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 ؟ معناي تمام واژگان صحيح استه، در كدام گزين - 1

  ها، ملكوت: عالم غيب، رايت: فكر و انديشه  اصناف: گونه) 2  شدن : يك مشت از هر چيزي، قرب: نزديكخنيده: خوابيده، قبضه) 1
  ن: گنجينه، خزاي، بعد: دوريتهفرش: ملَك) 4  رو دادن، هيئت: شكل، شبگرد: شب: قراركردن تعبيه) 3

 درست است؟   ها كامالً معني كدام گروه واژه - 2
   آفرينش، فطرت، طبع: سرشتب)   سازي، حقيقت را پنهان كردن  كار بردن، نيرنگ الف) تلبيس: حيله و نيرنگ به

   : فرمانبرداري، اطاعت، فرمانبريت) طوع    ، اقامتگاه، خانقاهآستانهپ) حضرت: 
  الف، ب، ت) 4  الف، پ، ت) 3  ب، پ، ت) 2  الف، ب، پ) 1

 است؟  نادرستامالي كدام گزينه  - 3
  ها امتحان دارد عقيق  جگر دندان فشار / در هجوم تشنگي حرص هرجا غالب افتد بر) 1
   كدامين قد و قامت برخواست يا صنوبر به/  گل صدبرگ ندانم به چه رونق بشكفت) 2
  كردن مهتران را  عفو را / نبوديت نبودي كهتران لّزاگر ) 3
  ساروان بار من افتاد خدا را مددي / كه اميد كرمم همره اين محمل كرد) 4

 امالي تمام واژگان صحيح است؟  در كدام گزينه - 4
  گوناگون در هر مقام بر كار كرد. وسايط  ،آفريد حق تعالي چون اصناف موجودات مي) 1
  .اختيار كردم كه غربت را خطر بسيار است ر كه من نهايت بعدداد كه مرا مببرخاك سوگند ) 2
  .كند ت و كبريايي چندين ناز ميت و خاري با حضرت عزّخاك در كمال مذلّ) 3
  .ونيه بركندياران موالنا به آزار شمس برخاستند و شمس ناگزير دل از غ) 4

 هاي زير درست آمده است؟  براي كامل كردن بيت ترتيببههاي كدام گزينه  امالي واژه - 5
  لف) بر آستانة ميخانه هركه يافت رهي / ز فيض جام مي ( . . . . . ) خانقه دانست ا

  تر است  تر / بوسيدن لب تو به ابرام خوش ب) نظارة رخ تو به ( . . . . . . ) خوب
  ج) با اين همه هر آن كه نه ( . . . . . . ) كشيد از او / هرجا كه رفت هيچكسش محترم نداشت

  اسرار، اصرار، خواري) 4  اصرار، اسرار، خواري) 3  اسرار، اصرار، خاري) 2  خاري اصرار، اسرار،) 1
 آن صحيح نوشته شده است؟  در كدام گزينه نام اثر و پديدآورندة - 6

  وليا: سنايي الاةالدين رازي، تذكر العباد: نجمدالتوحيد: شيخ عبداهللا انصاري، مرصااسرار) 1
  االوليا: عطارةالدين رازي، تذكر د: نجمي، مرصادالعباالدين محمد مولو غزليات شمس: جالل) 2
  التوحيد: محمدبن منور، غزليات شمس: شمس تبريزي، اسراراالوليا: عطارةتذكر) 3
  االوليا: سعدي ةدكني، اسرارالتوحيد: عطار، تذكرالعباد: محمدرضا شفيعي كمرصاد) 4

 در كدام گزينه درست آمده است؟ » ، استعاره، حسن تعليلتضاد تناسب، جناس، امايه« هاي  به لحاظ داشتن آرايهترتيب قرار گرفتن ابيات  - 7
  ابروي من منزل كرد چرخ / در لحد ماه كمان ف) آه و فرياد كه از چشم حسود مهال

  رض يا رب كه همدستان شوند / خاطر مجموع ما زلف پريشان شما غب) كي دهد دست اين 
  كاسه در آخر بكشد مهمان را مطلب / كان سيه ردون به در و نانج) برو از خانة گ

  حمرا افتاد  برآورد نفير / دود دل در جگر اللةد) بلبل سوخته از بس كه 
   روي كه عمل بر مجاز كردحقيقت شود پديد / شرمنده ره ههـ) فردا كه پيشگا

  ، دالف، هـ، ب، ج) 4  د، الف، ج، ب، هـ) 3  د، ب، هـ، ج، الف) 2  الف، ب، ج، د، هـ) 1
 شود؟  ها ديده مي در بيت زير كدام آرايه - 8

  » چو جام / ني گرت زخمي رسد آيي چو چنگ اندر خروش با دل خونين لب خندان بياور هم«
  تناقض –ايهام تناسب  –مجاز  –جناس ) 2    مجاز  –تضاد  –آرايي  واج –تشبيه ) 1
  نظير مراعات –كنايه  –ايهام تناسب  –تشبيه ) 4    استعاره  –جناس  –كنايه  –تناقض ) 3

 ؟ شود نميكدام آرايه در بيت زير ديده  - 9
  »قرار  آسمان بر تو عاشق است چون من / الجرم همچو منش نيست«
  تشخيص) 4  تشبيه) 3  جناس) 2  حسن تعليل ) 1
  
  
  

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2فارسي (هاي درس  گويي به سؤال طفاً قبل از شروع پاسخل

  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        

 

  ادبيات غنايي
  ادبيات سفر و زندگي

  (در كوي عاشقان)
  74تا  51ي ها صفحه

دقيقه 15  )2(فارسي

آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدف   

 

         
  ا فراموش نكنيد.ها ر گيرد، مربوط به ايندرس است. شنبه درس فارسي است. تمام مطالب جديد كه روي سايت قرار مي مختصروز شنبه در سايت كانون 
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 در متن زير چند نقش تبعي وجود دارد؟  -10
فرستادة خدا، امام  ،مصطفي (ص) حضرت محمد ،بنابر حديث معتبررگذشتند. هجري د 61امام سوم شيعيان، در دهم محرم سال  ،بن علي (ع)حسين«

  »الجنه ناميدند.ام دوم شيعيان، را سيدا شباب اهلام ،حسين(ع) و امام حسن(ع)
1 (4  2 (3  3 (2  4 (5  
 ؟ در كدام گزينه آمده است ترتيببهدر بيت زير، شده هاي مشخصنقش واژه  -11

  » نداشت دوديگشت جايي كاشتي  فروزان يآهي زدم / ك اوگشت اگر در بزم  غالب عشق«
  مفعول –مسند  –اليه  مضاف –مسند  –نهاد ) 2    نهاد –قيد  –مفعول  –مسند  –نهاد ) 1
  مفعول  –مسند  –نهاد  –اليه  مضاف –مسند ) 4  نهاد - مفعول  –مسند  –اليه  مضاف –مسند ) 3
 شود.  ب ديده ميگزينة . . . . جملة مرك جزبهها  در همة گزينه -12

  ها  باران ساحل شب تاريك و بيم موج و گردابي چنين هايل / كجا دانند حال ما سبك) 1
  صرف شد ايام شبابت  طتا در ره پيري به چه آيين روي اي دل / باري به غل) 2
  اي ندارم / نوشيدن بحر چون توانم  چون طاقت قطره) 3
  وي او چون روز گردد روشنش آفتاب ر هاي مرا / ز داند حال شبگر ن گر مالمت) 4
 با توجه به بيت زير كدام گزينه درست است؟  -13

  »فرستمت ساقي بيا كه هاتف غيبم به مژده گفت / با درد صبر كن كه دوا مي«
  نقش متمم دارد. » م«ضمير ) 2  ترتيب نهاد و منادا هستند.  به» هاتف«و  »ساقي«كلمات ) 1
  دو مفعول و يك مسند وجود دارد. در بيت، ) 4    ارد. يك نقش تبعي وجود د ،در بيت) 3
 كدام بيت با اين سرودة حافظ ارتباط معنايي دارد؟  -14

  » الحاني است / روم به گلشن رضوان كه مرغ آن چمنمچنين قفس نه سزاي چو من خوش«
  گردد به گلشن شبنم از آغوش مهر / هركه صائب محو آن شيرين شمايل مانده ماند بر نمي) 1
  چو بلبل زان نكردم باز ميلِ گلشن كويت / كه چون رفتم به زاغان دادي اي گل آشيانم را ) 2
  بر شاخ وجود بنده مرغي است / منسوب به آشيانة تو ) 3
  از راه نظر مرغِ دلم گشت هواگير / اي ديده نگه كن كه به دام كه در افتاد ) 4
 ؟ نداردتناسب » له قَوالً ليناً. ، فَقُواليطَغَ هنَّاذهبا الي فرعونَ إِ«آية كدام گزينه با  -15

  گذرد روزگار مسكينمآخر چو بگذري روزي / كه چون هميبپرس حال من ) 1
  به نرمي ز دشمن توان كرد دوست / چو با دوست سختي كني دشمن اوست ) 2
   ماخاك در ديدة دشمن به مدارا زدهدشت؟ /  سنگ به همواريچه كند سيل گران) 3
  چو شايد گرفتن به نرمي ديار / به پيكار خون از مشامي ميار ) 4
 تناسب معنايي دارد؟  ابياتبا كدام » ن درد را دوا كنيكان را دوا نباشد / پس من چگونه گويم كا دي است غير مردندر«بيت  -16

  الف) افسوس كه درد عشق و درمان هم نيست / داغ دل گرم و مهر جانان هم نيست 
  د عشق و بالي خمار كشت / يا وصل دوست يا مي صافي دوا كندب) ما را كه در

  درد عشق كه هيچش طبيب نيست / گر دردمند عشق بنالد عجيب نيست است ج) دردي 
  كار از آن بگذشت د) بيمار عشق را ز مداوا چه فايده / فارغ شو اي طبيب كه 

  د، ج) 4  ج، الف) 3  د، ب) 2  الف، ب) 1
 ؟ نيست مفهوم كدام دو بيت يكسان -17

  پسندي نيز از شيطان بود / زان كه ظاهر دشمن انسان بودخود  ديو انسان را نبيند غير طين تو ز قرآن اي پسر ظاهر مبين / ) 1
  نه در كربالستغيرتيم آي محرم عشق غيور / ما همه بي كيست در اين انجمن  نيست جانش محرم اسرار عشق / هر كه را در جان، غم جانانه نيست) 2
  كشم دامنش اگرچه بالست / عاشق او بالكش افتادست  مي  از تو و نياز تو شد همه دلپذير من / تا ز تو دلپذير شد هستي ناگزير منن) 3
  حرامت بود نان آن كس چشيد / كه چون سفره ابرو به هم در كشيد  م افزود و آبرويم كاست / بينوايي به از مذلّت خواست ننا) 4
 ا ساير ابيات است؟ ب متفاوتكدام بيت مفهوم  -18

  عشقبازي كار بازي نيست اي دل سر بباز / زان كه گوي عشق نتوان زد به چوگان هوس ) 1
  مرا صائب به فكر كار عشق انداخت بيكاري / عجب كاري براي مردم بيكار پيدا شد ) 2
  اگرچه عشق بود كار مردم بيكار / به غير عشق توجه به هيچ كار مكن) 3
  ت كار عاشقان / عشق او بيكار كي ماند مرا كار بيكاري اس) 4
 است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت با ديگر ابيات  -19

 تذرو باغ فردوسـم، نه مـــــرغ ايــن گلستــانم/  ) هماي گلشن قدسم، نه صــيد دانه و دامــم1
  كجا باشد كه چون بومان در اين ويرانه بنشيني/  گردد ) تو را چون پرطاووسان عرشي فرش مي2
  چرا از خويش بگريزي و با بيـــــگانه بنشينــي/  روحي چرا با وصل تن باشي ة) تو اصلي زاد3
  ز مهرم آستين پوشد مه ار دامـــــن برافشــانم /  ) چراغ روز بنشيند شب ار چون شمع برخيزم4
 تري دارد؟  قرابت بيش» عزم سوي ما كن پيري در كوي عشق ديدم / با دست اشارتم كرد كه در خواب دوش«گزينه با مفهوم بيت كدام  -20

  معلم عشق و پير عقل شد طفل دبستانش / پي تأديب او اينك، فلك شد چرخ گردانش ) 1
  چه بر او مشكل بود  گفت به شرح آن كرد / عشق مي ) دل چو از پير خرد نقل معاني مي2
  همرهي خضر مكن / ظلمات است بترس از خطر گمراهي  ) طي اين مرحله بي3
  ايم / اي پير عشق، نيك بدار احترام ما  ) عمري است سر به پاي جوانان نهاده4
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 ّلتو األدقّ في الجوابِ  ل ن األصحة رجمةعين أو إلي العربي24 -21(  م:(  
  !»:للطّالب العاقل ليس شيء أحسن من السكوت مقابل الطّالبِ المشاغبِ« -21

  آموز اخاللگر در برابر انسان عاقل بهتر است! سكوت دانش )2  آموز شلوغ نيست! آموز عاقل چيزي بهتر از سكوت دانش در برابر دانش )1
 غ نيست!آموز شلو آموز عاقل چيزي بهتر از سكوت در مقابل دانش ) براي دانش4  آموز عاقل بهترين راه ، سكوت در مقابل انسان شلوغ است! ) براي دانش3

22- »تنمو اشجار عضِ الغاباتولَنا!  في بح دا نُشاهمها منوع يختلف:«  
  بينيم، متفاوت است! چه مي ها با آن كنند و نوع روئيدن آن ها درختاني رشد مي در برخي جنگل )1
  ايم، تفاوت دارد! چه ديده رويند كه نوعشان با آن ها درختاني مي ) در بعضي جنگل2
  بينيم، فرق دارد! چه در اطراف مي ها با آن ها هستند كه نوع روئيدن آن در برخي جنگل ) درختاني3
  بينيم، تفاوت دارد! چه در اطرافمان مي رويند كه نوعشان با آن ها درختاني مي ) در برخي جنگل4
  »: قها تدريجياً!في الغابات األستوائية شجرةٌ خانقةٌ تَلتَف حولَ جذعِ شجرةٍ أُخري و غُصونها و تَخنُ« -23

  كند! پيچد و آن را به تدريج خفه مي هايشان مي هاي ديگر و شاخه درخت تنةاست كه دور   كننده هاي استوايي درختي خفه در جنگل )1
  كند! پيچد و آن را به تدريج خفه مي هاي ديگرش مي درخت و شاخه تنةاي است كه دور  كننده هاي استوايي درخت خفه در جنگل )2
  هاي استوايي است!  كرد در جنگل پيچيد و آن را به تدريج خفه مي هايش مي درخت ديگري و شاخه تنةاي كه دور  كننده درخت خفه )3
 كند! پيچد و به تدريج آن را خفه مي هايش مي درختي ديگر و شاخه تنة هاي استوايي است كه دور در جنگل  كننده درختي خفه )4

  عين الصحيح في التَّعريب: » شود! يادگرفتن پايبند باشد، موفق مي دادن و هركس به آدابِ ياد« -24
  ) من التزَم بĤدابِ التّعلُّم و التَّعليمِ نجح!2    ) من يلتزِم بĤدابِ التّعليمِ و التَّعلُّمِ فَينجح!1
 يمِ و التَّعلُّمِ ينجحوا!) من يلتزموا بĤدابِ التَّعل4    ) من يلتزِم بĤدابِ التَّعليمِ و التَّعلُّمِ ينجح!3

  في المفهوم:  أالخطعين  -25
1( »!   لي من أساإبدي را بدي سهل باشد جزا / اگر مردي أحسن »: إذا خاطَبهم الجاهلون قالوا سالماً
  رسوالً!: من علّمني حرفاً فقد صيرَني عبداً!  قُم للمعلِّم وفّه التَّبجيال / كاد المعلِّم أن يكونَ )2
  مردم دشمن نادان و جاهل هستند! »: النّاس أعداء ما جهلوا!« )3
4( »!  آيد نداها را صدا اين جهان كوه است و فعل ما ندا / سوي ما »: ما تُقَدموا لأنفسكُم من خيرٍ تَجدوه عند اهللاِ

