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  دقيقه  25  3  1  20  )1فارسي و نگارش (

  دقيقه 25  5  11  20  )1زبان قرآن ( ،عربي

  دقيقه 25  8  41  20  )1دين و زندگي (
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  دقيقه 30  12  81 20  ) 1رياضي (

  دقيقه 20  15  101 20 )1شناسي ( زيست

 )1فيزيك (
 گواه  دقيقه 30  19 121  20 طراحي

  دقيقه 20  23  141  20  ) 1شيمي (
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  دقيقه 30  26  161 20 ) 1رياضي (
  دقيقه 20  29  181 20 )1(شناسيزيست

 گواه   دقيقه 30  33  201  20 طراحي )1فيزيك (
  دقيقه 20  37  221  20 ) 1شيمي (

 
  طراحان 

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

  الناز معتمدي - حميد اصفهاني )1فارسي و نگارش (
  محدثه پرهيزكار   خاكيفاطمه منصور ميالد نقشي )1عربي  زبان قرآن (

  محدثه پرهيزكار - فاطمه فوقاني  )1دين و زندگي (
  پويا گرجي - نسترن راستگو  )1انگليسي (زبان

  پوپك مقدم علي ونكي فروشانايمان چيني )1رياضي (
  اكبري ليدا علي  فرد  اميرحسين بهروزي  مهرداد محبي   ) 1شناسي ( زيست

  آتنه اسفندياري  بابك اسالمي  كفشحميد زرين )1فيزيك (
  سميه اسكندري   نژادايمان حسين علي علمداري  ) 1شيمي (

 

  گروه فني و توليد
 محيا اصغري  ير گروه مد

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

  فريبا رئوفيمسئول دفترچه:/نسبفاطمه رسوليمدير گروه: گروه مستندسازي
  

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

 ش ـ سيدمحمدعلي مرتضوي ـ ميالد نقشيبخمريم آقاياري ـ بهزاد جهان  )1زبان قرآن (،عربي
  كبير ـ فيروز نژادنجف وحيد كاغذي ـ مرتضي محسنيبقا ـحامد دوراني ـ محمد رضايي  )1دين و زندگي (

  د مؤمنيطلب ـ نسرين خلفي ـ مهدي رسولي ـ ميرحسين زاهدي ـ محمد سهرابي ـ عبدالرشيد شفيعي ـ علي شكوهي ـ جواندا باران  )1انگليسي (زبان

 )1رياضي (

ـ    ـ      داوود بوالحسني ـ مهـدي بيـران   محمدمصطفي ابراهيمي ـ مرتضي اميدوار ـ اميرهوشنگ انصاري  ـ    ونـد ـ محمـد پوراحمـدي  سـپهر   علـي حاجيـان 
پور ـ محمدصادق   زن ـ عطيه رضا  خواه ـ مهرداد خاجي ـ رضا ذاكر ـ فاطمه ري    پور ـ آريان حيدري ـ جمشيد حسيني   خان افشار ـ سهيل حسن  حقيقت

غفـارپور ـ سـيمين كالنتريـون ـ يغمـا كالنتريـان ـ           سرابي ـ حسـين   پور زاده ـ علي غالم  اصغر شريفي ـ كيانوش شهرياري ـ حميد علي   روحاني ـ علي 
  رضا نيازي جواد محسني ـ علي مرشد ـ سروش معيني ـ امير نزهت ـ مهدي نصرالهي ـ غالمپيما ـ محمدايمان كوه

شاهلو ـ معين خنـافره ـ سـعيد      پور ـ محمدرضا جهان  رضا جشاني شائق ـ حميد  پناهيفرد ـ عليرضا آروين ـ مازيار اعتمازاده ـ اميرحسين بهروزيعباس آرايش ـ علي   )1اسي (شن زيست
 پور ـ علي كرامت ـ مهرداد محبيفرد ـ فريد فرهنگ ـ سعيد فتحيحسين ظهيريشريفي ـ محمد

 )1فيزيك (
زاده ـ معصـومه    رضـا شـيرواني   كفش ـ علي سيفي ـ بهنام شاهني ـ محمـد     نسب ـ ناصر اميدوار ـ ميثم دشتيان ـ حميد زرين   جليل اصغري ـ عبدالرضا امينيسيد

  جالل ميري  سيده ـ سيد صادق مامزاده ـ محمدالهعابدي ـ سياوش فارسي ـ فرشاد لطفعليزاده ـ هوشنگ غالم

نژاد ـ  ملكان ـ علي علمداري ـ محمد فالح كوكنده ـ علي رحيمي ـ منصور سليمانيرحمتيفيروزآبادي ـ امير حاتميان ـ حسنپور ـ رضا جعفريضا جشانيراحمد  ) 1( شيمي
  رضا قنبرآبادي ـ اميد مصاليي ـ سيدمحمدرضا ميرقائمي ـ محمدرضا وسگري فرزاد تبار ـ عليعلي

  سوال غيرمشترك           80سوال مشترك +160تجربي:دهم د سؤالتعدا   
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 كند؟  تر كامل مي ابيات زير را كدام واژه درست -1
 توفيق بستة با كف خود ديد... / كه به سرنيزه نمود  آن«

  »پشت بدانديش تواني شكست/  با خرد و راستي و تيغ تيز
 ) مرحمت4  تملّك) 3    اكتفا) 2  ) تمايز1
 است؟  فاوتمتها  بين واژهة در كدام گزينه رابط -2

 ) سوداگر ـ متاع4  ) اوان ـ هنگام3    ) قهر ـ غضب2  ) ندامت ـ تأسف1
 معنا شده است؟ نادرستهاي زير  ژه چند تا از وا -3

 »دان تقرير: بيان ـ دوات: مركّب خرد ـ بدسگال: بدانديش ـ  درنگ ـ سفاهت: بي برين: برتر ـ ارتجاالً: بي  لگام: افسار ـ كميت: اسب زرد ـ«
  ) يكي4  ) دو تا3    ) سه تا2  ار تا) چه1
 شود؟ اماليي ديده مي نادرستيعبارات زير  در كدام -4

  أنينه و سكون طمپرنعمت ـ  ة ) منحصر و محدود ـ مائد2  رنگ ـ حرمت و ارجمندي ) راهب و ترسا ـ عود خوش1
  معلوف و خوگرفته) حجب و حيا ـ غايي و نهايي ـ 4  ملتفت و آگاه ـ حاذق و ماهر ـ پوش  جولقي پشمينه) 3
 اماليي دارد؟  نادرستيعبارت زير چند  -5

مايمِ حجت ه ظبرهانِ جرايمِ او ب ؟كدام خاكسار آمد شرمگيني،گاه اين  در راه افتاد و حواله پستيبصر را اين  بي مخزولِرايِ  گوهرِ تيره اخترِ بد كدام شوم«
ميانِ اقرانِ وريم هرچند نيا عداد خدمتگارانِ خاص ايم. پس او را در ، شنيدهعروفمندي ي و هنرپسيگو راسته و ب نداز اقاويلِ معتمدان كه نيكومحضر

 »داشته است.تر  شايع هانواعِ محامد و مĤثر شهرتي هرچه جنسِ خويش ب
  ) يكي4  ) دو تا3    ) سه تا2  ) چهار تا1
 ، به ترتيب كدام است؟  »سه پرسش«و » سمفوني پنجم جنوب«نام خالق آثار  -6

  ) فرانسوا كوپه ـ تولستوي4    فرانسوا كوپه ـ آندره ژيد )3  ) نزار قباني ـ تولستوي2  ر قباني ـ آندره ژيد) نزا1
 چند تا از ابيات زير رديف دارند؟  -7

  الف) پدر هر دو را سهمگن مرد يافت / طلبكار جوالن و ناورد يافت
 تا نگويد كس اسيرانش كمند/  گردني هر جا درآرد در كمندب) 
  ديو عاجزتر از خود ند فتاديب/  ديجز بد ند همردم ب شياندبدج) 

  د) به يك هفته نقدش به تاراج داد / به درويش و مسكين و محتاج داد
  گام اول پاي كوبد در بهشت /  هركه اين مي خورد جهل از كف بهشتهـ) 

  ) هر پنج تا4  ) چهار تا 3    ) سه تا  2  ) دو تا  1
  بيت متفاوت است؟  در انتهاي كدام» را«كاربرد  -8

  لرزه كه اندر برف باشد شخص عريان را همان تب/  عدو دارد ز خوف آن حسام مرگ خاصيت) 1
 مرصع ساختي تاج زر خورشيد تابان را/  چه گوهرها كه گردون را اگر درجي ازين بودي) 2
 را اگر لطف تو در زر گيرد اين طبع درافشان/  سزد در موقف ايثار او درهاي پر قيمت) 3
 د لطف پنهان راصنويسد در حساب خويشتن /  سپهرت عاشقي بادا كه گر چشمت بر او افتد) 4
 شود؟   گروه اسمي مية چند ضمير پيوسته در ابيات زير، پس از بازگرداني، هست -9

 كرد رضوان برابر به فردوس مي/  سرايت بخش دولت بساط فرح
 خود پشيمانة كه رضوان شد از گفت/  يكي نكته گفتش صرير در تو

 كه در پيش ما نيست تشويش دربان/   كه فردوس خوبست اين هست اما
 گرفتم بود خاطرم ابر نيسان/  گرفتم كه باشد دلم گنج گوهر

 »نباشد اگر بر درت گوهرافشان؟ / چه آيد چه خيزد از اين ابر و دريا
  ) چهار تا4  ) سه تا 3    ) دو تا  2  ) يكي  1
 ترتيب كدام است؟  هاي اضافي متن زير به تعداد تركيب هاي وصفي و تعداد تركيب -10

د، ايشان اوتاد زمينند، نسفر كن حقيقيكه در عالم  آنانراه نيابد.  باطنيعالم ه درنگذرد، ب ظاهريمرد تا از عالم  ؟آخر كي بود آن تجلّي جاوداني«
 .»پاي دارنده لم را بعا به معنازمين را بر جاي دارد، ايشان  به ظاهرهاي عالم  چنانك اين كوه

  ) شش ـ دو4  ) پنج ـ سه 3    ) پنج ـ دو  2  ) چهار ـ دو  1
  ؟ شود نميدر كدام بيت جناس تام (همسان) ديده  -11
  مهري نگار من است زردم / به خون نگار ز بية مژه روي چو نامة ) به خام1
  عمر / ولي پيمان او هرگز نميردة ) تنم را پر شود پيمان2
  ت اين جهان فسوس / باده پيش آر هر چه بادا بادس) باد و ابر ا3
  گرفت  نخواهد داد من امروز داد آن شاه حسن / دامنش فردا به نزد دادگر خواهم گر ) 4

  مشترك )1و نگارش ( فارسي

  
  ادبيات داستاني

(طوطي و بقال، درس آزاد) 
دم،  ادبيات جهان (سپيده

  عظمت نگاه)
  18 تا 14هاي درس
 149 تا 110هاي  صفحه

  دقيقه 25
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  اند؟  بهره برده» تضمين«ة از آراي چندتا از ابيات زير -12
  الف) خوبان چو قصد كشتن اهل وفا كنند / خواهم كه ابتدا ز من مبتال كنند

  كه نايد از او بوي يوسفم / گو همچو گل صبا و نسيمش قبا كنند ب) پيراهني
  چشمي به ما كنند؟ة هجران شديم خاك / آيا بود كه گوشة ج) عمريست تا به گوش

  تو اند / آنان كه خاك را به نظر كيميا كنندة د) چشمان پركرشمه و مستان
 يكي) 4  دوتا) 3    تا سه) 2  چهارتا) 1
 داده شده است؟  اي نسبت  رايهآ اشتباه بهبه كدام بيت  -13
  استعاره   تشبيه ـ      خواهم / كه ز طبعش جفا بياموزم چرخ گفت ميبارها ) 1
    مبالغه ـ تضاد  همچو سنگت اي دوست به آب چشم سعدي / عجب است اگر نگردد كه بگردد آسيابيدل ) 2
  تلميح ـ تضاد     ) گردد همه شكافته دلشان به كين من / همچون مه از اشارت انگشت مصطفي3
 حروف ـ استعارهة نغم    ها درياي گوهربار باشد صبحدم داران شب اميد را بر درگهش / ديده ) زنده4
  توان ديد؟  را در كدام بيت مي» سپر انداختن«مفهوم كنايي  -14
 نشود كز برم رفت و هنوزم ز نظر مي/  چنان در دل و چشمم متصور شده است  آن) 1
 نشود را هيچ خبر ميو تر كه ت وين عجب/  افغان آيده غ بمن مرة هر شب از نال) 2
 نشود تيغش بزني جاي دگر ميه گر ب/  صيد را قيد چه حاجت كه گرفتار غمت) 3
  نشود تو در ميه ي نيست چو دستم با چاره/  بند تو و تسليم شديمه دست داديم ب) 4
 شود؟  در كدام بيت زير طنز بيشتر و آشكارتري ديده مي -15
 خود غلط بود آنچه ما پنداشتيم/  ز ياران چشم ياري داشتيمما ) 1
 حاليا رفتيم و تخمي كاشتيم/  تا درخت دوستي بر كي دهد) 2
 جانب حرمت فرونگذاشتيمد / ها رفت و شكايت كس نكر نكته) 3
 ل بر كسي نگماشتيمما محص/  گفت خود دادي به ما دل حافظا) 4
  است؟   لتقابمفهوم كدام بيت با بيت زير در  -16

 »را		بنوشتهة شايد نوشتن نام در نمي/  عمرم نبشتست اين قضاة نام آسمان بر«
  ) چون سگ درنده گوشت يافت نپرسد / كاين شتر صالح است يا خر دجال1
  ) گليم بخت كسي را كه بافتند سياه / به آب زمزم و كوثر سفيد نتوان كرد2
  نم كه زبوني كشم از چرخ فلك) چرخ بر هم زنم ار غيرمرادم گردد / من نه آ3
  ات بيارايد؟ بخت / چه حاجت است كه مشّاطهة ) تو را كه حسن خداداده هست و حجل4
  كدام بيت با بيت زير نزديكي معنايي دارد؟  -17

  »سخني ز عشق گويند و در او اثر نباشد/  چه وجود نقش ديوار و چه آدمي كه با او«
 شركتي به خوردن و خفتن دواب را هم/  تعشق آدميت است گر اين ذوق در تو نيس) 1
 چون شربت شكر نخوري زهر ناب را/  دعوي درست نيست گر از دست نازنين) 2
 حاصل است خوردن مستسقي آب را بي/  گفتم مگر به وصل رهايي بود ز عشق) 3
 تا پادشه خراج نخواهد خراب را/  آتش بيار و خرمن آزادگان بسوز) 4
 گيرد؟  قرار مي» اي عقل مرا كفايت از تو / جستن ز من و هدايت از تو« بيتة كدام بيت در ادام -18
  ي چه باكستيچون راهنما تو/  من بددل و راه بيمناكست) 1
  پيش تو يكي است نوش يا زهر/  گر لطف كني و گر كني قهر) 2
 هفتاد حجاب را دريدي/  عرش برپريدية از حجل) 3
 رفت پايت) خلوتگه عرش گشت جايت / پرواز پري گ4
 كدام بيت با بيت زير ارتباط معنايي دارد؟  -19
  »اي كه هويدا كنم تو را اي كه شوم طالب حضور / پنهان نگشته غيبت نكرده«

