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  طراحان 
  نام طراحان نام درس

  خان پور ـ آگيتا محمدزاده ـ سيد محمدعلي مرتضوي هاني ـ  نيلوفر اميني ـ سپهر حسنحميد اصف  )1( فارسي و نگارش
  عبداللهي ـ مجيد فاتحي  عرب ـ عليرضا ولي برجي ـ بهزاد جهانبخش ـ محمد داورپناهي ـ ابراهيم رحماني  )1عربي زبان قرآن (

  مقدم ـ احمد منصوري سني كبير ـ شعيبمحمد آقاصالح ـ عليرضا ذوالفقاري زحل ـ مرتضي مح  )1دين و زندگي (
  نژاد  اله استيري ـ علي شكوهـي ـ ساسان عزيزي رحمت  )1( زبان انگليسي

  )1رياضي (
آبـادي     ناهوك ـ حامد خسروي ـ جهانبخش نيكام ـ وحيد ون    زاده طبري ـ ميالد منصوري ـ حسن نصرتي  حميدرضا سجودي ـ نوشين شريعتي ـ محمدمهدي حسن

زاده ـ بهرام حالج ـ ليال مرادي    پور سرابي ـ فرشاد حسن  وررحيم ـ محمدامين روانبخش ـ حامد چوقادي ـ محمد پوراحمدي ـ شكيب رجبي ـ علي غالم     ـ رحمان پ
  مهر ـ علي رستمي

 ـ  سـمانه توتونچيـان   ـ  معـين خنـافره   ـ  نـژاد  سجاد خادم ـ  اميرحسين ميرزاييـزادهپيام هاشمـمحمدرضا دانشمنديـپارسا فرازـمهرداد محبي  )1شناسي ( زيست
  مرند محمدرضا قراجه ـ نويد اميديان ـ سيدپوريا طاهريان ـ علي طاهرخاني ـ سهيل رحمانپور ـ اميررضا صدريكتا ـعليرضا آروين 

  كفش حميد زرين ـ محمد گودرزي ـ هاشم زمانيان ـ محمدجعفر مفتاح  )1فيزيك (

 ـ  نژاديـان  هادي حاجي ـ  علي جدي ـ  آرمين دلگسار ماهر ـ  زاده هادي مهدي ـعباس مطبوعيـامير حاتميانـنويد نقاشانـكوكندهحسن رحمتي  )1شيمي (
  اميرعلي برخورداريون ـ محمدرضا ميرقائمي ـ بهنام قازانچايي ـ پور احمدرضا جشاني ـ ثاني حسين ناصري

  
 

  و ويراستاران مسئولين درس
مسئولين درس گروه  نام درس

مسئولين درس گروه   فيلتر نهايي  ان علميويراستار  آزمون
  مستندسازي

 )1( فارسي و نگارش
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  اصفهاني

- -  
  الناز معتمدي
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  محدثه پرهيزكار  -ني، محمدابراهيم مازني، عليرضا ذوالفقاريسكينه گلش  فاطمه فوقاني  )1دين و زندگي (
  سپيده جاللي  -محدثه مرآتي، پرهام نكوطلبان   نسترن راستگو )1( زبان انگليسي

  ارجمندي مجتبي خليل  علي ونكي   مهرداد ملوندي ـ علي مرشد  حسين حاجيلو  )1رياضي (
  سادات هاشمي مهسا  رفيعي كيارش سادات  ليدا علي اكبريـ  محمدمهدي روزبهاني ـ فرد اميرحسين بهروزي  مهرداد محبي  )1شناسي ( زيست

  محمدرضا اصفهاني  ضمير عليرضا روشن  ـ بهنام شاهني  اميررضا هاشميـ  بابك اسالمي  كفش حميد زرين )1فيزيك (
  الهه شهبازي  پرست امين خوشبني  نژاد سيدمحمدحسن معروفي ـ ايمان حسين ـ مقدم زاده محمد حسن  علي علمداري  )1شيمي (
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 معنا شده است؟ نادرستهای زیر  هژچند تا از وا -1

 «خردی ـ فوج: گروه ـ مزیح: آراسته ـ اوان: بهار ـ سفاهت: بی  ـ کمیت: اسب زرد ـ لگام: افسار  کردن ـ غایی: نهایی پوش ـ اکتفا: بسنده جولقی: پشمینه»

 ( یکی4 ( دو تا3  ( سه تا2 تا ( چهار1

 شود؟ امالیی دیده می نادرستیعبارات زیر  در کدام -2

 ( فراق و جدایی ـ معیار و مقیاس ـ زجر و آزار1

 ( کوس و طبل ـ عربده و هیاهو ـ  بدسگال و بدخواه 2

 قهر و غضب ـ تکیده و الغر  ( تقریر و بیان ـ3

 ته( طرفه و عجیب ـ لحو و لعب ـ مبتنی و وابس4

 از چه کسانی است؟  ترتیب بهابیات زیر  -3

 الف( ای عقل مرا کفایت از تو / جستن ز من و هدایت از تو  

 ای که هویدا کنم تو را ای که شوم طالب حضور / پنهان نگشته ب( غیبت نکرده

 ( نظامی ـ فروغی 1

 ( سعدی ـ خواجه عبداهلل انصاری2

  مولوی ـ ابوسعید ابوالخیر (3

 الممالک فراهانی دیب( سنایی ـ ا4

 پایه است؟  ةکدام بیت فعل جمل ةشد فعل مشخّص -4

 کند  ها شراب ( تا نمی در جویبار همت سرشار هست / کی کند صائب گدایی از در دل1

  است  ( دل منوّر کن گرت تسخیر عالم آرزوست / کز دل روشن بود حکم روان آفتاب2

 کنند نمی  کنند ا کسی که صاحب دیدش نمیج بسته سر از خاک برکند / این ( در حشر چشم3

  گذارد  ها اثر از کینه گذارد ( صائب سخن از مهر همان به که نگوید / هر کس که به دل4

 ؟ ندارد« منادا»کدام بیت نقش دستوری  -5

 مغنّی نوای دگر ساز کن / دلم تنگ شد مطرب آواز کن( 1

 راه بیابان گرفته استمقصود در دلست / حاجی به هرزه  ةصوفی بیا که کعب( 2

 خاست  زخم تو برتواند ةجاه تو پست داند شد / نه اوفتاد ةنه برکشید( 3

 به رقص بردار یزن / ساقی پا مطرب دستی به چنگ می( 4

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف

 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  ، هدف(1فارسي )های  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ ال به چند سؤال میسؤ 01از هر 

 بوده است؟ 01عملکرد شما در آزمون قبل چند از 
 شما برای آزمون امروز چیست؟گذاری  هدف

 برای آزمون امروز 01گذاری چند از  هدف آزمون قبل 01چند از 

  

 

 

 (1) فارسي
 

 دقيقه 11

، انقالب اسالميادبيات  يقه
ادبيات حماسي، ادبيات 
 داستاني، ادبيات جهان

941تا27هایصفحه
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  ؟نیستبارز کدام دو آرایه در ابیات زیر استفاده از  -6

 ها تشنه / چشم تو به دیدار تو چون ما تشنه ای لعل لبت به خون دل»

  «تر است / این طرفه که دریا شد و دریا تشنه چشمم به روی تو تشنه هر دم

 نظیر مراعاتبخشی ـ  ( شخصیت4 ( مبالغه ـ استعاره 3 تعلیل ( تلمیح ـ حسن2 ( تشبیه ـ تکرار1

  شده است؟« تضمین»ابیات زیر از غزلی از فروغی بسطامی است. کدام بیت  -7

 ندم این مطلع شه را و زدم رطل گراندان / خوا دوش در میکده با آن صنم قافیه»

 برقع از روی برافکن که همه خلق جهان / به یکی روز ببینند دو خورشید عیان

 گون بگشا آتش دل را بنشان جان را بفروز / لب میة رخ رخشان بنما، دید

 «مهر خورشید رخت هیچ نگنجد به ضمیر / وصف یاقوت لبت هیچ نیاید به زبان

 ( بیت چهارم4 ( بیت سوم3  دوم  ( بیت2 ( بیت نخست1

 ؟ نیستمفهوم  کدام بیت با سایر ابیات هم -8

 نظّار ةجز از دید ای در دو جهان حسن تو را نیست / درگاه تجلّی به ( خود آینه1

 دانم که عالم هست در آتش / ز روی خویش بخشد نور هر دم چشم بینا را ( چه مهر است آن نمی2

 از جوش / یا رب ز چه بادست که در جنبش و جوش است( ساکن نشود بحر دل مغربی 3

 اعمیة نکند دید ( روی تو عیان است ولیکن چه توان کرد / ادراک اگر می4

 کدام بیت با بیت زیر قرابت معنایی بیشتری دارد؟  -9

 «وجوی تو باشم وگوی تو خیزم به جست به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم / به گفت»

 نهی تا بنهم چشم راست کند حکم خداوند راست / گر تو قدم می( بنده چه دعوی 1

 ( با همه تدبیر خویش ما سپر انداختیم / روی به دیوار صبر چشم به تقدیر او2

 ( قاصد رود از پارس به کشتی به خراسان / گر چشم من اندر عقبش سیل براند3

 زار جان ای دوستچو نفخ صور دهد جان به مرده عاشق را / نسیم زلف تو بخشد ه( 4

 ارتباط معنایی بیشتری دارد؟ « یَتَرَشَّحُ بِما فیه اِناءِ کُلُّ»کدام بیت با عبارت عربی  -11

