نیافتم!پرید میخوشحا ی در آب  ای به جز د فینی که با دهنده نجاتما َوَجْدُت ُمنقِّذًا إال  ُدْلفينًا َیْقفُِّز في الَماءِّ بَِّفَرح!: ( 4

 :«.سازد ها به سمت نور خارج می اند،آنان را از تاریکی کسانی است که ایمان آورده سرپرستخداوند » -15

 ُیخرجهم مِّن الظلمات إلی النور!هللُا ولی  ال ذين آمِّنوا ( 1

 هللُا ولی  ال ذين آَمنوا ُیخرجهم مِّن الظلمات إلی النور!( 2

 هللُا ولی  ال ذين آَمنوا ُیخرج مِّن الظلمة إلی النور!( 3

   هللُا ولی  ال ذی آمِّنوا ُیخرجهم مِّن الظلمات إلی النور!( 4

 دقيقه 11 (1، زبان قرآن )عربی
 ؤالگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة س هدف

 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  ، هدفعربیهای درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 01از هر 

 بوده است؟ 01عملکرد شما در آزمون قبل چند از 
 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟ هدف

 برای آزمون امروز 01د از گذاری چن هدف آزمون قبل 01چند از 
  

 
  

 ...،  ، ذوالقَرنَینِ،«هذا خَلقُ اهللِ»
 الفارِسيِّ  في األدبِ التَّلمیعِ صِناعةُ

  8تا  5های  درس

907تا42هایصفحه
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واء قليلهُ لالکالم ک  » -16   :فی المفهوم أقل مناسبةن عيّ « !ينفُع و کثيره قاتِّلٌ  دَّ

 به کوتاه گفتن  طافت بود / سخن از پر گفتن آفت بود( 1

 رود آید به بام ( نردبان آسمان است این کالم / هر که زین بر می2

 أَبلَبُ من ا کالم! رُبَّ سکوتٍ( 3

 !دَلَّو  خیر ا کالم ما قَلّ( 4

 عن المفردات و التوضیحات: الخطأ عّين -17

 ة مِّن الناس ال ذين لهم هدف واحد!الفريق: جماع( 1

 بیع :متضاد() !شريحة لجو الها شراءلأرسلتنی ُام ی ( 2

 وکر :)مترادف( !ها فِو الشجرةعش  تبنی بعض الطيور ( 3

 المسکن :)مفرد( !دائما یا اختی العزيزة المساکينأحسنی إلی ( 4

 :عّين اسم فاعٍل محّله اإلعرابّي الفاعل -18

 !عات الكثيرَة في القرن السابعمَّ دوُن الُملنشيُ  واكانالشعراء ( 1

 !ُیَفتَُّش الُمسافِّرون في قاعة مطار مدينة طهران قبل الورود( 2

ار في مكانهم قبل بدء الحفلة( 3  !جلس الُحض 

ل الُمؤظَّفوَن أسماء الالعبيَن في القائمة( 4  !َسجَّ

  :ن الجملة الفعلیةعيّ  -19

 !منه رَ سَّ یَ علينا قراءة القرآن يومی ًا ما تَ ( 1

ؤالُ ( 2 فتاُحها الس  لُم َخَزائُِّن َو مِّ    !العِّ

 !البحث فی آیات القرآن الکريم مفيد لنا( 3

   !بنا بعد معرفة أسرار هذا العالم عجيبتعج   إن  ( 4

  الفعل المضارع ثم اسم الفاعل منه: اجاء فيه عبارةعّين  -21

   !رَّباإلنسان ُمجَ  تِّه فذلکفی َحیا ه اإلنسانبُ شیٌء ُیَجر  ( 1

 !هذا الشاعر ال ُیقل ِّد اآلخرين َبل هو ُمَقلَّد( 2

 !المسافرين َنَعم هو ُمَفت ِّش برأيی حقائبُیفت ِّتُش الشرطی فی المطار ( 3

   !أبیک ألن ی أنا الشاکی منک دشکوُت منک عن( 4
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 ؟ آخرت چیست، در دنیا و انترتیب صورت حقیقی غصب و استفاده از اموال متعلآ به یتیم به -21

 «و سیصلون سعیراً»ر « یأکلون فی بطونهم ناراً»( 1

 «و سیصلون سعیراً»ر « یأکلون اموال ا یتامی ظلماً»( 2

 «  یأکلون فی بطونهم ناراً»ر « یأکلون فی بطونهم ناراً»( 3

 «یأکلون فی بطونهم ناراً»ر « یأکلون اموال ا یتامی ظلماً»( 4

 ؟ رود شمار می زد خداوند متعال مشروط به چه چیزی است و چرا چادر پوشش مناسبی برای زنان بهافزایش ارزشمندی حجاب و عفار ن -22

 .رساند تر و دقیآ بودن آن ر زیرا توجه مردان نامحرم را به حداقل می کامل( 1

 .رساند میزان جلوگیری از گناه ر زیرا توجه مردان نامحرم را به حداقل می( 2

 .های اخالقی جامعة اسالمی هماهنگ است زیرا با ارز ر  میزان جلوگیری از گناه( 3

 .های اخالقی جامعة اسالمی هماهنگ است زیرا با ارز  تر و دقیآ بودن آن ر کامل( 4

 ؟ تواند به آسانی انجام دهد کند که هر کاری را که خداوند دستور داده است، می کم احساس می در صورت عمل به کدام دستور ا هی، فرد کم -23

 «یا اَیُّها ا َّذینَ آمَنوا کُتِبَ عَلَیکُمُ ا صّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی ا َّذینَ مِن قَبلِکُم»( 2 «بکُمُ اهللُ وَ یَغفِر  َکُم ذُنوبَکُمتُحِبّونَ اهللَ فَاتَّبِعونی یُحبقُل اِن کُنتُم » (1

 «ظُلماً اِنَّما یَأکُلونَ فی بُطونِهِم ناراً الیَتامیَْنَّ ا َّذینَ یَأکُلونَ اَموالَ اِ»( 4 «ما اَصابَکَ اِنَّ ذ ِکَ مِن عَزمِ االُمورِ عَلیَْوَ اصبِر »( 3

 ؟ تتوان به پیمان بسته شده، استحکام الزم را بخشید و مطابآ کالم وحی، فروختن عهد با خدا به قیمت ناچیز، کدام کیفر را در پی خواهد داش چگونه می -24

 شکنان در قیامت اه خشمناک خداوند به پیمانهای قدر ر نگ عهد بستن در شب( 1

 ها محروم ماندن از بخشش ا هی گناهان و معصیتهای قدر ر  تکرار عهد در شب( 2

 شکنان در قیامت های قدر ر نگاه خشمناک خداوند به پیمان تکرار عهد در شب( 3

 ها محروم ماندن از بخشش ا هی گناهان و معصیتهای قدر ر  عهد بستن در شب( 4

  ؟است و خداوند دستور حجاب را برای چه زمانی قرار داده است کدام گزینهحفظ حریم و حرمت زنان در جامعه، معلول  -25

 زنان با نامحرمان   ةاجرای قانون حجاب در جامعه ر مواجه( 2   خانوادهرعایت عفار از سوی مردان ر حضور زن در ( 1

 زنان با نامحرمان   ةرعایت عفار از سوی مردان ر مواجه( 4 ادهحضور زن در خانواجرای قانون حجاب در جامعه ر ( 3

از امیرا مؤمنین )ع( ما را در پی بردن به چه مفهرومی  « …تقوا مَثَل سوارکارانی است  های بی مَثَل انسان»به چه معناست و مطا عة روایت « تقوا»کلمة  -26

 ؟ یاری خواهد کرد

 مطیع بودن نفس ر نقش تقوا و یاد خداوند در سرنوشت آدمی( 2 مطیع بودن نفس ر درک و دریافت حقیقت تقوا( 1

 حفاظت و نگهداری ر درک و دریافت حقیقت تقوا( 4 حفاظت و نگهداری ر نقش تقوا و یاد خداوند در سرنوشت آدمی( 3

  ؟تر آن، چه ثمراتی به دنبال دارد حکمت دستور قرآنی حجاب در کدام عبارت شریفه مؤکّد است و رعایت دقیآ -27

 ر رشد و کمال معنوی باالتر« یُدنین علیهنّ من جالبیبهنّ»( 2 ر شکوفایی استعدادهای فردی« یُدنین علیهنّ من جالبیبهنّ»( 1

