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گويي زمان پاسخصفحه ةشمارسؤالةشمارتعداد سؤال نام درس عنوان

مي
عمو

 

  دقيقه  10  3  1  10 ) 1فارسي و نگارش (

  دقيقه 15  4  11  10  )1زبان قرآن ( ،عربي

 )1دين و زندگي (
 شاهد  دقيقه 20  5  21  20 طراحي

  دقيقه 15  7  41  10 )1زبان انگليسي (

صي
صا

اخت
  

  8  51 20 عادي - ) 1رياضي (
  دقيقه 30

  11  71 20 موازي - ) 1رياضي (

  14 91  20 طراحي  عادي  -) 1شناسي ( زيست
 شاهد  دقيقه 20

 شاهد  16  111  20 طراحي  موازي  -) 1شناسي ( زيست
  19  131 20 عادي -) 1فيزيك (

  دقيقه 35
  22  151 20 موازي - )1فيزيك (
  25  171 20 عادي  - )1شيمي (

  دقيقه 20
  28  191  20  موازي - ) 1شيمي (

 -  31  287 12 نظرخواهي
  طراحان  

  مسئولين درس
  مسئولين درس گروه مستندسازي  لميويراستار ان ع مسئولين درس گروه آزمون  نام درس

  الناز معتمدي  مراديكامران اله حميد اصفهاني )1فارسي و نگارش (
  محدثه پرهيزكار  درويشعلي ابراهيمي ـ خاكيفاطمه منصورـنسترن اردالن ميالد نقشي )1عربي  زبان قرآن (

  محدثه پرهيزكار  ابراهيم مازنيـ محمد بقامحمد رضايي-سكينه گلشني فاطمه فوقاني  )1دين و زندگي (
  پيشه فاطمه فالحت  ـ فريبا توكلي ـ پرهام نكوطلبانمحدثه مرآتي نسترن راستگو  )1انگليسي (زبان

  پوپك مقدم ـ حسين اسفيني ـ محمدرضا انصاريمهرداد ملوندي فروشانايمان چيني )1رياضي (
  اكبري ليدا علي  محمدمهدي روزبهانيفرد ـ سپيده نجفي ـ  بهروزي علي علمداري ـ اميرحسين  مهرداد محبي   ) 1شناسي ( زيست

  آتنه اسفندياري  بابك اسالمي ـ بهنام شاهني فروشان ـايمان چيني كفشحميد زرين )1فيزيك (
  سميه اسكندري  فرد موسوي علي يونس راستي ـ سيدـمجيد بيانلوـنژادايمان حسين علي علمداري  ) 1شيمي (

 

  ي و توليدگروه فن
 محيا اصغري  مدير گروه 

 فردسيدعلي موسوي مسئول دفترچه
 محمدي جالليمهين علي آرايي نگاري و صفحه حروف

  پيشه فالحتمسئول دفترچه: فاطمه/نسبفاطمه رسوليمدير گروه: گروه مستندسازي
 رضا سعدآباديعلي  ناظر چاپ

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

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

 

  نام طراحان نام درس
پور ـ آگيتا محمدزاده ـ محمدعلي مرتضويخانحميد اصفهاني ـ سپهر حسن  )1فارسي و نگارش (

 بين ـ خالد مشيرپناهيبخش ـ محمدجهانهانبهزاد جـسعيد جعفري  )1زبان قرآن (،عربي
 كبيربقا ـ مرتضي محسنيمحمد رضاييمحمد آقاصالح ـ  )1دين و زندگي (

 شهراد محجوبيـنژادساسان عزيزيـآبيزمهدي رسوليفريبا توكلي ـ  )1انگليسي (زبان
 ـ  ـ ميالد منصـوري   كيميا شيرزادـ  شهين شريعتي نيما سلطاني ـ   ـ  شكيب رجبيـطلبسجاد داومهرداد خاجي ــداوود بوالحسنيـعلي ارجمند )1رياضي (

  زادهسهند وليناهوك ـنصرتيحسنمهدي نصرالهي ــوهاب نادري
 ي ـ محمود نصرت ناهوكي  سينا نادر مهرداد محبي ـ افره ـنـ معين خشاهلوـ محمدرضا جهانپوراميررضا جشانيفرد ـاميرحسين بهروزي   )1شناسي ( زيست

ـ زهره آقا )1فيزيك (  زاده ـ   لـه فقـه  عبدا ـه ـ علـي عـاقلي     زاد محمدرضـا شـيرواني   ـ  محمدرضا شريفيـ ميثم دشتيان ـمصطفي چراغپورنسب ـعبدالرضا امينيمحمدي 
 ـ جعفر مفتاحزادهالهفرشاد لطفمنش ـكيانوش كيان

ـ   علـي فرزادتبـار   ـكوكنده   حسن رحمتي ـ  دامن ـ آرمين دلگسار ماهر  ر خشكهنژاديان ـ طااميرحاتميان ـ هادي حاجيـعلي جعفريـپوراحمدرضا جشاني  ) 1( شيمي
   محمدرضا وسگريـرضا قنبرآبادينژاد ـ سيدمحمدرضا ميرقائمي ـ عليفالحمحمد

  دقيقه 165مدت پاسخگويي:    130تجربي:دهمد سؤالتعدا   
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 معنا شده است؟  نادرستكدام مصراع  ةشد هاي مشخّص  واژه - 1
  ـ كيوان: زحل) مشتري(بهرام:   برگذشت ) خروش سواران و اسپان ز دشت / ز بهرام و كيوان همي1
  )تيره وعي درخت(گران: سنگين ـ آبنوس: ن  ) به گرز گران دست برد اشكبوس / زمين آهنين شد سپهر آبنوس2
  خود) : چكش بزرگ فوالدين ـ ترگ: كالهك(پت  ترگ تو كرد ك) مرا مادرم نام مرگ تو كرد / زمانه مرا پت3
  (فسوس: ريشخند ـ مزيح: شوخي)  ) كشاني بدو گفت با تو سليح / نبينم همي جز فسوس و مزيح4

 الخطّي دارد؟  اماليي يا رسم نادرستيكدام بيت  - 2
 اي خصم سر از تن من  سازي تيرم بدوزي / جدا تنم گر بسوزي به )1
 ) مپندار اين شعله افسرده گردد / كه بعد از من افروزد از مدفن من2
 ) نه تسليم و سازش نه تكريم و خواهش / بتازد به نيرنگ تو توسن من3
 پرورد دامن من گانم / گل صبر مي ) من آزاده از خاك آزاده4

  آمده است؟   اي، پيش از نهاد جمله مسند جمله در كدام عبارت متمم، مفعول يا - 3
  ي مؤمنين درخششي عجيب دارد. ) فضا از نم باران آكنده است اما آفتاب فتح در آسمان سينه1
  .آيندة بشريت، آيندة الهي استجا حاضر است.  تاريخ اين ةتجلّي تاريخ است. هم ةجا آيين ) اين2
 اي.  ماشين است و تو ماشين را در خدمت ايمان كشيده ةدرگيري با دشمن ادامه دارد. دشمن برد )3
 اي.  يافته هايي از رازهاي شگفت خلقت هستند اما اين را تو تا به حال درنمي اشيا گنجينه )4

 ؟  نيستشده نهاد  مشخّص ةدر عبارات زير، در مجموع چند واژ - 4
  ارك    كنند. ريس مي و  الف) از يك طرف، آخرين كارهاي مانده را راست

  خدا  اي؟ ات را تنظيم كرده نامه النّاس! وصيت بخشد اما واي از حقّ اهللا را خدا مي ب) حقّ
  ها بچه  بيني. جا مي جا و آن ها را هميشه در مسجد و نماز جمعه و محلّ كارت و اين ج) بچه

  وصف    يابند كه وصف آن ممكن نيست. چنان صفايي مي ها آن د) در اين لحظات، دل
  فروشي لبنيات  فروشي دارد. هاي گمنام مشهد لبنيات ببين كه اين رزمنده در يكي از خيابان هـ) بيا و

 آن  ها گردآورده است؟ جا، در اين نخلستان ما را در اين ةو) به راستي آن چيست كه هم
  ) چهار تا4  ) سه تا 3    ) دو تا 2  يكي  )1

 

 ت؟ياف توان نميمي را در بيت زير گروه اس ةكدام نوع وابست - 5
  »پيوند ةو خاك ريش  اي درخت تنومند / مگسل از اين آب تا زبر خاكي«
 ) صفت تفضيلي4  اليه  ) مضاف3    ) صفت بياني 2  صفت اشاره  )1

 

 ؟  نيستآن بيت  ةغيرساد ةهسته در جمل ةشده در برابر كدام بيت، مربوط به جمل فعل نوشته - 6
 ماند    ماندبرگش به نيشتر ) كنيد داخل اجزاي نوشداروي ما / هر آن گياه كه 1
 است  شاه ختن پيش تو نافرماني كند/ كه  ست) تو به خوبان همه فرمان دهي و عين خطا2
 دهم  شرح كه بر من چه جفا كرد دهم) زلفت به سر خويش و جمالت به جدايي / هر يك چه 3
  نماند    خندان / چو طوطي از ره تلقين عندليب سخنور ةكه گردد دهانِ غنچ نماند) بسي 4

 يافت؟  توان ميكدام سه آرايه را در بيت زير  - 7
  »گفت بي ما چيست چشمت گفتمش ابر بهار / گفت آبي زن به خاك رهگذر گفتم به چشم«
  آميزي، مجاز ) تشبيه، حس2    نظير بخشي، تلميح، مراعات شخصيت )1
  ) تلميح، مجاز، كنايه4      تشبيه، ايهام، اغراق  )3

  ...  ةبيت گزين جز بهكنند  اي ايران اشاره مي پادشاه اسطوره» جمشيد«كساني از زندگي ابيات زير به قسمت ي ةهم - 8
  ) به جمشيد بر گوهر افشاندند / مر آن روز را روز نو خواندند1
  ي ايزدي / به كژّي گراييد و نابخردي ) بر او تيره شد فرّه2
  ) شد آن تخت شاهي و آن دستگاه / زمانه ربودش چو بيجاده كاه 3
   فروز گون گشت روز / همي كاست زو فرّ گيتي ) به جمشيد بر تيره4

  دارد؟  تري بيش قرابت معنايي» جز از جام توحيد هرگز ننوشم«كدام بيت با مصراع  - 9
 بلكه بر سر هر سري را صد كاله آيد عطا/  سر بنه كاينجا سري را صد سر آيد در عوض) 1
2 (دل روشن شد از مصباح ال مشكوةگر تو را /  ي عزل كنيموات از خداهر چه جز نور الس  
 كاندر اين ره قائد تو مصطفي به مصطفا/  اي بر دوش احمد دار دست ور تو اعمي بوده) 3
 منتها ت بيزان گرفتند از وجودش منّ/  اوست مختار خدا و چرخ و ارواح و حواس) 4

  مفهومند؟  كدام دو بيت زير با هم هم - 10
  يش نه قدمي / كه سودها كني ار اين سفر تواني كردي عشق پ الف) به عزم مرحله

  ب) ما بدان مقصد عالي نتوانيم رسيد / هم مگر پيش نهد لطف شما گامي چند
  ج) آفتابي كز وي اين عالم فروخت / اندكي گر پيش آيد جمله سوخت

  صرفه است / چاه پيش است اندكي هشيار بايد تاختن تازيت چون شمع پر بي گردون د) سربه
  يابي / گامي بنه از من و تويي پيشترك» لي مع اهللا«ـ ) خواهي كه مقام ه
 د - الف ) 4  هـ) ب ـ 3  هـ) الف ـ 2  ) الف ـ ج1

درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هر هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1و نگارش (فارسي هاي  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 

 

  )1و نگارش ( فارسي
  

ادبيات انقالب اسالمي، ادبيات
  حماسي (رستم و اشكبوس)

  101تا  72هاي  صفحه
  )1نگارش (

) جانشين 1نوشتة ذهني (
) 2سازي، نوشتة ذهني (
  سنجش و مقايسه

  97تا  72هاي  صفحه

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

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10د شما در آزمون قبل چند از عملكر
  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  
 

 
  

 ن او األألعي ة أو الجواب للتّرجمة  في  دقَّصح16 – 11( أو المفهومإلي العربي:( 

  …همة مردم  »: !و يطلُبونَ منه أن يديرَ شُؤونَهم مبِسببِ عدالَته مفي مسيره ينالحو جنوده الص يرَحبونَ بِه النّاسِ كلُّ كانَ« - 11
  !را اداره نمايد شانخواهند كه امور مي از او گويند و آمد مي ، به او خوشها آن به دليل عدالت درستكار بودند و و سربازان او كه او در مسير )1
  !مديريت شودها  آن امور كهخواستند  مي گفتند و از او مي آمد خوش درستكار بودند سربازانش كه و در مسيرشان به دليل عادل بودن او) 2
  !ها را اداره كند ستند كه امور آنخوا گفتند و از او مي آمد مي خوشدرستكارش  و سربازان به او انبه دليل عدالتش اندر مسيرش) 3
 !مديريت شودرا  شانمسائل كهخواهند  از او ميند و ويگ مي آمد به او خوش نده داشت، به دليل عدالتي كو سپاهيان صادقش او مسيردر ) 4

12 - »ه الْهذا ذاكلَه واناتيرةٌ قَحةٌ وستَتَ وينْ تُأَ طيعاإلنسانَ رش يلإد كانِم سالطّائرات قوط:«! 
 !كنند راهنمايى هواپيما طسقو مكان به را انسان توانند مى و است قوى خيلى شان حافظه حيوانات اين )1
 ! برسانند هواپيماها سقوط محل به را انسان توانند مى و است قوى شان حافظه كه هستند حيواناتى اينها )2
 !كنند راهنمايى هواپيماها سقوط مكان به را انسان توانند مى و دارند قوى اى حافظه حيوانات اين )3
  !برسانند هواپيماها سقوط محل به را انسان توانند مى و دارند قوى اى حافظه كه هستند حيواناتى اينها )4

  :خطأالْعين  - 13
    !هايي را ديدم دادم، مرداب گامي كه مسيرم را ادامه ميهن :»!تَنقَعاتواصلُ طَريقي شاهدت مسعندما كُنت اُ«) 1
2 (»عقَةِ العلشُجسابه الْمي هذينانا فلِّمعن جانب مةِ مهايمان تشويق شديم! از طرف معلّم علمي ةدر اين مسابق: »!مي  
   ست كه ضعف در درس هايش جبران شود!دوستم قول داده ا :»!ض الضَّعف في دروسهيعو صديقي قَد عاهد أنْ«) 3
  شود! آن به دست آورده نمي در راه عزّت جز با بذل كوشش: »!جهد في سبيلهاال تُكتَسب العزَّةُ إلّا بِبذلِ الْ«) 4

  :الخطأعين  - 14
1» (إلأي غدادن بم بأن نَذه ائقُ، نُريدا السدائنِهخواهيم كه از بغداد به مدائن برويم! اي راننده مي: »!ي الم 
  !؟استلومتر كي 37آيا فاصله تا آنجا بيشتر از  »:؟!و ثالثينَ كيلومتراً سبعةٍ أكثر من ي هناكالمسافَةُ إل أ) «2
3( »دائنِإل نذهبي الم ! لمانَ الفارسيس رقَدزيارةِ مرويم! ميبه مدائن براي زيارت مرقد سلمان فارسي  :»ل 
 !آيا اطالعي از طاق كسري داريد؟و زيارت همگي قبول »: !سرَي؟و هل لَك معلومات عن طاقِ كزيارةٌ مقبولةٌ للجميعِ ) «4

