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  ...... صحيح است.استثناي بهمعناي تمامي واژگان- 1
  / معركه: ميدان جنگوقاحت: نااميدي) 2  خيل: دسته/ توشه و اندوخته: توش)1
  نفوس: موجودات زنده) مهيب: ترسناك / 4  / مشيت: ارادهكردن) استدعا: درخواست3

  ؟اماليي وجود داردنادرستي،در كدام گزينه- 2
  .رساندندها ميها از ميان جزر و مد آب خود را به قايقكرد. غواصقطع برق، بيمارستان را ناچار به استفاده از برق اضطراري مي) 1
  بود.حاوي احساس دوگانة اندوه و افتخار از مطالعة اين كتاباسالمي،) متن تقريظ رهبر معظم انقالب2
  نوشتند.خاطرات تلخ و شيرين خود را بر كاغذ مي ،ضهحبدون ترس و مال ،شدندالخميني ناميده ميهايي كه در دوران اسارت حرساسطوره) 3
  داد.ترجيح مي ،گذشتانگيز بود و سراسيمه از ايوان ميغلة جمعيت را بر زوزة باد كه رعب) غل4

  است؟نادرستكدام گزينه- 3
  است.درياييهاي شهداي نيروياز مرتضي آويني و موضوع آن، دالورياستاينوشتهدل» شكن فدريادالن ص) «1
  است.يادبيات مقاومت و پايداراثر سرور اعظم باكوچي و موضوع آن،» خاك آزادگان«) سرودة2
  است.نوشتة معصومه آباد و موضوع آن دربارة شيرزنان ايران» اممن زنده«) كتاب3
هاي امام خميني (ره) و فضاي فرهنگي، معنوي و شور و نشاطقيام امام حسين (ع)، انديشهاز فرهنگ اسالمي، ،»ادبيات انقالب اسالمي«اية آثارم) درون4

  .انقالبي جامعه، تأثير پذيرفته است
  ؟شودنميديده» تشبيه«در كدام گزينه، آراية- 4

  كاوند.گذشتة خويش را با وسواس يك قاضي مياند وها گوشة خلوتي يافته) بعضي ديگر از بچه1
  ) ساعتي بيش به شروع حمله نمانده است و اينجا آيينة تجلّي همة تاريخ است.2

  اي.تو ماشين را در خدمت ايمان كشيدهبردة ماشين است و ،) در خط، درگيري با دشمن ادامه دارد. دشمن3
  در برابر غنايِ خالق است.فقِر مخلوقاند و خاك، نمودفتهها چه اُنسي با خاك گر) آن4

  ؟شودنميجملة مركب ديده ،در كدام بيت- 5
  مگر آواز من رسيد به گوش) يكي از دوستان مخلص را /1
  خاموشماگوي ومرغ تسبيح) گفتم اين شرط آدميت نيست /2
  خوريتا تو ناني به كف آري و به غفلت نكارند /د و مه و خورشيد و فلك درو با) ابر3
  شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبرير / فرمانبردا) همه از بهر تو سرگشته و4

  ؟ندارددر كدام گزينه شيوة بالغي وجود - 6
  زمانه ز مادر، چنين ناوريد) كجا نام او بود گردآفريد /2  كه ساالر آن انجمن، گشت كم) چو آگاه شد دختر گژدهم / 1
  بخنديد و لب را به دندان گزيدشيراوژن، او را بديد /) چو سهراب4  كردار قيركه شد الله رنگش به) چنان ننگش آمد ز كار هجير /3

  مفهوم است؟  هم» اَال بِذكرِ اهللاِ تَطمئنُّ القُلوب«كدام بيت با آية- 7
  د مهر تو از دل نشودگر جان بشو) هرگز دلم از ياد تو غافل نشود /2  هاياد تو دواي خستگيها /) نام تو كليد بستگي1
  كس نبود روابا تو ياد هيچ/ روا) اي خدا اي فضل تو حاجت4  پذيرگير / كريم خطابخش پوزش) خداوند بخشندة دست3

؟بيت كدام گزينه با عبارت زير قرابت مفهومي دارد- 8
  »باج دهد.شدگان نسل ماهر كركسي بدون اجازه از بام ميهن ما بگذرد، بايد پرهايش را به تربيت«

  وطنيكه بر وطن نزند طعنه غير بيوطن بادا /) كسي كه بد به وطن گفت بي1
  مهر ميهن، پرتو مردانگي، عزمي قوي / اين سه تا تنها دواي درد اين كشور بودز) 2
  آن خس كه هوس كرد به خاك و وطن منزود است كه بر مركب چوبين بنشيند /) 3
  ان هوادار وطن / هم وطن غمخوار او هم اوست غمخوار وطنزنده باد آن كس كه هست از ج) 4

  تر است؟مفهوم كدام گزينه به اين عبارت نزديك- 9
  »؟كه به جاودانگي روح خويش در جوار رحمت حق آگاه استهراسد آن كسكجا از مرگ مي«
  از اين زندگي ترس كاكنون در آني) از اين مرگ صورت نگر تا نترسي /1
  كندبعد از ما چه فرقي مي ،زندگي يا مرگ /كندگردش دنيا چه فرقي ميوضع ما در) 2
  و خفتان كندنمرگ را كي چاره هرگز جوشگو پيش تيغش جوشن و خفتان مپرس /) خصم را3
  بر شهيد تو كفن جامة احرام شودرهنوردان تو را مرگ نگيرد دامن /) 4