  حسب الحقيقة و الواقع:  الخطأعين  -26
1( نشو جليلٌ ألنّه يبني و ي شريف المعلّم!سالمة اإل التَّفكّرُ )2  ئُ العقولَ و األنفُس بسبنَ الخَطأ دائماً!قبلَ الكالمِ ينسان م  
 اإلنسانُ العاقلُ إذا أراد أن يتَكلَّم كَالماً بدأ يفكّرُ! )4  يستطيع اإلنسانُ أن يصلَ إلي أهدافه بالمحاولةِ و السعي! )3

  ما هو الصحيح في التّعريف:  -27
  علم يتحدثُ عن كيفيةِ تركيبِ المواد في اإلختبارات: علم األحياء )2  بهدف إيجاد المشقّةِ: مشاغب صعبطَرح سوال  )1
 م النّاسِ: األخالقهي الصفة الّتي يتَجلَّي بها كلُّ إنسانٍ في ظاهره أما )4  الشّخص الّذي يقوم بالشرِّ و الفتنةِ و اإلضطرابِ بينَ األشخاصِ: متَعنِّت )3

  »جِذع –. . .  - الغُصن  –الشّجرة «عين للفراغِ الكلمةَ الّتي تُناسب الكلمات األُخري في المعني:  -28
 محافَظة )4  جزُر )3  المعمرة )2  نوي  )1

29-  : واب الشرطحيح في تَعيين جن الصعي  
  من يعاشر السفهاء و يجالسهم و ال يجتنب فهو منهم: فهو من  )2  من قبل: يستمع ع بهكأنّه ما سم يعرفه يستَمع إليهإذا سمع من معلّم ما  )1
  إن نَطلُب أن نفوز في أُمورِنا يجب أن نَجتهِد كثيراً: أن نفوز  )4  إن تواضعت لمن يعلّمك عظَّمت شأنَك: يعلّم )3
  : ةشرطي ستلي» نم«  عين -30

  من يطلب المعالي و المحاسن يسهر اللّيالي! )2    ركَبها نجا! نوح؛ من ةِبيتي كسفين أهلِمثلُ  )1
  ! من النّاس من يقول الحقّ و لو كان مرّاً )4 !اآلخرين حرم من مساعدتهم له ةِمن عجزَ عن مساعد )3
  
 

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2عربي، زبان قرآن (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        

 

 )2عربي، زبان قرآن (
  

فی َمحضِر الُمعلِِّم 

 َعجائُب األشجاِر 
  (متن درس) 

  32تا  17هاي   صفحه

دقيقه 15

آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدف   

 

         
  توانيد هم به سؤاالت ترجمه و هم به سؤاالت درك مطلب، به درستي، پاسخ دهيد. با تسلط بر لغات كتاب درسي (محدودة برنامة راهبردي) مي
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 آزمون گواه (شاهد)  دارد. پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير    
  

 ّلتو األدقّ في الجوابِ  ل ن األصح33-31( رجمةعي(:  
  : »رقاناًه يجعلْ لَكُم فُإنْ تَتّقوا اللّ« -31

 دهد!    قرار مي رااگر پرواي خدا كنيد، برايتان نيروي تشخيص حقّ از باطل  )2  دهد! چنانچه پرهيزكار باشيد، براي شما توان درك حقيقت قرار مي )1

 دهيد! حقّ از باطل قرار مي ةجدا كننداگر از خدا بترسيد براي خود، نيروي  )4  شود!  چه تقواي الهي پيشه كنيد، قدرت تشخيص برايتان قرار داده مي چنان )3

. يأكُلُ النّاس لُب هذه األثمارِ!« -32  …درخت نان »: شجرةُ الخُبزِ شجرةٌ استوائيةٌ تَحملُ أثماراً في نهايةِ أغصانها كالخُبزِ

  خورند!  را مي ها يوهكند. مردم مغز اين م چون نان حمل مي هايش هم هايي را در انتهاي شاخه درختي استوايي است كه ميوه )1
  خورند! اين ميوه را مي ةهستهايش مانند نان به همراه دارد و مردم  را در پايان شاخه  درختي استوايي است كه ميوه )2
  خورند! اين ميوه را مي  ةدانكند. مردم  چون نان حمل مي اش هم ها را در انتهاي شاخه از درختان استوايي است كه ميوه )3
  !كنند ميل ميها را  كند و مردم مغز اين ميوه هايش حمل مي هايي را در انتهاي شاخه ستوايي است كه ميوهدرخت ايك  )4
33- حيحعين الص:  

!: براي پدرت و معلّمت  )1   برخيز اگر فرمانروا شدي!  از جايتقُم من مجلسك ألبيك و معلِّمك و إن كُنت أميراً
!: چه كسي علمي مي من تعلَّم علماً ال ينقُص من )2 هآموزد كه از پاداش كارش كم نگردد!   أجرِ عمل  
  نمايد!              هايش را استوار مي كند و گام من ينصرِ اهللاَ ينصره اهللاُ و يثبت أقدامه!: هركس خدا را ياري كند، خدا او را ياري مي )3
  د!يياب د به كليد موفقيت و گشايش دست مييلَيه!: اگر صبر كنإنَّ الصبرَ مفتاح النّجاح و الفرجِ، فاحصلْ ع )4
  أجِب عن األسئلة التّالي ثم بدقّةٍ:)  38- 34(إقرأ النّص  
الحياةِ حينَ قَص قصة  مصاعبفيلٌ بِالخُروجِ من اُمك، ثُم أبوك، فَإنَّ اإلحسانَ إلي الوالدينِ كَ ؟ فَقالَ اُمك ثُم اُمك ثُمه من هو أجلُّ النّاسِجاء من يسألُ رسولَ اللّ«

ه، فأحد الثّالثَة قالَ إنَّه كانَ ال يرجع قام بِه لوجه اللّ صالحٍه بِعملٍ الثّالثة الّذينَ كانوا في غارٍ أغلَقَتْه حجارةٌ و ما أنقَذَهم من الموت إلّا توجه كلِّ واحد منهم إلي اللّ
ما ذَإلي ب و هرأس قي عندنائماً فَب أباه دجلَيلةٍ و ن اللَّبنِ و ذاتم أن يسقي أباه عدومٍ إلّا به كلَّ يأوالد ه وطُلوعِ الفَجرِ يت ندن النّومِ عم ما قامندإلّا ع هإلي أهل هب

 »وجباً للفَرجِ من هذا الهالك المحقّقِ لَه!فَسقاه من اللَّبنِ الّذي كانَ معه، فَكانَ هذا العملُ منه م

34-  : ن العنوان المناسب للنّصعي  
 فضل االُم علي األب! )4  حكاية اإلبن و اللّبن! )3  سرّ الهالك المحقّق! )2  ب!عالكفيل بالنّجاة من المصا )1

35-  : حيح حسب النّصن الصعي  
  األب ال يرجو هدايةَ إبنه! )2    بقي الولَد يوماً كامالً عند رأسِ أبيه! )1
  ال يلتَزِم بأهله و أوالده من يحسنُ إلي والديه! )4    كانَ اإلبن يسعي حتّي يرضي أباه! )3
  …عين الصحيح للفراغ: ما هلك اإلبنُ  -36

!ألنَّه يعرف قيمةَ الحسنَةِ و ي )2    ألنّ أباه ساعده كثيراً للخُروجِ من الغارِ! )1 سناترُ بِالحفتخ  
  ه ال يبقي من يحسن إلي الوالدينِ وحيداً!ألنَّ اللّ )4  ه مصيبتَه!ألنَّه ما ظَلَم أحداً في حياته حتّي يفرِّج اللّ )3
37-  :   عين الصحيح في التّرجمةِ

  وت!: از مرگ نجات داده نشدند!ما أنقَذَهم من الم )2  قدرترين مردم باشد! من هو أجلُّ النّاسِ!: هركس گران )1
 وجد أباه نائماً!: پدرش را درحال خواب يافت! )4    قام من النّومِ!: مشغول خوابيدن شد! )3

 :»صالح«يةِ و المحلِّ اإلعرابي لـ عين الصحيح في النّوع -38

 مضاف إليه اسم المبالغة/ -مفرد  -اسم )2  اسم الفاعل/ مضاف إليه -مفرد مذكّر -اسم )1

  اسم المبالغة / صفةٌ -مفرد مذكّر )4    اسم الفاعل/ صفةٌ -مفرد مذكّر -اسم )3
 أداة شرط: » ما«  عين -39

  !  الجرائم  ) أَيها العدو! ما هذه4  ِ! الخيرات ) قُم بِما تُحب من 3  المعلّم!  يراني  ) ما أُحب أن2  اهللا!  ) ما عملْت يعلمه1
40- نن اعيعن أن يكون بِممكي المضارع: لماضي ي  

1( ،ب الفارسيلِّمِ األَدعإلي م بشكلةِ فَذَهعنوانِ  )2  فَكَّرَ مهرانُ حولَ هذه الم تحت إنشاء أنْ أكْتُب بأُح :علِّمِ«و قالَ لَهضَرِ المحفي م«    ،  
  إنشائك! علي كتابةِساعدك » منيةِ المريد«إنْ طالَعت كتاب  )4    افَقَ المعلِّم علَي طَلَبِه و قالَ لَه:فَو )3

2عربي، زبان قرآن 
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يك ترتيب مربوط به كدامتوانايي مردم در دستيابي به معارف بلند آخرين كتاب آسماني و تأكيد پيامبر (ص) به نوشتن آيات قرآن توسط كاتبان وحي، به -41
 هاي پيامبر (ص) است؟  يتاز مسئول

  مرجعيت علمي و ديني  –) دريافت و ابالغ وحي 2  تعليم و تبيين تعاليم قرآن  –) دريافت و ابالغ وحي 1
  مرجعيت علمي و ديني  –) تعليم و تبيين تعاليم قرآن 4  دريافت و ابالغ وحي  –) تعليم و تبيين تعاليم قرآن 3
 گردد؟  رسول خدا (ص) كدام مفهوم مستفاد ميبا توجه به وجوب نياز به امام پس از  -42

  هاي پيامبر را نيز داشته باشد تا مردم به وي اطمينان كنند.  هاي پيامبر اكرم (ص) را به عهده دارد، بنابراين بايد همان صفات و ويژگي امام همة مسئوليت )1
  كند و به مردم بشناساند. انتخابفرد شايستة مقام امامت را تواند  ت كه ميامبر اسشود، تنها پي طور كه پيامبر از طرف خدا معرفي و معين مي همان) 2
طالب (ع) را به جانشيني رسول خدا (ص) و امامت بعد از ايشان منصوب فرموده و نيز امامان معصوم (ع) پس از ايشان را ابي بن خداوند، اميرالمؤمنين علي )3

  معرفي كرده است. 
  شود.  توانند تشخيص دهند كه چه كسي معصوم است و مرتكب هيچ گناهي نمي ها نميهاي مؤمن امكان دارد و ساير انسان ان) تشخيص عصمت فقط براي انس4
  در كدام عبارت تجلي دارد؟» سطالْميزَانَ ليقُوم النَّاس بِالْق أَنزَلْنَا معهم الْكتَاب و لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبيِّنَات و«شريفة  حقيقت مستنبط از آية -43

  در بسترسازي آن براي اقامة واجبات شرعي است.  ،اهميت واليت )1
  رسد كه واليت ايشان در جامعه تثبيت شود.  زماني مقام مرجعيت ديني رسول خدا به فعليت مي) 2
  يت معنوي. اجراي عدالت، مالزم است با انجام دستورات الهي مبني بر نفي حكومت طاغوت و وال )3
  اجراي احكام، فرائض و اهداف رسالت، بسترساز واليت معنوي رسول خدا است. ) 4
 دهد؟  احكام و قوانين الهي در جامعه است و كدام مسئوليت نبي مكرّم اسالم (ص) را پررنگ جلوه ميساز اجراي به كدام امر، زمينه دعوت اكيد اسالم ناب محمدي - 44

  اجراي قوانين الهي در جامعه - » الوالية«) 2  ين معارف وحي الهي تعليم و تبي - » الوالية« )1
  تعليم و تبيين معارف وحي الهي  -» الصالة«) 4  اجراي قوانين الهي در جامعه  -» الصالة« )3
با تجاوزگران و ستمگران  مبارزه با ظلم و جهادامر به معروف، وظايف  اجرايتوسط خداوند و همچنين  رسلرسيدن به هدف ارسال  تعيين ابزار و شيوة -45

 تشكيل حكومت اسالمي است؟ يك از داليل امترتيب مربوط به كد به
  ضرورت اجراي احكام اجتماعي اسالم  –ضرورت اجراي احكام اجتماعي اسالم  )1
  ضرورت پذيرش واليت الهي و نفي حاكميت طاغوت –ضرورت پذيرش واليت الهي و نفي حاكميت طاغوت ) 2
  ضرورت پذيرش واليت الهي و نفي حاكميت طاغوت  –ي احكام اجتماعي اسالم ضرورت اجرا )3
  ضرورت اجراي احكام اجتماعي اسالم  –ضرورت پذيرش واليت الهي و نفي حاكميت طاغوت ) 4
گويد چگونه  به او مي ،و چگونه عبادت كنگويد كه خدا را عبادت كن  كه به انسان ميزمان با اين مذهب اسالم هم«ايد: فرم سخن امام خميني (ره) كه مي -46

 باشد؟  شريفه مي مفهوم با كدام آيةبيانگر كدامين مورد و هم. »  زندگي كن . .
  » . . . لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبيِّنَات« – وجود حكم براي تمام حركات و افعال در اسالم )1
  » . . . سولَلرَّا طيعوااَاَطيعوا اهللاَ و « – ضرورت اجراي احكام اسالمي با نفي طاغوت) 2
    . » . طيعوا الرَّسولَ .اَطيعوا اَهللا و اَ« –وجود حكم براي تمام حركات و افعال در اسالم  )3
  » . . . لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبيِّنَات« –ضرورت اجراي احكام اسالمي با نفي طاغوت ) 4
معلول عدم عصمت در كدام مسئوليت  ،به دينسلب اعتماد مردم  پذيرد و صورت مي ويژگي ايشان ر (ص) به واسطة كدامپيامبهاي آماده توسط  هدايت دل -47

 است؟  يپيامبر
  تعليم و تبيين دين – عبوديت و بندگي) 2   دريافت و ابالغ وحي –عبوديت و بندگي ) 1
  دريافت و ابالغ وحي  –عمل  ايمان ودرجة ) 4   تعليم و تبيين دين –درجة ايمان و عمل ) 3
 چه نتايجي در پي داشته است؟  ،و عدم التزام به آن بودهپذير  چگونه امكان ،در عصر حاضرهاي اسالمي  ران از ذخاير سرزمينها و استعمارگ قدرتدور كردن دست ابر - 48

  دوستي مسلمانان با دشمنان واقعي اسالم  –اتحاد و همدلي مسلمانان و حفظ وحدت  )1
  تجزية كشورهاي بزرگ اسالمي  –هاي درست  دفاع از تمام مسلمانان جهان با روش) 2
  دوستي مسلمانان با دشمن واقعي اسالم –هاي درست  دفاع از تمام مسلمانان جهان با روش )3
  تجزية كشورهاي بزرگ اسالمي  –اتحاد و همدلي مسلمانان و حفظ وحدت ) 4
 كدام مورد حائز اهميت است؟  ،هاي آنان به يكديگر يب و نزديكي دلوحدت ميان مسلمانان و تقربراي تقويت  -49