  عين الصحيح: »!شود ن باز ميكنان از اآلراي بازيسالن ب درِ« - 15
  »اعبينَفتَح باب الصالَةِ من اآلن لللّي) «2     »اعبينَمن اآلن يفتَح باب الصالَةِ لللّ) «1
 »اعبينَيفتَح باب الصالَةِ من اآلن لللّ) «4    »اعبينَاب الصالَةِ لللّوباتُفتَح من اآلن ) «3

  في الْمفهوم: الْخطأعين  - 16
  چون تو را خازن اسرار نهاني كردند / سرّ نگه دار زِ اسرار نهان هيچ مگو: »صدور األحرارِ قُبور األسرارِ!«) 1
   هر چه نتواني ايزد نخواست / تو آن كن كه فرموده از راه راست ز تو :»ال يكلِّف اهللاُ نَفساً إلّا وسعها« )2
 دريم هاي عيب مردم مي خود سراپا غرق جرميم و گناه / پرده :»و تَنْسونَ أَنْفُسكُمأَ تَأمرونَ النّاس بالبِرِّ «) 3
  د فاضل / از فضل پدر تو را چه حاصلگيرم پدر تو بو: »حسنُ األَدبِ يستُرُ قُبح النَّسبِ!« )4

  :مضافينو الخبر  أالمبتد فيه يجئ لم عين - 17
  أكبرُ الحمقِ اإلغراقُ في المدحِ و الذَّم! )2    صالةُ الْمؤمنِ مفتاح كلِّ خيرٍ! )1
3( !الطبِّي هفَرِ! )4    لسانُ القطِّ سالحم في السهالقَومِ خادم دسي  

  :جملتينِ إسميةٍ و فعليةٍ تمل عليشعين عبارة ت - 18
1( ! واحد أن تُديرَ عينَيها في اتِّجاه الحرباء ة ت )2    تستطيعالمائي في أعماقِ البحارِ و المحيطعيالحيوانات ات!ش  
  ) غالباً تُحرِّك الحيوانات ذَنَبهم لطرد الحشرات!4    في األماكن المتروكةِ تسكنُ البومةُ و تنام في النهارِ! )3

  :فيها الفعل المجهول ليسعبارة عين  - 19
  !المجتمعارس يصلح شبابنا و شاباتنا في عندما نُصلح المد) 2  !تماعيةجاإلخير في طبخ الغداء أو البحث عن القصص اُ) 1
  !يلة الماضيةفي اللّ الْبحرِ ساحلخرّب بيت جنب بعد اإلعصار  )4  !اعفللدأموالنا ألنّنا جاهزون  بوانهيستطيع األعداء أن ي ال) 3

  :الكلمات عين الصحيح في ضبط حركات - 20
1( يطاقُ كاسانيالس لُوكقُصورِ الم 2    نَ!سرَي أحد( ها!تَستَعمبِغَريزَت بناسالْم شبالع واناتيلُ الح  
  تُعوض البومةُ نَقصها بِتَحريك رأسها في كلِّ جهةٍ! )4    !قَي وجه ربك ذو الجاللِكُلُّ نَفسٍ ذائقَةُ الْموت و يب )3

  دقيقه 15  )1زبان قرآن( ، عربي
 

  »اهللاِ هذا خَلقُ«
  ذوالقَرنَينِ

متن درس + الفعلُ 
  المجهولُ

66تا  47هاي  صفحه
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 دهند؟  كنند و بهشتيان را به چه چيزي نويد مي به بهشت، كدام گروه از آنان استقبال مي نيكوكارانهنگام ورود به  - 21
  فرشتگان الهي ـ حيات جاودانه) 2  همسران بهشتي ـ حيات جاودانه  )1
  فرشتگان الهي ـ تحقق وعدة الهي) 4  همسران بهشتي ـ تحقق وعدة الهي ) 3

 ؟ كند ترسيم ميكند و عاقبت آنان را چگونه  طراز با كدام گروه معرفي مي گاه الهي را هم شكنان در يمانكريم پ قرآن - 22
  توجهي خداوند به آنان در برزخ ـ بيبه كمترين بهانه گويان  دروغ) 2  توجهي خداوند به آنان در برزخ ـ بيبه بهاي اندك فروشان  سوگند) 1
  ـ محروميت از نگاه رحمت الهيبه كمترين بهانه گويان  دروغ) 4  حروميت از نگاه رحمت الهيـ مبه بهاي اندك فروشان  سوگند) 3

 ناپذير انسان در قيامت، چيست و در چه شرايطي چنين مجالستي با انسان خواهد داشت؟  مطابق كالم نبوي، انيس جدايي - 23
  ان ـ اگر شريف باشد. اي انسه افكار و انديشه) 2    اعمال و كردار انسان ـ اگر شريف باشد. ) 1
  هاي انسان ـ اگر نيك باشد.  افكار و انديشه) 4    اعمال و كردار انسان ـ اگر نيك باشد. ) 3

 هاي دائمي آن چيست؟  نعمت  هاي آماده بودن بهشت براي پذيرايي از نيكوكاران است و ويژگي از نشانهكدام عبارت  - 24
  آورد.  سستي و ماللت نميها از قبل گشوده است. ـ  درهاي آن به روي آن) 1
  ها از قبل گشوده است. ـ طراوت و تازگي دارد.  درهاي آن به روي آن) 2
  طراوت و تازگي دارد.  -  .و براي هميشه در آن زندگي كنيد شويدوارد بهشت ) 3
  آورد.  نمي مالمتسستي و  -  .و براي هميشه در آن زندگي كنيد شويدوارد بهشت ) 4

 كدام اقدام الزم است و بنا به فرمايش رسول خدا (ص)، كدام مورد بايد قبل از محاسبة آخرت صورت بگيرد؟  ،عهد و پيمان تر براي استحكام بيش - 25
  »تحاسبوا«هاي معيني ـ  تكرار عهد در زمان) 2    » حاسبوا«هاي معيني ـ  تكرار عهد در زمان) 1
  »تحاسبوا«ها براي عهد بستن ـ  تخاب بهترين زمانان) 4    »حاسبوا«ها براي عهد بستن ـ  انتخاب بهترين زمان) 3

 گردد؟  خواند و از اين رو ضرورت كدام امر تبيين مي ، ما را به كدام واكنش در برابر مصائب و مشكالت فرا ميقرآن كريم - 26
  يمان و پآوري و شكيبايي ـ مراقبت از عهد  تاب) 2    ي ـ تصميم براي حركت يآوري و شكيبا  تاب) 1
  خداوند ـ مراقبت از عهد و پيمان از جلب رضايت و اطاعت ) 4  خداوند ـ تصميم براي حركت از ايت و اطاعت جلب رض) 3

 آورد و منشأ اين محبت چيست؟  را به دنبال مي مورد محبت خدا قرار گرفتن ،رابطه با دوستي با خدارعايت كدام مورد در  ،مطابق با روايات اسالمي - 27
  خداوند آمرزنده و مهربان بودنحيا و عفت ـ ) 2  خداوند مرزنده و مهربان بودنآـ  ايمان داشتن به خدا) 1
  حيا و عفت ـ تبعيت از فرامين الهي ) 4    ـ تبعيت از فرامين الهي  ايمان داشتن به خدا) 3

  نشينان انسان در بهشت چه كساني هستند؟ دوستان و هم ور است و را آتش دوزخ ابدي از درون جان دوزخيان شعلهچ - 28
    ـ پيامبران و راستگويان  .زير اين آتش حاصل عمل خود آنان است) 1
  و نيكوكاران شهيدانـ  .زيرا واقعيت همه چيز در آن آشكار شده است) 2
  فرشتگانو  شهيدانـ  .زيرا واقعيت همه چيز در آن آشكار شده است) 3
  ـ پيامبران و فرشتگان .زيرا اين آتش حاصل عمل خود آنان است) 4

اي را به ذهن انسان متبادر  ، چه نكته»رمز اگر بداني، داني / هر چيز كه در جستن آني، آني ةاين نكت«نوايي با شاعر نيكوسخن در بيت   هم - 29
 سازد و با كدام حديث از پيشوايان معصوم (ع) در ارتباط است؟  مي

  » حرم خدا غير خدا را جا ندهيد.رم خداست، در حقلب انسان «معيار ارزش واقعي انسان به اندازة محبوبش ـ ) 1
  » شود. هر كس در روز قيامت با محبوب خود محشور مي«معيار ارزش واقعي انسان به اندازة محبوبش ـ ) 2
  »شود. هر كس در روز قيامت با محبوب خود محشور مي«دانايي به ارزش محبت خداوند در دل انسان با ايمان ـ ) 3
  »قلب انسان حرم خداست، در حرم خدا غيرخدا را جا ندهيد.«در دل انسان با ايمان ـ دانايي به ارزش محبت خداوند ) 4

 ؟توصيف چه كساني است ترتيب، به» اَشَد حباً للّه«و » يحبونَهم كَحب اهللاِ«عبارت  - 30

 »منواآو الَّذينَ « - » و منَ النّاسِ منْ يتَّخذُ منْ دونِ اهللاِ اَنْداداً«) 2  »منواآو الَّذينَ « - » ان كنتم تحبونَ اهللاَ فَاتبعوني يحببكم اهللا«) 1

  »و يغْفرْلَكُم ذُنوبكُم« - » و منَ النّاسِ منْ يتَّخذُ منْ دونِ اهللاِ اَنْداداً«) 4  »و يغْفرْلَكُم ذُنوبكُم« - » ِان كنتم تحبونَ اهللاَ فَاتبعوني يحببكم اهللا«) 3

  )1و زندگي( يند

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1دين و زندگي (هاي  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؟اري گذ هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  دقيقه 20
  

  تفكر و انديشه
  فرجام كار
  قدم در راه

  آهنگ سفر، دوستي با خدا
  118تا  82هاي  صفحه
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مربوط به .......... » شود ها و كارها مي گسيختگي تصميم گذشت ايام، آفاتي در پي دارد و موجب ازهم«فرمايند:  اين سخن امام علي (ع) كه مي - 31

 ..... ترين انسان از ديدگاه ايشان، كسي است كه ..... و زيرك قرب الهي استمسير از اقدامات گام گذاشتن در 
  كند. به حساب خود رسيدگي مي - ) محاسبه و ارزيابي1
 از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بكشد. - ) محاسبه و ارزيابي2
  از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بكشد. -) مراقبت3
  كند. به حساب خود رسيدگي مي -) مراقبت4

 ، خطاب آيه به .......... در عالم .......... است.»گويند: بلي! ن براي شما داليل روشني نياوردند؟ آنان ميگويند: مگر پيامبرا فرشتگان مي« در آية شريفة - 32
  قيامت -اند كاراني كه فريب شيطان را خورده گنه) 2    برزخ -اند كاراني كه فريب شيطان را خورده گنه) 1
  برزخ -شوند كه به سوي جهنم رانده مي نيدوزخيا) 4    قيامت -شوند كه به سوي جهنم رانده مي دوزخياني) 3

 اي دارند؟ ها در مقابل پاداش و كيفري كه محصول طبيعي خود عمل است، چه وظيفه انسان - 33
 زندگي خود را تنظيم كنند. ةبايد خود را با آن هماهنگ كنند و با آگاهي كامل از آن، برنام) 1
  تأمين نمايند.با افزايش دانش آن را تغيير دهند و سعادت خويش را ) 2
  هرگونه اقدام مخالف آن را ممنوع سازند و بدون همراهي، از آن استفاده كنند.) 3
  را بپذيرند و در هنگامي كه غيرعادالنه باشد با وضع قوانين آن را كنترل نمايند.  آن) 4

 بايد به چه اموري ملتزم باشد؟ ،خدا كندخانة اگر كسي بخواهد قلبش را  - 34
  را در همه ابعادش در زندگي پياده كند.  »ال اله اال اهللا«كلمة ) 2  ت و آزادي و بيزار از ظلم و استبداد باشد. بسته به عدال دل) 1
  با خدا باشد، آن چه اهميت دارد، درون و باطن اوست.  اوقلب ) 4  دهد، انساني باشد.  هايي كه در طول زندگي انجام مي تمام فعاليت) 3

   ؟است ما ضروريزندگي ، براي قرب الهي ي رسيدن به هدفهاي موفق برا چرا وجود اسوه - 35
 كند. تر مي ها، ايمان ما را به اهدافمان بيش ) وجود اين الگوها و ايمان به آن1
  آميز است. شود اين راه موفقيت ) تنها با وجود اين الگوها به ما ثابت مي2
  امالً ضروري است.) تنها وجود يك الگوي زنده در زندگي ما، براي رسيدن به هدف ك3
  كنند. كنند و در طي راه از ما مراقبت مي ) اعمال ما را محاسبه مي4

جرم و  كيفر دارد و در ........، تناسب بين، به ترتيب اشاره به چه نوعي از پاداش و »مبتال شدن به بيماري«و » نقديجريمة پرداخت «موارد  - 36
 .نيستكيفر مطرح 

 اولي - طبيعي - راردادي) ق2    اولي - قراردادي -) طبيعي1
  دومي - طبيعي - ) قراردادي4    دومي - قراردادي -) طبيعي3

   ايم، خوب است .......  معلوم شود كه در انجام عهد خود موفق بوده ،اگر بعد از محاسبه و ارزيابي خودمان - 37
 تر، دوباره با خداوند عهد ببنديم. ) دچار غرور نشويم و با تصميم قوي1
  يك حسابرسي بزرگ در قيامت در پيش داريم.) يادمان باشد كه 2
  دانيم كه خدا بهترين پشتيبان ما است. زيرا مي ؛) خدا را سپاس بگوييم و شكرگزار او باشيم3
  ) از مراقبت بر عهد و پيمان خود با خداوند، غافل نشويم و بدانيم كه او بر كارهاي ما نظارت دارد.4

 گويند: خيزد و مي حسرتشان برمينالة پس از اين كه دوزخيان دچار عذاب شدند،  - 38
  هاي دروغ سبب گمراهي ما شدند. دهبزرگان ما و شيطان با وع) 1
  كرديم. برديم و پيامبر خدا را اطاعت مي اي كاش خدا را فرمان مي) 2
  دهيم. ما را از اين جا بيرون بر، اگر به دنيا بازگرديم عمل صالح انجام مي) 3
  ما را مشمول عفو خود گردان. .چيره شد و ما مردمي گمراه بوديم پروردگارا! شقاوت بر ما) 4

 نفي و پاسخ كدام ديدگاه را به روشني بيان نموده است؟» ما احب اهللا من عصاه«روايت شريف  - 39
 سپارد. ها مي كماالت و زيباييسرچشمة دنيا فراتر رود، انسان دل به محدودة اگر عشق از ) 1
  خودمحوري درآيد، خود را فراموش كند و ايثارگر شود. شود انسان از محبت سبب مي) 2
  پرست است و ايثار و ازخودگذشتگي، با حيات دنيايي قابل جمع نيست. آدمي نفع) 3
  قلب انسان با خدا باشد كافي است، اعمال ظاهري و ظاهر انسان مهم نيست.) 4

 رشي فرمودند؟به مسلمانان جهان چه سفا ،امام خميني (ره) براي تحقق ديانت حقيقي - 40
  به تبيين دقيق مرزهاي دوستي و بيزاري در جامعه اسالمي بپردازند.) 1
  به اعالم محبت و وفاداري نسبت به حق و اظهار خشم نسبت به باطل بپردازند.) 2
  فضاي عالم را از محبت و عشق به يكديگر و نفرت و بغض عملي نسبت به دشمنان لبريز سازند.) 3
  محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملي نسبت به دشمنان خدا لبريز سازند.فضاي عالم را از ) 4

 شما تأثير دارد.پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل -(گواه)آزمون شاهد
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41- I don’t know about you, but I think we ... fun until they ... at the party. 