 شکوفایی استعدادهای فردی ر« اَدنی ان یُعرَفنَ فال یؤذین»( 4 ر رشد و کمال معنوی باالتر« اَدنی ان یُعرَفنَ فال یؤذین»( 3

 ؟ ساز جلب محبت خداست و خداوند شتاب در چه امری را از آنان خواسته است ، کدام یک از اعمال متقیان زمینهسورم آل عمران 134و  133بر اساس آیات  -28

 ز  پروردگاررها و عهدها ر رسیدن به آم رعایت کردن امانت( 2  فرو بردن خشم ر مواظبت بر نماز( 1

 ز  پروردگارفرو بردن خشم ر رسیدن به آمر( 4 ها و عهدها ر مواظبت بر نماز رعایت کردن امانت( 3

 ؟ جایگاه محبت ا هی کجاست و کدام آیة مبارکه با آن مرتبط است -29

   «ا  ِلَّهِحُبًّ ا َّذِینَ آمَنُوا أَشَدُّ وَ ونَهُمْ کَحُبِّ ا لَّهِیُحِبُّو من ا نّاسَ من یتّخذُ من دون اهلل انداداً »قلب مؤمن ر ( 1

 « ِلَّهِا حُبًّ أَشَدُّا َّذِینَ آمَنُوا  وَ ونَهُمْ کَحُبِّ ا لَّهِیُحِبُّ نّاسَ من یتّخذُ من دون اهلل انداداً و من ا»عمل مؤمن ر ( 2

 «یمٌا لَّهُ غَفُورٌ رَحِ یَغْفِرْ  َکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ وَ ا لَّهُ یُحْبِبْکُمُ قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ ا لَّهَ فَاتَّبِعُونِی»عمل مؤمن ر ( 3

 «ا لَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ یَغْفِرْ  َکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَ وَ ا لَّهُ یُحْبِبْکُمُ قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ ا لَّهَ فَاتَّبِعُونِی»قلب مؤمن ر ( 4

 ؟ ن در تقابل با خداوند استتوصیف کنندم کدام حا ت است و از منظر امیرا مؤمنین علی )ع( چه زمانی انسا« تبرّج»از نگاه قرآن کریم، اصطال  -31

 نما ر داشتن پوشش نازک و بدن روی در آراستگی ظاهری زیاده( 2 روی در آراستگی باطنی ر خودآرایی به قصد جلب توجه دیگران زیاده( 1

 نما نازک و بدنروی در آراستگی باطنی ر داشتن پوشش  زیاده( 4 ر خودآرایی به قصد جلب توجه دیگرانروی در آراستگی ظاهری  زیاده( 3

 دقيقه 11 (1و زندگی )  دین

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  ، هدفدین و زندگیهای درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 01از هر 
 بوده است؟ 01عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟ هدف

 برای آزمون امروز 01گذاری چند از  هدف آزمون قبل 01چند از 
  

 
  

 تفکر و اندیشه

فرجامکار

 قدم در راه

آهنگسفر،....،دوستیباخدا،

فضیلتآراستگی،

یدگیزیباییپوش

957تا27هایصفحه
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer 

sheet. 
 

31- When she found the injured man, she quickly realized that she couldn’t lift him … . 

 1) by himself 2) by him 3) by her 4) by herself 

32- … ask him to lend us the money we need to buy that red car? 

1) We can call in Monday and politely 2) Can we call in Monday and polite 

3) We can call on Monday and polite  4) Can we call on Monday and politely 

33- When the young man saw those seriously injured men in the park, he felt a/an … to help them. 

1) possibility 2) obligation 3) emphasis 4) action 

34- Mary lost her job as a nurse six months ago, but it took some time for the news to … .  

1) put aside 2) give up 3) get around 4) put out 

35- In my opinion, it is very difficult to explain … how the nervous system works.  

1) wonderfully 2) exactly 3) comfortably 4) bravely 

36- Ehsan was really … in business but he had many problems in his personal life. 

1) hospitable 2) polite 3) continuous 4) successful 
 

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. 

Travelling plays an important part in making us feel relaxed and rejuvenated. It also brings 

positive changes in our life and keeps us alive and active. Travelling gives us practical experience of 

things we have studied in books and surfed on the Internet. So a person who does not travel at all 

does not find any meaning in the name of India Gate or Ganga River. However, if he has travelled 

to any of these places, he can truly relate to everything he has studied and will always remember 

each and every detail of that place. 

     Travelling has become easier due to advancement in technology and transportation. People used 

to travel by road or sea, and it took many days to go from one place to another; however, now 

things have changed, and people travel to far-off places within hours and minutes thanks to well-

built roads and airplanes. People travel for different purposes; some travel for the sake of 

education while others travel to relax and enjoy. Many people take a break from their hectic 

schedule and go for a vacation, which makes them feel delighted and also helps them to invigorate. 

37- The word “practical” in paragraph 1 is closest in meaning to … . 

1) generous 2) rapid 3) useful 4) ancient 

38- According to the passage, a person who travels … . 

1) can experience things he has studied 2) can know himself better 

3) is creative  4) is physically healthier 

39- Which of the following CANNOT be understood from the second paragraph? 

1) People in the past could travel very fast. 

2) Development of technology makes travelling easier. 

3) Travelling has changed a lot nowadays. 

4) People can travel to far places nowadays. 

40- The passage mentions all of the following as the goals of travelling EXCEPT … . 

1) education 2) war 3) vacation 4) enjoyment 
 

 دقيقه 51

The Value of Knowledge 
Traveling the World 

4و3هایدرس
 991تا29هایصفحه

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
خود را بنویسید:  01د از گذاری چن ، هدفزبان انگليسیهای درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 01از هر 
 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟ هدف بوده است؟ 01عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

 

 برای آزمون امروز 01گذاری چند از  هدف آزمون قبل 01چند از 

  
 
 

 (1)زبان انگليسی 
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PART C: 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- Many people think that David is a bit crazy. He always sits alone and talks to … . 

1) him 2) himself 3) yourself 4) herself 

42- We didn’t go out because it was raining … . Water was overflowing down the main street. 

1) heavily 2) heavy 3) heavier 4) very heavy 

43- At first, I thought I wouldn’t be able to get to the ceremony, but … I managed to arrive on time. 

1) suddenly 2) strongly 3) fortunately 4) actually 

44- You can’t … anything by just running away. You should be brave enough to face the facts of life. 

1) narrate 2) publish 3) create 4) solve 

45- Thousands of … travel to sacred places for religious reasons. This is, in fact, one of the social movements 

that can help improve the local economy. 

1) cultures 2) ceremonies 3) pilgrims 4) cradles 

46- The government hopes to develop some strategies to … foreign tourists to the historical sites of our 

country.  

1) defend 2) attract 3) follow 4) respect 

 

PART D: Cloze test 

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. 

 

Yesterday was a horrible day. I got up late …(47)… the morning, missed the bus to school, and 

arrived late for my class. The professor told me, “you …(48)… never come to class so late because 

you miss so much of the lesson.” Our class finished at 11:30, and I came back home. When I got 

home, I …(49)… that I had left my cellphone at the university. So, I took a taxi back to university 

and thought that my cellphone was …(50)… in the class. I went to our class, but it was not there. I 

was really worried that I had lost my cellphone. 