  خالصانه دعا كنيم.  ،جويي كنيم و براي رهايي آنان از ظلم از مسلمانان مظلوم در تمام نقاط جهان دل )1
  هاي اسالمي خنثي كند.  مينافكن استعمارگران و عوامل آنان را در سرز هاي تفرقه هاي دقيقي هستيم كه نقشه نيازمند اجراي برنامه) 2
  شايسته است اعتقادات خود را با دانش و استدالل، ارتقا ببخشيم تا بتوانيم با ديگر مسلمانان بر اساس فطرت الهي مشترك سخن بگوييم. )3
  با دشمنان اسالم دوستي نورزيم. به فرمان قرآن كريم، آميز شيطان را نخوريم و  هاي تفرقه فريب برنامه) 4
  
  

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2دين و زندگي (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ ه چند سؤال ميسؤال ب 10از هر          
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از          
  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف        

 

دقيقه 15هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش  )2(دين و زندگي 
ر و انديشه تفك
 هاي پيامبر (ص) (مسئوليت

  و امامت، تداوم رسالت)
  70تا  45ي  ها صفحه

آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدف   

 

         
  كند. ري مطالب و تشخيص گزينه صحيح در جلسه آزمون ميها در روايت و احاديث كمك شاياني به يادآو مشخص كردن كليد واژه
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از كدام  ،يم برهان خودكحكومت و تعليم و تبيين دين در عصر پس از پيامبر (ص) نشانگر ابطال كدام فرضيه است و در جهت تحتشكيل احتياج به  دياداز -50
 توان ياري جست؟  نكته مي

  جامعه به معلم و حاكم نشدني بودن نياز تمام –، پس از ايشان (ص) هاي پيامبر مسئوليتهمة پايان يافتن  )1
  جانبه بودن برنامة قرآن و اسالم همه –، پس از ايشان (ص) هاي پيامبر مسئوليتهمة پايان يافتن ) 2
  جانبه بودن برنامة قرآن و اسالم همه – (ص) ها پس از پيامبر م مسئوليتوسكوت قرآن و اسالم در مورد نحوة تدا )3
  نشدني بودن نياز جامعه به معلم و حاكم تمام – (ص) پيامبر ها پس از سكوت قرآن و اسالم در مورد نحوة تداوم مسئوليت) 4
، كدام مسئوليت »خوانم، شما هم بخوانيد. گونه كه من نماز مياين«آنگاه كه در برابر پرسش مردم از حكم كلّي آيات برپايي نماز، رسول خدا (ص) فرمود:  -51

 و حديث تكرار شد؟ ايشان صورت پذيرفت و اين وظيفه در مقام بيان ارتباط كدام آيه 
  بيان مصاديق آية اطاعت در حديث جابر  –دريافت و ابالغ وحي ) 2  هاي اهل بيت در حديث ثقلين  بيان ويژگي –دريافت و ابالغ وحي  )1
  بيان مصاديق آية اطاعت در حديث جابر  –مرجعيت ديني ) 4  هاي اهل بيت در حديث ثقلين بيان ويژگي –مرجعيت ديني  )3
 واليت از جانب پيامبر اسالم (ص) براي تحقق كدام مورد است؟  م نزول آيةشرايط اعال -52

  آگاهي مردم از محتواي آيه و تكبير گفتن آنان) 2    توسط صحابهجا آوردن ستايش و سپاس خداوند هب )1
  (ع) عدم امكان مخفي كردن امامت حضرت علي) 4  (ع)و عصمت اهل بيت  اعالم ويژگي ولي و سرپرست مسلمانان )3
 تمسك به اهل بيت (ع) چيست؟  شود و نتيجة شريف ثقلين برداشت ميكدام بخش حديث  ازهمراهي ابدي قرآن كريم و اهل بيت (ع)  -53

1( »نَّافترقاما لَهن ي« – »ن تَامفترقا«) 2     »ماهِم بِكتُسما لَن ينَّهن تَلَ« –» الّوا اَضداًب«  
  »ان تَمسكتُم بِهِما« – »لن تضلّوا ابداً«) 4    »ضوالح يلَدا عرِي يتّح« –»لَن تَضلّوا اَبداً« )3
 در خطبة غدير، بيان شد و ويژگي حديث غدير كدام است؟ » مولي«كدام كالم نبوي براي روشن ساختن معناي حقيقي لفظ  -54

  امبر (ص)تكرار شدن در اواخر عمر پي -» من اولي النّاس بِالمؤمنينَ من اَنفُسهِم« )1
  در محل غدير خم آن سه بار تكرار شدن  -» من اولي النّاس بِالمؤمنينَ من اَنفُسهِم«) 2
3( »م نزِنّي اَنتن موسي لةِبِمدر محل غدير خم آن سه بار تكرار شدن - » هارونَ م  
  تكرار شدن در اواخر عمر پيامبر (ص) - » هارونَ من موسي لةِبِمنزِاَنت منّي  «) 4
پشتيبان او در امور باشد، چه هنگام از سوي آن حضرت مطرح شد و و بر اينكه برادرش هارون، مشاور  اين خواستة حضرت موسي (ع) از خداوند مبني -55

 باشد؟  دهندة وجه تمايز پيامبر اسالم (ص) با حضرت موسي (ع) ميدام عبارت نشانك

  »هارونَ من موسي لةِبِمنزِنّي اَنت م « - به هنگام آغاز مأموريت ايشان براي هدايت مردم  )1
  »نبِي بعدي لَاه ا اَنَّالّ« - به هنگام آغاز مأموريت ايشان براي هدايت مردم ) 2
  »نبِي بعدي لَاه ا اَنَّالّ« - به هنگام مأمور شدن به مبارزه با فرعون  )3
  »هارونَ من موسي لةِبِمنزِاَنت منّي  « - به هنگام مأمور شدن به مبارزه با فرعون ) 4
56- باره مددرسان ما باشد؟ تواند در اين (س) كدام است و كدام آيه مي ت وجوب تأسي از كالم و رفتار حضرت فاطمه زهراعلي 

   »نوا . . .مآ ذينَه و الَّسولُو ر م اهللاُكُليما ونَّا« –علم و عصمت كامل ) 2   ». . . . جسالرِّ منكُع بذهيل اهللاُ ريدما ينَّا« –علم و عصمت كامل  )1
  .»انَّما يريد اهللاُ ليذهب عنكُم الرِّجس . . . « –و معرفت جامع  امامت) 4  .»انَّما وليكُم اهللاُ و رسولُه و الَّذينَ آمنوا . . « –و معرفت جامع  امامت )3
 كرد؟  به مردم، چه خطري امت پيامبر (ص) را تهديد ميپيام دنبال داشت و در صورت نرساندن آن فه را بهقّق پيام كدام عبارت شريخطابة گرانقدر غدير، تح - 57

  »الكافرينَ ال يهدي القَوم انَّ اهللاَ« -» فَما بلَّغت رِسالَتَه«) 2    » و اهللاُ يعصمك منَ النّاسِ« -» فَما بلَّغت رِسالَتَه« )1
  »و اهللاُ يعصمك منَ النّاسِ« -» بلِّغ ما اُنزِلَ الَيك«) 4  »الكافرينَ ال يهدي القَوم انَّ اهللاَ« -» لَ الَيكاُنزِ بلِّغ ما« )3
 چند مورد از موارد زير درست است؟ ، » . . . هاللّ ايا اَيها الّذينَ آمنوا اطيعو«در ارتباط با آية: -58

  باشد.  بر حديث جابر مي مقدم» االمر اولي« الف) نزول آية
  . به آن اشاره شده استحديث ثقلين  ائمة معصوم شيعه هستند كه در االمر همان ب) اولي

   .شيعيان از امام علي (ع) تا حضرت مهدي (عج) دوازده امام معصوم :عبارتند از االمر هستند ق اوليج) بنابر سخن پيامبر اكرم (ص) كساني كه مصدا
  . كرده استمشخص در قرآن را  دوازده امام شيعهخداوند  اين آيه مشخص نشده، االمر در اق اوليجا كه مصدد) از آن

  يك) 4  دو) 3  سه) 2  چهار) 1
آن در مورد  علت صرفاً نام بردن از امام علي، حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسين (ع) به عنوان اهل بيت در واقعة نزول آية تطهير چه بود و بر طبق -59

 اطمه (س)، چه تعبيري صحيح است؟ حضرت ف
  . بوده استو واليت امامت دار  و عهده و معرفت ايشان داراي علم و عصمت –عصمت مطلق و كامل، فقط از آنِ آنان است  )1
  پيروي از كالم و رفتار ايشان بر همة مسلمين واجب و سرچشمة هدايت است. –عصمت مطلق و كامل، فقط از آنِ آنان است ) 2
  .بوده استو واليت دار امامت  و معرفت و عهدهايشان داراي علم و عصمت  –زمان نزول اين آيه فقط آنان حضور داشتند  در )3
  پيروي از كالم و رفتار ايشان بر همة مسلمين واجب و سرچشمة هدايت است. –در زمان نزول اين آيه فقط آنان حضور داشتند ) 4
 هشدار داده است؟  يك از داليل ضرورت تشكيل حكومت اسالميرآن كريم مؤمنين را نسبت به كدامامر در آية اطاعت، ق وليپس از امر به پيروي از خدا، رسول و  - 60

  االمر براي مصونيت از گمراهي  اهميت شناخت مصاديق اولي) 2  لزوم اجراي عدالت در جامعه براي اقامة احكام و قوانين ديني  )1
  مالزمت هميشگي قرآن و عترت و لزوم تمسك به هر دو ) 4  دم ارجاع داوري نزد او ضرورت كفر نسبت به طاغوت و ع )3
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61- All of the following sentences are correct EXCEPT … . 
1) Emily will have an exam next Monday 2) Martha studies English at school 
3) Last week I my English teacher saw 4) We usually go swimming in summer 

62- Which sentence is grammatically WRONG? 
1) Do we really have to pass this difficult test?     2) As you see, we’re trying to open this door. 
3) What the sentence says about the subject is called the verb. 4) We have rarely fish for dinner. 

63- My father told me to buy …! I had no idea about this object. The only hint I got was the sentence in the 
dictionary: “a hard yellow fruit like a large apple, used in cooking”. I did not even know it is a fruit. 
1) onion 2) quince 3) zucchini 4) pineapple 

64- Some teachers believe that our education system is not … to the needs of our students and they have to 
change it. 
1) appropriate 2) popular 3) probable 4) patient 

65- Why don’t you listen? If you eat any more of that cake, you will … yourself sick. 
1) take 2) make 3) become 4) feel 

66- It’s understood that people get less active as they get older, but we generally think of children as being 
physically active. However, according to a study in the journal Pediatrics, these days being a … starts in 
childhood. 
1) researcher 2) interviewer 3) family member 4) couch potato 

67- My mother is not happy nowadays. She thinks that she must go on a … because she is too fat. 
1) weight 2) health 3) diet 4) lifestyle 

68- When I was at college, I used to spend a lot of time listening to music, going to the cinema, and … with 
friends. 
1) taking out 2) putting out 3) filling out 4) hanging out 

69- The ability to give clear … is one of the most important qualities of an ideal teacher. 
1) explanations 2) differences 3) behaviors 4) conversations 

70- … does not increase health risks. It seems even to be better than anything else for losing weight. 
 1) Eating junk food 2) Surfing the net 3) Jogging everyday 4) Watching TV 

 
There are many reasons why I …(71)… to wear a uniform at school. First of all, it saves time. I don’t have to 
spend time picking out my clothes every morning. It doesn’t show when I …(72)… or lose weight. Wearing a 
uniform also saves money. The price of a new uniform can’t be …(73)… with the money that I must spend for 
buying lots of school clothes. …(74)…, wearing a school uniform gives me a sense of belonging to school, which 
makes me feel happier and more relaxed. Finally, when I’m dressed in a school uniform, I don’t follow the 
latest fashions and I focus my mind on studying my books. …(75)… .      

71- 1) prepare 2) prefer 3) pay 4) protect 
72- 1) grow  2) guess 3) gain           4) give 
73- 1) compared  2) collected 3) connected          4) created 

 
 

 ري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2( زبان انگليسيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 71-75 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. 

دقيقه 15

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

Understanding 
People 
(Writing) 

A Healthy Lifestyle
(Get Ready, 

Conversation)     

  54تا  37يهاصفحه

2انگليسي   زبان

آزمون قبل 10چند از براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف   

  

         
  استفاده كنيد. 2هاي كتاب جامع زبان انگليسي  ر مطالب و مفاهيم كتاب درسي از تمرينبراي تسلط ب



   10: ةصفح  يازدهم تجربي عمومي  98 آذر 29 آزمون -)3پروژة ( 
 

 

74- 1) Largely 2) Greatly 3) Really          4) Honestly 
75- 1) I will always wear at school uniform. 2) I will wear always at school uniform. 

        3) I will always wear uniform at school. 4) I always will wear uniform at school.  

 
Being vegan is a lifestyle. The difference between vegetarians and vegans is that vegetarians don’t eat any 

animal flesh (beef, chicken, fish, etc.), but vegans go further and also don’t consume anything that comes from 

an animal (egg, dairy, leather, fur, etc.). 

    Being vegan is extremely rewarding. To do something good, you often have to go out of your way, but as a 

vegan, you just have to make better choices. These choices are not only better for animals, but 99% of the time, 

they are also better for your health and the environment. 

    Is it difficult to go vegan? If people who normally eat food like fried chicken and pizza decide to eat 

healthier, they simply have to learn about better options and choose those products. They sometimes have to go 

to a salad bar instead of KFC. As a vegan, you sometimes have to go out of your way to find a restaurant with 

good options, but normally there are options at “normal” restaurants. It is rare that you can’t find something 

good to eat. 

    Vegans normally don’t eat any meat, seafood or dairy products. Although, some vegans may not eat honey 

or some other vegans may not eat beeswax. However you want to look at it, vegans don’t eat other animals. 

They may not buy anything with fur, leather, wool, feather, or silk. Some of the vegans believe that attending 

events that use animals as entertainment such as the zoo or circus is not a human thing. And there are lots of 

more habits which some of the vegans have. They have an opinion that the vegan community is passionate, 

creative, and determined, and they love being a part of the movement. 

76- What is the passage mainly about? 

1) Having a healthy lifestyle  2) Differences between a vegan and a vegetarian 

3) Being a vegan  4) Supporting animals 

77- According to the passage, which sentence is TRUE? 

1) All vegans do not eat honey. 

2) All vegan choices are good for human health and the environment. 

3) Vegetarians and vegans have the same diet. 

4) Vegans may have some different choices in comparing to each other. 

78- What is the difference between a vegan and a vegetarian? 

1) Vegetarians don’t go to the zoo. 

2) Vegetarians may eat honey. 

3) Vegans don’t consume any animal products. 

4) Vegans eat some of animal meats. 

79- Which sentence can be inferred from the passage? 

1) As a vegan, you can go to most of the restaurants with your friends and find something to eat. 

2) We cannot say that being vegan is difficult. 

3) Vegans’ diet is healthier than vegetarians’ diet. 

4) Being a vegan or vegetarian is not a personal choice. 
80- Which of the followings is NOT mentioned in the passage as a vegan action? 

