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  طراحان  

  مسئولين درس
  ه مستندسازيمسئولين درس گرو  ويراستار ان علمي مسئولين درس گروه آزمون  نام درس

  الناز معتمدي  پور خانسپهر حسن حميد اصفهاني )1فارسي و نگارش (
  محدثه پرهيزكار فاطمه منصورخاكي ـ سيدمحمدعلي مرتضويـدرويشعلي ابراهيمي رضا معصومي )1زبان قرآن (عربي

  آرزو باالزاده  سيداحسان هنديـصالح احصائي حامد دوراني  )1دين و زندگي (
  فاطمه فالحت پيشه  فريبا توكليـحامد بابايي سپيده عرب  )1(گليسي انزبان

   خانلو حميدرضا رحيم  مداحيسروش كريميدسيـ  يكتا هانيه ساعيـيحسين اسفينـكفشحميد زرين فروشانايمان چيني )1رياضي (
  اسفندياري آتنه  نيعابدي محمدحسين حاجيـ  عرفان مختارپورـ  بابك اسالمي  كفش حميد زرين   )1فيزيك (

  اكبري ليدا علي سپيده نجفيـ  محمد عابديـ  علي علمداريـفرداميرحسين بهروزي مهرداد محبي )1( شناسيزيست
  الهه شهبازي   عرفان محمودي ـ علي حسني صفتـنژادايمان حسينـمجيد بيانلو علي علمداري   )1( شيمي

 

  گروه فني و توليد
 محيا اصغري مدير گروه اختصاصي

 شيال كياني مسئول دفترچه
 جالليمحمديمهين علي آرايي اختصاصي نگاري و صفحه حروف

  چين: فاطمه علياري / حروفمسئول دفترچه: معصومه شاعريلي مرتضوي /عمحمدسيدمدير گروه: گروه عمومي
 ليال ايزدي – پيشه فالحتمسئول دفترچه: فاطمه/مدير گروه: مريم صالحي گروه مستندسازي

 رضا سعدآباديعلي  ناظر چاپ
  چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم

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

  نام طراحان نام درس
 آكيتا محمدزادهـپورخانسپهر حسنـحميد اصفهانيـافسانه احمدي  )1( فارسي و نگارش

 عليرضا قليزادهـياريمريم آقاـدرويشعلي ابراهيمي  )1( زبان قرآن عربي
  محمد مقدمـ  كبير مرتضي محسنيـوحيده كاغذيـفردين سماقي-ابوالفضل احدزادهـمحبوبه ابتسام  )1دين و زندگي (

 جواد مؤمنيـسپيده عرب  )1انگليسي ( زبان

 )1رياضي (
ماني ـ  رضا سجودي ـ علي سـل   خاجي ـ حميد  خواه ـ مهرداد  فروشان ـ جمشيد حسيني  يعلي ارجمند ـ محمد بحيرايي ـ داوود بوالحسني ـ محمد پوراحمدي ـ ايمان چين    

    حسن نصرت ناهوك ـ  رضا مهتدي ـ وهاب نادري ـ مهدي نصرالهي نظم ـ علي نيما سلطاني ـ رحيم مشتاق

كار ـ حميدرضا عامري ـ    كفش ـ مجتبي ظريف  ل حدادي ـ ميثم دشتيان ـ حميد زرين  نسب ـ بابك اسالمي ـ اسماعي  فرد ـ عبدالرضا امينيي ـ خسرو ارغوانيزهره آقامحمد   )1فيزيك (
  دوست ـ مصطفي كياني ـ جعفر مفتاح ـ پيام مرادي ـ حسين ناصحي زاده ـ ابراهيم قلي عابدي ـ علي عاقلي ـ هادي عبدي ـ عبداهللا فقه هوشنگ غالم

  پوريا طاهريان ـ مهرداد محبي ـ سينا نادريـ پيمان رسولي ـ سعيد شرفي ـ سيدمهدي روزبهاني ـ سهيل رحمانپورمحمد )1( شناسي زيست

نـژاد ـ    ح ملكان ـ علـي علمـداري ـ محمـد فـال       كوكنده ـ منصور سليماني  حسن ذاكري ـ علي رحيمي ـ حسن رحمتي  ـطاهر خشك دامنامير حاتميان ـ   )1( شيمي
  پيما ـ محمدرضا وسگري نيك محمدرضا ميرقائمي ـ محمد علي پور ـ سيد مصطفي لطيفي

  دقيقه 165مدت پاسخگويي:  سؤال نظرخواهي11+130تجربي:دهمد سؤالتعدا   

Kan
oo

n.
ir

www.Kanoon.ir



   3: ةصفح   دهم عمومي پاية                     اسفند 17آزمون  -) 5( پروژة  
 

 
  

 به ترتيب چه معنايي دارند؟»  بارگي ـ ترگ ـ خصم ـ جنود«هاي  واژه - 1
  حصار ـ گرز ـ طمع ـ بهشتيان) 2    خود ـ طمع ـ بهشتيان اسب ـ كاله) 1
  خود ـ دشمن ـ سپاهيان اسب ـ كاله) 4    حصار ـ گرز ـ دشمن ـ سپاهيان) 3

 اماليي دارد؟  نادرستيكدام بيت  - 2
 زند در نبض بيمار طمع عالمي پر مي/  امراض چيست قدر غير نوميدي عالج اين )1
 گزيدن نشكند دندان اظهار طمع لب/  پيشگان عبرت نيست تنبيه سماجت	جرذ) 2
 خاك دهر از آبرو گل كرد معمار طمع/  تر است بهر تعمير خيالي كز نفس ويران) 3
 شد خار طمعك عمرها شد مرگت از پا مي/  بايد گذشت كندن از اغراض مي درخور جان) 4

 ي ممال هست؟ در چند تا از ابيات زير واژه - 3
 نيست	حجيب	اينك بلند گفتمت، از كس/  ز پرده كه ما را شكيب نيست بيرون ميا) الف
 اشكم كدام روز كه پا در ركيب نيست/ اي  تا پاي در ركاب لطافت نهاده) ب
 سيب نيستگر دفتر گل است كه هم در ح/  پيش رخت كه بر ورق الله خط كشيد) ج
 از صورت تو چيست كه آن دلفريب نيست؟/  دل با رخت چگونه نگردد فريفته؟) د
 ست ديگر و بر كس عتيب نيستوبر چشم ت/  چون دل ز دست رفت كه راه اميد بود) هـ
 كه ميل آب جز اندر نشيب نيست با آن/  كند سوي خسرو چو آب خضر ميلي نمي) و

  شش تا) 4  پنج تا) 3   چهار تا) 2  سه تا  )1
 ها به ترتيب كدام است؟  ، زمان فعل»زماني برآسايي از كارزار/ سزد گر بداري سرش در كنار «در بيت  - 4

  مضارع التزامي   مضارع اخباري ـ مضارع التزامي ـ )1
  مضارع اخباري  مضارع التزامي ـ مضارع اخباري ـ) 2
  مضارع اخباري  مضارع اخباري ـ مضارع التزامي ـ  )3
 مضارع التزامي  ع التزامي ـ مضارع اخباري ـمضار) 4

 مشخّص شده است؟ نادرستدر ابيات زير، در مجموع چند نهاد  - 5
  دانا    نشايد ز دانا نكوهش بري را/ دان از افعال چرخ برين را بري ) الف
  ايام    مگر كز زلف او دامي بسازد/ من مرغي نكرده صيد ايام چو ) ب
  زار بنفشه   زار شود تربتم چو درگذرم بنفشه/ سركش توست كه بر دل من داغ زلف چنين ) ج
  فرزند    كه نخواهد شد اهل اين فرزند/ پدر پند كم ده از عشقم اي ) د
  من  !شود پيدا مرا در آشيان هم مشت خاري مي/ دل  استغنا چنين مگذر ز من اي برق سنگينبه ) هـ
 زار الله  شود پيدا زاري مي ر جا به خاكم اللهكني ه/ جگر از بس كه با خود داغ او بردم  خونينمن ) و

  چهار تا) 4  سه تا ) 3  دو تا ) 2  يكي  )1
  در كدام بيت مسند پس از فعلِ اسناديِ آشكارِ خود آمده است؟ - 6 

 گفت در دنبال دل ره گم كند مسكين غريب/  گفتم اي سلطان خوبان رحم كن بر اين غريب )1
 پروردي چه تاب آرد غم چندين غريب خانه/  رگفتمش مگذر زماني گفت معذورم بدا) 2
  در سحرگاهان حذر كن چون بنالد اين غريب/  شبرنگ تو ي هگفتم اي شام غريبان طرّ) 3
 گرچه نبود در نگارستان خط مشكين غريب/  بس غريب افتاده است آن مور خط گرد رخت) 4

 ؟نداردي غيرساده وجود  در كدام بيت جمله - 7 
 كنان باز آمد از سر راه عدم رقص/  آن جان جهان باز آمد جان چو بشنيد كه) 1
 بخت بيدار من از خواب گران باز آمد/  صبح اقبال من از كوه امل سر بر زد) 2
 فردا بود ليكن شب سوداي او ترسم كه بي/  كنم من در شب سوداي او، دل خوش به فردا مي) 3
4 (چيز كايد در نظر، قدش از آن باال بودهر /  ش قاصرمگرچه سخن راندم بلند، از وصف قد 

 ؟نيستتشبيه ) ركن نخست(شده در بيت، مشبه  ي مشخّص كدام واژه - 8
   تصور    شرم دارم كه به باالي صنوبر نگرم/ سرو باالي تو در باغ تصور بر جاي ) 1
 وصل  خار باشد صبحدم هر گلي كت بشكفد بي/ صبحدم بايد شدن در كوي او كز شاخ وصل ) 2
 بال    تيغ جفاي او را جز جان سپر نباشد/ بالي او را جز دل هدف نشايد  تير) 3
 چراغ    زن است چو آفتاب كه خنجرگذار و تيغ/ فروگرفت جهان را چراغ همت او ) 4

   مفهومي قرار داد؟ تقابلِتوان با بيت زير، در  كدام بيت را مي - 9
  »ي پيوند مگسل از اين آب و خاك ريشه/ تا زبر خاكي اي درخت تنومند «

  »زادم جا اين من« :كه سختي به مرد نتـوان/ صحيح  حديثي است گرچه وطن حب سعديا) 1
  گردد وطن به قربان جان شناسد گر را وطن/ جانان  بود را جان وطن ايمان ز وطن حب بود) 2
  تــو وطــن بـشـنـاس اي خــواجه نخست/  تــد درســاشـن بـالوط بــح	نـيـنـچ هم) 3
  يـوناني هـمـه حـكـمـت ز آگـاه نـيـسـت/ ست  بوده حكما بس وطن يــونــان گــرچــه) 4
    عمران قرابت معنايي دارد؟ ي آل ي صد و شصت و نه سوره بيت كدام گزينه با آيه -10

  »يرزقونَ ربِّهِم عند أَحياء بل اًوال تَحسبنَّ الَّذينَ قُتلوا في سبيلِ اللَّه أَموات«
  )نــزديكي: قرب(واي  الـلّـه الــي قــــربـة از ايـــــن واي/ خداي  قرب عـــام، قــتل زان ـــواســـتخ) 1
  )جنگجو: غازي(اي  غازي چنين پيش پاك جان اي بنه سر/ شهيد  زو شود زنده ايست غازي عجب عشق) 2
  )شدن قرباني: شدن بسمل(شود  نمي بسمل تو بهر آن كه است مــرده/ شهيد  شود مي تو ره در آن كه است زنــده) 3
  )ي نو جامه: حلّه(كفن  را شـهيدي يا گردد حلّه را شاهدي/ خاك  و آب ز دانه پنبه يك تا كه بايد ها ماه) 4

)1( و نگارشفارسي
  )1(فارسي 

  يادبيات انقالب اسالم
   )اشكبوس ورستم (ادبيات حماسي  

  103تا  74 هاي صفحه
  )1( نگارش

  يساز جانشين، )1(ي ذهني  نوشته
، سنجش و مقايسه )2(ي ذهني  نوشته

  97تا  72هاي  صفحه

 دقيقه 10
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   …استاد  .»!الطبيةِ ابِاألعش خواص حولَ العلميةِ في األبحاثأطلب منكم أن تُساعدوني : لطلّابه قالَ االُستاذُ«: عين التّرجمة الصحيحة - 11
  !ي علمي پيرامون خواص گياهان دارويي همراهي كنيدها خواهم كه من را در پژوهش ما مياز ش: آموزان گفت به دانش )1
  !هاي گياهان دارويي كمك كنيد هاي علمي پيرامون خاصيت خواهم كه من را در پژوهش از شما مي: به دانشجويانش گفت) 2
  !كنيد مهاي پزشكي كمك خواص علف خواستارم كه در پژوهش علمي دربارةاز شما : د گفته بودبه دانشجويان خو) 3
  !هاي علمي پيرامون گياهان دارويي داشته باشيم كنيد تا بحث مخواهم كه كمك از همة شما مي: آموزانش گفت به دانش) 4
  »!المولوي ن ديوانِع يبحثُ مسيحي عارف قصةً قصيرةً حولَ للقصصِ لكترونيٍّإ ي موقعٍف دتوجو  نترنتاإل عبرَ كنت أبحثُ«: رجمةتّالعين الصحيح في  -12

  !گشت در يك سايت داستان، قصة كوتاهي دربارة يك عارف مسيحي يافتم كه به دنبال ديوان مولوي مي وكردم  وجو مي در اينترنت جست )1
دنبال ديوان موالنا  داستان كوتاهي دربارة يك دانشمند مسيحي يافتم كه به تي داستاني برخورد كردم وگشتم و به ساي از طريق اينترنت بود كه داشتم مي) 2

  !گشت مي
ديوان ي جوو در آن داستاني دربارة يكي از عارفان مسيحي پيدا كردم كه در جست داستان برخورد كردم وسايت به يك اينترنت  در وجو از طريق جست) 3

  !اشعار موالنا بود
  !گشت بخوانم كه به دنبال مولوي مي يك عارف مسيحيخواستم يك سايت داستاني پيدا كنم و داستان كوتاهي را دربارة زندگي  طريق اينترنت مياز  )4
  :الخطأعين  -13

  !شوند ها در ساعت دو و بيست دقيقه شسته مي اين لباس: »!دقيقة شرينَو ع يةِانالثّ هذه المالبس في الساعةِ تُغسلُ« )1
  !شوند امروز ورزشكاران برنده براي همه در ورزشگاه آزادي شناخته مي :»!»آزادي«اللّاعبون الفائزونَ للجميع في ملعب  اليوميعرَّف «) 2
3 (»حتّي  كيرِّح يكدتأخُذيي عيدن بحركت بده تا آن توپ را از دور بگيريدستت را  دو: »!تلك الكُرة م!  
4 (»بحانك فَقالنّارنا عس كي؛ ما را از شكنجة آتش نگاه دارتو پا: »ذاب!  
  »!راتجسم الحيوان يحرِّكه غالباً لطرد الحش …عضو  الذَّنَب«: اليةعين الصحيح للفراغ في العبارة التّ -14