دقيقه20)1و نگارش (فارسي
دبيات انقالب اسالميا

شكن، خاك(دريادالن صف
آزادگان)

91تا72هايصفحه
)1نگارش (

) جانشين سازي1نوشتة ذهني (
83تا72هايصفحه

هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروعهدف
،)1(فارسيهاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10خود را بنويسيد: از هر10گذاري چند ازهدف
گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدفبوده است؟10عملكرد شما در آزمون قبل چند از

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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 با رنگ آبي قابل تش

س در دفترچة سؤال
1عربي (هاي درس

تو به چند سؤال مي
بوده است؟10چند از

مروز چيست؟
براي آزمون10د از

رياضيدهممومي

الّتي تعيش تةِمضيئ
كهبرخاسته استي

هاي نوردهنده برمي
آيد كه زيرجود مي

خيزد كهراني برمي

سيناساني«  
هاييبينند، قصيده

هاي پادشاهانكاخ
پادشاهان سه كاخ

ان ساساني را ديدند

ي است كه مايعي پ
.مفيد است ،يماري

ه بسا انسان بتواند ش
رديد پس ببينيد چ

البطُّ) 2
4 (بعض

لم تذ) 2
َكم الم) 4  !سي

  ي رسيد

  هر

ما قس) 2
ثمرُة) 4

2 (ضرِبي
لم تذ) 4

إنّا نَ«) 2
كلُتأ) 4

تَفَرّقَ) 2
ولكنّه) 4

گواه (شاهد) هستند
گواه دارند، در برنامه

ل از شروع هر درس
هگويي به سؤالاسخ

سؤال10سيد: از هر
شما در آزمون قبل چ
ي شما براي آزمون ام

چندگذاريهدف

عم

نوعٍ من البكتيريا الم
ي از باكتري نوراني
هز نوعي از باكتري
وجباكتري نوراني به

نوعي از باكتري نور

دا قصور الملوك الس
بهان ساساني را مي

سرودند آنگاه كه ك
كه را سرودند زماني

شاهاپادمي كه كاخ

هاييگربه پر از غده
ن براي مبارزه با بي

چهلمحيط المضيئةِ:
بگربگو در زمين :»

 !هارنّ

 !ميعجلمقبولٌة ل ةر
 مرقد سلماَن الفارس

جدي كرد بر جودي

 به نگردد هيچ گوه

داراي آزمون گيزيك
آتي نيز دروسي كه گ

گذاري قبلهدف
لطفاً قبل از شروع پا

خود را بنويس10د از
عملكرد شبدهيد؟

گذاريهدف
آزمون قبل10ز

  ؟اليةة التّ
ن ألضواء تَنبعثُ من
يعكه آن نورها از نو

ورها انشوند كه اين
ين نورها از نوعي ب
ند كه آن نورها از ن

  رة التالية:
صيدتيِن عندما شاهد

هاي پادشاهكه كاخ
ستند كه دو قصيده

هايي هند كه قصيد
يده سرودند هنگام

گزبان سائالً مطَهراً:
روغن زيتون :مراض

الياكتيربر المدنَ بال
»وا كيف بدأ الخلقر

  سماء المتضادة:
الب الحرِم نإلي ضياء
  ر

  
 زيارالي المدائِن

ك ري؟سلزيارِة

هر كه ج /يدشد پد

  كوتُمُأ
به كوشش / پرور
  في؟

  ديقتي

سةِدتبات المق
 إلي المدائنِ

لونُتم عغاف نه« 
ب العلم واألخالق

  :»تفعيل«
  ابتةٌ
  نَ اهللاَ

فيون درس فارسي و
هايآدر آزمون

ل
گذاري چندهدف

چند ا

98اسفند 9ون

  

حيحة للعبارةمة الص
كتشفوا أنّ تلك األا

اند كان كشف كرده
شوه ميان ما متوج
اند كه ايان فهميده

اندان ما كشف كرده
ح في الترجمة العبارة
انِ كبيرانِ أنَشدا قص
ران بزرگ، هرگاه ك
دو شاعر بزرگ هست
عران بزرگي هستن
شاعر بزرگ، دو قصي

  ح في الترجمة:
فرِزطِّ مملوء بغُدد تُ

مألتون مفيد لوِقايةِ ا
ينيرأنطيع اإلنسانُ

رض فانظراألوا في
فيها األسليستالّتي

المسماك المضيئة ظَ
سراربور األقُحراِرأل

ح في الحوار التالي:
أن نذهب ايدرنقُ،

معلومات عن طاقِ ك
  وم:مفهالف في

برد گنجش شينج
جد وجد شيئاً و

أي تركت الجهد، يبد
س پرور و چه گرگ
تحتوي تركيب اضا

غُصةٌةِصفر
اح في حدشجار التّف

  جمالت أكثر: 
فنا بزيارة العتبتَشَرَّةِ

ن إ السائحونَ يذهبو
  : فيه الفاعلُ

ن يأكُله الذِّئب و أنتُ
أصحابإليدقائي

«عليةً فعلُها من باب
نَّها ثااف عينُ البومِة

ؤمنون الّذينَ يعبدون

)1قرآن (

در اين آزمون

آزمو -) 5(پروژة

  

  

