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

مي
عمو

  

  دقيقه 20  3 1 20 )آشنا(طراحي +)1(و نگارشفارسي 
  دقيقه 15  5 21 10 )1عربي زبان قرآن (

  دقيقه 10  7 31 10 )1دين و زندگي (
  دقيقه 15  8 41 10 )1(انگليسيزبان

صي
صا

اخت
  

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

  دقيقه 35  16 91 20 )1فيزيك (

  دقيقه 20  21  111  20   )1شيمي (
   

  

 
  طراحان 

  نام طراحان نام درس
 حميد اصفهاني ـ محمدعلي مرتضوي ـ پور خان پهر حسنس ـ آگيتا محمدزاده  )1( فارسي و نگارش

  عرب ابراهيم رحماني ـ خالد مشيرپناهي ـ مجيد همايي ـ محمد داورپناهي ـ رضا يزدي ـ بهزاد جهانبخش  )1عربي زبان قرآن (
  دزادهابوالفضل اح ـمحمد آقاصالح  ـ كبير مرتضي محسني ـ نژاديان بهاره حاجي ـ شعيب مقدم  )1دين و زندگي (
  علي شكوهي ـ فريبا توكلي ـ نژاد ساسان عزيزي  )1( زبان انگليسي

    پور سرابي ـ وهاب نادري غالم زن ـ شكيب رجبي ـ علي ـ مهرداد خاجي ـ فاطمه راي اي مهديس حمزه ـ زاده فرشاد حسن ـ نژاديان مهدي حاجي  )1رياضي (
ـ محمد ـ عباس آرايش  )1شناسي ( زيست ـ سعيد فتحي ـ سهيل رحمانپور ـ نژاد سجاد خادم ـ امين بيگدليمهرزاد اسماعيلي  ـ علي كرامت سعيد شرفي     مژگان مددي مهرداد محبيـ  ـ پور 

ـ عبدالرضا اميني  )1فيزيك ( ـ رضا امامي  ـ محمدرضا شيرواني زهره آقامحمدي  ـ عبداله فقه نسب  ـ فرشاد لطف  زاده  ـ مصطفي كياني  ـ امير م اله زاده  ـ مجتبي نكوئيانزاده    حمودي انزابي 

مسـعود   ـ  كوكنده حسن رحمتي ـ  كيش مرتضي خوش ـ  دامن طاهر خشك ـ  امير حاتميان ـ  علي جعفري ـ  پور احمدرضا جشاني ـ  زاده بهزاد تقي ـ  فاطمه احدزاده  )1شيمي (
    محمدرضا وسگري ـ امير نگهبان ـ عليرضا قنبرآبادي ـ زواره رسول عابديني ـ طبرسا

  
 

  و ويراستاران مسئولين درس
مسئولين درس گروه  نام درس

مسئولين درس گروه   فيلتر نهايي  ويراستار ان علمي  آزمون
  مستندسازي

 )1( فارسي و نگارش
زاده  حميد لنجان
  اصفهاني

-  
  

  الناز معتمدي

  ليال ايزدي    فاطمه منصورخاكي ـ درويشعلي ابراهيمي  ميالد نقشي )1عربي زبان قرآن (
  محدثه پرهيزكار    سكينه گلشني ـ محمد ابراهيم مازني  فاطمه فوقاني  )1و زندگي ( دين

  سپيده جاللي    فريبا توكليمحدثه مرآتي ـ    نسترن راستگو )1( زبان انگليسي
  حسين اسدزاده  رفيعي كيارش سادات  مهرداد ملوندي ـ علي مرشد   فروشان ايمان چيني  )1رياضي (

  محبيمهرداد   )1شناسي ( زيست
   –مهدي روزبهاني ـ سپيده نجفي  فرد ـ محمد اميرحسين بهروزي

  ليدا علي اكبري
  رفيعي كيارش سادات

  مهسا سادات هاشمي

  آتنه اسفندياري    انزابي ـ بهنام شاهني  بابك اسالمي ـ امير محمودي  كفش حميد زرين )1فيزيك (
  الهه شهبازي  رفيعي كيارش سادات  لمياميرحسين مس –نژاد  سيدمحمدحسن معروفي ـ ايمان حسين  علي علمداري  )1شيمي (

 
  

  

  گروه فني و توليد
 محيا اصغري  مدير گروه 

 فرددعلي موسويسي  مسئول دفترچه
  مسئول دفترچه: آفرين ساجدي/مدير گروه: اميرحسين رضافر  گروه عمومي

 جالليمحمديمهين علي آرايي نگاري و صفحه حروف
   فريبا رئوفيمسئول دفترچه: /نسبيفاطمه رسولمدير گروه:  گروه مستندسازي

 چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم   حميد محمدي  ناظر چاپ
  دانلود نمائيد. (صفحة مقطع دهم تجربي) توانيد از سايت كانون توجه: دفترچة پاسخ تشريحي را مي

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

  دقيقه 165مدت پاسخگويي:    130دهم تجربي:د سؤالتعدا   
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 معنا شده است؟ نادرستاي  در كدام گزينه واژه - 1
  ) سودا: انديشه ـ محنت: اندوه2    حديث: ماجرا ـ حقّه: صندوق )1
 گر ـ نقض: نيكو ) كايد: حيله4     طرب: شادي  ) جبار: مسلّط ـ3

  د؟ اماليي دار نادرستيمتن زير چند  - 2
در باطن  از پادشاه برداري فرمان ةتا همه را داعي جامه گرفتچندان كه چون آتش در  مشروح گردانيدها  ها كه داشت بگذارد و سخن  سفير پيغام«

چون از ضررِ را از شرِّ اشرار صيانت كند و  ماو  ست، جور ديگران از ما بازداردا تحفظ مصلحت پادشاهي كه بنياد آن بر رعايت رعي«كه: بجنبيد 
 »..»دارم عجب از شما ابلهان مي: «گفتنهاد و ناعتراض آغاز نپس كس .» تضرّر بر ما پديد نيايدآن اثر  ،حمايت او باشيم ةضديگران در حو

   يكي )4  دو تا )3  سه تا  )2  تا  چهار )1
  از چه كساني است؟  ترتيب بهابيات زير  - 3

  پاش كش و نيمي مي وي خود ميالف) تعليم ز اره گير در راه معاش / نيمي س
  گرفت  توان  ب) حسنت به اتّفاق مالحت جهان گرفت / آري به اتّفاق جهان مي

  ) ابوسعيد ابوالخير ـ سعدي2    ) ابوسعيد ابوالخير ـ حافظ1
  ) رهي معيري ـ سعدي4    ) رهي معيري ـ حافظ3
  ؟ گنجد نميادبيات غنايي  ةكدام بيت در حوز - 4
 تا گلت در پا بريزد و ارغوان بر سر ببارد   وزي سرو بااليت ببيندخواهم كه ر باغ مي) 1
  مستان و هاياهوي را ةدوست دارد نال   ست هر كه را وقتي دمي بودست و دردي سوخته) 2
 مگر عمل كه تو را باز يار خواهد بود     نيازمندي ياران نداردت سودي) 3
 ب و ستمگري آموختجفا و ناز و عتا   مت همه شوخي و دلبري آموختمعلّ) 4

   شده است؟  كدام بيت درست مشخّص ةشد هاي مشخّص نقش دستوري واژه - 5
   )آتشي: مفعول ـ پخته: متمم( در جان ما زن آتشي تا پخته يابي خام را  ) اي آفتاب انجمن از عكس روي و جام مي 1
  )تاب: متّمم ـ كام: مفعول( ندك هر زمان كام و زبانم پر ز اخگر مي  تركن اي ظالم گلويم را كه تاب تشنگي) 2
  )دردمندان: مفعول ـ سر: نهاد( حيرتم آن درد را پس با چه درمانش كنند  دردمندان را سر كويش نه گر دارالشفاست ) 3
 )دل: نهاد ـ يكباره: قيد( كار عشقت كرده دل يكباره ننگ و نام را در  ) اي عاشقت هر شاهدي رند تو هر جا زاهدي 4

  ترتيب كدام است؟ ر بهضميرهاي بيت زي - 6
  »/ ضرورت است كه نقش خوشش به كار من است توانم داد به هيچ رنگ ز دستش نمي«

12  اليه ـ مفعول ـ نهاد ) مضافاليه ـ نهاد ) مفعول ـ مضاف  
3مضاف ( 4  اليه اليه ـ مفعول ـ مضافمفعول ـ مضاف ( اليه  اليه ـ مضاف  
  (دو بيت را با هم در نظر بگيريد.) شود؟ زير ديده مي اتابيهاي كدام گزينه همگي در  آرايه - 7

  ها چون بر رخ خوبان گالب نمايد قطره ي خندان گل هر بامداد / مي ر ميان غنچهد«
  »آيد آب كند / در دهان غنچه از ذوق لبت مي چيست داني آن صبا چون وصف حسنت مي

  تضاد ـ كنايه ـ مجاز  آميزي ـ ـ حس ) تلميح2 تعليل ـ استعاره ـ تشبيه ـ جناس ـ كنايه ) حسن1
  حروف ـ تضاد ةتعليل ـ استعاره ـ ايهام ـ نغم ) حسن4 تضاد  آميزي ـ ) تشخيص ـ ايهام ـ تكرار ـ حس3
  ؟ نيستدر كدام عبارت چشمگير » سجع« ةآراي - 8
 شده آب نبيند. ) الهي دوستدار از زبان خاموش است و گاه جان در سر دوستي كرد، كه غرق1
 رحمت تو دستگير ما و اي كرم تو عذرپذير ما، اي مجيب هر خواننده و اي قريب هر داننده. ) اي2
 خود نام كن و به وقت رفتن بر جان ما سالم كن. ة) الهي نظر خود بر ما مدام كن و ما را بر داشت3
 تو رسد؟ ) كدام خرد صفت تو را برتابد، كدام شكر با نيكويي تو برابر آيد، كدام بنده به عبادت 4