1( 2  خلف (فوقَ) 4  بينَ) 3  أمام  
  :البقيةعن  فيختلعين المفهوم الّذي  -15

1( »نتهِم ما ليسقولونَ بألسرأتأ«) 2    »في قلوبهِم يكم ونَسنت و مرون النّاس بالبأنفس«  
  »ميا صالحاً إنّي بما تَعملون علو اعملو«) 4  »يا أيها الّذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون«) 3
  »!اسأشعلُوا النّار حتَّي ذاب النّح العمالُ«: غير الفعل المعلوم فعالً مجهوالً في العبارة التالية -16

1(  لَالنَّاراُ) 2  … شُع لَ النّار3  …شع ( لُ النّارشع4  …ي ( النّار لَتشُع…  
  :للمفعولصفةٌ عين العبارة الّتي فيها  -17

  !يزرع الفلّاح المجد أشجار التُّفّاحِ في حديقته) 2    !ما قَسم اهللا للعباد شيئاً أفضَل من العقل )1
  !في يوم السبت رأيت اُم سعيد في سوق النّجف) 4  !يئة ظَالم البحر إلي نهارٍ مضيءاألسماك المض تُحول) 3
  »!تالمجاال في جميعِ تأليفات كثيرةً ف المسلمونَقد ألـَّ«: صحيح في البناء للمجهولعين ال -18

  !في جميع المجاالت يرةًتأليفات كثف اُلـَّقد ) 2  !تأليفات كثيرة في جميع المجاالت المسلمين اُلـِّفقد  )1
  !تؤلّف تأليفات كثيرةٌ في جميع المجاالت) 4  !في جميع المجاالت كثيرةٌ تأليفات تفَقد اُلـِّ) 3
  :مفعوالً» ي«ضمير  عين -19

  !العلم سالحِبسلمي العالَم أن يجهزوا علَي م) 2    !تي لم تشف من مرضهازرت صديقتي الّ )1
  !لي صديقةٌ تُساعدني للنَّجاحِ في امتحان الرّياضة) 4  !و المزعجة لسيئَةاعليك أن تحاربي األفكار ) 3
  :أن يبني للمجهول ال يمكنذي عين الفعل الّ -20

  !عمالهما المشتركةهما صديقان ولكن يختصمان في أ) 2  !المثمرةاألشجار كثيراً في بساتينهم  احون يغرسونالء الفلَّهؤ )1
  !الكذّابدقا كالم صديقكما صعليكما أن ال تُ) 4    !بواب رحمتهأ ذي يفتح عليناربي هو الّ) 3

قيقهد 15)1(زبان قرآن ،عربي

  »هذا خَلقُ اهللاِ«
  ذوالقَرنَينِ

الفعلُ المجهولُ+ متن درس 
  66تا  47هاي  صفحه
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هر چيز كه / ي دان ،اين نكتة رمز اگر بداني«و » ، نانيانيتا در هوس لقمة ن/ ، كاني هر كانيگو  تا در طلب«ابيات  -21
 ،ان الهي سرپيچي كندمفركسي كه از  ،)ع(سؤال است و در بيان امام صادق گو به كدام خپاس» در جستن آني، آني

 نشانگر چيست؟

  .او خدا را دوست ندارد - »معيار ارزش انسان چيست؟«) 2  .خدا او را دوست ندارد - »معيار ارزش انسان چيست؟« )1
  .خدا او را دوست ندارد - »آثار محبت به خدا چيست؟«) 4  .او خدا را دوست ندارد - »؟آثار محبت به خدا چيست« )3
گويند و جهنميان  ي بگيرند، فرشتگان به آنان چه ميها برايشان از خداوند تخفيف تا آنآورند  بانان جهنم رو ميوقتي جهنميان به نگه -22

 گويند؟ در پاسخ چه مي

  خير - »آيا در دنيا به اندازة كافي به شما عمر نداديم؟«) 2  بله - »آيا در دنيا به اندازة كافي به شما عمر نداديم؟«) 1
  بله - »مگر پيامبران براي شما داليل روشني نياوردند؟« )4  خير - »ي شما داليل روشني نياوردند؟مگر پيامبران برا« )3
چه پيامدهايي براي او ترتيب  به ،ستاوانسان مسئول ) ص(تة پيامبر اكرم كه بنا بر گف قيامتنشين انسان در  نيك بودن و بد بودن هم -23

 دارد؟

  موجب وحشت انسان شدن - ماية انس انسان شدن) 2  ذابموجب عدم فراموشي ع - ماية انس انسان شدن) 1
  موجب عدم فراموشي عذاب - ماية نجات شدن )4  موجب وحشت انسان شدن - ماية نجات شدن) 3
 ؟اند صحبت هم ا چه كسي بترنم اهل بهشت چيست و آنان  -24

  خدا - »تو پاك و منزهي !خدايا«) 2    خدا - »دتو را سپاس و درو! خدايا« )1
  پيامبر - »تو پاك و منزهي !خدايا« )4    پيامبر - »را سپاس و درود تو! خدايا« )3
 هاي قدر در ماه مبارك رمضان براي انجام چه كارهايي به عنوان بهترين زمان شناخته شده است؟ شب -25

  تصميم و عزم براي حركت - تكرار عهد - با خدا بستن عهد) 2    محاسبه - تكرار عهد - با خدا بستن عهد )1
  تصميم و عزم براي حركت - محاسبه -مراقبت )4    محاسبه - عهد تكرار -مراقبت )3
و سوگندهاي خود را به بهاي اندك  پيمان الهيهاي زير عقوبت كساني است كه  يك از گزاره كدام ،مطابق آيات شريفة قرآن -26

 فروشند؟ مي

  .نگرد ها نمي در قيامت به آنخداوند كنند و  زده ترك مي دنيا را حسرت )1
  .شود كنند و اعمالشان به صورت جدي محاسبه مي زده ترك مي دنيا را حسرت) 2
  .نگرد ها نمي گويد و در قيامت به آن ها سخن نمي خداوند با آن )3
  .شود گويد و اعمالشان به صورت جدي محاسبه مي ها سخن نمي خداوند با آن )4
علت آن  اشتن در مسير عبوديت و بندگي است وهاي قدم گذ راه يك از كدام مرتبط باگزاري و شكرگزاري از خداوند  لزوم سپاس -27

 چيست؟

  كسب رضايت خداوند - عهد بستن با خداوند) 2  رسيدن آسان به هدف - ي حركتاعزم برو يم متص )1
  خداوند بودن بهترين پشتيبان - محاسبه و ارزيابي اعمال )4  ها دوري از گسيختگي در تصميم - مراقبت از اعمال )3
 آورند و پاسخ شيطان به آنان كدام است؟ مي اي بهانههاي گناهكار چه  انسانات قرآن كريم، در قيامت براساس آي -28

  .مرا مالمت نكنيد، خود را مالمت كنيد - نفس سركش و آرزوهاي طوالني باعث گمراهي ما شدند) 1
  .ان را قبول نكرديدشما خود داليل روشن پيامبر - نفس سركش و آرزوهاي طوالني باعث گمراهي ما شدند) 2
  .شما خود داليل روشن پيامبران را قبول نكرديد - انمان سبب گمراهي ما شدندربزرگان و سرو )3
  .مرا مالمت نكنيد، خود را مالمت كنيد - انمان سبب گمراهي ما شدندربزرگان و سرو )4
هاي الزم  يك از گام امو ما را به كد استفرزندش  سفارش كدام شخصيت به» و اصبر علي ما اصابك انّ ذلك من عزم االمور«آية شريفة  -29

 كند؟ قدم ماندن در مسير قرب الهي رهنمون ميبراي ثابت 

  عهد بستن با خدا - )ع(نوح ) 2    عهد بستن با خدا -لقمان )1
 تصميم و عزم براي حركت - )ع(نوح  )4    تصميم و عزم براي حركت -لقمان )3

 تر رسيدن به هدف چيست؟ از آثار عزم قوي كدام است و علت آسان -30

  عهد بستن با خدا  -ها شكيبايي و تحمل سختي) 2    تر عزم قوي - تعيين هدف )1
  تر عزم قوي -ها شكيبايي و تحمل سختي )4    عهد بستن با خدا - تعيين هدف )3

دقيقه 20
  تفكر و انديشه
  فرجام كار
  قدم در راه

 آهنگ سفر، دوستي با خدا
  118تا  82هاي  صفحه

)1( دين و زندگي
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 .پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد )شاهد(آزمون گواه    
 

 اي دارند؟ خود عمل است، چه وظيفهها در مقابل پاداش و كيفري كه محصول طبيعي  انسان -31

  .ريزي زندگي خود را تنظيم كنند را با آن هماهنگ كنند و با آگاهي كامل از آن، برنامه بايد خود) 1
  .آن را تغيير دهند و سعادت خويش را تأمين نمايند ،با افزايش دانش )2
  .هرگونه اقدام مخالف آن را ممنوع سازند و بدون همراهي، از آن استفاده كنند) 3
  .يرعادالنه باشد با وضع قوانين آن را كنترل نمايندرا بپذيرند و در هنگامي كه غ آن )4

 .شود مي …قيامت  ي عرصه در كه باشد مي …است،  ناپذير انفصال او، از حيات مراتب همة در انسان، از مصاحبتش كه مصاحبي تنها -32

  انينما ن،آ نيع -نيراست اعتقاد و مانيا )2    انينما  ن،آ نيع -اعمالي قيحق صورت )1
  داده شينما ن،آ ريتصو -نيراست اعتقاد و مانيا )4  داده شينما ن،آ ريتصو -اعمالي قيحق صورت )3

    . است …و باالترين نعمت بهشت،  …ور است كه  شعله خ، بدان جهت از درون جان دوزخيانآتش دوز -33
  امقام خشنودي خد - كند  گونه ايجاب مي عدل خدا اين )2  مقام خشنودي خدا –حاصل عمل خود آنان است  )1
  رسيدن به فردوس برين - كند  گونه ايجاب مي عدل خدا اين )4  رسيدن به فردوس برين  - حاصل عمل خود آنان است  )3

 ها گامي در جهت كدام راه ثابت قدم ماندن در مسير قرب الهي است؟ انجام واجبات الهي و ترك حرام -34

  عهد بستن با خدا )2    تصميم و عزم براي حركت )1
  اسبه و ارزيابيمح )4    مراقبت )3

 چه كسي خوشبخت است؟ ،)ع(حضرت علي  به فرمودة -35

  .داشته باشدعزم و اراده فردي كه در كارها  )2  .نفس ديگران بپردازد كسي كه به محاسبة )1
  .نفس خود بپردازد كسي كه به محاسبة )4    .فردي كه گناهانش را جبران كند )3
    …الگو گرفتن اين است كه  ترين نتيجة و مهم …بيت به اين معناست كه  اسوه بودن اهل -36

  .كنيم ها استفاده كرده و مانند آنان عمل مي ي آن از تجربه -كنيم ها باشيم و در همان حد عمل  آن عين )1
  .رسيم تر به هدف مي ها سريع روي از آن با دنباله -كنيمها باشيم و در همان حد عمل  آنعين  )2
  .كنيم آنان استفاده كرده و مانند آنان عمل مي از تجربة -تر كنيم ديكايشان نز خود را به راه و روش )3
  .رسيم تر به هدف مي ها سريع روي از آن با دنباله -تر كنيم خود را به راه و روش ايشان نزديك )4

 داند؟ مي» النفس صالح«چه كاري را  ثمرة) ع(امام علي  -37

  مراقبت )4  با خداعهد بستن  )3  تصميم و عزم براي حركت )2  ارزيابي )1

 به خداوند است؟ هاي افزايش محبت بيانگر يكي از راه ،كدام عبارت -38

  طلبي و تحرك و چاالكي ايثار و از خودگذشتگي همراه با دوري از منفعت )1
  آكنده نمودن فضاي دل از عطر محبت به خداوند و دوري از هرگونه نفرت قلبي )2
  ي مخلوقات خداوند ني و ابراز محبت به همهخالي نمودن دل از هر گونه كينه و دشم )3
 لبريز نمودن عالم از عشق به ذات حق و نفرت و بغض عملي نسبت به دشمنان خدا )4

آن  بيانگر … جملة كه است …و  … :گوييم مي» چيست؟ تأخّر، و تقدم ي رتبه حفظ با اسالم، اساس و پايه«: بپرسند ما از اگر -39
 .باشد مي

  »اهللا االّ اله ال« -يتول - يتبر )2    »اهللا االّ اله ال« -يتبر - يتول )1
  »نينستع اكيا و نعبد اكيا« -يتول - يتبر )4  »نينستع اكيا و نعبد اكيا« -يتبر - يتول )3

  .است آن از حاكي … ةشريف ةآي كه است … شكيبايان، به طاقتان كم ةكنند مبدل و مردگان به بخش حيات اكسير -40
  »رحيم غفور اهللا و ذنوبكُم لكم يغفر و اهللا يحبِبكُم فَاتَّبعوني اهللا تُحبون كُنْتُم ان قل« - الهي محبت و عشق )1
  »رحيم غفور اهللا و ذنوبكُم لكم يغفر و اهللا يحبِبُكم فَاتَّبعوني اهللا تُحبون كُنْتُم ان قل« - پروردگار ي خالصانه عبادت )2
  »للّه حباً اشد منوآ الّذين و اهللا كَحب يحبونهم انداداً اهللا دونِ من يتّخذ من لنّاسا من و« - الهي محبت و عشق )3
  »للّه حباً اشد منواآ الّذين و اهللا كَحب يحبونهم انداداً اهللا دونِ من يتّخذ من النّاس من و« - پروردگار ي خالصانه عبادت )4
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Recently, I have had to stay in bed for a long time. About Christmas, I …(41)… very sick 

and I went to a hospital. A doctor examined me …(42)… and asked if I had been working hard 

or had eaten anything special. …(43)…, he told me it wasn’t very serious but he asked me not to 

…(44)… anybody for a week. It was not so bad because my family …(45)… talked to me 

through the window. 

41- 1) asked  2) felt 3) found 4) drew 

42- 1) orally 2) wildly 3) carefully  4) sadly 

43- 1) Correctly  2) Recently 3) Finally  4) Usually 

44- 1) visit 2) believe 3) give  4) quit 

45- 1) medicines 2) stories 3) problems 4) members 

 

 

 

Oliver Twist; or, the Parish Boy’s Progress (1838) is Charles Dickens’s second novel. It was first published as 

a book by Richard Bentley in 1838. It tells the story of an orphan boy and his adventures in London’s poor 

areas. Oliver is taken by force by some thieves, and is put to work among them until freed by a gentleman who 

has taken an interest in him. Characters include Fagin, Nancy, Bill Sykes, and the Artful Dodger. The book is 

one of the earliest examples of the social novel. It draws the reader’s attention to the problem of working 

children. 
The idea for the novel may have come from the story of Robert Blincoe, an orphan whose story of hardships 

as a child worker in a cotton factory was widely read in the 1830s. It is likely that Dickens’s own early youth as a 

child worker also helped the story to grow. The book influenced American writer Horatio Alger, Jr. and his 

stories of poor boys living on the streets of nineteenth-century New York City. 