ما هو التّرجم- 21
قدعلماءنا«
دانشمندا) 1
دانشمندا) 2
) دانشمندا3
دانشمندا) 4

22 -ن الصحيحعي
هذاِن شاعر«
اين شاعر) 1
اين دو، د) 2
ها شا) اين3
اين دو ش) 4

23 -ن الصحيحعي
1 (لطسانُ الق
2 (الزّيتز يت
ربما يستط) 3
قل سير«) 4

عين الجملة ا- 24
األسحول) 1
صدور األ) 3

عين الصحيح- 25
1 (ائها السقاي
لك مهل) 3

عين ما يختَلف -26
هر كه رنج) 1
2 (ن طلبم
م! متيلَإع )3
ناكسچه) 4

التأي عبارة- 27
ضاعةُ الفإ) 1
شأترَأثم) 3

عين ما فيه ج- 28
في البداية )1
قليلٌ من) 3

عين ما ليس- 29
أافأخ«) 1
3 (أصدأح ب

عين جملة فع- 30
كرَّالتَتَح) 1
يحب المؤ) 3

عربي، زبان ق

پ
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دارد؟ميچيزي بيانهاي رسيدن به آن را چهدهد و يكي از راهعمران، مخاطبين خود را به شتاب در كدام مورد دستور ميسورة آل135تا132خداوند در آيات -31
  چون و چراانفاق بي -بهشت فراهم شده براي مؤمنين) 2  ياد خدا در هر حال -جلب مغفرت الهي )1
  چون و چراانفاق بي -جلب مغفرت الهي) 4  ياد خدا در هر حال -بهشت فراهم شده براي مؤمنين) 3

  كيفيت و چگونگي اسوه قرار دادن امام معصوم، در كدام گزينه آمده است؟- 32
فقط در بعضي از امور ديني بايد از تجربة ايشان استفاده كنيم. )1
  تر كنيم.در حد توان از ايشان پيروي كنيم و خود را به راه و روش ايشان نزديك) 2
  در بعضي از امور بايد دقيقاً مانند ايشان عمل كنيم و در بعضي امور ديگر الزم نيست عين ايشان رفتار كنيم.) 3
  يم كه در همة امور زندگي، دقيقاً شبيه ايشان رفتار كنيم.بايد تالش كن) 4

  شود؟يابند، چيست و اين كه خداوند به وعدة خود وفا كرده، منجر به چه واكنشي از سوي ايشان ميباالترين نعمت بهشت كه بهشتيان براي خود مي- 33
  جا آوردن سپاس خداوند به -م خشنودي خدارسيدن به مقا) 2  مسرور شدن از رستگاري -صحبتي با خدارسيدن به مقام هم )1
  مسرور شدن از رستگاري -رسيدن به مقام خشنودي خدا) 4  جا آوردن سپاس خداوند به -صحبتي با خدارسيدن به مقام هم) 3

  يافته است؟پاسخ قطعي خداوند به متقاضيان بازگشت به دنيا چيست و فرجام و نتيجة خوردن مال يتيم از روي ظلم در كدام عبارت ترسيم- 34
»و سيصلَونَ سعيرًا« - »مگر پيامبران براي شما داليل روشني نياوردند؟« )1
  »انَّما يأكُلونَ في بطونهِم نارا« - »مگر پيامبران براي شما داليل روشني نياوردند؟) «2
  » و سيصلَونَ سعيرًا« - »آيا در دنيا به اندازة كافي به شما عمر نداديم؟) «3
  »انَّما يأكُلونَ في بطونهِم نارا« - »آيا در دنيا به اندازة كافي به شما عمر نداديم؟) «4

  كند؟داند و چه فرجام شومي را براي آنان ترسيم ميخداوند تبارك و تعالي، توبة كدام دسته از افراد را مردود مي- 35
»فراهم كرديم.اينان كساني هستند كه عذاب دردناكي برايشان« -كارمشركان توبه )1
  »اينان كساني هستند كه عذاب دردناكي برايشان فراهم كرديم.« -كننده به هنگام مرگكاران توبهزشت) 2
  »اي ندارند.اينان در آخرت از كار خود هيچ بهره« -كننده به هنگام مرگكاران توبهزشت) 3
  »ند.اي نداراينان در آخرت از كار خود هيچ بهره« -كارمشركان توبه) 4

چه انسان، مربوط به كدام اقدام جهت گام گذاشتن در مسير قرب الهي است و بنابر آيات قرآن كريم، چنان»شناخت عوامل موفقيت يا عدم موفقيت« -36
  پيمان الهي و سوگندهاي خود را به بهاي ناچيزي بفروشد، چه سرانجامي براي او خواهد بود؟

  عدم تكلم خداوند و مالئكه با او -مراقبت) 2    عدم تزكيه از گناهان -مراقبت )1
  عدم تزكيه از گناهان -محاسبه و ارزيابي) 4  عدم تكلم خداوند و مالئكه با او -محاسبه و ارزيابي) 3

  خورد؟ميها چگونه رقماي كه با آن خواستار خدا باشيم، چگونه توصيف شده است و سرنوشت ابدي انساندر كالم امام كاظم (ع)، عزم و اراده- 37
دهند.براساس اعمالي كه بازماندگان او انجام مي -بهترين توشة مسافر كوي خدا )1
  دهند.براساس اعمالي كه بازماندگان او انجام مي -ارادههاي باساز انساناسوه) 2
  براساس اعمال آنان در دنيا -بهترين توشة مسافر كوي خدا) 3
  س اعمال آنان در دنيابراسا -ارادههاي باساز انساناسوه) 4