1) Not having a pet   2) Not buying fur 

3) Not eating honey    4) Not going to the zoo                                                

 

PART C: Reading Comprehension 
Directions: In this part of the test, you will read a passage. The passage is followed by four questions. Answer the questions by choosing 
the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet. 
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  شناسيزمين     

  

   

  د؟نرسهاي زيرزميني در نهايت به كجا ميبخش عمدة آب - 81
  ) تبخير و بازگشت مجدد آن به هوا كره2  ) جذب به صورت برگاب توسط شاخ و برگ گياهان1
  بريز) جاري شدن به سوي مناطق پست حوضة آ4  ) بازگشت به سطح زمين از طريق چشمه و چاه3

  متر بر ثانيه در جريان است. آبدهي اين رود چقدر است؟ 4متر مربع و با سرعت متوسط  200اي با سطح مقطع آب رودخانه - 82

1( m

s

2
800    2( m

s

2
500  3( m

s

3
800  4( m

s

3
50   

  دهد. كدام مورد صحيح است؟طع مختلف يك رودخانه را نشان ميمقا روشكل روبه - 83
  باشدمي 'Bبيشتر از نقطة  B) ميزان رسوبگذاري در نقطة 1
  است. Bكمتر از نقطة  A) ميزان فرسايش در نقطة 2
  يكسان است Cو  'A، B) ميزان فرسايش در نقاط 3
  است. Aبيشتر از نقطة  'A) ميزان رسوبگذاري در نقطة 4

  گزينه در مورد چاه آرتزين صحيح است؟ كدام  - 84
  در داخل يك آبخوان آزاد حفر شده است.  ) 1
  . صورت خود به خود آب از آن خارج شوددر داخل آبخوان تحت فشار بوده و ممكن است به) 2
  .  شودبا سطح زمين، از آبخوان خارج ميآب در نتيجة برخورد سطح ايستابي  )3
  و نفوذناپذير محصور شده است. نفوذپذير  در بين دو اليه) 4

  دارد؟ معكوسايستابي رابطة  سطح كدام يك از عوامل زير با عمق - 85
  ) تبخير4  ) نفوذپذيري خاك  3  ) توپوگرافي2  داريبر) ميزان بهره1

  ؟باشدنميهاي حفاظتي پهنه هاي كدام مورد مربوط به ويژگي - 86
  رود.اي كه آالينده قبل از رسيدن به چاه از بين ميمحدوده) 2  است.  كنندة آب آشاميدني هاي تأمين) حريم كمي چاه1
  ) معموالً شامل سه بخش داخلي، مياني و بيروني است. 4  باشد.هاي محافظت از منابع آب زيرزميني مي) يكي از روش3

  باشد؟خاك مي Bو  Aهاي كدام مورد معموالً ويژگي مشترك بين افق - 87
  ) وجود ماسه و رس4  ) مقدار بسيار كم گياخاك  3  ) وجود ريشة گياهان  2  ) ارتباط مستقيم با سنگ بستر1

  كند؟هاي تجديدپذير را بهتر معرفي ميكدام گزينه آب - 88
  شود.) آبي است كه پس از مصرف انسان از طريق چرخة آب جايگزين نمي1
  شود.مي) آبي است كه در مقياس زماني معين، پس از مصرف انسان، از طريق چرخة آب جايگزين 2
  اند.) آبي است كه در طي چند هزار سال گذشته در اعماق زياد محبوس شده3
  اي و آبرفتي كه در چرخة آب قرار ندارند.  هاي رسوبات رودخانه) آب موجود در اليه4

  ؟نداردبستگي مستقيماً تركيب خاك در مناطق مختلف، به كدام عامل  - 89
  هوا ) آب و2  هاي تشكيل دهندة سنگ بستر) كاني1
  ) تبخير و فرسايش4    ) شيب زمين3

  اي صورت نگرفته است.  كند و در . . . . تخريب و تجزيه ريشة گياهان در . . . خاك رشد مي  - 90
  B، افق C) افق B      2، افق A) افق 1
  ، سنگ بسترA) افق A    4) سنگ بستر، افق 3

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدفشناسي زمينهاي 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 امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
   

 دقيقه 10

  منابع آب و خاك 
(از ابتداي فصل تا 
  ابتداي فرسايش)

  54تا  41هاي  صفحه

      
  بر پاسخ دهيد. تر و سپس به سؤاالت زمان ت آسانابتدا به سؤاال
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  (عادي) )2(رياضي       
  

 
ها، ضابطة تابعي گويا با دامنة  كدام يك از گزينه - 91 R  2  است؟ 

1( x
f (x)

x




1 1
2

   2 (x
f (x)

x


 2
   3( 

x

xf (x)
x



1
2   4 (f (x)

x
 


31 2   

 است؟  كدام xمستطيل است. مقدار  ABCD چهارضلعي در شكل مقابل - 92

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

64ها  نسبت مساحت مثلث ،در دو مثلث متشابه - 93
 تر چند واحد است؟  در مثلث بزرگ آنضلع متناظر با  واحد باشد، 24 ،تر ك ضلع مثلث كوچكاست. اگر ي 121

1( 27  2( 30  3( 33  4 (36  

AD شكل زيردر  - 94 DE  5 CEاند كه  به نحوي رسم شده 2

AE
 ABاست. اگر  3   كدام است؟  ABC الزاويه قائم باشد، مساحت مثلث 8

1( 16    
2 (32  
3( 48  
4 (64  

ACاگر  قرار دارد؛ AHاي به شعاع  دايره روي نيم ABCالزاوية  از مثلث قائم Aدر شكل زير رأس  - 95  BCو  4  باشد، مساحت ناحية هاشـورخوردة   5
 كدام است؟ 

1( / / 2 88 2 16        
2 (/ / 1 44 2 16   
3( / / 5 76 1 08   
4 (/ / 4 41 1 08   

;هاي زير، نمودار تابع  كدام يك از خط - 96 x
f (x) x

x ; x

  
  

1 0

1 0
 كند؟  را در نقاط بيشتري قطع مي 

1( y  1   2 (y  0   3( y  1   4 (y  2   
fاگر  - 97 (x) x  1 g(x)و شكل مقابل نمودار تابع 1 b f (x)   باشد، مقدارa b است؟  كدام 

   صفر )1
2 (1  
3( 2  
4 (3  
  
  

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2رياضي (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

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

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
   

دقيقه 30

 هندسه 

 ها)  (تشابه مثلث

 تابع  

(آشنايي با برخي از انواع توابع، 
وارون يك تابع و تابع يك به 

  جبري روي توابع) يك، اعمال
  )70تا  42هاي  (صفحه

         
  تري در پيش داشته باشيد. هاي مباحث پايه مسلط شويد تا در سال دوازدهم و قبل از كنكور كار راحت در سال يازدهم به تست
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-1

تومان  6000كيلوگرم  3 تر ازكم تا 2تومان و از  4000رم كيلوگ 2 تر ازكم تا 1از  ،تومان 2000كيلوگرم  1هاي كمتر از  يك شركت پستي براي ارسال بسته - 98
هـزار تومـان دريافـت     100 ،هـاي چنـد كيلـوگرمي    كند. اين شركت براي ارسال بسـته  هاي بعدي قيمت تغيير مي كند و به همين ترتيب براي وزن دريافت مي

 خواهدكرد؟ 

  كيلوگرمي 60تا  59) 4  رمي كيلوگ 51تا  50 )3  كيلوگرمي 50تا  49) 2  كيلوگرمي 31تا  30 )1
اگر مجموعة جواب معادلة  - 99 | x |  2 1 را به صورت  1   a,b c حاصل  ،نشان دهيمb ac نماد جزء صحيح استكدام است؟ ،[]).(  

1( 2  2 (1  3( 1-  4 (2-  
) ةنقط از fوارون و  fنمودار تابع خطي   - 100 , )2 fتابع  .كنندعبور مي 4 1  محورx؟ كند اي با كدام طول قطع مي ها را در نقطه 

  2) 4  1 )3  -1) 2  صفر )1
 يك تبديل كرد؟  به آن را به يك تابع يكتوان  ميتابع مقابل  نموداربا حذف حداقل چند نقطه از   - 101

1( 6    
2 (5  
3( 4  
4 (3  
  
  
f باشند و داشته باشيم:وارونپذير  gو  f توابع اگر  - 102 ( x ) g(x )   3 1 2 2 gو  1 ( ) 1 2 fمقدار آنگاه  ،4 ( )1  است؟  كدام 3

1( 4  2 (5  3( 1-  4 (1  
fتابع   - 103 (x) | x |  2 3 ]با دامنة  1 , ]1  كدام است؟  fوارون تابع  .وض استمفر 1

1( 
f

f (x) x ;D [ , ]
     1

1 1 2 1 12   2 (
f

f (x) x ;D [ , ]
    1

1 1 2 2 62   

3( 
f

f (x) x ;D [ , ]
    1

1 1 1 1 12  4 (
f

f (x) x ;D [ , ]
    1

1 1 1 4 02  

f، تابع aمقادير  ةبه ازاي كدام مجموع  - 104 (x) x ax   2  ةدر فاصل 1 ,2  يك است؟  به يك 1

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

fاگر نمودار تابع  - 105 (x) باشد، دامنة تابع  زيرصورت ه بf ( x)
y

f (x)

  


1  ؟ كدام است 1

1( [ , )2 1   
2 (( , ]2 1   
3( [ , ]2 1   
4 (( , )2 1   
fاگر   - 106 (x) x x   وg(x) x x   باشد، نمودار تابع(f g)(x)  كدام است؟ 

1( x

y

  2(

 

x

y

  3(

 

x

y

  4(

 

x

y

  

 اگر  - 107 f (a, ),( ,b),( , ) 1 1 4  و 1 f f ( , ), ( , ) 1 1 7 4  كدام است؟  abباشند، حاصل  0

1( 7  2 (4-  3( 12  4 (3-  
fد، نمودار تابع نبه صورت مقابل باش gو  fاگر نمودارهاي توابع   - 108 g  كدام است؟ شبيه  1

  
  
  

1( x

y

  2 (x

y

  3( x

y

  4 (x

y
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F
GH
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B

fاگر   - 109 (x) x a ، g(x) b x   و f g ( ,c)  1  ،حاصل باشدa b c  است؟  كدام 

  2) 4  -2 )3  -3) 2  صفر )1
f) :داريم gو  fبراي دو تابع خطي   - 110 g)(x) x  2 g)و  1 f )(x) x  8 f)حاصل  .3 .g)(  كدام است؟  1(

1( 15  2 (6  3( 6-  4 (15-  
  موازي

  
  

aاگر   - 111 b

a b

 


 
3 6 3 4

12 2 8 bگاه نسبت  آنباشد،  2

a
 كدام است؟  

1( 2
3   2 (3

2   3( 2   4 (4   

yيك ذوزنقه است. حاصل  ABCDرو  در شكل روبه  - 112 x 5
 كدام است؟  2

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

EF ،ذوزنقه ABCDشكل زير در   - 113 || AB  وBF

FC


1
GHباشد. در اين صورت حاصل  مي 4

EH
 كدام است؟  

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

BM زيردر شكل   - 114 MC  وAE EM  .حاصل استBE

ED
MN)است؟  كدام  BD) 

1( 2    
2 (3   
3( 4   

4 (3
2   

fبراي توابع   - 115 (x) x 2 g(x)و  4 x x   2  ؟ هستندهاي زير صحيح  چند گزاره از گزاره ،2

  با هم برابرند.  g ةو دامن f ةالف) دامن
fف شده باشند، تعريهر دو  gو  fكه  xب) به ازاي مقاديري از  (x) g(x)   

  پ) دو تابع با هم برابرند. 
  3) 4  2 )3  1) 2  صفر )1

xدرصد تخريب از تـابع   xهزينة بازسازي يك واحد ساختماني تخريب شده در زلزله بر حسب   - 116
P(x)

x



40

هزينـة   P(x)شـود كـه    محاسـبه مـي   101
/برحسب ميليون تومان است. اگر  بازسازي /121 600  چند درصد از اين واحد در زلزله تخريب شده است؟  ،شده باشدواحد بازسازي يكتومان هزينه  000

1( 21   2 (25   3( 76   4 (46   
برد تابع   - 117 f (x) x 1  با دامنةfD [ , ) 2  ([ ]، نماد جزء صحيح است.)؟ چند عضو دارد 2

1( 3  2 (4  3( 5  4 (6  
ها، ضابطة تابعي گويا با دامنة  كدام يك از گزينه - 118 R  2  است؟ 

1( x
f (x)

x




1 1
2

   2 (x
f (x)

x


 2
   3( 

x

xf (x)
x



1
2   4 (f (x)

x
 


31 2   

  
  

دقيقه 30
 سه هند

(استدالل و قضيه تالس، 
  )ها مثلث تشابه
 تابع  

آشنايي با برخي از انواع (
توابع، وارون يك تابع و 
تابع يك به يك تا پايان 

  درس دوم)
  )64تا  31هاي  (صفحه

 .اند نداده پاسخي عاد سواالت هب و است تر عقب كانون برنامة از ها آن مدرسة برنامة كه استي آموزان دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه

A

C

E

D

B

x /4 1 5

/4 53

x2 3

x 2 6

y
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 كدام است؟  xمستطيل است. مقدار  ABCDدر شكل مقابل چهارضلعي  - 119
1( 4    
2 (5  
3( 6  
4 (8  

64ها  نسبت مساحت مثلث ،در دو مثلث متشابه - 120
 تر چند واحد است؟  در مثلث بزرگ آنضلع متناظر با  واحد باشد، 24 ،تر ك ضلع مثلث كوچكاست. اگر ي 121

1( 27  2 (30  3( 33  4 (36  

ADدر شكل زير  - 121 DE  5 CEاند كه  به نحوي رسم شده 2

AE
 ABاست. اگر  3   كدام است؟  ABCالزاويه  باشد، مساحت مثلث قائم 8

1( 16    
2 (32  
3( 48  
4 (64  
ACاگر  قرار دارد؛ AHاي به شعاع  دايره روي نيم ABCالزاوية  لث قائماز مث Aدر شكل زير رأس  - 122  BCو  4  باشد، مساحت ناحية هاشـورخوردة   5

 كدام است؟ 

1( / / 2 88 2 16        
2 (/ / 1 44 2 16   
3( / / 5 76 1 08   
4 (/ / 4 41 1 08   
fاگر  - 123 (x) x  1 g(x)و شكل مقابل نمودار تابع 1 b f (x)   باشد، مقدارa b  كدام است؟ 

  صفر  )1
2 (1  
3( 2  
4 (3  
تومـان دريافـت    6000كيلوگرم  3 تر ازكم تا 2تومان و از  4000كيلوگرم  2 تركم تا 1از  تومان، 2000كيلوگرم  1هاي كمتر از  يك شركت پستي براي ارسال بسته - 124

 هزار تومان دريافت خواهدكرد؟  100 ،هاي چند كيلوگرمي كند. اين شركت براي ارسال بسته هاي بعدي قيمت تغيير مي كند و به همين ترتيب براي وزن مي
  كيلوگرمي 60تا  59) 4  كيلوگرمي  51تا  50 )3  گرميكيلو 50تا  49) 2  كيلوگرمي 31تا  30 )1
اگر مجموعة جواب معادلة  - 125 | x |  2 1 را به صورت  1   a,b c  نشان دهيم، حاصلb ac كدام است؟([]، نماد جزء صحيح است(.  