46- Why is Oliver Twist considered as an early example of the social novel?  

1) Because it talks about working with children in the school environment. 

2) Because it talks about the problem of working children. 

3) Because it tells the story of adventures of a boy. 

4) Because it is based on the stories of Alger. 

47- According to the text, Oliver Twist may have been based on … . 

1) the stories of the American writer Horatio Alger, Jr.  

2) the lives of boys living on the streets of 19th century New York City 

3) the adult life of Charles Dickens 

4) the life of Robert Blincoe as a child  

48- Which of the following characters is among the people in the novel “Oliver Twist”? 

1) Horatio Alger, Jr. 2) Richard Bentley 3) the Artful Dodger 4) Robert Blincoe 

49- Which of the following is NOT true according to the passage? 

1) Charles Dickens worked as a child. 

2) Oliver Twist was first published in the first half of the nineteenth century. 

3) Oliver was saved from the thieves by a gentleman who was interested in him.  

4) Not many people knew about Robert Blincoe before Oliver Twist was published. 

50- What is the setting of Oliver Twist book? 

1) It happens in the streets of nineteenth-century New York City. 

2) It happens in a cotton factory in London. 

3) It happens in London’s poor areas. 

4) It happens in a gentleman’s house. 

)1(انگليسي  زبان دقيقه15

The Value of 
Knowledge 

  Writing تا انتهاي
 93تا71هايصفحه

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. 

PART A: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each
space. Then mark the correct choice on your answer sheet. 
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 كند؟  كدام يك از روابط زير يك تابع را معلوم مي - 51

  دهد.  اي كه به هر فرد، وزنش را نسبت مي رابطه )1

  دهد.  هاي چهارمش را نسبت مي ، ريشهمثبت اي كه به هر عدد رابطه) 2

  دهد.  موزانش را نسبت ميآ دانش ،اي كه به هر مدرسه رابطه) 3

   دهد. ، معلمانش را نسبت ميدهمي آموز اي كه به هر دانش رابطه) 4

 شود؟  نمودار پيكاني زير به يك تابع تبديل مي ،با كدام تغيير - 52

   2به  aو  1به  cن احذف پيك )1

   2به  aو حذف پيكان  4به  dن ااضافه كردن پيك) 2

   3به  cحذف پيكان ) 3

   1به  cو حذف پيكان  4به  dكردن پيكان  اضافه) 4

fاگـــر  - 53 {( ,a b),( a,b), ( ,c ),( , c), ( , ), ( ,b )}      2 2 2 2 1 3 2 3 1 گـــاه  آن ،يـــك تـــابع باشـــد 2

a b c   كدام است؟ 

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

a ،كند ني مقابل يك تابع را مشخص انمودار پيكاگر  - 54 b  كدام است؟ 

  صفر  )1

2 (5   

3 (2   

4 (6   

|)جواب نامعادلة مجموعه  - 55 x | )(| x | )    3 2 2 3  كدام است؟  0

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

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

xاگر خط  - 56  yمحور تقارن سهمي به معادلة  4 x kx k  22 ،هـا را در  سهمي محـور عـرض   اين باشد 

 كند؟  اي با كدام عرض قطع مي نقطه

1( 16   2 (16   3 (8   4 (8   

  
 گيرد در پايان آزمون به آن پاسخ دهيد.  اگر پاسخ دادن به سوالي وقت زيادي از شما مي

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1رياضي (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ ميسؤال 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 ازهدف آزمون قبل 10چند از 
   

  دقيقه 30  عادي - ) 1رياضي (
  

ها / تابع ها و نامعادله معادله
از ابتداي سهمي تا  4فصل 

پايان تا  5پايان فصل و فصل 
  دامنه و برد توابع

  108تا  78هاي  صفحه
 محل انجام محاسبات
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 9: ةصفح                                        تجربي                     پاية دهم  اختصاصي  اسفند 17زمون آ -) 5پروژة (    

y

x

عبارت - 57
2

22
2

23






xx
xxxPدهد؟ ، در چند نقطه تغيير عالمت مي 

1 (5    2 (1  

3 (4    4 (2  

|x ةدو نامعادل هاي اشتراك مجموعه جواب - 58 |
x





2 xو  11 
  


11  شامل چند عدد صحيح است؟  22

   1) 2    صفر  )1

3 (2     4 (3   

| جواب نامعادلة اي از مجموعه مجموعهزيره كدام باز - 59 x || |


5  ؟ نيست 42

1( ( , ) 13 12     2 (( , ) 14 13   

3 (( , )10 11     4 (( , )11 12   

Aهر دو عبارت  اگر - 60 ( x )(x )  2 1 b)و  4 x)( x )B
ax b
 




2 2 يكسـاني   كـامالً  جدول تعيين عالمـت  1

aداشته باشند، حاصل  b  كدام است؟ 

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

Pعبارت  - 61 (x x x x)(x )    4 3 2 4 b حداكثر مقدار منفي است، (a,b)در بازة  3 a  ؟ استكدام 

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

y، سهمي mبراي چه مقاديري از  - 62 x mx  2 اول و سوم محورهاي مختصات برخورد  ةبا نيمساز ناحي 1

 ؟ ندارد

1( m  2 2     2 (m  1 3   

3 (m  2 3     4 (m  1 4   

y ةاگر نمودار سهمي به معادل - 63 x ax  2 4  كدام است؟  aصورت زير باشد، مقدار  به 1

1( 1   

2 (1
2   

3 (2   

4 (
2
3   

yرأس سهمي به معادلة  - 64 x a x b   2 yخط  روي 22 x ايـن سـهمي از كـدام نـواحي     . قـرار دارد  2

 ؟ گذرد نميمحورهاي مختصات 

  سوم و چهارم ) 2    اول و دوم  )1

  فقط چهارم) 4    اول  فقط) 3

fع باگر برد تا - 65 {( , ), ( ,a ),( ,b),(a,c )} 2 21 5 2 1 Rمجموعـة   5 { , , } 4 5 تـرين مقـدار    باشـد، بـيش   6

a b c   كدام است؟ 

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

 ل انجام محاسباتمح
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 10: ةصفح                                                اختصاصي  پاية دهم تجربي  اسفند 17 زمونآ -) 5پروژة (    
 

y

x

3

-2

-7

4

f

1

2

3

2-2

-4

+1

b

b
c

b c1-

f

7

0

-1

1

4

2

0

-1

A Bf

f ،fتابع  پيكانيبا توجه به نمودار  - 66 ( c)  كدام است؟ 

1( 2   

2 (2   

3 (3   

4 (4   

f و زيرصورت  تابعي به fاگر  - 67 ( ) b ,f ( ) a 4 f ،باشد 0 (b) f (a)  كدام است؟ 

1( 1   

2 (6   

3 (7   

4 (8   

fبع خطي تا - 68 (x) x  3 ]دامنة  با 2 , ]2  برد اين تابع كدام است؟  ،تعريف شده است 5

1( [ , ]8 13     2 ([ , ]6 15  

3 ([ , ]15 6     4 ([ , ]13 8  

fدر تابع خطي  - 69 (x) ax  ] ةبا دامن 5 , ]1 a، اگر 4  f و 0 ( ) c3و داشـته باشـيم   باشد f (c)  7 ،

 گاه برد اين تابع شامل چند عدد صحيح است؟  آن

1( 10   2 (11   3 (12   4 (13   

 كدام است؟  fاشتراك دامنه و برد نمودار تابع  - 70

1( [ , ]0 3  

2 ([ , )0 4  

3 ([ , ]2 3   

4 ([ , )3 4   

  

 كند؟  كدام يك از روابط زير يك تابع را معلوم مي - 71

  دهد.  اي كه به هر فرد، وزنش را نسبت مي رابطه )1

  دهد.  هاي چهارمش را نسبت مي اي كه به هر عدد مثبت، ريشه ) رابطه2

  دهد.  زانش را نسبت ميآمو دانش ،اي كه به هر مدرسه ) رابطه3

   دهد. دهمي، معلمانش را نسبت مي آموز اي كه به هر دانش ) رابطه4

  دقيقه 30  موازي –) 1رياضي (
  

ها / تابع ها و نامعادله معادله
از ابتداي سهمي تا  4فصل 

تا پايان  5صل پايان فصل و ف
 هاي آن مفهوم تابع و بازنمايي

  100تا  78هاي  صفحه

 محل انجام محاسبات

 از هاآن مدرسة برنامة كه استي آموزاندانش مخصوص هاسوال نيا به دادن پاسخ: توجه
 .اندنداده پاسخيعادتسواالبهواستترعقبكانونبرنامة
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 11: ةصفح                                        تجربي                     پاية دهم  اختصاصي  اسفند 17زمون آ -) 5پروژة (    

1

2

4

a
b
c
d

A B

3

f

+12

3

4

a

b

+32a b-1

3 b-1

1

-1

3

f

 شود؟  با كدام تغيير، نمودار پيكاني زير به يك تابع تبديل مي - 72

   2به  aو  1به  cحذف پيكان  )1

   2به  aو حذف پيكان  4به  d) اضافه كردن پيكان 2

   3به  c) حذف پيكان 3

   1به  cو حذف پيكان  4به  d) اضافه كردن پيكان 4

fاگـــر  - 73 {( ,a b),( a,b), ( ,c ),( , c), ( , ), ( ,b )}      2 2 2 2 1 3 2 3 1 گـــاه  يـــك تـــابع باشـــد، آن 2

a b c   كدام است؟ 

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

aكند،  اگر نمودار پيكاني مقابل يك تابع را مشخص  - 74 b  كدام است؟ 

  صفر  )1

2 (5   

3 (2   

4 (6   

|)مجموعه جواب نامعادلة  - 75 x | )(| x | )    3 2 2 3  كدام است؟  0

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

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

xاگر خط  - 76  yمحور تقارن سهمي به معادلة  4 x kx k  22   هـا را در   باشد، اين سهمي محـور عـرض

 كند؟  اي با كدام عرض قطع مي نقطه

1( 16   2 (16   3 (8   4 (8   

عبارت - 77
2

22
2

23






xx
xxxPدهد؟ ، در چند نقطه تغيير عالمت مي 

1 (5    2 (1  

3 (4    4 (2  

 محل انجام محاسبات

Kan
oo

n.
ir

www.Kanoon.ir



 12: ةصفح                                                اختصاصي  پاية دهم تجربي  اسفند 17 زمونآ -) 5پروژة (    
 

y

x

|xهاي دو نامعادلة  اشتراك مجموعه جواب - 78 |
x





2 xو  11 
  


11  شامل چند عدد صحيح است؟  22

   1) 2    صفر  )1

3 (2     4 (3   

|اي از مجموعه جواب نامعادلة  مجموعهزيركدام بازه  - 79 x || |


5  ؟ نيست 42

1( ( , ) 13 12     2 (( , ) 14 13   

3 (( , )10 11     4 (( , )11 12   

Aاگر هر دو عبارت  - 80 ( x )(x )  2 1 b)و  4 x)( x )B
ax b
 




2 2 جدول تعيين عالمـت كـامالً يكسـاني     1

aداشته باشند، حاصل  b  كدام است؟ 

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

Pعبارت  - 81 (x x x x)(x )    4 3 2 4 bحداكثر مقدار منفي است،  (a,b)در بازة  3 a ؟ كدام است 

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

y، سهمي mبراي چه مقاديري از  - 82 x mx  2 با نيمساز ناحية اول و سوم محورهاي مختصات برخورد  1

 ؟ ندارد

1( m  2 2     2 (m  1 3   

3 (m  2 3     4 (m  1 4   

yاگر نمودار سهمي به معادلة  - 83 x ax  2 4  كدام است؟  aصورت زير باشد، مقدار  به 1

1( 1   

2 (1
2   

3 (2   

4 (
2
3   

 محل انجام محاسبات
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 13: ةصفح                                        تجربي                     پاية دهم  اختصاصي  اسفند 17زمون آ -) 5پروژة (    

1

5

3

2

+5

4

a
a

2 a

6

7

f

yرأس سهمي به معادلة  - 84 x a x b   2 yخط  روي 22 x قـرار دارد. ايـن سـهمي از كـدام نـواحي       2

 ؟ گذرد نميمحورهاي مختصات 

  ) سوم و چهارم 2    اول و دوم  )1

  ) فقط چهارم4    ) فقط اول 3

  ؟دهد رابطة پيكاني زير يك تابع را نشان مي aازاي كدام مقدار  به - 85

1( 6   

2 (1   

3 (6  1و  

  هيچ مقدار) 4

مجموعه جواب نامعادلة  - 86
x x



 
1 1
3  كدام است؟  2

1( {x R | x x }  2 ــا3 x}) 2    ي R | x x }   
52 ــا3    2 ي

3 ({x R | x }  
52 2   4 ({x R | x x }   

52 ــا2    2 ي

مجموعة جواب نامعادلة  - 87
| x |



5 1

4  است؟  شامل چند عدد صحيح 2

1( 16   2 (17   3 (18   4 (19   

,a)در بازة  - 88 )  نمودار سهميy x x  2 4 yباالي نمودار سهمي  5 x x  2 8 گيـرد.   قرار مـي  3

 كدام است؟  aترين مقدار  كم

1( 
1
2   2 (

3
2   3 (2   4 (1   

P(x)با توجه به جدول تعيين عالمت عبارت  - 89 (ax )( x b)  2 b، حاصل 2
a

 كدام است؟  

x
P(x)

  
  

4 4
0 0  

1( 8   2 (4   3 (16   4(
1

16   

yنمودار سهمي  - 90 ax bx c  2محور ،yو محور 3اي به عرض  قطهها را در نxطول  به يها را در نقاط2 

 قطع كرده است. مختصات رأس سهمي كدام است؟  1و 

1( ( , )1 4   2 (( , )
271 8   3 (( , )

1 42   4 (( , )
1 27
2 8   

 محل انجام محاسبات
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 14: ةصفح                                                پاية دهم تجربي اختصاصي                                              اسفند  17زمون آ -) 5پروژة (  

Lift

P v,

1

2
2

P v,
1

  

  
نيروي شناوري جسم (هر با توجه به نيروهاي وارد بر قرار دارند.  آبي، سه جسم در ظرف زير مطابق شكل  -91

توصيف درستي از وضعيت سه جسم  از راست به چپ ترتيب هاي زير به يك از گزينه كدام ،)و نيروي وزن
A ،B  وC  است؟ 

  وري ـ باال رفتن  غوطه  فتن ـر فرو )1
  وري  رفتن ـ غوطه شناوري ـ فرو )2
  رفتن ـ باال رفتن  شناوري ـ فرو )3
  وري  رفتن ـ شناوري ـ غوطه فرو )4