 کند راز غمش از هر بن مویم / اگر غیرت گلو گیرد، اگر حیرت زبان بندد تراوش می( 1

 ( خون کند کفران نعمت باده را در ساغرش / هر که با جام سفالین یاد جام جم کند2

 کند جا گریه بر خاک شهیدان می ( خون حنای عید باشد کشتگان عشق را / شمع بی3

 گنجد باشد / که مجنون با کمال ضعف در صحرا نمی ( دلیلی بر شکوه عشق ازین افزون نمی4
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 (11 - 11) :مِن أو إلي العربيّة جمةعيِّن األصحّ و األدقّ في الجواب للتّر 
 «:اإلستفادة من الجوّال ليست مسموحة في حصّة اإلمتحان!» -11

 ( به کار بردن گوشی همراه در جلسات امتحان منعی ندارد!۲ امتحان مجاز نیست! ةجلساستفاده از تلفن همراه در  (۱
 از گوشی همراه در جلسه امتحان مجاز است!دن استفاده کر( ۴ امتحانات منعی ندارد! ةجلسآوردن تلفن همراه در  (۳
 :«!عندما یَنبعِث ضوءُ هذه األسماک یُحوَّل ظَالم البحر إلي نهارٍ مُضيء نَستطيع فيه التِقاط صُوَر» -12

 عکس بگیریم!در آن توانیم  میکند که  شود تاریکی دریا را به روزی روشن تبدیل می میها فرستاده  که نور این ماهی  می( هنگا۱
 عکس بگیریم!در آن توانیم  میشود که  فرستند تاریکی دریا به روزی روشن تبدیل می میها نور را  ( وقتی که این ماهی۲
 شود! میتوانیم در آن عکس بگیریم تبدیل  شود تاریکی دریا به روز روشنی که می میها فرستاده  ( وقتی که نور این ماهی۳
 !توان در آن عکس گرفت میکنند که  میفرستند تاریکی دریا را به روز روشنی تبدیل  می ها نور خود را که این ماهی  می( هنگا۴
 عيّن الصحيح:  -13

 ور شده است تا مس را ذوب کند! ( قد أُشعِلَت هذه النّار حتّی یَذوبَ النُّحاس!: این آتش شعله۱
 درسه بیاوریم!( أُمِرنا بِأن نَأتیَ بِأبینا إلی المدرسة!: امر شدیم که پدرمان را به م۲
 رسد! میبه دو برابر وزن انسان  ( کان وزنُ هذا الدُّلفین یَبلُغ ضِعفَی وزنِ اإلنسان تقریباً!: وزن این دلفین تقریبا۳ً
 ای بودند! های شکسته ( کان فی الغرفة السّادسة سَریرٌ مَکسور!: در اتاق ششم تخت۴
 :عيّن الصّحيح -14

 ین!: بر شماست که طالب دانش باشید، هر چند در چین است!علیکم بطلبِ العلم و إن کان بالصّ (۱
 کنند! کنیم که حیوانات با یکدیگر صحبت نمی حَسِبَ کثیرٌ منّا أنّ الحیواناتِ ال تَتکلّم مع بعضها!: بسیاری از ما گمان می (۲
 هستم!کار کند، زیرا من بسیار فراموش ظه یاری میتقویت حاف بهالنّسیان!: این کتاب  یُساعدنی هذا الکتاب لتقویة الذّاکرة ألنّی کثیرُ (۳
 فی هذا الفندق سَنُصلّح کلّ شیءٍ بسرعةٍ!: در این هتل هر چیزی را به سرعت درست خواهیم کرد! (۴
 «:کمک کردم! هایم کالسي همچون من به  ،معلّم مرا گرامي داشت» -15

 معلّمُ الُساعدَ زمالئی!منی الکرَّ (۲  !صدیقاتی( المعلّمُ کرَّم َأنا النّنی ساعدتُ ۱
 نّنی ساعدتُ زمیالتی!( کرَّمَتنی المعلّمة أل۴  !أصدقائی( المعلمُ کَرِّمنی ألنّ ساعدتُ ۳
 وضيحات:حسب التّ الخطأعيِّن  -16

 من الطیور المائیّة تعیش فوق الجبال المرتفعة! :الطاووس (۲ !لَهُالذّهاب نحوَ الضیف و إظهار الفرح  :اإلستقبال (۱
 فی مَوعد الفطور فقط!اإلنسان طعامٌ یمکن أن یأکله  :الزبدة (۴ !الشعر الّذی ممزوجٌ بالعربیة و الفارسیة :لمّعالمُ (۳
  اسم المبالغة:  عيّن ما فيه -17

 !و أصبَحَ علّامة دَهرهِ اإلخوانِدَرَسَ احد  (۲ طائر ینام فی النّهار و یطیر فی اللّیل! هُناک( ۱
 !الظّلمةالء الکفّارُ یعیشونَ فی الدنیا فی ؤه( ۴ !لِبیان المشاکِلِ عِندَ المُدیرِ لِّماًمُتَک اِنتخب کل الحضَّار (۳

 :الوقایة نون فيه ما عيِّن -18
  !الجامعةِ ساحةِ فی نَدْشاهَ مابِ الطالبات أخبرن (۱
 !کاملة معرفة به كِلَ تلیسَ اإلدارة فی أحداً نیتضمِ ال: صدیقتیلِ االستاذ قالَ (۲
 !العالیة همأهدافِ إلى الشبابُ یصلَ أن تمنّىنَ (۳
 !بالجهدِ اإلمتحاناتِ فی التوفیقِبِ شّرنیبَ علّمیمُ (۴
 : مجهوالً اَن یُقرأ ال یُمکنُ عيّن الفعل الذی -19

 !ان یفتحُ باب المدرسةِ الصباحَ الباکرتحاالم ( ال اَعلَمُ یوم۲َ !بدایة المُسابقاتِ قبلَ یاضةالرّ مالبسُتُغْسلُ  (۱
 «الذی اُنزِل فیه القرآنُ رمضانشهرُ »( ۴  !صغیرٌ جداً لِأَنّهرضَعَتْ االُم ولدَها اَ( ۳
 :معاً «االسم و الجملة» ةعَيّن ما فيه الخبر من نوعي -21

  نا!( العلمُ صیدٌ و هو یفید۲ُ !( الحسدُ یَأکُل الحسنات کما تأکلُ الحطبَ النار۱
 !فردُ القوم خادمهم فی السَی( س۴ّ  !للناسِ حبّ عباد اهلل اَنفعُهم( ا۳َ

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف

 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  ، هدف(1عربي، زبان قرآن )های  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
 هید؟بد حتوانید پاسخ صحی سؤال به چند سؤال می 01از هر 

 بوده است؟ 01عملکرد شما در آزمون قبل چند از 
 شما برای آزمون امروز چیست؟گذاری  هدف

 برای آزمون امروز 01گذاری چند از  هدف آزمون قبل 01چند از 

  

 

 

 (1) زبان قرآن ،عربي
 

 ...، نِ،ي، ذوالقَرنَ«هذا خَلقُ اهللِ»

 فارِسيِّ ال التَّلميعِ في األدبِ صِناعةُ

8تا5یهادرس

907تا42هایصفحه

 دقيقه 11

 يقه
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 است؟  در ارتباط مفهومیبا کدام حدیث علوی « حاسِبوا انفسکم قبل ان تُحاسَبُوا» :فرمان نبوی -21

 خداوند مراعات کند و به آن وفادار باشد.  را باعهد خویش ( 1

 که از خود و عملش برای پس از مرگ حساب بکشد.  ی استسک ترین زیرک (2

 . نمایددر هنگام سستی ورزیدن، خود را سرزنش و عتاب کند و طلب بخشش  (3

 های خود را انجام دهد.  ارزیابی هر شب و رسیدگی هفتگی و مرور ساالنة برنامه (4

 توانیم مصدقی برای تولّی در نظر بگیریم؟  را می« ال اله اال اهلل» ثمرة اطاعت از خداوند رحمان کدام مورد است و کدام قسمت از جملة -22

  «ال اله» -« أَشَدُّ حُب ّا لِلَّهِ» ( 1

 «اهلل اال» -« أَشَدُّ حُب ّا لِلَّهِ» (2

  «ال اله» -« یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ» (3

  «اال اهلل» -« یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ» (4

 صورت حقیقی عمل ایشان چگونه ترسیم گردیده است؟ و خورند چگونه بیان شده است  اموال یتیمان را می ،کریم به ستم عاقبت کار کسانی که در بیان قرآن -23

 «إِنَّما یَأکُلونَ فی بُطونِهِم نار ا» –« کَثِیب ا مَهِیلًا» (1

 «إِنَّما یَأکُلونَ فی بُطونِهِم نار ا» –« سَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا» (2

 «الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْم ا» –« عِیرًاسَیَصْلَوْنَ سَ» (3

 «الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْم ا» –« کَثِیب ا مَهِیلًا» (4

 کدام گزینه پیرامون نگاه ادیان مختلف به موضوع حجاب در طول تاریخ، به طور صحیح بیان شده است؟ -24

 هستند. پایبند خود به حجاب و نسبت پوشانندمی را خود سر موی اجتماعات، در حضور امروزه زنان هنگام آیین یهود، با مطابق (1

 اند.شمرده الزمة حضور در خانه را آن و اندکرده تأکید پوشش بر همواره هستند، دین یک حقیقت، و اصل در که الهی، ادیان (2