47- 1) at 2) by 3) in 4) on 

48- 1) must 2) must not 3) may not 4) do 

49- 1) expressed 2) jumped 3) enjoyed 4) remembered 

50- 1) possibly 2) cruelly 3) loudly 4) hungrily 

 

 ـ سؤاالت آشنا (1)زبان انگليسی 
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1 مجموعه جواب نامعادله - 51 4 2 3 0( x )( x )− − + + bباشد. حاصل  مي (a,b) بازه > a− ؟ كدام است  

1 (8  2 (5  3 (12  4 (3  

23yنمودار سهمي  - 52 a( x b) c= +   ؟ كدام است abcداده شده است. مقدار  −

1 (1
2−     2 (1

2   

3 (1
4−     4 (1

4  

ــد   - 53 ــرض كني ــس از    ف ــان، پ ــب انس ــربان قل ــداد ض ــة      xتع ــق رابط ــدني، طب ــنگين ب ــار س ــه ك دقيق

215 30 1808y x x= − زماني پس از يك كار سنگين بدني، تعـداد ضـربان   ة آيد. در چه باز دست مي به +

  ؟ كمتر است 90قلب از 

1 (4 12( , )   2 (3 8( , )   3 (2 10( , )   4 (3 16( , )   

  ؟ كدام است ABخط  دهد. طول پاره را نشان مي Lو خط  f شكل زير، نمودار سهمي - 54

1 (4 2   

2 (8   

3 (4 5   

4 (3 6   

}اگر  - 55 }3 1 4 2f ( , a),(a ,b),( , c)= 2g(x)تابع هماني و  − x=   1باشد، حاصـل
1

g(a) g(b)A
c
+ −=

+
 

  ؟ كدام است

1 (11  2 (33  3 (17  4 (34  

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 آزمونگذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل 10چند از 

 

 دقيقه 30  )1رياضي (

ها/ تابع/  ها و نامعادله معادله
  شمارش، بدون شمردن /

  آمار و احتمال
  از ابتداي سهمي تا  4فصل 

  7پايان فصل 
   170تا  78هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات
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B

C

A

D

2اي  تابع قطعه - 56 1
2 1
x x

f (x)
x x

− >
=  − <

  ؟ زير برابر است يك از توابع با كدام 

1 (2y x= −     2 (1 1x − −  

3 (2 1x − −    4 (11 1
xx
x

−− −
−

  

23برد تابع  - 57 4 1y x x= −   ؟ كدام است +

1 (R   2 (1 13( , ]   3 (1
3[ , )− +∞   4 (1

3( , ]−∞ −   

اگر دامنه تابع با ضابطه  - 58
2

2
5 1

4
xf (x)

x c x ax b
+= +
− − +

}برابر   }1R aباشد، حاصل  − c
b
؟ كدام است +

2 4(a b)≥   

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

6   

2با استفاده از ارقام  - 59 4 6 9 9 9, , , , صورت يك در ميـان   به 9توان ساخت كه اعداد  چند عدد شش رقمي مي ,

  ؟ قرار گيرند
1 (120  2 (6  3 (12  4 (24  

 3دقيقاً  Aطوري كه بين دو حرف  توان ساخت به حرفي مي 7چند كلمة  ARRANGE با حروف كلمة - 60

  ؟ حرف وجود داشته باشد
1 (60  2 (240  3 (720  4 (180  

بـه   به چند طريـق  ها ، آنآيد نفر به يك مهماني دعوت هستند. اگر بدانيم هيچ كس تنها به مهماني نمي 6 - 61

  و يا ... به مهماني برسند.) 3به  3، 2به  2ن است ك(مم؟ دنآي مهماني مي
1 (96  2 (720  3 (141  4 (922  

توان يك  خانواده سه نفري مفروضند. به چند طريق مي B ،5خانواده دو نفري و در گروه  A ،4در گروه  - 62

هـاي مختلـف    يكسان و از خانواده Bو  Aي انتخاب كرد كه تعداد نفرات مربوط به گروه گروه چهار نفر

  ؟ باشند
1 (2160  2 (60  3 (360  4 (1080  

 Bكند به شرطي كه از نقطة  حركتا در شبكه مستطيلي زير ر Dنقطة تا  A نقطةاگر فردي بخواهد از  - 63

(حركت فقط به سمت باال و ؟ هرگز عبور نكند، به چند حالت ممكن است Cحتماً عبور كند ولي از نقطة 

  راست مجاز است.)
1 (420  

2 (1420  

3 (1320  

4 (320  

  محل انجام محاسبات
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يك  (O,A,I)كه در آن حروف صدادار OLYMPIADي كلمه هاي حرف حرفي هاي شش تعداد جايگشت - 64

   در ميان قرار گيرند، كدام است؟

1( 6!  2( 7
2

!
!

  3( 3 5!×  4( 3 6
2

!
!

×  

  ؟ باشند چه تعداد از عبارات زير معرف متغيرهاي كمي پيوسته مي - 65

لذت بردن از ورزش  - رنگ چشم افراد  - ها  انواع ميوه - جنسيت افراد  - گروه خوني افراد  - وزن افراد  - تعداد فرزندان 

  تعداد سرنشينان قطار - ميزان مصرف سوخت هواپيما  - سرعت خودرو  - 

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

رخ ندهد تهي است. در صورتي  Bرخ دهد ولي  Aكه  ناسازگار هستند. پيشامد آن Bو  ′Aپيشامدهاي  - 66

0رخ دهد  Bيا  Aكه احتمال آن كه پيشامد  رخ دهد، كدام  Bو  Aكه پيشامد  باشد، احتمال آن /6

  ؟ است

1 (6/0  2 (5/0  3 (4/0  4 (3/0  

}از بين مجموعه اعداد متوالي  - 67 }73 74 75 408, , , , كنيم. احتمال اينكه اين  صادف انتخاب ميعددي به ت

  ؟ قدر است ، چهنباشدپذير  بخش 8پذير باشد ولي بر  بخش 6عدد بر 

1 (13
340   2 (5

34   3 (21
168   4 (43

340   

  ؟ نيست درستهاي زير  يك از گزينه كدام - 68

  جامعه نيست.اندازة نمونه بيشتر از  ةانداز) 1

  اند. اي از اعضاي جامعه زيرمجموعه ه،اعضاي نمون) 2

  گيرد. ها صورت مي ها، تحليل و تفسير داده پس از سازماندهي و نمايش داده ،در علم آمار) 3

  . پذيرد ها انجام مي گيري، تحليل و تفسير داده پس از نتيجه ،در علم آمار) 4

كنيم.  زرد وجود دارد. سه مهره به تصادف از كيسه خارج مي ةمهر 2مهره آبي و  6سبز، مهرة  4اي  در كيسه - 69

  ؟ است متفاوت يك به يك هاي خارج شده با كدام احتمال رنگ مهره

1 (3
55   2 (12

55   3 (1
32   4 (1

48   

كنند، با چه احتمالي هـيچ دو نفـري بـا هـم بـه مقـام اول        دو و ميداني شركت مي ةسه نفر در يك مسابق - 70

  ؟ رسند نمي

1 (6
13   2 (9

13   3 (3
4   4 (7

12   

  محل انجام محاسبات
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T

R

P

Q
S

الف

ج ب د

 

 

 است؟ نامناسب ريز عبارت ليتكم يبرا نه،يگز كدام - 71
 »…… تواند يم كه انسان بدن در يلنف اندام ينوعدر حالت ايستاده  ،در بدن يك انسان سالم و بالغ«

 .دهد  يم كاهش معدهغدد  يكنار يها اختهي تيفعال كاهش دنبال به را دخو يا اختهي اتميتقس رد،يگ  قرار نيتيتروپويار ريثأت تحت) 1

 شود. هاي بااليي قلب ديده مي در جلو حفره رد،يگ قرار و در جلوي مجراي لنفي چپ يا رترقوهيز اهرگيس از تر نييپا) 2

 .گرفته است قرار آن اهرگيس زا تر نييپا يسطح در آن به يورود سرخرگ شود، كبد اندام در شده رهيذخ آهن شيافزا سبب) 3

 .كند يم يلنف يمجرا نيتر ميضخ وارد را خود لنف دهد، عبورنيز  يك اندام ديگر يرگيمو ةشبك از قلب به ورود از قبل را خود يخروج خون) 4

 ؟ ، كدام گزينه درست استمقابلبا توجه به نقاط مشخص شده در نوار قلب  - 72
  هاي دو و سه لختي باز هستند. هاي سيني بسته و دريچه دريچهدر نقطة (الف) همانند نقطة (د)، ) 1
  شود. ها وارد دهليزها مي در نقطة (د) برخالف نقطة (ج)، خون از طريق سياهرگ) 2
  تر از بيشترين مقدار آن است. ها، كم در نقطة (ب) همانند نقطة (د)، حجم خون موجود در بطن) 3
  هاي دو و سه لختي باز هستند. هاي سيني بسته و دريچه در نقطة (ب) برخالف نقطة (د)، دريچه) 4

  ……گردش خون  ……در تنظيم  - 73
  شود.  موجب افزايش فشار خون مي ،شود به نوعي آنزيم در گويچه قرمز متصل ميموضعي ـ افزايش مولكولي كه ) 1
  تواند نقش داشته باشد. مي ،ن شودگلوت تا سقف دها اپي  تواند باعث افزايش فاصله ميكه  دستگاه عصبيعصبي ـ بخشي از ) 2
  يابد. ريز مانند غده فوق كليه افزايش مي برون دها از غد هورموني ـ ترشح بعضي از هورمون) 3
  فرستند. مركز پيام مينوعي پس از تحريك به اكسيد  افزايش اكسيژن و كاهش كربن ديحساس به  يها فشار سرخرگي ـ گيرنده) 4