..........  v1از   v2 يهوا جريان تندي............ و   P2از فشار  P1، فشار در بال يك هواپيما . . . .طبق اصل  - 92
 است. 
  تر  تر ـ بيش ارشميدس ـ كم )1
  تر  تر ـ كم برنولي ـ بيش )2
   تر كمـ تر  ارشميدس ـ كم) 3
  تر  ـ بيش تر بيشبرنولي ـ ) 4

گرم  100است. اگر جرم وزنة روي اين روزنه  mm25يك زودپز  درب مساحت روزنة خروج بخار آب روي - 93

matmتمسفر است؟ (آباشد، حداكثر فشار بخار آب داخل زودپز چند  Pa , P atm،g
s

 5
0 21 10 1 10( 

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

mبا تندي  cm20ل از بخش پهن يك لوله به قطر كمطابق ش اي با جريان اليه ناپذير اي تراكم شاره - 94
s

وارد  2

شود. آهنگ جريان شاره  خارج ميصورت يكنواخت  به cm5تر به قطر  مسير از بخش باريك ةر ادامشود و د مي
اي شكل است و  ترتيب چند متر مكعب بر ثانيه است؟ (مقطع لوله دايره  در بخش پهن و باريك لوله به  3( 

  600و  600 )1
   9600و  600 )2
3 ( 26 و  10 26 10   
4 ( 26 و  10 296 10   

و آن را  تا سوراخ شود وارد كرده حاوي محلول  كيسة پالستيكيباالي ت خالي ، سوزن سرنگي را به قسمزيرمطابق شكل  - 95
باشد، حداقل ارتفاع  Pa1430اي در سياهرگ  كنيم. اگر فشار پيمانه آويزان مي براي تزريق از بازوي بيمار hدر ارتفاع 

h متر باشد تا محلول در سياهرگ نفوذ كند؟ (چگالي محلول  چند سانتيريباً تقkg
m31020  وNg

kg
  است.)  10

1( 11  
2( 12  
3 (13   
4 (14   

  
 هاي آبي كانون استفاده كنيد. جهت بازيابي قبل آزمون، از كتاب

 عادي - ) 1فيزيك (

 سؤالگذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1فيزيك (هاي درس  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 امروز10ذاري چند ازگهدفآزمون 10از  ���
   

  محل انجام محاسبات

  دقيقه 35

  
  هاي فيزيكي مواد ويژگي
از ابتداي فشار در  3فصل 
  ها تا پايان فصل شاره

  90تا  70هاي  صفحه
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 15: حةصف                                   اختصاصي پاية دهم تجربي        اسفند 17زمون آ -) 5پروژة (    

(1)
(2)

2
3

A

h

h

2
A

ج�وه

75cm

( )2 ( )1








اند. اگر  ر شدهپ طور كامل به يكسان روي سطح افق قرار دارند و هر دو از يك مايع  دو استوانه ،مطابق شكل -96
با وزن مايع  )2اي شكل ( برابر وزن مايع داخل آن و وزن ظرف استوانه 2)، 1اي شكل ( ستوانهاوزن ظرف 

شود چند برابر نيرويي است كه به سطح  ) وارد مي1گاه ( ه به سطح تكيهنيرويي ك داخل آن برابر باشد،
 شود؟  ) وارد مي2گاه ( تكيه
1( /2 25   
2( /1 5   
3 (3   
4 (/4 5   

اي كه به هواي آزاد متصل است، نفس  ست. او توسط لولها متري از سطح آب در حال شنا 10غواصي در عمق  -97

gاوست؟  ةغواص چند برابر فشار هواي درون ري ةسين ةوارد بر قفس خارجي كشد. فشار مي )
cm

 و  آب 31

N( P Pa ,g
kg

 510 10   

1( 1  
2( 1/1  
3( 2  
4( 10  

اگر فشار هوا  .است Pa27200 برابر با تواند تحمل كند تا نشكند  مي قائم ة، حداكثر فشاري كه ته لولزيردر شكل  - 98
cmHg75 يم تا درون جيوه پايين ببر توانيم مي متر سانتي حداكثر چند از وضعيت نشان داده شده لوله را ،باشد

g؟ (نشكند N/ , g
kgcm

  313 جيــوه 6 10( 

1( /5 5   
2( 55   
3 (2   
4 (20   

جسم  نشان داده شده است. اگر چگالي ور در آب هغوطهم حجم  ، نيروهاي وارد بر دو جسمزيردر شكل  -99
نشان دهيم، كدام  wو چگالي آب را با  2) را با 2و چگالي جسم در شكل ( 1با  را) 1در شكل (

  ؟ها، صحيح است چگالي ةگزينه در مورد مقايس
1( w    2 1       
2( w    1 2   
3 (w    1 2       
4 (w    2 1    

 ةرود. ساق كار مي گيري چگالي مايعات به سنج است كه براي اندازه ي شناوري، چگاليلميك كاربرد ع - 100
شود. سنج  يگالچ .......... وزن شده جا جابه  ةرود كه وزن شار سنج تا جايي درون شاره فرو مي چگالي
چگالي مايع از روي (رود.  چگال، ........... فرو مي هاي كم تر نسبت به مايع هاي چگال سنج در مايع چگالي
  )شود. سنج خوانده مي چگالي ةبندي ساق درجه
    تر  تر از ـ بيش بيش )1
  تر  ـ بيش با برابر )2
      تر  ـ كمبا برابر ) 3
  تر  تر از ـ كم بيش) 4

m10

  محل انجام محاسبات
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 16: ةصفح                                             اختصاصي  پاية دهم تجربي  اسفند 17زمون آ -) 5پروژة (    
 

مچوبمچوب

(1) (2)

h h1 2

BA C

(1) (2) (3)

فلزي گوي

 Cو  A ،Bو فشار شاره در نقاط  تنديروابط بين  .است در حركتآب با جريان پايا  ،ة شكل زيردر لول - 101
 كدام گزينه است؟ مطابق 

1( A C Bv v v   وA C BP P P     
2( B C Av v v   وB C AP P P   
3 (A C Bv v v   وB C AP P P   
4 (B C Av v v   وA C BP P P   

اي بازتر  پروانه ةچدهد. با فشردن پدال گاز، دري شكل زير، كاربراتور يك موتور بنزيني قديمي را نشان مي - 102
ي ورودي، تندي هوا در محل يابد. با افزايش هوا گذرد افزايش مي شود و ميزان هوايي كه از صافي مي مي
تري  يابد و سوخت بيش يابد. با توجه به ........ با افزايش تندي، فشار هوا .......... مي افزايش ميونتوري  ةلول

 تر حركت كند.  اند سريعتو شود و خودرو مي به بيرون پاشيده مي
  پيوستگي ـ افزايش  ةمعادل )1
  پيوستگي ـ كاهش  ةمعادل )2
  اصل برنولي ـ كاهش ) 3
  ل برنولي ـ افزايش اص) 4

 .باشند چوب يكسان بر روي سطح مايع در سه ظرف حاوي مايع مشابه شناور مي سه قطعههاي زير،  در شكل - 103
 دهد؟  روهاي شناوري وارد بر قطعه چوب نشان ميني اندازة بين را كدام گزينه مقايسة درستي

1( b b b(F ) (F ) (F ) 1 2 3   
2( b b b(F ) (F ) (F ) 1 2 3   
3 (b b b(F ) (F ) (F ) 2 1 3   
4 (b b b(F ) (F ) (F ) 1 3 2   

گلوله را به  اگر دهد. را نشان مي N27اي مطابق شكل به يك نيروسنج وصل است و نيروسنج عدد  گلوله - 104
شود. حجم  دهد نصف مي كنيم، عددي كه نيروسنج نشان مير از روغن طور كامل وارد ظرفي پ و به آرامي

kgمتر مكعب است؟ ( سانتي روغن خارج شده از ظرف چند
m

     و  3900 روغنNg
kg

 10 ( 

1( 150   
2( 135   
3 (1500   
4 (1350   

آهني را روي چوب و  اي هدهيم. يك بار گلول يك قطعه چوب را روي آب درون ظرفي قرار ميهاي زير،  مطابق شكل - 105
hكنيم. كدام گزينه درست است؟ ( بار ديگر زير چوب آويزان مي h2 و از جرم  باشند عمق آب ميدهندة  نشان و1

 .)نظر شود سمان صرفيو حجم ر
1( h h1   رود.  تر درون آب فرو مي چوب بيش )2(و در حالت  2
2( h h1   رود.  تر درون آب فرو مي چوب بيش )1(و در حالت  2
3 (h h1    .رود تر درون آب فرو مي چوب بيش )1(و در حالت  2
4 (h h1   رود.  تر درون آب فرو مي چوب بيش )2(و در حالت  2

cm تنديدر يك شيلنگ، آب با  - 106
s

cm تنديشود. اگر بخواهيم آب با  خارج مي 10
s

از شيلنگ خارج  40

 آن چند درصد و چگونه تغيير كند؟ مقطع خروجي شود بايد شعاع 
  درصد كاهش يابد.  25 )2    درصد افزايش يابد.  25 )1
  درصد افزايش يابد.  50) 4    درصد كاهش يابد.  50) 3
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(2)
(1)

A B

g
cm

 2 32

g/
cm

 1 31 2

{{
گاز

h2

cm6

{h1

g/
cm36 8g/

cm313 6

A B
cm

h

C

h2
1

20

سطح آب در دو شاخه يكسان است. اگر  شكل، آب قرار دارد و در ابتداي كار Uدر شكل زير، در لولة  - 107
كند. كدام اقدام  سطح آب در دو شاخه تغيير مي ،جرياني از هوا را با تندي زياد در لولة بااليي ايجاد كنيم

 تواند موثر باشد؟  تراز شدن مجدد سطح آب در دو شاخه مي براي هم
  .يمكن شكل را پهن  Uقسمت پايين لولة  )1
  تر كنيم. تندي جريان هوا را بيش )2
  تر كنيم. ) از لولة بااليي را بيش1سطح مقطع قسمت () 3
  تر كنيم.  ) از لولة بااليي را بيش2سطح مقطع قسمت () 4

/به اندازة  Aمخزن  وندرگاز  در شكل زير اگر فشار - 108 kPa54 تر  بيش Bمخزن رون گاز دفشار  از 4

N(gكدام است؟ برحسب متر  h1صورت مقدار   باشد، در اين )
kg

 10  

1( /0 4    
2( /0 5   
3 (/0 6   
4 (/0 7   

        
  
  

/در شكل زير، اگر فشارسنج  - 109 kPa2 hرا نمايش دهد،  4
h

2
1

N(gكدام است؟   )
kg

 10 

1( /1 2    
2( /1 4   
3 (/1 8   
4 (/2 4   
  

  

در حال تعادل بوده و درون لوله جيوه  cm23شكل در هر دو طرف برابر با  U ةدر شكل زير، سطح مقطع لول - 110
 A ةبريزيم، پس از برقراري تعادل، فشار در نقطگرم آب  102ها روي جيوه،  . اگر در يكي از شاخهقرار دارد

يابد؟ (چگالي آب  متر جيوه افزايش مي چند سانتي
W

g
cm

  Hgو چگالي جيوه  31
g/

cm
  313   است.) 6

1( 5/2    2( 25/1    
3( 5/7    4( 10  

  

  
مطابق شكل زير، سه جسم در ظرف آبي قرار دارند. با توجه به نيروهاي وارد بر هر جسم (نيروي شناوري   - 111

ترتيب از راست به چپ توصيف درستي از وضعيت سه جسم  هاي زير به يك از گزينه و نيروي وزن)، كدام
A ،B  وC  است؟ 

  وري ـ باال رفتن  غوطه  فرورفتن ـ )1
  وري  شناوري ـ فرو رفتن ـ غوطه )2
  شناوري ـ فرو رفتن ـ باال رفتن ) 3
  وري  فرو رفتن ـ شناوري ـ غوطه) 4

 ......... برابر است.مانند آب به يك جسم مانند توپ، ....... است كه مقدار اين نيرو با  اي در شاره دليل ايجاد نيروي باالسو - 112
  جا شده توسط توپ جابهاختالف فشار ـ وزن آب  )1
  اختالف چگالي ـ وزن توپ )2
  توپ  وزن اختالف فشار ـ) 3
  جا شده توسط توپ جابهاختالف چگالي ـ وزن آب ) 4

  دقيقه 35 موازي -)1فيزيك (
  

  هاي فيزيكي مواد ويژگي
از ابتداي فشار در  3فصل 
ها تا پايان شناوري و  شاره

   اصل ارشميدس
  81تا  70هاي  صفحه

 كانون برنامة از هاآن مدرسة برنامة كه استي آموزاندانش مخصوص هاسوال نيا به دادن پاسخ: توجه
 .اندندادهپاسخيعادتسواالبهواستترعقب
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(1)
(2)

2
3

A

h

h

2
A

ج�وه

75cm

( )2 ( )1








گرم  100اين روزنه  است. اگر جرم وزنة روي mm25مساحت روزنة خروج بخار آب روي درب يك زودپز  - 113

matmباشد، حداكثر فشار بخار آب داخل زودپز چند آتمسفر است؟ ( Pa , P atm،g
s

 5
0 21 10 1 10( 

1( 1   2( 2   3 (3   4 (4   
مطابق شكل زير، سوزن سرنگي را به قسمت خالي باالي كيسة پالستيكي حاوي محلول  وارد كرده تا سوراخ شود و آن را  - 114

تفاع باشد، حداقل ار Pa1430اي در سياهرگ  كنيم. اگر فشار پيمانه از بازوي بيمار براي تزريق آويزان مي hدر ارتفاع 

h متر باشد تا محلول در سياهرگ نفوذ كند؟ (چگالي محلول  تقريباً چند سانتيkg
m31020  وNg

kg
  است.)  10

1( 11   
2( 12  
3 (13   
4 (14   

اند. اگر  طور كامل پر شده روي سطح افق قرار دارند و هر دو از يك مايع يكسان به  مطابق شكل، دو استوانه - 115
) با وزن مايع 2اي شكل ( برابر وزن مايع داخل آن و وزن ظرف استوانه 2)، 1اي شكل ( وزن ظرف استوانه

شود چند برابر نيرويي است كه به سطح  ) وارد مي1گاه ( رويي كه به سطح تكيهداخل آن برابر باشد، ني
 شود؟  ) وارد مي2گاه ( تكيه
1( /2 25   
2( /1 5   
3 (3   
4 (/4 5   

اي كه به هواي آزاد متصل است، نفس  متري از سطح آب در حال شنا است. او توسط لوله 10غواصي در عمق  - 116

gكشد. فشار خارجي وارد بر قفسة سينة غواص چند برابر فشار هواي درون رية اوست؟  مي )
cm