1) had – arrived  2) were having – were arriving 
3) were having – arrived  4) had – were arriving 

42- You’re the only person I know who doesn’t take some kind of … at least once a week. 
 1) medicine  2) accident 3) report 4) idea 

43- In Iran, some schools put a lot of … on studying language; however, others pay little attention to 
language learning.         
 1) background  2) situation   3) emphasis  4) experiment        

44- His wife asked him not to … his job because they were poor and needed the money.  
1) save  2) quit  3) develop 4) pay 
 

 
 

A proverb is a short sentence that is full of meaning and advice. One famous English proverb is “No 
pain, no gain,” It means that we can never succeed without trying, which most often comes from 
believing in …  (45) … . A person who sits and does nothing cannot  … (46) … anything in his/her life. 
A student, for example, cannot buy the books and sit and relax and think that he will do his best in 
the exams. He must put in a lot of hard work over a long time and not … (47) … soon. 
45- 1) itself    2) ourselves  3) yourselves   4) themselves 
46- 1) feel 2) gain  3) rise 4) invent  
47- 1) solve 2) destroy 3) attend  4) give up  

 

 
 

   People are familiar with the names of four great Iranian scientists all over the world. They did so  
many experiments and research in different fields and tried hard to achieve success. Avicenna was a great 
scientist, thinker and writer who wrote about 450 books and articles about medicine, philosophy, 
mathematics, geography, poetry and so many other subjects. 
  Abu Reyhan Biruni was another Iranian scientist who knew history, physics and mathematics. He had a lot 
of information about our solar system, stars and planets. He built an important observatory in Iran. In 
addition to his mother tongue, he knew different languages such as Arabic, Greek, Sanskrit and Hebrew. He 
also had wonderful ideas about the Earth science. 
    Khayyam was a Persian poet and philosopher. He composed so many beautiful poems. He could solve 
many scientific math problems as he was a great mathematician. He was interested in studying about planets 
and stars like Abu Reyhan Biruni.  
    Zakariya Razi was also a famous Iranian scientist and philosopher. In those days, he worked as a doctor 
in Rey and Baghdad hospitals to cure poor people and didn’t get any money from them. Many Europeans 
translated his books and started teaching and using his ideas in their universities and schools. Western 
scientists believed that he was “the doctors’ doctor”. He also discovered alcohol in his own laboratory. 
48- According to the passage, which of the following statements about Abu Reyhan Biruni is NOT true? 

1) He knew more than four languages and had information about the Earth. 
2) He was not interested in studying about the Sun and planets. 
3) He made an observatory in his country. 
4) He was one of the most famous Iranian scientists who had knowledge about physics. 

49- According to the passage, which of the following fields of science is “common” in all of Iranian 
scientists mentioned above EXCEPT Zakariya Razi?  
1) physics  2) poetry   3) philosophy  4) mathematics   

50- All of the following sentences about Zakariya Razi are true EXCEPT … . 
1) he cured the poor patients without getting any money in hospitals in Rey and Baghdad 
2) Zakariya Razi was not only a great scientist but he also was the discoverer of alcohol 
3) few of the European scientists believed his ideas a lot 
4) most of Europeans began using Razi’s ideas in their universities 

PART C: Reading Comperhension 
Directions: Questions 48-50 are related to the following passage. Read the passage and decide which choice (1), (2), 
(3), or (4) is the best answer for each question. Then mark your answer sheet. 

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 45-47 are related to the following passage. Read the passage and decide which choice (1), (2), (3), or 
(4) best fits each space. Then mark your answer sheet.

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 41-44 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases marked 
(1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark your answer sheet.

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

  

The Value of 
Knowledge 

  Writing تا انتهاي
  93تا  71هاي  صفحه

 دقيقه 15



 8: ةصفح                                                اختصاصي پاية دهم تجربي                                             اسفند   23ون آزم –) 5پروژه (

  
 

  
fاگر رابطة  - 51 {( , ) , ( , ) , ( , ) , (a, )} 1 3 2 4 3 5  كدام است؟  a، مجموع مقادير ممكن براي نباشدتابع  3

  ) همواره تابع است. 4   5) 3   6) 2   4) 1

yدر سهمي به معادلة  - 52 x x a  2  معادلة خط تقارن كدام است؟  ،4

1 (x  2     2 (x  2     

3 (x  4     4 بستگي به مقدار (a .دارد  

|مجموعه جواب نامعادلة  - 53 x |  2 1  كدام است؟  0

1 (( , ] [ , )   3 1   2 (( , ] 3   

3 ([ , ]1 3     4 (( , ] [ , )  1 3   

 د؟نده يك تابع را نمايش مي ،از نمودارهاي زيرچه تعداد  - 54

 ت)  ) پ) بالف) 

 صفر  )4   3) 3   2) 2   1)1

aباشد، مقدار fاگر نمودار زير، مربوط به تابع  - 55 bتواند باشد؟ كدام مي  

    3يا  2 )1

    3يا  1) 2

    1) فقط 3

   3) فقط 4

 
 .گيرد در پايان آزمون به آن پاسخ دهيد پاسخ دادن به سوالي وقت زيادي از شما ميگر ا

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( رياضيهاي  سؤال گويي به 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 30  عادي - ) 1رياضي (
  

  

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

تا پايان دامنه و  5فصل و فصل 
  برد توابع

  108تا  78هاي  صفحه

  حل انجام محاسباتم



 9: ةصفح                                                اختصاصي پاية دهم تجربي                                             اسفند   23ون آزم –) 5پروژه (

 با هم برابرند؟  fبرد تابع  و هاي دامنه ند نمودار زير، مجموعهچدر  - 56

  ب)   الف) 

د)   ج) 

  
   3) 4   2) 3   1) 2  ) صفر 1

axP(x)عبارت  جدول تعيين عالمت - 57
x


 


1 32  كدام است؟  a.bاست. مقدار زيرصورت  به 1

1 (3      2 (3   

3 (6     4 (6   

Aاگر تعيين عالمت عبارت  - 58 x ax b  2 صورت زير باشد، حاصل  بهa.b  كدام است؟  

1 (16     2 (8   

3 (16     4 (8   

Bباشند، آنگاه مجموعة  fتابع  و برد هترتيب دامن به Bو  Aاگر  - 59 A  كدام است؟ 

1 ([ , ] 5 1   

2 ([ , ]5 4   

3 ([ , )1 4   

4 ([ , ) 5 1   

yاگر عبارت درجة دوم  - 60 x kx   2  كدام است؟  kترين مقدار صحيح  باشد، بيش همواره منفي  1

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

fاگر تساوي، Rبا دامنة  fدر مورد تابع - 61 ( x ) f ( ) x   2 1 3 5 fبرقرار باشد، آنگاه مقدار 1 (   ؟كدام است5(

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

yدر سهمي  - 62 x x  24 4 yفاصلة رأس سهمي از خط  5  1  كدام است؟ 

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

  محل انجام محاسبات

x b
P(x)  

· R

x
A

  
 

2
0
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fاگر  - 63 {( , ) , ( ,b) , ( , ) , ( ,a a) , (a, )}  21 2 2 1 3 1  برد آن كدام است؟  متمايز مجموع اعضاي ،تابع باشد 4

1 (16   2 (9   3 (12   4 (13   

)Sاگر رأس يك سهمي نقطة  - 64 , )2 )باشد و سهمي از نقطة  1 , )3 عبور كند، عرض از مبـدأ ايـن سـهمي     2

 كدام است؟ 

1 (8   2 (4   3 (11   4 (12   

yنمودار سهمي  اگر - 65 x bx c  2 صورت زير باشد، مقدار به   كدام است؟ 

1 (6 10   

2 (3 10   

3 (3 2 10   

4 (6 2 10   

yاگر نمودار سهمي  - 66 x x  2 4 yهمواره باالي نمودار خط  2 mx  گيرد، مجموعـه مقـادير    قرار  2

m  كدام است؟ 

1 (( , )8 1   2 (( , )8 0   3 (( , )
17 2   4 (( , )

17 02   

yهاي  اگر رأس سهمي - 67 x mx  22 yو  2 x mx  23 در يـك ناحيـه از محورهـاي مختصـات      3

  اختيار كند؟(محورهاي مختصات را جزو نواحي مختصات درنظر نگيريد.) تواند نميچند مقدار صحيح را  mباشند، 

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

yاگر رأس سهمي - 68 ax ax  2 2 ها  روي نيمساز ناحية اول و سوم قرار داشته باشد و سهمي محور عرض3

  كدام است؟ a.bقطع كند، حاصل bاي به عرض را در نقطه

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

fفرض كنيد  - 69 (x) تابعي خطي باشد كه دامنة آن [ , ]0 ]و برد آن  2 , ]1 fاست. در اين صـورت   7 ( كـدام   2(

 است؟ 

  توان تعيين كرد.  ) نمي4   7يا  1) 3   1 فقط )2   7فقط ) 1

|اگر مجموعه جـواب نامعادلـة    - 70 x | (x x )f (x)
( x x )( x )

  
 

  

2

2 2
2 4 3 2 0
3 2 2 1

(a,b)برابـر بـا     {c}    باشـد، مقـدار

b a  كدام است؟ 

1 (1   2 (1   3 (3   4صفر (  

 

  محل انجام محاسبات
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fرابطة اگر  - 71 {( , ) , ( , ) , ( , ) , (a, )} 1 3 2 4 3 5  كدام است؟  a، مجموع مقادير ممكن براي نباشدتابع  3

  ) همواره تابع است. 4   5) 3   6) 2   4) 1

yدر سهمي به معادلة  - 72 x x a  2  معادلة خط تقارن كدام است؟  4

1 (x  2     2 (x  2     

3 (x  4     4 ( بستگي به مقدارa .دارد  

| ةب نامعادلجوا همجموع - 73 x |  2 1  كدام است؟  0

1 (( , ] [ , )   3 1   2 (( , ] 3   

3 ([ , ]1 3     4 (( , ] [ , )  1 3   

fاگر  - 74 {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}  1 2 1 3 1 0 1 0 4 1 1 تابع  fعضو، رابطة با حذف حداقل چند  ،باشد 2

 شود؟  مي

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

aباشد، مقدار fاگر نمودار زير، مربوط به تابع  - 75 bتواند باشد؟ كدام مي  
    3ا ي 2 )1

    3يا  1) 2

    1) فقط 3

   3) فقط 4

fرابطة  aبه ازاي چند مقدار  - 76 {( ,a a) , ( a,a ) , ( , ) , ( , )}     21 3 4 1 4 4  دهد؟  يك تابع را نمايش مي 4

   aهيچ مقدار ) 4  3) 3   2)2   1) 1

axP(x) عبارت جدول تعيين عالمت - 77
x


 


1 32  كدام است؟  a.bمقداراست.  زيرصورت  به 1

1 (3      2 (3   

3 (6     4 (6   

Aاگر تعيين عالمت عبارت  - 78 x ax b  2 صورت زير باشد، حاصل  بهa.b  كدام است؟  

1 (16     2 (8   

3 (16     4 (8   

  موازي - ) 1رياضي (

  محل انجام محاسبات

  دقيقه 30
  

  

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

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

  100تا  78هاي  صفحه

x b
P(x)  

· R

x
A

  
 

2
0
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xعبارت  ها به ازاي آن كه x مقاديرجموعة م - 79
x




2

2
4
1

  كدام است؟مثبت باشد،  

1 (( , ) ( , ) ( , )   2 1 1 2    2 (( , ) ( , )  2 2   

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

yدوم  عبارت درجةاگر  - 80 x kx   2  كدام است؟  kترين مقدار صحيح  باشد، بيش همواره منفي  1

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

axامعادلة اگر مجموعه جواب ن - 81 bx
x x

 


 

2

2
2 0

3 10
R با برابر  ( , ) 1 aگاه  آن ،باشد 3 b3  كدام است؟  6

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

yسهمي در  - 82 x x  24 4 yخط فاصلة رأس سهمي از  5  1  كدام است؟ 

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

yاگر طول رأس سهمي  - 83 x ax a   22 1/برابر با  2 نقاطي بـا  ها را در  اين سهمي محور طول ،باشد 5

 كند؟  قطع مي كدام طول

1 ({ , }1 2   2 ({ , }1 2   3 ({ }4   4 ({ }4   

)Sقطة اگر رأس يك سهمي ن - 84 , )2 )باشد و سهمي از نقطة  1 , )3 عبور كند، عرض از مبـدأ ايـن سـهمي     2

 ؟ كدام است

1 (8   2 (4   3 (11   4 (12   

yمودار سهمي ن اگر - 85 x bx c  2 صورت زير باشد، مقدار به   كدام است؟ 

1 (6 10   

2 (3 10   

3 (3 2 10   

4 (6 2 10   

  محل انجام محاسبات
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yسهمي اگر نمودار  - 86 x x  2 4 yخط  نمودار همواره باالي 2 mx   مجموعـه مقـادير   ،گيرد قرار  2

m  كدام است؟ 

1 (( , )8 1   2 (( , )8 0   3 (( , )
17 2   4 (( , )

17 02   

yهاي  رأس سهمياگر  - 87 x mx  22 yو  2 x mx  23 از محورهـاي مختصـات   در يـك ناحيـه    3

  (محورهاي مختصات را جزو نواحي مختصات درنظر نگيريد.)؟اختيار كند تواند نميچند مقدار صحيح را  mباشند، 

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

yاگر رأس سهمي - 88 ax ax  2 2 ها  روي نيمساز ناحية اول و سوم قرار داشته باشد و سهمي محور عرض3

  كدام است؟ a.bقطع كند، حاصل bاي به عرض را در نقطه

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

اگر نتيجة جدول تعيين عالمت عبارت  - 89
2 2

2
2

3
(x a )(x b)P(x)

( x c)
  




aصورت زير باشد،  به  b c2  كدام

 است؟

3 2 3 5
° ° °

x
P(x)

   
    

  

  

1( 3    2 (33   3 (3    4 (33    

ـ مجموعه جـواب  اگر  - 90 | ةنامعادل x | (x x )f (x)
( x x )( x )

  
 

  

2

2 2
2 4 3 2 0
3 2 2 1

(a,b) برابـر بـا    {c}    باشـد، مقـدار

b a  كدام است؟ 

1 (1   2 (1   3 (3   4صفر (  

 

  محل انجام محاسبات

 نت



 14: ةصفح                                          دهم تجربي ةاختصاصي پاي  اسفند 23آزمون  - )5(پروژة 

( )1 ( )2

( )3

( )4

  

  
 است؟  نادرستكدام عبارت  - 91

  آيند.  وجود مي هاي بنيادي مغز استخوان به هاي خوني از ياخته ) در جنين انسان، همة ياخته1
 .است ژنياكس همان محل اتصال ن،يبه هموگلوب ديمحل اتصال كربن مونوكس) در يك فرد بالغ، 2

  هاي خوني باشد.  تواند منشأ انواع مختلف ياخته هاي بنيادي مغز استخوان مي در يك فرد بالغ، ياخته )3
  اي سهيم باشد.   رنگ و بدون هسته اي بي تواند در توليد قطعات ياخته ) در جنين انسان، يك نوع ياختة بنيادي مي4