 ؟ اي است ترين بخش آن، همواره داراي چه مشخصه فرون) برخالف نازكقطورترين بخش هر گرديزه (ن - 74
  با نوعي شبكة مويرگي در ارتباط است.) 2    ) محل انجام تراوش است. 1
  محل بازجذب مواد مفيد به خون است.) 4  حاوي ريزپرزهاي متعددي است.) 3

 ؟ راي عبارت زير استكنندة مناسبي ب با در نظر گرفتن يك زن سالم و بالغ، چند مورد تكميل - 75
  »با يكديگر تفاوت دارند. ……به يكديگر شباهت و از نظر  ……از نظر داشتن  ……توان گفت كه  مي«

  ها ميزان نيروي وارد شده از سوي خون به ديوارة رگ - خون واجد اكسيژن  - الف) شبكة مويرگي اول و دوم مرتبط با گرديزه 
  دار مقدار مواد زائد نيتروژن - شكل در الية مياني ساختار ديوارة خود  ي دوكيها ياخته - هاي آوران و وابران  ب) سرخرگ

  هاي موجود درون خود مقدار هورمون - نوعي رگ مرتبط با اندام قلب  ارتباط با - ج) سرخرگ و سياهرگ كلية راست 
  جزاي نفرونعدم قرارگيري در ا - ضخامت متفاوت در طول خود  - د) لولة هنله و مجراي جمع كنندة ادرار 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 ؟ كدام گزينه، براي تكميل عبارت زير مناسب است - 76

  »……اي از فرايند تشكيل ادرار نسبت داد كه در آن  به مرحله ……در يك انسان سالم و بالغ، «
  هاي فراوان دخالت دارند. يزهاي و راك هايي با هستة دايره توان ـ ياخته ورود مواد مفيد مانند نوعي مونوساكاريد به خون را نمي) 1
  شوند. توان ـ مواد دفعي تنها از طريق شبكة مويرگي دوم به درون گرديزه، وارد مي برخالف جهت فرايند بازجذب را مي فرايندي رخ دادن) 2
  شود. يف مانند منتقل ميتوان ـ بخشي از نوعي بافت پيوندي، به ساختاري ق را مي اي نفرون غير لولهتنها در بخش فرايندي  انجام شدن) 3
  خون فرد، وجود دارد. pHتوان ـ امكان تنظيم ميزان  در بيشتر موارد و عدم مصرف آن در برخي موارد را نميزيستي مصرف نمودن انرژي ) 4

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 ازهدفآزمون قبل 10چند از 

 

 دقيقه 20 )1شناسي (زيست

  گردش مواد در بدن/ 
تنظيم اسمزي و دفع مواد زائد/

  از ياخته تا گياه/
 جذب و انتقال مواد در گياهان

از ابتداي چرخه ضربان  4فصل 
  قلب تا پايان فصل، 

  7و  6، 5هاي  فصل
   111تا  52هاي  صفحه
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   …… طور حتم بهوجود دارد،  ……كه  يهر جانور دربا توجه به مطالب كتاب درسي  - 77
  .رود يم يپس از عبور از قلب، ابتدا به سطح تنفس خون ـ قلب) 1
  ندارد.تنفسي  يها در انتقال گاز يهمولنف، نقش ـگردش مواد باز  ةسامان) 2
  نقش دارد. يشش در تبادالت گاز ،يا مهره يبجانور برخالف هر  ـ يا چهار حفره قلب) 3
  . رانند يآب را به خارج م دار قهي يها اختهي ـورود آب  يمنفذ برا نيچندخود گردش آب  ةسامان در) 4

  مناسب است؟ ريعبارت ز ليتكم يچند مورد، برا - 78
با  گريو تلمبه د يتبادالت گاز يبا فشار كمتر برا يتلمبه قلب كي شوند، يبالغ م يوقت ليآبشش دارند و يكه در دوران نوزادو بالغ دار  مهره يجانداران در«

  »…… كند، يم تيفعال يگردش عموم يبرا شتريفشار ب
  هستند. ييجلو يحركت يها بلندتر از اندام يعقب يحركت هاي اندام )الف
  .كند يعبور م ياز درون حفرات بطن ژنياز گاز اكس يريمقاد حاوي خون )ب
  .كند يبدن پمپ م يها قسمت ريبه پوست و سا گريها و بار د به شش كباري را خون قلب، )ج
  .شود يبرقرار م ياز هوا در مجاورت سطح تنفس يا وستهيپ انيجر ،يا هيتهو سازوكارهاي كمك به )د
1 (1  2 (2   3 (3   4 (4  

 كند؟ مين نيتروژن مورد نياز گياهان، عبارت زير را به درستي تكميل ميأكدام گزينه، در ارتباط با ت - 79
 »……نقش دارند،  ……هايي كه در  باكتري ……به طور معمول، «

  شوند. در زير خاك مشاهده مي ـروژن قابل استفاده در گياهان تبديل نيتروژن جو به نيت ـ) همة 1
  را دارند. 2Oتوانايي توليد گاز  ـ پنج اتمي با بار مثبت ت نوعي تركيبساخ ـ) بعضي از 2
  كنند. مينن استفاده از مواد آلي به منظور توليد يو ـتوليد تركيباتي با توانايي جذب توسط تار كشنده  ـيك از  ) هيچ3
  توانند در نواحي فقير از نيتروژن مشاهده شوند. نمي ـ جذب نور خورشيد و ساخت مواد آلي ـ) همة 4

 است؟ نامناسبچند مورد، به منظور تكميل جملة زير  - 80
 »…… كنند همة جانداراني كه همة يا بخشي از مواد غذايي مورد نياز خود را از گياهان فتوسنتزكننده دريافت مي«

  شوند. اي، موجب تبديل مواد آلي به مواد معدني مي الف) حين فرايند تنفس ياخته
  كنند. هاي تاركشندة خود، اتصال تركيبات معدني با فسفات را سست مي ب) توسط ياخته

  ثر هستند. ؤها م ج) در نواحي فقير از نيتروژن زندگي كرده و در به دام انداختن حشرات و الرو آن
  شوند. هاي اصلي سامانة بافت آوندي گياه مي مكنده، موجب كاهش محتويات ياخته  اد اندامد) با ايج

1 (1   2 (2   3 (3   4 (4  
 د؟نشو كنندة مناسبي براي عبارت زير محسوب مي در مسير كوتاه، كدام موارد، كاملدر گياهان جايي مواد  در خصوص جابه - 81

 »رود. در گياه لوبيا به شمار مي ……هاي مسير  تنها از ويژگي ……به طور معمول، «

  سيمپالستي - ترين سامانة بافتي و پوست  هاي خارجي الف) عبور مواد از سيتوپالسم ياخته
  عرض غشايي –هاي زيستي بزرگ واجد اتم نيتروژن در ساختار خود  ب) انتقال انواعي از مولكول

  آپوپالستي –از ورود مواد ناخواسته يا مضر آن به درون گياه براي جلوگيري هاي پوست  ترين ياخته دروني مسدود شدن درج) 
  عرض غشايي –هاي سامانة بافت آوندي  ترين ياخته آب از فضاي ميان فسفوليپيدها در خارجي  د) عبور مولكول

  ) ب و د4  ) الف و ج 3  ) ج و د 2  ) الف و ب 1
 كند؟ ها تكميل مي رز متفاوتي نسبت به ساير گزينهبه ط نادرستيشده را از نظر درستي يا  كدام گزينه، عبارت داده - 82