  قرابت معنايي دارد؟ » ها گر در طلبت ما را رنجي برسد شايد / چون عشق حرم باشد سهل است بيابان«كدام بيت با بيت  - 9
 نگارد ست آن كه صورت مي ههوش من داني كه برد   پرستم كز تمناي تو مستم من نه آن صورت )1
 گذارد ندارد عمر ضايع ميوان كه منظوري    كني با خوبرويان عمر گويندم كه ضايع مي )2
 بيخش اندر دل نشاند تخمش اندر جان بكارد   ورزد درختي در سرابستان معني هر كه مي )3
 عاشق صادق نباشد كز مالمت سر بخارد   گر من از عهدت بگردم ناجوانمردم نه مردم )4

 نيز هست. … ةتصوير بيت زير در بيت گزين - 10
 »روي لطف بگويش كه جا نگه داردصبا بر آن سر زلف ار دل مرا بيني / ز «

  در درون مشك رفتم عنبري را يافتم  اش دريافتم دل را عجب  چون درون طرّه )1
 هزار قطره ببارد چو درد دل شمرم  دلي  ) غالم مردم چشمم كه با سياه2
 اي از خون دل آدميست قطره  هر گل رنگين كه به باغ زميست   )3
  ترياك در انتظار تو صد زهر خورده بي  غمت خورد ز دست  دلم كه خون جگر مي )4

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

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

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  )1( فارسي
  

 سفر وادبيات غنايي، ادبيات 
  زندگي

 )سفر به بصره( 

  63تا  44هاي  صفحه

  دقيقه 20
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  است؟ آمده نادرستشده در كدام گزينه  صمشخّ ةمعني واژ - 11
  )شو سواري. (برنشين: آ من كينزد و نيبرنش يهست كه چنان )1
  )فوراً(درحال: : فرستاد ناريد يس درحال )2
  )شدند خارجدرآمدند: (: كردند خدمت و درآمدند ميق و دلّاك )3
  )وام(دين: : دهاد فرج نيد از را بندگان ةهم يخدا )4
  است؟ نادرستكدام گزينه  - 12
  ييجدا ،يدور ،يآسودگ: فراغ )2    رسيدگي اصالح، ر،يتعم: مرمت )1
  يبدبخت ،يتنگ ،يسخت: شدت) 4  نيميس پول نقره، ةسك پول،: درم )3
  ؟  خورداماليي به چشم مي غلطدر كدام گزينه  - 13
  داد ـيستـانلد به دشيكل و بستـب درش   قضـا دست و بود اسـرار ةخزان دلم ) 1
  كز خروشت دست بيداري فرو بندد زبـان  چو قوك اندر دهان مـار مخروش از اجـل  هـم ) 2
  يفشانيب بت هزاران دلقش ةـرقع رـه از كه   آور رقص و يبازپا به را يصوف و زلف فشانـيب ) 3
  يرقم كشديم بحر رـب كه تـاس ينمـشب وچ   شقـع ره در عقل ريتـدب و دمكر اسيق ) 4
 است؟ نادرست، كدام گزينه »هاتا عهد تو دربستم، عهد همه بشكستم / بعد از تو روا باشد، نقض همه پيمان«بيت  ةدربار - 14
  . است »متمم« دوم مصراع در و هيالمضاف نخست مصراع در »تو« ) 1
  .است مسند دوم مصراع در »روا« و مبهم صفت مصراع دو هر در »همه« ) 2
  .است دوم مصراع يِنهاد گروه ةهست »نقض« ) 3
  .است رفتهيپذ يدستور نقش كي مورد، دو هر در »عهد« ةواژ ) 4
  دارد.» ايهام« …ة جز گزينها بهگزينه ةدر هم» مهر« ةواژ - 15
 جـز شب ديجور نمانده استوز عـمـر مرا   بـي مهر رخت روز مرا نور نمـانـده است  ) 1
 نرود جـان از و دل از بـرود سر اگر كه   گرفت يجا جان و دل در توام مهر چنـان آن ) 2
 نرسـد ايثر بـه ندينب مهر تـا ذره  ي نظر افتـد منت بر ار بگذرم آسمان ز ) 3
  كـرد خواهم بار و كار نيا سر در عمر كه   نـروش او مهر ز شد صبحدمم شمع چو ) 4
  است؟ نشده ذكر شبه وجه تشبيه، كدام رد - 16
  را تـو كند پيچان ي طرّه ياد كه گه هر  تاب  و پيچ به افتد دل خورده زخم مار ) چون1
  زمان طبـع است شده من دم چون    زمين رنگ است شده من رخ ) چون2
 شـكرستاني؟ از ديـد ني يك كه  دارد  نـاله هزاران نـي چون ) جهان3
  چو شمع رندانم و سربازان كوي نشين شب  چو شمع  خوبانم مشهور وت عشق وفاي ) در4
 بيت زير با كدام بيت، قرابت مفهومي دارد؟  - 17

 » چنين است رسم سراي درشت / گهي پشت بر زين گهي زين به پشت«
  وان سر وصل تو دارد كه ندارد غم سيـالب  ) آن پي مـهر تو گيـرد كه نگيرد غم خويشش 1
  خوش نيست براي هيچ ناخوش بـودن   هيچ و غم و شادي هيچ ) ما هيچ و جهان 2
  آن كه بود شاد به عالـم كم است  ) شادي عالم چو سراسـر غم اسـت 3
  شادي آيد ز پي غصه و خير از پي شر   ) غم مخور زان كه به يك حال نمانده است جهان 4
  تقابل معنايي دارد؟» ت و گاه بوددر بدايت بند و چاه بود، در نهايت تخ«بيت كدام گزينه با عبارت  - 18
  ـافتين چـاه به را ـشيخـو ـوسـفي   تــافينـ راه گـنـج بـه و كنـد چاه) 1
  است اسـتـوار مـركـب ريز آخـر بـه   تـاس شهـسـوار عالم به كو كس هرآن) 2
  !؟ييماـس شد روحش كه را كس آن رـه   كردن بـنـد تـوانـد يكـ خـود نيزمـ) 3
  تمام را دوزخ يدرها خدا رحمت از بندد  ي در كارانگنه بر شفاعت زا ييگشا گر) 4
 كدام گزينه با بيت زير تقابل معنايي دارد؟  - 19

 »ندارد افتخار وقـلـخـم تـدمـخ/  باشي كه مقام هر به كن حق تـدمـخ«
  اسـت يسوداگر تنـخواس خدمت مزد   است يـغمبريپ ره و رسـم از تـخـدم) 1
  زنّار تـب شيپ چه خدمت، به خلق شيپ چه   ستنـب يبندگ و اخالص و طاعت انيم) 2
اده و ـحيتـسبـ بـه   ستـين خلق خدمت جز بـه ـقـتيطـر) 3 ستين دلق و سـجـ  
  را شيخـو ـاري ازردنـديب ما دوستان   لقـخ دارند نگه خاطر را گانهيب مـردم) 4
 شود؟ در كدام گزينه ديده مي» الصبر مفتاح الفرج«مفهوم مقابل عبارت  - 20
  اي پادشه خوبان داد از غم تنهـايي  رفتي و مرا مـاندي در كـنـج شكيبايي  ) 1 
  صبـر نيك است كسي را كـه شكيبايي هست  راست گفتي كـه فـرج يـابي اگر صبر كني  ) 2 
  عاجزي شد زان كه كشتي درخور طوفان نداشت  زد الف چون طوفان غم باال گرفت  صبر مي ) 3 
  كـه جميلي تـو و صبـر از تـو بود صبر جميل  تـو شكيبـايي يعـقـوب، كمال  كنـد بي مي ) 4 

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

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



   5: ةصفح  دهم عمومي                        99 آذر 28 زمونآ -)3(پروژة 
 

 
  

  نو األدقّ في الجواب للتّرجمة عي 26 -  21( :المفهومأو األصح(  

  :!»فيبسطه في السماءاهللا الّذي يرسل الرّياح ثم تثير سحاباً كلّنا نعلم أنّ « - 21
 !ها گسترانيده است ها را در آسمان پس آن ،انگيزد ابر را برمي فرستد و كه بادها را ميخداوندي  كه دانستيم ميما  ةهم )1

  !گستراند در آسمان مي آن را ]خدا[انگيزد، پس  ميفرستد، سپس ابري را بر كسي است كه بادها را مي دانيم كه خداوند ما مي همة )2

  !گستراند برانگيخته پس آن را در آسمان مي سپس ابري را ،را فرو فرستاده است هاكه باد خداوندي دانيم كه ما مي همة) 3

  !شود مي، پس در آسمان پراكنده انگيزد ميرا بر هاسپس ابر ،را فرو فرستاد همان كسي است كه بادها كه خداوند دانستيم ميما همه ) 4

  :»تفريقنا! نَ لمصلحة أعداءنا ولكنَّهم ليسوا قادرينَ عليواولئك العمالء يعمل« - 22
  توانند ما را پراكنده كنند!ها نميولي آن ،كنند) آنان مزدوراني هستند كه  به سود دشمنان عمل مي1

  ها قادر به پراكندن ما نيستند!اما آن ،كنند) آن مزدوران به نفع دشمنانمان كار مي2

  اما قادر نيستند كه بين ما تفرقه ايجاد كنند! ،كنندكه به صالح دشمنانمان عمل مي هستند مزدور ها ) آن3

  ولي نخواهند توانست كه ما را دچار تفرقه كنند! ،كنندها كار ميها مزدور دشمنان ما هستند كه به مصلحت آن) آن4

  عين الصحيح: - 23
ها اندازد و جوابي براي آنشود كه ما را به حيرت ميهاي بسياري در اين دنيا يافت مي: پديده!جد لها جواباًحيرنا و ال نَتُهذه الدنيا  ) توجد ظواهرُ كثيرة في1 

  نيافتيم! 