  ) تا چند گوش بر خبر و چشم بر دليل / بگشاي چشم دل كه عيان است آن يكي1
  ) جمشيد جز حكايت جم از جهان نبرد / زنهار دل مبند بر اسباب دنيوي2
  يك قطره ز آب شرم و يك ذره وفا / در چشم و دلت خداي داناست كه نيست) 3
 ) مگر آدمي نبودي كه اسير ديو ماندي / كه فرشته ره ندارد به مقام آدميت4
  ارتباط معنايي دارد؟ » كل اناء يترشّح بما فيه«كدام بيت با عبارت  -20
 ها كلفت انجام) آتشم از بيم افسردن همان در سنگ ماند / رهزن آغاز من شد 1
  ها رواجي / كشتي شكست تاجر تا تخته شد دكان توان برد فرياد بي ) جايي نمي2
  ها ) الله و گل بس كه لبريزند از صهباي رنگ / در شكستن هم صدايي سر نزد زين جام3
  دهد خون جگر رنگ به بيرون چه كنم؟ اي / مي ) من نه آنم كه تراوش كند از من گله4
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 نألا عي 31 – 21( :للتّرجمة أو المفهوم ةالجواب في  دقَّو األصح( 

  :»يده ثم هخلقَ شيء ي كلَّربنا الّذي أعطَ« -21

 .سپس هدايت نمود همان كسي است كه همه چيز را به مردمش اعطا كرد، خداوند )1

 .نمود شما كسي است كه به هر چيزي خلقتش را عطا كرد و هدايت ةپرورند )2

 .سپس هدايت كرد اش را عطا نمود و ند ما كسي است كه به همه چيز خلقت ويژهخداو )3

 .سپس هدايت نمود ما كسي است كه به هرچيزي آفرينشش را عطا كرد، ةپرورند )4

 »:الخريف و لكن أنا أعلَم أنَّ الرَّبيع آت! ييشكو عدد كثيرٌ من النّاس ف« -22

  ام كه بهار خواهد آمد! كنند اما من دانسته يبسياري از مردم از فصل پاييز شكايت م )1

  آيد!      كنند در حالي كه فصل بهار در آينده مي مردم زيادي در پاييز شكايت مي )2

  دانم كه بهار، آينده است!  تعداد بسياري از مردم در فصل پاييز شكايت كردند ولي مي )3

  دانم كه بهار در حال آمدن است!  ن ميكنند اما م تعداد زيادي از مردم در پاييز شكايت مي  )4

   :»حٍ!رَفَي الماء بِربي فقُ زُقفي اًكبير لفيناًد يتأولكنّي ر« -23

 !پريد را مشاهده كردم كه با شادي در آب مي يولي من در نزديكي خود دلفين )1

 د!جهآب در نزديكي من شادان مي ديدم كه در دلفيني بزرگ را يول )2

 !پريد شادي مي ديدم كه نزديك من در آب با رگ را ميولي يك دلفين بز )3

 !جهيد با شادي در آب مي نزديك من را ديدم كه من دلفين بزرگيولي  )4

24- »لَي عرِّفْـنا عتالشّخصيةِ الّتي أد هوراً مالعلميِّ!د مِ البالداً في تقدم :«     

  رده است آشنا شديم!با شخصيتي كه نقش مهمي در پيشرفت علمي كشور ايفا ك )1

  ما را با شخصيتي آشنا كن كه در پيشرفت علمي وطن نقش برجسته ايفا نمود! )2

  گيري در رشد علمي كشور داشته است! اي را كه تأثير چشم شناختيم شخصيت  برجسته )3

  شخصيت مهمي به ما معرفي شد كه فعاليت وي به ترقّي علمي كشور منجر شده است! )4

   :»!تّصل بالمشرف لصيانتهاسور و مكيف الهواء ال يعمل، فسأكمسريرُ غرفتي  الكبير نواقص، منها: ي هذا الفندقف« -25

  ل تعميرات تماس خواهم گرفت!وكند. پس با مسؤ هايي هست، از جمله: تخت اتاقم شكسته و كولر كار نمي گ نقصدر اين هتل بزر )1

  ها زنگ خواهم زد! كند، پس به مدير داخلي هتل براي تعمير آن كه: تخت اتاقم شكسته و كولر كار نمي ينهايي وجود دارد، از جمله ا در آن هتل بزرگ نقص) 2

ها تماس  كند، پس با مدير داخلي براي تعميرات آن تخت اتاقم شكسته است و كولر كار نمي ها: آن ةدر اين هتل بزرگ كمبودهايي هست، از جمل) 3

  !خواهم گرفت
  كنم! ها تلفن مي كند، پس به مدير خدمات براي تعميرات آن ها: تخت اتاقم شكسته است و كولر كار نمي آن دهاي بزرگي هست، از جملةهتل، كمبو در اين) 4

  دقيقه 25  مشترك )1زبان قرآن( ، عربي
يا من في البِحارِ « 

هبجائه «/  » عناعص
األدبِ  التَّلميعِ في
الفارِسي«  

  8و  7  هاي  درس
  102تا  73 هاي صفحه
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 :عين الصحيح -26

 بخش!را ب مگناه اتبزرگيبه من رحم كن و به خاطر  پروردگارا :!لي ذنوبي بعظمتك اغفر ي ونيا ربي إرحم )1

 !ماه رمضاني كه در آن قرآن نازل شده است :»القرآن فيه اُنزلَالّذي  رمضانَ شهرُ« )2

 !بدترين صداهاست ءجز همانا صداي خر، :»ميرلصوت الح صواتاأل إنّ أنكرَ« )3

4( مالفطورِ وعد مو ابعةِن الس است!نيم تا نه و ربع  زمان صبحانه از هفت و :!حتّي التّاسعة إلّا ربعاً النّصف 

  :عين الصحيح -27

  !كنم تعريف مي پسندي وست داري و ميد تو طوري كه ها را آن با نمك ةهموصفت كلّ مليح كما تُحب و تَرضَي!:  )1

  !آن شاعر، ابياتي را آميخته به عربي و فارسي به خوبي سرودأنشَد ذلك الشّاعر أبياتاً ممزوجة بالعربية و الفارسية جيداً!: ) 2

  اي؟! هاي اداري را از كارمند نمونه گرفته آيا نامهإدارية من الموظّف المثالي؟!:  أ تَستَلم رسالةً) 3

  !كند زندگي را پنهان مي دارم كه راز موفقيتش در يمن همكالسي باهوشلَدي زميلٌ ذكي يستُرُ سرّ نجاحه في الحياة منّي!: ) 4

  :الخطأعين  -28

 كند، نيكوكاري ميتوانش  ةبه اندازگذرد و  شناسيم كه در مي انساني را مي ما :ستطاعته،ا نحن نعرف إنساناً يعفُو و يصلح بقدرِ )1

  كند، ها را دوست ندارد و از گناهان بزرگ دوري مي او بدي إنَّه ال يحب السيئات و يجتَنب كَبائرَ اإلثم،: )2

 نند آن است،و سزاي نيكي، نيكي هما ،:مثلُها حسنَةٌ حسنَةٍ جزاء و )3

  !ها را رها نكرد پس توجه كرد و خوبي !:فانتَبِه و ال تَترك الحسنات )4

  : الخَطأعين  -29

  دارم، دوستي دارم كه او را بسيار دوست مي لي صديقٌ اُحبه كَثيراً،: )1

  كنم،  و در مورد مشكالتم جز با او صحبت نمي و ال أتكلَّم حولَ صعابي إلّا معه،: )2

  او، نزدگريم مگر در  و نمي و ال أبكي إلّا عنده،: )3

4( كلَّ شَيء شود! زيرا اندكي بعد همه چيز درست مي !:بعد قليلٍ ألنّه يصلّح  

  »عين الحياة في الظّلمات فتَّشقد تُ« عين األقرب من مفهوم هذه العبارة: -30

  زمودن خطاست!آزموده را آ) 2  ام به تو روشن! به روي تو روزست و ديده شبم )1

  جواب تلخ بديع است از آن دهان نباتيفَكَم تُمرِّر عيشي و أنت حاملُ شهد / ) 4  در نوميدي بسي اميد است / پايان شب سيه سپيد است) 3

  في المفهوم: الخطأعين  -31

1(  :!   دانيچون عمل در تو نيست، ناتر خواني/  علم چندان كه بيشالعالم بال عملٍ كَالشّجر بال ثَمرٍ

  ادبان ختي؟ از بيموادب از كه آأدب المرء خيرٌ من ذَهبه!: ) 2

  آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است/ با دوستان مروت، با دشمنان مداراإنّ اهللا أمرَني بمداراة النّاس!: ) 3

  عيسي به دين خود، موسي به دين خود!»: لكم دينكُم و لي دينِ«) 4
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: عين العبارة الّتي فيها -32   كلمتانِ متضادتانِ

!) 2    إنَّ الدالفين تَصفرُ و تَضحك كإنسان فَرحٍ! )1 هناك سقوط طائرةٍ أو نزول الماء ما شاهدت  

  إذا تجمع الصيادون حول الطيور تفرَّقت!) 4    رفَع الدلفين إنساناً إلي األعلي ثم أخذَه إلي الشّاطئ!) 3

: عين الصحيح للفراغِ حسب المفه -33   »عن ذُنوب عباد اهللاِ و هو غفّار رحيم! …يا مؤمنونَ! لماذا «ومِ

  ) ال تُجرِّبون4َ  ) ال تَعزمون3َ  ) ال تَعفون2َ  ) ال تُنفقون1َ

 اليه:لها أقلّ مضاف ةًعين عبار -34

  !أخيه الصغير عديقي مص يذهب )2    !سانهل فصاحةُ المرء جمالُ )1

3( في بعدجرّ طلّفي عصرِ )4    !سالمة اهبِرفي قُ ها عذابنا الحاضر ينترنتاإل ابنا نحو! 

: ليسعين ما  -35   فيه من حروف الجرّ

 اللّهم انفَعني بما علَّمتَني رحيماً!) 2    لم ال تسألينَ المديرةَ عنِ البرنامج!) 1

!يجتهد دائماً من يعرف الهدف ) 4    ندرس جميعاً من الصباحِ إلي اللّيل!) 3    حقّاً

 ؟العبارة هذه فييوجد  فاعل م اسمكَ -36

 »ر!العصو مجاهدتهم في مرِّ محاولتهم و نتيجةُ جاحذا النّه و كثر مجامع علمية ناجحونَابالدي في  كتّاباب و لّط«

 إثنان )4  خمسة    )3  ثالثة )2  أربعة   )1

  اسم المبالغة؟ ما جاءفي أي عبارةٍ  -37

  ال اُحب ذلك الرَّجل الكذّاب و ال أذهب إليه!) 2  لذّنوب في جميع األحوال!أشكُرُ اهللا ألنَّه غفّار ا )1

  أينَ جعلت نظّارتك ليلة أمس يا والدي؟!) 4  هذا الشيخ علّامة الدهر و هو أستاذنا في الجامعة!) 3

  عين اسم الفاعل من ركني الجملة االسمية: -38

  ) أحب عباد اهللا إلي اهللا أنفعهم لعباده!2    درس!ضرب لنا المعلّم مثالً رائعاً من ال )1

  ) في كُتب الطب آثار من العلماء المسلمينَ!4    ) قلوب المؤمنينَ منكسرة في هذا اليوم!3

  لكلمات المعينة؟ما هو الصحيح في المحلّ اإلعرابي ل -39

! (فاعل) ماتَكشف ) 2    (صفة)»: يقبل التّوبة عن عباده الّذيو هو « )1   تحت الماء من عجائب و أسرارٍ

3 (» نونفسه م4    (مبتدأ)»: شَكَرَ فإنّما يشكُرُ ل ( ل مالبسسابقات! (مفعول) الرّياضَةتُغسقبل بداية الم  

 :العبارات التّالية قراءةِفي  عين الصحيح -40

 شاهدت تلميذينَ: هو و صديقه! )2    !كعنفَي يحتَّ العالم جالَسِ )1

 !رّيس معرفةَ طلّابي المجدونَ لُحاوِي )4    !أخاها سبوعٍاُ كلّ تَكاتبفاطمةُ  )3
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 كدام فايدة نماز باالتر است و ميزان تأثير نماز وابسته به چيست؟ -41
      تداوم و ميزان دقت و توجه ما -»و لذكر اهللا اكبر« )1
  كسب درآمد از راه غيرمشروع -»تنهي عن الفحشاء و المنكر«) 2
      تداوم و ميزان دقت و توجه ما - »لعلّكم تتّقون« )3
  كسب درآمد از راه غيرمشروع -»و لذكر اهللا اكبر« )4
 داند؟ تبرّج چيست و قرآن، آن را چگونه امري مي -42

  طبيعي - تفريط در مقبوليت) 2  طبيعي - افراط در آراستگي )1
  جاهالنه - افراط در آراستگي )4  جاهالنه - فريط در مقبوليتت )3
ترين احكام خود از طريق آيات قرآن كريم و سخنان معصومين به  هاي مهم رساني برخي از فايده بسترساز اقدام خداوند متعال براي اطالع -43

 ها چيست؟ انسان
    ها به آگاهي از حكمت و علت احكام تمايل انسان) 1
  تقوا با مراجعه به احكام اتقوا و بيتشخيص افراد ب) 2
  هاي انحرافي با عمل به احكام دامها در  جلوگيري از افتادن انسان) 3
  هاي ظاهري و باطني با پيروي از احكام كاهش آلودگي) 4
 كند؟ يك، از ديگري تبعيت مي اي وجود دارد و كدام بين عفاف و آراستگي چه رابطه -44

  عفاف برخاسته از آراستگي است. - معكوس) 2  ستگي است.عفاف برخاسته از آرا -مستقيم )1
  آراستگي برخاسته از عفاف است. - معكوس )4  آراستگي برخاسته از عفاف است. -مستقيم )3
 است؟ي شريفه آيهكدام  پيام» استمرار بعضي واجبات الهي در ادوار و اعصار مختلف و عدم اختصاص آن به مسلمانان« -45

  »…يا ايها الّذين ءامنوا كتب عليكم الصيام «) 2    »…ة الكتاب و اقم الصال اتل ما اوحي اليك من«) 1
  »ةيا ايها الّذين ءامنوا استعينوا بالصبر و الصال«) 4   »ةو اذا سالك عبادي عنّي فانّي قريب اجيب دعو«) 3
 در آراستگي چيست؟» عفيف«ديدگاه انسان  - 46