 »است. ……يكي از شرايط «

  پوست درون وندي وهاي زنده استوانة آ عملكرد ياخته ورود آب به آوندهاي واجد ليگنين،) 1
  پوست ريشه در هاي معبر زا در برخي از گياهان، وجود ياخته هاي الية ريشه ) جلوگيري از انتقال مواد به ياخته2
  هاي آب در آوندها چسبي و دگرچسبي مولكول  هاي هم ثير پديدهأتو تعرقي ايجاد مكش ) كاهش قطر درختان در روزهاي گرم تابستان، 3
  پوست هاي درون لپه، كاهش فعاليت ياخته ) كاهش خروج آب به صورت بخار از روزنه در ساقة گياهان دو4
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 كند؟ م گزينه عبارت زير را به درستي تكميل ميبه منظور وقوع پديدة تعرق در گياه آلبالو، كدا - 83
 »انتظار است. ……توان بيان داشت  مي ……در شرايط طبيعي «
 پوست به آوندهاي چوبي، دور از هاي درون انتقال آب از ياخته ـريشه به برگ  در مسير) اندكي پيش از تشكيل ستون آب 1
  دور از مكش تعرقي آب از آوندهاي چوبي ريشه به ساقه،  ـها  ان ياختهها به فضاي مي پس از انتقال آب از رگبرگ بالفاصله) 2
  انبساط بيشتر ديوارة شكمي نسبت به پشتي، قابل ـهاي پتاسيم و كلر به درون ياختة نگهبان روزنه  ) همزمان با انتقال يون3
   قابل ان در روپوست اندام هواييباز شدن روزنة ياختة نگهب ـها  كاكتوسهمة ) با افزايش ميزان نور در محيط زندگي 4

 كدام است؟حركت مواد در آوند آبكشي آلماني كه الگوي جريان فشاري را ارائه داد، ويژگي مرحلة سوم  شناس گياهبا توجه به آزمايش  - 84
 شود. متفاوت ميبا شكل ) همانند مرحلة اول، موجب انتقال مواد بين دو ياختة 1
  گيرد. صورت مي ATPهاي  به مصرف مولكول ) برخالف مرحلة چهارم، بدون نياز2
  شوند. هاي آوند چوبي به آوند آبكش منتقل مي آب از ياخته  ) همانند مرحلة دوم، مولكول3
  شود.  شدن به محل مصرف مي ) برخالف مرحلة اول، موجب دور شدن مواد از محل منبع و نزديك4

 كند؟ يم ليتكم حيصح طور به را ريز عبارت ،كدام گزينه - 85
 »…… ،يعلف دولپه اهيگ …… يعرض برش برخالف لپه تك اهيگ …… يعرض برش در«
 .است مشاهده قابل هيال نيتر يخارج در روپوست ـ ريشة ـ ساقة) 1
 .مغز در مركز ريشة گياه قرار ندارد ـ ريشة ـ ريشة) 2
 .است تر كينزد يآوند دستجات به روپوست ـ ساقة ـ ساقة) 3
  .دارند قرار منظم حلقة كي يرو بر آوندها ـ ساقة ـ ريشة) 4

  ……قطعاً  ……اي كه  هر نوع بافت در سامانة زمينه - 86
  با داشتن اندامك دوغشايي در فرايند فتوسنتز نقش دارد.هر ياخته آن اين سامانه است ـ ترين بافت  رايج) 1
  ود دارد. هاي آن وج ـ در گياهان آبزي فاصلة فراواني بين ياخته استنسبت به آب نفوذپذير ) 2
  ـ با داشتن ديوارة ضخيم در استحكام گياه نقش دارد. باشد ميفاقد ديواره نازك ) 3
  شود. فاقد ديوارة پسين چوبي شده است ـ هنگام زخمي شدن گياه، طي تقسيم باعث ترميم زخم مي) 4

 ؟ كند كامل مي نادرستيكدام گزينه، عبارت زير را به  - 87
  »……شود كه مربوط به سامانة بافتي هستند كه  هايي ايجاد مي تمايز ياختههاي جوان از  تار كشنده در ريشه«
  كنند. هايي است كه تركيبات ليپيدي محافظت كننده ترشح مي ، داراي ياختهجوان هاي هوايي گياه در اندام) 1
  د.يابند كه سبزينه دارن هايي تمايز مي هاي هوايي گياه، به ياخته هاي آن در اندام اغلب ياخته) 2
  ها از هم فاصله دارند. گياه، داراي مناطقي است كه در آن ياخته نهاي مس در اندام) 3
  عملكردي شبيه پوست در جانوران دارد.) 4

است و در  هاي ديگر با ياخته اي اندك بسيار درشت كه داراي فاصله بين ياخته  حاوي هستهبا توانايي تقسيم زياد و در ارتباط با هر ياخته  - 88
  ……توان بيان داشت كه  مي ،اند لپه قرار گرفته گياه تك …… اي)(هاندام

  پردازند. هاي زيستي خود مي هاي بسيار جوان به فعاليت هوايي ـ در مجاورت گروهي از برگ) 1
  شود. هاي جديدي در گياه مي ها و برگ هوايي ـ به دنبال تقسيمات پي در پي خود موجب ايجاد شاخه) 2
  كنند. هاي حاوي زائده سيتوپالسمي را آغاز مي تهختمايز يافتن به يا ،هايي را دارد كه بالفاصله توليد ياختهزميني ـ توانايي ) 3
  ساكاريدي را دارند. هاي آن توانايي توليد و ترشح تركيبات پلي گيرد كه اغلب ياخته زميني ـ تحت حفاظت ساختاري قرار مي) 4

چه تعداد ويژگي ماهيان استخواني ساكن آب شيرين و چه تعداد ويژگي ماهيان استخواني به چپ از راست ترتيب  از بين موارد ذكر شده، به - 89
  باشد؟  ساكن آب شور مي

  بيشتر بودن فشار اسمزي مايعات بدن نسبت به محيط  ب)  نوشيدن مقدار زيادي آب                    الف)
  اي فع يون به وسيله غدد راست رودهد )د  خالف جهت بودن جريان آب و خون در سامانه تنفسي   ج)
  2ـ  3 )4                2ـ  2 )3   1ـ  2 )2    1ـ  1 )1

  ……طور حتم  به ……در بدن يك انسان سالم، هر ياخته خوني كه  - 90
  هايي با تركيبات فعال است.  قطعه شدن مگاكاريوسيت در خون است ـ حاوي دانه حاصل قطعه) 1
  هاي روشن و ريز است.  ه دارد ـ داراي سيتوپالسمي با دانههسته دو قسمتي روي هم افتاد) 2
  حاصل تقسيم شدن ياخته بنيادي ميلوئيدي است ـ نقش اصلي را در دفاع در برابر عوامل بيگانه دارد. ) 3
  ات است. صف فاقد اطالعات الزم جهت تعيين تمامهاي خوني  نقش اصلي را در انتقال گازهاي تنفسي دارند ـ در زمان گردش در رگ) 4
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C

A

B

300

h m=10=2
0

v
s

m

53
0

 

 
 ،كنـيم  از راستاي قـائم منحـرف كـرده و رهـا      053گلولة آونگي را  ، اگردر شرايط خألو مطابق شكل زير  -91

و داده درصد افزايش  28ال اگر طول نخ آونگ را . حشود مي v با در طول مسير برابر تندي گلوله ةبيشين

تندي گلولـة آونـگ در    ةبيشين ،و گلوله را رها كنيم كاهش دهيم 016 را راستاي قائم اززاوية انحراف آن 

053؟ خواهد بود vطول مسير برابر چند  0 8(sin / )=  

1( 0 4 6/   

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

20m تنديبا  ياز پايين سطح شيبدار 2kgمطابق شكل زير، جسمي به جرم  -92
s

 شدهبه سمت باال پرتاب  

2به  اش تندي ،در وسط سطح شيبدار Bدر برگشت به نقطة  ،برسد c ةتا به نقط m
s

انـدازة  رسـد.   مـي  

10(؟ سطح شيبدار تقريباً چند نيوتون است وجسم  بينجنبشي نيروي اصطكاك  Ng
kg

و اندازة نيروي  =

 شود.)فرض ول مسير ثابت در طوارد بر جسم اصطكاك جنبشي 

1( 10  
2 (15  
3( 20  
4( 30  

43از سوختن هر ليتر بنزين  -93 2 10/ kJ× تُـن  2به جـرم  شود. اگر در يك خودرو  انرژي گرمايي توليد مي، 
شـود، بـا مصـرف نـيم ليتـر       خودروانرژي جنبشي  اعث افزايشانرژي موجود در بنزين ب از درصد 40تنها 
 ؟ رسد از حالت سكون به چند متر بر ثانيه ميروي مسيري مستقيم خودرو  تندي ،بنزين

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

دهد. چنانچه  نشان مي 0200و  −040ترتيب  بهرا تمسفر ا 1دماسنجي دماي ذوب يخ و جوش آب در فشار  -94

 ،افـزايش دهـيم   060 ،بندي اين دماسنج را طبق درجه 3200cm ةوليحجم ا ادماي يك كرة توپر مسي ب