  را بدانند! ها	هديآن مكان فرستادند تا اسرار آن پد : دانشمندان گروهي را براي بازديد!) العلماء أرسلوا أفرقةً لزيارةِ ذلك المكانِ ليعرفوا أسرار تلك الظواهر2

  زيرا آن گناهي بزرگ است! ؛كند: تو نبايد چيزي را بگويي كه مسلمانان را پراكنده مي!) عليك أَن ال تقولَ كالماً يفَرِّقُ المسلمينَ لأَنَّه خطيئةٌ كبيرة3ٌ

  به جشن رفتم! ها شكوفهادرانم و خواهرانم براي مشاهده جشنواره : ديروز با بر!اإلحتفال لمشاهدة مهرَجان األَزهار إخوتي و أخواتي إلي ) ذَهبت أمس مع4

  :الخطأعين  - 24
 !كردند ها شركت مي نه در جشنواره شكوفههايم ساال همكالسي في مهرجان األزهار سنوياً!: كان زمالئي يشتركونَ) 1

  زا در فصل بهار برروي محصوالت كشاورزي باريدند! ابرهاي باران الغيوم المطرية في فصل الربيع أمطرت علي المحصوالت الزراعية!: )2

  ناگهان همراهان از اتاق خارج شدند! پرستار مريض را همراهي كرد و غرفة!:الماشَي الممرِّض المريض و بغتة خرج المرافقون من ) 3

  در روزگار بيماري كرونا بهتر است! از راه اينترنتكه دادوستد كردن باور كردم  :عامل عبر اإلنترنت أفضل في أيام مرض الكورونا!تَّالكنت صدقت أنَّ ) 4

  :الخطأعين  - 25
 نبايد خداي مشركان را دشنام دهيد!: شما !يجِب عليكم ألّا تَسبوا معبود المشركين) 1

  ما اختالف بيندازند، دوست نداريم!ميان مردم  كنند : ما دانشمنداني را كه تالش مي!ايجاد التفرقة بين الناس يحاولونعلماء الذينَ ال بال نُح )2

  دم از آفريدگان تو بريده شده است!: معبود من، اميي عن خَلقك!الهي قد انقطع رجائ) 3

  !جاي آور تو را ياد كند و سپاس او را به )تا(كن  خداوند را يادپس : !فاذكري اهللا يذكرك و اشكري له) 4

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

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

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

  )1، زبان قرآن( عربي

  دقيقه 15
  مطَرُ السّمك
لميالس شالتَعاي  

  )4(متن درس
  37تا  23هاي  صفحه
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  في مفهوم اآليات: الخطأعين  - 26

  دشمن به نيم جو نخرند هر همه كار / هزار طعند اند دل  : دو دوست با هم اگر يك﴾ميعاًاهللا ج بلِموا بحصو اعتَ﴿) 1

     اين جهان كوه است و فعلِ ما ندا / سويِ ما آيد نداها را صدا: ﴾لها ما كَسبت و علَيها ما اكتَسبت﴿) 2

  را بر آن بنده بخشايش است / كه خلق از وجودش در آسايش استخدا : ﴾و من يغفرُ الذّنوب إلّا اهللا﴿) 3

    هركس آيين شهرش نكوست (: نزد): شنيدم ز داناي فرهنگ دوست / كه زي﴾رحونَديهم فَبما لَ كلّ حزبٍ﴿) 4

:  الخطأعين  - 27 حول التّرادف و التّضاد  

  الصديق  ≠بين المسلمين!  العدوان) مع األسف قد كثُر 1

!  واعفَادلّم لنا: ) قال المع2   وااجذب ≠السيئة بالحسنة دائماً

  كتاب حول قواعد اللّغة العربية! = لَدي كعند) قُلت لصديقي: هل 3

  ! = فَرِحينَمسرورينَنتائج االمتحانات أصبحنا  ) عندما رأينا4

  »: افتَعلَ«عين فعالً ماضيه علي وزن  - 28

1( حافظتنافي  اإلنترنتم ينقطع ة بمخمسد ساعات                                             !  

  ! بسبب الكورونا ينفتحال دارس الم بابهذا العام ) 2

  !                                                  ن ألف عابدم ه خيرٌبعلم ينتفَع اًمعالهل تَعلم أنّ ) 3

  باب الصف بعد انتهاء الدرس!التّالميذُ يندفعونَ إلي ) 4

  في استعمال االفعال في العبارات: الخطأعين  - 29

  !مي استَلمنا رسائل عبرَ االنترنتنا و معلّأ )1

  !للرجوع إلي البيتوالده ظر تينكان صديقي ) 2

  !نِنا من المدرسة بعد سنتيرّجنا كُلّإن شاء اهللا فسوف تخَ) 3

  !استَغفر لذنبكاهللاِ حقّ و  فاصبر إنَّ وعد) 4

  :الحروف في ضبط حركات الخطأعين  - 30

  !جميلةٍ كمهرجانِ االزهار بمناسبةٍ المهرجانُ احتَفال )1

  !نتَقلُ من مكانٍ الي مكانٍ آخَراالعصار ريح شديدةٌ ال تَ) 2

  !رِحو الب تَعيش االسماك في النهرِ ) 3

4 (حتَفلُي نْ ل يومٍااليرانيونَ بالنوروزِ اوم نةِ امِايالس!  
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 چيست؟ ،قرآندر ترين موضوع مورد بحث  كدام است و بيش ،است عظيم معادانكار معاد كه واقعة  يكي از علل - 31

   يكتاپرستي  –مت و علم خدا نشناختن حك) 2  يكتاپرستي  –سنجيدن اين واقعه با قدرت محدود انسان ) 1
  معاد  –نشناختن حكمت و علم خدا ) 4  معاد  –سنجيدن اين واقعه با قدرت محدود انسان ) 3
، ».بخشد بارش رحمت، زمين مرده را حيات ميخداوند به وسيلة «و .» اند بسياري در اثر ظلم و جور، شكوفا نشده هاياستعداد«اگر بگوييم  - 32

 ؟است كدام مطلبمؤيد ترتيب  به
  امكان معاد – توجه به حكمت الهي ضرورت معاد با) 2  لزوم معاد – توجه به حكمت الهي ضرورت معاد با) 1
  امكان معاد  –ضرورت معاد با توجه به عدل الهي ) 4  لزوم معاد –ضرورت معاد با توجه به عدل الهي ) 3
 در عالم برزخ كدام است و پاسخ آنان چيست؟ اند ردهكه در دنيا به خود ظلم ك كسانيكننده از  ة توفياولين پرسش مالئك - 33
  .»ما در سرزمين خود تحت فشار و مستضعف بوديم« - »ا] چگونه بوديد؟شما در[دني«) 1
  .»شيطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهي ما شدند« - »د؟ي] چگونه بودانيشما در[د«) 2
  .»ما شدند يو بزرگان و سرورانمان سبب گمراه طانيش« -  »؟مگر زمين خدا وسيع نبود كه مهاجرت كنيد«) 3
  .»ميخود تحت فشار و مستضعف بود نيما در سرزم« -  »؟دينبود كه مهاجرت كن عيخدا وس نيمگر زم«) 4
ـ    ترتيب به كدام ويژگـي  به» اش پس از مرگ ديدار مؤمن با خانواده«و » مورد خطاب قرار دادن بزرگان كشته شدة لشكر كفار« - 34 رزخ هـاي عـالم ب

 اشاره دارد؟
  ارتباط ميان عالم برزخ و دنياوجود  –ي وجود شعور و آگاه) 2  وجود شعور و آگاهي – حيات) وجود 1
  حياتوجود  –)  وجود شعور و آگاهي 4  ايعالم برزخ و دن انيوجود ارتباط م –) وجود حيات 3
 شوند؟ چه ناميده مي ،كنند دارد و افرادي كه اين مسئله را انكار ميموضوعي در چه ن در روز قيامت، ريشه دبرانگيخته ش شبهةمطابق با آيات قرآن كريم، طرح  - 35
  مرتدين  – مست و مغرور بودن به نعمت دنيا) 2  مكذبين  – مست و مغرور بودن به نعمت دنيا) 1
  مرتدين  –تجاوز و خالفكاري ) 4    مكذبين  –تجاوز و خالفكاري ) 3
شود كه اقرار كافران به اشتباه، تنها با زبان است و پشتوانة قلبـي   فهميده مي...»  الْموت أَحدهم جاء إِذَاتَّى ح«شريفة  قسمت آيةكدام دقت در از  - 36

 ندارد؟
  »ربِّ ارجِعونِقال «) 2    »وتم المهدحجاء اَ ذاإحتي «) 1
  »هو قَائلُها لمةُكَإِنَّها «) 4  »إِلَى يومِ يبعثُونَ زخومنْ ورائهِم بر«) 3
اي براي آن، خاطر نشان  توان به عنوان نشانه نفي افعال عبث از ذات اقدس الهي، چه نسبتي با جايگاه خداوند متعال دارد و كدام مورد را مي - 37