1( 2  2 (1  3( 1-  4 (2-  
)نقطة  از fوارون  و  fنمودار تابع خطي   - 126 , )2 fد. تابع نكن مي عبور 4 1  محورxكند؟  اي با كدام طول قطع مي ها را در نقطه 

  2) 4  1 )3  -1) 2  صفر )1
  تبديل كرد؟يك  به را به يك تابع يك آنتوان ميتابع مقابل  نموداربا حذف حداقل چند نقطه از   - 127

1( 6    
2 (5  
3( 4  
4 (3  
  
  
fوارونپذير باشند و داشته باشيم:  gو  fاگر توابع   - 128 ( x ) g(x )   3 1 2 2 gو  1 ( ) 1 2 fمقدار  4 ( )1  كدام است؟  3

1( 4  2 (5  3( 1-  4 (1  
fتابع   - 129 (x) | x |  2 3 ]با دامنة  1 , ]1  كدام است؟  fمفروض است. وارون تابع  1

1( 
f

f (x) x ;D [ , ]
     1

1 1 2 1 12   2 (
f

f (x) x ;D [ , ]
    1

1 1 2 2 62   

3( 
f

f (x) x ;D [ , ]
    1

1 1 1 1 12  4 (
f

f (x) x ;D [ , ]
    1

1 1 1 4 02  

f، تابع aبه ازاي كدام مجموعة مقادير   - 130 (x) x ax   2 در فاصلة  1 ,2  يك است؟  به يك 1

1( ( , )4 2   2 (R ( , ) 4 2   3( ( , )2 4   4 (R ( , ) 2 4   
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  )2شناسي ( زيست     

  

  
 كند؟  تكميل مي نادرستعبارت زير را به طور  ،چند مورد  - 131

  . . . . . »برد  هر پيك شيميايي دوربرد برخالف هر پيك شيميايي كوتاهدر بدن انسان، «

  است. مغز و نخاع ي عصبيها فاقد گيرندة اختصاصي در ياخته *
  شود.  به جريان خون وارد ميدر نهايت وليدكننده از ياختة ت* 
  شود.  ترشح مي ها اندامدر  ريز پوششي درونهاي  توسط ياخته* 
  ي دروني و بيروني نقش دارد.ها به محركنسبت در بروز پاسخ مناسب * 
1( 1  2( 2  3( 3   4( 4  
 دهد؟  روي  تواند مي ، كدام اتفاقساله 35پسر بدن در  به صورت طوالني يپوتاالموسآزادكننده از ه (هاي)ترشح هورمون غيرطبيعيبه طور معمول، در پي افزايش   - 132

   ها انقباض عضالت صاف ديوارة آنها براي انتقال هوا درون دستگاه تنفسي، به دليل  كاهش توانايي نايژك) 1
   ن كپسول بومن درو كاهش ميزان تراوش آن بهبه دنبال  سديم موجود در ادرار دفع شدهكاهش غلظت يون ) 2
  ي رشد غضروفي موجود در استخوانها سازي صفحه افزايش رشد طولي استخوان ران به دنبال افزايش فعاليت استخوان) 3
  ي جنسي مردانه و زنانه به همراه كاهش ميزان دياپدز نيروهاي واكنش سريع دستگاه ايمنيها ) افزايش ترشح هورمون4
 كند؟  مناسب كامل ميطور  كدام گزينه، عبارت زير را به - 133

  » گردد. . .  مي . . . . قطعاً، سالم گلوكز خوناب هر فردميزان به دنبال . . . . «
  هاي بدن، كاسته  ياختههمة ذخاير گليكوژن موجود در  ميزان از –كاهش ) 1
  ، افزودهاندام سازندة صفراي ها ياختهگروهي از بر ميزان توليد گليكوژن توسط  –افزايش ) 2
   ، افزودهي قرمز خونها فعاليت آنزيم انيدرازكربنيك موجود در گويچهميزان  بر –فزايش ا) 3
   از ميزان تأثير بازخوردي منفي ميزان گلوكز خوناب بر روي ترشح انسولين، كاسته –كاهش ) 4
 ؟ نيستزير مناسب عبارت چند مورد براي تكميل   - 134

  » . . . . باشد. (هاي) هورمونافزايش ات از اثر تواند نميافزايش . . . . در بدن انسان « 
  تيروئيدي  –ها  ب) مصرف اكسيژن در ياخته  مغزي غدد  –ها  سرخرگ ونالف) حجم خون در

   غدة پانكراس –آب در كبد  يها مولكول د) مصرف  غدد فوق كليوي  –ج) احتمال بروز خيز 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 . . . . يك مرد سالم و بالغ . . . .  ناحية زدرون ري غدد هاي ترشح شده از همة هورمون  - 135

  ثير دارند. ريز بدن تأ هاي درون كار ساير غدهدر تنظيم  –سر ) 2  هاي استخواني اثر بگذارند.  ياختهفعاليت توانند بر  مي –گردن ) 1
  اند.  اي اندك توليد شده هايي با فضاي بين ياخته لولدر س – زير ديافراگم) 4  كند. استخوان را تحريك مي قرمز توليد لنفوسيت در مغز –قفسة سينه ) 3
 »سبب . . . .  شود. نيستدر غدة . . . .  ممكن  ها كاهش غيرطبيعي توليد هورمون«كند؟  را به درستي تكميل مي مقابلعبارت  گزينه، كدام  - 136

  نوزادهاي نوعي بافت پيوندي  كاهش تقسيم ياخته –يز پيشين هيپوف) 2  مادر داراي نوزاد يك ماههاختالل در عملكرد غدد شيري  –هيپوفيز پيشين ) 1
  در بدن انسانيون كلسيم  هم ايستايي حفظ – پاراتيروئيد) 4   مركزي نوزاد اختالل نمو دستگاه عصبي –تيروئيد ) 3
  
  

 وع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شر هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2شناسي ( زيستهاي 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 امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10ند از چ
   

دقيقه 20
دستگاه حركتي، تنظيم 
 شيميايي و ايمني بدن 

  71تا  45هاي  صفحه

         
  اي به سايت كانون مراجعه كنيد. براي دريافت آخرين نكات آموزشي و مشاوره
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 درست است؟  شود، افظت ميجمجمه محي ها استخوانكه توسط در بدن انسان سالم و بالغ ريزي  درون كدام گزينه در رابطه با هر غدة  - 137

  . بدن نقش داردريز  غدد درونديگر در تنظيم ترشحات ) 2  شود.  آن در نوار مغزي ثبت مي فعاليت هر ياختة سازندة) 1
  كنند.  مي هاي آن موادي را به درون خون وارد ياخته ،همانند غدد بزاقي) 4  پردازد.  ها مي خود به توليد و ترشح هورمون ي پوششيها ياختهتوسط ) 3
 هايي كه با اثر بر كليه، در باز جذب مواد نقش دارند، درست است؟  كدام گزينه دربارة همة هورمون - 138

  كف جمجمه قرار دارد. در  گودي استخوانياي واقع در  هاي غده ها تحت تأثير هورمون ترشح آن) 1
   ترشح شود. غدة تيموس تر نسبت به  سطح پاييندر  درون ريز اي از غدهممكن نيست ) 2
  دهد.  ، فعاليت خود را افزايش ميشرايط تنشد كه در نشو ترشح مياي  از غده) 3
   دهند. مي تغييرهاي كليه  را در گروهي از سلول ها فعاليت پروتئينميزان ) 4
 است؟  نادرستدربارة اين ياخته قطعاً م ويژگي، آن منفذي ايجاد مي كند. كداشود و در غشاي  هاي دفاع غيراختصاصي، به ياختة سرطاني متصل مي يكي از ياخته  - 139

  گيرد.  منشأ مي مغز قرمز استخوان نوعي ياختة خوني بدون دانه است كه از ياختة لنفوئيدي) 1
  خوار (ماكروفاژ) نقش دارند.  در كبد و طحال، با فعال كردن درشت عوامل بيگانة موجودسازي  در پاك) 2
  انجامد.  شود كه به مرگ ياخته مي اي مي ة سرطاني، باعث اجراي برنامهياختبه  آنزيمبا وارد كردن نوعي  )3
  شود.  هاي آلوده به ويروس منجر مي كند كه به نابودي ياخته ) به طور طبيعي در زمان سالم بودن، پروتئين اينترفرون نوع يك ترشح مي4
 ؟  است مناسبنا . . »در دومين خط دفاعي بدن انسان . . «كدام گزينه، براي تكميل عبارت  - 140

  با ترشحات خود در كاهش ميزان خروج خوناب از رگ نقش دارند.د، نكن داري كه از انعقاد خون جلوگيري مي هاي سفيد دانه گويچه) 1
  ريزد.  هاي خود را به روي انگل مي دانهكند، محتويات  مبارزه مي در بدن هاي انگلي كرم باگويچة سفيدي كه ) 2
  پردازد.  خواري مي بيروني پوست به بيگانه دهد، در الية در سطح خود قرار مي ي كه قسمتي از ميكروب راخوار بيگانه) 3
  باشد.  بافت را دارا مي يها كند، توانايي خروج از خون و نابودي ميكروب ل نميموار چابكي كه مواد دفاعي زيادي حخ بيگانه) 4
 دومين خط دفاعي بدن نقش دارد، درست است؟  در ارتباط با هر پروتئيني كه در كدام گزينه،  - 141

  شوند.  خواري مي ) با قرار گرفتن برروي ميكروب باعث تسهيل عمل بيگانه1
  شوند.  اند، ترشح مي ها قرار نگرفته هايي كه تحت حملة ميكروب ) از سلول2
  شوند.  زا در بدن مي مانع از گسترش عامل بيماريخودي، سالم هاي  با تاثير بر ياخته )3
   .دنكني م ييشناسا ها آن ي عموميها يژگيرا بر اساس و ها گانهيكه ب هستند ييساز و كارهاجزئي از  )4
 شود  . . .  خروج مونوسيت از خون و تغيير شكل آن حاصل ميخواري كه در پي  هر بيگانه - 142

  هاي لنفي حضور داشته باشد.  در گرهمي تواند ) 2  . شود نميي بدن انسان بالغ يافت ها درون رگ) 1
 شود.  ميتوسط اينترفرون نوع دو فعال ) 4  كند.  ميسازي  هاي قرمز مرده را پاك در كبد، گويچه) 3

 ، به درستي بيان شده است؟ مقابل هاي مشخص شده در شكل كدام گزينه در رابطه با ياخته - 143

  پردازد.  هاي انگلي مي كرم همة خواري ، به بيگانه»1« برخالف ياختة» 2«ياختة ) 1
   باشند. مي» 1« حاصل دياپدز و تغيير ياختة، ي بدن انسانها حبابك ديوارة هاي از ياختهعضي ب) 2
  خود دارد. ميان ياختة و درشتي در  تيرههاي  است و دانهداراي هستة دوقسمتي » 2« ياختة) 3
   هاي بافت پوششي مشاهده كرد. ياخته مجاورتتوان  را مي» 1« ياپدز و تغيير ياختةهاي حاصل از د ياختهانواع همة ) 4
 كند؟  كدام مورد عبارت زير را به درستي تكميل مي  - 144

  »شود، . . . .  ميآزاد  دفاعي آسيب ديدة بدنهاي  ر جريان پاسخ التهابي از ياختهاي كه د جزو اثرات اولين ماده« . . . 
   .است – آسيب ديدههاي سفيد به ناحية  فراخواندن گويچه) 2   .نيست –زتر شدن موضع التهاب افزايش دما و قرم) 1
   .است – كاهش فشار خون موضع آسيب ديدهميزان جريان خون و افزايش ) 4   .نيست – زايش حجم مايع بين سلولي در ناحية آسيب ديدهتورم و اف) 3
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 تواند . . . .  . . مي . .به طور معمول در دومين خط ايمني بدن انسان   - 145

  هاي خود را روي الرو يك انگل بريزد.  محتويات دانه –هاي دمبلي  گويچة سفيد با هسته) 1

  خواري ميكروب را تسهيل كند.  بيگانه ها ساير پروتئينبه كمك  –نوعي پروتئين محلول در خون ) 2

  تغيير شكل پيدا كند.   ي خونيها نظور عبور از ديوارة مويرگم به – فمچنيكومشابه با سلول كشف شده در آزمايش  هر ياختة) 3

  در ياخته شود.ريزي شده  مرگ برنامه ها، باعث عي از آنزيمترشح انوابا  –نوعي لنفوسيت موثر در ايمني غيراختصاصي ) 4

 كند؟  تكميل مي نادرستچند مورد عبارت زير را به طور   - 146

  »باشد . . .  ياختة ديگري مؤثر مي فعاليت در نوعي ياخته توليد شده و بر روي كه بالغ و سالم شيميايي در بدن انسان هر نوع مادة«

  شود. اي توليد نمي بافت ماهيچههاي  * قطعاً توسط ياخته  شود. نوعي هورمون يا ناقل عصبي محسوب مي* 

  باشد.  از سلول سازندة خود نيازمند مصرف انرژي زيستي مي شدنآزاد* قطعاً براي   شود. سطح غشا متصل مي اختصاصي هاي * براي فعاليت خود به گيرنده

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

 كدام گزينه، عبارت زير را به درستي تكميل مي كند؟  - 147

  ». . . . . . .همواره  . . . . . . . همانند  . . . . . . . .  يهر جانور دارا در«

 .كند يقلب عبور مدرون از  رهيون تخفقط  -يجانوران واجد خط جانب - اسكلت واجد غضروف) 1

  سامانة گردش مواد در انتقال گازهاي تنفسي نقش دارد. - هر جانور واجد سلوم -يروني) اسكلت ب2

    د.وجود دار اختصاصي براي گردش مواد دستگاه –جانوران داراي اسكلت آب ايستايي  - طناب عصبي شكمي) 3

 غذا فراهم است. ةطرف كي انيامكان جر - ياسكلت درون هر جانور واجد - ي قلب ها كامل بطن يي) جدا4

 ماهيچة سريني بدن انسان صحيح است؟» هر رشتة پروتئيني موجود در ساختار ساركومر«در رابطه با  كدام گزينه  - 148

  .رددگ يم چهيتر شدن، منجر به بروز انقباض ماه ) با كوتاه2     .ابدي ياتصال م Zبه خط  چه،يحداكثر انقباض ماه ي) در پ1

  .رديقرار گياخته  دنايي ها مولكولبا  ميدر تماس مستق در شرايط طبيعي تواند ي) م4   باشد. درون ياخته ميكلسي ها ونيبا تماس در  تواند يم يعصبي ها ) برخالف ناقل3

 است ؟نادرست ي اسكلتي بدن انسان ها كدام گزينه در رابطه با تأمين انرژي انقباض ماهيچه - 149

  .شود يافزوده م درازيان كيكربن ميآنز تيفعال به همان نسبت بر ميزان ابد،ي شيافزا ها چهيدر ماه دياس كيالكت ديتول ) هر چه مقدار1

  كافت كنند. را آب ها چهيدر ماه يا رهيقند ذخ نوعي توانند ينم دهان يترشح شده توسط غدد بزاق يگوارش يها مي) آنز2

  . آيد دست ميه باي ، از تجزية گليكوژن  ي ماهيچهها نرژي در ياختهفقط بخشي از گلوكز الزم براي توليد ا) 3

  كند. توليد مي CO2 ن است وهمواره نيازمند اكسيژ اي ماهيچهي ها تجزية كامل مولكول گلوكز در ياخته) 4

 صحيح است؟» ي اسكلتي بدن انسانها ماهيچه«در رابطه با  كدام موارد  - 150

  .شود ينظارت بر اعمال بدن صادر م كز(مراكز)ها توسط مر آن يحركتعصبي ور ) دستالف

  .كند يجهت حركت م كيفقط در   ها آن يروين تأثير ) هر استخوان، تحتب

  ها است. صل وابسته به انقباض آنادر محل مف ها استخوان مة) حركت هج

  .ستيبدون دخالت آن ممكن ن يحركت اراد چي) هد

  د - ب  )4  ج - ب  )3  د - لف ا) 2  ج - الف  )1
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B

V(V)

Q

A

80 12

  عادي )2( فيزيك     

  
برابر  2خازن را اين فاصلة بين صفحات  بدون تغيير ساير مشخصات، كنيم. اگر از مولد جدا ميكه بين صفحات آن هوا قرار دارد، اي را  شارژ شدهت ختخازن     - 151

ذخيـره شـده در خـازن چنـد     الكتريكـي  كنـد. بـار    ولت تغيير مـي  5 به اندازة و اختالف پتانسيل دو سر آن J100آن به اندازة در كنيم، انرژي ذخيره شده 

 است؟ ميكروكولن

1( 10  2( 20  3( 40  4 (60  

طور كامـل  به V20اين خازن را با ولتاژ گر ايابد.  افزايش مي C72آن ذخيره شده در بار  برسانيم، V14به  V2از را اختالف پتانسيل دو سر خازني اگر   - 152