 است. حقیقی )ع( و مسیحیت مسیح مانده از دستورات حضرتندی به بخش باقیبغرب در دوران اخیر، نتیجة پای زنان حجابیبی (3

 شدند.ظاهر می عمومی هایمکان در کامل پوشش با بودند، زرتشت آیین بیشتر معتقد به اسالم، از ظهور دین که قبل ایرانی بانوان  (4

هـا را   جـد شـما ایـن گونـه لبـاس     »یشان انتقاد کرده بود کـه  اامام جعفر صادق )ع( در پاسخ مدعّی زهد و پارسایی که به زبان طعنه از  -25

 چه پاسخی فرمودند؟ « پوشید نمی

 را به رعایت آن دعوت کرده است.  مؤمنان ،و خداوند است مؤمنانآراستگی از اخالق  ( 1

 آید.  دش میبند متعال آراستگی و زیبایی را دوست دارد و از نپرداختن به خود و خود را ژولیده نشان دادن وخدا (2

 رود، آماده و آراسته باشد.  اش به سوی دوستان خود می خدای تعالی دوست دارد وقتی بنده (3

 امروز ما در شرایط بهتری هستیم و عموم مردم توانایی پوشیدن چنین لباسی را دارند.  (4

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف

 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  ، هدف(1) دين و زندگي های  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
 ؟هیددتوانید پاسخ صحیح ب سؤال به چند سؤال می 01از هر 

 بوده است؟ 01عملکرد شما در آزمون قبل چند از 
 شما برای آزمون امروز چیست؟گذاری  هدف

 برای آزمون امروز 01گذاری چند از  هدف آزمون قبل 01چند از 

  

 

 (1) و زندگي دين

 

 دقيقه 11

 يقه

 دقيقه 11

 شهيتفکر و اند يقه
کارفرجام

 در راه قدم
باخدا،ی...،دوستسفر،آهنگ
ییبایز،یآراستگلتیفض

 یدگیپوش

957تا87هایصفحه
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حجاب است و چه نسبتی بین حجاب  ةام عبارت قرآنی بیانگر فلسفدک« یا أیُّها النَّبیُّ قل إلَزواجکَ و بناتکَ و نساء المؤمنین...»بر اساس آیة  -26

 و عفاف وجود دارد؟ 

 عفاف معلول حجاب است.  – «یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ» (1

 حجاب معلول عفاف است.  – «یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ» (2

 عفاف معلول حجاب است.  – «أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ» (3

  حجاب معلول عفاف است.  – «أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ» (4

دستیابی به علم و آگاهی در قبال مطالعه و تحقیق، معرّف کدام گونه از رابطة میان عمل و جزای آن است و بنابر سخنان رسول خدا )ص(،  -27

 د، چه خصوصیتی دارد؟نکنشینی که در قبر نیز انسان را همراهی می هم

 شود. جدا نمی از او هرگز –قراردادی  (1

 انسان است. مسئول -طبیعی  (2

 شود. جدا نمی از او هرگز –طبیعی  (3

 انسان است. مسئول -قراردادی  (4

 باشند و عقوبت عمل آنان چیست؟  بهره می بینصیب و  بی رتبه تعبیر قرآن کریم چه کسانی در آخ -28

  «دوزخ را برای او قرار خواهیم داد.» -« داوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن.خگویند:  می»( 1

 « هاست. عذاب دردناکی برای آن» -« گویند: خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن. می» (2

 « دوزخ را برای او قرار خواهیم داد.» -« فروشند. سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می» (3

 « هاست. عذاب دردناکی برای آن» -« فروشند. را به بهای ناچیزی می دسوگندهای خو» (4

کنیم و  از کدام آیة شریفه برداشت می را «ستها بیان زیبا و آسان جلوه دادن یک امر و تعمیم آن به همة امت ،های تبلیغ از شیوه»عبارت  -29

 اش چگونه است؟  نماز و روزه ،رود فرسخ می 4کسی که به مسافرتی بیش از 

 دارد.  فردبستگی به مسیر برگشت  - ...« یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا کُتِبَ» (1

 نماز را شکسته بخواند و روزه نگیرد.  - .«..ة إن الصال ةو اقم الصال» (2

 نماز را شکسته بخواند و روزه نگیرد. - «... یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا کُتِبَ» (3

 دارد.  فردبستگی به مسیر برگشت  - ...« ةو إنّ صالة و اقم الصال» (4

 با کدام سخن پیام مشترکی دارد؟ « آرایشت آرامشت را برد / حتی تو از باران گریزانی»بیت  -31

 یک انسان عفیف، از مقبولیت نزد همساالن و جامعه گریزان نیست.  (1

 برد.  را از بین می اجای زیبایی، به جای گرمی بخشیدن به کانون خانواده، عفت و حی عرضة نابه (2

 شده است.  نظاهر او عجی زیباییهای درونی وی است، با  احساسات لطیف زن که بیانگر زیبایی (3

 گرچه عفاف، خصلت هر انسان با فضیلتی، اعم از زن و مرد است، اما وجود آن در زنان و دختران ارزش بیشتری دارد.  (4
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 دقيقه 21

 

                               

 

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. 

31- While Mary and her friend … in the park, their old friend, Sarah, … them. 
1) walked – called  2) were walking – were calling     
3) walked – was calling  4) were walking – called       

32- It seems my son … whenever he is going to have an important exam at school. 
1) shouldn’t sleep good  2) can’t sleep good 
3) can’t sleep well  4) shouldn’t sleep well 

33- It is a tragic situation, and no one will ever know … what happened.   
1) exactly 2) patiently 3) interestingly 4) regularly 

34- I think my grandmother is highly … for a woman of her age because she always spends her time 
playing with children. 

1) energetic 2) familiar 3) domestic 4) ancient 
35- John … a story to explain why he was late again, but nobody believed a word of what he said. 

1) expressed 2) solved 3) invented 4) developed  
36- It is very important that we feel a/an … to help poor families in our neighborhood. 

1) possibility 2) obligation 3) destination 4) ceremony 

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. 

 After graduating from college, Sean Aiken knew he would need to find a job soon. The problem 
was that he wasn’t sure what kind of work he wanted to do.  
   One night at the dinner table, his father encouraged him to do what he liked most. His father said 
he had worked his whole life doing a job he didn’t really enjoy. Aiken wanted a different future. 
That night, he promised himself that he would find something that he was passionate about. 
   Aiken set a goal to try a new job each week for a year. That’s 52 occupations in one year. And he 
did it! One week, as a dairy farmer, he milked cows every morning. Then, in 10 another week, he 
was an astronomer studying the night sky. Aiken’s favorite job, though, was teaching. He learned 
he was happiest when he was helping others. 
   Aiken also learned that it’s OK to not know what you want to do right away. He wrote a book 
about his experiences, and today he tells his story to college and university students. His message? 
You’ll find your perfect job one day. After all, Aiken found his. 

37-  What does the writer mainly want to say in this passage? 
1) It is the best to find a job we enjoy doing.  
2) It is not a good idea to do a job for the whole life. 
3) Being a good teacher needs lots of interest and work. 
4) Teaching university students is a great goal.     

38- The underlined word “occupation” in paragraph 3 is closest in meaning to … . 
1) goal 2) activity 3) experiment 4) job 

39-  By working so many different jobs, Aiken learned that … .  
1) it is better for him to work for his father for a year  
2) he should give college students advice about being a teacher 
3) people should get a job right after graduating from college  
4) he enjoys teaching better than any other occupations  

40- Based on the passage, it can be understood that … . 
1) Aiken was encouraged by his father to write a book  
2) Aiken finally decided to work as a dairy worker for all his life 
3) not knowing what to do at once is all right  
4) setting a goal to do a new job each week is an excellent decision 

 (1)زبان انگليسي 
 

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال دفه

 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  ، هدف(1) زبان انگليسيهای  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 01از هر 

 بوده است؟ 01عملکرد شما در آزمون قبل چند از 
 امروز چیست؟ون مشما برای آزگذاری  هدف

 برای آزمون امروز 01گذاری چند از  هدف آزمون قبل 01چند از 

  

 

 

The Value of 

Knowledge 

Traveling the World 
 4و3هایدرس
991تا29هایصفحه
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PART C: Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes the sentence. Then mark the correct choice on your answer 

sheet. 

41-  Unfortunately, nearly small … of people in the third-world countries are responsible for making key 

decisions. 

1) range 2) bridge 3) value 4) order 

PART D: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice 

on your answer sheet. 

 If you are packing for a picnic in the holidays, choose a spot for your outdoor meal. Nearby parks, 

rooftops, beaches or farmhouse, etc. are ideal choices. First, take a few …(42)… of water, have a map 

of the destination and enough clothes. You may also take some …(43)… of bread and half a kilo of 

cheese. If you go to a place which is already full of people, try to be polite with them and …(44)… 

their values, despite the differences that exist between you and them. As for your lunch, rice is a 

suitable choice because it is the most …(45)… Iranian food. Be careful about the nature and trees, 

because the lives of people in any …(46)… directly depends on the oxygen that the trees make. 

42-  1) bottles  2) kilos 3) bags  4) pieces 

43-  1) loaves 2) glasses  3) slices  4) cups 

44-  1) vary 2) imagine 3) respect 4) find 

45-  1) continental 2) quick  3) popular 4) probable 

46-  1) century 2) society 3) candle 4) ruler 

PART E: 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. 