 كرد؟
  ياز تشنگيقرار دادن آب براي رفع ن –مستلزم عدل الهي ) 2  قرار دادن آب براي رفع نياز تشنگي –الزمة حكمت الهي ) 1
  عدم تضييع حقوق مؤمنين صالح –الزمة عدل الهي ) 4  عدم تضييع حقوق مؤمنين صالح –مستلزم حكمت الهي ) 3
همان گونـه كـه بـوده    «فرمايد  حاكي از چيست و در كدام مورد مي ،ه استداينكه قرآن كريم، بارها با دليل و برهان، امر معاد را اثبات كر  - 38

 ؟»كنيم مجدداً خلق مي
  هاي پوسيده زنده كردن استخوان –بودن عدم تحقق معاد  ناروا) 1
  خلق مجدد سرانگشتان منكران معاد –بودن عدم تحقق معاد  ناروا) 2
  هاي پوسيده زنده كردن استخوان –اهميت بحث از معاد ) 3
  خلق مجدد سرانگشتان منكران معاد –اهميت بحث از معاد ) 4
(ع)  نبي ررهنمون ما به كدام پيام است و عزي» أَفَحسبتُم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثًا وأَنَّكُم إِلَينَا لَا تُرْجعونَ«ة خداوند به انسان در آية شريف هشدار - 39

 چه گفت؟ ؛گاه كه به چشم خود زنده شدن االغ را ديد آن
  ».خدا به هرخلقتي داناست« – .او نيست هايي مانند بقادوستي و فنا گريزي ها پاسخگوي خواسته دنيا و عمر محدود انسان) 1
  ».دانم كه خدا بر هركاري تواناست مي« – .ها را ندارد اين جهان ظرفيت جزا و پاداش كامل انسان) 2
  ».تواناست يكه خدا بر هركار دانم يم« – ت.هدف و عبث نيس يابد كه آفرينش انسان و جهان، بي انسان در مي) 3
  ».خدا به هرخلقتي داناست« – .شود ، بر نظام عادالنة خداوند ايراد وارد مياش برساند و حق مظلوم را بستاند ظالم را به مجازات واقعي اگر جهان ديگري نباشد كه) 4
آموزش دادن مطلب مفيد به ديگران كه آثار آن منحصراً در طول عمر آن «، »در فضاي مجازي ب و غيراخالقياستوليد و نشر مطالب نامن« - 40

 ؟كدام دسته از آثار اعمال استترتيب مؤيد  به» روزه«و » .فرد است
  آثار ماتقدم –تأخر آثار ما –تأخر آثار ما) 2  تقدمآثار ما –آثار ماتقدم  –تأخر ) آثار ما1
  تأخرآثار ما –آثار ماتقدم  –) آثار ماتقدم 4  تأخرآثار ما –تأخر آثار ما –) آثار ماتقدم 3

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

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

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

  )1و زندگي(دين

  دقيقه 10

  تفكر و انديشه
  عدآيندة روشن، منزلگاه ب

  70تا  50هاي  صفحه
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer 
sheet. 

41- Neptune is … planet from the Sun, … than any other planet in the solar system. 

1) far – farther   2) far – the farthest   

3) farther – the farthest  4) the farthest – farther 

42- I think French is … language in the world and it’s much … than English. 

1) the most interesting – best  2) most interesting – better 

3) the most interesting – better  4) most interesting – best 

43- People think we’ve got lots of money, but …we are quite poor. 

1) actually  2) only 

3) clearly  4) hopefully 

44- Michael started to run when the first … of rain began to fall. 

1) liquids   2) details  

3) drops   4) orbits  

45- Because he couldn’t remember that day clearly, he had a hard time being able to … the 

events in writing. 

1) collect  2) choose  

3) describe  4) compare 

46- Every time Uncle George visited our house, he always brought us a small … . 

1) gift  2) energy 

3) ring  4) meal 

PART B: Reading Comprehension 

Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice 

on your answer sheet. 

Saturn is the sixth planet from our sun. This amazing planet is best-known for its rings. We may 

think that these rings are small in number, but when seen through a telescope, there are hundreds of 

them. The rings of Saturn are made up of very tiny pieces of matter. There are so many objects 

  1زبان انگليسي 

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

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

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدفآزمون قبل10چند از

  

Wonders of Creation 
  Pronunciationتا ابتداي 
  59تا  43هاي صفحه

 دقيقه 15
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floating that from a distance, they look like solid rings. The rings are also very thin. The rings are 

made up of rocky ice particles and dust. Saturn also has many moons.  

   Galileo was the first person to look at Saturn through a telescope. The year was 1610. He was 

amazed at what he could see, but he didn’t understand it. The telescopes today are much better and 

can reveal the amazing details of the rings and moons.  

   Another interesting fact about Saturn is that it could float. That seems surprising because Saturn 

is the second-largest planet. Even though it is big, it doesn’t weigh very much. Its dense is less than 

water. Saturn rotates very quickly, which means that a day on Saturn is only about 10 hours long. 

Saturn is made up mostly of hydrogen and helium. There have been many unmanned trips to get a 

closer look at Saturn. Four spacecrafts have taken pictures and visited Saturn. 

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

1) Many unmanned trips have already been made to know Saturn better. 

2) Saturn doesn’t weigh a lot. That’s why it could float in the space. 

3) Galileo was the first one who could reveal the amazing details of the rings. 

4) A day on Saturn is about 10 hours long since it goes around very quickly. 

48- From the passage, it can be understood that the reason why humans cannot live on 

Saturn is that … .  

1) Saturn has more rings than other planets 

2) Saturn’s days are shorter than the earth’s days 

3) Saturn is much bigger than the earth 

4) Saturn is made up of mostly hydrogen and helium 

49- The passage provides enough information to answer which of the following questions? 

1) How many people have visited Saturn so far? 

2) Which planet was first viewed through telescope? 

3) When could Galileo see Saturn through telescope? 

4) How many planets are there in the solar system? 

50- The best title for this passage could be “…” . 

1) Saturn: The Planet with Rings 

2) Our Amazing Solar System 

3) Low-Density Planets 

4) Planets with Moons 
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 درس اول امنیت ، تهدید                                              

     ؟ کردند انتخاب خود زندگی محل اولین عنوان به را غارها ، نخستین هاي انسان چرا-1  

 ... و وحشی حیوانات حمله و گرما و سرما و طبیعی خطرات از ماندن امان در براي

 چرا ؟ کردند می زندگی بزرگ اي قلعه در شهر یک یا روستا یک مردم گذشته در چرا -2

 دشمنان مقابل در خود از دفاع براي کشیدند؟ می بارو و دیواربرج خود شهر اطراف آنان

 خود پیشنهادي راهکارهاي،شود واگذار شما به تان مسکونی منزل براي امنیت ایجاد اگر-3

 نماییم استفاده محافظت جهت نرده از ها پنجره یا حیاط براي -1 .دهید ارائه را

 شویم مطمئن گاز هاي لوله بودن سالم از -3 نماییم استفاده سرقت ضد در از -2

 ... و کنیم نصب مداربسته دوربین-4

 باید مدرسه ورودي در -1؟ داد انجام باید را اقداماتی چه مدرسه در امنیت ایجاد براي-4

 بزنیم برچسب بزرگ هاي شیشه روي -2 باشد داشته نگهبان همیشه

 ... و کنیم داري نگه دار قفل هاي قفسه داخل را زا اشتعال و شیمیایی مواد -3

 حضور جامعه در ها کالنتري یا انتظامی پلیس و رانندگی و راهنمایی پلیس اگر (الف-5

 کنید؟ می بینی پیش را اتفاقاتی چه ،باشند نداشته

 و هرج باعث -شود می ترافیک ایجاد باعث و شود نمی رعایت رانندگی و راهنمایی مقررات

 شود می مردم بین در اختالف و مرج

    نکنند مراقبت کشورمان هوایی و خشکی آبی، مرزهاي از کشور مسلح نیروهاي روزي اگر(ب 

 ؟ کنید می بینی پیش را اتفاقاتی چه

 . رود می بین از ما کشور امنیت و افتند می ما کشور به تجاوز فکر به دشمنان

 منافع علیه که خطراتی از بودن دور یعنی امنیت ؟ چیست امنیت تعریف ترین ساده-6

 وجود ما ...) و اعتقادات فرهنگ، دین،) معنوي هاي ارزش و( ... و سرزمین مال، جان،(مادي

 .دارد

 موجب امنیت داشت؟ خواهد درپی مثبتی آثار چه باشد، برقرار امنیت کشور در اگر -7

 قدرت افزایش باعث همچنین و. شود می کشور اقتصادي پیشرفت و مردم آرامش برقراري

  .شود می نیز دشمنان برابر در نظامی
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3برابر  Bاگر ريشة سوم عدد  - 51
  ؟ كدام است Bباشد، ريشة دوم مثبت عدد  5

1 (3 15
5   2 (3 15

25   3 (3 15
5 5

   4( 3 15
125   

x حاصل - 52 x ( x) x    43 3 2 3 438 x ازاي هب 2  ،  كدام است؟  

1 (x2   2 (x   3 (x2   4 (x   

sinو مثلثاتي در ربع دوم  اگر انتهاي كمان - 53  4
cos گاه حاصل باشد، آن 5 tan    كدام است؟  

1 (
31
15   2 (

19
15   3 (

9
5   4 (

29
15   

xاگر - 54 ( , ) 1 cمقادير  ،باتوجه به محورهاي اعداد زير، 0 ,b ,a ؟ توانند باشند مي به ترتيب از راست به چپ كدام  