هاي كدام دسته از رابطة عمل و جزاياز ويژگيترتيب به» لزوِم داشتن آگاهي كامل و تطبيق دادن خود«و» تبديل كردن نوعي از جريمه به نوعي ديگر«- 38
  آن است؟

  تجسم حقيقت عمل -تعييني و تناسبي) 2  طبيعي و تغييرناپذير -قراردادي و وضعي )1
  قراردادي و وضعي -طبيعي و تغييرناپذير) 4  قراردادي و وضعي -عيقراردادن و وض) 3

  ها، امام علي (ع)، راه جبران گناهان چيست و كسي كه از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بكشد، به چه صفتي آراسته است؟در نگاه امير دل- 39
  ترين مؤمنباهوش -محاسبة نفس) 2    ترين انسانزيرك -محاسبة نفس )1
  ترين مؤمنباهوش -تصميم و عزم براي حركت) 4  ترين انسانزيرك -تصميم و عزم براي حركت) 3

و هر كه به عهدي كه با«چيست و با توجه به آية» ايد وفا كنيد تا من نيز به پيمان شما وفا كنم.به پيماني كه با من بسته«شرط عمل به عبارت قرآني- 40
  اي را به دنبال خواهد داشت؟ي به عهد با خدا چه نتيجه، وفادار...»خدا بسته وفادار بماند

  داشت در بهشتگرامي -شناخت مسير رستگاري) 2  پاداش عظيم الهي -شناخت مسير رستگاري )1
پاداش عظيم الهي -انجام واجبات و ترك محرمات) 4  داشت در بهشتگرامي -انجام واجبات و ترك محرمات) 3

دقيقه10)1(دين و زندگي

تفكر و انديشه
فرجام كار
قدم در راه
آهنگ سفر

106تا82هايصفحه

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
،)1(دين و زندگيهاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10خود را بنويسيد: از هر10گذاري چند ازهدف
گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدفبوده است؟10ازعملكرد شما در آزمون قبل چند

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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41- He … a really amazing website when he … the internet yesterday. 
1) was finding - was surfing  2) was finding - surfed 
3) found - was surfing  4) found - surf 

42- You and I have many memories of trying to figure out how different things work out … . 
1) ourselves 2) myself 3) yourself 4) itself 

43- The recent success strengthened our … that the government is doing the right thing. 
1) element 2) experiment 3) creation 4) belief 

44- When she first started college, she was filled with … and had many new thoughts. But after a year she’s 
much different now. 
1) culture 2) energy 3) expense 4) medicine 

45- She doesn’t study here anymore. Her parents forced her to … the school and find a job instead. 
1) quit 2) seek 3) invent 4) describe 

The Internet sometimes called simply “the Net,” is a worldwide system of computer networks. You can do 
different things on the Internet. You can meet or make new friends, you can shop, read, search and do many 
other things. You can use it in a good or bad way. It can be both useful and harmful. You can be a wise web 
surfer or a silly one. You can start a blog and be a good blogger, but some people spend too much time 
online. They can’t stop it. Doctors say this is a new sickness. They call this illness “Internet Addiction 
Disorder” (IAD). 

People with IAD are online a lot. They spend hours sending messages to their friends or playing online 
games. Many people with IAD spend more time on the internet than with their family or friends. Some 
people with IAD even leave their jobs! 

Do you have IAD? Think about these questions: How many hours a day are you online? Is it a lot or a 
little? When you are not online, are you thinking about playing a computer game or checking your 
messages? Remember when you are online, do you forget the time? Do you get angry when you can’t play a 
game? 

If you have IAD, what can you do? Dr. Goldberg and Dr. Kimberly have some suggestions. First, ask 
yourself, “why am I online a lot”? Then try to take a break. For example, use the computer or play games 
twice a week, not everyday. In this way, you can have a good social life with other friends. 

46- What is the best title for the passage? 
1) An online game 2) Bloggers 3) A new sickness 4) Computer Jobs 

47- If you have Internet Addiction Disorder (IAD), you .... 
1) are online for an hour a week 2) send instant messages at work 
3) are on the Internet more than with friends 4) never use the computer 

48- All of the following are the signs of IAD EXCEPT .... 
1) leaving your job to spend more time online 2) spending a lot of time with family and friends 
3) thinking about checking your messages a lot 4) getting angry when you can’t play a game 

49- Which of the following is closest in meaning to the underlined word “suggestion” in paragraph 4? 
1) idea 2) interest 3) research 4) study 

50- What do we learn from this passage? 
1) IAD is not a big problem. 2) Internet games are bad. 
3) We cannot help people with IAD. 4) Computers can be both good and bad. 

)1زبان انگليسي (

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 41-45 are incomplete sentences. Beneath each sentence, you will see four words or phrases marked 
(1), (2), (3) and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark the correct choice on 
your answer sheet. 

PART B: Reading Comprehension 
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. 