 Once, the traditional British holiday was a week at the seaside –– either in the UK or somewhere 

with more reliable weather like the Mediterranean. But recently, holidaymakers have been looking 

for a different holiday experience. Perhaps inspired by wildlife documentaries on television, tourists 

have been flocking to places like Kenya and South Africa for safaris and bush camp holidays. 

Interest in China has been growing, too. About half a million UK tourists have visited China on 

cultural tours since the 2008 Olympic Games. Meanwhile, tour companies have been promoting the 

traditional package holiday with a new twist to attract more customers –– but with mixed results. 

 One holiday operator has filled all the places on its spa holidays in Spain for this season, but they 

have sold only half of their available luxury breaks in Egypt. 

 One of the most notable changes is that the older generation of British holidaymakers has been 

traveling like never before. The number of holidaymakers over 60 has doubled in the last three 

years. Cruise destinations in the Caribbean or even to Antarctica are no longer just for young 

adventurers. 

47-  What does the passage mainly discuss? 

1) Tradition and modernity 2) Tourism on the rise in the UK 

3) A change in a traditional pattern 4) The older generation of British holidaymakers 

48- All of the following are mentioned as places that have gained more attraction for UK 

holidaymakers than before EXCEPT … . 

1) China 2) Egypt 3) Kenya 4) South Africa 

49- Which of the following could best be concluded from the passage? 

1) The 2008 Olympic Games were held in an East Asian country. 

2) British people are very much interested in athletic games than culture. 

3) Most British people go abroad for swimming in the sea or spending time at the seaside. 

4) The habits of the older generation in Britain were healthier than those of  the younger generation. 

50- According to the passage, Antarctica used to have not much attraction for … . 

1) young British holidaymakers 

2) people of the older generation in the UK 

3) those involved in arranging tour destinations 

4) people living in European countries other than the UK 

 سؤاالت آشنا )گواه( -1زبان انگليسي 
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f ةتابع با ضابط - 51 (x) x 3 fاگر  .مفروض است 1 ( ) f ( a) f ( )  1 2 2   كدام است؟  aآنگاه مقدار  ،باشد 0

1 (1
8   2 (

1
4   3 (2

5   4( 
3
7   

y  به معادلةعرض رأس سهمي  - 52 x x  22   كدام است؟  1

1 (7
8   2 (

7
8   3 (1

4   4 (
1
4   

yنمودار سهمي به معادلة  - 53 x x   2 4   ؟ كند نميمحورهاي مختصات عبور  ةاز كدام ناحي 1
  چهارم) 4  سوم) 3  دوم) 2  اول) 1

xنامعادلة  - 54 x
x x




 

3

2
4 0

5 4
  ، براي چند عدد طبيعي برقرار است؟ 

  صفر) 4   3) 3   2) 2  شمار بي) 1

yنمودار سهمي  - 55 x yمعادلة  هتر از خط ب پايين (a,b)در بازة  2 x 6  بيشـترين مقـدار    .قـرار دارد
b a  كدام است؟  
1 (6   2 (3   3 (8   4 (5   

fدر تابع  - 56 {( , ), ( ,a ),(a, ), ( , )} 21 3 4 4 0 fاگر  4 (f (a)) a ،آنگاه براي  باشدa  چند مقدار مختلف وجود دارد؟  
  شمار بي) 4   2) 3   1) 2  صفر) 1

اگر  - 57
| x | x

f (x)
x m x

  
  

2
1 2

2
و
و

برابـر بـا كـل     fچقدر باشـد تـا بـرد تـابع      m، حداقل مقدار باشد 

  مجموعة اعداد حقيقي باشد؟ 
1 (4   2 (5   3 (6   4 (7   

,با استفاده از ارقام  - 58 , , , ,1 2 3 4 5  5و  1طوري كـه در آنهـا ارقـام     توان ساخت به چند عدد شش رقمي مي 6
  ؟نباشندكنار هم  2و  3كنار هم باشند ولي ارقام 

1 (144   2 (136   3 (54   4 (96   
داور  2داور آلماني و  3اني، داور اير 4نفرة داوران از بين  5در يك دوره مسابقات ورزشي قرار است كميتة  - 59

  د كدام است؟ نايراني باش ،هاز اين كميت داور 2هايي كه حداقل  تشكيل شود. تعداد حالت يروس
1 (105   2 (106   3 (125   4 (126   

ت كه در آنهـا بـين دو   توان ساخ حرفي مي 5و بدون تكرار حروف، چند كلمة » خانه پست«با حروف كلمة  - 60
  فقط يك حرف آمده باشد؟ » ت«و » پ«حرف 
1 (180   2 (360   3 (120   4 (240   

 cو  b اشخاصجلوتر از  aطوري كه شخص  توانند در يك صف قرار گيرند به شش نفر به چند طريق مي - 61
  در صف قرار گيرد؟ 

1 (720   2 (480   3 (360   4 (240   

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

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

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

 

  دقيقه 30  )1رياضي (
  

  

ها/  ها و نامعادله معادله
تابع/ شمارش، بدون شمردن

  / آمار و احتمال
از ابتداي سهمي تا  4فصل 

  7پايان فصل 
   170تا  78هاي  صفحه

  م محاسباتمحل انجا
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آمـد، يـك سـكه پرتـاب      4آمد يك تاس ديگر و اگر كوچكتر از  4تر از  اگر بزرگ .كنيم يتاسي را پرتاب م - 62
  اين آزمايش چند عضو دارد؟  اي فضاي نمونه .كنيم مي

1 (10   2 (18   3 (19   4 (24   

  چند عضو دارد؟ » باشد 19شده بزرگتر از  وضرب اعداد ر حاصل«پيشامد  ،تاس دو پرتاب همزمان در - 63
1 (6   2 (7   3 (8   4 (9   

كـدام توصـيف در مـورد پيشـامدهاي ارائـه شـده        ،باشند Sاي  هايي از فضاي نمونه پيشامد Bو  Aاگر  - 64
 است؟  نادرست

Aپيشامد  )1 B دهد كه حداقل يكي از دو پيشامد رخ بدهد.  وقتي رخ مي  
A) پيشامد 2 B دهد كه دو پيشامد با هم رخ بدهند.  وقتي رخ مي  
A) پيشامد 3 B دهد كه پيشامد  وقتي رخ ميA  رخ بدهد و پيشامدB  .رخ ندهد  
A)پيشامد  )4 B) (B A)  پيشامد با هم رخ ندهند.  دهد كه دو وقتي رخ مي  

Aفرض كنيد  - 65 {x N | x | }   2 Bو  3 {y Z | y | }   3 2 را  Bاگر عضوي از مجموعة  ؛14
  هم باشد؟  Aانتخاب كنيم، چقدر احتمال دارد كه عضو 

1 (4
11   2 (2

9   3 (1
3   4 (4

9   

كنيم، با چه احتمالي در عدد انتخاب شده رقم  رقمي يك عدد به تصادف انتخاب مي 3 طبيعي از بين اعداد - 66
  شود؟  تكراري ديده مي

1 (/0 28   2 (/0 36   3 (/0 44   4 (/0 50   

,اعداد  - 67 , , ...,1 2 3 كـدام   ،دهيم. احتمال آنكه ارقام زوج يك در ميان باشند را به تصادف كنار هم قرار مي 7
  است؟ 

1 (1
35   2 (3

35   3 (2
7   4 (1

5   

قرمز وجود دارد. سه مهره بـه تصـادف از كيسـه خـارج      ةمهر 3مهرة سفيد و  4 ،سبز ةمهر 5اي   هدر كيس - 68
  است؟  متفاوتهاي خارج شده  با كدام احتمال، رنگ مهره .كنيم مي

1 (5
22   2 (3

11   3 (7
22   4 (4

11   

  ؟ استصحيح  »نمونه«كدام گزينه در مورد تعريف  - 69
  گيرد.  مييك يا چند ويژگي آنها تحقيق صورت  ةبارتمام افراد يا اشيايي كه در ةموعمج) 1
  تعداد اعضاي جامعه) 2
  شود.  ميكه براي مطالعه انتخاب بخشي از جامعه ) 3
  اي از اعداد، ارقام و اطالعات است.  مجموعه) 4

  ......... برخالف .............. يك متغير ................ است.  - 70
  بدن ـ كمي پيوسته ةدرختان ـ شاخص تود ةقطر تن) 1
  متر ـ كيفي اسمي انواع وضعيت هوا ـ ميزان بارندگي برحسب سانتي) 2
  ـ شدت بارندگي ـ كيفي ترتيبي ها در هوا ت آاليندهغلظ) 3
  گسستهنوع آاليندگي هوا ـ ميزان دماي هوا ـ كمي ) 4

  محل انجام محاسبات
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 دهد؟، كدام مورد رخ ميدانهنهانگياه  نوعي هايهاي هوايي در برگمنظور بازشدن روزنهبه - 71
  .يابدمي كاهش آب پتانسيل روزنه، نگهبان تةدنبال انباشت مواد نامحلول در ياخبه )1
  دهد.مي افزايش را هاآن اسمزي فشار روزنه، نگهبان هايتهدر ياخ نور با تحريك انباشت ساكارز )2
  شود.آن وارد مي به مجاور هايياخته از آب روزنه، نگهبان هايتههاي پتاسيم و كلر از ياخبا خروج يون )3
 .شودياخته مي عرضي گسترش از مانع روزنه، نگهبان ةتهاي پشتي و شكمي در ياخاختالف ضخامت ديواره )4

 كند؟  درستي كامل ميزير را به عبارت، چند مورد - 72
  »…داراي ريشه،  دانهنهانجايي مواد در گياهان  در هر نوع فرايند بارگيري مربوط به جابه«  