1 (x , x , x  36   

2 (x ,x , x 33   

3 (x , x , x   43 3   

4 (x , x , x  44 3   

)حاصل عبارت  - 55 / )A
( / )










2 4

3 7
0 125 8
0 0625 16

  ؟ كدام است 

1 (
5

282    2 (
1
42    

3 (
3
42    4 (

1
72   

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

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

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

 

  دقيقه 30  )1رياضي (
  

  

هاي گويا و  مثلثات / توان
  هاي جبري عبارت

بين از ابتداي روابط  2فصل 
هاي مثلثاتي تا پايان  نسبت

  3فصل و فصل 
   68تا  42هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات
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)bه به تساوي با توج - 56 )  


 

254 6 8
3

2 2 2 2 2
813 9 27

  كدام است؟  b مقدار، 

1 (24   2 (24   3 (21   4 (21   

a اگر - 57 ,(a )
a

  21 6  ،باشدa
a

3
3
  كدام است؟  برابر 1

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

 است؟  برقرار همواره هاي زير چند مورد از تساوي - 58

tan الف) x sin xcos x
tan x


 21

sin ب)                         x cos x sin xcos x  6 6 2 21 3  

tan پ) x cot x
sin xcos x

 
1  

  صفر) 4   3) 3   2) 2   1) 1

A حاصل - 59 ( ) ( )   
1 1
2 22 7 4 3 13 4   ؟ كدام است 3

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

)اگر  - 60 ) (A )    32 3 2 3 8 2 3  كدام است؟  A2گاه  باشد، آن 2

1( 1   2 (4
25   3 (9

4   4 (4
3   

  

 ةدر شكل زير، هر يك از اعداد روي محور باال به يكي از نقاط مشخص شده روي محور پايين كه متنـاظر بـا ريشـ    - 61

 است؟ نادرستها  وصل شده است. چند تا از پيكان ،سوم آن است

  ) دو تا2  ) يكي 1

  ) چهار تا4  ) سه تا3

43داد چند تا از اع - 62 2 ،53 42و  7   كوچكتر است؟ 4از  13

  كدام ) هيچ4  ) سه تا3  ) دو تا2  ) يكي1

yعبارت  - 63 y6 35 صورت  را به 2
m

y18 ايم. نوشتهm كدام است؟(y )0   

1( 27  2( 23  3( 25  4 (29  

  محل انجام محاسبات

 تراز كل شما تاثير دارد.پاسخ دادن به اين سواالت اجباري است و در - سواالت آشنا

0

4
-1b 2b

1b 1
3b

3
a

1
a

2
a 1

0

-14
a
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yشدة  تعريفكسر  - 64 y y
y y
 



5 3
2

12
8 16

 شامل كدام عامل است؟ كامل سازي ، پس از ساده

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

sinاگر  - 65 cos   
1
Aچهارم باشد، آنگاه مقدار عبـارت   ةدر ناحي و انتهاي كمان   3 sin cos    

   كدام است؟ 

1( 4
3  2 (

17
3  3 (17

3  4 (
4
3  

)حاصل  - 66 ) ( )  3 33 2 3   كدام است؟ 2

1 (58 2  2 (30 2  3 (55 2  4 (35 2  

A/اگر  - 67 ( ) 1 55 9 3 )باشد، حاصل  12 A )
1

1  ؟، كدام است21

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

Aتساوي  ،Aكدام مقدار يبه ازا - 68 tan x
cos x cos x

  4
4 2

1   ، يك اتحاد است؟1

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

Aحاصل عبارت  - 69 (x )(x x )(x )     4 22 4 16 2 xبه ازاي  60  3  كدام است؟  5

1( 3 25 4   2 (1  3 (3 5 4   4 (21  

عبارت  ةشد  خالصه - 70
/

/
 

0 75 0 254 9
1 2 3

 ؟كدام است 

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

  محل انجام محاسبات
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 كند؟  درستي كامل مي ا بهر كدام گزينه عبارت زير - 71

 ................»بخشي كه در شكل مقابل، با عالمت سؤال مشخص شده است، ................ ساختاري كه ................ آن قرار دارد، «

 هاي غضروفي شبيه به نعل اسب است.  داراي حلقه - شدن  محل دو شاخهبعد از  -) همانند1

 داراي چهار اليه در ساختار ديوارة خود است.  -بالفاصله در پشت -) همانند2

 دارد. مستقيم انگور اتصال  ةشبه ساختاري شبيه به خو - در ابتداي -برخالف) 3

 ارد. د مسير عبور هوا را باز نگه مي - در ابتداي -برخالف )4

معادل قسمتي در دستگاه گوارش انسـان  ....... .. ةدهد، بخش شمار دستگاه گوارش نشخواركنندگان را نشان ميبخشي از در شكل مقابل كه  - 72

  ............ است كه
 كند. ها كمك مي با توليد نوعي مادة قليايي فاقد آنزيم به گوارش چربي - »4«) 1

 باشد.اسكلتي مي ةچاي از جنس ماهي در انتهاي خود داراي بنداره - »3«) 2

 ها نقش دارد.در گوارش پروتئين ،با ترشح پروتئازهاي فعال - »1«) 3

  شود. جذب اصلي مواد در آن انجام مي - »2«) 4

 است؟ نادرست، »كند هايش مواد غذايي محيط را وارد پيكر خود ميآغازي كه با كمك مژك نوعي جاندار«  ةكدام گزينه، دربار - 73

  يابي حيات را دارد.ترين سطح سازمانايين) پ 1

  بزرگتر از واكوئل غذايي است. در آن) واكوئل گوارشي 2 

  شود. مي كاستهغشاي ياخته از ميزان سطح  به پيكر جاندار، يد مواد غذايو) هنگام ور 3

 شوند. مي هاي غشاييبري وارد كيسهغذايي به روش درون مواد ةواحدهاي سازند ،تنها) 4

  خرين انشعاب بخش هادي ...............آ ...........، دهد ها را تشكيل مي بخشي كه بيشترين حجم شش ستگاه تنفس انسان،در د - 74
  اند. حركت خواري وي خود با توانايي بيگانه در ديواره يهاي داراي ياخته -) برخالف 1

  د.كن ترشح ميخود   ةهاي ديوار از بسياري از ياخته  را عامل سطح فعال -) برخالف2

 در هنگام تنفس توانايي تغيير حجم فضاي دروني خود را دارد. -) همانند 3

  .استخود   ةدر ساختار ديوار اي ماهيچه ةالي غضروف و واجد -) همانند4

 .............  نقطه توان گفت كه در مي بالغ است، اسپيروگرام يك مرد سالم و  ةشكل زير كه نشان دهند  توجه به با - 75

1 (A   برخالفC، ها در حال افزايش است.سينه همانند حجم حبابك  حجم قفسه 

2(B   برخالفD، شكمي در حال انقباض است.  ةاي داخلي همانند ماهيچ بين دنده  ماهيچة  

3 (B  همانندC، در حال افزايش است. ،هاهواي درون حبابك فشار مايع جنب برخالف فشار  

4 (A  همانندB، دارد. اي نقش اصلي را اي بين دندهه ماهيچه نسبت بهسينه  ةقفس شكم و ةلتي بين حفراسك  ةماهيچ  

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

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

  ز چيست؟شما براي آزمون امروگذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

 

  دقيقه 20  )1( شناسيزيست
  

/تبادالت گوارش و جذب مواد
  گازي

از ابتداي تنوع گوارش در  2فصل 
 3جانداران تا پايان فصل و فصل 

  يتا پايان تهوية شش
   44تا  30هاي  صفحه

? 
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 كند؟ عبارت زير را به درستي تكميل مي كدام گزينه، - 76
  .....................»، گيرد ، در بخشي كه فرايند ............... انجام ميسالم طور معمول در بدن انسانبه«

  است. اكسيژن موجود در خون كمتر از محيط اطراف غلظت - لوبين) جدا شدن اكسيژن از هموگ1
  شود. اكسيد از يون بيكربنات آزاد مي دي شود كه طي آن كربن واكنشي انجام مي - ) پيوستن اكسيژن به هموگلوبين 2
  شود. د ميقرمز خون به خوناب آزا گويچهاز  زيستي يون بيكربنات با مصرف انرژي - ) جدا شدن اكسيژن از هموگلوبين 3
  شود.اي به هموگلوبين متصل مي غشاي ياخته اليه مولكول اكسيژن با عبور از چهار - ) پيوستن اكسيژن به هموگلوبين 4

 كند؟ درستي تكميل ميعبارت زير را به كدام گزينه، - 77
  »است. ................ به قادر بالغ، مركز تنفسي واقع در............. در ارتباط با تنظيم تنفس در انسان سالم و«  

  ها حجم هواي ورودي به ششتنظيم ميزان  تنظيم مدت زمان عمل دم و - ) پل مغزي1
  هاي مربوط به عمل دم توقف انقباض به ماهيچه ارسال دستور - ) پل مغزي 2
  هاحبابك  ةهاي ديوارهاي ماهيچهاز گيرنده يهايدريافت پيام -النخاع ) بصل 3
  اكسيژن اكسيد و ديكربن هاي مربوط به كاهش از گيرنده يهايت پيامدرياف -النخاع ) بصل4