 است؟  نادرستبا توجه به شكل مقابل، كدام عبارت  - 92
   )، فاقد تماس با نوعي مايع است. 3) برخالف بخش (2( ) بخش1
  )، ساختاري حاوي صفحات بينابيني دارد. 4) برخالف بخش (3بخش ( )2
 )، واجد بيش از يك نوع رشتة پروتئيني است. 2) همانند بخش (1) بخش (3

  اي اندك دارد.  هايي با فضاي بين ياخته )، ياخته1) همانند بخش (4) بخش (4
 جانوري كه .................. وجود دارد، قطعاً ..................در هر  - 93

  تعداد دهليز و بطن برابر است. - ) سامانة گردش خون بسته1
 دستگاه گردش مواد در انتقال گازهاي تنفسي نقش دارد. - ) سامانة گردش خون باز2

 ، شش در تبادالت گازي نقش دارد. اي مهره برخالف هر بي -اي اي و ساز و كار تهويه  ) قلب چهار حفره3

  آورند.   دار، آب را در حفرة مياني به گردش درمي هاي يقه ياخته - ) در سامانة گردش آب آن، چندين سوراخ براي ورود آب به بدن4
 كند؟  كدام گزينه، عبارت زير را به درستي تكميل مي - 94

 ..................»............... بخش قيفي شكل گرديزه، الزاماً اي شكل گرديزه ... در كلية انسان سالم، هر بخش لوله«      
 خوردگي است.  در تمام طول خود داراي پيچ -) برخالف2  پردازد.  با خون روشن سرخرگ به تبادل مواد مي -) همانند1

  يه قرار دارد.طور كامل در بخش قشري كل به -برخالف) 4    در ارتباط با شبكة مويرگي قرار دارد.  -همانند )3
 ، صحيح است؟»كنند هاي انسان سالم محافظت مي همة ساختارهايي كه از كليه«كدام گزينه دربارة  - 95

  قلب قابل مشاهده هستند. ديوارة  دهندة ليتشك ةيال نيتر يدر خارج همگي اند كه شده ليتشك ييها ) از بافت1
  شده است.  ليتشك يا نهيزم ةو ماد ينيپروتئ يها رشته ها، اختهيكه از  اند ي) متعلق به بافت2
  طبيعي خود نقش دارند.   ها از موقعيت در جلوگيري از افتادگي كليه )3
  كنند.   هاي هر دو كليه را از سمت خارج احاطه مي ) تمام قسمت4

 كند؟        درستي تكميل مي چند مورد، عبارت زير را به - 96

 ».................. دچار اختالل شود. نيستخون انسان، ممكن در .................. در صورت كاهش پروتئين «

  زا يماريو مبارزه با عوامل ب يمنيا  - ب) گلوبولين  ديده  روند تشكيل لخته در رگ آسيب - فيبرينوژن الف)
  داروها يانتقال بعض - د) آلبومين    انتقال گازهاي تنفسي - ج) هموگلوبين

  1) 4   2) 3  3) 2  ) صفر1

  

توانيد به  تمرين براي آزمون بعد ميآزمون غيرحضوري است. جهت گيرد، دفترچة  از منابع ارزشمندي كه روز آزمون در اختيار شما عزيزان قرار ميكي ي
 رحضوري پاسخ دهيد. يسواالت دفترچه غ

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

  

مواد در بدن/ تنظيم گردش 
  اسمزي و دفع مواد زائد

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

  ها ايستايي و كليه پايان هم
   72تا  51هاي  صفحه
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 ، صحيح است؟ »هر شبكة مويرگ خوني مرتبط با توليد ادرار در گرديزة انسان سالم و بالغ«چند مورد، دربارة  - 97
                                      طور كامل در بخش مركزي كليه قرار دارد. به الف)
 . رديگ يمنشأ م كم يبا قدرت كشسان ياز رگب) 
  د. دارديوارة خود  يپوشش يها سلول يدر غشا يمنافذ فراوان ج)

  سازند.  آورد كه سرانجام سياهرگ كليه را مي وجود مي هاي كوچكي به د) سياهرگ
1 (4  2 (3  3 (2   4 (1   

 …طور حتم  به،  …برخالف هر گويچة سفيد داراي  …در خون انسان سالم، هر گويچة سفيد داراي  - 98
  . رديگ يمنشاء م يديلنفوئ ياديبن يها اختهياز  -ييايلوب اي دهيخم ةهست - اختهي ةاندازهسته به  ةنسبت انداز نيشتري) ب1
 است. روشن ريز در سيتوپالسم خود هاي  واجد دانه - هستة دو قسمتي روي هم افتاده - ) هستة دو قسمتي دمبلي شكل2
  يتوپالسم خود دارد.هايي روشن در س دانه - قسمتي هاي تك  هسته - ) هستة دو قسمتي روي هم افتاده3
  شود.  هاي بنيادي ميلوئيدي ساخته مي توسط ياخته - دار سيتوپالسم دانه -) سيتوپالسم بدون دانه4

 كند؟  درستي تكميل مي كدام گزينه، عبارت زير را به - 99
  » …گره پيشاهنگ  …بطني   -در قلب انسان سالم و بالغ، گره دهليزي«     

  است. يكيالكتر انيجر عيسر تيو هدا جاديا يبرا افتهيتخصص غير ييها اختهيواجد  -) همانند1
  شود.  ها به آن وارد مي اي از قلب قرار دارد كه خون تيره از طريق رگ در پشت حفره -) همانند2
  دهد.  هاي الكتريكي را از خود عبور مي صورت پيوسته، پيام همواره به -) برخالف3
  اي با ظاهري تيره و روشن است.  تههاي چندهس فقط داراي ياخته -) برخالف4

، »تر از فشار خون الزم براي گردش خون عمومي است فشار خون الزم براي تبادالت گازي كم ها داراني كه در آن همة مهره«كدام گزينه دربارة  - 100
 باشد؟ صحيح مي

 رخ داده است.  ها ها در آن جدايي كامل بطن) 2  كند.   بار به اندام تنفسي و سپس به بقية بدن تلمبه مي ) انقباض بطن، خون را يك1
  كند.  عبور مي ها ) خون تيره از قلب آن4  فرستد.  ) انقباض بطن خون را از طريق سرخرگ شكمي به اندام تنفسي مي3

  
 …، قطعاً نقش داردآسيب ديده و مرده قرمز هاي خوني  تخريب ياخته دردر انسان سالم و بالغ، هر اندامي كه  - 101

  باشد. ها نيز مي محل ذخيرة گليكوژن و برخي ويتامين) 2    در زير ديافراگم و باالتر از آپانديس قرار دارد.) 1
  ) با ترشح نوعي هورمون در تنظيم ضربان قلب نقش دارد.4  شود. ) به عنوان منبعي براي آهن و فوليك اسيد نيز محسوب مي3

 …عده و مجراي لنفي چپ انسان قرار دارد، اندام لنفي كه در مجاورت م - 102
 كند. خون لولة گوارش را از طريق سياهرگ باب دريافت مي) 2    نقش دارد. زا يماريب يها كروبيبردن م نيب از) در 1
 نقش دارد. هاي قرمز  ) با ترشح نوعي هورمون در تنظيم سرعت توليد گويچه4  دهد.  ها، فشارخون را افزايش مي ) با ترشح بعضي هورمون3

 گيرد.   صورت مي …پس از  …شديد ديوارة يك رگ خوني انسان، در روند انعقاد خون   در پي آسيب - 103
  ايجاد لختة خوني  -ها ديدگي گرده ) آسيب2    تشكيل لخته -وجود آمدن فيبرين ) به1
  ومبينازترشح آنزيم پروتر -وجود آمدن ترومبين ) به4    توليد پروترومبين -) ايجاد درپوش پالكتي3

 است؟  نادرست، »تنظيم دستگاه گردش خون انسان«كدام گزينه، در رابطه با  - 104
 نيا يهمكار تنفس قرار دارد و ميمركز تنظ يكينزد در و يالنخاع و پل مغز در بصل اعصاب دستگاه عصبي خودمختاري مركز هماهنگ) تنطيم عصبي: 1

 كند.   خاص به خوبي تامين مي، نياز بدن به مواد مغذي و اكسيژن را در شرايط مراكز
 دهد. ها افزايش مي هاي كوچك ميزان جريان خون را در آن اكسيد، با گشاد كردن سرخرگ ) تنظيم موضعي: كاهش كربن دي2
  .ابدي يم شيافزا ز،ير درون دغد ها از هورمون يبعض ترشح م،يريگ يقرار م يدر فشار روان يوقت) تنظيم هورموني: 3
 شود. ها: فشار سرخرگي توسط بيش از يك نوع گيرنده در حد طبيعي حفظ مي رنده) تنظيم توسط گي4

 شود. … تواند نمي …در بدن انسان سالم،  - 105
 سبب بروز خيز  - افزايش مصرف مايعات ) مصرف زياد نمك برخالف 1
 باعث خروج مواد از مويرگ  - ) افزايش فشار تراوشي در ابتداي سرخرگي مويرگ2
 منجر به بروز ادم - كاهش آلبومين خونها همانند  ن درون سياهرگ) افزايش فشار خو3
  ي در نزديكي همنييو پا ييباال ي النة كبوتريها چهيدرزمان  سبب باز شدن هم - پا  ة اسكلتي مجاور سياهرگچيانقباض ماه) 4

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

C

D

 است؟  نادرستها  يك از گزينه با توجه به شكل زير، كدام - 106

 
  

 است.  Aهاي  ي فاقد آنزيم در گوارش ليپيدها در دوازدهه نقش دارد، واجد مويرگ) اندامي كه با توليد تركيب1
 شود. مشاهده مي Cشود، مويرگ شدت تنظيم مي ) در دستگاه عصبي مركزي انسان كه ورود و خروج مواد به2
  درشت وجود دارد.هاي بسيار  نوعي صافي براي محدود كردن عبور مولكول Cمويرگانند م B) در مويرگ3
  با غشاي پاية كامل است.  Aاست، داراي مويرگ) HDLو  LDLها ( كه محل توليد ليپوپروتئين ) اندامي4

 كند؟  طور مناسب كامل مي ارت زير را بهبا توجه به شكل مقابل، كدام گزينه عب  - 107
 » …در بخش «     

1 (Aشود.  هاي االستيك فراوان مشاهده مي اي اسكلتي به همراه رشته هاي ماهيچه ، اليه  
2 (Bشود.  ، خون غني از اكسيژن وجود دارد و در نهايت به نيمة راست قلب وارد مي  
3 (Cاند.  هاي ماهيچة قلبي در ارتباط هاي شبكة هادي با ديگر ياخته ، رشته  
4 (Dرسد. اي به پايان مي ، انتشار موج تحريك در الية ماهيچه  

 …قطعاً  …اي كه  در دستگاه گردش خون انسان، هر دريچه - 108
 ها خواهد شد.  مانع خروج خون از دهليز -شود هيچه بسته مي) با انقباض نوعي ما1
 شود.  ها دچار تغيير وضعيت مي بالفاصله پس از انقباض بطن -) با خون تيره در تماس است2
  تواند در تماس مستقيم با فيبرينوژن برخالف هموگلوبين باشد.  مي -) داراي بافت پوششي در ساختار خود است3
 است.   بودن آن كمتر از مدت زمان بسته  در هر چرخه ضربان قلب، مدت زمان باز بودن آن -شود ماهيچه باز مي) با انقباض نوعي 4

 صحيح است؟» هاي انسان شكل درون كليه هر ساختار قيفي«چند مورد دربارة  - 109
 كند. الف) ادرار توليد شده را دريافت مي

  هاي كليه قرار دارد.  ب) در درون يكي از لپ
  شوند.  مانند مي موجود در آن، وارد ساختارهاي لولهج) مواد 

  هاي خوني در درون محفظة خود است. اي از مويرگ د) داراي شبكه
1 (1  2 (2  3 (3   4 (4   

 است؟  نادرست» تشريح كلية گوسفند«ة  چند مورد دربار - 110
   شود.  هاي موجود در اطراف كليه ديده مي الف) سرخرگ كليه در بين چربي

  شود.  سختي انجام مي كپسول كليه از بخش قشري كليه، به ب) جدا شدن
    تر دارد.  ج) بخش قشري كليه نسبت به لگنچه ظاهري تيره

  د) در وسط لگنچه، منفذ ميزناي مشخص است.
1 (1  2 (2  3 (3   4 (4  

  
 يابد. سبت به حالت عادي افزايش نتواند  مي …طوالني در فرد بالغ و سالم،  هاي دنبال ورزشبه - 111

  و قرمز، ديسف يها چهيمواد متفاوت و گو داراي يعينشت ما) 1 
 دهد،  درصد آن را آب تشكيل مي 90) ميزان درصد بخشي از خون كه بيش از 2
  شود،  ديده آزاد مي هاي خوني قرمز آسيب در كبد كه در پي تخريب ياخته  ) مقدار ذخيرة نوعي ماده3
 شود،  هاي روده مي هاي غدد معده، وارد ياخته ترشحات بزرگترين ياخته  كه به كمك  نوعي ماده) مصرف 4

 درستي بيان شده است؟، به»است  داراي خون تيره كه مستقيماً با قلب انسان در ارتباط  هر رگ«چند مورد، در رابطه با  - 112
  شود. چة قلب ميرساني به بخشي از ماهي قطعا مانع از اكسيژن الف) بسته شدن آن 

 اند. هاي پروتئيني اي سه الية اصلي در ديوارة خود است كه همگي واجد رشته ب) دار
  كند.  تري دارد، وارد مي	تر است و ديوارة نازك اي از قلب كه كوچك ج) خون خود را به حفره

  شود. مي خون انيجر يوستگيباعث حفظ پها را برعهده دارد و  گريخون در مو انيجر ياصل ميتنظد) 
1 (1  2 (2  3 (3   4 (4  

    موازي - )1شناسي (زيست

  گردش مواد در بدن
از ابتداي ساختار  4فصل 

  بافتي قلب تا پايان خون
  64تا  51هاي  صفحه

تر عقب كانون برنامة از ها آن مدرسة برنامة كه استي آموزان دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه
 .اندادهندپاسخيعادتسواالبهواست

BA C
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( )1 ( )2

( )3

( )4

  ؟استكدام گزينه صحيح  - 113
  است. تر يطوالن ينيس يها چهيسته بودن درمدت زمان بنسبت به  يبطن يزيدهل يها چهيبودن در زمان بستهمدت ) 1
 يارد بار منقبض شود.) قلب تقريباً در هر ثانيه، يك ضربان دارد و ممكن است در يك فرد با عمر متوسط در طول عمر، نزديك به سه ميل2
 ) مدت زمان بين شنيده شدن صداي اول تا شنيده شدن صداي دوم كمتر از مدت زمان بين شروع انقباض دهليز تا شنيده شدن صداي اول قلب است.3
آئورت به نقاط   سرخرگچرخة قلبي، كمتر از مدت زمان ارسال خون توسط  استراحت تمام قلب تا پايان مرحلة بسيار زودگذرزمان بين شروع مدت  )4

  مختلف بدن است.
 كند؟ درستي كامل مي چند مورد عبارت زير را به - 114

 » … نيستممكن ها،  ديوارة سرخرگرسوب كلسترول در «
 چگال باشد. هاي پرچگال نسبت به كم دليل افزايش نسبت ميزان ليپوپروتئين الف) به

 شود.ب) سبب اختالل در رسيدن اكسيژن به بخشي از ماهيچة قلب 
  شود. ها  ج) سبب تغيير نيروي وارده از سوي خون بر ديوارة رگ