 كند.  هاي فاقد پروتوپالست حركت مي آب به سمت ياخته) الف
 كند.  مواد وارد شده به آوند، در جهات مختلف حركت مي) ب
  ش اصلي را در انتقال مواد ورودي به آوند برعهده دارد. نق ،تعريق) ج
 ) صفر 4   3) 3   2) 2   1) 1

  ، درست است؟ هاي معبر داراي ياخته دانه گياهان نهان هكدام گزينه دربار - 73
  باشند. اي در اطراف پروتوپالست خود مي ياخته ةد ديوارجاوشكل، Uهاي ياخته همانند )1
 تواند صورت پذيرد. مينها در مسير آپوپالستي،  اين ياخته هانتقال آب و مواد محلول از ديوار) 2
  زا قرار ندارند.  ريشه ةاليهاي  هاي درون پوست (آندودرم)، در مجاورت ياخته برخالف ساير ياخته) 3
 شود.  هاي معبر انجام ميشكل همانند ياخته Uهاي  ) عبور آب و مواد محلول از درون پوست، توسط ياخته4

 است؟ مناسب  كدام گزينه براي تكميل عبارت زير، - 74
  »…د كه نشو هايي نمايان مي ياخته ،دانهنهانبا برداشتن پوست درخت «  

  د.نشو ميناي  دهند، باعث رشد قطري گياهان دولپه اي را تشكيل مي پنبه هايي كه بافت چوب همانند ياخته) 1
 د. نشو مشاهده مي دولپهگياهان  ههايي كه در حفاظت از مريستم نزديك نوك ريشه نقش دارند، در ساق ياخته همانند) 2
 دهند.  هايي را دارند كه پروتوپالست خود را از دست مي باشند، توانايي توليد ياخته هاي مريستمي كه منشأ ساخت عدسك مي ) برخالف ياخته3
  كنند.  هاي جديدي را به گياه اضافه مي خود بافت هايياختهدر پي تقسيم  ،شوند ها محافظت مي هاي جوان جوانه ي كه توسط برگهاي همانند ياخته) 4

هاي ديگري نيز وجود  هاي اين بافت، ياخته ترين ياخته برعهده دارد، عالوه بر اصليعلفي دولپه  گياهبافتي كه ترابري مواد را در  هدر سامان - 75
  هاي غيراصلي، درست باشد؟  در ارتباط با اين ياخته تواند نميگزينه  دارد. كدام

 كنند.  هاي مجاور منتقل مي مواد مغذي را از راه پالسمودسم به ياخته) 1
 مواد را انجام دهند. ةتوانند كارهاي متفاوتي مانند ذخيرها مي) اين ياخته2
  ارند.، توانايي انجام تقسيم را دهاهياختاين از گروهي ) 3
 گيرند.  عناصر آوندي، در توليد پارچه و طناب مورد استفاده قرار ميبا با داشتن اندازه و شكلي مشابه ) 4

 طور صحيح بيان شده است؟ درستي يا نادرستي عبارات به هدر رابطه با مواد دفعي بدن انسان، كدام گزينه دربار - 76
  » …توان گفت  وليد شده در بدن انسان ميمواد دفعي ت … هدر بدن انسان سالم و بالغ، دربار«  
  شوند.  از طريق ادرار از بدن دفع ميادرار، در نهايت  هكنندجمع مجرايهاي گرديزه يا  به كمك ياخته -هالف) هم  
   شوند.ها منتقل ميبه كليه از طريق جريان خون ساخته شده و هايي در كبدواكنشدنبال به -ي ازگروهب) فقط   
  شود.  ايستايي بدن به هم خورده و بيماري ايجاد مي هم ،ها در بدن در صورت افزايش مقدار آن -بعضي ازج) فقط   

 نادرست  - درست - درست) 2    نادرست  - نادرست - درست) 1
 درست  - درست - نادرست) 4    نادرست  - درست - نادرست) 3

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  بنويسيد: خود را 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 

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

 

  دقيقه 20  )1( شناسيزيست

گردش مواد در بدن/ تنظيم 
اسمزي و دفع مواد زائد/ از 

ياخته تا گياه/جذب و 
  مواد در گياهانانتقال 

از ابتداي ساختار  4فصل 
بافتي قلب تا پايان فصل، 

  7و  6، 5هاي  فصل
   111تا  51هاي  صفحه
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 كدام مورد براي تكميل عبارت زير مناسب است؟  - 77

 ...............» هاي  باكتري نيتروژن ............... هكنند هاي تثبيت باكتري«  

  كنند.  ساز، الزاماً به صورت همزيست با گياهان زندگي مي نيترات -) برخالف1
 پردازند.  ساز، با جذب نيتروژن جو به توليد نوعي يون مثبت مي آمونياك -) همانند2

  كنند.  براي گياهان توليد مي استفاده دار قابل ساز، تركيبات نيتروژن نيترات -) همانند3
  دهند.  ساز، محصوالت توليدي خود را فقط پس از مرگ در اختيار گياهان قرار مي آمونياك -) برخالف4

 كند؟  طور صحيح تكميل مي كدام گزينه، عبارت زير را به - 78

  »…توان گفت  ، مي…ار كه دراي از مراحل تشكيل ا در ارتباط با هر مرحله«  
 . نقش دارندر اين فرايند(ها) د نيز خارج از آنهاي  هاي پوششي نفرون، ياخته عالوه بر ياخته -گيرد صورت فعال صورت مي بيشتر موارد به در) 1

   كنند. فرشي عبور مي پوششي سنگ هياخته از دو اليبراي ورود به كپسول بومن مواد  -گيرد قطعاً بدون نياز مستقيم به انرژي زيستي صورت مي) 2
  يابد.  خون ميزان هيدروژن در ادرار به اين روش افزايش مي pHدر اثر كاهش  - دهند ريزپرزها ميزان آن را افزايش مي) 3
 دهد.  هاي پوششي، ميزان آن را افزايش مي حضور ريزپرزهاي ياخته - شوند ) مواد براساس اندازه وارد گرديزه مي4

 اين جانوران صحيح است؟  ههمه شود، چند مورد، دربار دار، خون فقط از طريق يك رگ از قلب خارج مي ان مهرهدر برخي از جانور - 79

  يابد.  ها به خون افزايش ميآنه الف) در شرايطي بازجذب آب از مثان  
  ست. نيكارآمد  جانوران اينب) تبادل گازها از طريق سطوح تنفسي   
  كند.  بار از قلب عبور مي يكفقط  دن هميشهبار گردش در ب ج) خون ضمن يك  

   صفر) 4   3) 3   2) 2   1) 1

 كند؟  طور صحيح تكميل مي كدام گزينه، عبارت زير را به - 80

  » ……مشخص شده است،  …… هاي كه با شمار قلب است، دريچه مرتبط با هاي در شكل مقابل كه مربوط به دريچه«  
 نوار قلب بسته است.  Pموج  ام ثبت، هنگ4ه شمار هبرخالف دريچ - 3) 1

 شود.  باز مي ،، به دنبال افزايش فشار خون بطن چپ3همانند دريچه شماره  - 4) 2

 هايي به ديواره بطن چپ متصل شده است.  ، توسط رشته2برخالف دريچه شماره  - 1) 3

  است.  اكسيدكربن دي بااليي ازر يدادر تماس با خون داراي مق، 1ه شمار ههمانند دريچ - 2) 4

سـاكاريد   گلوكز را بـه شـكل پلـي    شركت ودار  با گياهان دانه هايزيست هم تريني است كه در يكي از معمولانجاندار صهكدام گزينه مشخ - 81
 د؟ نكن گليكوژن ذخيره مي

  كنند. ) با تثبيت نيتروژن، نياز گياه را به اين عنصر برطرف مي1
 دهند. رگ نوعي گياه، تثبيت نيتروژن را انجام مي) درون ساقه و دمب2

  توانند وارد بافت آوند چوبي شوند. اي گياه، مي ) با نفوذ به درون بافت زمينه3
 ريزند. طور مداوم مي هاي آن به ) بر روي سطحي از اندام گياه قرار دارد كه گروهي از ياخته4

 ، صحيح است؟»ددهكه سرعت جريان آب را افزايش مي غشا از عرضعبور آب  ةدكنن پروتئين تسهيلهر «در ارتباط با كدام گزينه  - 82

  شود. آن باز مي ةچآبي، دري ) در صورت وقوع كم1
  كند. ها در ساختار غشا تغيير مي ) در شرايطي، تعداد آن2
  است. ها ياخته اطراف مايع) يك سطح آن همواره در تماس با 3
 گيرند. ياخته قرار مياطراف سيتوپالسم  ) پس از توليد همواره در ساختار غشاي4



 14: ةصفح                                          دهم تجربي ةاختصاصي پاي  ارديبهشت 31آزمون  - )7(پروژة 

 كند؟  درستي كامل مي  كدام گزينه، عبارت زير را به - 83

  »…… نيستتوانند به سرعت، كمبود مواد مغذي خاك را جبران كنند، ممكن  كودهايي كه مي«  
  كنند.  هاي وراثتي شركت مي ها و مولكول داراي عناصري باشند كه در ساختار پروتئين) 1
  جانداران تشكيل شده باشند.  ةبقاياي در حال تجزياز ) 2
 ) در رشد سريع گياهان آبزي نقش داشته باشند. 3
 وارد كنند.   ) به خاك و محيط زيست آسيب4