6؟ كند چگونه تغيير مي تقريباًچگالي آن  118 10( )
K

−α = ×u¶  

1( 0 0) 2  يابد. درصد افزايش مي /135   يابد. كاهش مي درصد /135
3( 0 324/ 0 )4  يابد. درصد افزايش مي    يابد. درصد كاهش مي /324

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؟ مي سؤال به چند سؤال 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

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

 

دقيقه 35  ) 1فيزيك (

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

 4جنبشي تا پايان فصل و فصل 
   120تا  61هاي  صفحه

محل انجام محاسبات  
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mm9/1

به انـدازة   ،نيم متر دارند با مسي و آلومينيمي كه اختالف طولي برابر هاي هدو انتهاي ميل ،مطابق شكل زير -95

9 1/ mm دماي افزايش صله دارد. به ازاي از يكديگر فاΔθ يي به نيروولي  ،چسبند ها به يكديگر مي ميله

0ول ميلة آلومينيمي كنند. اگر افزايش ط وارد نمي هم 1/ mm  از افزايش طول ميلة مسي باشد، در بيشتر

 ؟ رجة سلسيوس استچند د Δθاين صورت 

1( 80      

2 (100  

3( 120  

4( 150  

35و چگالي  4cmاي فلزي به قطر  به كرهاگر  -96 g
cm

0شـعاع آن   ،دهـيم  گرمـا   2kJبه اندازة   درصـد   /1

π(؟ متر مكعب است اخل كره چند سانتييابد. حجم حفرة د افزايش مي = و ضريب انبساط طولي فلز و  3

ترتيب  آن به ةگرماي ويژ
K

−α = × 5 12 Jcو  10
kg.K

=   ).است 400

1( 6  2 (12  3( 16  4( 18  

نـامعلوم   ةاز يك ماد گرمي 80ة طعيك ق در اختيار داريم. ،از مس ساخته شدهكه گرمي  200 يگرماسنج -97

034اين مجموعه نهايي دماي  و شود گرماسنج ريخته مياين آب به درون  50gهمراه با  C شـود. در   مي

070آب  100g ،اين هنگام C  مجموعـه در حالـت جديـد    دمـاي تعـادل  اگر . كنيم ميبه گرماسنج اضافه 
052 C  در گرماي ويژة مادة نامعلوم  ،شودSI ؟ كدام است 

04200نظر شود،  (از تبادل گرما با محيط صرف Jc
kg. C

=JA  0380و Jc
kg. C

=u¶(  

1( 1675  2 (1850  3( 2275  4( 2425  

020به يك قطعه يخ با دماي وسيلة يك گرمكن الكتريكي با توان ثابت،  به -98 C− 45دهيم. پـس از   گرما مي 

090طور كامل ذوب شده و به آب  ثانيه، قطعه يخ به C گرمكن،  شود. چند ثانيه پس از شروع كار تبديل مي

Jc(؟ شــــده اســــتخ بــــه آب تبــــديل درصــــد از يــــ 75
kg.K

= 2100gÄ،Jc
kg.K

= 4200JA، 

336000F
JL

kg
 )رسد. گرمكن به يخ و آب ميگرماي توليد شده توسط و تمام  =

1( 5/7  2 (10  3( 15   4( 5/17   

020مقداري آب با دماي  - 99 C 010با دماي  را بر روي قطعه يخي C− 1 پس از برقراري تعادل، اگر .ريزيم مي
جرم  4

 ؟ باشد، در اين صورت جرم آب اضافه شده چند گرم است 680gظرف  اخلآب د جرميخ ذوب نشده باشد و 

)336F
JL
g

= ،Jc
kg.K

= 2100gÄ  وJc
kg.K

= 4200JA(  

1( 2/170  2 (5/552  3( 5/127  4( 3/414  

K
−α = ×

1623 10´Ã¹Ã¶¼²A
K

−α = ×
1618 10u¶
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 ؟ هاي زير صحيح است چه تعداد از جمله - 100
  هاست. هاي آزاد در رسانش گرما بيشتر از اتم الف) در رساناهاي فلزي سهم الكترون

  انش گرما است.ها سبب رس ها و گسترش اين ارتعاش ب) در نارساناها، ارتعاش اتم
هاي مختلف بدن بر اثر گردش جريان خون و انتقال گرما از مركز خورشيد به سطح آن  پ) گرم و سرد شدن بخش

  هايي از همرفت طبيعي هستند. نمونه
  هاي روشن كمتر است.  ت) تابش گرمايي از سطوح صاف و درخشان با رنگ

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

  
رود.  دار باال مي در امتداد سطح شيب Aپس از رسيدن به نقطة  2kgبه جرم  ي، جسم متحركزير در شكل - 101

20m با ترتيب برابر به Bو  Aاگر تندي جسم در نقاط  / s  10وm / s  وارد بر جسم باشد، كار نيروي اصطكاك

10دار چند ژول است؟  سطح شيب روي N(g )
kg

= 

  ) صفر1
2 (50−   
3 (125−  
4 (250−   

30mاي با تندي  گلوله - 102
s

دي آن در ارتفـاع  شـود. تنـ   طرف باال پرتاب مـي  در راستاي قائم از سطح زمين به 

8
9 h  4از سطح زمين چه كسري از تندي آن در ارتفاع

9 h  ؟ (ستااز سطح زمينh  ارتفاع اوج گلوله است، از

10gنظر شود و  ها صرف تمام اصطكاك N
kg

=( 

1 (2
2  2 (6

3   3 (5
10  4 (5

5 

10mنـدي ثابـت   با ت Aاست. اگر پمپ  Bپمپ  خروجي، دو برابر توان Aپمپ  خروجيتوان  - 103
s

 ،200 

20mبا تندي ثابت  Bمتر باال بفرستد، پمپ  20كيلوگرم آب را 
s

متـر   30، چند ليتر گليسيرين را تا ارتفاع 

31فرستد؟  باال مي 25 g/ )
cm

 ρ)گليسيرين=

1 (40  2 (60  3 (100  4 (150 

5در وسط يك صفحة فلزي نازك كه ضـريب انبسـاط سـطحي آن     - 104 13 6 10/ K− اسـت، دو دايـره بـه     ×−
ايم. اگر دماي صفحه را به آرامي از صفر  متر را در دماي صفر درجة سلسيوس خارج نموده سانتي 25هاي  شعاع

 شود؟ متر مي د ميليچن ABدرجة سلسيوس برسانيم، فاصلة  200به 

1 (4/496  
2 (2/498  
3 (8/501  
4 (6/503 

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

12/5m

A

B

cm50

25cm 25cm

A B
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قـرار دارد. اگـر دمـاي     صفر درجة سلسـيوس در دماي  44gو جرم  1cmبه شعاع  رپ تو يك گلولة سربي - 105

100گلوله به  C  3 كنـد؟  بر متر مكعـب و چگونـه تغييـر مـي    چند كيلوگرم تقريباً برسد، چگالي آن)π و  =

5 13 10(
K

−α = ×Jow 

  يابد. ، افزايش مي33) 2    يابد. ، كاهش مي33) 1
  يابد. ، افزايش مي99) 4    يابد. ، كاهش مي99) 3

دومي توخالي و  و است 20cmاولي توپر و شعاع آن  در اختيار داريم كه Bو  Aجنس  دو كرة فلزي هم - 106
است. اگر به دو كره، به يك انـدازه گرمـا بـدهيم و     10cmو شعاع حفرة داخلي آن  20cmشعاع خارجي آن 

Bباشد، نسبت  BΔθو  AΔθبه ترتيب (بدون تغيير حالت) ها  تغيير دماي آن
A

Δθ
Δθ

 كدام است؟ 

1 (1  2 (8
7  3 (5

4  4 (2 

 زيـر مطـابق شـكل    Bاز مـايع   5kgو  Aاز مايع  2kgنمودار گرماي داده شده بر حسب تغيير دماي  - 107

025با دماي  Aاز مايع  3kgر است. اگ C  2را باkg  از مايعB  070با دماي C  مخلوط كنيم، دماي تعادل
 اتالف انرژي گرمايي ناچيز است و تغيير حالت نداريم.)شود؟ ( چند درجة سلسيوس مي

1 (45   
2 (50  

3 (40   
4 (35   

ر حالت تعادل قرار دارد. اگر فلزي به مخلوط آب و يخ در دماي صفر درجة سلسيوس د 400gدرون ظرفي  - 108

0105و دماي  200gجرم  C  05را داخل آب بيندازيم، بعد از برقراري تعادل، دماي آب به C رسد. جرم يخ  مي