  با توجه به شكل مقابل............ - 78
  ها در حالت بازدم كامال جمع نشوند. شود شش باعث مي ،نسبت به فشار جو قرار دارد Bبودن فشار مايعي كه در بخش  بيشتر) 1
  شود. ، قطعا در فرايند بازدم منقبض نميباشد ةسين  حجم قفسه ةدهند افزايش A) اگر بخش 2
  دهند. را تارهاي عنكبوت مانند تشكيل مي C) بيشتر حجم بخش 3
  سينه متصل است.  به سطح خارجي قفسه D) بخش 4

 كند؟ تكميل مي نادرستيبه زير را عبارت موردچند  - 79
  ».............هاي گوارشي  ........ در ......... همانند........... توانايي ترشح آنزيم«
  دارد. - معده پيش - هاي معده كيسه- ملخ الف)   
  دارد. - بخش حجيم انتهاي مري - بخش عقبي معده - خوار دانه  ب) پرنده   
  دارد. - سيرابي - شيردان - ج) گوسفند   
  دارد. - كدو كرمدستگاه گوارش  - خود گوارشي  ةحفر - د) هيدر   

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 بيان شده است؟  نادرستي به» اي دستگاه تنفسي انسان سالم بخش مبادله« كدام گزينه در مورد - 80

 باشد.  ) هر يك از اجزاي آن، داراي ساختار دفاعي مي2  شود. كوچكي به نام حبابك مشخص مي) با حضور اجزاي 1
  هاي انسان قرار دارند.  ) همواره درون شش4  شود.  ) در بخشي از آن، هواي مرده يافت مي3

  است؟ نادرست گزينهكدام  مقابلجه به شكل با تو - 81
  ، با غشاي پايه در تماس است.2برخالف بخش  1) بخش 1
  .است ايمبادله، متعلق به بخش 3همانند بخش  1) بخش 2
  باشد. ، با هواي مرده در تماس نمي3همانند بخش  2) بخش 3
 شد.تواند با بيش از يك حبابك در ارتباط با ، مي1برخالف بخش  3) بخش 4

 ؟نداردكشيم، كدام گزينه با نظر ارسطو مغايرت  در ارتباط با اين كه چرا نفس مي - 82
  ) هوا مخلوطي از چند نوع گاز است.1
  ) هواي دمي و بازدمي از نظر تركيب شيميايي يكسان است.2
  شود. ) دستگاه تنفسي موجب تبديل خون تيره به خون روشن مي3
  ) اهميت ارتباط دستگاه تنفس و دستگاه گردش خون، فراتر از خنك شدن قلب است.4

 كند؟تكميل مي نادرستيكدام گزينه جاي خالي را به - 83
  .........»بند از قلب، الزم .................... تا ........... ميان ةلمنظور .................... فاص در يك انسان سالم و در تنفس آرام و طبيعي، به«

  اي خارجي، منقبض شوند. هاي بين دنده ماهيچه -نيست - ) كاهش1
  طور كامل از هوا خالي شود. ها به شش ةسازند ةدبخش عم -است - ) كاهش2
  ترين مركز عصبي تنفس، صادر شود. دستوري از طرف پايين -است - ) افزايش3
 ه كمك كنند.سين سههاي شكمي، به تغيير حجم قف ماهيچه - نيست  - ) افزايش4

A C 

D 

B 
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  د؟نكن كامل مي نادرستيبه عبارت زير را  مواردكدام  - 84
  ............»هاي  اي دستگاه تنفس انسان، گروهي از ياخته در بخش مبادله«

  پردازد. حبابك، به ترشح عامل سطح فعال مي ةالف) سنگفرشي ديوار
  كنند. مويرگ از غشاي پايه مشتركي استفاده مي در حبابك وب) پوششي 

  راند. نايژك انتهايي، با حركت ضرباني خود، مواد را به سوي حلق مي )ج
  »ج«و » ب«، »الف«) 4  »ب«و » الف«) 3  »ج«و » ب«) 2  »ج«و » الف«) 1

 ؟كندكامل مي ينادرستعبارت زير را بهكدام گزينه  - 85
 .....»است، ........... گوارش ........ كه بالفاصله ........ قرار گرفته ةدر بخشي از لول« 

  اند. مواد غذايي تا حدي گوارش يافته -دار بخش دندانهاز  قبل -ملخ) 1
  شود. مويرگي وارد مي ةپوششي پرز به شبك ةمواد گوناگون از هر ياخت -گاسترين ةاندام سازنداز  بعد -انسان) 2
   شود. ها تسهيل مي يزهكردن غذا با سنگر فرآيند آسياب -ترين اندام گوارشي طويلاز  قبل -خوار پرنده دانه) 3
   گردد. هاي گوارشي جانور ترشح مي آنزيم - اليه اتاقك اليهاز  بعد - گاو) 4

 است؟ نادرستكدام گزينه  - 86
........... شدن هستند، قطعا هاي ............، از نظر طول درحال كوتاه در انسان سالم هر نوع عمل ....... كه در آن ماهيچه يا ماهيچه« ً«  
   شود. ديافراگم، از حالت گنبدي خارج مي - اي خارجي دنده بين - دم) 1
   شود. ها خارج مي ظرفيت حياتي، هوا از شش ةبه انداز - شكمي - بازدم )2
  شود. ها زياد مي نتيجه حجم شش حجم قفسه سينه و در - ناحيه گردن- دم )3
  است.  رايج انرژي در ياختهخارجي در حال مصرف شكل  اي دنده ماهيچه بين - اي داخلي بين دنده - بازدم )4

 است؟  نادرست» هاي افزايش دهندة حجم قفسه سينه ماهيچه«چند مورد در ارتباط با  - 87
 ها متصل باشند. توانند به گروهي از دنده الف) مي

  گليكوژن را دارند. رةها توانايي ذخي هاي آن ب) ياخته
 گيرند.  در وضعيت استراحت قرار ميبا پايان يافتن دم ج) 
  شود كه مستقيما از طرف مركز تنفس در پل مغزي صادر شده است. ها با دستوري انجام مي انقباض آند) 

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

 ، ..................شودنميها ديده غذا در آناي ياختهرونبجانداراني كه گوارش  ةدر هم - 88
  شوند.هاي گوارشي به درون مجرا ترشح ميآنزيم) 1
 شود.غذا فراهم مي ةطرفل مخرج ، امكان جريان يكبا تشكي) 2
 شود.مواد و انرژي الزم براي رشد و نمو از طريق مواد غذايي تامين مي) 3
 كند.ايستايي نقش ايفا ميدستگاه گوارش با جذب انرژي مواد غذايي در حفظ هم) 4

 است؟صحيح  ،»كنندافرادي كه دخانيات مصرف مي«چند مورد زير در ارتباط با  - 89
  شود. مخاط ناي برخالف مري دچار آسيب مي ،الف) در اين گونه افراد

  ناي، عطسه راه موثرتري براي دفع مواد خارجي است. ةديوار ةترين الينازك هايبخشي از ياخته ) به علت تخريبب
  شود.يكند، به هنگام راندن مواد خارجي بسته م) درپوش بخشي از دستگاه تنفس كه صدا را توليد ميج
 3) 4   2) 3   1) 2  صفر ) 1

 صحيح است؟ ،»پس از نايژك انتهايي قرار داردبالفاصله بخشي از دستگاه تنفس انسان كه «چند مورد زير در ارتباط با  - 90
  .نگه داردها پاك كرده و آن را مرطوب هواي ورودي را از ناخالصيتواند ميالف) 

  هاي حبابكي نقشي ندارد.يسهب) در تنظيم مقدار هواي ورودي يا خروجي به ك
 نامند.هواي مرده مي ،ماندج) قسمتي از هواي دمي را كه در اين بخش باقي مي

 كنند.ساختارهاي خوشه مانند ايجاد مي ،د) هريك از اجزاي كوچكي كه در اين بخش حضور دارند
 3 )4  2) 3  1) 2  صفر ) 1
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 چنـد hارتفـاع باشد، cmHg7برابر با لوله  انتهاي محبوس در فشار هوايدر شكل زير، مايع در حال تعادل است. اگر  - 91

/g( متر است؟ سانتي
cm

  36 ــايع8 Pفشار هوا در محيط و  م cmHg0 /g و75
cm

  313  ) جيوه    6

1( 68  

2 (82  

3( 136  

4( 164  

اگـر فشـار هـوا در محـل آزمـايش برابـر       دهـد.   را نشان مي در حال تعادل اي شكل زير يك جوسنج جيوه -92

چند نيوتـون اسـت؟    ،شود لوله وارد مي ةبست انتهاينيرويي كه از طرف جيوه بر اندازة باشد، cmHg75با

kgچگالي جيوه  ،cm210(مساحت سطح مقطع لوله 
m313500 وNg

kg
  است.) 10

1( 27  

2 (54  

3( 270  

4( 540  

پـر از جيـوه، آزمـايش     يمتر و تشـت  2اي به طول  با استفاده از يك لولة آزمايش شيشه و مطابق شكل زير -93

 . اگـر دهـيم  انجـام مـي  است، cmHg72 جا ندتر از سطح دريا كه فشار هوا در آنتوريچلي را در يك منطقة بل

كـاهش  16زاوية بين لولة آزمايش و سـطح آزاد جيـوه در تشـت را     ،شده در شكل  حالت نشان داده به نسبت

كند؟ (فشار بخـار جيـوه در    متر و چگونه تغيير مي يم، طول جيوة درون لوله نسبت به حالت قبل چند ميليهد

sinاست و  قسمت خالي لولة آزمايش ناچيز / 53 0 8( 

  يابد.  ، كاهش مي300 )1

  يابد.  ، افزايش مي144) 2

  يابد.  كاهش مي ،144 )3

  يابد.  ، افزايش مي300 )4

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

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

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10چند ازگذاريهدف آزمون قبل10چند از 

 

  دقيقه 35  ) 1فيزيك (
  
  

  هاي فيزيكي مواد ويژگي
از ابتداي فشارسنج هوا  2فصل 

  (بارومتر) تا پايان فصل
   52تا  37هاي  صفحه

محل انجام محاسبات  
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gمايعي به چگالي  درونرا  cm65 طولاي به  مطابق شكل زير، لوله -94
cm33 اگر مجموعـه در  بريم مي فرو .