  » …… ةشكل مقابل، نشان دهند« كند؟  يكامل م يدرست عبارت مقابل را به نهيكدام گز - 84
  است.  اناهيدر گ يا توده انيجر ةكنند جاديعامل ا تنها) 1
    دارد. اندكي نقش ،خام ةريدر صعود ش اهانيگ شترياست كه در ب ي) عامل2
  ها است.  به برگ شهياز ر يچوب يخام در طول آوندها رةيانتقال ش ي) عامل اصل3
 .شود يم جاديا يچوب يبه آوندها يمعدن يها ونيانتشار  ياست كه تنها در پ يا شهي) فشار ر4

   ……كنند، همانند  زندگي مي ……كه در  نيتروژن ههاي تثبيت كنند باكتري - 85
 كنند.  از محصوالت فتوسنتزي خود و گياه استفاده مي ،ها برخي قارچ -هايي از پيكر آزوال بخش) 1
  سانند. بر را به گياه شدهنيتروژن تثبيتتوانند نميهاي همزيست با گونرا،  باكتري -صورت آزاد خاك به) 2
  هستند. طي فتوسنتز فاقد توانايي توليد مواد آلي از منابع معدني  ،خي گياهانبر - نخود هريش  گرهك) 3
 كنند.  برخي گياهان انگل، بخشي از مواد غذايي خود را از گياه فتوسنتز كننده دريافت مي - سطح ساقه گونراروي ) 4

 است؟ ايداراي چه مشخصه ،داريقه تهياخ رخالفب منفذ ةدسازن تهياخ دارند، ايويژهمواد  انتقال نهمهرگان كه سامايدر نوعي از ب - 86
  داراي بيش از يك تاژك است. ب)                شود. فقط در سطح دروني بدن يافت مي الف)  
  .با سطح بيروني بدن ارتباط دارد د)                 . است بدن مياني رهمحل خروج آب از حف ج)  

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

   …… ،كنند تامين مي ……واد مورد نياز خود را گياهاني كه م - 87
  ، تامين كنند. انگياهاين هاي درون خاك  اين مواد را از بخش ممكن استاز طريق ساير گياهان ـ ) 1
  خوار زندگي كنند.  گياهان حشرهبرخي ها ـ ممكن نيست در محلي مشابه با  باكتري كمكبه) 2
 اند.  هاي خود را براي شكار تغيير داده ام برگ) عالوه بر فتوسنتز به وسيله شكار ـ تم3
 اند. ) از طريق نفوذ در آوند ساير گياهان ـ فاقد رنگ زرد4

  دارند.  …با يكديگر  …از نظر  …در بررسي خون انسان،  - 88
     تفاوت  -سيتوپالسمهاي  دانه بودنروشن يا تيره - ها ها و نوتروفيل ائوزينوفيل) 1
  شباهت  - سيتوپالسمهاي  دانه هانداز - ها ها و لنفوسيت بازوفيل) 2
                                   بنيادي ـ تفاوت   منشأ ياخته - ها ها و مونوسيت ) گرده3
 شباهت -در هر ياخته تعداد هسته -ها ها و لنفوسيت ) مونوسيت4

  درست است؟  ،»خون موجود در هر سياهرگ بدن انسان« رابطه بادر  چند مورد - 89
  كند.  دار را حمل مي نيترون ئدقادير ناچيزي گلوكز و مقادير فراواني مواد زام) الف
 بيشتر است.  بدن سرخرگهر آن نسبت به خون  اكسيد در ديكربن  ميزان) ب
  شود.  هاي سياهرگي تسهيل مي حركت آن به سبب وجود دريچه) ج
 ) صفر 4   3) 3   2) 2   1) 1

  هستند؟ مشترك ايهمشخص چه در دانه،نهان گياه يك برگ در يپوشش بافت ةتهاي تمايز يافياخته مهه - 90
  .كنندتوليد ميدر سطح خود را  پوستك) 1  
  .دارند خود مجاور هايياخته به نسبت بيشتريسيتوپالسم  )2  
  .درون سيتوپالسم خود هستند سبزديسه نامواجد اندامكي به )3  
  ها منتقل شوند.هاي آناه پالسمودسمتوانند از ر) مواد مغذي و تركيبات ديگر مي4  
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mبـا تنـدي ثابـت     N40 افقي بـه بزرگـي   تحت تأثير نيروي kg20جسمي به جرم  ،مطابق شكل زير - 91

s
ـ  4 روي  رب

Fنيروي  ، اندازةلحظه كند. اگر در يك حركت مي افقي يسطح
  در همان جهت جايي بعد از چند متر جابه ،برابر كنيم 5را، 

 ؟ شود برابر مي 2تندي جسم 

1( 3   

2 (6   

3( 8    

4( 12   

mاولية با تندي  كه اي را گلوله - 92
s

ـا تنـدي    در برگشـت  ،كنيم طرف باال پرتاب مي در راستاي قائم به و از سطح زمين 20 ب

m
s

 تندي گلوله اختالف اندازة صورت در اينمقاومت هوا در طول مسير ثابت باشد، اگر كار نيروي  كند. خورد ميبه زمين بر 16

4/در مسير رفت و برگشت در ارتفاع  )Nتقريباً چند متر بر ثانيه است؟  ،از سطح زمين متري 1 / g )
kg

3 1 7   و10

1( /3 4   2 (/4 5   3( /6 8    4( /7 2   

به آب را از عمق چاهي از حال سكون  kg180 ،در هر يك و نيم دقيقه، W1500 ورودي توان با يك پمپ آب - 93

mباال آورده و با تندي  m40 اندازة
s

N(gبازدة اين پمپ چند درصد است؟  .كند به بيرون پرتاب مي 5 )
kg

 10  

1( 45   2 (50   3( 55    4( 70   

دو قسمت آهني و مسي تشكيل شده است، در دمـاي صـفر   كه از  m4 اي به طول مطابق شكل زير، ميله -94

 ميلـه بـه انـدازة   طـول   ،C100بـه انـدازة    ميله در اثر افزايش دماي يكنواخت درجة سلسيوس قرار دارد. اگر

/ mm6 /طــول ميلــه از جــنس مــس اســت؟ ( از چنــد درصــد افــزايش يابــد، 3
K

   5 11 2 10¸ÀA  و

/
K

   5 11 8 10u¶( 

1( /37 5     2 (/62 5   

3( 25      4( 75   

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

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

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

 

  دقيقه 35  ) 1فيزيك (
  
  

  ن/ دما و گرماكار، انرژي و توا
و انرژي  از ابتداي كار 3فصل 

  4جنبشي تا پايان فصل و فصل 
   120تا  61هاي  صفحه

محل انجام محاسبات  
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0/مساحت آن  ،افزايش دهيم صورت يكنواخت به اگر دماي يك صفحة فلزي را -95  .يابد درصد افزايش مي 02

 كند؟  تغيير مي تقريباً چند درصد فلزيچگالي اين صفحة در اين مدت 

1( /0 0/) 2  يابد.  درصد افزايش مي 03   يابد.  درصد كاهش مي 03

3( /0 06 0/ )4  يابد.  درصد افزايش مي    يابد.  درصد كاهش مي 06

آهني به  ةقطع اگر در حال تعادل گرمايي است. آب با دماي  g500حاوي  g800ظرفي مسي به جرم  -96

 طي ايـن فراينـد   . اگررسد مي C20 مجموعه به دماي تعادل ،كنيم  آبرا وارد  C120و دماي  g600جرم 

صورت گرماي ويژة  در اين ،كند  برابر گرمايي باشد كه ظرف مسي دريافت مي 7 ،كند گرمايي كه آب دريافت مي

Jcكدام است؟ ( SIدر ظرف مسي
kg. C




4200JA  وJc
kg. C




400¸ÀA .و اتالف انرژي نداريم( 

1( 320   2 (360   3( 375    4( 400   

اگر بـه مجموعـة آب و يـخ     .ددارحالت تعادل قرار  در g500به جرممخلوطي از آب و يخ  ظرف عايقيدر  -97

/طور يكنواخت  به kJ44 داخل ظرف چند  ةرسد. جرم يخ اولي مي C5به  تعادل مجموعهدماي  ،گرما دهيم 1

F(گرم بوده است؟ 
JL

kg
  3336 10 ،Jc

kg.K
 4200JA .و اتالف انرژي نداريم( 

1( 50   2 (100   3( 150    4( 200   

. اگر درس مي C100به  گرما بدهيم، دماي آب kJ400درجة سلسيوس  صفر با دماي اگر به مقداري آب -98

kJ465 با دماي گرما به همان مقدار آب C40 شود؟  چند گرم از آب بخار مي ،بدهيمV
kJ(L )
kg

 2250   

1( 50   2 (100   3( 150    4( 300   

 كدام گزينه صحيح است؟  -99

  است.  رسانشاي از انتقال گرما به روش  نمونه ،هاي مختلف بدن گرم و سرد شدن بخش )1

  . رسد ر مينظ  به فلزي سردتر ةلول ،دما هستند لمس كنيم فلزي سرد را كه هم ةاگر يك تير چوبي و يك لول) 2

  كنيم.  سنج نوري استفاده مي هاي فروسرخ از ابزاري موسوم به تف براي آشكار سازي تابش )3