اين انرژي با چه توان متوسطي بر حسب  در مدار تخليه شود.كشد تا همة انرژي ذخيره شده در اين خازن ثانيه طول مي ميلي 2 در مدار قرار دهيم،كرده و شارژ 

 دهد.) خ نمير فرض كنيد در هنگام تخلية خازن پديدة فروريزش(وات در مدار تخليه شده است؟ 

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

ش افزاي nJ1200 به اندازة آن ذخيره شده در و انرژي nC80 اندازة به  خازنذخيره شده در بار  پتانسيل دو سر يك خازن،ولتي اختالف 10در اثر افزايش    - 153

 خازن چند ولت است؟ دو سر(نهايي)  يابد. اختالف پتانسيل ثانوية مي

1( 15  2( 20  3( 25  4 (30  

، است 2كه ثابت آن برابر با  Bالكتريك خازن  اگر دي .مطابق شكل زير است Bو  A هاي مجزاي خازنسربر حسب ولتاژ دو  ذخيره شده نمودار بار الكتريكي   - 154

چند برابر ظرفيـت   Bخازن  درصد كاهش دهيم، ظرفيت جديد 20بين صفحات آن را  ةدرصد افزايش و فاصل 20آن را  يها يك صفحه مساحت هر ،را برداشته

 الكتريك هوا را يك در نظر بگيريد.)دي(ثابت است؟  Aخازن 

1( 2
3     

2( 1
2   

3( 3
8   

4 (3
2   

كند. جريان الكتريكي متوسط عبوري از اين رسانا بر حسب ميكروآمپـر كـدام    الكترون عبور مي  1510 ،مقطع فرضي يك رساناهر از  s 4/6 زمان در مدت  - 155

e)است؟  / C)  191 6 10  

1( 25  2( 250   3( /12 5   4 (125   

  

 ؤالگذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2فيزيك (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 امروز10ري چند ازگذاهدف آزمون قبل 10چند از 
   

دقيقه 25

 الكتريسيته ساكن 

  (خازن و انرژي خازن) 
 جريان الكتريكي 

(جريان الكتريكي، مقاومت الكتريكي و 
قانون اهم و عوامل مؤثر بر مقاومت 

  الكتريكي)
  49تا  28  هاي صفحه

         
  هايي دشوارتر، مانند سؤاالت سراسري هستند. آزمون گواه، فرصت مناسبي براي سنجش ميزان آمادگي شما در سؤال
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B

V(V)

I(A)

A

82

(دما سر مقاومت چند ولت است؟  دو ةكند. ولتاژ اولي درصد تغيير مي 40دهيم، جريان عبوري از آن  ولت كاهش  10اختالف پتانسيل دو سر مقاومتي را اگر    - 156

 ثابت است.)

1( 15   2( 20   3( 25   4 (30   

به صـورت مجـزا بـه    است. اگر اين دو مقاومت  زير مطابق شكلها  آنبر حسب اختالف پتانسيل دو سر  Bو  A مجزاي دو مقاومتنمودار جريان عبوري از   - 157

مدت زماني اسـت كـه طـول      عبور كند، چند برابر  Aاز مقاومت  بار الكتريكي معينيكشد تا مقدار  مدت زماني كه طول مي بسته شوند، ياختالف پتانسيل ثابت

 ؟ عبور كند Bالكتريكي از مقاومت  كشد تا همان مقدار بارمي

1( 4     

2( 1
4   

3( 16   

4 (1
16   

/ ةمقاومت ويژ ادور سيم ب 200اي از  پيچه  - 158 .m 71 5 پيچيـده   cm20اي به شـعاع   استوانه درست شده كه به صورت يك اليه دور mm2و قطر  10

)اهم است؟ چند  اين پيچهشده است. مقاومت الكتريكي سيم  )  3  

1( 48  2( 480  3( 12  4 (120  

، Bو رساناي  mm2سيم توپري به شعاع  Aرساناي اگر است.  Bبرابر طول رساناي  A ،2اند. طول رساناي  ساخته شده ادة يكساناز يك م فلزيدو رساناي    - 159

ثابـت و  (دمـا،  است؟  Aرساناي  الكتريكي چند برابر مقاومت Bرساناي  الكتريكي مقاومت باشد،  mm2و شعاع داخلي  mm4خالي به شعاع خارجي تو يسيم

 يكسان است.)

1( 6     2( 2
3   

3( 3
2     4 (1

6   

A ،4مقاومت ويژة سيم   - 160
باشـد تـا مقاومـت     Bمقطع سيم  چند برابر قطر A سيم قطر مقطع است. Bبرابر طول سيم  2و طول آن  Bمقاومت ويژة سيم  3

 ثابت و يكسان است.) ،(دما؟ شود Bبرابر مقاومت الكتريكي سيم  A ،16 سيم الكتريكي

1( 6     2( 1
6   

3( 6     4 (6
6   

  

  
  

Fو ظرفيت  2الكتريك  به ضريب دي خازن تختي با عايقي - 161 24 و بدون جدا كردن ولت وصل است. اگر در اين وضعيت  200، به اختالف پتانسيل 10

 عايق از بين دو صفحة خازن خارج شود، ظرفيت و بار خازن به ترتيب برابر است با:خازن، 

1 (C , F  24 2 10    2 (C , F  24 4 10  

3 (C , F  28 4 10    4 (C , F  28 16 10  

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.     )گواه( هاي شاهدسوال  -   
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mm0، دو صفحة فلزي، يك ورقة ميكا (به ضخامت تخت براي ساختن يك خازن - 162 و  /3  cm0اي (به ضخامت  )، يك ورقة شيشه7 و  /2  5 ،(

cm0يك اليه پارافين (به ضخامت  و  /1  mm0پالستيك (به ضخامت  ورقة) و يك 2 و  /2  ترين  ردن بيشدست آو ) در اختيار داريم. براي به3

   بايد ميان صفحات فلزي را پر كنيم؟ مادهظرفيت، با كدام 

  ) شيشه2    ) ميكا1

  ) پالستيك4    ) پارافين3

يابد. انرژي اين خازن چند درصـد كـاهش    درصد كاهش مي 80، اختالف پتانسيل دو سر آن از بار الكتريكي يك خازن پر شدة جدا از مولد با تخلية قسمتي - 163

  دهد.)كنيد در هنگام تخلية خازن، پديدة فروريزش رخ نمي (فرض يابد؟ مي

1 (40    2 (64  

3 (80    4 (96  

ها را  هستند. اگر توسط سيمي رسانا آن mC8و  mC12ترتيب  داراي بار الكتريكي هاي عايق قرار داشته و به روي پايه BوAدو كرة رساناي مشابه - 164

/زمان با هم تماس دهيم، در مدت s0 (فرض كنيد در  متوسط عبوري از سيم در اين مدت چند آمپر است؟الكتريكي رسند. جريان  به تعادل الكتريكي مي 01

 ماند.) نهايت باري روي سيم رابط باقي نمي

1 (2    2 (1  

3 (4    4 (3  

ميكروآمپر براي يك مدار الكتريكي، به طور كامل تخليه  500كشد تا يك باتري قلمي نو ضمن فراهم آوردن جريان الكتريكي متوسط  ساعت طول مي 400 - 165

 ساعت است؟ آمپر ـ شود. بار الكتريكي اولية ذخيره شده در اين باتري، چند ميلي

1 (2/0    2 (200  

  ) اطالعات مسأله كافي نيست.4    200000) 3

يابد.  درصد كاهش مي 60افزايش دهيم، جريان الكتريكي عبوري از آن   5را  آندرصد و مقاومت  20دو سر يك رسانا را  الكتريكي اگر اختالف پتانسيل - 166

 مقاومت اولية رسانا چند اهم است؟ (دما ثابت است.)

1 (5    2 (/2 5  

3 (10    4 (15  

BRو  ARعبوري از دو مقاومت مجزاي  الكتريكي نمودار جريان - 167  12 ها مطابق شكل زير است. مقاومت الكتريكي  برحسب اختالف پتانسيل دو سر آن

A (.دما ثابت فرض شود) چند اهم است؟   

1 (5    

2 (7  

3 (17    

  ) اطالعات مسأله كافي نيست.4
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/شده بين دو سر آن است. هرگاه اختالف پتانسيل اعمال mm21و سطح مقطع آنm1نيكروم (آلياژي از نيكل و كروم) برابر باجنس طول سيمي از  - 168 V2 5 

 است؟ m.مقاومت ويژة اين سيم چند  گذرد. از آن مي A5باشد، جريان

1 (/  60 5 10     2 (/  70 5 10   

3 ( 45 10     4 ( 62 10   

عبور دهيم تا بدون تغيير جرم، مقاومت الكتريكي  به طور يكنواخت است. اگر سيم را از ابزاري mm2متر و قطر مقطع آن  سانتي 10طول يك سيم فلزي  - 169

 شود؟ متر مي برابر شود، طول آن چند سانتي 16آن 

1 (5/2    2 (40   

3 (80    4 (16  

gاند. اگر چگالي مس و آلومينيوم به ترتيب  مساوي طول مسي و آلومينيومي، در يك دماي معين، داراي مقاومت الكتريكي م همدو سي - 170

cm39  وg
/

cm32 و  7

1مقاومت ويژة مس 
 آلومينيومي چند برابر جرم سيم مسي است؟برابر مقاومت ويژة آلومينيوم باشد، جرم سيم  2

1 (3
5    2 (4

5  

3 (5
4    4 (5

3 

  
  

 

  

  موازي   

فلزي خنثي نزديك  ةت داخل و كف جعببه سمعايق آويزان است، كه از نخي اي فلزي با بار مثبت را  ، كرهزير مطابق شكل - 171

در هنگـام تمـاس . . . . و در انتهـا بـا     ره . . . . در هنگام نزديك شـدن كـ   A ةدهيم. بار الكتريكي نقط كنيم و تماس مي مي

     باشد.  شدن درب جعبه . . . . مي بسته

    منفي، مثبت، خنثي )1

  منفي، خنثي، خنثي )2

  خنثي، خنثي، خنثي )3

  ثبت، مثبت منفي، م) 4

qاي  در شكل زير، بار الكتريكي نقطه  - 172 C  50  از نقطةA الكتريكي با پتانسيل V1600  به نقطةB الكتريكي با پتانسيل V1000  در يابـد.   انتقال مـي

 كند؟  انرژي پتانسيل الكتريكي آن چگونه تغيير ميجايي، اين جابه

1( /0    يابد.  كاهش مي ژول 06

2( /0   يابد.  افزايش ميژول  06

3( /0   يابد.  كاهش ميژول  03

4 (/0   يابد.  افزايش ميژول  03

  

قيقهد 25

  الكتريسيته ساكن 
پتانسيل الكتريكي، توزيع بار (

الكتريكي در اجسام رسانا، 
  )خازن و انرژي خازن 
  جريان الكتريكي 

الكتريكي، مقاومت  جريان(
  )الكتريكي و قانون اهم

  44تا  22هاي  صفحه

 .اند نداده پاسخي عاد سواالت به و است تر عقب كانون برنامة از ها آن مدرسة برنامة كه استي آموزان دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه





A B
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cm21

A

}

B

V(V)

Q

A

80 12

mمطابق شكل زير، پروتوني با تندي   - 173

s
شود و پس از طي  شليك مييكنواخت بين دو صفحه، ميدان الكتريكي هاي  خطدر خالف جهت و  Aاز نقطة  510

p(اختالف پتانسيل الكتريكي دو سر باتري چند ولت است؟  .شود متر متوقف مي سانتي 7 افقي مسافت pm / kg,q / C    27 191 6 10 1 6 و از  10

 نظر شود.) و اتالف انرژي صرفپروتون نيروي وزن 

1( 50    

2( 500   

3( 150   

4 (1500   

 برابر 2كنيم. اگر بدون تغيير ساير مشخصات، فاصلة بين صفحات اين خازن را  اي را كه بين صفحات آن هوا قرار دارد، از مولد جدا مي ت شارژ شدهخخازن ت   - 174

كنـد. بـار الكتريكـي ذخيـره شـده در خـازن چنـد         ولت تغيير مـي  5و اختالف پتانسيل دو سر آن به اندازة  J100كنيم، انرژي ذخيره شده در آن به اندازة 

 است؟ ميكروكولن

1( 10  2( 20  3( 40  4 (60  

طور كامـل  به V20يابد. اگر اين خازن را با ولتاژ  افزايش مي C72ر ذخيره شده در آن برسانيم، با V14به  V2اگر اختالف پتانسيل دو سر خازني را از   - 175

كشد تا همة انرژي ذخيره شده در اين خازن در مدار تخليه شود. اين انرژي با چه توان متوسطي بر حسب ثانيه طول مي ميلي 2در مدار قرار دهيم،  وشارژ كرده 

 دهد.) ار تخليه شده است؟ (فرض كنيد در هنگام تخلية خازن پديدة فروريزش رخ نميوات در مد

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

افزايش  nJ1200و انرژي ذخيره شده در آن به اندازة  nC80اندازة  پتانسيل دو سر يك خازن، بار ذخيره شده در خازن به ولتي اختالف 10در اثر افزايش   - 176

 ف پتانسيل ثانوية (نهايي) دو سرخازن چند ولت است؟ يابد. اختال مي

1( 15  2( 20  3( 25  4 (30  

است،  2كه ثابت آن برابر با  Bالكتريك خازن  مطابق شكل زير است. اگر دي Bو  Aهاي مجزاي  نمودار بار الكتريكي ذخيره شده بر حسب ولتاژ دو سرخازن  - 177

چند برابر ظرفيـت   Bدرصد كاهش دهيم، ظرفيت جديد خازن  20رصد افزايش و فاصلة بين صفحات آن را د 20هاي آن را  را برداشته، مساحت هر يك صفحه

 الكتريك هوا را يك در نظر بگيريد.)است؟ (ثابت دي Aخازن 

1( 2
3     

2( 1
2   

3( 3
8   

4 (3
2   

كند. جريان الكتريكي متوسط عبوري از اين رسانا بر حسب ميكروآمپـر كـدام    الكترون عبور مي  1510از هر مقطع فرضي يك رسانا،  s 4/6در مدت زمان   - 178

e)است؟  / C)  191 6 10  

1( 25  2( 250   3( /12 5   4 (125   
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B

V(V)

I(A)

A

82

كند. ولتاژ اولية دو سر مقاومت چند ولت است؟ (دما  درصد تغيير مي 40دهيم، جريان عبوري از آن  ولت كاهش  10اگر اختالف پتانسيل دو سر مقاومتي را   - 179

 ثابت است.)