  هاي خاص براي احترام ديگران باشد. ه ارزشيابد كه محدود ب تر از آن مي خود را بزرگ) 1
  داند.  هاي پاك و پاكيزه آفريده شده است مي هاي پاك كه براي انسان خود را شامل روزي) 2
  آورد.  تري را برايش مي حسين بيشيابد كه احترام و ت هاي واالتري مي در وجود خود ارزش) 3
  پردازد.  دان اهميتي ندارد به اصالح باطن خويش ميكه دل بايد پاك باشد و ظاهر چن با توجه به اين) 4
هاي بزرگ، به  هاي دل است و ميزان موفقيت انسان در رسيدن به هدف تمرين صبر و پايداري در برابر خواهش  يك مصداق كامل كدام -47

 چه چيزي بستگي دارد؟
  ود و خودنگهداري و تقواتسلط انسان بر خ - روزه) 2    تسلط انسان بر خود و خودنگهداري و تقوا - نماز )1
  خودشناسي و اعتماد به نفس - روزه )4    خودشناسي و اعتماد به نفس - نماز )3
 شود؟ كدام مورد، باعث باطل شدن روزه مي -48

  دار تمام بدن خود را در آب فرو برد، گرچه سرش بيرون باشد. روزه) 2    دار غيبت مسلماني را بكند. روزه )1
  كند كه تيمم كند. واجب بوده و وقت را عمداً تنگ مي دار روزه) غسل بر 4    دندان مانده عمداً بخورد.دار چيزي را كه الي  ) روزه3
 به ترتيب در گروه چيست؟» تر كرامت و منزلت زن صيانت هرچه بيش«و » اعتالي سالمت اخالقي جامعه«تحقق  -49

  رعايت شرايط پوشش توسط زنان  –قانون حجاب زنان ) 1
  اجتناب از آراستگي توسط زنان  – قانون حجاب زنان) 2
  رعايت شرايط پوشش توسط زنان  –كنترل نگاه مردان ) 3
  اجتناب از آراستگي توسط زنان  –كنترل نگاه مردان ) 4
 ؟هاي ديگر در نظرمان كوچك شوند قدرتكند تا  يك از افعال نماز به ما كمك مي كدام -50

  بزرگي خداوند در هنگام تكبير ) توجه به2    ) غصبي نبودن لباس و مكان نمازگزار1
  اول وقت ةاقام) انجام به موقع نماز و دقت در 4    ) قرائت صحيح و بدون اشكال آيات و اذكار3

 

  دقيقه 25  مشترك )1و زندگي( دين
  

  قدم در راه
، (ياري از نماز و روزه 

فضليت آراستگي، زيبايي 
  )پوشيدگي

  12تا  10  هاي درس
  152 تا 119 هاي صفحه 
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است و با رعايت شـرط غصـبي    ........و  ........ترتيب منوط به  نماز مقبول و پذيرفته شده از ديدگاه رسول اكرم (ص) و امام صادق (ع)، به -51
  يابد. تحقق مي .........مكان نمازگزار، نبودن لباس و 

  دور شدن تدريجي از برخي مكروهات - كيفيت و مقدار دقت و توجه ما به نماز -ميزان بازدارندگي نماز از گناه) 1
  متمايل نداشتن به كسب درآمد از راه حرا - ميزان رعايت آداب و حضور قلب در نماز -شده كننده توسط غيبت بخشودگي گناه غيبت) 2
  تمايل نداشتن به كسب درآمد از راه حرام - ميزان بازدارندگي نماز از گناه -شده كننده توسط غيبت بخشودگي گناه غيبت) 3
  دور شدن تدريجي از برخي مكروهات  -كيفيت و مقدار نمازي كه سبب دوري از گناه -ميزان بازدارندگي نماز از گناه) 4
 برد؟ جاي زيبايي، چه چيزي را از بين مي ها كنترل كند و عرضة نابه ها و كندروي انسان خود را از تندرويشود تا به وسيلة آن،  يك باعث مي كدام - 52

  آراستگي و مقبوليت - مقبوليت) 2      عفت و حيا - مقبوليت )1
  آراستگي و مقبوليت - عفاف )4      عفت و حيا - عفاف )3
 رفي كرده است و جنگ با خدا از ديدگاه امام علي (ع) چيست؟امام صادق (ع) چه چيزي را نشانة سستي و ضعف دينداري فرد مع -53

  نما پوشيدن لباس نازك و بدن - آراستن خود براي ديگري براي انجام گناه )1
  نپرداختن به خود و خود را ژوليده نشان دادن - آراستن خود براي ديگري براي انجام گناه) 2
  يگري براي انجام گناهآراستن خود براي د -نما پوشيدن لباس نازك و بدن )3
  نپرداختن به خود و خود را ژوليده نشان دادن -نما پوشيدن لباس نازك و بدن )4
 نظمي را از زندگي خود دور كنيم؟ شود تا بي مورد دربارة نماز باعث مي  كدام -54

  اگر در ركوع و سجود، عظمت خدا را در نظر داشته باشيم.) 2      با گفتن تكبير )1
  آمادگي براي نماز با لباس و بدن پاكيزه )4      نماز انجام به موقع )3
ي جمع ها به فقير بدهد و كفّارهمطابق نظر فقها، چه كسي بايد هم روزه را قضا نمايد و هم براي هر روز يك مد گندم يا جو يا مانند اين -55

 شود؟ به چه كسي واجب مي

  ي خود را قبل از سفر باطل كند.كسي كه روزه -جا نياوردقضاي آن را به رمضان آيندهماه رمضان را عمداً نگيرد و تا ماه ي روزه) 1
 ي خود را با دروغ بستن به خدا باطل كند.روزه -با وجود برطرف شدن عذر شرعي، تا رمضان آينده قضاي روزه را نگيرد) 2
  ي خود را با دروغ بستن به خدا باطل كند.روزه -دجا نياوررمضان آينده قضاي آن را به ماه رمضان را عمداً نگيرد و تا ماه يروزه) 3
  ي خود را قبل از سفر باطل كند.كسي كه روزه -با وجود برطرف شدن عذر شرعي، تا رمضان آينده قضاي روزه را نگيرد) 4
ذلك ادني ان يعرفن فال  يا ايها النّبي قل الزواجك و بناتك و نساء المومنين يدنين عليهن من جالبيبهنّ« ةشريف ةآي ةادامخداوند در  -56

 كند؟ به كدام صفت اشاره مي» يؤذين
1 (اليخلف الميعاد) 4  سميعاً بصيراً) 3  غفوراً رحيماً) 2  شكورٍ ارٍصب  
 حفظ حريم و حرمت زنان جامعه معلول چيست و كدام عبارت قرآني مؤيد آن است؟ -57

  »اَن يعرَفنَ«ان حجاب برتر ـ عنو ) استفاده از چادر به2    »اَن يعرَفنَ«) وجود قانون حجاب ـ 1
  »يدنين علَيهنَّ«عنوان حجاب برتر ـ  ) استفاده از چادر به4    »يدنين علَيهنَّ«) وجود قانون حجاب ـ 3
شخصي كه در ماه مبارك رمضان براي انجام يك مأموريت اداري، قبل از نيمه شب شرعي به سفري با مسافت رفتن بيش از  ةروزحكم  -58
 فرسخ برود و پيش از ظهر فردا به وطن برگردد، چيست؟ 3شتن بيش از فرسخ و برگ 5

  تواند روزه بگيرد.  اگر در حين سفر مرتكب مبطل روزه شده باشد، نمي) 1
  تواند روزه بگيرد.  اگر قصد ماندن ده روز يا بيشتر در محل دارد مي) 2
   اگر پس از اذان صبح مرتكب مبطل روزه نشده، بايد روزه بگيرد.) 3
  تواند روزه بگيرد.  اگر قبل از رسيدن به وطن نيت نكرده، نمي) 4
ديدن كدام قسمت از بدن زنان نامحرم، جايز است و مطابق آيات قرآن كريم استفاده از كدام پوشش سبب دور شدن افراد ناپـاك از زن   -59

 شود؟ مسلمان مي
  خمار - كف دست و روي دست) 2    خمار -صورت و زير چانه) 1
  جلباب - كف دست و روي دست) 4    جلباب -و زير چانهصورت ) 3
است و استفاده از چادر براي بـه حـداقل   .......... پوشيدن لباسي كه مرد را انگشت نماي مردم كند يا وسيله ي جلب زنان نامحرم شود ،  -60

   ...........رساندن توجه نامحرم 
  واجب است  - حرام) 4  يت دارداولو - حرام) 3  اولويت دارد  - مكروه) 2  واجب است - مكروه) 1
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61- You seem to be terribly cold. You … go to see a doctor. 

1) should 2) may 3) can 4) must 

62- I asked him how long it would … to get to the Eiffel Tower. 

1) take  2) make 3) walk   4) go 

63- We had no other … but to stay in our host’s house for the whole night. 

1) plain 2) choice  3) attraction 4) culture 

64- When I saw grandma … the morning, she was sitting alone … the top of the stairs.  

1) in - in  2) on - on 

3) in - on  4) in - out 

65- Now, if you want to travel to countries in the EU, you do not have to have a … .  
1) booklet 2) nature 3) passport 4) pilgrim 

66- The school took us to the Medicine Musesum. Our teacher asked us to … the rules of the 

museum.  

1) respect  2) research 3) rest 4) repeat 

 
Many French tourists came to visit our village last week. They came here to see the culture of villagers. 

The tourists were interested in the shape of our houses and the jobs of villagers. Our village is near a hot 

… (67) … , so the tourists could go and watch the camels that moved across there. When they came to 

our village for the first time, they were surprised to see that the villagers were very … (68)… and kind to 

them. We gave them home to rest and we served them with our … (69) … foods. Ater five days of stay in 

our village, the tourists went back to their country on Monday.  

67- 1) desert  2) season  3) entertainment  4) history  

68- 1) popular  2) hospitable  3) oral  4) similar 

69- 1) domestic  2) cheap  3) ancient  4) careful 

Over the decades, tourism has experienced continued growth and deepening diversification to become 

one of the fastest growing economic sectors in the world. Modern tourism is … (70)… linked to 

development and includes a growing number of new … (71) …. These dynamics have turned tourism 

into a … (72) … driver for socio – economic progress.  

70- 1) closely  2) honestly  3) heavily  4) patiently  

71- 1) ceremonies  2) suggestions  3) destinations  4) vacations 

72- 1) plain  2) key  3) neat  4) rocky 

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 67-72 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 61-66 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.

  
Traveling the World 

  4  درس
  119تا  96 هاي صفحه

 مشترك -دقيقه25
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About 200 million years ago, much of the Earth was very warm and wet all year. This heat and wet 

air caused thick plants and tall trees to cover the land and make jungles where many animals began to 
appear. Dinosaurs were the first group of animals to appear on the Earth 140 million years ago. Some 
dinosaurs were as tall as a three-storey building. Others were as small as cats. Studying fossils gives us 
facts about dinosaurs. For example, the shape of a dinosaur’s teeth gives us information about whether 
it ate meat or plants. Why did dinosaurs disappear from the Earth? Many people believe that it was 
because of the change in the Earth’s weather.  

73- What caused the jungles to appear? 
1) Heat and humidity  2) The change in the Earth’s weather 
3) Huge animals  4) Thick plants 

74- The reason why dinosaurs disappeared from the Earth was probably … . 
1) the sudden change in climate  2) the heat of the Earth 
3) their giant size   4) lack of food 

75- All of the following facts about dinosaurs are true EXCEPT that … . 
1) they ate meat or plants   2) some of them were the size of a cat 
3) they were as big as thick plants 4) they came in different sizes 

76- In order to collect facts about dinosaurs, we … . 
1) discover the hot jungles around the world 2) study their fossils 
3) learn how they appeared on the Earth 4) study weather conditions 

A very strict officer was talking to some new soldiers whom he had to train. He had never 
seen them before, so he began, “My name is Stone, and I’m even harder than stone, so do what 
I tell you or there’ll be trouble. Don’t play any tricks on me, and then we’ll get on well 
together.” Then he went to each soldier one after another and asked him his name. “Speak 
loudly so that everyone can hear you clearly,” he said, “And don’t forget to call me “sir”.” 
Each soldier told him his name, until he came to the last one. This man remained silent, and so 
captain Stone shouted at him, “when I ask you a question, answer it!” “My name’s Stone 
Breaker, sir”, he said nervously. 

77- The underlined word “train” in the first sentence is closest in meaning to … . 
1) learn 2) teach 3) accept 4) obey 

78- According to the text, which sentence is NOT correct? 
1) Captain Stone trained young soldiers. 
2) He warned young soldiers that there would be trouble if they did what he told them.  
3) All soldiers said their names.  
4) He shouted at the silent soldier. 

79- The last soldier was unhappy because … . 
1) his name was Stone Breaker 
2) he didn’t know the answer to the captain’s question 
3) he didn’t understand the captain’s question 
4) he had the same full name as the captain 

80- The underlined word “him” refers to … . 
1) Stone 2) Stone Breaker 3) man 4) soldier 

PART C: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the 
correct choice on your answer sheet. 
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كوچه و در هر  5تا  3در هر خيابان بين  ،خيابان 8تا  6در هر بلوار بين  ،بلوار اصلي 5در يك شهرك مسكوني  - 81

تواند داشته  هايي كه اين شهرك مي خانه قرار دارد. اختالف تعداد حداقل و حداكثر خانه 10تا  5كوچه بين 
اي بين هيچ دو  اي بين دو خيابان و هيچ خانه هيچ كوچه ،اباني بين دو بلوارباشد، كدام است؟ (هيچ خي

 اي مشترك نيست.) كوچه
1 (2350     2 (450   

3 (1000     4( 1550  

طوري كه  نفر تقسيم كرد، به 5توان بين  لواش را به چند طريق مييك نان سنگك، يك نان بربري و يك نان  - 82

 كنندة نان، دقيقاً يك عدد نان دريافت كنند؟ افراد دريافتهر يك از 

1 (P( , )10 7     2 (P( , )10 6   

3 (P( , )5 2     4( P( , )5 3  

  ).طوري كه هم رقم زوج و هم رقم فرد داشته باشد؟ (تكرار مجاز است توان ساخت، به رقمي مي 3عدد  چند - 83

1 (673    2 (674   

3 (675     4 (676   

)                                                 رو كدام است؟ حاصل عبارت روبه - 84 ! !)
! !

 


12 13 12
13 12   

1 (12    2 (13  

3 (14    4 (11  

دقيقاً يك حرف ديگر وجود داشـته   Sها بين دو حرف  كه در آن SYSTEMي  هاي كلمه تعداد جايگشت - 85

  ؟ باشد، كدام است

1( 120     2( 96   

3( 48     4( 192   

n)اگر  - 86 )!
(n )!





1 1
1   ؟ قدر است چه nباشد،  6

1( 1    2( 2  

3( 3    4( 4  

O)كه در آن حروف صدادار  OLYMPIAD ژةحرفي وا هاي شش تعداد جايگشت - 87 , A ,I)    يك در ميـان

  ؟ قرار گيرند، كدام است

1( !6    2( !
!

7
2  

3( !3 5    4( !
!