 و  آب 31

N( P Pa ,g
kg

 510 10   

1( 1  
2( 1/1  
3( 2  
4( 10      

اگر فشار هوا  .است Pa27200 برابر با تواند تحمل كند تا نشكند  مي قائم ة، حداكثر فشاري كه ته لولزيردر شكل  - 117
cmHg75 ايين ببريم تا درون جيوه پ مي توانيم متر سانتي حداكثر چند از وضعيت نشان داده شده لوله را ،باشد

g؟ (نشكند N/ , g
kgcm

  313 جيــوه 6 10( 

1( /5 5   
2( 55   
3 (2   
4 (20   

گر چگالي جسم نشان داده شده است. اور در آب  هم حجم غوطه در شكل زير، نيروهاي وارد بر دو جسم - 118
نشان دهيم، كدام  wو چگالي آب را با  2) را با 2و چگالي جسم در شكل ( 1) را با 1در شكل (

  ها، صحيح است؟ گزينه در مورد مقايسة چگالي
1( w    2 1       
2( w    1 2   
3 (w    1 2       
4 (w    2 1    

m10
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= h؟

cm4

(1) (2) (3)

فلزي گوي

رود. ساقة  كار مي گيري چگالي مايعات به سنج است كه براي اندازه لي شناوري، چگاليميك كاربرد ع - 119
سنج شود.  ..... وزن چگاليجا شده ..... جابه  رود كه وزن شارة سنج تا جايي درون شاره فرو مي چگالي
رود. (چگالي مايع از روي  چگال، ........... فرو مي هاي كم تر نسبت به مايع هاي چگال سنج در مايع چگالي
 شود.)  سنج خوانده مي بندي ساقة چگالي درجه
  تر  تر از ـ بيش بيش )1
  تر  برابر با ـ بيش )2
  تر  ـ كمبرابر با ) 3
  تر  تر از ـ كم بيش) 4

gاي به چگالي  درون شاره cm4سمي مكعبي شكل به ضلع ج - 120
cm38 ور و در حال تعادل است. اگر  غوطه

است؟  متر سانتيضلع بااليي جسم تا سطح شاره چند  ةباشد، فاصل cmHg80در زير جسم  كل فشار

/cmHg75، g با (فشار هواي محل برابر
cm

 313 جيــوه Ngو  6
kg

 10( 

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

چند پاسكال  Bو  Aاختالف فشار آب بين نقاط  حال تعادل است.ر اي د ظرف استوانه، آب در در شكل زير  - 121

Ng؟ است )
kg

 gو 10
cm

   )آب31

1( 500 3     2( 40 2  
3(  46 5 10     4( 50 6  

باشند.  هاي زير، سه قطعه چوب يكسان بر روي سطح مايع در سه ظرف حاوي مايع مشابه شناور مي در شكل - 122
 دهد؟  بين اندازة نيروهاي شناوري وارد بر قطعه چوب نشان مي را كدام گزينه مقايسة درستي

1( b b b(F ) (F ) (F ) 1 2 3   
2( b b b(F ) (F ) (F ) 1 2 3   
3 (b b b(F ) (F ) (F ) 2 1 3   
4 (b b b(F ) (F ) (F ) 1 3 2   

كنيم كه دقيقاً نيمي از آن  مشاهده مي پس از تعادل، اندازيم و يك مكعب چوبي را درون يك ظرف آب مي - 123
تر است انجام  جاذبه در آن از زمين كمشتاب  اً در كرة ماه كه اگر اين آزمايش را عين .در آب فرو رفته است

 افتد؟  دهيم، كدام حالت اتفاق مي
    . رود طور كامل در آب فرو مي به )1
  يابد. چون نيروي شناوري وارد بر آن كاهش ميرود.  تر از نصف مكعب در آب فرو مي بيش )2
  يابد. وزن مكعب كاهش مي چون نيرويرود.  تر از نصف مكعب در آب فرو مي كم) 3
  . فرو رفتن مكعب در آب مستقل از شتاب جاذبه است رود چون مقدار باز هم نيمي از مكعب در آب فرو مي) 4

دهد. اگر گلوله را به  را نشان مي N27اي مطابق شكل به يك نيروسنج وصل است و نيروسنج عدد  گلوله - 124
شود. حجم  دهد نصف مي وارد ظرفي پر از روغن كنيم، عددي كه نيروسنج نشان ميطور كامل  آرامي و به

kgمتر مكعب است؟ ( روغن خارج شده از ظرف چند سانتي
m

     و  3900 روغنNg
kg

 10 ( 

1( 150   
2( 135   
3 (1500   
4 (1350   

 آب
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B

{cm50

A cm 2
1 50 A cm 2

2 5

مچوبمچوب

(1) (2)

h h1 2

g
cm

 2 32

g/
cm

 1 31 2

{{
گاز

h2

cm6

{h1

g/
cm36 8g/

cm313 6

A B
cm

h

C

h2
1

20

اي آهني را روي چوب و  دهيم. يك بار گلوله هاي زير، يك قطعه چوب را روي آب درون ظرفي قرار مي مطابق شكل - 125
hكنيم. كدام گزينه درست است؟ ( بار ديگر زير چوب آويزان مي h2 و از جرم  شندبا نشان دهندة عمق آب مي و1

 .)نظر شود و حجم ريسمان صرف
1( h h1   رود.  تر درون آب فرو مي ) چوب بيش2و در حالت ( 2
2( h h1   رود.  تر درون آب فرو مي ) چوب بيش1و در حالت ( 2
3 (h h1   رود.  آب فرو ميتر درون  ) چوب بيش1و در حالت ( 2
4 (h h1   رود.  تر درون آب فرو مي ) چوب بيش2و در حالت ( 2

باشد. اگر چگالي  مي N20 دهد، مي با برابر دهد مي  نشان) 1نيروسنج در حالت ( ي كه، عددزيردر شكل  - 126

3مايع 
 دهد؟  را نشان مي چند نيوتونبي شكل باشد، نيروسنج در حالت دوم چگالي جسم مكع 4

1( 35   
2( 5      
3 (20     
4 (15   
  
  

/g شكل برابر با Uدرون لولة  در شكل زير، چگالي مايع - 127
cm31 بوده و مايع در حال تعادل است. بر  5

قرار دهيم تا پس از برقراري تعادل، در شاخة سمت  يگرم چند يمايع شاخة سمت راست، پيستون حسط
 شود؟  cm52چپ، ارتفاع مايع از كف ظرف، 

1( 70   
2( 80    
3 (165   
4 (180   

/به اندازة  Aدر شكل زير اگر فشار گاز درون مخزن  - 128 kPa54 تر  بيش Bاز فشار گاز درون مخزن  4

N(gبرحسب متر كدام است؟  h1صورت مقدار  شد، در اين با )
kg

 10  

1( /0 4    
2( /0 5   
3 (/0 6   
4 (/0 7   

        
  

  

/سنج در شكل زير، اگر فشار - 129 kPa2 hرا نمايش دهد،  4
h

2
1

N(gكدام است؟   )
kg

 10 

1( /1 2    
2( /1 4   
3 (/1 8   
4 (/2 4   
  

  

در حال تعادل بوده و درون لوله جيوه  cm23شكل در هر دو طرف برابر با  U ةسطح مقطع لولدر شكل زير،  - 130
 A ةگرم آب بريزيم، پس از برقراري تعادل، فشار در نقط 102ها روي جيوه،  . اگر در يكي از شاخهقرار دارد

يابد؟ (چگالي آب  متر جيوه افزايش مي چند سانتي
W

g
cm

  Hgو چگالي جيوه  31
g/

cm
  313   است.) 6

1( 5/2    2( 25/1    
3( 5/7    4( 10 

)1(                 )2( 
ــايع  م
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 كند؟  تكميل مي درستي  بهرا  زيرجملة چند مورد   - 131
 » ..................، هاي انسان مويرگي در گرديزه شبكة اول مويرگي برخالف شبكة دوم«       

 بين دو رگ با ماهيچة صاف فراوان قرار دارد.  -الف
  قرار ندارد. شكل Uلوله  هاي بخشدر اطراف هيچ يك از  -ب
  دهد.  را تنها در يك جهت انجام مي گرديزهتبادل مواد با  -ج
 دهد.  تبادل مواد را بدون نياز به مصرف انرژي زيستي انجام مي -د
1 (1               2 (2                      3 (3                 4 (4 

 كند؟  كامل مي درستيناكدام گزينه، جملة زير را به  - 132
 »داشته باشد. ............... تواند نميكه ............... دارد،  اي هر ياختهر خون انسان، د«
 ها، منشأ مشترك مستقيم  ـ با لنفوسيت ا هسته لوبياييب اي فاقد دانه ياخته ) ميان1
 هاي خوني  در بين ياختهرا ترين اندازه  گرد يا بيضي ـ بزرگ تكي ي ) هسته2
  مستقيم قرمز منشأ مشترك هاي هاي روشن درشت ـ با گويچه با دانهاي  ياخته ) ميان3
  ياخته در مياندرشت هاي روشن  دانه دار ـ دانه ياخته قسمتي با مياند) هستة چن4

 شود، صحيح است؟  اي كه به درون ادرار ترشح مي ماده چند مورد دربارة هر - 133
  شوند.  دن وارد ميمحيط داخلي ب در خالف جهت شيب غلظت خود به خارج از - الف
  اند.   توليد شده ياختهماده درون  هاي خاصي بر روي پيش ي اثر آنزيمدر پ - ب
 شوند.  خورده و لوله هنله ترشح مي هاي پيچ هاي اطراف لوله از مويرگ - ج
  شوند.  مي وارد هاي كليه به ادرار هاي سازندة گرديزه از غشاي ياخته - د
  صفر) 4                 3) 3                      2) 2               1) 1

 كند؟  تكميل مي ينادرست بهرا  عبارت زيركدام گزينه   - 134
 »..................به سامانة دفعي  ..................ورود «
 شود. انجام ميپالناريا، در جهت شيب غلظت  -) مايعات بدن1
  شود. ميبا مصرف انرژي زيستي انجام  فقطپرندگان،  -ها ) يون2
  شود. با كمك دستگاه ادراري انجام نميفقط ها،  ماهي سفره -) محلول نمك3
  شود. هاي روده انجام نمي ملخ، درپي مصرف انرژي ياخته -هاي پتاسيم وكلر ) يون4

 نمايد؟  تكميل مي نامناسب رطو كدام گزينه، عبارت زير را به - 135
 ».......... شركت ...............بخش قشري كلية انسان، ............ در ساختار ..«
 كند.  ) برخالف هرم كليه ـ ستون كليه ـ مي2  كند.  هرم كليه ـ نمي  ) همانند لگنچه ـ1
  كند.  ) برخالف ستون كليه ـ كپسول كليه ـ مي4  كند.  ) همانند بخش مركزي ـ لپ كليه ـ مي3

 يابد.  .................. افزايش ميغلظت گيرد، قطعاً غلظت .................. برخالف  . صورت مياي از فرايند تشكيل ادرار كه ................. در پي مرحله - 136
  موجود در ادرار نينيكرآتاوره و  -هاي محلول در خوناب پروتئين -) خروج بخشي از خوناب از طريق كالفك1
  گلوكزمواد مفيد مانند  -سديم خوناب  ايه يون -كينزد ةخورد چيپ ةلولهاي مكعبي  توسط ياخته ) با مصرف انرژي2
  موجود در ادرار  انيداز هاي آنزيم كربنيك برخي فرآورده -در خون از سموم يبعض -دهد يدر جهت مخالف بازجذب رخ م) 3
  در ادرار ،استهحاصل از گوارش نشنهايي هاي  مولكول -ها در خون واحدهاي سازندة پروتئين -هاي خوني ) بازگشت مواد مفيد به سمت مويرگ4

  

چقدرايد و  گذاري، به ساعات مطالعه خود در هر درس و ميزان تسلطي كه در هر درس داريد توجه كنيد. ابتدا ببينيد چند ساعت درس خوانده براي هدف
گذاري كنيد.  آزمون را بلد هستيد، سپس هدف اين مبحث  

 

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

  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
 مون امروزبراي آز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

   

  دقيقه 20  عادي -  )1شناسي ( زيست

گردش مواد دربدن/ تنظيم 
  اسمزي و دفع مواد زائد

ها تا پايان از ابتداي رگ 4فصل 
    5فصل  فصل و

  90تا  64هاي  صفحه
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 ..................رگ خوني  ..................برخالف  ..................در دستگاه گردش خون  ،طور معمول به  - 137
  شود.غني از اكسيژن، در سطح شكمي يافت ميحاوي خون  -خاكيكرم -) ملخ1
  كند.بدن به سمت سر منتقل ميشكمي همولنف را از انتهاي  -ماهي -) ملخ2
  كند.منتقل  جلوبه  عقبخون را از تواند  مي پشتي، -ماهي -خاكي) كرم3
  شود.در سطح تنفسي مشاهده ميو با تراكم اكسيژن باال، فقط بعد از تبادالت گازي  -ماهي -) انسان4

 است؟ نادرستدر ارتباط با دستگاه لنفي انسان  كدام گزينه - 138
 است. رو كولون پاييناز  تر كمي لنفي در اطراف رودة كور ها تراكم گره )1
  هايي با هستة تكي گرد يا بيضي است. ترين اندام لنفي به قلب، مركز توليد ياخته نزديك )2
  شوند. متصل مي راستدر ابتداي مجراي لنفي  يمجاري لنفي دستگاه گوارش به بخش )3
  شود. انجام مي ديده در آن آسيب هاي خوني تخريب ياخته ،شود هايي ديده مي رههاي آن حف ديوارة مويرگدر كه  لنفي اندام )4

 ؟بيان شده است درستي نا مقابل به شكلدر رابطه با  كدام گزينه  - 139
  دارد.هاي پروتئيني، كربوهيدرات نيز وجود  عالوه بر رشته ،Cدر بخش   )1
  هم تشكيل شده است. يده بهاي اندك و چسب هايي با فضاي بين ياخته از ياخته ،Dبخش   )2
  نقش دارد. گرديزهدر نفوذ مواد به درون  متعدد پهنهاي  شكاف داشتنبا  ،Bبخش  ) 3
  به گوشه رانده شده است. سلول ت حجم زيادهاي بافت چربي به عل ياختهدر  ،Aبخش  )4

 ........تواند .......... ي .................. در ادرار، مي ترين ماده در انسان، فراوان - 140
  ها بازجذب شود.  ) معدني ـ با صرف انرژي زيستي از گرديزه1
 هاي تراوشي گرديزه عبور نمايد.  ) آلي ـ بدون صرف انرژي از شكاف2

  تر بازجذب شود.  ) موجود ـ تحت تاثير هورمون مترشحه از زيرنهنج، بيش3
  بدن توليد شود. هاي هاي ماهيچه ي مصرف كراتين فسفات در ياخته ) آلي ـ در نتيجه4
  

  
 كدام عبارت، در مورد خون موجود در هر سياهرگ بدن انسان، درست است؟   - 141

 كند.  دار را حمل مي ) مقادير ناچيزي گلوكز و مقادير فراواني مواد زائد نيتروژن1

  اكسيد كربن متصل شوند.  و ديهاي اكسيژن  توانند به مولكول هاي قرمز آن مي هاي گويچه ) هموگلوبين2
 تر است.  اكسيد كربن در آن نسبت به خون سرخرگي بيش ) مقدار دي3