  مشاهده شود. 30د) در افراد با شاخص تودة بدني بيشتر از 
1 (1  2 (2  3 (3   4 (4  

 …است،  كه با عالمت سؤال مشخص گرديده نوار قلب مقابلاي از منحني  در نقطه - 115
        كنند. دهليزها خود را براي انقباض آماده مي) 1
 باشند. همة حفرات قلب در حال استراحت مي )2
       مانعي براي خروج خون از بطن چپ وجود دارد.) 3
  مانعي براي خروج خون از دهليز راست وجود دارد.) 4

 است؟  نادرستكدام عبارت  - 116
  آيند.  وجود مي هاي بنيادي مغز استخوان به هاي خوني از ياخته ) در جنين انسان، همة ياخته1
 .است ژنياكس همان محل اتصال ن،يبه هموگلوب ديكربن مونوكسمحل اتصال در يك فرد بالغ، ) 2
  هاي خوني باشد.  تواند منشأ انواع مختلف ياخته هاي بنيادي مغز استخوان مي در يك فرد بالغ، ياخته )3
  اي سهيم باشد.   و بدون هستهرنگ  اي بي تواند در توليد قطعات ياخته در جنين انسان، يك نوع ياختة بنيادي مي) 4

 است؟  نادرستبا توجه به شكل مقابل، كدام عبارت  - 117
  )، فاقد تماس با نوعي مايع است. 3) برخالف بخش (2) بخش (1
  )، ساختاري حاوي صفحات بينابيني دارد. 4) برخالف بخش (3بخش ( )2
  )، واجد بيش از يك نوع رشتة پروتئيني است.2) همانند بخش (1) بخش (3
  اي اندك دارد.  هايي با فضاي بين ياخته )، ياخته1) همانند بخش (4بخش () 4

 كند؟        درستي تكميل مي چند مورد، عبارت زير را به - 118
 »دچار اختالل شود. … نيستدر خون انسان، ممكن  …در صورت كاهش پروتئين «

  زا يماريو مبارزه با عوامل ب يمنيا  - ب) گلوبولين  ديده  روند تشكيل لخته در رگ آسيب - فيبرينوژن الف)
  داروها يانتقال بعض - د) آلبومين    انتقال گازهاي تنفسي - ج) هموگلوبين

  1) 4   2) 3  3) 2  ) صفر1
 …طور حتم  به،  …برخالف هر گويچة سفيد داراي  …در خون انسان سالم، هر گويچة سفيد داراي  - 119

  . رديگ يمنشاء م يديلنفوئ ياديبن يها اختهياز  -ييايلوب اي دهيخم ةهست - اختهي ةهسته به انداز ةنسبت انداز نيشتري) ب1
 است. روشن ريز در سيتوپالسم خود هاي  واجد دانه - هستة دو قسمتي روي هم افتاده - ) هستة دو قسمتي دمبلي شكل2

  دارد.هايي روشن در سيتوپالسم خود  دانه - قسمتي هاي تك  هسته - ) هستة دو قسمتي روي هم افتاده3
  شود.  هاي بنيادي ميلوئيدي ساخته مي توسط ياخته - دار سيتوپالسم دانه -) سيتوپالسم بدون دانه4

 كند؟  درستي تكميل مي كدام گزينه، عبارت زير را به - 120
  » …گره پيشاهنگ  …بطني   -در قلب انسان سالم و بالغ، گره دهليزي«     

  است. يكيالكتر انيجر عيسر تيو هدا جاديا يابر افتهيتخصص غير ييها اختهيواجد  -) همانند1
  شود.  ها به آن وارد مي اي از قلب قرار دارد كه خون تيره از طريق رگ در پشت حفره -) همانند2
  دهد.  هاي الكتريكي را از خود عبور مي صورت پيوسته، پيام همواره به -) برخالف3
  . ي تيره و روشن استاي با ظاهر هاي چندهسته فقط داراي ياخته -) برخالف4

?
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 كند؟  درستي كامل مي چند مورد، عبارت زير را به - 121

  »مشاهده شود. … تواند نمي بهر در انسان، خونكاهش ميزان «
        هاي بنيادي ميلوئيدي الف) در پي آسيب ياخته

 اي شكل لولة گوارش  ب) پس از برداشت بخش كيسه
  هاي قرمز در مغز استخوان ميزان توليد گويچه دنبال كاهش ج) به

  1) 4   2) 3  3) 2  ) صفر1
 » …بسياري از در «كند؟        كامل مي نادرستي كدام گزينه عبارت مقابل را به - 122

  ها در انجام كارها نقش دارند. اي، پروتئين ) فرآيندهاي ياخته1
  .كنند يطرفه م كيرا  خون دارند كه جهت حركتوجود  ييها چهيها در اهرگيس) 2
  دهند. هاي خود را از دست مي هاي قرمز، هسته و بيشتر اندامك ) از پستانداران، گويچه3
 كند. بافتي افزايش قابل توجهي پيدا مي ها به فضاي ميان ها، نشت مواد از مويرگ ) بيماري4

 …، قطعاً نقش داردو مرده آسيب ديده قرمز هاي خوني  تخريب ياخته دردر انسان سالم و بالغ، هر اندامي كه  - 123
  باشد. ها نيز مي محل ذخيرة گليكوژن و برخي ويتامين) 2    در زير ديافراگم و باالتر از آپانديس قرار دارد.) 1
  نقش دارد. ضربان قلبدر تنظيم  نوعي هورمون) با ترشح 4  شود. فوليك اسيد نيز محسوب مي آهن و ) به عنوان منبعي براي3

 …قرار دارد، انسان و مجراي لنفي چپ  جاورت معدهدر مي كه اندام لنف - 124
 كند. خون لولة گوارش را از طريق سياهرگ باب دريافت مي) 2    نقش دارد. زا يماريب يها كروبيبردن م نيب ازدر ) 1
  ي قرمز نقش دارد.ها ) با ترشح نوعي هورمون در تنظيم سرعت توليد گويچه4  دهد.  ها، فشارخون را افزايش مي ) با ترشح بعضي هورمون3

 گيرد.   صورت مي …پس از  …، در روند انعقاد خون خوني انسان يك رگ ديوارة شديد  در پي آسيب - 125
  خوني  ايجاد لختة -ها ديدگي گرده ) آسيب2    تشكيل لخته -فيبرين وجود آمدن به) 1
  م پروترومبينازآنزيترشح  -وجود آمدن ترومبين به) 4    ترومبينپروتوليد  -) ايجاد درپوش پالكتي3

 ؟ است درستنا ،»تنظيم دستگاه گردش خون انسان«كدام گزينه، در رابطه با  - 126
 نيا يهمكار تنفس قرار دارد و ميمركز تنظ يكينزد در و يالنخاع و پل مغز در بصل اعصاب دستگاه عصبي خودمختار يمركز هماهنگ :عصبيتنطيم ) 1

 كند.   شرايط خاص به خوبي تامين مي را در و اكسيژن ، نياز بدن به مواد مغذيمراكز
 دهد. ها افزايش مي هاي كوچك ميزان جريان خون را در آن اكسيد، با گشاد كردن سرخرگ ) تنظيم موضعي: كاهش كربن دي2
  .ابدي يم شيافزا ز،ير درون دغد ها از هورمون يبعض ترشح م،يريگ يقرار م يدر فشار روان يوقت) تنظيم هورموني: 3
 شود. ها: فشار سرخرگي توسط بيش از يك نوع گيرنده در حد طبيعي حفظ مي توسط گيرنده) تنظيم 4

 شود. … تواند نمي …، سالم در بدن انسان - 127
 سبب بروز خيز  - افزايش مصرف مايعات برخالف  ) مصرف زياد نمك1
 باعث خروج مواد از مويرگ  - ) افزايش فشار تراوشي در ابتداي سرخرگي مويرگ2
 منجر به بروز ادم - كاهش آلبومين خونها همانند  فشار خون درون سياهرگ) افزايش 3
  ي در نزديكي همنييو پا ييباال ي النة كبوتريها چهيدرزمان  سبب باز شدن هم - پا  ة اسكلتي مجاور سياهرگچيانقباض ماه) 4

 است؟  نادرستها  يك از گزينه با توجه به شكل زير، كدام - 128

 
  
 . است Aهاي  مويرگواجد در گوارش ليپيدها در دوازدهه نقش دارد، فاقد آنزيم د تركيبي ) اندامي كه با تولي1
 شود. مشاهده مي Cشود، مويرگ شدت تنظيم مي ) در دستگاه عصبي مركزي انسان كه ورود و خروج مواد به2
  درشت وجود دارد.هاي بسيار  نوعي صافي براي محدود كردن عبور مولكول Cمويرگمانند  B) در مويرگ3
  با غشاي پاية كامل است.  Aاست، داراي مويرگ) HDLو  LDLها ( كه محل توليد ليپوپروتئين ) اندامي4

 كند؟  طور مناسب كامل مي زينه عبارت زير را بهابل، كدام گبا توجه به شكل مق  - 129
 » …در بخش «     

1 (Aشود.  هاي االستيك فراوان مشاهده مي به همراه رشته اسكلتياي  هاي ماهيچه ، اليه  
2 (Bشود.  ارد ميوراست قلب  ن وجود دارد و در نهايت به نيمة، خون غني از اكسيژ  
3 (Cاند. هاي ماهيچة قلبي در ارتباط هاي شبكة هادي با ديگر ياخته ، رشته   
4 (Dرسد. اي به پايان مي ماهيچه ، انتشار موج تحريك در الية  

 …قطعاً  …اي كه  در دستگاه گردش خون انسان، هر دريچه - 130
 ها خواهد شد.  مانع خروج خون از دهليز -شود نوعي ماهيچه بسته مي) با انقباض 1
 شود.  ها دچار تغيير وضعيت مي بالفاصله پس از انقباض بطن -) با خون تيره در تماس است2
  تواند در تماس مستقيم با فيبرينوژن برخالف هموگلوبين باشد.  مي -) داراي بافت پوششي در ساختار خود است3
  است.   بودن آن كمتر از مدت زمان بسته  در هر چرخه ضربان قلب، مدت زمان باز بودن آن -شود ض نوعي ماهيچه باز مي) با انقبا4

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

BA C
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 تغييرات انرژي پتانسيل گرانشي الزاماً برابر است با:  ،معين جايي  در يك جابه - 131

    جايي تغييرات انرژي جنبشي جسم در آن جابه  منفي )1
  جايي تغييرات انرژي جنبشي جسم در آن جابه )2
  جايي در آن جابهمنفي كار نيروي گرانشي  )3
  جايي كار نيروي گرانشي در آن جابه )4

) جسمي به جرم 2و در شكل ( h3از ارتفاع  يدار از روي سطح شيب m2) جسمي به جرم 1در شكل ( - 132
m  از ارتفاعh2 لحظة رسيدن اجسام به شوند. اگر تغييرات انرژي پتانسيل گرانشي را تا  ال سكون رها مياز ح

Uترتيب با  به سطح افقي، Uو  1 Uنشان دهيم،  2
U




1
2

 كدام است؟  

1( 3 3   

2( 3
2   

3( 3   

4( 3 3
2   

mنسبت به افق با تندي  60تحت زاوية  g100اي به جرم  گلوله - 133
s

وقتي تندي  .شود باال پرتاب مي  روبه 30

m گلوله به
s

  چند ژول است؟  انجام شده روي گلوله كار كل ،رسد مي 10

1( 40   2( 40   3 (20   4( 20   
را   برد و سپس آن باال مي يمتر سانتي150تا ارتفاع  و دارد ز روي زمين بر ميرا ا g60به جرم  توپي يشخص - 134

mبا تندي 
s

برداشتن آن از روي سطح زمين  ةاز لحظ توپكار انجام شده توسط شخص روي  .كند پرتاب مي 10

Ng(چند ژول است؟  تا لحظة پرتاب آن،
kg

  و اتالف انرژي نداريم.)10

1( /3 1   2( /3 9   3( /0 9   4( 3   
/جسمي به جرم مطابق شكل زير،  - 135 kg1 Fتحت اثر نيروي  2

 دار بدون  از حال سكون روي سطح شيب

mجايي روي سطح، تندي جسم به  جابه m1. اگر پس از شود جا مي جابهاصطكاكي به سمت باال 
s

برسد، كار  4

Fنيروي 
 جايي چند ژول است؟  در اين جابهm(g , sin )

s
  2

110 30 2  

1( /3 6   
2( /9 6   
3( /15 6   
4( /21 6   

 
 هاي دهم مربوط به آزمون بعد را در سايت كانون ببينيد. هاي آنالين درس يلمف

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

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

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

 

  دقيقه 35  عادي  – )1زيك (في
  

  

  كار، انرژي و توان
از ابتداي كار و انرژي  3فصل 

  جنبشي تا پايان فصل
  82تا  61هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات
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mv
s

1 40

mv
s

2 5

km تنديصورت قائم با  به ،تنة درختي كه بريده شده استباالي  m10از ارتفاع  g100اي به جرم  گلوله - 136
h

به  72
 يشود. كار نيروي رفته و متوقف مي در آن فرو cm80 ،كند ميدرخت برخورد  ةشود و وقتي به تن پرتاب ميسمت پايين 

Ngاست؟ (اتالف انرژي نداريم، چند ژول  ،كند تنة درخت به گلوله وارد مي كه
kg

 10(  

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

mبا تندي  kg5اي به جرم  پرواز است، بسته سطح زمين در حال يمتر 225بالگردي كه در ارتفاع از  - 137
s

20 

m(gبه زمين چند متر بر ثانيه است؟ نظر از نيروي مقاومت هوا، تندي برخورد بسته  شود. با صرف مي پرتاب )
s

 210  

1( 50   2( 50 2   3( 70   4( 70 2   

mاي با تندي  گلوله - 138
s

ترين فاصله  اي كه گلوله بيش  شود. در لحظه صورت مايل از سطح زمين پرتاب مي به 40

mرا از سطح زمين دارد، تندي آن 
s

چند متر است؟  در اين لحظه، ارتفاع گلوله از سطح زمينباشد.  مي 5

)mg
s

  و اتالف انرژي نداريم.) 210

1( /37 5   
2( /78 75    
3( /93 25   
4( /112 5   

mدر حال پرواز با تندي ثابت  يك تپهباالي  در ارتفاع g800ي به جرم ا  پرنده - 139
s

از  تپهنوك است. ارتفاع  5
نظر  هاي جنبشي و پتانسيل گرانشي پرنده در اين ارتفاع (با در متر بوده و مجموع انرژي 46معادل سطح زمين 

تپه و نوك  خود از ارتفاع ،است. اگر پرنده  J26 با ) معادليبه عنوان مبدا پتانسيل گرانش تپهنوك گرفتن 
مجموع  ،را سطح زمين در نظر بگيريم يپتانسيل گرانشانرژي مبدأ و برابر كرده  2تندي حركت خود را 

N(gشود؟  لت چند ژول ميشي و پتانسيل آن در اين حابهاي جن انرژي )
kg

 10  

1( 440   2( 420   3( 52   4( 72   

mبا تندي  اي مسير ناچيز است و وزنهاصطكاك  زير   مطابق شكل - 140
s

آن هنگام  تنديگذرد. اگر  مي Aنقطةاز  2

m با برابر B نقطةاز  عبور
s

 ؟ خواهد بودچند متر بر ثانيه  C نقطة آن هنگام عبور از تنديباشد،  14

1( 10   
2( 8   
3( 6   
4( 12   

mبه جرم  B ةو گلول mبه جرم  A ة، گلولزير مطابق شكل - 141
 vي يكسان ها يبا تند يرا از ارتفاع يكسان 2

v)كنيم. در مورد تندي  پرتاب مي )  و انرژي مكانيكي(E) كـدام   ،زمـين سطح رسيدن به  ةدو گلوله در لحظ
  يد.)نظر كن است؟ (از اتالف انرژي صرفدرست گزينه 
1 (v  ،يكسانE يكسان  
2 (v  ،يكسانE متفاوت  
3 (v متفاوت ،E يكسان  
4 (v فاوتمت ،E  متفاوت  