1( 15   2( 20   3( 25   4 (30   

ها مطابق شكل زير است. اگر اين دو مقاومت به صـورت مجـزا بـه     بر حسب اختالف پتانسيل دو سر آن Bو  Aنمودار جريان عبوري از دو مقاومت مجزاي   - 180

عبور كند، چند برابر مدت زماني اسـت كـه طـول       Aكشد تا مقدار معيني بار الكتريكي از مقاومت  بسته شوند، مدت زماني كه طول مياختالف پتانسيل ثابتي 

 عبور كند؟  Bالكتريكي از مقاومت  كشد تا همان مقدار بارمي

1( 4     

2( 1
4   

3( 16   

4 (1
16   

  
  

 ميدان الكتريكي در داخل كره ..... .  بزرگيدهيم.  قرار مي ييك كرة رسانا را داخل ميدان الكتريكي يكنواخت - 181

     ) صفر است.1

 تر از ميدان الكتريكي در فضاي بيرون كره است. ) بيش2

  برابر است.  ) با ميدان الكتريكي در فضاي بيرون كره3

 تر از ميدان الكتريكي در فضاي بيرون كره است. ) كمي ضعيف4

 ، كدام گزينه دربارة پتانسيل الكتريكي نقاط درست است؟در شكل زير نشان داده شدهالكتريكي با توجه به ميدان  - 182

1 (A B C DV V V V       

2 (A B C DV V V V   

3 ( C DV V    

4 (C B DV V V   

0/در يك ميدان الكتريكي يكنواخت، ذرة بارداري به جرم  - 183  تنديآيد و با  ولت از حال سكون به حركت در مي 100اي به پتانسيل الكتريكي  گرم، از نقطه 1

بر ذره فقط حاصل از ميدان الكتريكي باشد، بار وارد ثر رسد. اگر در اين مسير نيروي مؤ ولت مي 100متر بر ثانيه به نقطة ديگري به پتانسيل الكتريكي  10

 الكتريكي ذره چند ميكروكولن است؟

1 (/2 5     2 (4   

3 (25     4 (40  

ميدان الكتريكي  ةباشد، انداز C20است. اگر بار ذخيره شده در اين خازن  F5و ظرفيت آن  mm2رساناي خازن تختي برابر با ةبين دو صفح ةفاصل - 184

Vهاي آن چند  در فضاي بين دو صفحه و دور از لبهيكنواخت 

m
   است؟ 

1 (310  2 ( 32 10  3 ( 34 10  4 ( 38 10  

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

A B
E
�

C

D
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mm0فلزي، يك ورقة ميكا (به ضخامت  ، دو صفحةتخت براي ساختن يك خازن - 185 و  /3  cm0اي (به ضخامت  )، يك ورقة شيشه7 و  /2  5 ،(

cm0يك اليه پارافين (به ضخامت  و  /1  mm0پالستيك (به ضخامت  ورقة ) و يك 2 و  /2  ترين  دست آوردن بيش ) در اختيار داريم. براي به3

 بايد ميان صفحات فلزي را پر كنيم؟ مادهظرفيت، با كدام 

  ) شيشه2    ) ميكا1

  ) پالستيك4    ) پارافين3

يابد. انرژي اين خازن چند درصـد كـاهش    درصد كاهش مي 80، اختالف پتانسيل دو سر آن تريكي يك خازن پر شدة جدا از مولدز بار الكبا تخلية قسمتي ا - 186

    دهد.)(فرض كنيد در هنگام تخلية خازن، پديدة فروريزش رخ نمي يابد؟ مي

1 (40    2 (64  

3 (80    4 (96  

ها را  هستند. اگر توسط سيمي رسانا آن mC8و  mC12ترتيب  داراي بار الكتريكي هاي عايق قرار داشته و به روي پايه BوAدو كرة رساناي مشابه - 187

/زمان با هم تماس دهيم، در مدت s0 (فرض كنيد در  متوسط عبوري از سيم در اين مدت چند آمپر است؟الكتريكي د. جريان رسن به تعادل الكتريكي مي 01

 ماند.) نهايت باري روي سيم رابط باقي نمي

1 (2    2 (1  

3 (4    4 (3  

ميكروآمپر براي يك مدار الكتريكي، به طور كامل تخليه  500كشد تا يك باتري قلمي نو ضمن فراهم آوردن جريان الكتريكي متوسط  ساعت طول مي 400 - 188

 آمپر ـ ساعت است؟ شود. بار الكتريكي اولية ذخيره شده در اين باتري، چند ميلي

1 (2/0    2 (200  

  ) اطالعات مسأله كافي نيست.4    200000) 3

يابد.  درصد كاهش مي 60افزايش دهيم، جريان الكتريكي عبوري از آن   5را  آندرصد و مقاومت  20دو سر يك رسانا را  الكتريكي اگر اختالف پتانسيل - 189

 مقاومت اولية رسانا چند اهم است؟ (دما ثابت است.)

1 (5    2 (/2 5  

3 (10    4 (15  

BRو  ARعبوري از دو مقاومت مجزاي  الكتريكي نمودار جريان - 190  12 ها مطابق شكل زير است. مقاومت الكتريكي  برحسب اختالف پتانسيل دو سر آن

A (.دما ثابت فرض شود) چند اهم است؟    

1 (5    

2 (7  

3 (17    

  ) اطالعات مسأله كافي نيست.4
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  )عادي( )2( شيمي     

  

  
  است؟  نادرستهاي زير  گزينهاز كدام يك  - 191

  است. جدول تناوبي  2 دورةو  14عنصر اصلي سازندة نفت خام، نافلزي از گروه ) 1
/ يا ميليون بشكه 80 بيش ازروزانه ) 2  101 272   شود.  مصرف ميهاي گوناگون  به شكلليتر نفت خام در دنيا  10
  رود.  بهداشتي به كار مي و مواد آرايشي و ها امروزه بخش عمدة نفت خام مصرفي در دنيا براي توليد الياف و پارچه، شوينده) 3
  . شود يافت مياي متمايل به سبز  مايع غليظ سياه رنگ يا قهوه هاي فسيلي است كه به شكل يكي از سوخت نفت خام) 4

  درست است؟ » شكل . . . «د از موارد زير براي تكميل عبارت چه تعدا - 192

d)   c)   b)   a) 

 *aهاي سوختن كامل مولكول  يكي از فراوردهتواند نمايش ، ميc باشد .  

 *b ،1هاي ناپيوندي در ساختار لوويس آن  كه تعداد جفت الكترون باشددار  نمايشي از يك تركيب كربنتواند مي
  است.  (a) مولكولهاي ناپيوندي در  الكترون جفت 4

 *cهاي بنزن است.  هاي آن دو برابر تعداد هيدروژن هاي بنزن و تعداد هيدروژن كربنتعداد هاي آن برابر  ، تركيبي است كه تعداد كربن  
 *d هاست.  آلكن ةدومين عضو خانواد ةميل -، مدل گلوله  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  است؟  نادرستند مورد از مطالب زير چ - 193
  هاي كناري متصل شده است. يوند يگانه به اتمپها هر اتم با چهار  ها هستند كه در آن اي از هيدروكربن ها دسته آ) آلكان

  اند.   ه سه يا چهار اتم كربن ديگر متصلب  كربن هاي اتم همة ،دار شاخه هاي هر اتم كربن به يك يا دو اتم كربن ديگر و در آلكان ،راست زنجير هاي ب) در آلكان
  . است 4ها برابر  ترين عضو خانوادة آلكان پ) شمار پيوندهاي اشتراكي در نخستين و ساده

  كند.  جوش تغيير مي ةهاي هيدروكربن، نوع نيروي بين مولكولي و نقط ها، اندازه، جرم مولكول هاي كربن در هيدروكربن ت) با تغيير تعداد اتم
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

  است؟  نادرستكدام گزينه  - 194
  . استگازي  به صورت ، در دما و فشار اتاقها آلكانخانوادة عضو نخست  چهار حالت فيزيكي) 1
  با هم برابر است.  سيكلوهگزانو (در دماي اتاق) هاي هيدروژن در نخستين آلكان مايع  شمار اتم) 2
  . شودميگاز متان است كه تحت فشار پر  ،سوخت فندك) 3
C فرمول مولكولي تقريبي گريس و وازلين به ترتيب) 4 H18 C و 38 H25   . است 52

  . . . .  به جز ،آن درست است دربارة. همه مطالب زير است 4/2در يك آلكان برابر  Cبه  Hهاي  نسبت شمار اتم - 195
(H ,C : g.mol )  11 12   

  . استت فيزيكي اين آلكان در دماي اتاق مايع حال) 1
Cجوش آن از نقطة جوش  ةنقط) 2 H8   كمتر است.  18
  . استگرم  56برابر  آلكانرين ت سادهجرم يك مول از آن با  يك مول ازتفاوت جرم ) 3
  جوش را دارد. كمترين نقطة يي كه در دماي اتاق به صورت گازي هستند، ها در بين آلكان) 4

   ؛ زيرا . . . ها ندارد ها تاثير چنداني بر روي شش استنشاق آلكان - 196
  روند. شوند به سرعت از بين مي هنگامي كه در بدن انسان جذب مي) 2  د. نيرشده هستند و تمايل چنداني به انجام واكنش ندارستركيباتي ) 1
  روي انتقال گازهاي تنفسي ندارند.  بر تأثير مخرب زيادي) 4  انسان شوند. هاي بدن  توانند جذب بافت اند و نمي قطبيناتركيباتي ) 3
  
  
  
  

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2شيمي (هاي درس  ه سؤالگويي ب لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

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

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
   

دقيقه 20
ياي زميني را بدانيمقدر هدا

اي  (از ابتداي نفت، هديه 
 انگيز تا پايان فصل) شگفت

 در پي غذاي سالم  

(از ابتداي فصل تا ابتداي تهية غذاي 
  پز، تجربة تفاوت دما و گرما) آب

  56تا  28هاي  صفحه

         
توانيد تصميمي برمبنايتان را تكميل كرده باشيد ميريزياي بگيريد. حتي اگر يك ماه دفتر برنامهكند تا تصميم واقع بينانهريزي به شما كمك ميدفتر برنامه

 توانايي واقعي و سطح ارادة خودتان بگيريد.
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  نوشته شده است؟  نادرستنام كدام تركيب  - 197

1 (|
CH CH CH CH(CH )

C H

  3 2 3 2

2 5
  متيل هپتان -6اتيل  -3:  ) 2  هگزانمتيل  دي -4، 2:  

3 (C(CH ) (CH ) CH(CH )3 3 2 3 3 ) 4  تري متيل هپتان -6 ،2، 2:  2
 

  تري متيل هپتان -5، 2،3: 

Cفرمول شيميايي  - 198 H7   توان نسبت داد؟  كربني مي 5را به چند هيدروكربن با زنجير اصلي  16
1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  

  كدام گزينه درست است؟  - 199
  . كنند ميتوليد  آزمايشگاهيها را در مقياس  الكل انواع ،در شرايط مناسب ،با وارد كردن گاز اتن در مخلوط آب و اسيد) 1
  شود.  گاز اتن سنگ بناي صنايع پتروشيمي است، زيرا در اين صنايع با استفاده از اتن حجم انبوهي از مواد گوناگون توليد مي) 2
  . استواكنش آن با برم مايع  ،ها هاي شناسايي اتن از ساير آلكن يكي از روش) 3
  كه در محلول آبي سير شدة آن مقدار زيادي از اين الكل وجود دارد. عتي است هاي صن لترين حال اتانول يكي از مهم) 4

  در هر مولكول سيكلوهگزان، با نسبت بيان شده در كدام گزينه برابر است؟  Cهاي  به تعداد اتم Hهاي  نسبت تعداد اتم - 200
  در اتانول  Oبه  Hهاي  نسبت تعداد اتم) 1
  رمواتانب دي -2، 1در هر مولكول  Brهاي  به تعداد اتم Hهاي  نسبت تعداد اتم) 2
  ها در دومين عضو خانوادة آلكين Hهاي  به تعداد اتم Cهاي  نسبت تعداد اتم) 3
  در هر مولكول بنزن Cهاي  در هر مولكول نفتالن به تعداد اتم Cهاي  نسبت تعداد اتم) 4

  است؟  نادرستكدام گزينه  - 201
  دهد. را نفت كوره تشكيل مي بيش از نيمي از نفت سنگين كشورهاي عربي) 1
  . استمتعلق به بنزين  و گازوئيل، بيشترين ميزان فرار بودندر ميان بنزين، نفت سفيد ) 2
  باشد.  ها، اسيدها و آب از آن مي مرحلة پااليش نفت خام پيش از جدا كردن نمك) 3
  . استميزان نفت كوره موجود در نفت سنگين بيشتر از نفت سبك ) 4

   ارائه شده است؟ به درستي هاي زير در كدام گزينه پرسشپاسخ صحيح سنگ،  زين و زغالدر مورد بن - 202
  شود؟  اي مي سبب تشديد اثر گلخانهبيشتر  سوخت الف) استفاده از كدام

  تر است؟  هاي حاصل از سوختن كدام يك متنوع وردهاب) فر
  كدام يك بيشتر است؟  از توليد شده CO2مقدار  به ازاي هر كيلوژول انرژي توليد شده از سوختن هركدام،) پ
  زغال سنگ  –زغال سنگ  –زغال سنگ ) 2    زغال سنگ  –بنزين  –بنزين ) 1
  بنزين  –بنزين  –زغال سنگ ) 4    بنزين –زغال سنگ  –بنزين ) 3

H)است؟  نادرستكدام گزينه  - 203 ,C : g.mol )  11 12   
  . استكربن  15تا  10 باهايي  اننفت سفيد شامل آلك) 1
  . استبه هر نسبتي در آب محلول  ،با اتن و اسيد آب مخلوط تركيب آلي حاصل از واكنش) 2
  . استبا سيكلوهگزان برابر  ،فرعي متيل ةشاخدو آلكان داراي  ترين سبكهاي كربن در  شمار اتم) 3
  باشد.  مي بر مول گرم 50جرم مولي نفتالن و بنزن برابر تفاوت ) 4

   ؟درستي بيان شده استه يند پااليش نفت خام كدام مورد بادر مورد فر - 204
  دهيم تا داغ شود. حرارت مي به آنسپس و كنيم  نفت خام را به برج تقطير هدايت مي) 1
  هاي برج تقطير در فواصل يكساني در داخل برج قرار دارند.  سيني) 2
  . شوندهاي بااليي برج تقطير جدا ميمتهاي سبك و مواد پتروشيميايي در قسمولكول) 3
  يابد.  در برج تقطير دما از باال به پايين كاهش مي) 4

   ؟اند بيان شده نادرستچند مورد از موارد زير  - 205
Cuاستخراج مس: واكنش الف)  S(s) O (g) Cu(s) SO (g)  2 2 32 3 4 2   

SOسنگ:  هاي بهبود كارآيي زغال ب) يكي از راه (g) CaO(s) CaSO (s) 2 2   

TiClتيتانيم:  ةتهيواكنش ) پ Mg Ti MgCl  4 22 2   

SiOسيليسيم:  ةتهيواكنش ) ت (s) C(s) Si(l) CO(g)  2 2 2   
  صفر) 4  1) 3  2) 2  3) 1
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  است؟  نادرستكدام گزينه  - 206

  اند.  بنيادي جهان مادي را ماده و انرژي معرفي كرده ي) دانشمندان اجزا1
  ارتباط دارد.  مادههاي گوناگون با  ز راهدهد انرژي ا هاي علمي نشان مي ) يافته2
  كند.  ل ماده به انرژي را تاييد مييتبد ،) كاهش جرم خورشيد به عنوان يكي از منابع حيات بخش انرژي3
  كردند.  مي هاي غذايي وعده ةدهد نياكان ما بيشتر وقت خود را صرف تهي ها نشان مي ) بررسي4

  اند؟  چند مورد از مطالب زير درست - 207
  هاي ارادي به ماده و انرژي نياز دارد.  بدن انسان تنها براي انجام فعاليت* 

  شان را به حالت طبيعي بازگردانند.  بدن ،توانند با خوردن اسفناج و عدسي * افراد مبتال به كمبود آهن، مي
  غذايي است.  شدن انرژي مواد * احساس سرماي قبل از افطار به دليل آزاد

  است.  يكساندر تأمين ماده و انرژي مورد نياز بدن، غذايي  * ارزش مواد
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

  اند؟ نادرستچند مورد از مطالب زير  - 208
  دهند.  مي نمايش Tاست و تغيير آن را با  Tآ) نماد يكاي رايج دما، 

  هاي سازنده آنهاست.  هاي نامنظم ذره جنبش با هر حالت فيزيكي، وجود ،ب) در دماي معين، تنها ويژگي مشترك مواد
  يابد.  هاي سازنده آن افزايش مي ميانگين انرژي جنبشي ذره ،پ) با افزايش دماي يك ماده

  آن است.  ةهاي سازند ت) دماي يك ماده هم ارز با مجموع انرژي جنبشي ذره
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