  شود.  هاي سياهرگي تسهيل مي آن به سبب وجود دريچه خون در ) حركت4
 است؟ صحيحدرباره هر پودوسيت در كليه انسان، ، چند مورد  - 142

  گيرد. ي كالفك قرار مي در تماس با غشاي پايه -ب             تواند چندين شكاف تراوشي ايجاد نمايد. مي -الف
  د.شو وارد مي گرديزهبه  آن هاي شكافاز  مواد دفعي -د         شود. ديده مي گرديزهدر بخش ابتدايي  -ج
1 (1               2 (2                      3 (3                 4 (4  

 شود. مي ..................قطعاً  ..................در دستگاه ادراري فردي سالم، بالفاصله پس از   - 143
 ي ابتداي مثانه، ممكن عبور ادرار از دريچه -) حركت ادرار در ميزناي توسط حركات كرمي1

 ادرار پس از عبور از ميزراه، از بدن دفع -ي داخلي ميزراه ) باز شدن بنداره2

 به ميزراه، وارد ادرار از مثانه -ي مثانه توسط پيام عصبي ) تحريك عضله3

  ي ادرار، فعال انعكاس تخليه -) ورود ادرار به مثانه4
  ..........خون گردشدر سامانة  - 144

  گردد.  ها به قلب باز مي ها از حفره ) باز حشرات، همولنف توسط سياهرگ1
  كند.  ها پمپ مي ) باز حشرات، قلب شكمي همولنف را به درون سينوس2
  كند.  قلب كمكي به گردش خون در بدن كمك مي 5ي و ) بسته كرم خاكي، يك قلب پشت3
  تواند وارد رگ شكمي شود. خاكي، خون رگ پشتي بدون عبور از مويرگ مي ) بسته كرم4

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

A

C

B

D
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A

B

C

D

 ..................عوامل غيرپروتئيني ضروري براي انعقاد در هنگام تشكيل لخته   - 145
  دهند. شيرا افزا ها هيبازجذب آب در كل ،) ممكن است در اثر ترشح هورمون آلدوسترون1
  تر جذب شوند. ي صفرا، كم  ) ممكن نيست در زمان تشكيل سنگ كيسه2
  ها گردند. ) ممكن است با ورود به مايعات بدن سبب تنگي رگ3
 ي باريك جذب شوند. ) ممكن نيست با انتقال فعال در روده4

 با توجه به شكل مقابل، چند مورد صحيح است؟  - 146
  شود. ختم مي Aاند كه به اي را احاطه كرده ي مويرگي ، شبكهCي دروني  ههاي ديوار ياخته -الف
 اند. اليه ، سنگفرشي تكCي بيروني هاي ديواره برخالف ياخته Bهاي پوششي ياخته -ب
 توانايي ترشح و بازجذب دارند. Dهاي ياخته -ج
  آورد.  مي Cخون روشن را به BبرخالفA -د
1 (1   2( 2  3 (3  4 (4  

 ..................اي،  ياخته در هر تك  - 147
  دارند. ينقش مهم يهومئوستاز ميدر تنظ يانقباض يها چهي) كر1
  دارد. يهمانند دفع مواد زائد نقش مهم هيدر تغذ يا ياخته ي) غشا2
  دهد. ) تنظيم اسمزي بدون صرف انرژي و در جهت شيب غلظت رخ مي3
  شوند. اي گازها مستقيماً بين ياخته و محيط مبادله مي ) برخالف هر پرياخته4

    ............. نيستكنند ممكن  عبور ميهاي كليه  هايي كه از بين هرم سرخرگ - 148
 هاي كليه ديده شوند.  ) در ستون1
  ي مويرگي تشكيل دهند.  اي شكل گرديزه، شبكه هاي لوله ) در اطراف بخش2
  ) انشعاباتي را در بخش قشري ايجاد كنند. 3
  شوند. هايي باشند كه به سياهرگ كليه ختم مي ) در مجاورت با سياهرگ4

 .................. نيستممكن در اسفنج، دار  قههاي ي ياخته  - 149
  ي مياني كمك كنند. ) به جريان آب در حفره2 ي منفذ قرار داشته باشند. هاي سازنده ) در مجاورت با ياخته1
  ها ديده شوند.  ) در سطح بيروني اسفنج4 جا كنند. ) آب را از سمت پايين به باال جابه3

 ..................كند. در اين جانور، فقط  صورت دو تلمبه عمل مي ن مقابل، قلب بهدر جانوري با دستگاه گردش خو  - 150
 شود. ها ميسر مي ي گردش خون مضاعف با جدايي بطن ) پس از بلوغ، حفظ فشار در سامانه1
  شود.  ي بدن تلمبه مي ها و سپس مستقيماً به بقيه ) خون توسط قلب يك بار به شش2
  كند. ون ضمن يك بار گردش در بدن يك بار از قلب عبور مي) در دوران نوزادي خ3
  در تنفس ششي براي انجام تبادالت گازي موثر است.  منفي) پمپ فشار 4
  

  
  

  

 كند؟  درستي تكميل مي چند مورد جملة زير را به - 151
 ..................» هاي انسان،  شبكة اول مويرگي برخالف شبكة دوم مويرگي در گرديزه«       

 بين دو رگ با ماهيچة صاف فراوان قرار دارد.  -الف
  قرار ندارد. شكل Uلوله  هاي در اطراف هيچ يك از بخش -ب
   طور كامل در بخش قشري قرار دارد. به -ج
 صفر) 4                 3) 3                      2) 2               1) 1

 نمايد؟  تكميل مي نامناسبطور  ارت زير را بهكدام گزينه، عب - 152
 ..............»بخش قشري كلية انسان، ............ در ساختار ............. شركت «
 كند.  ) برخالف هرم كليه ـ ستون كليه ـ مي2  كند.  هرم كليه ـ نمي  ) همانند لگنچه ـ1
  كند.  ) برخالف ستون كليه ـ كپسول كليه ـ مي4  كند.  ) همانند بخش مركزي ـ لپ كليه ـ مي3
  

 موازي - )1شناسي ( زيست
  دقيقه 20

گردش مواد در بدن/ تنظيم 
  اسمزي و دفع مواد زائد

ها تا  از ابتداي رگ 4فصل 
تا پايان  5پايان فصل و فصل 

  ها ايستايي كليه هم
  83تا  64هاي  صفحه

تر عقب كانون برنامة از ها آن مدرسة برنامة كه استي آموزان دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه
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 ؟ است نادرست درباره هر هرم كليهكدام گزينه  - 153
  اي دارد كه به سمت بخش قشري واقع شده است.  قاعده) 1
  شود.  توسط انشعاباتي از بخش قشري، از هر هرم مجاور خود مجزا مي) 2
  در تشكيل يك لپ كليه نقش دارد.  و شود مانند لگنچه متصل مي به يكي از انشعابات بخش قيف در انتها) 3
 كند. هاي اصلي خوني براي رسيدن به بخش قشري، از درون آن عبور مي رگ برش طولي كليه،در ) 4

 ند؟ نك تكميل مي ينادرست عبارت زير را به ،كدام موارد - 154
  ».................... توان گفت مي«

  شود.  ها گردش خون مضاعف مشاهده مي در برخي كروكوديلفقط  - الف    
  اي است.   به سمت منافذ قلب لولهفقط جهت حركت همولنف در ملخ  - ب    
 شود.  در دوزيستان مشاهده ميفقط گردش خون ساده  - ج    

  همة موارد) 4  الف و جفقط ) 3  ب و جفقط ) 2  الف و ب فقط ) 1
 هايي است كه نقش اصلي را در حفظ پيوستگي جريان خون دارند؟ ژگي رگكدام گزينه وي - 155

 اي دارند كه از سه اليه تشكيل شده است. هاي خوني، ديواره ) همانند انواع رگ1
  كند. ها، تغيير نمي فشار خون موجود در آنها در بين دو انقباض بطن ،طور معمول ) به2
  شود.تواند جمع  ميها دورة بعدي، ديوارة كشسان آن Pتداي موج يك دوره تا اب Tانتهاي موج  در محدوده) 3
  شود. هاي پرچگال به ديوارة آنها مسير عبور خون تنگ مي ) با چسبيدن تدريجي كلسترول ليپوپروتئين4

 هاي .................... موجود در .................... مولكول - 156
  شوند. انتشار مبادله ميبافتي، همواره از راه  مايع ميان –) محلول 1
  هاي پوششي عبور كنند. توانند از منافذ پر آب بين ياخته ، ميخوناب –) پروتئيني 2
  شوند.  هاي غشايي، جابجا مي خوناب، بدون ايجاد تغيير در عملكرد آنزيم –) محلول در چربي 3
  خارج شوند.راني  توانند با برون راني، نمي اي، در صورت درون مايع بين ياخته –جاشوندة  ي جابه) پروتئين4

 است؟ نادرستكدام گزينه دربارة گرديزه(نفرون)هاي انسان  - 157
 است.  راي بافت پوششي مكعبي يك اليهخود دا ساختار) در 1
  در بخش پايين رو لولة هنله، جهت جريان خون و ادرار يكسان است.) 2
  تر است.كمصعودي  ) در آنها طول بخش قطور نزولي لولة هنله از طول بخش قطور3
 شود.خود متصل مي د ازهاي قبل و بع ) طويل ترين بخش آن از طريق نواحي ضخيم خود به بخش4

 است؟ نادرستكدام گزينه در ارتباط با دستگاه لنفي انسان  - 158
 است. رو كولون پاييناز  تر كمهاي لنفي در اطراف رودة كور  ) تراكم گره1
  هايي با هستة تكي گرد يا بيضي است. مركز توليد ياخته ترين اندام لنفي به قلب، ) نزديك2
  شوند. ) مجاري لنفي دستگاه گوارش به بخشي در ابتداي مجراي لنفي راست متصل مي3
  شود. در آن انجام ميديده  هاي خوني آسيب شود، تخريب ياخته هايي ديده مي هاي آن حفره لنفي كه در ديوارة مويرگ ) اندام4

 ر دستگاه گردش خون .................. برخالف .................. رگ خوني ..................طور معمول، د به - 159
 شود.حاوي خون غني از اكسيژن، در سطح شكمي يافت مي -خاكيكرم -) ملخ1
  كند.شكمي همولنف را از انتهاي بدن به سمت سر منتقل مي -ماهي -) ملخ2
  كند.د خون را از عقب به جلو منتقل توان مي پشتي، -ماهي -خاكي) كرم3
  شود.با تراكم اكسيژن باال، فقط بعد از تبادالت گازي و در سطح تنفسي مشاهده مي -ماهي -) انسان4

 كند؟  كامل مي نادرستيكدام گزينه، جملة زير را به  - 160
 »شته باشد................ دا تواند نمياي كه ............... دارد،  در خون انسان، هر ياخته«
 ها، منشأ مشترك مستقيم  اي فاقد دانه با هسته لوبيايي ـ با لنفوسيت ياخته ) ميان1
 هاي خوني  ترين اندازه را در بين ياخته ي تكي گرد يا بيضي ـ بزرگ ) هسته2
 هاي قرمز منشأ مشترك مستقيم هاي روشن درشت ـ با گويچه اي با دانه ياخته ) ميان3
  ياخته در مياندرشت هاي روشن  دار ـ دانه ياخته دانه ا ميان) هستة چندقسمتي ب4

 
 كدام عبارت، در مورد خون موجود در هر سياهرگ بدن انسان، درست است؟  - 161

 كند.  دار را حمل مي ) مقادير ناچيزي گلوكز و مقادير فراواني مواد زائد نيتروژن1
  اكسيد كربن متصل شوند.  هاي اكسيژن و دي توانند به مولكول قرمز آن ميهاي  هاي گويچه هموگلوبين) 2
 تر است.  اكسيد كربن در آن نسبت به خون سرخرگي بيش ) فشار دي3
  شود.  هاي سياهرگي تسهيل مي آن به سبب وجود دريچه خون در ) حركت4

 سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.پاسخ دادن به اين -آزمون شاهد(گواه)
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  ..........خون گردش ةدر سامان - 162
  گردد.  ها به قلب باز مي ها از حفره ) باز حشرات، همولنف توسط سياهرگ1
  كند.  ها پمپ مي ) باز حشرات، قلب شكمي همولنف را به درون سينوس2
  كند.  قلب كمكي به گردش خون در بدن كمك مي 5) بسته كرم خاكي، يك قلب پشتي و 3
  تواند وارد رگ شكمي شود. كرم خاكي، خون رگ پشتي بدون عبور از مويرگ مي ) بسته4

 كند؟ كامل مي نادرستيير را به كدام گزينه عبارت ز - 163
  ».......... نيستممكن  ،در كليه انسان سالم«
 ها باشد. ها  بيشتر از تعداد هرم تعداد لپ) 1
    برابر باشد. ها گرديزهبا تعداد ي ادرار  كننده مجاري جمعتعداد ) 2
  .آوران باشد  طور مستقيم از انشعابات سرخرگ اي به شبكة مويرگي دورلوله) 3
  سبب تاخوردگي ميزناي شود.و شديد  كاهش وزن سريع  )4

 ..................عوامل غيرپروتئيني ضروري براي انعقاد در هنگام تشكيل لخته  - 164
  با كمك عامل داخلي معده جذب شود.) ممكن است 1
  تر جذب شوند. ي صفرا، كم  ) ممكن نيست در زمان تشكيل سنگ كيسه2
  ها گردند. ت بدن سبب تنگي رگ) ممكن است با ورود به مايعا3
 ي باريك جذب شوند. ) ممكن نيست با انتقال فعال در روده4

  ؟ است نادرستكليه انسان  )هاي گلومرول( هاي دربارة كالفككدام گزينه  - 165
  باشند.  مي ها ينولآلبومين و گلوب) محتوي 2  ) در يكي از دو بخش درون كليه، قرار دارند. 1
  كنند.  وارد مي گرديزه) محتويات خود را به يك سمت 4  باشند.  سرخرگي و سياهرگي مي هاي  ) متشكل از مويرگ3

 .......... ،ايستايي در بدن انسان در هم - 166

    گردند. شده و سپس وارد خون مي بافتي آب مياندار توليد شده در ياخته وارد  مواد دفعي نيتروژن )1
    يابد. ميزان آن در محيط داخلي كاهش مي ،لي به خوناز محيط داخ O2با ورود )2
  كاهش يابد.در خون ميزان آن  ،ها از محيط داخلي به ياخته CO2) بايد با ورود3
  شود. ) كمبود آب ميان بافتي با افزايش ادرار جبران مي4

  ..........هاي شديدتر  خونريزي ..........هاي محدود  در خونريزي - 167
  است. رگذاريتأث تيوسيمگاكار يها اختهياز  قطعاتي -) همانند1
  بخشي كه نقش اصلي را در توليد لخته دارد، دخالت ندارد. -) برخالف2
  گيرد. هاي خوني را دربرمي ياخته ،هاي پروتئيني نامحلول رشته -) همانند3
 د.ندارلخته نقش در انجام روند تشكيل  كوچك پر از تركيبات فعال هاي دانه -رخالف) ب4