  دارند.  يتابش الكترومغناطيس C500اجسام فقط در دماهاي باالتر از  )4

 هاي زير درست است؟  چه تعداد از گزاره - 100

  هاي آزاد است.  گرما به طريق رسانش، الكترون انتقال عاملترين  مهم ،الف) در فلزات

  . باشد مينسيمي از سوي ساحل به سمت دريا  دليل وزشپديدة همرفت  ،هنگام شب و ب) در ساحل دريا

  دهد.  سريعتر رخ مي در آن انتقال گرما به طريق همرفت ،پ) هر چه ضريب انبساط حجمي يك شاره كمتر باشد

 شود.  خنك مي ،قوري با رنگ سياه همان آب درون سفيد زودتر ازقوري با رنگ  ونت) آب داغ در

1( 1   2 (2   3( 3   صفر )4   

محل انجام محاسبات  
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كنـد.   ) عبور ميAشده (نقطة  از وضعيت نشان داده vبا تندي متر 25/1، آونگي به طول زيرمطابق شكل  - 101

تا ريسمان بتواند به وضعيت افقي برسد؟ (از مقاومت هـوا صـرف نظـر     چند متر بر ثانيه باشد vترين مقدار  كم

210شود،  mg
s

  37و 0 6sin /( 

1( 2    2( 2 5   

3( 5    4( 4   

اي برحسب متر بر ثانيه باشد تا با تلف شدن نيمي از انـرژي   داراي چه تندي Aدر نقطة  mجسمي به جرم در شكل زير،  - 102

210شود؟  Aدر نقطة  اش نصف تندي  تندي آن B، در نقطة Bا ت Aدر مسير  )A نقطه (در جنبشي اولية آن m(g )
s

 

1( 4  

2( 8  

3( 16  

4( 32  

3Aو ضريب انبساط طولي  BLو  ALترتيب  بههاي اولية  دماي دو ميله با طول - 103 B    ترتيـب   را بـه

C400  وC600 اگر افزايش طول دو ميله برابر باشد، نسبت دهيم.  افزايش ميA
B

L
L

(تغييـر   كدام اسـت؟  

   دهد.) حالت رخ نمي

1 (2
9  2 (1

2   3 (2   4 (9
2   

 كنـيم و سـپس دمـاي ظـرف و مـايع را      طور كامل پـر مـي   مايعي به ةوسيل را به 3100cmظرفي به حجم  - 104

50 طور يكنواخت همزمان و به C 2دهيم. اگر ضريب انبساط سطحي ظرف  افزايش مي
برابر ضريب انبساط  3

 ريزد؟  مايع از ظرف بيرون ميمتر مكعب  حجمي مايع باشد، چند سانتي

1 (/1 5  2 (/1 2  3 (/0   ) صفر4 5

طـور   بـه  W3 قرار گرفته اسـت، بـا آهنـگ ثابـت     گرماگير ةگرم كه در يك وسيل 300از جسمي به جرم  - 105

اين  ةايم. اگر نمودار تغييرات دماي اين جسم برحسب زمان به شكل زير باشد، گرماي ويژ گرما گرفته يكنواخت

Jجسم چند 
kg.K

  دهد.) (جسم در اين مدت تغيير حالت نمياست؟  

1 (48/0  
2 (8  
3 (400  
4 (480  

 ه اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.پاسخ دادن ب - سؤاالت آشنا

H= cm80

A

B

20

5

( C)�

t(min)

0

30

0

محل انجام محاسبات  
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اي خالي  ها حفره ولي درون يكي از آن ؛هاي مساوي دارند در نظر بگيريد كه شعاع را جنس فلزي هم  دو كرة - 106

ها در مقايسه با هـم چگونـه    انرژي گرمايي مساوي بدهيم، شعاع آن طور يكنواخت به وجود دارد. اگر به دو كره

  كند؟ تغيير مي

  دو كره، افزايش شعاع برابر است. ) براي هر 1

  است. تر  اي كه حفره دارد، افزايش شعاع كم ) براي كره2

  تر است. ه دارد، افزايش شعاع بيشاي كه حفر ) براي كره3

  تر از كرة توپر باشد.  تر يا كم دار بيش ) بسته به محل و شعاع حفره ممكن است افزايش شعاع كرة حفره4

را  C80گرم و دماي 100ز به جرم است. يك قطعه فل C20 با دماي گرم آب 200گرماسنجي محتوي  - 107

Jبرسد، ظرفيت گرمايي گرماسنج بـر حسـب   C22به  مجموعه كنيم. اگر دماي تعادل وارد آن مي

C0   كـدام

Jc(است؟ 
kg. C

 0400q±Î وJc
kg. C

 04200JA نظر كنيد.) و از اتالف انرژي مجموعه صرف 

1 (640   2 (320   3 (850  4 (470   

 پـس از ايجـاد تعـادل    ،مخلـوط كنـيم   C24 با دمـاي  گرم آب 100را با  C0با دماي گرم يخ  50اگر  - 108

calماند؟ (گرماي نهان ذوب يخ  چند گرم يخ باقي مي گرمايي / g80، گرماي ويژة آبcal / g. C1   و تبـادل

  ناچيز است). محيطبا  گرمايي ظرف

  30) 4  20) 3  10) 2  صفر) 1

  است؟ نادرستكدام عبارت دربارة تبخير سطحي يك مايع،  - 109

    افتد.  ) تبخير سطحي مايع در هر دمايي اتفاق مي1 

  يابد. مي ) با افزايش فشار هوا، آهنگ تبخير سطحي افزايش2

    يابد. ) با افزايش دما، آهنگ تبخير سطحي افزايش مي3

  يابد. ايش سطح آزاد مايع، تبخير سطحي آن نيز افزايش مي) با افز4

   ؟نيستكدام عبارت درست  - 110

  كند. را زياد مي  ، حجم فضاي داخلي آنبه شكل استوانه ) افزايش دماي يك لولة مسي1

  اي به نقطة ديگر است. ) تابش، سريعترين راه انتقال گرما از نقطه2

  انتقال گرما در خأل است.) انتقال گرما از طريق همرفت، تنها راه 3

  ) ضريب انبساط طولي يك جسم جامد تقريباً نصف ضريب انبساط سطحي آن است.4

محل انجام محاسبات  
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 ؟ استاز مطالب زير درست  چه تعداد - 111

  . كرداز روش اسمز استفاده  توان مي زدايي آب دريا و تهيه آب شيرين الف) براي نمك

  د. ها وجود دارن ميكروب ،كربن  ب) در آب تصفيه شده از هر سه روش تقطير، اسمز معكوس و صافي

  است.  NOگاز بيشتر از  CO2پذيري گاز  پ) در فشار يك اتمسفر و در هر دمايي، انحالل

 . هاي بدن است ها در مايع احساس خستگي به دليل كاهش چشمگير يون ،پس از انجام يك فعاليت بدني سنگين يا پس از مدتي دويدنت) 

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

 ؟ كنند گيري مي هاي اشاره شده در ميدان الكتريكي جهت از مولكول چند مورديك از موارد زير توصيفي از يك مولكول است. با توجه به آنها،  هر - 112

   سنگ و گاز طبيعي هاي هيدروژن، زغال فراوردة مشترك سوختن سوخت) الف

  شود مي موجب مسموميت تنفسي كه در اثر سوختن ناقص گاز طبيعي در بخاري توليديب) گاز 

  ترين تركيب هواكره فراوانپ) 

 حالل الكت) 

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

 است؟  نادرستكدام مقايسه  - 113

   هيدروژن سولفيد هاي  نيروي جاذبه بين مولكول  هاي آب نيروي جاذبه بين مولكول )1

BaSO4 BaSOهاي  جاذبه آب با يون) 2 H O
4 2

2
nj  Âº ¼Ä  kº ¼ÃQ  nj  Âº r»nkÃÀ  kº ¼ÃQ   

  و آب استونهاي  نيروي جاذبه بين مولكول هاي يد و هگزان  نيروي جاذبه بين مولكول) 3

MgSOهاي  قدرت جاذبة آب با يون) 4 H O
MgSO


4 2

42
nj  Âº ¼Ä  kº ¼ÃQ  nj  Âº r»nkÃÀ  kº ¼ÃQ   

 

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

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

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

 

  دقيقه 20  )  1( شيمي

ردپاي گازها در زندگي/ آب، 
  آهنگ زندگي

هاي  از  ابتداي واكنش 2فصل 
شيميايي و قانون پايستگي جرم

   3تا پايان فصل و فصل 
   122تا  61هاي  صفحه
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 اند، چه تعداد تراوا از يكديگر جدا شده يمهدهد و توسط غشاي ن هاي برابري از آب دريا و آب مقطر را نشان مي با توجه به شكل زير كه حجم - 114

 ؟ است نادرستهاي زير  از عبارت

  يابد.  الف) با گذشت زمان، ارتفاع ستون سمت چپ كاهش مي

  . نداردنياز به مصرف انرژي  براي انجام خودي است و ه، خودبصورت گرفتهب) فرايند 

  ين كاربرد دارد. دهد كه در توليد آب شير پ) فرايند اسمز معكوس را نشان مي

 محلول رقيق به محلول غليظ است.  سوي هاي حالل (آب)، از مولكول جايي برايند جابهت) 

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

1ليتر را تقريباً چقدر و چگونه تغيير دهيم تا با  4به حجم  )يندر مقياس كلو( دماي يك نمونه گاز - 115
 شدن فشار آن، حجم آن تغيير نكند؟  12

 كاهش %92) 4  افزايش %92) 3  كاهش %8) 2  افزايش 8% )1

 است؟ نادرستهاي زير  از عبارت چه تعداد - 116

  كنند.  هاي حل شونده، ماهيت خود را در محلول حفظ مي يد در هگزان، مولكول  الف) در انحالل اتانول در آب مانند انحالل