336F(چند گرم بوده است؟ 
kJL
kg

=، 0840 Jc
kg. C

=q ± Î  4200و J(c
kg.K

=JA 

1 (5/2  2 (5  3 (25  4 (50 

ي توخـالي   ا حفـره  Aبا شعاع و دماي اولية مساوي در نظر بگيريد كه درون كـرة   Bو  Aدو كرة مسي  - 109
چنين گرمـاي   ها و هم ها را به يك اندازه باال ببريم، كدام رابطه بين افزايش شعاع كره ماي آنوجود دارد. اگر د

 ها برقرار است؟ گرفته شده توسط كره

1 (B A B AQ Q , R R> Δ = Δ  2 (B A B AQ Q , R R> Δ < Δ  
3 (B A B AQ Q , R R< Δ > Δ  4 (B A B AQ Q , R R< Δ = Δ  

 ،كه سطح بيروني يكي سياه رنگ و ديگري سفيد رنگ استرا اندازه  جنس و هم اق دو قوري همدر دماي ات - 110
 كنيم. كدام گزينه در مورد اين دو قوري درست است؟ با آب داغ با دماي يكسان پر مي

  شود.  رنگ زودتر خنك مي  ) آب درون قوري با سطح بيروني سياه1
  شود.  زودتر خنك مي ) آب درون قوري با سطح بيروني سفيد رنگ2
  شود.  زمان خنك مي ) آب درون هر دو قوري هم3
  توان اظهارنظر قطعي كرد.   ) نمي4
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  ؟ شود واكنش سوختن كدام سوخت(ها)، دو نوع مولكول سه اتمي با گشتاور دوقطبي بزرگتر از صفر، مشاهده ميحاصل از هاي  در فراورده - 111

  بنزين و گاز طبيعي) 2    سنگ  زغالفقط ) 1
  سنگ  بنزين و زغال) 4    بنزينفقط ) 3

  ؟ باشد مي نادرستكدام گزينه  - 112
  .متصل است يهيدروژن دو اتم هيدروژن ديگر با پيوند هدو اتم هيدروژن با پيوند اشتراكي و ب هدر ساختار يخ، هر اتم اكسيژن ب) 1
  شود. جامد، مايع و گاز يافت ميفيزيكي باشد كه در طبيعت به هر سه حالت  آب از جمله موادي مي) 2
  گيرد. روي تركيب قطبي قرار مي تر گزان، تركيب ناقطبي به دليل چگالي كمدر مخلوط آب و ه) 3
 يابد. صورت غيرخطي كاهش مي به ، در آبپذيري گازها با افزايش دما، انحالل) 4

  ؟ است نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت - 113
  يابد.  هاي طبيعي كاهش مي وسيلة پديده زمان الزم براي تعديل اثر آن به ،اكسيد در طبيعت دي  الف) با افزايش ردپاي كربن

  گيريم.  بيشتر از هنگامي است كه از باد يا انرژي خورشيدي بهره مي ،از گرماي زمين برقاكسيد هنگام توليد  دي  ب) ردپاي كربن
دارند بدون برخورد با گازهاي كه طول موج بلندتري نسبت به پرتوهاي خورشيدي  يياكسيد مقدار بيشتري از پرتوها دي  پ) با كاهش ردپاي كربن

  شوند. اي از سطح زمين دور مي گلخانه
  باشد. اكسيد توليد شده بر اثر انجام يك فعاليت چقدر مي كند كه زمان الزم براي از بين رفتن كربن دي اكسيد بيان مي دي  مفهوم ردپاي كربن ت)

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

هاي زير دربارة  ونوكسيد و نيتروژن را در دما و فشار يكسان در نظر بگيريد. چه تعداد از كميتهاي مساوي از گازهاي كربن م حجمبا دو ظرف  - 114

112؟ ها با هم برابر است آن 16 14(C ,O ,N : g.mol )−= = =   
  هاي موجود در دو ظرف الف) تعداد اتم

  ب) جرم گاز موجود در دو ظرف
  هاي گازي موجود در دو ظرف ) تعداد مولپ
  ) چگالي دو گازت
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

2چند مورد از موارد زير در مورد واكنش  - 115 2 33 2H (g) N (g) NH (g)+   ؟ درست است →
  باالتر است. ها از فراورده  ) نقطة جوش واكنش دهندهالف
  تر نسبت به استفاده از هوا است.  روشي مناسب ،) پر كردن و تنظيم باد تاير خودرو به وسيله فراورده آزمايشب

  فشار و حضور كاتاليزگر مناسب است.  ،اي از نظر دما ام اين واكنش نيازمند فراهم ساختن شرايط بهينهپ) انج
 صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

  ؟ ها بعد از موازنه، در كدام گزينه كمتر است ها به مجموع ضرايب استوكيومتري فراورده نسبت مجموع ضرايب استوكيومتري واكنش دهنده - 116
1 (3 2 2 2KNO (s) K O(s) N (g) O (g)→ + +   
2 (3 2 2 4NH (g) F (g) N F (g) HF(g)+ → +   
3 (2 3 2Fe O (s) C(s) Fe(s) CO (g)+ → +   
4 (2 2 7 2 4 2 2 2 4 2K Cr O (s) KCl(s) H SO (aq) CrO Cl (l) K SO (s) H O(l)+ + → + +  

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  بنويسيد:خود را  10گذاري چند از  ، هدف)1( شيميهاي  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 ازهدفآزمون قبل10چند از 

 

 دقيقه 20  )  1( شيمي

  ردپاي گازها در زندگي/
  آهنگ زندگيآب، 

هاي  از ابتداي واكنش 2فصل 
شيميايي و قانون پايستگي 

   3جرم تا پايان فصل و فصل 
   122تا  61هاي  صفحه
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رد در شرايط اسـتاندا  2Hليتر گاز  48/4با آزاد شدن  ،دهد تبديل آمونياك به نيتريك اسيد را نشان مي ةهاي مقابل كه نحو براساس واكنش - 117
(STP) در واكنش در واكنش نهايي ،(I)  114؟ شده استچند گرم آمونياك مصرف 1(N ,H : g.mol )−=   ها موازنه شوند.) (واكنش =

3 2 2
2 2

2 2 3 2

I)NH O NO H O
II)NO O NO
III)NO H O HNO H

+ → +
+ →

+ → +
   

1 (8/6  2 (5/4  3 (4/3  4 (7/1 

114 ؟از عبارات زير صحيح هستند كدام يك - 118 4(N ,He : g.mol )−= =   
  هليم دارد.گاز گرم  16حجمي برابر با  ،نيتروژنگاز گرم  56 ،در دما و فشار ثابت) 1

1 حجم سيلندر ،گرم از اين گاز را خارج كنيم 10اگر  .گرم از گازي درون سيلندري با پيستون متحرك وجود دارد 30) 2
  .يابد كاهش مي 3

  يابد.  درصد افزايش مي 25حجم گاز  ،درصد افزايش يابد 50ها  تعداد مول ،در دما و فشار ثابتاگر ) 3
 است.  هليمگرم  5/0هاي  برابر شمار اتم STPليتر گاز كلر در شرايط  56/0هاي  شمار اتم) 4

  ؟ چه تعداد از عبارات زير صحيح است - 119
  اكسيژن بيشتر است. گاز ن از نقطه جوش اوزوگاز نقطه جوش  - 
  كند. آاليندة كمتري ايجاد مي فسيليهاي  نسبت به سوخت ،هيدروژناستفاده از  - 
  تر است. سنگين ،پذيري بيشتري دارد واكنشكه گازي  ،هاي عنصر اكسيژن در ميان آلوتروپ - 
  اي رنگ است.  شود، قهوه وپوسفري توليد مياكسيدي از نيتروژن كه در كنار گاز اوزون در واكنش توليد اوزون تر - 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  ؟ است نادرستچند مورد از موارد زير  - 120
  شوند. هاي آلي فرار جدا مي تركيبروش اسمز معكوس، برخالف روش صافي كربن،  بهتصفية آب  در - 
  ود. ش در فرايند اسمز معكوس، با حذف فشار خارجي، اختالف غلظت دو محلول بيشتر مي - 
  يابد. پذيري گاز اكسيژن كاهش مي با افزايش مقدار نمك در آب، انحالل - 
  است.  2Oكمتر از گاز  2Nپذيري گاز  تأثيرات فشار بر انحالل - 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