دقيقه15
The Value of 
Knowledge 

 Listening andتا ابتداي

Speaking
86تا71هايصفحه

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
،)1(زبان انگليسيهاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ميسؤال به چند سؤال10خود را بنويسيد: از هر10گذاري چند ازهدف
گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدفبوده است؟10عملكرد شما در آزمون قبل چند از

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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y

x2

2

A

1

3

a

b

c

B

  
  

  

  تابع است؟معرف يككدام گزينه- 51
  
  دهد.اي كه به هر مادر فرزندانش را نسبت ميرابطه) 2     )1
  
1) 4  دهد. اي كه به هر فرد، دوستانش را نسبت مي) رابطه3 2 2 1 1 1f {( , ), ( , ) , ( , )}  

  ؟نيستيك از جمالت زير، رابطة بيان شده بيانگر يك تابعدر كدام- 52
n) رابطه1   دهد.ضلعي را به تعداد اضالع آن نسبت مياي كه مجموع زواياي داخلي يك
  دهد.ها نسبت مياي كه سن افراد را به قد آن) رابطه2
  دهد.ا نسبت مياي كه به هر عدد، ريشة پنجم آن ر) رابطه3
  دهد.اي كه به هر عدد طبيعي، عكس مجذور آن را نسبت مي) رابطه4

  هاي زير تابع هستند؟چند تا از عبارت- 53
  دهد. هاي عمود بر آن با عرض از مبدأ صفر را نسبت مياي كه به هر خط، خطالف) رابطه
  دهد. را نسبت مياي كه به هر عدد مثبت، ريشة چهارم آنب) رابطه
  دهد. اي كه به هر عدد قدرمطلق آن را نسبت ميج) رابطه

  ) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1
2yنمودار سهمي- 54 ax bx c  به صورت زير است. كدام گزينه ضابطة اين سهمي است؟  

1 (2 2 5y x x           
2 (2 2 3y x x     

3 (21 2 42y x x     

4 (2 4 4y x x     

55 -m 2عبارت درجة دومبه ازاي چه حدودي از 2 1A x x m     همواره منفي است؟  
1 (2m   2 (2m   3 (0 2m   4 (1m 0ياm   

56- a   ، جدول تعيين عالمت زير برقرار است؟به ازاي كدام مقادير

2

1
2

2 2 1

x

(a )x ax

  

    
  

1 (1a  2وa   2 (4a    3 (1a    4هيچ مقدار (  

2در كدام بازة زير عالمت عبارت- 57
1
2 15

P(x)
x x


 

  ؟كندنميتغيير

1 (10 3[ , )   2 (5 3( , )  3 (3 5[ , )  4 (0 5[ , )  
nnوmاگر- 58   چقدر است؟دو عدد طبيعي و رابطة زير يك تابع باشد، مقدار

1 4 8 2 1 3 4 5 1f {( , ) , (m n , ) , ( m , ) , ( , ) , ( ,mn)}    
  .تواند باشد) هيچ مقدار نمي4  4) 3  2) 2  1 )1

دقيقه30عادي- )1رياضي (

  ها / تابعها و نامعادلهمعادله
از ابتداي سهمي تا پايان 4فصل

تابعتا پايان مفهوم 5فصل و فصل
  هاي آنو بازنمايي

100  تا78هايصفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد:10گذاري چند از، هدف)1رياضي (هاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

10عملكرد شما در آزمون قبل چند ازبدهيد؟توانيد پاسخ صحيحسؤال به چند سؤال مي10از هر
  گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدفبوده است؟

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از



    9: ةصفح  دهم رياضياختصاصي  98اسفند 9آزمون- ) 5پروژة (

-a

1- a + a3

a+4

44

2

2yنمودار سهمي- 59 ax bx c  1با فرضa  ،3b 2وc تواند باشد؟يك ميكدام  
  
1   (  2   (  3   (  4   (  
  
  

2yسهمينمودار -60 ax bx c  y x 2اي به عرضها را در نقطهمحور كند، اين سهمي از) قطع مي2) و (-1هاي (ها را در دو نقطه به طولو محور
  كند؟كدام يك از نقاط زير عبور مي

1 (1 3( , )  2 (4 10( , )  3 (3 7( , )  4 (5 18( , )  

22اگر رأس سهمي -61 8 1y x x a   روي خطy x a   كدام است؟باشد،
1 (5  2 (5-  3 (4  4 (4-   

62- a   دهد؟  رابطة زير يك تابع را نمايش مي ،به ازاي چند مقدار
1 (1  
2 (2  
  ) هيچ مقدار3
  شمار) بي4

عبارت -63
2
2

5 4
4 4

x x
P(x)

x(x x )

 


 
  به ازاي چند عدد طبيعي يك رقمي، منفي است؟

  ) سه4  ) دو3  ) يك2  ) صفر1
1مجموعه جواب نامعادلة -64 1 0( | x |)( x)   ؟كدام است  

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

4مجموعه جواب نامعادلةاگر -65 0ax  برابر( , a)،2جواب نامعادلةمجموعهباشد 2 2 1 0a x ax  كدام است؟  

1 (  2 (1
2{ }   3 (1

2{ }  4 (1
2( , ]   

3رابطة- 66 2 22 2 2 2 2{(x ,x ),( x ,x ),(x ,x x),( x ,x)}     x   تابع است؟به ازاي چند مقدار
   3) 4  2) 3  1) 2  ) هيچ مقدار1

2اگر -67 13 13
x

A {x | }


    2و 6 0B {x | x x }   گاه آنA Bكدام است؟  

1 (3 2( , ]  2 (3 2[ , ]  3 (3 2[ , )  4 (4 2[ , )  
3اگر مجموعه جواب نامعادلة -68 1 1 5x x x    به صورت بازة(a , b)،3جواب نامعادلةمجموعهباشد 1| x a | b  كدام است؟  

1 (1 33( , )  2 (1 13( , )  3 (2 2
3 3( , )  4 (1 13( , )  

69- 5 خط به معادلة
2y  21نمودار سهمي به معادلة 32y x x m   را فقط در يك نقطه قطع ميm   كدام گزينه است؟كند. 