  برابر صفر هستند.  دقيقاً ها مانند يد داراي گشتاور دوقطبي ) هيدروكربنب

  آبي هستند.  هاي غير هايي از محلول گ (تينر) نمونهكننده رن و رقيق استون) پ

0/) براثر حل شدن ت 1/آب، مقدار كافي م سولفات در لومينيمول آ 25   شود.  مي توليدمول يون در آب  25

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

 است؟  نادرست زير هاي كدام يك از گزينه - 117

  شود تغييرات دمايي درون گلخانه كمتر شود.  شوند كه باعث مي هاي شفاف پوشيده مي اي از پالستيك ها با اليه گلخانه )1

  شوند. مي ،اند صورت پرتوهاي فروسرخ كه به شده از زميناي كامال مانع خروج گرماي گسيل  گازهاي گلخانه) 2

  شود.  هنگام ورود پرتوهاي خورشيدي به زمين بخش كوچكي از آنها به وسيلة هواكره جذب مي) 3

كلوين  255به كه اگر هواكره وجود نداشت ميانگين دماي كرة زمين  طوري به ،شوند اي باعث پايداري آب و هواي اتمسفر زمين مي گازهاي گلخانه) 4

  يافت.  كاهش مي

 



 21: ةصفح                                          اختصاصي پاية دهم تجربي   ارديبهشت 31آزمون  - )7(پروژة 

C) است؟ نادرستكدام گزينه  - 118 , O , S , Cl / : g.mol )    112 16 32 35 5  

H نيروهاي بين مولكوليشكل زير نشان دهندة  )1 O2  استدر حالت جامد.  

  
  . شوند مينسبتي در آب حل  هربه  و تر از صفر دارند اتانول و استون گشتاور دو قطبي بزرگ) 2

  است.  SO3بيشتر از  CCl4كنند و نقطة جوش  گيري نمي در ميدان الكتريكي جهت SO3و  CCl4هر دو تركيب ) 3

  صورت شكل زير است:  در ميدان الكتريكي به HClهاي  گيري مولكول جهت) 4

 

/است. اگر چگالي اين نمونة آب برابر  ppm10600غلظت يون سديم در يك نمونة آب دريا برابر  - 119 g.mL11 باشد، غلظت تقريبي يون  05

Na)سديم در آن، چند موالر است؟  :g.mol ) 123      

1 (23/0    2 (36/0    

3 (48/0    4 (65/0 

گـرم آب   100دهد. اگر در سه ظرف حاوي  را در آب نشان مي Xپذيري ماده فرضي  نمودار مقابل انحالل - 120

 ؟ است درستزير  هاي عبارتاز  چه تعدادرا حل كنيم.  Xگرم ماده  Cو  A ،Bترتيب مقدار  به

  . شود تشكيل ميرسوب  ،بيشتر از مقدار ماده افزوده شده ،Bالف) در صورت افزودن مقداري ماده به محلول 

   شود. شده حاصل مي يك محلول فراسير Aبا افزايش دماي محلول ب) 

  . يابد پذيري در دماي مشخص افزايش مي انحالل Cودن مقدار ماده به محلول زپ) در صورت اف

Liو  KNO3 پذيري برحسب دماي نمودار انحاللتواند مشابه  ت) نمودار مقابل مي SO2  باشد.   4

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



 22: ةصفح                                          اختصاصي پاية دهم تجربي   ارديبهشت 31آزمون  - )7(پروژة 

16/ توليدواكنش زير براي  نشدةموازنه با توجه به معادلة  - 121 خـالص بايـد تجزيـه     NaN3، چند گرم STP ليتر گاز نيتروژن در شرايط 8

N(شود؟ , Na : g.mol  114 23( 

NaN (s) Na(s) N (g) 3 2  

1( /32 5   2 (/3 25   3 (/35 5   4 (/3 55  

 هاي زير درست است؟  از عبارت چه تعداد - 122

  كلريد، محلولي سفيد رنگ است.  باريمو  سولفاتهاي واكنش سديم  الف) يكي از فراورده

  . يكسان استپركن يون چند اتمي حاصل از اكسيد كربن و اكسيد نيتروژن  همواره مدل فضاب) 

  است.  12پ) مجموع ضرايب استوكيومتري مواد در واكنش دو محلول سديم فسفات و كلسيم كلريد برابر 

 است.  2 برابر ،ها به عنصرها در رسوب حاصل از واكنش دو محلول سديم سولفات و باريم كلريد ت) نسبت شمار اتم

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

/هنگامي كه به  - 123 m 4 32 5 و در  هاي مس به طور كامل واكنش داده يونگرم فلز منيزيم اضافه كنيم،  8سولفات،  (II)محلول مس  10

 كـدام اسـت؟  سـولفات اوليـه    (II). غلظـت مـولي محلـول مـس     اسـت گـرم   36نش پايان واكنش جرم مخلـوط فلـزات در ظـرف واكـ    

(Cu , Mg : g.mol )  164 24  

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

C)ست است؟ رالب زير داز مط چه تعداد - 124 ,O , H : g.mol )   112 16 1  

  شود.  تر به مايع تبديل مي آسان COنسبت به گاز  N2گاز در شرايط يكسان، الف) 

   بيشتر است. O2از  CO2ب) دماي جوش 

  از اتانول بيشتر است.  بيشتر،نقطة جوش استون به دليل جرم مولي  پ)

  است.  PH3بيشتر از  AsH3ت) دماي جوش 

 هاي قطبي نقطه جوش بيشتر دارد.  ث) در مواد مولكولي با جرم مولي مشابه، ماده با مولكول

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

 ؟ است نادرستچند مورد از مطالب زير درمورد گاز نيتروژن  - 125

  توليد اوزون تروپوسفري نقش دارد. فرايند الف) در 

2/برابر  آنمولكول  در ب) نسبت جفت الكترون پيوندي به جفت الكترون ناپيوندي   است.  5

  باشد.  پ) تركيب حاصل از واكنش نيتروژن با گاز اكسيژن يكي از عوامل تشكيل باران اسيدي مي

 . دهد با هم واكنش نميدر دماي اتاق مخلوطي از گاز نيتروژن و هيدروژن در حضور كاتاليزگر يا جرقه ت) 

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



 23: ةصفح                                          اختصاصي پاية دهم تجربي   ارديبهشت 31آزمون  - )7(پروژة 

رف جداگانه تحت فشـار  ظدر  راشوند. اگر گاز هيدروژن توليدي  توليد مي STPزير در شرايط  ةنشد موازنهو هيدروژن طبق واكنش  اوره - 126

atm4  و در دمايC0 4/، قرار دهيم  در اين صورت چند گرم اوره توليد خواهد شد؟  .ليتر كاهش حجم خواهد داشت 2

NH CO (NH ) CO H  3 2 2 2   

(H , C , N , O : g.mol )    11 12 14 16  

1( 20   2 (15   3 (10   4 (5  

2/درصد از  30شود. اگر  انجام مي atm200و فشار  C450واكنش هابر در دماي  - 127 مقـدار  رف واكـنش بـا   گرم نيتروژن موجود در ظ 8

N)شود؟  گاز هيدروژن واكنش دهد، در شرايط انجام واكنش چند ليتر آمونياك توليد ميكافي  : g.mol ) 114  

1( /1 344   2 (/0 018   3 (/4 48   4 (/0 06  

C)هاي حل شونده در كدام نمونه بيشتر است؟  مار مولش - 128 , H , O ,Na , Cl / : g.mol )     112 1 16 23 35 5  

  دهد.  را نشان مي 90عدد براي آن خون ليتر خون كه دستگاه گلوكومتر  2 )1

0/ليتر محلول  ميلي 250) 2    NaOHموالر  2

/(چگالي محلول  NaOHدرصد جرمي  80ليتر محلول  ميلي 40) 3 g.mL11   .) است 25

 است.)  گرم آب 100در  گرم 36 ،پذيري سديم كلريد در اين دما (انحالل C25كلريد در دماي گرم محلول سديم  272) 4

 است؟  نادرستزير  )ةموازنه نشد(هاي  چند مورد از مطالب زير با توجه به واكنش - 129

C H (NO ) CO N O H O   3 5 3 3 2 2 2 2 )1  

BrF TiO Br TiF O   3 2 2 4 2 )2  

Fe O CO Fe CO  2 3 2 )3  

  است.  7) برابر 3ها در واكنش ( ) به مجموع ضرايب واكنش دهنده1ها در واكنش ( الف) نسبت مجموع ضرايب فراورده

1/برم،  استوكيومتري ) ضريب2ب) در واكنش (   گاز اكسيژن است.  رياستوكيومت برابر ضريب 5

  است.  4)، برابر 3( به ضريب آن در واكنش) 1(  واكنشاكسيد  دي گاز كربن استوكيومتري پ) نسبت ضريب 
 ) صفر4   3) 3   2) 2   1 )1

/و چگالي  C10لول سيرشدة سديم نيترات در دماي محگرم 270غلظت  - 130 g.mL11 است و اين محلول در  چند مول بر ليترتقريباً  7

 تري دارد؟  و در همان دما، چند گرم حالل كم همان جرم با محلول سيرشدة ليتيم سولفات با مقايسه

(Na , N , O : g.mol )   123 14 16  

1( /30 3 7       

2 (/50 3 7   

3 (/30 8 9       

4 (/50 8 9  
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