114 ؟درستي صورت گرفته است مقايسه بهدر چند مورد،  - 121 16 12(N ,O ,C : g.mol )−= = =   
3PHنقطه جوش: بر اساس الف)  HCl HF< <   
2Hگشتاور دو قطبي: بر اساس ب)  O< استون >هگزان  
STP :2چگالي در شرايط بر اساس پ)  2 2N O CO< <   
  اكسيد با يكديگر هاي گوگرد تري مولكول > هاي آب با يكديگر مولكول >ها: استون با آب ساس قدرت جاذبة بين مولكولبر ات) 

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

060در آب  3AgNOگرم محلول سيرشده  54 - 122 C  020را تا دماي C كنيم. رسوب محلول بـا قطعـه كـاني نمـك خـوراكي واكـنش داده و        سرد مي
21 020 در دماي گرم آب 100در  3AgNOگذارد. از انحالل چند گرم  گرم رسوب سفيد رنگ برجا مي /525 C ، ؟آيد محلول سيرشده پديد مي  

060را در دماي در آب  3AgNO پذيري انحالل( C ،440  گرم آب درنظر بگيريد.)  100گرم در  

 116 108 14 35 5(O ,Ag ,N ,Cl / :g.mol )−= = = =  
1 (185  2 (215  3 (370  4 (5/277 

3CHشود و از سوختن  ميهيدروژن، تنها آب توليد گاز از سوختن  - 123 OHاز سوختن مخلـوطي از  اگر  .آيد ميدست  اكسيد و آب به ، كربن دي
گاز اوليه چند درصد حجمي مخلوط  ،دست آيد گرم آب به 8/10اكسيد آزاد شود و  ليتر كربن دي 48/4 ،(STP)در شرايط استاندارد  ها آن

112 ؟هيدروژن است 16 1(C ,O ,H : g.mol )−= = =   
 درصد 80) 4  درصد 40) 3  درصد 20) 2  درصد 50) 1
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تراوا هن�مچه غشاي

  ؟چند مورد از مطالب زير درست است - 124
  ها به شدت كاهش يابد. شود كه حجم آن هاي پر شده از هوا، درون نيتروژن مايع سبب مي قرار دادن بادكنك - 
  افزون بر مقدار، بايد دما و فشار آن نيز مشخص باشد. ،براي توصيف يك نمونه گاز - 
2هرگاه واكنش  -  2 32 2SO (g) O (g) SO (g)+ در شرايط استاندارد انجام شود و ظرف واكنش قابليت تغيير حجم داشته باشد، تغيير حجم  →

  معادل حجم اكسيژن مصرفي در واكنش است.  نمونه
  اند. هاي سازندة شبكة بلور يوني، تفكيك و آبپوشيده شده ويژگي ساختاري خود را حفظ نكرده و يون صورت يوني، مادة حل شونده در انحالل به - 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

025در دماي  - 125 C  ،0در بازوي سمت راست شكل زير 11گالي با چ 3AgNOليتر محلول سيرشده نمك  /6 7/ g.mL− در بازوي سـمت   و
0 چپ، 30ليتر محلول پتاسيم نيترات، شامل  /3 جـا   ليتر آب بايد جابه گرم حل شونده وجود دارد. براي توقف پديده اسمز، چند ميلي /3

025را در دماي  3AgNOپذيري  (انحالل ؟شود C ،25  گرم آب در نظر بگيريد.)  100گرم در  
1108 14 16 39(Ag ,N ,O ,K :g.mol )−= = = =  

1 (120  

2 (240  

3 (60  

4 (150 

  ؟اند كدام موارد از مطالب زير، درست - 126
كنسرو تن، تهية خمير كاغذ، پارچه رنگ، پالستيك و صنعت نفت از مجموع ساير و فراوري گوشت، تهيه در مصارف خانگي  NaClالف) ميزان كاربرد 

  كاربردها بيشتر است. 
   داشتن انسان را دارد. توانايي شناور نگه مقدار زيادي نمك ب) درياي مرده به دليل انحالل

kº½ها در آب دريا برحسب  ج) ميزان غلظت يون ¼{ ®e ³o¬ïÂ±Ã¶
IÄnj JA oTÃ² ظت به تقريب با غلppm  .برابر است  

ريك اسيد بيشتر است. ومحلول يك موالر سولف 100mLول دو موالر سديم هيدروكسيد از لمح 100mLحل شونده در  مقدار جرم مادةد) 
1

2 4 98 40(H SO ,NaOH : g.mol )−= =   
 ج ب و) 4  ج، د )3  الف، ب، د) 2  الف، ج) 1

025گـرم آب و دمـاي    100پذيري سه ماده در  هاي زير كه نمايي از آغاز و پايان آزمايشي براي درك مفهوم انحالل براساس شكل - 127 C  ؛اسـت 
  ؟نيستمطالب موجود در كدام گزينه درست 

  
  كند. تار ماده در طي فرايند تغيير ميانحالل مولكولي است كه در آن ساخ) شكل (آ) نشان دهنده فرايند 1
  هاي شكل (آ) و (پ) در سرتاسر آن يكسان و يكنواخت است.  حالت فيزيكي مخلوط حاصل از تركيب محلول) 2
  شود.  حل شونده به هر نسبتي در حالل حل مي دهد كه شكل (پ) نشان مي) 3
0μهگزان در روغن همانند ) 4   0در آب نامحلول هستند اما در اتانول همانند استون اين دو ماده بوده وμ   در آب محلول هستند. اين دو ماده بوده و  <
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  ؟است درستنا كدام گزينه،با توجه به شكل داده شده،  - 128

1108 35 5 23 16 14(Ag ,Cl / ,Na ,O ,N :g.mol )−= = = = =   

ه اين واكنش، كمتر از مجموع ضرايب ) مجموع ضرايب استوكيومتري مواد شركت كننده در معادل1

  ها در معادله موازنه شده واكنش سديم فسفات و كلسيم كلريد است.  استوكيومتري واكنش دهنده

گرم تركيب يوني محلول در آب توليد  4/3گرم سديم كلريد در اين واكنش، در نهايت  34/2از واكنش ) 2

  شود.  مي

شود كه آرايش الكتروني آن مشابه آرايش الكتروني هيچ  استفاده مي ) از اين آزمايش براي شناسايي كاتيوني3

  گاز نجيبي نيست.

يون فراوان حل شده در آب دريا نبوده و نسبت شمار  8) يون چند اتمي شركت كننده در اين واكنش، جزء 4

  .است 75/1برابر هاي ناپيوندي به پيوندي در ساختار هر واحد آن،  جفت الكترون

  ؟است درستگزينه كدام  - 129

030با افزايش دما از  ،1atmدر فشار ) 1 C  090به C گاز  پذيري انحاللNO  0از 0به  /15   يابد. هش ميگرم آب كا 100گرم در هر  /05

1 صورت به ترتيب به Yو  X مادهدو برحسب دماي پذيري  معادلة انحالل فرض كنيم) 2 1 1S m z= − θ 2و  + 2 2S m z= − θ كه  باشد، در صورتي +

2 1m m− >     است. كمتر Y ماده از X مادهپذيري  انحالل تأثير دما بره گرفت توان نتيج ، مي−

 دهد، صفحة سمت راست در ميدان الكتريكي را نشان مي HCl هاي گيري مولكول در شكل مقابل كه جهت) 3

  باشد. مي مثبتداراي بار 

4 (3NF  3وSO 3 در ساختار هر واحد ناپيوندي هاي هايي قطبي بوده و نسبت جفت الكترون هر دو مولكولNF در پيوندي  هاي به جفت الكترون

  .است 5/2برابر  ،3SOساختار هر واحد 

N)114؟هاي داده شده، درست است عداد از عبارتچه ت - 130 g.mol )−=   

  بيشتر است.  ،براي آن گاز در دماي ثابت» فشار - پذيري انحالل«پذيري يك گاز در آب بيشتر باشد، شيب منحني  دمايي معين، هرچه انحاللالف) در شرايط 

  پذيري در آب، مشابه است.  و انحاللمولي، نقطه جوش  ب) ترتيب گازهاي نيتروژن، اكسيژن و هيدروژن از نظر جرم

020) اگر در دماي پ C2پذيري گاز  ، انحاللO  10در فشارatm  5برابرmg  100درg 4ن گاز در همان دما و فشار آب باشد، غلظت ايatm  در

  است. 20ppmمحلول، تقريباً 
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