    ............. نيستكنند ممكن  هاي كليه عبور مي هايي كه از بين هرم سرخرگ - 168
 هاي كليه ديده شوند.  ) در ستون1
  ي مويرگي تشكيل دهند.  اي شكل گرديزه، شبكه هاي لوله ) در اطراف بخش2
  ) انشعاباتي را در بخش قشري ايجاد كنند. 3
  شوند. باشند كه به سياهرگ كليه ختم مي هايي ) در مجاورت با سياهرگ4

 .................. نيستممكن در اسفنج، دار  هاي يقه ياخته  - 169
  ي مياني كمك كنند. ) به جريان آب در حفره2 ي منفذ قرار داشته باشند. هاي سازنده ) در مجاورت با ياخته1
  ها ديده شوند.  اسفنج) در سطح بيروني 4 جا كنند. ) آب را از سمت پايين به باال جابه3

 كند. در اين جانور، فقط .................. صورت دو تلمبه عمل مي در جانوري با دستگاه گردش خون مقابل، قلب به  - 170
 شود. ها ميسر مي ي گردش خون مضاعف با جدايي بطن ) پس از بلوغ، حفظ فشار در سامانه1
  شود.  ي بدن تلمبه مي به بقيهها و سپس مستقيماً  ) خون توسط قلب يك بار به شش2
  كند. ) در دوران نوزادي خون ضمن يك بار گردش در بدن يك بار از قلب عبور مي3
   در تنفس ششي براي انجام تبادالت گازي موثر است. منفي) پمپ فشار 4
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وا�نش سلسوسومخلوط دلايرجۀ (2)

200اتمچسفر فشالاير

(4) آولايري جمچع
ها آن بازگرداهندن و
وا�نش محفظه به

  

  
با توجـه بـه ايـن آزمـايش كـدام عبـارت        .سوزانيم سنگ، هيدروژن، بنزين و گاز طبيعي را مي هاي زغال مقدار يك گرم از هر يك از سوخت - 171

 است؟  نادرست
  كند.  توليد مي ترين آلودگي را گاز هيدروژن سنگ و كم ترين آلودگي را زغال بيش )1
   است. »هيدروژن <گاز طبيعي  <بنزين  <سنگ  زغال«  صورت بهبه ازاي يك گرم گرماي آزاد شده  مقدار  ترتيب )2
   دارد. سوخت ازاي يك گرم ترين هزينه را به سنگ كم زغالاز ترين هزينه و  انرژي توليد شده از هيدروژن بيش) 3
  ترين است.  ترين و در سوختن هيدروژن كم يعي بيشهاي سوختن در گاز طب وردهاتنوع فر) 4

 هاي زير درست است؟  چه تعداد از عبارت - 172
  اي شور دارد.  ها مخلوطي همگن است كه اغلب مزه الف) آب درياها و اقيانوس

سـنگ كـره    ياهواكره كره،  تري وارد آب هاي كوچك به صورت مولكولو ي شيميايي تجزيه شده ها ب) الشة جانوران و گياهان بر اثر واكنش
  شوند.  مي

  ترين سهم را دارند.  هاي زيرزميني كم ترين و آب هاي يخ بيش پ) در بين منابع آب غير اقيانوسي، كوه
 رو خواهند شد.  با كمبود آب روبه 2025مردم جهان تا سال  از نيمي از بيشبرند و  آبي رنج مي ت) نيمي از جمعيت جهان از كم

1 (1   2 (2   3 (3   4 (4   
  ؟شود به ترتيب با كدام گزينه به درستي پر مي) 4) تا (1(جاهاي خالي  رهاب يندادر فر - 173

  N2و  H2ـ گرم كردن ـ  250ورقه آلومينيمي ـ ) 1
   NH3ـ سرد كردن ـ  450ورقة آلومينيمي ـ ) 2
  N2و  H2ـ سرد كردن ـ  450ورقة آهني ـ ) 3
  NH3ـ سرد كردن ـ  250ورقة آهني ـ ) 4

  
كنـد؟   تري اشـغال مـي    گاز حجم بيش يك گرم از كدام، دارنداگر فرض بر اين باشد كه تمام گازهاي زير در دما و فشار يكسان و ثابتي قرار  - 174

(C ,N ,O ,H : g.mol )    112 14 16 1 
  اكسيژن ) 2    هيدروژن ) 1
  اكسيد دي  كربن) 4    نيتروژن ) 3

 گر ..........  اين مخلوط در شرايط هابر و با حضور كاتاليز در گر يا جرقه ............ امادروژن و نيتروژن در حضور كاتاليزهي هايمخلوط گازدر  - 175
  . يابد زايش ميطور قابل توجهي اف توليد گاز آمونياك بهشود ـ  مقدار بسيار كمي آمونياك توليد مي) 1
  . باشد كه قابل استفاده نمي شود دهد ـ مقدار بسيار كمي آمونياك توليد مي هيچ واكنشي رخ نمي) 2
  . شود مقدار قابل توجهي گاز آمونياك توليد ميدهد ـ  هيچ واكنش رخ نمي) 3
  شود.  ميتبديل   ها به فراورده واكنش دهنده  شود ـ همة مقدار بسيار كمي آمونياك توليد مي) 4

 است؟  سترناد گزينهكدام  - 176
  صورت گرد و غبار وارد هواكره شوند.  شود گازهاي گوناگون و مواد شيميايي جامد به فعاليت آتشفشاني سبب مي) 1
  دهد.  درصد جرم كره زمين را آب تشكيل مي 75نزديك به ) 2
   هاي اساسي در سطح جهان است. شها يكي از چال تهيه آب قابل استفاده در كشاورزي، صنعت و ديگر حوزه) 3
   گوناگون هستند. يها منابع ارزشمندي براي تهيه و استخراج مواد شيمياي درياها و درياچه) 4

  
خود را افزايش دهيد. 10اي فقط در يك يا دو درس، چند از  سعي كنيد در هر آزمون برنامه  

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1شيمي ( هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10زمون قبل چند از عملكرد شما در آ
  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف

آزمون قبل 10چند از  براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف 
 

  دقيقه 20  عادي  - ) 1( شيمي

ردپاي گازها در زندگي/ آب، 
  آهنگ زندگي

از ابتداي شيمي سبز  2فصل 
تا  3تاپايان فصل و فصل 

  آبابتداي همراهان ناپيداي 
  95تا  74هاي  صفحه
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 باشد؟  با گاز اكسيژن صحيح مي در مقايسه گاز اوزون برايهاي زير  از ويژگي تعدادچه  - 177
  تر  يشي بسناالوالف) تعداد پيوندهاي كو

  تر تبديل شدن به مايع  ب) آسان
  تر  پذيري بيش پ) واكنش

 ت) نقطه جوش باالتر 
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4   

0/هنگامي كه حجم گاز  ،باشد ترلي ميلي500برابر  سلسيوسدرجه  227دماي  وثابت  اگر حجم يك نمونه گاز در فشار - 178 كاهش پيدا ليتر  2
 ؟ شدخواهد  چند درجة سلسيوس تقريباً كند دما

1 (273    2 (27   3 (300  4 (37   
  ؟ها نقش اساسي دارند هاي آن درشت مولكول درستي معرفي شده است و در واكنش هاي زمين به يك از بخش كدام - 179

  زيست كره: شامل جانداران روي كرة زمين است. ) 1
   ها و .... است. هاي كوچك آب، يون آب كره: شامل مولكول) 2
  ها و .... تشكيل شده است.  كره: از مواد جامد مانند ماسه، نمك سنگ) 3
  سيژن و ... تشكيل شده است. كا  هاي كوچك شامل نيتروژن، هوا كره: از مولكول) 4

كـاتيون و  از تـر   تشكيل دهندة تركيب اول در آب دريا بيش كاتيون و آنيونغلظت ترتيب از راست به چپ  بههاي زير،  در كدام يك از گزينه - 180
 است.)يك كيلوگرم گرم در  برحسب ميليخصوص از آب دريا  (مبناي غلظت يك نمونه به؟ تشكيل دهندة تركيب دوم است آنيون

1( CaCl ،Na CO2 2 3    2 (Na SO ،KCl2 4  
3 (CaSO ،MgCO4 3     4 (MgBr ،NaCl2   

/حجم  - 181  239 03 فـرض شـود،    STPي گازهـا  ميـك از گازهـاي زيـر برابـر اسـت؟ (شـرايط بـراي تمـا         با حجـم كـدام   CO2مولكول  10
He , N ,C , H ,O ,S : g.mol      14 14 12 1 16 32( 

  گرم متان  24) 2     گرم آمونياك 85) 1
  گرم هليم  8) 4  اكسيد گرم گوگرد تري 80) 3

 نوشته شده است؟  نادرستدر چه تعداد از موارد زير پاسخ سوال  - 182
  . شيميايي دارندو فيزيكي هاي  كنش بر هم گرهاي گوناگون زمين با يكدي بخش پويا بودن زمين از ديدگاه شيميايي به چه معنا است؟ يعنيالف) 

   MgCl2كدام است؟  ،ترين مقدار را در آب دريا دارند كه بيش و كاتيوني  آنيونب) فرمول تركيب يوني حاصل از 
  هاي يخ  كدام است؟ كوهو در دسترس قابل استفاده ب شيرين ترين بخش آ پ) بيش

   صفر )4  سه) 3  دو) 2  يك) 1
 كدام گزينه درست است؟  - 183

Ca«صورت  ل شده در آب دريا بهحهاي  يون برخي از يك كيلوگرم آب درياگرم در  برحسب ميلي غلظت ةمقايس) 1 CO Mg SO     2 2 2 2
3 4 «

  است.  صحيح
  اي عناصر است.  جدول دوره 2و 1هاي  هاي محلول در آب مربوط به گروه ترين سهم كاتيون بيش) 2
  مقدار گرم نمك سديم كلريدي است كه در آب حل شده است.  ةدهند نشان ،كلريد محلول در آب  مقدار يون) 3
  . طور پيوسته در حال تغيير است زمين به  ةهاي كر جرم كل مواد حل شده در آب) 4

و  دهد نشان مي درستي به را بر اساس دما كميت خواسته شده . كدام نمودار تغييراتدهيم مي هشكارا پر شده از هوا   تعدادي بادكنكدماي  - 184
 است؟  ثابتفرايند در اين  كدام كميت

1 (

P

T

حجم -

  2 (

n

T

فشالاير -

  

3 (

V

T

فشالاير -

  4 (

حجم -

P

T  
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( )1 ( )2



H2

 است؟  نادرستكدام مطالب  - 185
  كه فقط در اليه استراتوسفر وجود دارد.  استهاي سه اتمي  اوزون، گازي با مولكول گاز الف)

  . عنوان يك عامل حفاظتي است عنوان يك آالينده و در استراتوسفر به  در تروپوسفر بههاي اوزون  كولب) مول
  (در دما و فشار ثابت)از چگالي گاز اكسيژن است.  تر بيشپ) چگالي گاز اوزون 

 باشد. اكسيژن مي گاز بلوري اوزون آلوتروپ گاز ت)
  ت  ،الف) 4   پ ،ب) 3  ت ،پ) 2  ب ،الف) 1

N)است؟  نادرستكدام عبارت  ،توليد اوزون تروپوسفري فراينده به با توج - 186 ,O : g.mol )  114 16  
  برابر است.  ثابتفراورده در دما و فشار  و حجم گازهاي واكنش دهنده) 1
  دارد. هاي اكسيژن وجود  لوتروپدر هر سمت معادله يكي از آ) 2
51/ ،رم از يكي از اكسيدهاي نيتروژنگ 69در اثر مصرف ) 3   آيد.  به دست مي STPليتر اكسيد ديگر در شرايط  52
  واكنش است.شدن انجام يكي از عوامل نور خورشيد ) 4

  ؟ ، كدام يك از تغييرات زير ممكن است رخ داده باشدرو روبهبا توجه به شكل  - 187
   مقدار يك گاز را كاهش دهيم. ،ما و فشار ثابتدر د) 1
    از يك گاز را افزايش دهيم معينيفشار مقدار  ،در دماي ثابت) 2
   دما و فشار مقدار ثابتي از يك گاز را به ترتيب افزايش و كاهش دهيم.) 3
   از گاز را كاهش دهيم. معينيدماي مقدار  ،ثابتدر فشار ) 4

O)ليتر است؟  چند گرم بر ميليبه تقريب  atm2و فشار  C39دماي  اكسيد در چگالي گاز كربن دي - 188 ,C : g.mol )  116 12  

1 (/1 14   2 (/  31 14 10   3 (/3 4   4 (/  33 4 10   
0/، مقابلمطابق شكل  - 189 و در نهايت بالن نصب شده به حجم  هانداخته شد HClحاوي مقدار زيادي اسيد   مول از فلزي مجهول به داخل ظرف 5

/11   ).شود مي بالنو تمام هيدروژن توليدي وارد  است STPشرايط ( ؟كند يان ميليتر گاز هيدروژن رسيد.كدام گزينه جنس فلز را به درستي ب 2
1 (Sn(IV)   
2 (Na   
3 (Mg   
4 (Cr(III)   
  

Alو  KMnO4 از خالص مخلوطرم گ 579اگر  - 190 (SO )2 4 هاي زير تجزيه شوند، حجم گازهاي آزاد شده از  را گرما دهيم تا مطابق واكنش 3
Alبه  KMnO4 جرمنسبت  .ليتر خواهد بود 84دو واكنش برابر  (SO )2 4   ؟كدام استتقريباً درمخلوط اوليه  3

)Al , K , Mn , O , S : g.mol     127 39 55 16   ) .شرايط واكنش را استاندارد در نظر بگيريد؛ 32
KMnO (s) K MnO (s) MnO (s) O (g)  4 2 4 2 2   
Al (SO ) (s) SO (g) Al O (s) 2 4 3 3 2 3  

1 (/0 5   2 (/0 69  3 (/0 89   4 (1  
  

  
 سوزانيم. سنگ، هيدروژن، بنزين و گاز طبيعي را مي هاي زغال مقدار يك گرم از هر يك از سوخت - 191

 است؟  نادرستبا توجه به اين آزمايش كدام عبارت  
  كند.  ين آلودگي را گاز هيدروژن توليد ميتر سنگ و كم ترين آلودگي را زغال بيش) 1
   است.» هيدروژن <گاز طبيعي  <بنزين  <سنگ  زغال«  صورت به به ازاي يك گرم مقدار گرماي آزاد شده  ترتيب) 2
  ازاي يك گرم سوخت دارد.  ترين هزينه را به سنگ كم ترين هزينه و از زغال انرژي توليد شده از هيدروژن بيش) 3
  ترين است.  ترين و در سوختن هيدروژن كم هاي سوختن در گاز طبيعي بيش وردهتنوع فرا) 4