ار هـوا در  فشـ  درون لولـه چنـد كيلوپاسـكال اسـت؟ (     محبـوس اي گـاز   فشـار پيمانـه   حال تعادل باشـد، 

Pمحل Pa 5
0 g و 10

kg


 10( 

1( 3  

2 (12  

3(  103  

4( 112  

/gبه چگالي حال تعادل  درور قائم درون ظرفي كه حاوي مايعي ط اي به لوله ،در شكل زير -95
cm310 است،  2

اندازة جا كنيم تا  متر جابه لوله را در راستاي قائم چند سانتي ،باشد cm25سطح مقطع لوله  اگرقرار دارد. 

ــر  ــروي وارد ب ــاي بســتةني ــه  انته ــا   لول ــر ب ــادل براب ــراري مجــدد تع 4/پــس از برق ــون شــود؟ 08 نيوت

)P cmHg0 75 ،g/
cm

  313 Ngو   جيوه    6
kg

 10( 

1( 20  

2 (18  

3( 14  

4( 16  

 برابـر بـا  مخـزن  درون  گـاز اگـر فشـار    .در حـال تعـادل اسـت   شـكل   Uون لولـة  درجيوه  ،در شكل زير -96

kPa168 باشد، ارتفاعhمتر است؟ چند سانتي)P Pa 5
0 10 ،Ng

kg
 /gو 10

cm
  313 جيوه    6  ( 

 
1( 100  

2 (60  

3( 50  

4( 40  

سنج متصل به مخزن گـاز چنـد پاسـكال را نشـان      فشارمايع درون لوله در حال تعادل است.  ،در شكل زير -97

/gدهد؟ (چگالي مايع درون لوله  مي
cm31 /gچگالي جيوه  ،7

cm313 6 ،Ng
kg

 10،sin /37 0 6 

 متر جيوه است.) سانتي 75و فشار هوا 

1( 18360  

2 (30600  

3( 120360  

4( 132600  

محل انجام محاسبات  
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A

B

C

و  cm24سـمت راسـت   در شاخة و cm22سمت چپ شاخة در  شكل Uة در شكل زير، سطح مقطع لول -98

گرم باشد، فشار  20 ،)2) و (1هاي ( مايعهر يك از محل اتصال بسيار كم است. اگر جرم  ها در ضخامت لوله

N(gاي گاز درون مخزن چند پاسكال است؟ پيمانه )
kg

 10 

1( 500  

2 (500  

3( 50  

4( 50  

 hارتفـاع   ،باشد  kPa151برابر با  Aشار در نقطة ف اگر .آب و جيوه در حال تعادل هستند ،در شكل زير -99

Ngمتر است؟ ( چند سانتي
kg

 10 ،g/
cm

  313 جيوه    5  ، g
cm

  P ، آب31 Pa 5
0 10( 

1( /0 4  

2 (40  

3( /0 2  

4( 20  

متر است؟ (فشار هواي محيط  سانتي چند h ارتفاع .در حال تعادل است لولهجيوه در هر دو  ،در شكل زير - 100

kgرا و چگالي جيوهkPa101را 
m313600و در نظر بگيريدNg

kg
 10 (. 

1( 50  

2 (40  

3(  20  

4( 10  

در حال تعادل قـرار   مايعي از رظرف پ درونهاي يكسان  با جرم Cو A ،Bجسم  مطابق شكل زير، سه - 101

از سـمت  نيروي شناوري وارد بر ايـن سـه جسـم    اندازة  ةهاي زير در مورد مقايس يك از گزينه . كدامدارند

b(Fمايع  صحيح است؟ (

1( bA bB bCF F F   

2 (bA bB bCF F F   

3( bA bB bCF F F   

  اظهار نظر قطعي ممكن نيست.  ،ها را نداريم چون حجم جسم )4

محل انجام محاسبات  
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gچگالي  بر سطح آب باkg1به جرم Aجسم  - 102
cm31 جسم  وB به جرمkg3   چگـالي   بر سـطح نفـت بـا

g/
cm30 شناوري وارد بر  وينير اندازةو bAFرا با Aنيروي شناوري وارد بر جسم  اندازة . اگراندشناور 8

bBنشان دهيم، bBF ارا بBجسم 

bA

F
F

  كدام است؟

1( 4
5  2 (5

4  3( 3  4( 1
3  

را نمايش N20عدد  ،نيروسنج در اين حالت وطابق شكل زير، جسمي به انتهاي يك نيروسنج وصل شده م - 103

قـرار  2و  1هـاي   كه جسم متصل به نيروسنج را درون دو مـايع بـه چگـالي    . زماني))1((شكل  دهد مي

جسم از طرف  دهد. اندازة نيروي شناوري وارد بر را نشان مي N8و N6ترتيب اعداد  ، نيروسنج بهدهيم مي

 ؟است 2با چگالياز طرف مايع  وارد بر جسم شناورينيروي اندازة چند برابر  1با چگالي مايع 

1( 3
4  

2 (4
3  

3(  
7
6  

4( 6
7  

اگر اين  در حال تعادل قرار دارند. 1در مايعي به چگالي  Cو  A ،Bسه جسم توپر مطابق شكل زير،  - 104

) 2ها را در مايع ديگري به چگالي  جسم )  2   كدام گزينه صحيح است؟ ،قرار دهيم 1

1( A وC گيرند و  در ته ظرف قرار ميBماند. شناور مي  

2 (A وB مانند و شناور ميCگيرد. در ته ظرف قرار مي  

3( A وB ولي در مورد  مانند شناور ميC توان اظهار نظر كرد.  نمي  

4( A  وB  شناور وC شود.  ور مي غوطه  

 جيه است؟ هاي فيزيكي زير با اصل برنولي قابل تو چه تعداد از پديده - 105

  . مي كندباال جهش پيدا سمت به  پس از رها شدن شده، كه با دست به زير آب بردهتوپي  الف)

  در حال حركت، پف كرده است.  وصاف و تخت  ،پوشش برزنتي كاميون در حال سكون ب)

  دار توپ فوتبال پس از شوت كردن  كاتحركت  پ)

 تر شدن به زمين نزديكبا خروج از شير و  پس از ،تر شدن باريكة آب با جريان كم باريك ت)

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

محل انجام محاسبات  
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mآب با تندي ثابت اي  پايا و اليهجريان  - 106
s

چـه   برقـرار اسـت. در  cm20قطر اي به  اي استوانه درون لوله 8

) شود؟ تخليه مياين لوله ليتر آب از دهانة خروجي 7200 ،بر حسب دقيقه مدت زماني )  3 

1( /0 5  2 (1  3( 30  4( 60  

ارتفاع  از. . . ها،  فشار هواي روي آن. . . هاي دريا يا اقيانوس به دليل  وزد، ارتفاع موج در روزهايي كه باد مي - 107

 . شود ميانگين مي

  تر كاهش، بيش) 2    تر كاهش، كم )1

  تر افزايش، كم )4    تر شافزايش، بي )3

شـده در   داده  صورت پايا با تندي نشـان  اي به ناپذير با جريان اليه اي تراكم ي زير، شارها ي استوانهها لولهدر  - 108

  ؟ترين مقدار را دارد حال شارش است. در كدام حالت، آهنگ شارش شاره بيش

1(   2 (  

3(   4(   

كـدام گزينـه در   جريـان دارد.  و بدون تالطم اي در حالت پايا  ناپذيري در لوله مايع تراكممطابق شكل زير،  - 109

  صحيح است؟ اين مايعمورد 

  تر است. تر است، آهنگ جريان شاره و تندي آن بيش در قسمتي از لوله كه سطح مقطع آن بيش )1

  تر است. تر و فشار آن كم تر است، تندي شاره بيش در قسمتي از لوله كه سطح مقطع آن بيش) 2

  تر است.  تر و فشار آن كم ندي شاره بيشتر است، ت سطح مقطع آن كم در قسمتي از لوله كه )3

  تر است.  تر است، آهنگ جريان شاره و تندي آن كم در قسمتي از لوله كه سطح مقطع آن كم )4

در حال و بدون تالطم صورت پايا  ب بهآن آكه در اي را  آب در لوله خروجبا استفاده از يك شير، قطر مقطع  - 110

  يابد؟ افزايش مي الت اوليهحنسبت به چند درصد  ،از شير يكنيم. تندي آب خروج نصف ميجريان است، 

1( 3  2 (300  3( 4  4(400  

محل انجام محاسبات  
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  است؟ نادرستزير، در مورد گاز اكسيژن هواكره  هاي عبارتاز  واردم كدام - 111

  گاز براي انجام واكنش است.  به دليل تمايل زياد اين ،هاي شيميايي پيرامون ما الف) بسياري از واكنش

  شود.  هاي زيستي يافت مي ولب) اكسيژن در ساختار بعضي از مولك

  هاي گوناگون هواكره با هم متفاوت است.  پ) مقدار اين گاز در اليه

  است.  atm1در حدود ،ت) فشار گاز اكسيژن در سطح زمين

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

  .......... .  روندتغييرات دما ........... تغييرات ........... داراي  ،كرههاي هوا با افزايش ارتفاع در بين اليه - 112