3 6
2  

  دقيقه 30 مشترك - ) 1رياضي (
  

  شمارش بدون شمردن
  (تا پايان جايگشت)

  6فصل 
  132تا  118 هاي صفحه

  انجام محاسبات محل
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اي كـه    توان انتخاب كـرد بـه گونـه    را به چند طريق مي {a,b,c,d,e}متمايز از مجموعة  دو زير مجموعة  - 88

 اشتراكشان تهي باشد؟ 

1 (121    2 (242    

3 (243    4 (180    

طوري كه حداقل دو  توانند در يك رديف قرار گيرند، به باليست و سه واليباليست به چند طريق ميچهار فوت - 89

  فوتباليست كنار هم باشند؟

1 (3600    2 (5040  

3 (1728    4 (4896  

طوري كه  آميزي كرد به هاي زير را با پنج رنگ سياه، سفيد، قرمز، آبي و زرد رنگ توان دايره به چند طريق مي - 90

  ؟نباشندهاي يكساني  وم همواره سياه باشد و هيچ دو دايرة مجاور هم داراي رنگدايرة س

1 (144    2 (120  

3 (256    4 (625  

تـرين   هستند. بـيش  9يك كيف شامل دو قفل است كه هر كدام داراي يك كد دورقمي شامل ارقام صفر تا  - 91

است؟ (ابتدا قفل اول و سپس قفل دوم قدر  هاي كيف امتحان كرد، چه تعداد دفعاتي كه بايد براي بازشدن قفل

 كنيم.) را باز مي

1 (200     2 (1000   

3 (180     4( 100  

0توان با ارقام  رقمي مي 4چند عدد  - 92 1 2 3 4 5 6{ , , , , , ,  تر باشد؟ (تكرار ارقام مجاز نيست.) بزرگ 3500ساخت كه از  {

1 (400     2 (360   

3 (690     4( 320  

توان كنار   چند طريق مي سه كتاب مبحث رياضي، چهار كتاب مبحث زيست و دو كتاب مبحث شيمي را به - 93

 هاي هم مبحث كنار هم باشند؟  طوري كه همة كتاب هم قرار داد به

1 (1622     2 (1728   

3 (1450     4 (2146   

ختم شود و  eتوان نوشت كه به حرف  دون تكرار ميچند جايگشت هفت حرفي ب perusalبا حروف كلمة  - 94

  ،كنار هم باشند؟  e, r, uحروف 

1( 48    2 (120  

3 (144    4( 240  

  محل انجام محاسبات
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توان اين كار را انجام  هاي آبي، قرمز و زرد رنگ كنيم؛ به چند طريق مي خواهيم رئوس يك مربع را با رنگ مي - 95

 ؟نباشنداند، همرنگ  هم وصل هايي كه به اي كه رأس گونه داد به

1 (24     2 (12   

3 (18     4( 6  

كه اين دو حرف در كنار  طوري آمده است، به tبعد از  rحرف  tehranدر چند جايگشت از حروف كلمة  - 96

 ؟يستندنيكديگر 

1 (120     2 (240   

3 (360    4( 480  

اندازيم. مجموع تمام اعداد  شده، مجدداً تاس مي كنيم و در ادامه به اندازة عدد رو يك تاس سالم را پرتاب مي - 97

 تواند باشد؟ فرايند، چند عدد طبيعي متفاوت ميهاي اين  شدة تاس رو

1 (39     2 (40  

3 (42    4 (41  

n)اگر  - 98 )!
n n


  

 2
2 72 210 24

5 6
 كدام است؟  nباشد، 

1 (11     2 (13   

3 (12     4 (9   

و » پ«توان نوشت كه در آن دو حرف  حرفي مي 6 هبدون تكرار حروف چند كلم» گل پيرا« ةبا حروف كلم - 99

  ؟ باشند نيامدهكنار هم » ر«

1( 360     2( 240   

3( 720     4( 480   

,P(nاگر  - 100 ) n 2 5 P(nباشد، حاصل  7 ,n ) 3  كدام است؟  4

1 (!5     2 (!4   

3 (!3     4 (!2  

  محل انجام محاسبات
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 باشد؟  ، صحيح مي»دانه است سامانة بافتي كه مسئول ترابري مواد در يك گياه نهان«كدام گزينه دربارة  - 101

  ، فاقد هسته هستند. هاي اين سامانه ترين ياخته ) اصلي1

  ) در اين سامانة بافتي، درون هر ياختة مرده، شيرة خام جريان دارد. 2

 گيرد.  هاي متفاوتي قرار مي ) ليگنين در ديوارة هر ياختة آن به شكل3

  تر از بافت آوند چوبي است.  ، مقدار بافت آبكشي به مراتب بيشهاي چوبي شده در ساقه )4

 …دانه قرار دارند،  ير روپوست ساقة گياهان علفي نهانكه معموال ز يهاي ياخته - 102

  .شوند يم دهيد رهيت ي،زيآم رنگنوعي هستند و هنگام  ميضخ نيپس ةواريد يداراهمگي ) 1

  شود. گياهي مي هاي دهندة بافتي هستند كه مانع رشد اندام ) تشكيل2

  دهند. ) سامانة بافت آوندي در گياهان آبزي را تشكيل مي3

   الن در ديوارة ضخيم خود هستند. ) داراي4

 دارند؟   دانه قرار دارند، چه ويژگي ي يك گياه علفي نهانبافت آوند ةسامانهايي كه در  همة ياخته - 103

 دهند.  مي ليتشكرا  يا هوستيپ ةو لولاند و  فاقد ديوارة عرضي )2  . است نرفته نيها از ب آن توپالسميس راياند؛ ز هسته ندارند، اما زنده) 1

 اي با عملكردهاي متفاوتي دارند.  ) ديوارة ياخته4    اند. شده چوبي ةواريدو داراي دراز و شكل  يدوك )3

 است؟  نادرست، »دهند هاي گياهي روي زمين را تشكيل مي گياهاني كه بيشترين گونه«كدام گزينه، در رابطه با  - 104

   ها ممكن نيست سرطان زا باشند. هيچ يك از تركيبات توليدي آن )2   اند. هايي بر محدوديت ساكن بودن در محيط غلبه كرده ) به كمك ويژگي1

  ) مانند جانوران به ماده و انرژي نياز دارند.4  هايي به غير از منابع غذايي دارند. سازند كه استفاده تركيباتي مي) 3

هاي ديگري نيز وجود دارند. چند  هاي اين بافت، ياخته ياختهترين  در سامانة بافتي كه ترابري مواد در گياهان را بر عهده دارد، عالوه بر اصلي - 105

 صحيح است؟ » هاي اين بافت ساير ياخته«مورد دربارة 

  جا نازك مانده است. ) داراي مناطقي هستند كه ديواره در آنالف

  كنند.  هاي مجاور منتقل مي ) مواد مغذي را از راه پالسمودسم به ياختهب

  .دهد اي درون سيتوپالسم انجام مي ارند كه كار ويژهد سهيبه نام د ياندامك) ج
  ) صفر4   3 )3   2) 2   1) 1

، »باشـد  كه مربوط به گياه جو مي زيرنوعي تركيب پروتئيني ذخيره شده در واكوئل ياختة نشان داده شده در شكل «كدام گزينه در مورد  - 106

  است؟  نادرست

  .رسد يبه مصرف م انيرشد و نمو رو ي) برا1

 به هم پيوستن واحدهايي به نام آمينواسيد، تشكيل شده است. از  )2

  .داردنقش  از سرطان يريشگيدر پاست كه پاداكسنده  بيترك) نوعي 3

  در برخي افراد شود. سطح جذب مواد، كاهش شديد تواند منجر به  ) مي4

  

  دقيقه 20مشترك - )1شناسي ( زيست

  
  از ياخته تا گياه

  (تا پايان سامانه بافتي)
  6فصل 

  89تا  79صفحه 
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 هاي جانوري، .................. هاي گياهي برخالف ياخته ياخته - 107

 ها به ذخيرة كاروتنوئيد بپردازند. توسط سبزينهتوانند  ) مي1

 ها در سيتوپالسم خود هستند. داراي هسته و ساير اندامك) همگي 2

 كند. واكوئول درشتي دارند كه بيشترِ حجم ياخته را اشغال مي اغلب )3

 شوند. توانند مانع تورم بيش از حد ياخته  اي خود، مي ) به كمك ديوارة ياخته4

 ر ارتباط با تصاوير زير، صحيح است؟كدام گزينه د - 108

  (الف)                                        (ب)                                   (ج)                                 (د)       

                                           
  باشد. نخستين ضخيم مي ةاي ديوار(ج) دار) (الف) همانند (ب) داراي الن و همانند 1

 ) (د) برخالف (الف)، قابليت توليد انرژي را دارد و همانند (ب) داراي ديوارة نخستين است.2

  پسين است و همانند (الف) دراستحكام گياه نقش دارد. ة) (ب) برخالف (الف)، داراي ديوار3

  ب) ممكن نيست سبزينه داشته باشد.شود و همانند ( ها مي رخالف (ج)، مانع رشد اندام) (الف) ب4

هاي اين بافت  كند. كدام گزينه، در ارتباط با ياخته اي را پر مي هاي سامانة بافت زمينه در گياهان آبزي، هوا فاصلة فراواني بين نوعي از ياخته - 109

 است؟  نادرست

 شود. ها، مانع رشد پروتوپالست نمي اي آن ) ديوارة ياخته1

 توانند زخم گياه را ترميم كنند. شوند و مي مي ها تقسيم ) اين ياخته2

  كند. يرا مشخص م اختهيشكل، اندازه و كار  واجد نوعي اندامك هستند كه) 3

  . رنديپذنانسبت به آب نفوذ نينشده دارند؛ بنابرا يچوب و نازك نينخست ةواريد) 4

 باشد؟  مي صحيح» هاي ذخيرة تركيبات رنگي در گياهان  محل«كدام عبارت زير دربارة  - 110

  د. نباريك در بدن برخي افراد شو كنند كه باعث آسيب به پرزهاي رودةتوانند موادي را ذخيره  مي همگي) 1

  ها و بهبود كاركرد مغز نقش دارند.  كنند كه در كاهش بروز سرطان توانند موادي ذخيره  ) مي2

 باشند.  ميزميني نيز  هاي سيب ) محل ذخيرة مواد موردنياز براي رويش جوانه3

  ) همگي در تغيير حجم پروتوپالست ياخته طي تورژسانس نقش دارند. 4

 دانه، .......... است. هر .......... در يك گياه نهان - 111

  حاوي رنگيزه -  ) ديسه2    ه تشكيل شده مرد يها اختهاز ي -ي بالغآوند چوب) 1

  نقش در ذخيرة تركيبات رنگي فاقد - واكوئول) 4    ذخيره شده واكوئولدر  - ) تركيب پاداكسنده3

  .داشته باشندبه يك نوع بافت اصلي گياه تعلق  توانند نمي .......... و ..........هاي  ياخته - 112

    پارانشيم -روزنه نگهبان )2      همراه - پارانشيم )1

  توليدكنندة پوستك -تاركشنده )4      فيبر -كالنشيم )3
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  است؟  نادرسته شده در شكل مقابل هاي بافت نشان داد كدام گزينه دربارة ياخته - 113

  هاي جانوري است.  هاي آن با ياخته هاي ياخته ) اندامك سبزديسه، يكي از تفاوت1

  ها است.  مانده از اين ياخته اي تنها بخش باقي ) ديوارة ياخته2

 ) توسط ميكروسكوپ ابتدايي رابرت هوك مشاهده شد.3

  د. ) ياخته، اولين بار در اين بافت، مشاهده ش4

 هاي گياهي كه .................، قطعا ................. بخشي از ديوارة ياخته - 114

 سازد. هاي تازه تشكيل شده، آن را مي پروتوپالست هريك از ياخته - ) استحكام و تراكم آن از ديوارة نخستين بيشتر است1

 كند. ها را كامال از هم جدا مي ياخته - يابد مي) همراه با اضافه شدن تركيبات سازندة ديواره، اندازة آن نيز افزايش 2

  .شود يم لي، تشكة ياختههست ميتقس بعد از - كند ) همانند چسب عمل مي3

 اي است.ترين بخش ديوارة ياختهمسن -) از يك اليه تشكيل شده است4

 كند؟ تكميل مي نادرستي كدام گزينه عبارت زير را به - 115

  ..............»اند،  هاي گياهي كه در شكل مقابل نشان داده شده اختههاي سيتوپالسمي در ي كانال«       

  گيرند. مورد بررسي قرار مي ي) با ميكروسكوپ الكترون1

  .وجود دارند يبه نام الن، به فراوان وارهياز د يدر مناطق) 2

  اند. اي قابل مشاهده هاي نازك ديوارة ياخته ) فقط در بخش3

  اي به ياختة ديگر منتقل كنند. توانند از ياخته يگر را مي) مواد مغذي و تركيبات د4

 است؟ نادرستهاي غيرغذايي گياهان،  كدام گزينه درباره تركيبات و استفاده - 116

  باشند.      توانند تأمين كنندة مواد اولية صنايعي مانند داروسازي و پوشاك ) مي1

  ندارند.آميزي الياف فرش هيچ كاربردي  ) امروزه گياهان براي رنگ2

  توانند مضر، مسموم كننده يا حتي كشنده باشند.                               ) مي3

 ) در ساختن گروهي از داروها نقش دارند.4

  صحيح است؟ » همة آلكالوئيدها«چند مورد درباره  - 117

  الف) اعتيادآورند.

  ب) در شيرابة بسياري از گياهان به مقدار فراواني وجود دارند.

  خواران نقش داشته باشند. وانند در دفاع از گياهان در برابر گياهت ج) مي

  د) همانند همة تركيبات ذخيره شده در ديسة گياهان، خاصيت ضد سرطان دارند.