  محل انجام محاسبات
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) عبـور  Aاز وضعيت نشان داده شده (نقطة  vمتر با تندي  25/1آونگي به طول  گلولة ،مطابق شكل زير - 142
آونگ بتواند به وضعيت افقـي برسـد؟ (از    متر بر ثانيه باشد، تا چند Aكند. كمترين مقدار تندي در نقطة  مي

37 ،نظر شود آونگ و مقاومت هوا صرف ،جرم نخ 0 8cos /  10و Ng
kg

 ( 

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

mجسمي با تندي  - 143
s

جايي آن روي  ترين جابه شود و بيش دار بدون اصطكاكي به سمت باال پرتاب مي از پايين سطح شيب 5

d2 است. وقتي جسم dسطح 
mشود، تندي آن به چند  جا مي هدار جاب روي سطح شيب 5

s
m(gرسد؟  مي  )

s
 210  

1( 5 3   
2( 15   
3( 30   
4( 10 3   

mاولية  تنديرا در راستاي قائم با  g100اي به جرم  گلوله - 144
s

كنيم. اگر پس از  به سمت باال پرتاب مي 4

mگلوله  تندي ،نقطة پرتاب بهبازگشت 
s

 ،مقاومت هواكار نيروي كار نيروي وزن و  ،جايي جابهاين  طيباشد،  3

m(gاست؟  ترتيب از راست به چپ چند ژول به )
s

 210  

1( ، /350 0 0/صفر،  )350   3صفر،  )2   8 35   4( / ، /0 35 0 8   
لغزد و با تندي  سمت پايين مي  و از حال سكون به Aاز نقطة  kg2جسمي به جرم مطابق شكل زير،  - 145

m
s

در  اصطكاكانرژي پتانسيل گرانشي و كار نيروي  اتتغييررسد.  دار مي پايين سطح شيبدر  Bبه نقطة  10

m(gچند ژول هستند؟  از راست به چپ ترتيب جايي به اين جابه , sin / )
s

  210 37 0 6  

1( 120  ،20   
2( 120  ،20   
3( 120  ،20   
4( 200  ،100   

mبا تندي  متري سطح زمين  سانتي80جسمي از ارتفاع  - 146
s

شود  پايين پرتاب مي سمت در راستاي قائم به 2
اين  طيجسم مكانيكي اولية ژي رود. چند درصد انر باال مي متر  سانتي75و پس از برخورد با زمين تا ارتفاع 

mg(جايي تلف شده است؟  جابه
s

   و سطح زمين را به عنوان مبدأ انرژي پتانسيل گرانشي درنظر بگيريد.) 210

1( /93 75   2( /6 25   3( 25   4( 75   

mاز روي سطح زمين با تندي  را كيلوگرمي 4جسم يك  - 147
s

نيروي مقاومت اندازة اگر  .كنيم باال پرتاب مي  در راستاي قائم روبه 40

N(gگردد؟  باز مياين جسم با چه تندي برحسب متر بر ثانيه به سطح زمين  ،باشد N24طور متوسط  هوا به )
kg

 10  

1( 16   2( 20   3( 26   4( 32   
در هر  Bماشين كار خروجي و  kJ25با برابر انرژي kJ30در هر ساعت با مصرف  Aماشين كار خروجي  - 148

و  (P) اتالفيتوان  اندازة . كدام گزينه در خصوص مقايسةاست kJ20 برابر با انرژي kJ35ساعت با مصرف 
 اين دو ماشين درست است؟  (Ra) ةبازد

1( A B A BRa Ra ، P P    2( A B A BRa Ra ، P P   
3( A B A BRa Ra ، P P   4( A B A BRa Ra ، P P   

  محل انجام محاسبات
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را ينيوتون8000 اي  هبا اين موتور وزن .درصد است 80و بازدة آن  kW5يك موتور الكتريكي ورودي توان  - 149
توان باال برد؟ مي m20 در راستاي قائمبا تندي ثابت در چند ثانيه 

1( 40   2( 4   3( 50   4( 5 
تا ارتفاع  v2نفت را با تندي ثابت m315كه بتواند  براي آن .منتقل كند hتا ارتفاع  v3آب را با تندي ثابت  m310تواند پمپي مي - 150

h توان پمپ بايد چند برابر شود؟  ،منتقل كند)N g gg , , /
kg cm cm

    3 310 1 0 .)و اتالف انرژي نداريم  نفـــت آب8

1( 5
92( 4

53( 4
94( 5

4

  
جايي معين، تغييرات انرژي پتانسيل گرانشي الزاماً برابر است با:  در يك جابه - 151

جايي تغييرات انرژي جنبشي جسم در آن جابه  منفي )1
جايي تغييرات انرژي جنبشي جسم در آن جابه )2
جايي در آن جابه منفي كار نيروي گرانشي )3
جايي كار نيروي گرانشي در آن جابه )4

) جسمي به جرم2و در شكل ( h3داري از ارتفاع  از روي سطح شيب m2) جسمي به جرم 1در شكل ( - 152
m  از ارتفاعh2  شوند. اگر تغييرات انرژي پتانسيل گرانشي را تا لحظة رسيدن اجسام به حال سكون رها مياز

Uترتيب با  به سطح افقي، Uو 1 Uنشان دهيم، 2
U




1
2

كدام است؟
1( 3 3 

2( 3
2

3( 3 

4( 3 3
2

mنسبت به افق با تندي 60تحت زاوية  g100اي به جرم  گلوله - 153
s

شود. وقتي تندي باال پرتاب مي روبه  30

mهگلوله ب
s

رسد، كار كل انجام شده روي گلوله چند ژول است؟ مي 10
1( 40   2( 40   3 (20   4( 20 

بهجسم اگر  .است J60انرژي پتانسيل گرانشي  ، دارايسطح زمين متري 12ع در ارتفا mجسمي به جرم  - 154
شود، ارتفاع جسم در مقصد چند متر است؟ J80كار نيروي وزن برابر جايي  جابه طي اين اي برده شود كه  نقطه

(مبدأ انرژي پتانسيل گرانشي سطح زمين در نظر گرفته شود.)
1( 16   2( 28   3( 24   4( 12 

mكه تندي اتومبيلي از حال سكون به براي آن - 155
s

باشد. با مي J1000برسد، كار كل انجام شده روي آن  10

mتوان تندي اتومبيل را از مي طي همان شرايط چند ژول كار كلانجام 
s

mبه 10
s

رسانيد؟ 30
1( 6000   2( 8000   3( 4000   4( 5000 

را برد و سپس آن  باال مي يمتر سانتي150دارد و تا ارتفاع  را از روي زمين بر مي g60توپي به جرم  شخصي - 156
mبا تندي

s
نكند. كار انجام شده توسط شخص روي توپ از لحظة برداشتن آن از روي سطح زمي پرتاب مي 10

Ngتا لحظة پرتاب آن، چند ژول است؟ (
kg

 و اتالف انرژي نداريم.)10
1( /3 1   2( /3 9   3( /0 9   4( 3

/مطابق شكل زير، جسمي به جرم  - 157 kg1 Fتحت اثر نيروي 2
دار بدون از حال سكون روي سطح شيب

mجايي روي سطح، تندي جسم به جابه m1شود. اگر پس از  جا مي اصطكاكي به سمت باال جابه
s

برسد، كار 4

Fنيروي
 جايي چند ژول است؟  در اين جابهm(g , sin )

s
  2

110 30 2
1( /3 6
2( /9 6
3( /15 6
4( /21 6

دقيقه 35موازي –) 1فيزيك (
  

انرژي و توان كار،
از ابتداي كار و انرژي 3فصل 

جنبشي تا پايان پايستگي
انيكيانرژي مك

70تا  61هاي  صفحه

كانون برنامة از ها آن مدرسة برنامةكهاستيآموزاندانشمخصوصهاسوالنيابهدادنپاسخ:توجه
 .اند ندادهپاسخيعادتسواالبهواستترعقب

 محل انجام محاسبات
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mv
s

1 40

mv
s

2 5

mدي را از سطح زمين با تن kg4جسمي به جرم  - 158
s

كنيم. اگر  در راستاي قائم به سمت باال پرتاب مي 5
كار نيروي مقاومت هوا در اين  ،باشد J38 با غييرات انرژي پتانسيل گرانشي جسم تا باالترين ارتفاع برابرت

 جايي چند ژول است؟  جابه
1( 88   2( 12   3( 12   4( 88   

kmصورت قائم با تندي  تنة درختي كه بريده شده است، بهباالي  m10از ارتفاع  g100اي به جرم  گلوله - 159
h

به  72
شود. كار نيرويي  در آن فرو رفته و متوقف مي cm80كند،  شود و وقتي به تنة درخت برخورد مي سمت پايين پرتاب مي

Ngكند، چند ژول است؟ (اتالف انرژي نداريم،  كه تنة درخت به گلوله وارد مي
kg

 10(  

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

كه در حال سكون قرار دارد وارد شده و جسم  kg8بر جسمي به جرم  ينيوتون40مطابق شكل زير، نيروي  - 160
برسد. اگر اندازة نيروي اصطكاك وارد بر  vكند تا تندي آن به  جا مي متر جابه 30به اندازة را روي سطح افقي 

 چند متر بر ثانيه است؟  vباشد،  N10جسم 
1( 10   2( 5 3   
3( 30   4( 15   

mبا تندي  kg5اي به جرم  سطح زمين در حال پرواز است، بسته يمتر 225بالگردي كه در ارتفاع از  - 161
s

20 

m(gنظر از نيروي مقاومت هوا، تندي برخورد بسته به زمين چند متر بر ثانيه است؟  شود. با صرف مي پرتاب )
s

 210  

1( 50   2( 50 2   3( 70   4( 70 2   

mاي با تندي  گلوله - 162
s

ترين فاصله  اي كه گلوله بيش  شود. در لحظه صورت مايل از سطح زمين پرتاب مي به 40

mرا از سطح زمين دارد، تندي آن 
s

چند متر است؟  در اين لحظه، ارتفاع گلوله از سطح زمينباشد.  مي 5

)mg
s

  داريم.)و اتالف انرژي ن 210

1( /37 5   
2( /78 75    
3( /93 25   
4( /112 5   

mدر ارتفاع باالي يك تپه در حال پرواز با تندي ثابت  g800اي به جرم   پرنده - 163
s

است. ارتفاع نوك تپه از  5
هاي جنبشي و پتانسيل گرانشي پرنده در اين ارتفاع (با در نظر  متر بوده و مجموع انرژي 46سطح زمين معادل 

ود از نوك تپه و است. اگر پرنده، ارتفاع خ  J26پتانسيل گرانشي) معادل با  أگرفتن نوك تپه به عنوان مبد
برابر كرده و مبدأ انرژي پتانسيل گرانشي را سطح زمين در نظر بگيريم، مجموع  2تندي حركت خود را 

N(gشود؟  هاي جنبشي و پتانسيل آن در اين حالت چند ژول مي انرژي )
kg

 10  

1( 440   2( 420   3( 52   4( 72   

mگرم را با تندي  500جسمي به جرم  - 164
s

كنيم.  صورت قائم به سمت پايين پرتاب مي از ارتفاعي به 10

2هنگامي كه جسم 
شود. ارتفاع اولية آن چند متر  مي J225كند، انرژي جنبشي آن  طي مياين ارتفاع را  5

Ng(بوده است؟ 
kg

   نظر كنيد.) و از نيروي مقاومت هوا صرف 10

1( 200   2( 175   3( 100   4( 66   

  محل انجام محاسبات
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mاي با تندي  وزنه زير   مطابق شكل - 165
s

برابـر بـا    B نقطـة از گذرد. اگر تندي آن هنگام عبـور   مي Aاز نقطة 2
m
s

 .)اصطكاك مسير ناچيز است(چند متر بر ثانيه خواهد بود؟  Cبور از نقطة باشد، تندي آن هنگام ع 14

1( 10   
2( 8   
3( 6   
4( 12   

mبه جرم  B ةو گلول mبه جرم  A ة، گلولزير مطابق شكل - 166
 vي يكسان ها ي با تند يرا از ارتفاع يكسان 2

v)كنيم. در مورد تندي  پرتاب مي ) نيكي و انرژي مكا(E) كـدام   ،زمـين سطح رسيدن به  ةدو گلوله در لحظ
  نظر كنيد.) است؟ (از اتالف انرژي صرفدرست گزينه 
1 (v  ،يكسانE يكسان  
2 (v  ،يكسانE متفاوت  
3 (v متفاوت ،E يكسان  
4 (v متفاوت ،E  متفاوت  

) عبـور  Aشده (نقطة  از وضعيت نشان داده vمتر با تندي  25/1مطابق شكل زير، گلولة آونگي به طول  - 167
چند متر بر ثانيه باشد تا آونگ بتواند به وضـعيت افقـي برسـد؟ (از     Aكند. كمترين مقدار تندي در نقطة  مي

37نظر شود،  جرم نخ آونگ و مقاومت هوا صرف 0 8cos /  10و Ng
kg

 ( 

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

mجسمي با تندي  - 168
s

ترين  شود و بيش دار بدون اصطكاكي به سمت باال پرتاب مي از پايين سطح شيب 5

d2است. وقتي جسم  dجايي آن روي سطح  بهجا
mشود، تندي آن به چند  جا مي دار جابه روي سطح شيب 5

s
 

m(gرسد؟  مي )
s

 210  

1( 5 3   
2( 15   
3( 30   
4( 10 3   

mاولية  تندياي از سطح زمين با  گلولهخأل،  شرايطدر  - 169
s

شود. در  طرف باال پرتاب مي و در راستاي قائم به 20

1رژي جنبشي گلوله مسير حركت گلوله، ان  حسب متر از باالترين نقطة اي بر چه فاصله
انرژي پتانسيل گرانشي  4

mg(آن است؟ 
s

  عنوان مبدأ انرژي پتانسيل گرانشي در نظر گرفته شود.) و سطح زمين به 210

1( 20   2( 16   3( 12   4( 4   
 تنديكند. اين جسم با  به زمين برخورد مي v تنديشود و با  از سطح زمين رها مي h1جسمي از ارتفاع  - 170

رسد. با  مي h2كند و به ارتفاع  سمت باال حركت مي برخورد با زمين، به تنديتر از  درصد كم 25برابر با 

h حاصلنظر از مقاومت هوا،  صرف
h

2
1

 كدام است؟  

1 (3
4   2 (9

32   3 (9
16   4 (1

4  

  محل انجام محاسبات
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 …اكسيد  ردپاي كربن دي - 171

  به سبك زندگي انسان وابسته نيست.  )1
  نفت خام است.  سوختن همان مقدار تر از گاز طبيعي بيش مقداري در سوختن) 2
  طي چند سال اخير و با پيشرفت صنعت، كاهش يافته است.  )3
 يابد.  و مراقبت از گياهان، حفظ و توسعة مزارع، كاهش مي با كاشتن )4