 چه تعداد از موارد زير صحيح است؟  - 192
  باشند.  هاي سبز مي اي از سوخت هاي گياهي نمونه تانول و روغناالف) 

  شود.  ده مياستفابه مواد معدني از اكسيدهاي منيزيم و كلسيم  CO2ب) براي تبديل 
  نيز وجود دارد.  N ، عنصرH و C عناصر پ) در ساختار سوخت سبز، عالوه بر

 باشند.  مي CO2مناسبي براي دفن گاز   ، مكاننفت  قديمي و هاي خالي  گاز و چاه قديميهاي  ) ميدانت
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4   

  دقيقه 20  موازي  - ) 1( شيمي

  ردپاي گازها در زندگي
از ابتداي شيمي سبز تا  2فصل 

  پايان فصل
  90 تا 74هاي  صفحه

 كانونبرنامة از هاآن مدرسة برنامة كهاستيآموزاندانشمخصوصهاسوالنيابهدادنپاسخ:توجه
Kan .اندندادهپاسخيعادتسواالبهواستترعقب
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O3
O2

21

O

O

وا�نش سلسوسومخلوط دلايرجۀ (2)

200اتمچسفر فشالاير

(4) آولايري جمچع
ها آن بازگرداهندن و
وا�نش محفظه به

 شود؟  ) به ترتيب با كدام گزينه به درستي پر مي4) تا (1در فرايند هابر جاهاي خالي ( - 193
  N2و  H2ـ گرم كردن ـ  250ورقه آلومينيمي ـ ) 1
   NH3ـ سرد كردن ـ  450ورقة آلومينيمي ـ ) 2
  N2و  H2ـ سرد كردن ـ  450ورقة آهني ـ ) 3
  NH3ـ سرد كردن ـ  250ورقة آهني ـ ) 4
  

 كند؟ تري اشغال مي  اگر فرض بر اين باشد كه تمام گازهاي زير در دما و فشار يكسان و ثابتي قرار دارند، يك گرم از كدام گاز حجم بيش - 194

 (C ،N ،O ،H : g.mol )    112 14 16 1 
  اكسيد دي كربن ) 4  نيتروژن ) 3  اكسيژن ) 2  هيدروژن ) 1

 گر ..........  در مخلوط گازهاي هيدروژن و نيتروژن در حضور كاتاليزگر يا جرقه ............ اما در اين مخلوط در شرايط هابر و با حضور كاتاليز - 195
  يابد.  طور قابل توجهي افزايش مي توليد گاز آمونياك بهشود ـ  مقدار بسيار كمي آمونياك توليد مي) 1
  باشد.  شود كه قابل استفاده نمي بسيار كمي آمونياك توليد ميدهد ـ مقدار  هيچ واكنشي رخ نمي) 2
  شود.  دهد ـ مقدار قابل توجهي گاز آمونياك توليد مي هيچ واكنش رخ نمي) 3
  شود.  تبديل مي  ها به فراورده واكنش دهنده  همةشود ـ  مقدار بسيار كمي آمونياك توليد مي) 4

 است؟  كدام گزينه درست ،رو روبهبا توجه به شكل  - 196
  تري دارد.  ) طول موج بيش2) نسبت به پرتو شمارة (1پرتو شمارة () 1
  شود.  تر از استراتوسفر انجام مي هاي پايين در اليه تنها اين واكنش) 2
  اليه اوزون ثابت بماند.  گاز اوزون در شود مقدار يپذير بودن واكنش سبب م برگشت) 3
  شود.  هاي فروسرخ خورشيد به سطح زمين مي اي از تابش رو مانع ورود بخش عمده واكنش روبه) 4

 باشد؟  هاي زير براي گاز اوزون در مقايسه با گاز اكسيژن صحيح مي از ويژگي تعدادچه  - 197
  تر تبديل شدن به مايع  ب) آسان                  تر  الف) تعداد پيوندهاي كوواالنسي بيش

 ت) نقطه جوش باالتر                                    تر  پذيري بيش پ) واكنش
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4   

0/باشد، هنگامي كه حجم گاز  ليتر ميلي500درجه سلسيوس برابر  227يك نمونه گاز در فشار ثابت و دماي  اگر حجم - 198 ليتر كاهش پيدا  2
 كند دما چند درجة سلسيوس خواهد شد؟ 

1 (273    2 (27   3 (300  4 (37   
O)گرم گاز اكسيژن  8حجم  - 199 /و فشار  C0در دماي  2( atm2 O)چند ليتر است؟  5 : g.mol ) 116 

1 (/5 6   2 (/1 12   3 (/2 24   4 (/2 8   
 ؟ ستا   صنعت درستدر  طي فرايند هابرچند مورد از مطالب زير دربارة توليد آمونياك  - 200

  شود.  ده، توليد ميفراور بسيار اندكيپذير است و مقدار  برگشت واكنشيالف) 
  . شود هاي اين فرايند براي پر كردن تاير ماشين موجب افزايش طول عمر تاير مي استفاده از يكي از واكنش دهندهب) 
  ها دو برابر فراورده است.  دهنده يمجموع ضريب استوكيومتري واكنشدر معادلة موازنه شدة واكنش، پ) 

 كنند.  به طور مستقيم به خاك تزريق ميبه عنوان كود و كشاورزان آن را  ت) آمونياك در دما و فشار اتاق مايع است
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4   

/حجم  - 201  239 03 فـرض شـود،    STPيـك از گازهـاي زيـر برابـر اسـت؟ (شـرايط بـراي تمـامي گازهـا           با حجـم كـدام   CO2مولكول  10
He ،N ،C ،H ،O ،S : g.mol      14 14 12 1 16 32( 

  گرم هليم  8) 4  اكسيد گوگرد تري گرم 80) 3  گرم متان  24) 2  گرم آمونياك  85) 1
 است؟  نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت - 202

  شامل مالحظات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. تنها الف) توسعة پايدار 
  كند. تري آزاد مي ها انرژي بيش هزينه، گاز طبيعي نسبت به ساير سوخت ازاي هر ريال ب) به

  گردد.  ظر گرفتن توسعة پايدار در توليد يك كاال، در دراز مدت سبب حفظ يا افزايش مصرف منابع طبيعي ميپ) در ن
 ند. ا واكنش سوختن گاز طبيعي ايجاد كب ييكسان كامالً هاي و فراورده بسوزدتواند با اكسيژن   هاي فسيلي مي ت) گاز هيدروژن همانند سوخت

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



H2

 ؟باشد نميصحيح  در ارتباط با فرايند هابر، كدام يك از مشكالت موجود در مسير توليد آمونياك يا راهكارهاي حل آن - 203
   atm200و فشار  C450 دمايايجاد ) 2  آهني ةاستفاده از يك ورق) 1
   موجود در مخلوط واكنش به حالت مايعمواد  همة كاهش دماي مخلوط و جدا كردن) N2   4پذيري پايين گاز  واكنش) 3

درستي نشان  ات كميت خواسته شده را بر اساس دما به. كدام نمودار تغييردهيم دهيم مي پر شده از هوا را كاهش مي  دماي تعدادي بادكنك - 204
 دهد و كدام كميت در اين فرايند ثابت است؟  مي

1 (

P

T

حجم -

  2 (

n

T

فشالاير -

  

3 (

V

T

فشالاير -

  4 (

حجم -

P

T  
 است؟  نادرستكدام مطالب  - 205

  هاي سه اتمي است كه فقط در اليه استراتوسفر وجود دارد.  الف) گاز اوزون، گازي با مولكول
  عنوان يك عامل حفاظتي است.  عنوان يك آالينده و در استراتوسفر به  هاي اوزون در تروپوسفر به ب) مولكول

  (در دما و فشار ثابت)تر از چگالي گاز اكسيژن است.  پ) چگالي گاز اوزون بيش
 باشد. ت) گاز اوزون آلوتروپ بلوري گاز اكسيژن مي

  الف، ت ) 4  ب، پ ) 3  پ، ت) 2  الف، ب) 1
N)است؟  نادرستسفري، كدام عبارت با توجه به فرايند توليد اوزون تروپو - 206 ,O : g.mol )  114 16  

  حجم گازهاي واكنش دهنده و فراورده در دما و فشار ثابت برابر است. ) 1
  هاي اكسيژن وجود دارد.  در هر سمت معادله يكي از آلوتروپ) 2
51/، گرم از يكي از اكسيدهاي نيتروژن 69در اثر مصرف ) 3   آيد.  به دست مي STPليتر اكسيد ديگر در شرايط  52
  انجام واكنش است. يكي از عواملنور خورشيد ) 4

  رو، كدام يك از تغييرات زير ممكن است رخ داده باشد؟  با توجه به شكل روبه - 207
   اهش دهيم.مقدار يك گاز را ك ،در دما و فشار ثابت) 1
    فشار مقدار معيني از يك گاز را افزايش دهيم ،در دماي ثابت) 2
   دما و فشار مقدار ثابتي از يك گاز را به ترتيب افزايش و كاهش دهيم.) 3
   دماي مقدار معيني از گاز را كاهش دهيم. ،در فشار ثابت) 4

O)ليتر است؟  به تقريب چند گرم بر ميلي atm2و فشار  C39اكسيد در دماي  چگالي گاز كربن دي - 208 ,C : g.mol )  116 12 

1 (/1 14   2 (/  31 14 10   3 (/3 4   4 (/  33 4 10   
0/، مقابلمطابق شكل  - 209 و در نهايت بالن نصب شده به حجم  هانداخته شد HClحاوي مقدار زيادي اسيد   مول از فلزي مجهول به داخل ظرف 5

/11  شود.)  مي بالناست و تمام هيدروژن توليدي وارد  STPكند؟ (شرايط  ليتر گاز هيدروژن رسيد.كدام گزينه جنس فلز را به درستي بيان مي 2
1 (Sn(IV)   
2 (Na   
3 (Mg   
4 (Cr(III)   
  

Alو  KMnO4گرم مخلوط خالص از  579اگر  - 210 (SO )2 4 هاي زير تجزيه شوند، حجم گازهاي آزاد شده از  را گرما دهيم تا مطابق واكنش 3
Alبه  KMnO4ليتر خواهد بود. نسبت جرم  84دو واكنش برابر  (SO )2 4  يباً كدام است؟ درمخلوط اوليه تقر 3

)Al , K , Mn , O , S : g.mol     127 39 55 16   ؛ شرايط واكنش را استاندارد در نظر بگيريد.) 32
KMnO (s) K MnO (s) MnO (s) O (g)  4 2 4 2 2   
Al (SO ) (s) SO (g) Al O (s) 2 4 3 3 2 3  

1 (/0 5   2 (/0 69  3 (/0 89   4 (1 
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  انـي پشتيبـتلفنتمـاس 
 
   با شما تماس تلفني گرفته است؟تاكنون  از آزمون گذشتهآيا پشتيبان شما  -288
  تماس تلفني نگرفتند.) خير، ايشان 1
  .تماس تلفني گرفتند) بله، ايشان 2
   بود. در حد خوب و كافيمحتوا  از لحاظ ودقيقه)  5(در حد  ) بله، تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني3
  بود.  در حد عاليمحتوا  از لحاظ ودقيقه)  5(بيش از  تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني ،) بله4

  ي؟ـچه زمان تماس تلفني:
  با شما تماس گرفت؟  چه زمانـي پشتيبان -289
 ).در مورد روز و ساعت تماس توافق كرده بوديم (قبالً ) در زمان مناسب طبق توافق قبلي1
 ).در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم (البته قبالً رفت) در زمان مناسب تماس گ2
 (روز قبل از آزمون) تماس گرفت. شنبه ) در روز پنج3
 ) در روز يا ساعت نامناسب تماس گرفت.4

  يقه؟قچند د :تلفنيتماس 
  ؟با شما تماس تلفني داشت چند دقيقهپشتيبان شما  -290
  دقيقه 5دقيقه تا  3) 2  يك دقيقه تا سه دقيقه) 1
  دقيقه    10 بيش از) 4  دقيقه 10تا   5بين ) 3

  تماس پشتيبان با اوليـا
   شما تماس تلفني داشته است؟ يبا اوليا كنونتا طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  -291
                يك تماس تلفني مستقل با ايشان داشته است. ) بله،1
  م نيز سخن گفت.وگو كرد با والدين هنگامي كه با من گفت ) بله،2
                           شايد تماس گرفته باشد. دانم، ) نمي3
  من تماس نگرفته است. يايشان هنوز با اوليا ،) خير4

  ريزي  بررسي دفتر برنامه
  ريزي شما را بررسي كرده است؟  دفتر برنامه تاكنون طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  -292
  ام را با دقت بررسي كرد.        يريز ) پشتيبان من دفتر برنامه1
 ام را بررسي كرد. ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه2
  ام را بررسي نكرد.                  ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه3
  ريزي ندارم.   ) من دفتر برنامه4

  كالس رفع اشكال
  كنيد؟ آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي -293
 رفع اشكال پشتيبان خودم شركت خواهم كرد.                   بله، امروز در كالس) 1
  ).تري دارم (زيرا به آن درس نياز بيش بله، در كالس پشتيبان ديگر شركت خواهم كرد) 2
  كنم. اما من امروز شركت نمي ،كند ) پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار مي3
  كند. پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار نمي) 4

  شـروع به موقع
   شود؟ شروع مي به موقـعشما  ةآيا آزمون در حوز -294
    شود. به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي )آزمون و نظرخواهي( ) بله، هر دو مورد1
  شود. گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي ) پاسخ2
    شود. هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال ) پاسخ3
  نظمي وجود دارد. بي )مون و نظرخواهيآز( دو مورد) در هر 4

  متأخـرين
  شوند؟ متوقف مي در محل جداگانهآموزان متأخر  آيا دانش -295
  ) خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون (و حتي گاهي اوقات پس از آن) داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند.1
  .شود عايت مير ،) اين موضوع تا حدودي اما نه به طور كامل2
  شود. شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي شوند و بعدًا وارد حوزه مي ) بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي3
  شود. نمي نظمي و سروصدا ايجاد اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه ) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي4

  ـانبقمرا
  كنيد؟ آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي عملكرد و جديت مراقبان -296
  ) ضعيف4  ) متوسط3  ) خوب2  ) خيلي خوب1

  ترك حوزه –پايان آزمون 
  شود؟ داده ميخروج زودهنگام  ةاجاز قبل از پايان آزمونشما به داوطلبان  ةآيا در حوز -297
    ) گاهي اوقات2   ود.ش ترك حوزه داده مي ة) بله، قبل از پايان آزمون اجاز1
  گاه ) خير، هيچ4      ) به ندرت3

  امروز  ارزيابي آزمـون
  كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي  -298
 ) ضعيف4  ) متوسط  3  ) خوب 2  ) خيلي خوب1

  ها دقت كنيد. سؤال ةهاي زير، به شمار گويي به سؤالدر هنگام پاسخآموزان گرامي، لطفاًدانشنظرخواهي:
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