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

23، نمودار سهمي به معادلةmريدامقمجموعهبراي كدام- 70 1y x mx  22همواره باالي نمودار سهمي به معادلة 2y x x  قرار دارد؟  
1 (1 3 2 1 3 2m       2 (3 0m    
3 (1 2 3 1 2 3m       4 (3 3m    

  



    10: ةصفح  دهم رياضياختصاصي  98اسفند 9آزمون- ) 5پروژة (

8

y

x2

  
  
  
  
  

22اگر تعيين عالمت عبارت- 71 3A x x  2به صورت زير باشد، حاصلb aكدام است؟  
x a b

A      

1 (5/3-  2 (2-   3 (4  4 (4-    
2yنمودار سهمي- 72 ax bx c  سهمي است؟ضابطة اينبه صورت زير است. كدام گزينه  

1 (2 2 5y x x             
2 (2 2 3y x x     

3 (21 2 42y x x     

4 (2 4 4y x x     
73 -m 2دوم ةدرجعبارتبه ازاي چه حدودي از 2 1A x x m     همواره منفي است؟  

1 (2m   2 (2m   3 (0 2m   4 (1m 0ياm   
23مجموعه جواب نامعادلة- 74 8 4 0A x x    كدام است؟  

1 (1 22( , )  2 (2 3
3 2( , )  3 (2 23( , )  4 (1 3

2 2( , )  

75 -a   جدول تعيين عالمت زير برقرار است؟ ،به ازاي كدام مقادير

2

1
2

2 2 1

x

(a )x ax

  

    
  

1 (1a  2وa          2 (4a    3 (1a    4 (هيچ مقدار  

2عالمت عبارت ،ة زيردر كدام باز -76
1
2 15

P(x)
x x


 

  ؟كندنميتغيير

1 (10 3[ , )   2 (5 3( , )  3 (3 5[ , )  4 (0 5[ , )  

2yنمودار سهمي- 77 ax bx c  1با فرضa  ،3b 2وc ؟تواند باشديك ميكدام  

  

1 (     2   (  3   (  4   (  

  

mبه ازاي چه- 78 2، سهميمقاديري از 42
m

y mx x   x   ها است؟همواره پايين محور

1 (0m   2 (64 0m    3 (64m    4 (64 64m    

2yسهمينمودار- 79 ax bx c  y x 2اي به عرضها را در نقطهمحور ازاين سهمي ،كندقطع مي 2و -1هايدو نقطه به طولها را درو محور
  كند؟كدام يك از نقاط زير عبور مي

1 (1 3( , )  2 (4 10( , )  3 (3 7( , )  4 (5 18( , )  

دقيقه30موازي-)1رياضي (
  هاها و نامعادلهمعادله

از ابتداي سهمي تا 4فصل
  پايان فصل

  93تا78هايصفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  بنويسيد:خود را10گذاري چند از، هدف)1رياضي (هاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

10عملكرد شما در آزمون قبل چند ازتوانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر
  گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدفبوده است؟

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از



    11: ةصفح  دهم رياضياختصاصي  98اسفند 9آزمون- ) 5پروژة (

22اگر رأس سهمي- 80 8 1y x x a   خطرويy x a   كدام است؟باشد،

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

81 -x ةنامعادلبه ازاي چه حدودي از
2
2

2 3 0
4 4 1
x x

x x

  


 
  برقرار است؟

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

2 2[ , ]  

213ةمجموعه جواب نامعادل- 82 3
x

| |  كدام گزينه است؟  

1 (5 1( , )   2 (15 3( , )   3 (5 12( , )   4 (1 5( , )  

عبارت- 83
2
2

5 4
4 4

x x
P(x)

x(x x )

 


 
  منفي است؟ ،به ازاي چند عدد طبيعي يك رقمي

  ) سه4  ) دو3  ) يك2  صفر) 1

2yنمودار سهمي- 84 ax bx c  3از نقاط 4A( , )1و 4B( , )گذشته و ميy  ةاگر رأس سهمي نقط .باشدمي5برابردانيم كمترين مقدار

(m,n)
n باشد،
m

  ؟كدام است

1 (5
2  2 (5

2
  3 (1  4 (1  

1مجموعه جواب نامعادلة- 85 1 0( | x |)( x)   ؟كدام است  

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

4مجموعه جواب نامعادلةاگر -86 0ax  برابر( , a)2جواب نامعادلة ،باشد 2 2 1 0a x ax  كدام است؟  

1 (  2 (1
2{ }   3 (1

2{ }  4 (1
2( , ]   

2اگر- 87 13 13
x

A {x | }


    2و 6 0B {x | x x }   ، گاه آنA Bكدام است؟  

1 (3 2( , ]  2 (3 2[ , ]  3 (3 2[ , )  4 (4 2[ , )  

3جواب نامعادلةمجموعهاگر- 88 1 1 5x x x    به صورت بازة(a , b)،3جواب نامعادلةمجموعهباشد 1| x a | b  كدام است؟  

1 (1 33( , )  2 (1 13( , )  3 (2 2
3 3( , )  4 (1 13( , )  

89 -5 خط به معادلة
2y  21سهمي به معادلةنمودار 32y x x m   قطع ميدر يك نقطهفقطراm   كدام گزينه است؟كند. 