  (زنجيرة هيدروكربني در هر دو تركيب به صورت خطي و بدون شاخة فرعي است.)؟ ه درست استعبارت كدام گزينرو،  هاي روبه با توجه به فرمول - 209
A      . است g.mol12تفاوت جرم مولي اين دو هيدروكربن ) 1 : C H COOH17 33   
B      است. » A«كمتر از » B«پذيري  ) واكنش2 : C H COOH17 35   
  پيوندهاي اشتراكي در هر دو مولكول، يكسان است.  ) شمار3
  توانند با گاز هيدروژن واكنش دهند.  يك از اين دو ماده نمي ) هيچ4

  ؟ كنند ميدرستي كامل   هبهمواره را داده شده چند مورد از موارد زير عبارت  - 210
  . . . » ،باشد B ةتر از ماد داغ A ةاگر ماد«

  است.  B ةبيشتر از ماد A ةماداي سازندة ه ذره) ميانگين انرژي جنبشي الف
  است.  B ةبيشتر از ماد A ةماد هاي سازندة ذره ) ميانگين تنديب
  است.  B ةبيشتر از ماد A ةماد ةهاي سازند ) شمار ذرهپ
  است.  B ةبيشتر از ماد A ةماد هاي سازندة ذره ) مجموع انرژي جنبشيت
1 (4  2 (1  3 (2  4 (3  
  
  

  موازي       
  
  
  

  
آزاد  STPدر شرايط ليتر گاز  ميلي 1792درصد با آب، مطابق واكنش زير  80با خلوص  Xگرم از فلز قليايي  6/4از واكنش  - 211

X(s)  كدام است؟بر حسب گرم بر مول شود. جرم مولي اين فلز  مي H O(l) XOH(aq) H (g)  2 22 2 2 

1 (39  2 (7  3 (23  4 (64  
Nاگر يك مول  - 212 O2 واكنش كدام درصدي مول گاز وجود داشته باشد، بازدة  9/1زير تجزيه شود و پس از اتمام واكنش، در ظرف سربستة واكنش  طابق معادلةم 5

 است؟ 

N O (g) NO (g) O (g) 2 5 2 22 4   
1 (40  2 (60  3 (20  4 (30  

  شود؟  درصد از نقره ايجاد مي 5/82، مخلوطي با خلوص درصد 90گرم نقره با خلوص  150درصد با  70چند گرم نقره با خلوص مخلوط كردن  در اثر - 213
1 (80  2 (90  3 (120  4 (100  

؟ نياز استدرصد  80اكسيد در شرايط استاندارد، به چند گرم سديم هيدروژن كربنات با خلوص  ليتر گاز كربن دي 2/11مطابق واكنش زير براي توليد  - 214
Na)درصد در نظر بگيريد)  75(بازده درصدي واكنش را  , H ,C ,O : g.mol )    123 1 12 16   

NaHCO) است (واكنش موازنه نشده Na CO CO H O  3 2 3 2 2   
1 (105  2 (5/10  3 (14  4 (140  

دقيقه 20
قدر هداياي زميني را 

 بدانيم 

(از ابتداي دنياي واقعي  
  ها تا پايان فصل) واكنش
  48تا  22هاي  صفحه

 .اند نداده پاسخي عاد سواالت به و است تر عقب كانون برنامة از ها آن مدرسة برنامة كه استي نآموزا دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه
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Hاست؟ (عدد اتمي:  نادرستكدام گزينه  زيربا توجه به جدول  - 215 ,C ,N ,O   1 6 7 8  (  

گرماي آزاد شده   نام سوخت
(kJ/g)  

كسيد به ازاي هر ا دي مقدار كربن  هاي سوختن فراورده
  (g)كيلوژول انرژي توليد شده 

H  48  بنزين O2  ،CO  ،CO2   /0 065   
H  30  زغال سنگ O2  ،CO ، NO2 ، CO2 ، SO2   /0 104   

  گرم زغال سنگ يكسان است.  36/15گرم بنزين با گرماي آزاد شده از سوختن  6/9) گرماي آزاد شده از سوختن 1
  گرم بنزين يكسان است.  6/1حاصل از سوختن  CO2سنگ با جرم  گرم زغال 1حاصل از سوختن  CO2) جرم 2
  توان از كلسيم اكسيد استفاده كرد.  حاصل از سوختن زغال سنگ مي SO2گاز) براي جذب 3
  وجود دارد.  گانههسسنگ، پيوند  حاصل از سوختن زغال ةوردافر يك) در ساختار لوويس 4

  است؟  نادرستهاي زير  گزينهاز كدام يك  - 216
  جدول تناوبي است.  2و دورة  14) عنصر اصلي سازندة نفت خام، نافلزي از گروه 1
/ ميليون بشكه يا 80 ) روزانه بيش از2  101 272   شود.  هاي گوناگون مصرف مي ليتر نفت خام در دنيا به شكل 10
  رود.  بهداشتي به كار مي و مواد آرايشي و ها ه بخش عمدة نفت خام مصرفي در دنيا براي توليد الياف و پارچه، شوينده) امروز3
  . شود يافت مياي متمايل به سبز  هاي فسيلي است كه به شكل مايع غليظ سياه رنگ يا قهوه ) نفت خام يكي از سوخت4

  درست است؟ » ل . . . شك«چه تعداد از موارد زير براي تكميل عبارت  - 217

d)   c)   b)   a) 

 *aهاي سوختن كامل مولكول  تواند نمايش يكي از فراورده، ميc  .باشد  

 *b1هاي ناپيوندي در ساختار لوويس آن  دار باشد كه تعداد جفت الكترون تواند نمايشي از يك تركيب كربن، مي
  است.  (a)ندي در مولكول هاي ناپيو جفت الكترون 4

 *cهاي بنزن است.  هاي آن دو برابر تعداد هيدروژن هاي بنزن و تعداد هيدروژن هاي آن برابر تعداد كربن ، تركيبي است كه تعداد كربن  
 *d هاست.  ميلة دومين عضو خانوادة آلكن -، مدل گلوله  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  است؟  نادرستچند مورد از مطالب زير  - 218
  هاي كناري متصل شده است. ها هر اتم با چهار پيوند يگانه به اتم ها هستند كه در آن اي از هيدروكربن ها دسته ) آلكانآ

  .  اند به سه يا چهار اتم كربن ديگر متصل  هاي كربن همة اتم ،دار هاي شاخه هاي راست زنجير، هر اتم كربن به يك يا دو اتم كربن ديگر و در آلكان ب) در آلكان
  است.  4ها برابر  ترين عضو خانوادة آلكان پ) شمار پيوندهاي اشتراكي در نخستين و ساده

  كند.  جوش تغيير مي ةهاي هيدروكربن، نوع نيروي بين مولكولي و نقط ها، اندازه، جرم مولكول هاي كربن در هيدروكربن ت) با تغيير تعداد اتم
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

  ؟ است نادرستكدام گزينه  - 219
  ها، در دما و فشار اتاق به صورت گازي است.  ) حالت فيزيكي چهار عضو نخست خانوادة آلكان1
  هاي هيدروژن در نخستين آلكان مايع (در دماي اتاق) و سيكلوهگزان با هم برابر است.  ) شمار اتم2
  شود. گاز متان است كه تحت فشار پر مي ،) سوخت فندك3
Cيس و وازلين به ترتيب ) فرمول مولكولي تقريبي گر4 H18 Cو  38 H25   است.  52

  . . . .  به جزاست. همه مطالب زير دربارة آن درست است،  4/2در يك آلكان برابر  Cبه  Hهاي  نسبت شمار اتم - 220
(H ,C : g.mol )  11 12   

  ع است. ) حالت فيزيكي اين آلكان در دماي اتاق ماي1
C) نقطة جوش آن از نقطة جوش 2 H8   كمتر است.  18
  گرم است.  56ترين آلكان برابر  سادهجرم يك مول از آن با  يك مول از) تفاوت جرم 3
  هايي كه در دماي اتاق به صورت گازي هستند، كمترين نقطة جوش را دارد.  ) در بين آلكان4

  ها ندارد؛ زيرا . . .   ر چنداني بر روي ششها تاثي استنشاق آلكان - 221
    ) تركيباتي سيرشده هستند و تمايل چنداني به انجام واكنش ندارند. 1
  روند. شوند به سرعت از بين مي ) هنگامي كه در بدن انسان جذب مي2
  هاي بدن انسان شوند.  توانند جذب بافت اند و نمي ) تركيباتي ناقطبي3
  ر روي انتقال گازهاي تنفسي ندارند. ) تأثير مخرب زيادي ب4
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  نوشته شده است؟  نادرستنام كدام تركيب  - 222

1 (|
CH CH CH CH(CH )

C H

  3 2 3 2

2 5
  متيل هگزان دي -4، 2:  

  متيل هپتان -6 - اتيل -3:  ) 2

3 (C(CH ) (CH ) CH(CH )3 3 2 3 3   تري متيل هپتان -6، 2، 2:  2

  تري متيل هپتان -5، 3 ،2:  ) 4

Cيي فرمول شيميا - 223 H7   توان نسبت داد؟  كربني مي 5را به چند هيدروكربن با زنجير اصلي  16
1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  

  كدام گزينه درست است؟  - 224
  . كنند ميها را در مقياس آزمايشگاهي توليد  الكل انواع) با وارد كردن گاز اتن در مخلوط آب و اسيد، در شرايط مناسب، 1
  شود.  ن سنگ بناي صنايع پتروشيمي است، زيرا در اين صنايع با استفاده از اتن حجم انبوهي از مواد گوناگون توليد مي) گاز ات2
  واكنش آن با برم مايع است.  ،ها هاي شناسايي اتن از ساير آلكن ) يكي از روش3
  قدار زيادي از اين الكل وجود دارد. هاي صنعتي است كه در محلول آبي سير شدة آن م ترين حالل ) اتانول يكي از مهم4

  در هر مولكول سيكلوهگزان، با نسبت بيان شده در كدام گزينه برابر است؟  Cهاي  به تعداد اتم Hهاي  نسبت تعداد اتم - 225
  در اتانول  Oبه  Hهاي  ) نسبت تعداد اتم1
  نرمواتاب دي -2، 1در هر مولكول  Brهاي  به تعداد اتم Hهاي  ) نسبت تعداد اتم2
  ها در دومين عضو خانوادة آلكين Hهاي  به تعداد اتم Cهاي  ) نسبت تعداد اتم3
  در هر مولكول بنزن Cهاي  در هر مولكول نفتالن به تعداد اتم Cهاي  ) نسبت تعداد اتم4

  است؟  نادرستكدام گزينه  - 226
  دهد. ) بيش از نيمي از نفت سنگين كشورهاي عربي را نفت كوره تشكيل مي1
  ن بنزين، نفت سفيد و گازوئيل، بيشترين ميزان فرار بودن متعلق به بنزين است. ) در ميا2
  باشد.  ها، اسيدها و آب از آن مي ) مرحلة پااليش نفت خام پيش از جدا كردن نمك3
  ) ميزان نفت كوره موجود در نفت سنگين بيشتر از نفت سبك است. 4

  ير در كدام گزينه به درستي ارائه شده است؟ هاي ز سنگ، پاسخ صحيح پرسش در مورد بنزين و زغال - 227
  شود؟  اي مي الف) استفاده از كدام سوخت بيشتر سبب تشديد اثر گلخانه

  تر است؟  هاي حاصل از سوختن كدام يك متنوع ب) فراورده
  كدام يك بيشتر است؟ از ده توليد ش CO2مقدار  به ازاي هر كيلو ژول انرژي توليد شده از سوختن هركدام،پ) 

  زغال سنگ –زغال سنگ  –) زغال سنگ 2    زغال سنگ  –بنزين  –) بنزين 1
  بنزين  –بنزين  –) زغال سنگ 4    بنزين –زغال سنگ  –) بنزين 3

H)است؟  نادرستكدام گزينه  - 228 ,C : g.mol )  11 12   
  كربن است.  15تا  10هايي با  ) نفت سفيد شامل آلكان1
  كيب آلي حاصل از واكنش مخلوط آب و اسيد با اتن، به هر نسبتي در آب محلول است. ) تر2
  ترين آلكان داراي دو شاخة فرعي متيل، با سيكلوهگزان برابر است.  هاي كربن در سبك ) شمار اتم3
  باشد.  گرم بر مول مي 50جرم مولي نفتالن و بنزن برابر تفاوت ) 4

  م كدام مورد به درستي بيان شده است؟ در مورد فرايند پااليش نفت خا - 229
  دهيم تا داغ شود. كنيم و سپس به آن حرارت مي ) نفت خام را به برج تقطير هدايت مي1
  هاي برج تقطير در فواصل يكساني در داخل برج قرار دارند.  ) سيني2
   شوند.هاي بااليي برج تقطير جدا ميهاي سبك و مواد پتروشيميايي در قسمت) مولكول3
  يابد.  ) در برج تقطير دما از باال به پايين كاهش مي4

  اند؟  بيان شده نادرستچند مورد از موارد زير  - 230
Cuالف) واكنش استخراج مس:  S(s) O (g) Cu(s) SO (g)  2 2 32 3 4 2   

SOسنگ:  هاي بهبود كارآيي زغال ب) يكي از راه (g) CaO(s) CaSO (s) 2 2   
TiClپ) واكنش تهية تيتانيم:  Mg Ti MgCl  4 22 2   

SiOت) واكنش تهية سيليسيم:  (s) C(s) Si(l) CO(g)  2 2 2   
  ) صفر4  1) 3  2) 2  3) 1
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  گذاري دو  درس  و گو با پشتيبان دربارة هدف گفت                   

   د؟وگو كر درس گفت 2گذاري  آيا پشتيبان شما در تماس تلفني خود با شما دربارة هدف -289
  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  وگوي ما دربارة هدف گفت )3
  درس صحبت كرد. 2گذاري  پشتيبان با من دربارة هدف )4

   انـي پشتيبـتلفن تمـاس               
   با شما تماس تلفني گرفته است؟تاكنون  از آزمون گذشته آيا پشتيبان شما -290
  تماس تلفني نگرفتند.) 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 س تلفني ايشان از لحاظ زمانيتما ،) بله4

                                     ي؟ـتماس تلفني:چه زمان
  با شما تماس گرفت؟  يـچه زمان پشتيبان -291
 تماس توافق كرده بوديم) ساعت(قبال در مورد روز و طبق توافق قبليدر زمان مناسب ) 1
 تماس گرفت(البته قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم) ان مناسبزمدر ) 2
 تماس گرفت.پنج شنبه(روز قبل از آزمون) در روز ) 3
 گرفت. روز يا ساعت نامناسب تماسدر ) 4

  :چند دقيقه؟تلفنيتماس 
  ؟با شما تماس تلفني داشت چند دقيقهپشتيبان شما  -292
  دقيقه         5دقيقه تا   3) 2  يك دقيقه تا سه دقيقه) 1
  دقيقه   10بيش از ) 4  دقيقه 10تا   5بين ) 3

  كالس رفع اشكال       
  آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي كنيد؟ -293
 شركت خواهم كرد.                   پشتيبان خودمبله، امروز در كالس رفع اشكال ) 1
  (زيرا به آن درس نياز بيش تري دارم)شركت خواهم كرد 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. روقت آغاز مي) بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً س1
  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
  ون (و حتي گاهي اوقات پس از آن) داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند.) خير، متأسفانه تا زمان شروع آزم1
  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. نظمي و سروصدا ايجادنمي اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه له، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي) ب4

  مراقبـان    
  كنيد؟ آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي عملكرد و جديت مراقبان -296
 ) ضعيف4       ) متوسط3       ) خوب            2     ) خيلي خوب1

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

  امروز  ارزيابي آزمـون     
  كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي برگزاري آزمون امروزكيفيت به طور كلي  -298
  ) ضعيف4       ) متوسط3       ) خوب            2     ) خيلي خوب1

  

 

 پشتيبــان