 ؟ باشد نميدر هواكره  CO2 گاز هاي زير ناشي از افزايش كدام يك از پديده - 172
  شود.  ميآغاز  زودترسال گذشته در حدود يك هفته  50نسبت به  زمين، كرة شمالي فصل بهار در نيم) 1
   كاهش ميزان بازتابش پرتوهاي فروسرخ گسيل شده از زمين) 2
  كرة شمالي و باال آمدن سطح آب درياها ها در نيم ها و برف ذوب شدن يخ )3
  اي در هواكره تشديد اثر گلخانه )4

 درست است؟  ،هاي زير كدام يك از گزينه - 173
  است.  غيرآبي هاي رسوب، مذاب و محلول ترتيب مربوط به حالت به (aq)و  (l)، (s)نمادهاي ) 1
  هاي شيميايي با تغيير رنگ، مزه و ايجاد نور و صدا همراه هستند.  همة واكنش) 2
  شود.  يها همانند معادلة نمادي، حالت فيزيكي مواد نوشته م واكنشنوشتاري   در معادلة )3

 اتمسفر است.  300نشان دهندة انجام واكنش در فشار  atm300نماد  )4

 اند؟  درست رد از مطالب زيرچند مو - 174
  جدا كند.  H2و  N2الف) هابر به كمك فرايند تقطير توانست آمونياك را از مخلوط گازهاي 

  پذير است.  هابر در دما و فشار اتاق نيز انجام ب) واكنش تهية آمونياك به روش 
  شوند.  طور كامل مصرف نمي ها به پ) در فرايند هابر، واكنش دهنده

 . شد صورت مايع از مخلوط جدا مي در فرايند هابر با كاهش دماي مخلوط واكنش ابتدا گاز نيتروژن بهت) 
1 (1   2 (2   3( 3   4( 4  

N)كدام گزينة زير در مورد گاز نيتروژن  - 175  درست است؟  2(
  آرگون دارد. بت به نس تري پذيري كم ترين جز هواكره بوده و واكنش فراوان) 1
  دهد.  ميهيدروژن واكنش  گاز در شرايط اتاق بااكسيژن،  گاز همانند) 2
  استفاده كرد.  اثر عنوان جو بي به توان از آن شود، مي ايجاد تغيير شيميايي مي عاملهايي كه اكسيژن  در محيط )3
  . كنند طور مستقيم به خاك تزريق مي آن را به عنوان كود شيميايي به )4

  صورت زير است: يد انرژي در بدن بهواكنش اكسايش گلوكز براي تول نشدةموازنه معادلة  - 176

C H O (aq) O (g) CO (g) H O(l)  6 12 6 2 2 2   
3/به ازاي اكسايش    ؟ توان آن را متراكم كرد كه از نظر فيزيكي مي شود توليد مي مادهگرم گلوكز چند مول  6

(C , O , H : g.mol )   112 16 1   
1 (/0 12   2 (/1 2   3 (/0 72   4 (/7 2  

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

شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل ازهدف
  خود را بنويسيد: 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  عادي - ) 1( شيمي
  

  

  ردپاي گازها در زندگي
از ابتداي  2فصل 
هاي شيميايي و  واكنش

قانون پايستگي جرم تا 
  پايان فصل 

  84تا  61هاي  صفحه
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 باشند؟  مي نادرستچند مورد از مطالب زير   - 177

  دهند.  واكنش مي MgO يا CaOآن را با  آليبه مواد  CO2ها و مراكز صنعتي براي تبديل  در نيروگاه الف)
  پذيرند.  تخريب باشند كه زيست سبز مي  هايي از سوخت هاي گياهي نمونه اتان و روغن ب)
  . محيطي را در نظر بگيريم و زيست ، اجتماعيتصاديهاي اق توسعه پايدار يعني در توليد هر فراورده همة هزينه پ)
 اكسيد هستند.   مواد هستند، جاهاي مناسبي براي دفن گاز كربن دي اين هاي قديمي نفت كه خالي از هاي قديمي گاز و چاه ميدان ت)

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

 25كنيم تا حجم سيلندر  خارج  دما و فشار ثابت را در دارد. چند گرم از اين گاز گرم گاز بوتان در سيلندري با پيستون متحرك وجود 30 - 178
 درصد كاهش يابد؟

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

Li) هواي فضاپيماها طبق واكنش زير از يك تركيب يوني به نام ليتيم پراكسيد  ةتصفيجهت  - 179 O )2 شود. در صورتي كه هر فضانورد  استفاده مي 2
1/در هر ساعت  چند  روز براي يك فضانورد از طريق اين واكنش تقريباً اكسيد توليد كند، مقدار اكسيژن توليد شده در يك شبانه  ليتر كربن دي 25

O)اتمسفر در نظر بگيريد.)  1و  C22 با ليتر خواهد بود؟ (دما و فشار درون فضاپيما را ثابت و به ترتيب برابر g.mol ) 116  

Li O (s) CO (g) Li CO (s) O (g)  2 2 2 2 3 22 2 2  
1 (30   2 (15   3( 14   4( 28  

 درست است؟ دام عبارات زير ك - 180

  اكسيژن است.   هاي ظرفيتي در مولكول اوزون دو برابر تعداد الكترون  هاي ظرفيتي در مولكول تعداد الكترونالف) 
  باشد.  هاي پيوندي در مولكول اكسيژن مي الكترون جفتاوزون سه برابر تعداد   هاي ناپيوندي در مولكول ب) نسبت تعداد الكترون

  شود.  به مايع تبديل مي تر آسان، گاز اوزون با كاهش دمااست بنابراين  تر پ) نقطه جوش اوزون نسبت به اكسيژن بيش
  شوند. اكسيدهاي نيتروژن از واكنش گاز نيتروژن و اكسيژن در درون موتور خودروها و در دماي باال ايجاد مي ت)

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

 ؟ است نادرست هاي زير چند مورد از عبارت - 181

  همانند اليه پالستيكي براي گلخانه است.   الف) نقش اليه اوزون براي زمين
  . شود اي مي گاز طبيعي موجب كاهش اثر گلخانه ياستفاده از سوخت هيدروژن به جاب) 

  تر است.  د، بيششو كه به وسيلة هواكره جذب مي مقداريشود از  پ) مقداري از پرتوهاي خورشيدي كه به وسيلة زمين جذب مي
  3 )4  2 )3  1) 2  صفر) 1

  … جز به ،هستند نادرستهاي زير  همة عبارت - 182
  ماند.  با افزايش مقدار يك گاز در دما و فشار ثابت، حجم گاز بدون تغيير باقي مي) 1
  . ها برابر است نسبت چگالي دو گاز با نسبت جرم مولي آن، كسانيدر دما و فشار ) 2
  شود.  حجم گاز دو برابر ميدر فشار ثابت،  C40به  C20با رساندن دماي يك گاز از  )3
  .بستگي دارد ها آن مقدارتنها به  ،حجم گازها در فشار ثابت )4

 اند؟  چند مورد از مطالب زير درست است، راتوسفرتاسكه مربوط به چرخة گاز اوزون در الية  ه شكل مقابلبا توجه ب - 183

  . تري نسبت به اكسيژن دارد پذيري بيش و واكنش جرم مولي xگاز الف) 
Hو  CO2وسط گازهاي مشابه پرتوهاي بازتاب شده ت zطول موج پرتو ب)  O2 است اي در اثر گلخانه .  
  تري دارد.  انرژي بيش yنسبت به  z پ)

 . شود داري انرژي آزاد ميمق xزمان با توليد ماده  در بخشي از اين چرخه، همت) 
1 (1   2 (2  3( 3   4( 4 
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هاي مختلف  روز را كه در حالت ز يك شبانههاي مختلف ا ) يك گلخانه در يك روز زمستاني در ساعتCجدول زير تغييرات دماي (برحسب  - 184
 است؟  نادرستدهد با توجه به آن چه تعداد از مطالب زير  گيري شده، نشان مي اندازه

  روز ساعت شبانه  4  8  12  16  20  24
  حالت اول  2  5  7  6  4  3
  حالت دوم  14  5/14  14  5/14  5/13  14
  حالت سوم  15  5/15  15  5/15  5/14  15

  دهد.  پالستيكي گلخانه نشان مي ةنبود الي وط به تغييرات دما در بيرون گلخانه است و تغييرات دما را درالف) حالت اول مرب
  ب) حالت دوم مربوط به تغييرات دما در درون گلخانه و تقريباً همانند اثر گازهاي هواكره بر روي دماي كره زمين است.

اي در  م شده باشد، اين تغييرات تقريباً همانند اثر افزايش مقدارگازهاي گلخانهپ) اگر افزايش ضخامت اليه پالستيكي درحالت سوم انجا
  كره است.  هوا

 صفر )4   3 )3   2) 2   1) 1

 شده است؟ بيان  از راست به چپترتيب  بهدو سوال زير در كدام گزينه  صحيح پاسخ - 185

  شود؟  در استراتوسفر، اين گاز در اثر برخورد فرابنفش تمام نمي O3الف) چرا با وجود مقدار كم گاز 
 ؟ كنند  ها و سبزيجات استفاده مي چرا در صنعت از گاز اوزون براي گندزدايي ميوهب) 

  است.  O2تر از  بيش O3نقطه جوش - شود در اثر رعد و برق دوباره ايجاد مي) 1
  است.  O2تر از  بيش O3پذيري  واكنش –پذير است  واكنش برگشت) 2
3( O3  پذيري  واكنششود ـ  وارد الية استراتوسفر مي هاي باالتر اليهازO3 تر از  بيشO2 .است  
  يابد. در دماي باال انحالل مي – سازند مجدداً با هم واكنش داده و اين گاز را مي O3هاي حاصل از تجزيه فراورده )4

؟ ي رنگ استا  ه قهو )D يا B(اند؟ كدام گاز  ترتيب كدام ها به در اين واكنش Cو  A .دهد تروپوسفري را نشان مي مراحل توليد اوزون مقابل هاي واكنش - 186
 اند.) موازنه نشده» پ«و » ب«هاي  (واكنش

AN (g) O (g) NO(g) 2 2   (الف2

NO(g) O (g) B(g) 2ب)  
CB(g) O (g) D(g) O (g)  2  (پ 3

         Bنور خورشيد ـ   رعد و برق ـ) D       2نور خورشيد ـ رعد و برق ـ ) 1
  Dرعد و برق ـ نورخورشيد ـ  )B        4نور خورشيد ـ رعد و برق ـ  )3

گرم واكنشگر را  m دهيم و با افزودن مواد مختلف مورد نياز براي انجام يك واكنش پيچيده مجموعاً را روي ترازويي قرار مي ظرف سربازي - 187
از اتمام واكنش عدد ترازو چه  شود. بعد هاي فيزيكي توليد مي هايي با تمامي انواع حالت وردهان واكنش فركنيم. طي انجام اي درون بشر خالي مي

 كند؟  تغييري مي

  شود.  تر مي كم) 2    شود.  تر مي بيش) 1
 ممكن است رخ دهد.  حالتبسته به واكنش هر سه  )4  كند.  بنا به قانون پايستگي جرم، تغييري نمي )3

 شده در واكنش اول و دوم چند است؟گاز اكسيژن توليد  ضرايب استوكيومتريهاي زير پس از موازنه، مجموع  كنشدر معادله وا - 188

I) TiO ICl TiCl I O   2 3 4 2 2   
II) I O BrF IF O Br   2 5 3 5 2 2  

1 (12   2 (14   3( 16   4( 18   

O)است؟  نادرست، كدام مقايسه در مورد گازهاي نيتروژن و اكسيژن STPدر شرايط  - 189 , N : g.mol )  116 14  

Nحجم: يك گرم ) 1 Nجرم: يك ليتر ) O2   2يك گرم  2    O2يك ليتر  2
Oگرم  16تعداد ذرات :  )3 Oچگالي: يك مول  )N2   4گرم  27   N2يك مول  2
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ازاي سوختن هر گرم  (بهباشند؟  درست مي سنگ، هيدروژن و گاز طبيعي هاي بنزين، زغال در ارتباط با سوخت ز مطالب زيرچند مورد ا - 190
 شود.) كيلوژول انرژي آزاد مي 143هيدروژن 

 12مجموع  در ،كند مي ازاي مصرف يك گرم از آن توليد  ترين گرما را به كه كم اي ماده سوختن ناقص هاي حاصل از وردهافرساختار لوويس الف) 
  جفت الكترون ناپيوندي دارند. 
/ سوختنب) گرماي آزاد شده به ازاي  mL0 7/سوخت هيدروژن، برابر  5 )Hژول است.  15 g.L ) 2

11   
  . تر است سنگ از سايرين بيش غالهاي حاصل از سوختن ز تنوع فراوردهپ) 

  تواند باعث ايجاد باران اسيدي شود. سنگ مي ت) يكي از گازهاي حاصل از سوختن زغال
1 (1   2 (3   3( 4   4( 2  

 

  
  

 …اكسيد  ردپاي كربن دي - 191
  ) به سبك زندگي انسان وابسته نيست. 1
  تر از سوختن همان مقدار نفت خام است.  در سوختن مقداري گاز طبيعي بيش) 2
  طي چند سال اخير و با پيشرفت صنعت، كاهش يافته است.  )3
 يابد.  با كاشتن و مراقبت از گياهان، حفظ و توسعة مزارع، كاهش مي )4

 ؟ باشد نميدر هواكره  CO2 گاز هاي زير ناشي از افزايش كدام يك از پديده - 192
  شود.  سال گذشته در حدود يك هفته زودتر آغاز مي 50كرة شمالي زمين، نسبت به  ) فصل بهار در نيم1
  سيل شده از زمين كاهش ميزان بازتابش پرتوهاي فروسرخ گ) 2
  كرة شمالي و باال آمدن سطح آب درياها ها در نيم ها و برف ذوب شدن يخ )3
 اي در هواكره  تشديد اثر گلخانه )4

 هاي زير، درست است؟  كدام يك از گزينه - 193
  هاي رسوب، مذاب و محلول غيرآبي است.  ترتيب مربوط به حالت هب (aq)و  (l)، (s)) نمادهاي 1
  هاي شيميايي با تغيير رنگ، مزه و ايجاد نور و صدا همراه هستند.  همة واكنش) 2
  شود.  ها همانند معادلة نمادي، حالت فيزيكي مواد نوشته مي نوشتاري واكنش در معادلة  )3
 اتمسفر است.  300نشان دهندة انجام واكنش در فشار  atm300نماد  )4

اكسيد با توجه  ردپاي كربن ديمقايسه ميزان  ةكدام گزينه دربار .هاي گوناگون و از منابع مختلف توليد كرد توان به روش برق خانگي را مي - 194
 به منبع توليد برق درست است؟

  زغال سنگ نفت خام  گاز طبيعي  باد  گرماي زمين انرژي خورشيد ) 1
  نفت خام زغال سنگ   طبيعي گازانرژي خورشيد گرماي زمين باد ) 2
  زغال سنگنفت خام گاز طبيعي انرژي خورشيد گرماي زمين باد  )3
 زغال سنگ نفت خام گاز طبيعي باد انرژي خورشيد  گرماي زمين  )4

نيز وجود دارد و اين  …ها  اند و در ساختار آن مانند نشاسته ساخته شده …هستند كه بر پايه مواد ليمرهايي پهاي سبز  پالستيك - 195
 شوند.  تجزيه مي …ها در زمان  پالستيك

  كوتاهينفتي ـ اكسيژن ـ نسبتاٌ ) 2  كوتاهي نسبتاً گياهي ـ اكسيژن ـ ) 1
 ـ كربن ـ طوالني  نفتي )4     گياهي ـ كربن ـ طوالني )3