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

23سهمي به معادلةنمودار،mريدامقمجموعهبراي كدام- 90 1y x mx  22سهمي به معادلةنمودارهمواره باالي 2y x x  قرار دارد؟  

1 (1 3 2 1 3 2m       2 (3 0m    

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



    12: ةصفح  دهم رياضياختصاصي  98اسفند 9آزمون- ) 5پروژة (

8

3

8 3

60
0

45
0

  
  
  

  

  ؟شودهاي داخلي كدام چهارضلعي، يك مستطيل ايجاد مينيمسازاز برخورد- 91
  ) لوزي2    هر چهارضلعي دلخواه )1
  االضالع با اضالع مجاور متفاوتمتوازي )4    الساقينذوزنقة متساوي) 3

92 -ABC AAMزاوية ،در مثلث AMBˆ70ميانه است. اگرقائمه و  آن ،ˆ   ؟كدام استCگاه اندازة زاوية
1 (35    2 (30  
3 (25    4 (40  

93 -n nگذرد.قطر مي24در مجموعضلعي محدباز پنج رأس متوالي يك   ؟كندچند قطر عبور ميدر مجموعضلعياز چهار رأس متوالي اين
1 (17    2 (22  
3 (18    4 (21  

  ؟نيستيك از خواص زير فقط مختص لوزيكدام- 94
  چهارضلع برابرند.هايطول) 2    قطرها عمود منصف هم هستند.) 1
  .قطرها بر هم عمودند) 4  هاي داخلي هستند.زاويهقطرها نيمساز) 3

95 -ABC Aدر مثلث 30B̂الزاويه است،قائمكه در رأس  است. مساحت اين مثلث كدام 1رو فاصلة بين پاي ارتفاع وارد بر وتر و ميانة وارد بر وتر براب
  ؟است

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

ABCدر مثلث قائم -96 22قائمه است وÂزاويةالزاوية 5Ĉ / . ؟ترين ارتفاع آن استكوچكطولوتر اين مثلث، چند برابرطول  
1 (3    2 (2  
3 (2 3    4 (2 2  

ABCDCD ةدر ذوزنق- 97 ABبرابر مجموع اندازه، اندازة ضلع BCAوهاي دو ضلع   ؟چند درجه استاست. اندازة زاوية
1 (100  
2 (110  
3 (120  
4 (130  

  ؟تر ذوزنقة شكل مقابل كدام استطول قطر بزرگ- 98
1 (4 5  
2 (9 2  
3 (4 10  
4 (6 5  

زاوية چهارضلعي حاصلترينكنيم. بزرگم وصل ميهع اين مستطيل را به طور متوالي بهضالاهايبرابر عرض آن است. وسط3طول يك مستطيل،- 99
  ؟چند درجه است

1 (60    2 (90  
3 (120    4 (150  

  ؟تواند باشديك از اعداد زير ميايم. محيط چهارضلعي حاصل كدامرا به طور متوالي به هم وصل كرده 5هاي اضالع يك لوزي به طول ضلعوسط- 100
1 (7    2 (8  
3 (9    4 (11  

دقيقه15)1هندسه (
هاچندضلعي

هاهايي از آنها و ويژگيچندضلعي

64تا53هايصفحه

100
0

D

A B

C

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
خود را بنويسيد:10گذاري چند از، هدف)1هندسه (هاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

10عملكرد شما در آزمون قبل چند ازبدهيد؟توانيد پاسخ صحيحسؤال به چند سؤال مي10از هر
گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدفبوده است؟

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از



  

A

m3/2

مترن چند ميلي

2 mاندازةد وبرس

10 N
g

k
(.است  

به اندازةر دقيقه
  ت است.)

متري 9در ارتفاع

(  

سپس دماي آن را

درجة سلسيوس

از رسيدن بهپس
J6بارتفاع برابر

دقيقه
 توان/ دما و گرما
ي كار و انرژي دروني

تا پايان انبساط 4صل
رمايي
95تا71ي

12

13: ةصفح

B

  شود. استفاده مي
  ارنهايت است. 

باال ببريم، طول آ

mطة مسيرش به

s

Nوkg200سوار

kg

اين هواپيما در هر
وات750يباً معادل

5 1  
تمان دة سوم ساخ

الف انرژي نداريم.)
45  
متر بسازيم و ستي

100كره راايني

  
پكاك باشد، جسم

دن جسم به اين ار

35
ت كار، انرژي و

از ابتداي 3فصل
تا پايان فصل و فص
گر

هايصفحه

2m/s

C

ينه در هواشناسي
ت و هواشناسي، فا

4 (36
C 100ميله را

4 (4  
وار در باالترين نقط

جرم موتور و موتورس

كند. اگريجاد مي
تقرييك اسب بخار
4 (410

mدي

s
به طبقة5

)10 N
g

kg
و اتال

4 (500
سانت10ل به شعاع

4 (6  
دمايچهچنان .ابد

4 (2/1
كداراي اصطBCر

تا لحظة رسيداك

خ صحيح بدهيد؟
 امروز چيست؟

روز

2m/s

ي

كمي-ماسنج بيشينه
ي رايج دما در صنعت

؟لوين كدام است

چه دماي اين منان

اگر تندي موتورسو

جمجموع(؟م است

  . شودميبديل

 53 اينيوتون10
سب بخار است؟ (ي

ثانيه با تند10س از

؟چند وات استن
39

اي شكلصفحة دايره

)3؟ت )   

يادرصد افزايش مي

كاك و مسيرن اصط
كاكار نيروي اصط

دفترچة سؤال
،)1فيزيك (درس

توانيد پاسخسؤال مي
ري شما براي آزمون

براي آزمون امر10

دهم رياضيتصاصي

) از دم2
) يكاي4

ماي آن برحسب كل
3 (18

 اختيار داريم. چنا

3 (12
دهد. اانجام مي1

hبرحسب متر كدام

   دارد.
  دة آن است.