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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چنين گياهاني، سبب ..............  شود كه ............... نور درهاي غيرسبز، مثال سفيد، زرد، قرمز يا بنفش دارد. ديده ميبرگ بعضي گياهان بخش - 118

 شود.مي

 هاي سبزافزايش مساحت بخش - ) افزايش2  ديسه                    تبديل سبزديسه به رنگ - ) كاهش1

 هاي سبزافزايش مساحت بخش - ) كاهش4  ديسه                    تبديل سبزديسه به رنگ - ) افزايش3

 دهد. كدام گزينه دربارة بخش مورد سوال صحيح است؟ ه نهاندانه را نشان ميشكل مقابل، برش عرضي ساقة يك گيا - 119

 هاي آوندي موجود در اين ناحيه، مرده هستند. ) همة ياخته1

 دهند. هاي مردة اين ناحيه، فقط شيرة پرورده را انتقال مي ) ياخته2

 شوند. هاي بافت اسكلرانشيمي در اين ناحيه ديده مي ) گروهي از ياخته3

  كنند. اي در اين ناحيه فعاليت مي هاي يك نوع بافت زمينه فقط ياخته )4

 كند؟ تكميل مي نادرستي با توجه به شكل مقابل، كدام گزينه عبارت زير را به - 120

 ...............»شود كه  ياختة شمارة ............... در بخشي از گياه ديده مي«    

 د.عملكردي شبيه پوست در جانوران دار - 1) 1

 شوند. كنندة تركيبات ليپيدي ديده مي هاي ترشح ياخته - 1) 2

  هاي آوندي وجود دارد. در قسمت مركزي آن فقط ياخته - 2) 3

  هاي روپوستي آن توانايي انجام فتوسنتز دارند. گروهي از ياخته - 2) 4
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/افزايش دهيم،  C60اگر دماي يك ميلة فلزي را  - 121 mm0 شود. طول اولية ميلة  بر طول ميله افزوده مي 36

/متر بوده است؟ (ضريب انبساط طولي ميله  فلزي چند سانتي K  5 11 2  باشد.) مي 10
1 (30   2 (40   3 (50   4 (60  

دماي يك صفحة فلزي با ضريب انبساط طولي  - 122
K

 5 12 بريم.  درجة سلسيوس باال مي 250را به اندازة  10

 يابد؟  مساحت صفحه چند درصد افزايش مي

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

و  1و ضرايب انبساط طولي  l2و  l1هاي  دو ميلة فلزي با طول - 123  2 در دماي صفر درجة سلسيوس  12

1/رسانيم. اگر تغيير طول دومي  مي C40و دومي را به دماي  C100قرار دارند. اولي را به دماي  برابر  2

lتغيير طول اولي باشد، حاصل 
l
2
1

 است؟ كدام  

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

 C80را  دماي درون آن دماي بالن و مايع هماگر كنيم.  درصد حجم بالوني يك ليتري را از مايعي پر مي90 - 124

)شود. اگر ضريب انبساط طولي بالون  مايع سرريز مي cm350، ببريمباال  C)  6 15 باشد، ضريب انبساط  10

 كدام است؟ SIحجمي مايع در 

1 ( 37 10   2 (/  31 4 10   3 (/  31 8 10   4 (/  32 1 10  

درجة سلسيوس  4تر از  اي مقداري آب صفر درجة سلسيوس قرار دارد. اگر دماي آب را بيش در ظرفي استوانه - 125

ت؟ (از انبساط افزايش دهيم، نمودار فشار وارد از طرف آب به كف ظرف نسبت به تغييرات دما كدام گزينه اس

 شود.) نظر مي ظرف صرف

1 (   2 (  

 

3(  4 (  

  

  

  يقهدق 30   مشترك – )1فيزيك (
  

  

  دما و گرما
(از ابتداي انبساط  

 گرمايي تا پايان گرما)
  4فصل 

 102تا  87 هاي صفحه
  محل انجام محاسبات
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و دماي  C4اندازة  به Aدماي جسم  بدهيم، Bو  Aجرم  مقدار گرماي يكساني به دو جسم هماگر  - 126

 كدام است؟  Bبه گرماي ويژة جسم  Aيابد، نسبت گرماي ويژة جسم  ميافزايش  C8به اندازة Bجسم 

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

4  

mاي را با تندي  متري سطح زمين، گلوله 20در شرايط خأل و از ارتفاع  - 127
s

باال پرتاب  طرف در راستاي قائم به 60

لحظة برخورد به زمين، صرف درصد از انرژي جنبشي آن در  80كند،  كنيم. اگر زماني كه گلوله به زمين برخورد مي مي

Nيابد؟  شود، دماي گلوله چند درجة سلسيوس افزايش مي گرم شدن گلوله  J(g , c )
kg kg.K

 10 320¾²¼±¬  

1 (10   2 (/7 5   3 (5   4 (/12 5   

. اگـر ظرفيـت   دهـد  نشان ميبر حسب گرماي داده شده به آن  را شكل زير، نمودار تغييرات دماي يك ماده - 128

را در ايـن   آنگرمايي اين ماده را نصف كنيم، كدام گزينه نمودار تغييرات دما برحسب گرماي داده شده به 

 دهد؟  حالت به درستي نمايش مي

1(   2(   

3 (  4(   

شود. اگـر دمـاي    درجة سلسيوس انداخته مي 27آب با دماي  kg10درون  g500يك قطعه آهن به جرم  - 129

  شود، دماي اولية آهن بر حسب درجة سلسيوس كدام است؟ C29تعادل 

)kJ/
kg. C

 4 2  آب 
kJ/ ,c

kg. C
 0 4  cو اتالف انرژي ناچيز است آهن(  

1 (393  2 (449  3 (247  4 (193   

را وارد آن  C240گـرم و دمـاي    200است. يك قطعه فلز به جـرم   C25گرم آب  400گرماسنجي محتوي  - 130

Jكنيم. اگر ظرفيت گرمايي گرماسنج  مي
C

  درجة سلسيوس است؟ باشد، در اين صورت دماي تعادل چند1680

(c آب
J J, c

kg. C kg. C
 4200 400 و اتالف انرژي نداريم فلـــز )   

1( 27   2( 30   3(35   4 (40   

 

  محل انجام محاسبات
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Cدماي  اآهني را در يك روز زمستاني ب متري راه 10هاي  ريل - 131 گذارند. اگر دما در  دنبال هم كار مي به 010

Cباال رود، از ابتدا (يعني در دماي  C040تابستان تا  هـا   متر فاصلة بين ريل ) بايد حداقل چند ميلي010

Kخالي بماند تا در اثر انبساط حرارتي به هم فشار نياورند؟  )   6 112  )آهن10

1 (65/2  2 (8/4  3 (5  4 (6 

0/يك مكعب فلزي  مساحت جانبي - 132 Kمترمربع و ضريب انبساط خطي آن  25  5 12 است. اگر دماي  10

متر مربع افزايش  درجة سلسيوس افزايش يابد، مساحت سطح جانبي آن تقريباً چند سانتي 100اين مكعب 

 يابد؟ مي

1 (8  2 (10  3 (80  4( 100 

حجم آن تقريباً چند درصـد افـزايش    ،دهيم تا طول آن يك درصد افزايش يابد قدر گرما  به يك ميله آناگر  - 133

 يابد؟ مي

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

0/رسد. اگر طول آن  مي 2به  1دماي يك ميلة فلزي از  - 134  درصد افزايش يابد، چگالي آن تقريباً . . . 1

  يابد.  درصد كاهش مي 3/0) 2  يابد.  درصد كاهش مي 1/0) 1

  يابد.  درصد افزايش مي 3/0) 4  يابد.  درصد افزايش مي 1/0) 3

J(cحجم آب: ژول گرما دهيم،  1680گرم آب صفر درجة سلسيوس  100اگر به  - 135 )
kg . C




4200JA 

    يابد. ) افزايش مي2    يابد. ) كاهش مي1

  ) ابتدا افزايش، سپس كاهش مي يابد.4  يابد. ) ابتدا كاهش، سپس افزايش مي3

ه گرما به جسـم داد  kJ3نمودار تغييرات دما بر حسب زمان جسمي مطابق شكل زير است و در هر دقيقه  - 136

Jشود. جرم اين جسم چند گرم است؟   مي )
kg C

  c)جسم0500

1 (40    2 (72  

3 (400    4 (720  

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

180

( C)�

t(s)

0

35

-10

0

  محل انجام محاسبات
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0/و چگالي آن  B، دو برابر حجم جسم Aحجم جسم  - 137 ، Aاست. اگر گرمـاي ويـژة    Bچگالي جسم  8

، چند برابر افـزايش  Aباشد و به هر دو يك اندازه گرما بدهيم. افزايش دماي جسم  Bنصف گرماي ويژة 

 شود؟  يم Bدماي جسم 

1 (5
4   2 (4

5 

3 (3
2   4 (2

3  

و ديگـري توخـالي كـه شـعاع خـارجي آن       cm20، اولي توپر به شعاع Bو  Aجنس  دو كرة فلزي همبه  - 138

cm20  و شعاع حفرة داخليcm10  كـرة   تغييـر حجـم    . اگردهيم مياست، به يك اندازه گرماA   برابـر

AV  كرة و تغيير حجم فلز به كار رفته درB با برابر BV  باشد، نسبتA

B

V
V




 كدام است؟  

1 (7
8   2 (1 

3 (2   4 (8
7 

درجـة سلسـيوس داشـته     20گرم آب  150مخلوط كنيم تا  C095را با چند گرم آب C05چند گرم آب  - 139

 ترتيب از راست به چپ) باشيم؟ (به

 30و  120) 2   50و  100) 1

  15و  135) 4   25و  125) 3

1اندازيم. اگر  آب صفر درجة سلسيوس مي kg2را درون  C100دماي  ايك گلولة فلزي ب - 140
گرمـايي كـه    6

گردد، ظرفيت گرمايي گلوله چند  C20دهد، به محيط اطراف داده شود و دماي تعادل  گلوله از دست مي

J
C

J(cاست؟   )
kg. C

 4200JA 

1 (252    2 (12600  

3 (1260    4 (2520  

  

  محل انجام محاسبات
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 هاي زير صحيح است؟  عبارت از چه تعداد - 141

  .يابد الف) در مواد مولكولي با مولكول هاي ناقطبي با افزايش جرم مولي، دماي جوش كاهش مي

  تر مايع شوند.  واد آسانشود اين گونه م ب) افزايش نقطة جوش مواد سبب مي

  كنند.  گيري نمي در ميدان الكتريكي جهت CO2و  CO هاي پ) مولكول

 ) صفر4   3) 3   2) 2   1) 1

 كنند؟  گيري نمي هاي زير در ميدان الكتريكي جهت كدام دسته از مولكول - 142

1 (CO2، HCl ،F2     2 (H O2 ،CH4 ،N2   

3 (Cl2 ،I2 ،CH4     4 (CO ،F2 ،O2  

  ………هاي قطبي  مولكول - 143

  ) همگي داراي ساختار خميده هستند. 1

  ) از لحاظ بار الكتريكي خنثي هستند. 2

  هاي ناقطبي دارند.  تري از مولكول ) نقطه جوش بيش3

 ) گشتاور دو قطبي حدود صفر دارند. 4

)پذيري چه تعداد از مواد زير در آب  ت انحاللوضعي - 144 C)25 به درستي بيان شده است؟ ، 

    كلسيم فسفات: كم محلول     كلسيم سولفات: نامحلول محلول    باريم سولفات: كم    سديم كلريد: محلول كلريد: نامحلول نقره 

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

   … جز بهاند،  هاي زير درست همة گزينه - 145

  . اي ا زجداسازي مواد موجود در آب دريا به روش شيميايي است استخراج و جداسازي سديم كلريد به روش تبلور نمونه) 1

wنماد درصد جرمي را با ) 2 / w% دهند نمايش مي .  

  نامند.  شونده از محلول به شكل بلورهاي جامد را تبلور مي ) جداسازي حل3

 ترين كاربرد نمك طعام است.  ) تهية گاز كلر، فلز سديم، سود سوز آور و گاز هيدروژن بيش4

 است؟  نادرستكدام گزينه  - 146

  دهند. رسوب ميMg(OH)2دريا، ابتدا آن را به صورت ماده جامد و نامحلول ) براي استخراج منيزيم از آب 1

  گويند. دارند نيروي بين مولكولي مي مي هاي مواد را در كنار يكديگر نگه  ) به نيروهايي كه مولكول2

,F,Oهاي  ژن به يكي از اتمهايي كه اتم هيدرو دروالسي است كه در مولكول پيوند هيدروژني نوعي نيروي وان) 3 N شود با پيوند اشتراكي متصل است، ديده مي.  

   روند. كار مي عنوان حالل در صنعت و آزمايشگاه به داري هستند كه به ) اتانول و استون دو تركيب آلي اكسيژن4

  دقيقه 20   مشترك – )1شيمي (

  آب، آهنگ زندگي
(از ابتداي محلول و مقدار  

پايان  ها تا  حل شونده
نيروهاي بين مولكولي آب 

  فراتر از انتظار)
  3صل ف
 107تا  93 هاي صفحه
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 است؟  نادرستكدام گزينه  - 147

  هاي هيدروژن سولفيد است.  هاي آب نزديك به دو برابر مولكول ي در مولكول) ميزان قطبيت و قدرت نيروهاي بين مولكول1

  اكسيد و متان برابر با صفر است.  دي  اكسيژن، هيدروژن، كربن گازهايي مانند  ر دو قطبي مولكول) گشتاو2

)قطبي ) گشتاور دو3 ) يابد. ها، كاهش مي كاهش جرم مولي مولكول ها، افزايش و با با افزايش ميزان قطبيت مولكول  

 تر از استون است. ) در هنگام تبخير يا جوشيدن ماده، غلبه بر نيروي بين مولكولي اتانول سخت4

/شود تا محلولي با چگـالي   اضافه مي g.mL11 ليتر آب مقطر با چگالي ميلي 60 گرم سديم هيدروكسيد به 20 - 148 g.mL11 حاصـل شـود،    25

Na) در اين محلول كدام است؟ OH درصد جرمي يون , O , H : g.mol )   123 16 1  

1 (/10 265   2 (/10 625   3 (/8 5   4 (20   

 از عبارت هاي زير صحيح است؟ چند مورد  - 149

  الف) خواص يك محلول فقط به مقدار حالل و حل شونده آن بستگي دارد. 

  دهد.  ب) انحالل اتيلن گليكول در آب دماي انجماد آب را كاهش مي

  گويند.  حالل مي ،تري دارد پ) به بخشي از محلول كه جرم بيش

 ) صفر4   3) 3   2) 2   1) 1

Sپذيري سديم نيترات به صورت  انحاللة معادل - 150 /  0 8 موالر با چگالي  10است. در چه دمايي محلول سير شدة اين نمك به غلظت  72

/ g.mL11 Na)رسد؟  مي 85 , N , O : g.mol )   123 14 16  

1 (/7 75   2 (/16 25   3 (/36 5   4 (/43 75  

/ و چگالي محلول mol.L14 اگر غلظت مولي محلول سير شدة ليتيم سولفات در دماي معين - 151 g.mL12 پذيري ليتيم سولفات  انحالل باشد، 2

Li)؟ در همين دما كدام است , S , O : g.mol )   17 32 16  

1 (20   2 (25   3 (22   4 (27  

) سديم نيترات با دما (S) پذيري رابطة بين انحالل - 152 ) بر اساس معادلة S /  0 8 گرم محلول سيرشدة آن  75داده شده است. چنانچه  72

گرم آب و 100شونده در  صورت گرم حل پذيري را به لشود؟ (انحال سرد شود، به تقريب چند گرم رسوب حاصل مي C10تا دماي C60 در دماي

 دما را برحسب درجة سلسيوس در نظر بگيريد.)