 كند؟ تن زير را به درستي كامل ميكدام گزينه م - 196
در آن قرار دارد. مقدار اين گاز در هواكره  …ترين مقدار گاز  است كه بيش …مربوط به منطقه مشخصي از  رو روبهشكل ناحية مشخص شده «

 .» هواكره دارند  با خواص دومين گاز فراوان …خواص هاي آن  است و مولكول …
   مشابهكسيژن ـ زياد ـ ا ـ  تروپوسفر) 1
   متفاوتـ  ناچيزاكسيد ـ   تروپوسفر ـ كربن دي) 2
   مشابهـ  ناچيزاستراتوسفر ـ اوزون ـ  )3
  متفاوتاستراتوسفر ـ اوزون ـ ناچيز ـ  )4

 كانون برنامة از ها آن مدرسة برنامة كه استي آموزان دانش صوصمخ ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه  موازي   - )1( شيمي
 .اندندادهپاسخيعادتسواالبهواستترعقب

  دقيقه 20
  

  

  ردپاي گازها در زندگي
هاي از ابتداي واكنش 2فصل 

شيميايي و قانون پايستگي 
جرم تا پايان اوزون، دگرشكلي

  از اكسيژن در هواكره
   76تا  61هاي  صفحه
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 باشند؟  مي نادرستچند مورد از مطالب زير  - 197
  دهند.  واكنش مي MgOيا  CaOبه مواد آلي آن را با  CO2ها و مراكز صنعتي براي تبديل  الف) در نيروگاه
  پذيرند.  تخريب باشند كه زيست سبز مي  هايي از سوخت هاي گياهي نمونه ب) اتان و روغن

  محيطي را در نظر بگيريم.  تزيس ، اجتماعيهاي اقتصادي پ) توسعه پايدار يعني در توليد هر فراورده همة هزينه
 اكسيد هستند.   هاي قديمي نفت كه خالي از اين مواد هستند، جاهاي مناسبي براي دفن گاز كربن دي هاي قديمي گاز و چاه ت) ميدان

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

 …طول موج  ،در هواكره شده و اين پرتوها از پرتوهاي تابش شده از خورشيد …كه باعث بازتابش پرتو است اي  گازهاي گلخانهاز جمله …  - 198
 دارند.  …و انرژي 

1 (CO2  2  تري  كمـ  بلندترـ فرابنفش ـ (H O2 تري  ـ كم بلندترخ ـ ـ فروسر  
3( CO2  4  يتر ـ بيش تر كوتاهـ فروسرخ ـ( H O2  تري ـ بيش تر كوتاهـ فرابنفش ـ 

 ؟ هاي زير، دربارة قانون پايستگي جرم صحيح است  چند مورد از عبارت - 199
  وط واكنش، ثابت و بدون تغيير است. جرم كل مواد موجود در مخل ،در يك ظرف سر بسته الف)

  ها برابر است.  هاي فراورده ها با مجموع شمار مولكول هاي واكنش دهنده ب) مجموع شمار مولكول
  ها برابر است.  ها با مجموع جرم فراورده دهنده پ) مجموع جرم واكنش

 هاي هر عنصر در دو سوي معادله واكنش، يكسان است.  ت) شمار اتم
1(4   2( 3   3( 2   4( 1  

 كدام عبارات زير درست است؟  - 200
  اكسيژن است.   هاي ظرفيتي در مولكول اوزون دو برابر تعداد الكترون  هاي ظرفيتي در مولكول الف) تعداد الكترون

  باشد.  هاي پيوندي در مولكول اكسيژن مي اوزون سه برابر تعداد جفت الكترون  هاي ناپيوندي در مولكول تعداد الكترون ب) نسبت
  شود.  تر به مايع تبديل مي تر است بنابراين با كاهش دما، گاز اوزون آسان پ) نقطه جوش اوزون نسبت به اكسيژن بيش
 شوند.  ن و اكسيژن در درون موتور خودروها و در دماي باال ايجاد ميت) اكسيدهاي نيتروژن از واكنش گاز نيتروژ

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

 است؟  نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت - 201
  همانند اليه پالستيكي براي گلخانه است.   الف) نقش اليه اوزون براي زمين

  شود.  اي مي گاز طبيعي موجب كاهش اثر گلخانه يوژن به جاب) استفاده از سوخت هيدر
  تر است.  شود، بيش شود از مقداري كه به وسيلة هواكره جذب مي پ) مقداري از پرتوهاي خورشيدي كه به وسيلة زمين جذب مي

  3 )4  2 )3  1) 2  ) صفر1

 ؟ باشد نميچه تعداد از عبارات زير صحيح  - 202
  رسيد.  مي K255الف) در صورت نبود هواكره ميانگين دماي كره زمين به 

   ميزان تغييرات دما در درون گلخانه برخالف بيرون آن كم است.ب) 
  وژن يافت كرد. هيدر فرايند سوختنتوان در  اي را مي گازهاي گلخانهيكي از پ) 
 . دارد را در واكنش توليد آب از گازهاي هيدروژن و اكسيژن پالتين نقش كاتاليزگرت) 

 3 )4  2 )3  1 )2  صفر )1

 اند؟  توسفر است، چند مورد از مطالب زير درستبا توجه به شكل مقابل كه مربوط به چرخة گاز اوزون در الية استرا - 203
  تري نسبت به اكسيژن دارد.  پذيري بيش جرم مولي و واكنش xالف) گاز 

Hو  CO2مشابه پرتوهاي بازتاب شده توسط گازهاي  zب) طول موج پرتو  O2 است.  اي در اثر گلخانه  
  تري دارد.  انرژي بيش yنسبت به  z پ)

 شود.  مقداري انرژي آزاد مي xزمان با توليد ماده  ت) در بخشي از اين چرخه، هم
1 (1   2 (2  3( 3   4( 4 
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هاي مختلف  روز را كه در حالت هاي مختلف از يك شبانه ) يك گلخانه در يك روز زمستاني در ساعتCجدول زير تغييرات دماي (برحسب  - 204
 است؟  نادرستدهد با توجه به آن چه تعداد از مطالب زير  ده، نشان ميگيري ش اندازه

  روز ساعت شبانه  4 8 12 16  20  24
  حالت اول  2 5 7 6  4  3
  حالت دوم  14 5/14 14 5/14  5/13  14
  حالت سوم  15 5/15 15 5/15  5/14  15

  دهد.  را در نبود الية پالستيكي گلخانه نشان ميالف) حالت اول مربوط به تغييرات دما در بيرون گلخانه است و تغييرات دما 
  ب) حالت دوم مربوط به تغييرات دما در درون گلخانه و تقريباً همانند اثر گازهاي هواكره بر روي دماي كره زمين است.

  كره است.  اي در هوا دارگازهاي گلخانهپ) اگر افزايش ضخامت اليه پالستيكي درحالت سوم انجام شده باشد، اين تغييرات تقريباً همانند اثر افزايش مق
 صفر )4   3 )3   2) 2   1) 1

 ترتيب از راست به چپ بيان شده است؟  پاسخ صحيح دو سوال زير در كدام گزينه به - 205
  شود؟  در استراتوسفر، اين گاز در اثر برخورد فرابنفش تمام نمي O3الف) چرا با وجود مقدار كم گاز 

 كنند؟   ها و سبزيجات استفاده مي ب) چرا در صنعت از گاز اوزون براي گندزدايي ميوه
  است.  O2تر از  بيش O3نقطه جوش - شود ) در اثر رعد و برق دوباره ايجاد مي1
  است.  O2تر از  بيش O3پذيري  واكنش –پذير است  واكنش برگشت) 2
3( O3 پذيري  شود ـ واكنش وارد الية استراتوسفر مي هاي باالتر از اليهO3 از  تر بيشO2 .است  
 يابد.  در دماي باال انحالل مي –سازند  مجدداً با هم واكنش داده و اين گاز را مي O3هاي حاصل از تجزيه فراورده )4

رنگ است؟  اي  ه قهو )Dيا  B(اند؟ كدام گاز  ترتيب كدام ها به در اين واكنش Cو  Aدهد.  هاي مقابل مراحل توليد اوزون تروپوسفري را نشان مي واكنش - 206
 اند.) موازنه نشده» پ«و » ب«(واكنش هاي 

AN (g) O (g) NO(g) 2 2   (الف2
NO(g) O (g) B(g) 2)ب  

CB(g) O (g) D(g) O (g)  2  (پ 3
         Bنور خورشيد ـ   رعد و برق ـ) D       2) نور خورشيد ـ رعد و برق ـ 1
  Dرعد و برق ـ نورخورشيد ـ  )B        4نور خورشيد ـ رعد و برق ـ  )3

گرم واكنشگر را درون بشر  mدهيم و با افزودن مواد مختلف مورد نياز براي انجام يك واكنش پيچيده مجموعاً  ظرف سربازي را روي ترازويي قرار مي - 207
 كند؟  شود. بعد از اتمام واكنش عدد ترازو چه تغييري مي توليد ميهاي فيزيكي  هايي با تمامي انواع حالت كنيم. طي انجام اين واكنش فراورده خالي مي

  شود.  تر مي كم) 2    شود.  تر مي ) بيش1
 بسته به واكنش هر سه حالت ممكن است رخ دهد.  )4  كند.  بنا به قانون پايستگي جرم، تغييري نمي )3

 ز اكسيژن توليد شده در واكنش اول و دوم چند است؟هاي زير پس از موازنه، مجموع ضرايب استوكيومتري گا در معادله واكنش - 208
I) TiO ICl TiCl I O   2 3 4 2 2   
II) I O BrF IF O Br   2 5 3 5 2 2  

1 (12   2 (14   3( 16   4( 18   
 كند؟  ) پس از موازنه، كدام گزينه جملة داده شده را به درستي تكميل ميII) و (Iهاي ( با توجه به واكنش - 209

I) Al O NaOH HF Na AlF H O   2 3 3 6 2   
II) Fe O CO Fe CO  2 3 2   

 » ) است.IIدر واكنش ( …برابر ضريب  …) Iدر واكنش ( …ضريب «
1 (Al O2 Feـ دو ـ  3 O2 3   2 (HF ـ سه ـ CO   
3( H O2  ـ سه ـCO2     4( NaOH ـ دو ـ Fe  

ازاي سوختن هر گرم  باشند؟ (به سنگ، هيدروژن و گاز طبيعي درست مي الهاي بنزين، زغ چند مورد از مطالب زير در ارتباط با سوخت - 210
 شود.) كيلوژول انرژي آزاد مي 143هيدروژن 

 12مجموع  كند در ازاي مصرف يك گرم از آن توليد مي  ترين گرما را به اي كه كم هاي حاصل از سوختن ناقص ماده فرآوردهساختار لوويس الف) 
  جفت الكترون ناپيوندي دارند. 
/ سوختنب) گرماي آزاد شده به ازاي  mL0 7/سوخت هيدروژن، برابر  5 )Hژول است.  15 g.L ) 2

11   
  تر است.  سنگ از سايرين بيش هاي حاصل از سوختن زغال پ) تنوع فراورده
  تواند باعث ايجاد باران اسيدي شود. سنگ مي هاي حاصل از سوختن زغالت) يكي از گاز

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

  هاي كدام درس عمومي در آزمون امروز بهتر بود؟ كيفيت سوال - 211
  ) 1) زبان انگليسي (4  ) 1) دين و زندگي (3  )     1) عربي، زبان قران (2  )  1ي و نگارش () فارس1

  هاي كدام درس اختصاصي در آزمون امروز بهتر بود ؟ كيفيت سوال - 212
 )1) شيمي (4  ) 1) فيزيك (3  )     1شناسي ( ) زيست2  )  1) رياضي (1
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  گذاري دو  درس  و گو با پشتيبان دربارة هدف گفت               
  وگو كرد؟  درس گفت 2گذاري  آيا پشتيبان شما در تماس تلفني خود با شما دربارة هدف - 287
  درس صحبت نكرديم. 2گذاري  خير، در اين نوبت دربارة هدف )1
  پشتيبان با من تماس تلفني نگرفت. )2
  مؤثر بود.  درس، از لحاظ زمان كافي و از لحاظ كيفيت كامالً 2گذاري  ما دربارة هدفوگوي  گفت )3
  درس صحبت كرد. 2گذاري  ) پشتيبان با من دربارة هدف4

   انـي پشتيبـتلفنتمـاس                
   با شما تماس تلفني گرفته است؟كنون  تا از آزمون گذشتهآيا پشتيبان شما  - 288
  .لفني نگرفتندتماس ت) خير، ايشان 1
  .تماس تلفني گرفتند) بله، ايشان 2
   بود. در حد خوب و كافيمحتوا  از لحاظودقيقه)  5(در حد ) بله، تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني3
  بود.  در حد عاليمحتوا  از لحاظودقيقه)  5(بيش از تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني ،) بله4

  تماس تلفني:چه زمانـي؟
  با شما تماس گرفت؟  چه زمانـيپشتيبان  - 289
 ).(قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق كرده بوديمطبق توافق قبليدر زمان مناسب ) 1
 ).تماس گرفت(البته قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم زمان مناسبدر ) 2
 ) تماس گرفت.پنج شنبه(روز قبل از آزموندر روز ) 3
 تماس گرفت. نامناسب روز يا ساعتدر ) 4

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

  تماس پشتيبان با اوليـا
   شما تماس تلفني داشته است؟ يبا اوليا ونتا كن طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  - 291
                ) بله،يك تماس تلفني مستقل با ايشان داشته است.1
  وگو كرد با والدينم نيز سخن گفت. ) بله،هنگامي كه با من گفت2
                           دانم،شايد تماس گرفته باشد. ) نمي3
  رفته است.من تماس نگ يايشان هنوز با اوليا،) خير4

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

  كالس رفع اشكال
  آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي كنيد؟ - 293
 شركت خواهم كرد.                   پشتيبان خودمبله، امروز در كالس رفع اشكال ) 1
  ).شركت خواهم كرد(زيرا به آن درس نياز بيش تري دارم پشتيبان ديگربله، در كالس ) 2
  )  پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار مي كند اما من امروز شركت نمي كنم.3
  پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار نمي كند.) 4

  شـروع به موقع
  شود؟  شروع مي به موقـعي شما  آيا آزمون در حوزه - 294
    شود. دقيقاً سروقت آغاز مي ) بله، هر دو مورد به موقع و1
  شود. گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي ) پاسخ2
    شود. هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال ) پاسخ3
  نظمي وجود دارد. ) در هر دو مورد بي4

  متأخـرين
  شوند؟ متوقف مي در محل جداگانهآموزان متأخر  آيا دانش - 295
  آزمون (و حتي گاهي اوقات پس از آن) داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند. ) خير، متأسفانه تا زمان شروع1
  شود اما نه به طور كامل ) اين موضوع تا حدودي رعايت مي2
  شود. شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي شوند و بعداً 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

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

  ترك حوزه –پايان آزمون 
  شود؟ داده مي خروج زودهنگامي  اجازه قبل از پايان آزموني شما به داوطلبان  ا در حوزهآي - 297
    شود. ي ترك حوزه داده مي ) بله، قبل از پايان آزمون اجازه1
  ) گاهي اوقات2
  ) به ندرت3
  گاه ) خير، هيچ4

  امروز  ارزيابي آزمـون
  كنيد؟ مي را چگونه ارزيابي كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي  - 298
 ) ضعيف4  ) متوسط  3  ) خوب2   ) خيلي خوب1

  

  ها دقت كنيد. سؤال ةهاي زير، به شمار گويي به سؤالسخدر هنگام پاآموزان گرامي، لطفاًدانشنظرخواهي:
  

 پشتيبــان
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