  مانند، فشار، منظمي است.) 2  برخالف، فشار، منظمي نيست.) 1

 برخالف، فشار، افزايشي است. ) 4  مانند، فشار، كاهشي نيست. ) 3

تمايل دارد كه ......... بـه .......... تبـديل شـود كـه     معموالً مناسب  آن اتم در شرايط ،باشد 2برابر خنثي هاي ظرفيت اتمي  الكترون شماراگر  - 113

  . در جدول تناوبي است...... از خود دورة آرايش الكتروني گاز نجيب  آن مشابه  آرايش الكتروني

  هاي ظرفيت خود ـ كاتيون ـ قبل الكترون ةبا از دست دادن هم) 1

  د ـ كاتيون ـ بعدهاي ظرفيت خو الكترون ةبا از دست دادن هم) 2

  الكترون ـ آنيون ـ قبل يبا گرفتن تعداد) 3

 با گرفتن تعدادي الكترون ـ آنيون ـ بعد ) 4

  ؟ است نادرستكدام گزينه  - 114

  شود.  استفاده ميخودروها  در پر كردن تاير ،شود جدا مي هواي مايعمخلوط از  ءجز  بهء تقطير جزفرايند گازي كه در  از اولين) 1

   مخلوط بسيار سردي از چند مايع نيتروژن، هليم، آرگون، و اكسيژن است. هواي مايع) 2

  توليد اكسيژن خالص دشوار است. ،هواي مايع جزء  جزء بهدر فرايند تقطير ) 3

 شود. صورت جامد از مخلوط اوليه جدا مي به CO2گاز، ي مايعهوا جزء  جزء بهدر فرايند تقطير ) 4

تروپوسفر چند  ةارتفاع تقريبي الي با توجه به اين موضوع، شود. ميكلوين ختم  218و به  شده شروع C14از  دماي اليه ،تروپوسفر ةيدر ال - 115

  يكنواخت صورت گرفته است.) ،دما در اين اليه كاهش؟ (فرض كنيد كيلومتر است

1 (/11 5  2 (13  3 (/15 5  4 (7  

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

  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
 روزبراي آزمون ام10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از 

 

  دقيقه 20  )  1( شيمي
  

كيهان زادگاه الفباي هستي/ 
  ردپاي گازها در زندگي

از ابتداي آرايش  1فصل 
تا پايان فصل و   الكتروني اتم

تا پايان اكسيژن،  2فصل 
  پذير در هواكره گازي واكنش
   52تا  30هاي  صفحه
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  است؟  درستتروپوسفر هواكره  ةزير در مورد الي هاي عبارتاز  چند مورد - 116
  دهد.  الف) تغييرات آب و هوايي زمين در آن رخ مي

  د. جرم هواكره در اين اليه قرار دار%75) ب
0/) ميانگين بخار آب در آن حدود پ   است.  1%
  . است طور قابل توجهي تغيير كرده هاي گذشته به و در طي سال) نسبت گازهاي سازنده آن متغير بوده ت
1 (4  2 (3  3 (2  4( 1 

  . است............  ،استآن اليه دوم هاي  تعداد الكترونسوم آن دو برابر  ةهاي الي عدد اتمي عنصري كه شمار الكترون - 117
1 (26  2 (28  3 (30  4 (24 

  ؟ نيستزير، از جمله كاربردهاي گاز نيتروژن  هاي گزينهكدام يك از  - 118
  هاي بيولوژيك در پزشكي براي نگهداري نمونه) 2     هاي غواصي كپسول) 1
 در صنعت سرماسازي براي انجماد مواد غذايي ) 4    براي پركردن تاير خودروها) 3

  از مطالب داده شده درست آمده است؟  تعداد چه - 119
  دارد.  اتمسفر را پيرامون خود نگه مي يگازها ،جاذبة زمينالف) 

  نامرئي هستند.  ،در هواكره وجود دارند كهگازهايي  ةب) هم
  ها وجود دارد.  انواع يون ،علت اثر پرتوهاي پرانرژي خورشيد مانند پرتوهاي فرابنفش بهكيلومتر به باال  75پ) از ارتفاع 

  هاي آن با ديوارة ظرف است.  لكولت) فشار هرگاز، ناشي از برخورد مو
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

Xصورت  بهاگر فرمول شيميايي فسفيد فلزي  - 120 P3   كدام است؟ ب از راست به چپ ترتي بهباشد، فرمول اكسيد و برميد آن 2
1 (XO وXBr2    2 (XO وXBr3  

3 (X O2 XBr2    4 (Xو 3 O2   XBr3و 3

  ؟ است نادرستدر مورد هليم  ي زيرها عبارت از چند مورد - 121
  دارد.  كردن قطعات الكترونيكي كاربرد در جوشكاري، كپسول غواصي و خنكهليم ) الف
  ) منابع زميني هليم از هواكره سرشارتر است. ب
  دهد.  درصد حجمي از مخلوط گاز طبيعي را هليم تشكيل مي 7) حدود پ
  بو است.  رنگ و بي ترين گاز نجيب، بي بكسهليم ) ت

 صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

  ؟ تر است از بقيه بيشاند و تعداد پيوندهاي كوواالنسي  ايي رسيدهت هشت  ها به آرايش اتم ةهم ،در كدام مولكول زير - 122
1 (O2  2 (HCl  3 (NH3  4 (CCl4 

S)؟هستند درستزير  هاي كدام موارد از عبارت - 123 ,Br : g.mol )  132 80  
  از تركيبات مولكولي هستند و در ساختار خود يون ندارند.  بسياريالف) 

  از اشتراك دو الكترون ميان دو اتم تشكيل شده است.  ،همانند مولكول اكسيژن ،شود گندزدايي استفاده ميبري و  رنگكه براي ب) گازي 

  . باشد g.mol1150با برابر تواند  مي سولفيد آنباشد، جرم مولي  g.mol1267برابر برميد يك كاتيونپ) اگر جرم مولي 
  شوند.  ايي و پايدار ميت هشت ،ها با تشكيل پيوند كوواالنسي اتم ، همةت) در تركيبات مولكولي

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

B

  ؟است نادرستهاي داده شده،  عبارتچند مورد از  - 124

   تركيبات يوني از نظر بار الكتريكي خنثي هستند.الف) 

  كامالً پر وجود دارد.در آرايش الكتروني كاتيون پتاسيم برميد، سه الية الكتروني ب) 

  . شود بيني در خاك تثبيت مي كه توسط جانداران ذرهترين جز هواكره است  ) نيتروژن فراوانپ

 3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

lالكترون با  15داراي Xاگر عنصر  - 125    باشد، فرمول شيميايي مولكول حاصل از واكنش اين عنصر با هيدروژن كدام است؟  1

1 (HX  2 (H X2  3 (XH3  4 (XH4 

Aاتمي  در يون تك - 126 119 الكترون تعداد قرار دارد و اي عناصر  جدول دورهدر كدام گروه و دوره  Aاست. عنصر 23اختالف الكترون و نوترون برابر  4

   ترتيب از راست به چپ) (به؟استچند  برابر Aاتم خنثي ظرفيت 

1 (14 چهارم4    2 (15 پنجم5  

3 (15 چهارم5    4 (14 پنجم4 

  است؟ نادرستاز مطالب زير  تعداد چه - 127

)هاي كروم الف) براساس قاعدة آفبا، اتم Cr)24 و منگنز( Mn)25 هر كدام در زيراليهl    الكترون هستند.  5خود داراي  2

dهاي ن زيراليهب) ترتيب پر شد , s , f5 6 sصورت به 4 d f 6 5    شود. زودتر از الكترون پر ميدارد،  انرژي كمترياي كه  زيرا زيراليه است، 4

  . را داردهاي ظرفيت  ترين تعداد الكترون اتم نيكل بيش» Ni28 و Co27 ،Br35 ،Ca20«هاي  پ) از بين اتم

nت) مجموع l هاي ظرفيت اتم  الكترونAs33 ،4 هاي با واحد از تعداد الكترونn    تر است.  يشب Ga31اتم 3

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

Cهواي موجود در هواكره را بعد از صاف كردن تا اگر  - 128 200سرد كنيم و با افزايش دوبارة دماي آن تا دمايC 180نـه رونـد   ي،كدام گز

  دهد؟  ترتيب نشان مي صورت گازي به به را تركيباتخروج 

  آرگون)اكسيژننيتروژناكسيد  كربن دي() 1

  )اكسيژن  نآرگو نيتروژن () 2

  اكسيژن) آرگون  نيتروژن  اكسيد جامد كربن دي (يخ ) 3

  )آرگوناكسيژن  نيتروژن  اكسيد جامد (كربن دي) 4

  است؟ نادرستكدام مطلب  Bو Aدر مورد عنصرهاي ،دهد اي عناصر را نشان مي با توجه به شكل زير كه بخشي از جدول دوره - 129

  ، سه اليه و چهار زيراليه از الكترون پر شده است. Aدر عنصر) 1

  ، هشت زيراليه از الكترون اشغال شده است. Bدر عنصر) 2

  . استبرابر شش  Aظرفيت اتم ةهاي الي الكترون مجموع عدد كوانتومي اصلي) 3

 . استپر   دوم و سوم آن ةهاي اشغال شده، پر نيستند و الي زيراليه ةهم Bدر عنصر) 4

nهاي با  تعداد الكترون - 130 l  lهاي با  ، با تعداد الكترونX20در عنصر  4    دركدام عنصر زير برابر است؟  2

1 (A26  2 (B28  3 (C30  4 (D29 
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