1 (30   2 (/22 3   3 (20   4 (/13 6  

 اند؟  چند مورد از مطالب زير درست - 153

  ها هستند.  دار در كليه هاي كلسيم هاي كليه ناشي از رسوب نمك سنگ  ةالف) هم

  كليه وجود دارد.  گتر باشد امكان تشكيل سن ها بيش پذيري آن دار در ادرار افراد از انحالل هاي كلسيم ب) اگر مقدار نمك

  . كند مي رسوبمقداري حل شونده كاهش دهيم دماي هر محلول سير شده اي را  پ) اگر

  1) 4   2) 3   3) 2  صفر  )1



 25: ةفحص                                              اختصاصي پاية دهم تجربي                                     العاده                فوق  -ارديبهشت19آزمون  
 

 

(A) (B)

/درصد جرمي سديم هيدروكسيد با چگالي  4محلول  mL75به  - 154 g.mL11 0/اضافه شود تا محلول  ليتر چه مقدار آب برحسب ميلي 2 مول  9

Na)؟ دست آيد بر ليتر آن به , O , H : g.mol )   123 16 1  

1 (15   2 (25   3 (50   4 (75  

با جرم مولي نزديك به هم در يك ميدان الكتريكي نشان داده شده است. با توجه به آن  Bو  Aهاي  هاي تركيب لكولگيري مو در شكل زير جهت - 155
 است؟  نادرستچه تعداد از موارد زير 

  تر است.  بيش Bاز مولكول  Aالف) گشتاور دوقطبي مولكول 
     تر است.  كم Bاز مولكول  Aب) نقطه جوش مولكول 

  تر است.  بيش Aاز مولكول  Bپ) در دماي محيط احتمال مايع بودن مولكول 
 تر است.  قوي Bنسبت به تركيب  Aها، در تركيب  كنش ميان مولكول ت) بر هم

  3) 4   2) 3   1) 2  ) صفر1

37/ با توجه به واكنش زير براي توليد - 156 /ليتر گاز هيدروژن با چگالي   5 g.L10 چند موالر  HClنياز است. غلظت اسيد  HClليتر   5به  08
Li(s)                                                          (واكنش موازنه نشده است) است؟  HCl(aq) LiCl(aq) H (g)   2  

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

H)باشد؟  چه تعداد از عبارات زير صحيح مي - 157 , S , O : g.mol )   11 16 18  

   .يابد از باال به پايين نقطه جوش افزايش مي 17ي دو اتمي گروه الف) در بين مولكول ها
   هيدروژن سولفيد بيشتر از آب است.) نقطه جوش هيدروژن سولفيد بيشتر از آب است زيرا جرم مولي ب
  .به ترتيب بيشترين و كمترين نقطه جوش را دارند PH3و NH3، 15) در بين تركيبات هيدروژن دار سه عنصر اول گروه پ

  صفر) 4   3) 3   2) 2   1) 1
 است؟  نادرستكدام گزينه  - 158

  كنند.  قطبي را با واحد دباي گزارش ميود ) گشتاور1
  . هاي فيزيكي يا شيميايي از آن جدا كرد  توان به روش را مي مواد شيميايي موجود در آب دريا )2
  دهد.  ليتر نشان مي گرم در هر دسي گيري قند خون غلظت گلوكز را برحسب ميلي ) دستگاه اندازه3
 كند.   ) در واكنش انتهايي توليد منيزيم، منيزيم كلريد جامد را به منيزيم و گاز كلر تبديل مي4

 است؟  نادرسترد زير دليل كدام يك از موا - 159

  تر است.  بيش O2تر است ـ دليل: جرم مولي  بيش CH4از  O2) دماي جوش 1
2 (CO  نسبت بهN2 رم مولي شود ـ دليل: ج تر مايع مي آسانN2 تر است.  كم  
  توانايي تشكيل پيوند هيدروژني را دارد.  HFتر است ـ دليل: چون  بيش HBrاز  HF) دماي جوش 3
 .ي هستند: مولكول هاي آب خميده و قطبشود ـ دليل منحرف مي پارچه پشميبه  هشد شيشه اي مالش داده ة). باريكة آب در كنار ميل4

Caاز يون  ppm10000كيلوگرم محلول  2 - 160 2  كنيم تا محلولي با چگالي  درصد جرمي از اين يون را تركيب مي 5كيلوگرم محلول  4و

/ g.mL11 Caشود، غلظت مولي يون  وليد ت 2 2  در اين محلول كدام است؟(Ca g.mol ) 140  

1 (/1 1   2 (/0 91   3 (1   4 (/1 375  
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 هر دو متغير ذكر شده، دقيقاً يكسان است؟ و مقياس در كدام گزينه نوع  - 161

  ) وزن گوسفندان دامداري، تعداد گوسفندان دامداري 2 بردن از تماشاي فوتبال  ) انواع هواپيما، ميزان لذت1

  هاي سارا هاي سارا، تعداد مداد رنگي ) رنگ مداد رنگي4 مردم تهران، سرعت خودرو) شاخص تودة بدن 3

دستگاه ماشين توليد شده است. براي بررسي وضعيت ترمزهاي ايـن   2000توليد ماشين،  ةدر يك كارخان - 162

ترتيب بيـانگر   به اند. در اين صورت كدام گزينه و مورد آزمايش قرار گرفته شده ماشين انتخاب 150ها،  ماشين

 باشد؟  جامعه، اندازة جامعه، نمونه و اندازة نمونه مي

     2000 - هاي توليدي  ماشين -  150 -هاي انتخاب شده  ) ماشين1

  150 - كارخانه  -  2000 -هاي انتخاب شده  ) ماشين2

     2000 - هاي انتخاب شده  ماشين - 150 - هاي توليدي  ) ماشين3

  150 - هاي انتخاب شده  ماشين - 2000 - هاي توليدي  ) ماشين4

 اند؟ چه تعداد از متغيرهاي زير كمي پيوسته - 163

  ب) ميزان هوش (باال، متوسط، پايين)    الف) نوع آلودگي هوا

  هـ) شاخص تودة بدن  د) سن  هاي يك گوني ج) تعداد برنج

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

 است؟ نادرستكدام گزينه  - 164

  متغير، ويژگي از اعضاي يك جامعه است.) 1

  تر از حجم جامعه باشد. تواند بيش حجم نمونه نمي) 2

  هاست. علم آمار سازماندهي و نمايش داده اولين قدم در) 3

  اي از اعداد، ارقام و اطالعات است. آمار، مجموعه) 4

احتمال اول بودن عدد رو شده چقدر بيشتر از احتمال فـرد بـودن عـدد رو شـده      ،در پرتاب يك تاس سالم - 165

 ؟است

1( 1
6    2( 1

3  

3( 1
  صفر) 4    2

 ؟بيايد، كدام است 3كنيم. احتمال اين كه فقط تاس اول و دوم  سه تاس سالم را با هم پرتاب مي - 166

1( 1
36    2( 5

216  

3( 1
6    4 (25

216  

  دقيقه 30  غيرمشترك - ) 1رياضي (
  

  شمارش بدون شمردن
(از ابتداي تركيب تا پايان 

  فصل)/ آمار و احتمال
  7و  6هاي  فصل
  170تا  133 صفحه

  محاسبات محل انجام
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 ؟فرزند چقدر احتمال دارد تعداد دختران از تعداد پسران بيشتر باشد 6ي با ا در خانواده - 167

1( 11
64    2( 11

32  

3( 1
2    4 (9

32  

اند. بـه چنـد    ورزشكار به المپيك دعوت شده 10هاي آسيا، اروپا، آفريقا، اقيانوسيه و آمريكا  از هريك از قاره - 168

 ؟نباشنداي  طوري كه هم قاره ها انتخاب كنيم به ورزشكار از ميان آن 4توانيم  طريق مي

1 (50000     2 (40000   

3 (21000     4( 45000  

2وجود دارد تا معادلة  xمقدار قابل قبول براي چند  - 169
4 15 4 15

2
x x

xx

   
       

 برقرار باشد؟ 

1 (1     2 (2     

3 (3    4( 4  

 ر است؟ پذي بخش 8نيامده باشد، با كدام احتمال مجموع اعداد رو شده بر  5در پرتاب دو تاس سالم اگر هيچ كدام  - 170

1( 1
12    2( 5

36  

3( 3
25    4 (4

25  

كه سه عدد رو شده يك دنبالة حسابي بـا قـدر    كنيم. احتمال آن سه تاس سالم و يكسان را با هم پرتاب مي - 171

 ؟تشكيل دهند، كدام است 2نسبت 

1( 1
36    2( 1

18  

3( 1
6    4 (1

9  

آموز رشتة رياضي، سه نفر به تصادف انتخاب كنـيم.   دانش 4آموز رشتة تجربي و  دانش 6خواهيم از بين  مي - 172

 ؟رياضي انتخاب شود، كدام استاحتمال اينكه حداقل يك نفر از رشتة 

1( 5
6    2( 4

5  

3( 1
6    4 (3

4  

بار با هـم   گير يك اند. قرار است كه هر دو كشتي اي شركت كرده گير حرفه كشتي nدر يك مسابقة كشتي،  - 173

  كدام است؟ nمسابقه باشد،  66مسابقه بدهند. اگر تعداد كل مسابقات 

1 (10    2 (11  

3 (12    4 (13  

  محل انجام محاسبات
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تر از  توان ساخت كه از ارقام زوج، بيش با اعداد طبيعي يك رقمي، چند عدد چهار رقمي بدون تكرار ارقام مي - 174

 تفاده شده باشد؟ارقام فرد در ساخت عدد اس

1 (240     2 (1512   

3 (504     4( 744  

زند كه اگر نتيجه مساوي شود، كار به ضربة ششـم   ضربه مي 5در مسابقة فوتبال، در ضربات پنالتي هر تيم  - 175

يابد. اگر بعد از اتمام ضربات ششم مسـابقه   اش را گل كند، ادامه مي كه فقط يك تيم ضربه كشد و تا جايي مي

 شدن يا نشدن همة ضربات وجود دارد؟ تمام شود، چند حالت براي چينش گل

1 (1008     2 (126   

3( 504     4( 252  

توان كنار هم در يك رديـف قـرار داد،    مشكي يكسان را به چند طريق ميكارت  4كارت سفيد يكسان و  5 - 176

  ؟نباشندكنار هم  اي كه اول و آخر رديف، كارت مشكي باشد و هيچ دو كارت مشكي طوري به
1(12    2 (6  

3 (24    4 (144  

 ؟در استجنس باشند، چق فرزند، احتمال آنكه فرزند سوم پسر باشد يا همة فرزندان هم 4اي با  در خانواده - 177

1( 5
8    2( 9

16  

3( 1
2    4 (11

16  

 3آموز رشتة رياضي و  دانش B ،4آموز رشتة تجربي و كالس  دانش 3آموز رشتة رياضي و  دانش A ،5كالس  - 178

آموز به تصادف انتخاب شود، احتمال اين كه  دانش 2ها  ر از هركدام از اين كالسآموز رشتة تجربي دارد. اگ دانش

 ، كدام است؟نداشته باشندآموزان انتخاب شده رشتة يكساني  تمام دانش

1( 23
196    2( 4

49  

3( 45
49    4 (173

196  

Aاگر - 179 {a,b,c,d,e,f ,g} عضوي اين مجموعـه كـه داراي عضـو     4هاي  باشد، تعداد زيرمجموعهa  و

  قدر است؟ چه ،باشد bفاقد عضو 
1 (6    2 (8  

3 (10    4 (12  

كـه هـيچ دو    طوري گروه سه نفري انتخاب كرد بهتوان يك  اند. به چند طريق مي مفروضخانوادة دونفري  5 - 180

  ؟نباشند ها عضو يك خانواده نفري از آن
1 (60    2 (80  

3 (10    4 (20  

  محل انجام محاسبات
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 اي صادق است؟  كدام عبارت در مورد ساقة يك گياه علفي دولپه - 181

 . استبافتي  ةسامان) فقط واجد يك نوع 1

 اند.  روي دواير متحدالمركز قرار گرفتههاي آوندي بر  ) دسته2

  هاي آوندي در سمت خارج بيش از سمت داخل است.   تعداد دسته )3

 ) مشاهدة ساختار نخستين ساقه در آن، با استفاده از ميكروسكوپ نوري ممكن است.4

 درستي بيان شده است؟ به» هاي ساختاري بعضي گياهان جهت حفظ آب ويژگي«كدام عبارت دربارة  - 182

 هاي گياه خرزهره اندامهر يك از هاي غار مانند در  ) داشتن  فرورفتگي1

 در بخشي از ياخته ساكاريدي داراي نقش در ذخيرة آب فراوان  هاي پلي ) داشتن تركيب2

  هاي هوايي گياه خرزهره پوستك ضخيم همانند روزنة فرورفته در غار در تمامي بخش وجود) 3

 هاي برگ گياه خرزهره ليت به دام انداختن رطوبت هوا در اطراف روزنههاي با قاب تعداد كرك كاهش) 4

 ، درست است؟»دانه هر مريستم نخستين در يك گياه نهان«چند مورد، دربارة  - 183

  هايي با هستة كوچك تشكيل شده است. الف) از ياخته

  ب) در نزديك نوك ساقه و انتهاي ريشة گياه قرار دارد. 

 .رنديگ يم طور فشرده قرار بهو  شوند يم ميسدائماً تقاي آن ه ج) ياخته
  كند. يم ديرا تول يبافت يها ساختن سامانه يبرا ازيموردني ها اختهد) ي

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

، درست »سازد آبكش مي ساز به سمت كامبيوم چوب پنبه هايي كه كامبيوم چوب ياخته«ة دو لپه، كدام گزينه دربارة دان در يك گياه نهان - 184

 ؟ نيست

 ) در ترميم گياه موثرند.2    اند.  ) فاقد ديوارة پسين1

 دهند.  طور مستقيم عدسك را تشكيل مي ) به4  نسبت به آب نفوذپذيرند.  )3

 طور حتم .................  راف ريشة گياهان كه .................، بهموجود در خاك اط  هر باكتري - 185

  را دارد. جو  تروژنين يمولكول شكل رييتغ ييتوانا - دهد يم شيرا درون خاك افزا وميآمون وني زاني) م1

 كند. صورت آزاد در خاك زندگي مي به -شود ) موجب تبديل نيتروژن جو به نيتروژن قابل استفادة گياهان مي2

  كند.  تواند موادي قابل جذب براي ريشه گياهان توليد  مي - ) مستقيما در كاهش ميزان آمونيوم خاك دخيل است3

+در كاهش ميزان  -تواند در ساقة گياه حركت كند دار توليدي آن مي ) ماده نيتروژن4
4NH سزايي دارد.  خاك نقش به  

 ، .................كنند يآزاد م يرا به آهستگ يمواد معدناند و  ندارانجا هيدرحال تجز يايشامل بقاانواعي از كودها كه  - 186

 زند. ها به گياهان هيچ آسيبي نمي تري كه به نيازهاي جانداران دارد، استفاده بيش از حد آن ) به دليل شباهت بيش1

  شود.  يكند، به خاك افزوده م سرعت كمبود مواد مغذي خاك را جبران مي همراه كودي كه به ) به2

  خيزي آن را افزايش داد. توان حاصل ) در صورت كمبود برخي از مواد خاك، با افزودن آن مي3

  شود.  ها و گياهان آبزي مي ها، جلبك ) باعث رشد سريع باكتري4

  دقيقه 20  مشتركغير  - )1شناسي ( زيست

از ياخته تا گياه(از ابتداي 
 تا پايان ساختار گياهان

جذب و انتقال مواد  فصل)/
   در گياهان

 7و  6هاي  فصل
  111تا  90 هاي هصفح
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 است؟  نادرست» جذب فسفر در گياهان«كدام گزينه دربارة  - 187

 شود.  هاي غيرهوايي جذب گياه مي توسط اندام )1

 اغلب براي گياهان غيرقابل دسترس است. ) فسفات2

  .شود يمتصل م يطور محكم خاك به يمعدن باتيترك همةفسفات به ) 3

 آورند. هاي فسفات از خاك به دست مي صورت يون ) گياهان، فسفر مورد نياز خود را به4

 كدام گزينه، براي تكميل عبارت زير مناسب است؟  - 188

 » ت.در هر گياهي اس …يكي از شرايط «     

 اي ها، افزايش مقدار فشار ريشه افزايش خروج قطرات آب از انتها يا لبة برگ) 1

 هايي در پيراپوست حركت آب و امالح در آوندهاي چوبي، مكش ناشي از برآمدگي) 2

 جايي مواد با فرايندهاي فعال و غيرفعال جايي مواد در مسير كوتاه، امكان انجام جابه ) جابه3

  هاي برگ و انباشت ساكارز هاي نگهبان روزنه هاي هوايي، برخورد نور به ياخته باز شدن روزنه )4

 ؟ نيستزيست با گياهان صادق  هاي هم هاي مهم باكتري كدام گزينه، دربارة هيچ يك از گروه - 189

  شوند.  هاي هوايي گياه مستقر مي در بخش) 1

   كنند. در شكل مولكولي نيتروژن جو تغيير ايجاد مي) 2

  دهند.  هاي مربوط به تثبت كربن را انجام مي واكنش )3

 كنند.  همة نيتروژن مورد نياز گياهان را تامين مي) 4

 كند؟   كدام گزينه، عبارت زير را به طور مناسب كامل مي - 190

 »…در شرايط طبيعي در نهاندانگان، هر مريستم نخستيني كه «    

 و تا حدي عرض ريشه است. قرار دارد، مسئول افزايش طول  ها عمدتاً در جوانه) 1

 كنند. از آن محافظت مي دروني كالهكسطح  يها اختهقرار دارد، ي شاخه ايدو گره در ساقه  نيب ةدر فاصل) 2

 كند.  ساكاريدي لزجي توليد مي شود، به منظور نفوذ آسان ريشه به درون خاك، تركيب پلي ) با بخش انگشتانه مانند پوشيده مي3

  .دهد يم را به خود اختصاص اختهيحجمِ  شترِيبمركزي درشت  ةهستي است كه يها اختهيدهد، حاوي  را تشكيل مي ساقه ديجد يها ببرگ و انشعا )4

 كند؟  كامل مي نامناسبطور   كدام گزينه، عبارت زير را به - 191

 »…در ساقة يك درخت نهاندانه، هر بخشي كه «    

  است.  نيپس ستميمر نوع كيقرار دارد،  راپوستيپ ري) بالفاصله در ز1

 هايي براي تبادل گازهاي تنفسي است.  شود، داراي محل جانشين روپوست مي) 2

  هايي با پروتوپالست فعال است.  ساز قرار دارد، حاوي ياخته پنبه آبكش و چوب هاي چوب بين كامبيوم )3

  .ادامه دارد آن اندامسطح  شود و تا يشروع م نيآبكش پس از آوندشناسيم،  به عنوان پوست درخت مي) 4



 31: ةصفح                                           اختصاصي پاية دهم تجربي                                       العاده     فوق –ارديبهشت  19آزمون  

 

 تواند باعث مرگ و مير جانوران آبزي شود.  ، مي…براي بهبود خاك استفادة بيش از حد ار كودهايي كه شامل  - 192

 اند  بقاياي در حال تجزيه جانداران) 1

 تر است هزينه تر و كم ها بسيار ساده  اند كه استفاده از آن هايي باكتري) 2

  گيرند احتي در اختيار گياهان قرار ميعناصر معدني هستند كه به ر )3

 دهند هايي هستند كه با فعاليت و تكثير خود، مواد معدني خاك را افزايش مي باكتري) 4

دار ديـده   درصـد گياهـان دانـه    90ها براي جذب آب و مـواد مغـذي كـه در حـدود      ترين سازگاري يكي از معمول«چند مورد، در ارتباط با  - 193

 ، صحيح است؟ »شود مي

 ) امكان زندگي جاندار همزيست در درون ريشه وجود دارد. الف

  گياهي وجود دارد.   بخشي از پيكر جاندار همزيست از ديوارة ياخته ب) امكان نفوذ      

  اكسيد شركت دارند.  دي هاي نيتروژن و كربن ج) در اين نوع همزيستي انواعي از تثبيت كننده     

 تري جذب كند.  تواند مواد معدني بيش گيرد، مي يشه شكل ميد) غالفي كه در سطح پوستك ر     

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

 كند؟  اي قرار دارد كه مانند صافي عمل مي تر اليه بخش داخلي در بالفاصله اي از ريشة گياه لوبيا صحيح است كه كدام مورد در ارتباط با اليه - 194

 فاقد فضا براي مسير آپوپالستي است. ) 1

  كند.  از برگشت مواد جذب شده به بيرون از ريشه جلوگيري مي )2

  يابد.  از اين اليه، حركت مواد در هر سه مسير تا آوند چوبي ادامه مي) 3

 اند.  هاي آن كامالً به هم چسبيده كه ياختههاست  ) استوانه ظريفي از ياخته4

 صحيح است؟» پرورده ةريش«كدام گزينه دربارة  - 195

  .شود يانجام م گريد ةاختيبه  يا اختهيو از  يآبكش ةزند يها اختهي توپالسميس قياز طر آنحركت  )1

  .پرورده، ارائه داده است ةريشيي جا جابه يرا برا يفشار انيجر يارنست مونش، الگو) 2

 كند. ) شيرة پرورده، درون آوندهاي آبكشي حركت مي3

 شود. تواند انجام مي ) حركت آن در اغلب جهات مي4

 كند؟  كدام گزينه ترتيب حركت شيرة خام، تحت تأثير مكش تعرقي و پتانسيل آب را به درستي بيان مي - 196

  شود.  الف) آب به درون استوانة آوندي وارد مي   

  شود.  اي مي ارد فضاي بين ياختهصورت بخار و ب) آب به   

  دهند.  هاي آب ستوني را از ريشه به برگ تشكيل مي ج) مولكول   

 كشد.  د) مكش تعرقي آب را از آوندهاي چوبي ريشه به ساقه مي   

 ب ـ د ـ ج ـ الف) 2    الف ـ ج ـ د ـ ب ) 1

 ب ـ ج ـ د ـ الف) 4    الف ـ د ـ ج ـ ب  )3
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 ؟ استكميل عبارت زير مناسب چند مورد از موارد، براي ت - 197

  .»نيستكار آمد  …برخالف  …اي در آوند چوبي  براي ايجاد جريان توده«

   افزايش تعداد تارهاي كشنده - هاي نگهبان روزنه هاي پتاسيم و كلر در ياخته الف) انباشت يون

  اي  فشار ريشه - صورت آزادانه و بدون صرف انرژي زيستي ب) انتشار آب از راه الن به

  هاي آب  چسبي و دگر چسبي مولكول هاي هم ويژگي - ها در ساقه ج) وجود عدسك

 هاي زنده درون استوانة آوندي  فعاليت ياخته - پوست هاي درون د) فعاليت ياخته

  صفر) 4   3 )3   2) 2   1) 1

 . ندارد …است و  …ص شده در شكل مقابل گياه مشخ - 198

 انگل ـ توانايي تامين نيتروژن مورد نياز خود را از خاك) 1

 ) فتوسنتزكننده ـ توانايي زندگي در محيط آبي را 2

  آبزي ـ رابطه انگلي با گياهان ديگر  )3

 خوار ـ ريشه  از گياهان حشره) 4

 است؟ درستناواران  كدام گزينه، دربارة گياهان تيرة پروانه - 199

  باشند.                 هاي برجسته مي ) در انشعابات ريشة خود داراي گرهك1

  شود. ) پس از مرگ اين گياهان، از مقدار گياخاك زمين كاسته مي2

  شوند.        هاي كشاورزي، به صورت متناوب كشت مي ) براي تقويت زمين3

  كنند.  زشان را تثبيت ميها، نيتروژن مورد نيا هاي همزيست با آن ) باكتري4

 هر گياه انگلي ................ - 200

  كند. ) همة مواد غذايي خود را از ميزبان تهيه مي2  ) تنها براي كسب مواد آلي نياز به يك ميزبان دارد.    1

  ست.) فاقد توانايي فتوسنتز ا4  هاي داراي سبزينه است.                           ) داراي ميزباني با ياخته3
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ترتيب از راست به چپ كدام گزينه را  به Dو  A ،B ،Cمطابق شكل زير، در نقشة گذار فازي به جاي  - 201
 بايد جايگذاري كرد؟ 

  ميعان ـ انجماد ـ تصعيد ـ تبخير  )1

  ميعان ـ انجماد ـ تبخير ـ تصعيد )2

  انجماد ـ تبخير ـ تصعيد ـ ذوب ) 3

  تبخير ـ ذوب ـ انجماد ـ تصعيد  )4

خ صفر درجة دقيقه، چند گرم ي 2درصد در مدت زمان  90و بازدة  W700يك كتري برقي با توان  - 202

Jcتبديل كند؟ ( C80تواند به آب  سلسيوس را مي
kg. C




FLو   آب4200 c 80  )gÄآب

1( 80
9     2( 9

80     

3 (/112 5     4( 888   

Cگرم يخ mاگر گرماي الزم براي ذوب كامل  - 203 20  راQ  و گرماي الزم براي تبخيرm2  گرم آبC100  را

Q حاصل بناميم ،Q
Q
 ) كدام است؟cal calc / ,c

g.K g.K
 0 5 ــخ آب1 V،  ي F

cal calL ,L
g g

 540 80( 

1( 27
4     2( 27

5     

3 (6     4( 12   

 شوند؟  عوامل موجود، باعث كاهش تبخير سطحي مي در كدام گزينه، افزايش - 204

    مساحت سطح مايع، دما )2    دما، وزش باد  )1

  رطوبت هوا، فشار هوا )4    وزش باد، رطوبت هوا ) 3

 .برحسب گرماي داده شده به آن مطابق شكل زير است g200نمودار تغييرات دماي جسمي جامد به جرم  - 205

 ويژة ذوب مادة سازندة جسم، چند ژول بر گرم است؟ گرماي نهان

1( 80  

2 (200  

3( 400  

4( 800  

 

  

  دقيقه 30   مشتركغير  – )1فيزيك (

  دما و گرما
هاي ماده  اي تغيير حالت(از ابتد 

  تا پايان فصل)
   4فصل 

  120تا  103هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات
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كنيم. پس از ايجاد تعادل گرمايي،  يخ صفر درجة سلسيوس مخلوط مي g300را با  C20گرم آب  800 - 206

Fماند؟ ( چند گرم يخ ذوب نشده در ظرف باقي مي
JL

kg
 Jcو  336000

kg. C



 ) آب4200

1( 200     2( 100     

3 (40     4( 60   

Cگرم يخ  40تواند  مي C100حداقل چند گرم بخار آب  - 207 32 نظر شود.) را ذوب كند؟ (از اتالف گرما صرف 

V F
kJ kJ J J(L ,L ,c ,c )
kg kg kg.K kg.K

   2268 336 4200 ــخ آب2100    ي

1( 6     2( 60     

3 (30     4( 3   

  ؟است نادرستكدام گزينه  - 208

ها از نوع امواج  كنند كه اين پرتو در انتقال گرما به روش تابش گرمايي، اجسام از خود پرتوهايي گسيل مي )1

  الكترومغناطيسي هستند.

  دهد. كلم اسكانك از طريق تابش فروسرخ انرژي خود را از دست مي )2

  تري دارند. هاي روشن، تابش گرمايي كم سطوح صاف و درخشان با رنگ )3

  سطح هر جسم فقط به دماي جسم بستگي دارد. ازرمايي تابش گ )4

 اي از انتقال گرما به روش همرفت واداشته است؟ هاي زير، نمونه يك از گزينه كدام - 209

  گرم شدن هواي داخل اتاق به وسيلة رادياتور شوفاژ )1

   گرم شدن آب داخل قابلمه )2

  نهاي مختلف بدن بر اثر گردش جريان خو گرم و سرد شدن بخش )3

  هاي باد ساحلي ن جريا )4

  ؟نيستهاي زير در مورد انتقال گرما از طريق همرفت صحيح  يك از گزينه كدام - 210

    گيرد. همرفت در اثر افزايش چگالي شاره با افزايش دما صورت مي پديدة  )1

   ها، چه مايع و چه گاز، به وقوع بپيوندد. تواند در همة شاره همرفت مي )2

    گيرد. هايي از خود ماده صورت مي ل گرما با انتقال بخشانتقا  در همرفت، )3

   شود كه در تماس با جسم گرم است. نيروي شناوري موجب باال رفتن بخشي از شاره مي )4

  محل انجام محاسبات
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 يك از فرآيندهاي زير گرماگير هستند؟  كدام - 211

  عيد، ذوب) تص4  ) ذوب، ميعان3  ) انجماد، ميعان2  ) چگالش، تبخير1

 است. ……ناشي از  ……سريع پخته شدن غذا در ديگ زودپز  علت - 212

  افزايش فشار –) كاهش دماي جوش آب 2  افزايش فشار –) افزايش دماي جوش آب 1

  افزايش دماي جوش آب –) افزايش فشار 4  جنس زودپز –) افزايش دماي جوش آب 3

Jترتيب  آب و يخ به ةگرماي ويژ اگر - 213
kg.K

Jو  4200
kg.K

Fچنـين   و هـم  2100
JL

kg
 باشـد،   335000

 درجة سلسيوس تبديل شود؟ 50) درجة سلسيوس به آب -5گرم يخ ( 200چند كيلوژول گرما الزم است تا 

1 (32/11  2 (1/111  3 (2/113  4 (111100  

گرم يخ صفر درجة سلسيوس، در تعادل گرمايي است. يك قطعه فلـز   200گرم آب و  1000محتوي  ظرفي - 214

Jة به گرماي ويژ
kg.K

اندازيم. جرم فلز، حداقل چند  درجة سلسيوس را درون ظرف مي 250و دماي  400

Fدر ظرف باقي نماند؟ (گرم باشد تا يخي 
JL

kg
 336000 ،Jc

kg.K
 4200JA     و اتـالف گرمـا نـاچيز

 است.)

1 (375  2 (672  3 (860  4 (950  

ترتيب از راست به چپ چگونه تغييـر   نهان تبخير آب و آهنگ تبخير سطحي با افزايش دماي آب، به گرماي - 215

 كند؟ مي

  يابد. يابد، افزايش مي ) افزايش مي2  يابد. يابد، كاهش مي ) افزايش مي1

  يابد. يابد، كاهش مي ) كاهش مي4  يابد. يابد، افزايش مي ) كاهش مي3

ريزيم.  مي C060كيلوگرم آب با دماي  3وات است. درون اين كتري  1234توان الكتريكي يك كتري برقي  - 216

تبديل شود؟ (تبادل گرما بين محيط و  C0100كشد تا تمام آب درون كتري به بخار آب  چند ثانيه طول مي

Vكتري ناچيز است،
kJL
kg

 Jو  2300
kg. C

  )cآب04200

1 (2000  2 (4000  3 (6000  4 (12000  

  محل انجام محاسبات پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد. -  (گواه) آزمون شاهد
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Cمقداري يخ  C040آب  kg2 درون - 217 ا از دست بدهد تا سيستم گرم kJ294اندازيم. اگر اين آب  مي 05

Fبــه دمــاي تعــادل برســد، جــرم يــخ چنــد گــرم بــوده اســت؟ 
kJL )
kg

 336 ،J
kg.K

 و  cآب 4200

J
kg.K

  c)يخ 2100

1 (400  2 (600  3 (800  4 (1200 

 منتقل شود، الزم است: Bبه جسم  Aگرما به طريق رسانش از جسم اين كه  براي - 218

  باشد. Bتر از دماي جسم  بيش A) دماي جسم 1

  باشد. Bتر از جسم  بيش A) قابليت رسانش گرمايي در جسم 2

  باشد. Bبيش تر از جسم  A) گرماي ويژه در جسم 3

   باشد. Bتر از جسم  بيش A) جرم و ظرفيت گرمايي در جسم 4

 چه تعداد از موارد زير صحيح است؟ - 219

  اي از همرفت طبيعي است. آ) انتقال گرما از مركز خورشيد به سطح آن نمونه

  وات است. 100حدود C22ب) آهنگ تابش گرمايي سطح بدن يك فرد معمولي در دماي

  شتر از دماي محيط باال ببرد.تواند دمايش را تا بي پ) كلم اسكانك مي

  انتخاب شده است. C1100گيري دماهاي بيشتر از سنج تابشي به عنوان دماسنج معيار براي اندازه ت) تف

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

 است؟ نادرستي زير  ها يك از گزينه كدام - 220

 دما شوند. بد كه دو جسم هميا ) انتقال گرما از جسم گرم به جسم سرد تا وقتي ادامه مي1

 هاي آزاد نيز در انتقال گرما نقش دارند. الكترون  هاي اتمي، ) در فلزات عالوه بر ارتعاش2

  تواند به روش همرفت دستمان را گرم كند. گرما نمي  اي روشن، ) با نزديك كردن دستمان به زير المپ رشته3

  .كنيم سنج تابشي استفاده مي نام تف هاي فروسرخ از ابزاري به براي آشكارسازي تابش) 4

  

  محل انجام محاسبات
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 كنند؟  هاي زير، جاهاي خالي جمله زير را به درستي كامل مي چه تعداد از عبارت - 221

  .» …حالت فيزيكي و تركيب شيميايي در سرتاسر مخلوط يكسان و يكنواخت  …در مخلوط مقداري «

  الف) يخ در آب ـ است. 

د در آب ـ نيست. ب) ي  

  پ) يد در هگزان ـ است. 

 ت) هگزان در آب ـ است. 

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

 كند؟  هاي زير عبارت زير را به درستي تكميل مي كدام يك از گزينه - 222

 » شود. از آب آشاميدني جدا نمي …در اثر تصفيه آب به روش  …«

  آلي فرار ـ تقطير ات) تركيب2    ها ـ صافي كربن  ) نافلز1

 هاي سمي ـ اسمز معكوس ) فلز4    ها ـ تقطير كش ) حشره3

 است؟  نادرستكدام گزينه  - 223

  دهد.  يهاي آب را م وا فقط اجازة عبور به مولكولا) در فرايند اسمز، غشاي نيمه تر1

  شوند.  آب جذب كرده و متورم مي اسمزهاي خشك طي فرايند  ) ميوه2

  شود.  هاي مورد نياز بدن توصيه مي هاي حاوي يون ) براي رفع خستگي ناشي از فعاليت بدني مصرف نوشيدني3

,) ميانگين ردپاي آب براي هر فرد در يك سال حدود 4 ,1 000  ليتر است.  000

 گزينه در مورد انحالل منيزيم سولفات و باريم سولفات در دماي معمولي درست است؟  كدام - 224

  شود.  ) به ازاي حل شدن يك مول از منيزيم سولفات در آب سه مول يون آب پوشيده ايجاد مي1

  نيروي جاذبة يون ـ دوقطبي ) برقرار است. ندهاي هيدروژني در آب و پيو MgSO4در انحالل منيزيم سولفات رابطة ( ميانگين قدرت پيوند يوني در  )2

  .گرم است 01/0كمتر از  C25دماي  ) انحالل پذيري باريم سولفات برخالف منيزيم سولفات در آب3

 .شوند لكول هاي آب احاطه ميهاي فلزي توسط سر هيدروژن مو ها يون ) در فرايند انحالل آن4

 يكسان است؟  CaCl2موالر  1ها در محلول هم حجم  هاي زير با تعداد يون ها در كدام يك از محلول تعداد يون - 225

0/) محلول 1    CuSO4موالر  1) محلول CuSO4   2موالر  5

0/) محلول 3 Naموالر  5 SO2 Naموالر  1) محلول 4   4 SO2 4 

 هاي زير ناهمگن است؟  چند مورد از مخلوط - 226

      آب در هگزان  بنزين   كربن تتراكلريد در     باريم سولفات در آب     نقره نيترات در هگزان     يد در بنزين  استون در آب 

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

  دقيقه 20  مشتركغير   – )1شيمي (

  آب، آهنگ زندگي
(از ابتداي پيوندهاي  

هاي  در حالت هيدروژني
تا  فيزيكي گوناگون آب

  پايان فصل)
  3صل ف
 122تا  108هاي صفحه
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 چند مورد از موارد زير صحيح است؟  - 227

  يابد.  در آب افزايش مي هابا افزايش فشار، انحالل پذيري گازالف) 

  شود.  هاي عصبي مي ب) اختالل در حركت يون پتاسيم در بدن مانع از انتقال پيام

  يابد.  پذيري گاز اكسيژن در آن كاهش مي پ) در صورت حل كردن مقداري نمك در آب، انحالل

 هاي بدن است.  هاي موجود در مايع گير يون شمت) احساس خستگي بعد از دويدن به دليل كاهش چ

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

O)هاي زير براي افزايش غلظت اكسيژن  چه تعداد از عبارت - 228  گذار است؟  ر آب يك حوضچه پرورش ماهي تأثيرمحلول د 2(

  تر استفاده كنيم.  تر با ارتفاع بيش هاي بزرگ الف) از حوضچه

  ب) به جاي آب دريا، از آب تصفيه شده در سدها استفاده كنيم. 

  پ) محل احداث حوضچه را در مناطق استوايي و گرمسيري انتخاب كنيم. 

 . كه فشار هوا زياد است مناطقي ايجاد كنيمها را در  ت) حوضچه

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

 است؟  نادرستبا فرض انحالل يك ماده مجهول درون آب كدام گزينه  - 229

Cرمول مولكولي ) اگر ماده مجهول رقيق كنندة رنگ (تينر) با ف1 H6   باشد، رنگ محلول بنفش خواهد شد.  14

  صورت آب پوشيده حضور خواهد داشت.  مول يون در سرتاسر محلول به 2باشد، پس از انحالل،  ) اگر ماده مجهول يك مول تركيب يوني سديم نيترات2

  شوند.  هايِ آب احاطه مي هاي اكسيژنِ مولكول توسط اتم هاي با بار مثبت يك تركيب يوني باشد، يون ) اگر مادة مجهول در انحالل3

 ) در حالتي كه انحالل ماده بدون تغيير در ماهيت آن باشد و ساختار ماده حفظ شود، انحالل مولكولي رخ داده است. 4

 رنـگ و  …ار بر روي محلول سمت راست موالريتة محلول سـمت راسـت   باشد. با افزايش فش حاوي حل شوندة يوني در آب مي ظرف زير  - 230

 شود.  مي …محلول سمت چپ 

  تر پررنگ) زياد ـ 2     تر رنگ كم) زياد ـ 1

  تر رنگ ) كم ـ كم4     تر پررنگ) كم ـ 3

 زير درست است؟  يها چند مورد از عبارت - 231

  .گويند هاي غير آبي مي محلول ،ها آلي است هايي كه حالل آن به محلول -

  شود.  مواد آرايشي بهداشتي استفاده مي ةاز اتانول به عنوان يك حالل آلي در تهي -

   .كنند گيري مي اتانول و استون هر دو در ميدان الكتريكي جهت -

 گيرد.  تر از هگزان قرار مي آب پايين ،در مخلوط آب و هگزان -

1 (1   2 (2   3 (3   4 (4  
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O)هاي زير درست است؟  چند مورد از عبارت - 232 , H , C : g.mol )   116 1 12  

  شود.  هاي آبي انجام مي بدن مانند تنفس و گوارش، در محلول  هاي شيميايي درون الف) اغلب واكنش

  باشد.  ميگرم بر مول  12ن و اتانول برابر ب) اختالف جرم مولي استو

  ها در حدود صفر است.  هيدروكربن اغلبپ) گشتاور دوقطبي هگزان و 

  . شود به عنوان حالل رنگ و الك استفاده ميت) استون 

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

 چه تعداد از مطالب زير درست است؟  - 233

  تر از اين نسبت در اتانول است.  استون بزرگ Cبه  Hالف) نسبت شمار 

  .بهتر است از هگزان به جاي آب استفاده كنيم ،از روي لباس ،ب) براي پاك كردن اثرات چربي كه يك تركيب ناقطبي است

  اتانول در آب وجود ندارد.  ةپ) امكان تهيه محلول سير شد

 . نيستهگزان داشته باشيم حالت فيزيكي در سراسر آن يكسان  ت) اگر يك ليوان مخلوط آب و

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

 است؟  نادرستزير  عبارت كدام گزينه - 234

H) در ساختار يخ هر مولكول 1 O2  مولكول ديگر با پيوند هيدروژني متصل است 4به.   

H) توانايي برقراري پيوند هيدروژني در مولكول آب باعث شده، نقطه جوش 2 O2  نسبت بهH S2 تر باشد.  بيش  

  باشد.  قد فضاهاي خالي مي) برخالف آب، يخ داراي ساختاري منظم و سه بعدي و فا3

 .شود ) در ساختار آب تنها در حالت جامد و مايع هر دو نوع پيوند هيدروژني و كوواالنسي يافت مي4

 باشد؟  چند مورد از موارد زير صحيح مي - 235

  شود.  ها و تركيبات آلي فرار مي الف) ميعان آب تبخير شده دريا باعث جدا شدن ميكروب

  تر است.  مناسب ،براي تصفيه آب نسبت به استفاده از روش تقطيرب) استفاده از روش اسمز 

  ماند.  تري در آب باقي مي ميزان آالينده بيش ،پ) در روند تصفيه آب با استفاده از صافي كربن نسبت به روش تقطير

 . تصفية آب به روش تقطير توانايي جداسازي نافلزات و فلزات سمي را داردت) 

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



 40: ةصفح                                          اختصاصي پاية دهم تجربي                            العاده                          فوق -ارديبهشت19آزمون  
 

 

ها  (ترتيب محلول ؟را دارند» پ«و » ب«، »الف«هاي ذكر شده در موارد  ترتيب از راست به چپ، ويژگي هاي موجود در كدام گزينه، به ل محلو - 236

 مهم است.) 

  حل شونده، هر دو توانايي تشكيل پيوند هيدروژني را دارند.  الف) حالل و

  هاي حل شونده ـ حالل در محلول است.  از جاذبه تر كمها در حالل خالص و حل شونده خالص  ب) ميانگين جاذبه

 است.  پ) انحالل مولكولي دارد و گشتاور دوقطبي حل شونده برابر صفر

  ) اتانول در آب ـ استون در آب ـ منيزيم سولفات در آب 2     ـ يد در آب آب) استون در آب ـ يد در 1

 ـ يد در هگزان  يد در هگزان) هيدروژن فلوئوريد در آب ـ 4  ـ شكر در آب  نمك خوراكي در هگزان) آمونياك در آب ـ 3

 هستند؟  نادرستچه تعداد از موارد زير  - 237

Hالف) پيوند هيدروژني، تنها در فرم مايع  O2 .وجود دارد  

  اتم هيدروژن متصل است.  4ب) در ساختار يخ، هر اتم اكسيژن به 

  ضلعي قرار دارند.   هاي شش هاي اكسيژن در رأس حلقه اي است كه در آن، اتم هاي آب به گونه در ساختار يخ، آرايش مولكول  پ)

 گيرد.   ه سمت قطب منفي ميدان قرار ميت) هنگام قرارگيري مولكول آب در ميدان الكتريكي، سراكسيژن آن ب

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

 است؟  نادرستكدام گزينه  - 238

  است. CO2تر از پذيري آن در آب كم ، انحاللCO2ت به نسبNOتر بودن گشتاور دو قطبي ) با وجود بيش1

  گرم آب است.  100در CO2تر از درصد جرمي گاز  كم O2درصد جرمي گاز  C25) در دماي 2

  است.  N2تر از  بيش O2پذيري برحسب فشار براي گاز  ) شيب نمودار انحالل3

0/و فشار يك اتمسفر، برابر با  C25در دماي  CO2پذيري گاز  ) اگر انحالل4 گرم  100گرم باشد، با افزايش دما جرم محلول سيرشده آن در  145

100/تر از  آب بيش  گرم خواهد شد.  145

 است؟ نادرستكدام گزينه در ارتباط با واكنش قرص جوشان با آب  - 239

  .شود اكسيد حاصل مي ) از واكنش قرص جوشان با آب گاز كربن دي1

  .دباي ان گاز آزاد شده در اثر افزايش دماي آب افزايش مي) ميز2

  .بديا ) در صورتي كه مقداري نمك در آب قبل از واكنش حل كنيم ميزان گاز آزاد شده كاهش مي3

 .يابد هاي ايجاد شده كاهش مي ) هرچه انحالل پذيري گاز حاصل از واكنش در آب بيشتر باشد ميزان حباب4

اين  مقداري گاز اكسيژن از آب خارج مي شود. گراد برسانيم، درجه سانتي 50به  سلسيوسدرجه  5از اگر دماي يك تن آب را  - 240

و  1/1ترتيب برابر  C50و  C5اكسيژن در آب  گاز پذيري چند ليتر حجم دارد؟(انحالل STPمقدار گاز اكسيژن در شرايط 

O؛م در صد گرم آب استگر ميلي 46/0 : g.mol 116( 

1 (/4 48   

2 (/2 24   

3 (/1 792   

4 (/0 896  
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