به انرژي دروني تب
استفاده قرار داد.

5با هواپيما) برابر

وتورهاي آن چند اس
3 (510

كند و پسكت مي

آنن متوسط موتور
3 (900

ر با اين فلز يك صف

زايش خواهد يافت
3 (12

د 2/0قطر آن ،يم
  ؟يابدش مي

3 (8/0 
بدونABر مسير

اندازةه طوري كه

شروع هر درس در
هاي دگويي به سؤال

سؤال به چند س10هر
گذارده است؟ هدف

گذاري چند ازهدف

اخت

ش يابد، افزايش دم

C

5 12 10 در

2شي با تندي m

s

hژول باشد، ارتفاع

آن جسم بستگي ة
دهندهاي تشكيل ره

خودروي جنبشي
توان دوباره مورد ا ي

ي (نيروي جلوبر
توسط هر يك از مو

2

سكون شروع به حرك

400kg،توانباشد

ر اختيار داريم. اگر

متر مربع افز سانتي

سيوس افزايش دهي
 چند درصد افزايش

Aاگر .شودرها مي
BCبه ،رودباال مي

  

شگذاري قبل ازدف
قبل از شروع پاسخ
خود را بنويسيد: از ه

بود10ن قبل چند از
هآزمون قبل1

ج معيار است.
كلوين است. -273

رجة فارنهايت افزايش
2 (283

ريب انبساط طولي

2 (2
ي مطابق شكل، پرش

ژ4000 اين مسير

  
  

  ؟استرست
هر ذرةط به انرژي
هاي ذرجموع انرژي

انرژي،رو و توقف آن
وارد و در عمل نمي

اپيشرانه ،هواپيماك
ركت كند، توان مت

2 ( 510

از حال سساختمان

چه جرم اين باالبر
2( 3600

5
0
14 10
C

در

، مساحت آن چند
2( 6/0

درجة سلس50را ر
ش دهيم، حجم آن

2 (4/0
/ kg0 از مكان6

Cسب متر در مسير 

ت هوا ناچيز است.)

2( 2/2 
4 (2/3  

هد
لطفاً

خ10گذاري چند ازف
ملكرد شما در آزمون

10ازچند

98اسفند 9ن

  

  است؟نادرست
گازي يك دماسنج

15/3 دماي ممكن
درج18اي جسمي

متر و ضري 2طول
  هد يافت؟

 از انتهاي سكويي

در طيقاومت هوا

نادرسهاي زيرگزينه
روني يك جسم فقط
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متر بر ث 8با تندي

كشد تا باري به و ي
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روي اصطكاك جنبش
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 53 نيوتون اي10
سب بخار است؟ (ي

را با تندي ثابتب

هد. اگر تندي

وا در طي اين
ر و موتورسوار

سنز برخورد به تخته
باشد، ارتفاع اولي7/
1 

40gبا تندي او

ژول است؟چند كيلو

مطابق شكل ،ست

ثانيه با تند10س از

ن چند وات است؟
39

ن اصطكاك و مسير
Bرود، به طوباال مي

و مقاومت هوا ناچيز ا

  
mتندي و با / s

از محل پرتاب بر ح

ترها عقبآزمونمة

0v 

دهم رياضيتصاصي

   دارد.
  دة آن است.

به انرژي دروني تب
استفاده قرار داد.
5 هواپيما) برابر با

وتورهاي آن چند اس
3 (510

ليتر آب15ثانيه، ر
g  (  

3 (60
12 m

s
دهانجام مي

نيروي مقاومت هو
مجموع جرم موتور

3 (5/7 
و پس از هشدرهاگ

/مت هوا است، J5

3 (5/10
اي به جرم گلوله

چنن حركت تقريبًا
3 (20-

در حال حركت اس
  يابد.  ي

    

  

كند و پسكت مي

ن متوسط موتور آن
3 (900

بدونABر مسير
BCب متر در مسير

10د؟ ( N
g

kg
و

2 (2/2 
4 (2/3 

 باال فرستاده شده
ارتفاع قائمي ا چه

3 (25

كه از برنامآموزاني

اخت

آن جسم بستگي ة
دهندهاي تشكيل ره

ي جنبشي خودرو
توان دوباره مورد ا ي

ي (نيروي جلوبر
توسط هر يك از مو

2
هرچه اين پمپ در

N م است و
kg

10

mپرشي با تندي

s

برسد و اندازة كار
تر كدام است؟ (م

سنگتختهيكسطح
ه تخته سنگ و مقاوم

ح زمين قرار دارد،

مقاومت هوا طي اين

mت و افقي
s

20

ول ...................... مي

سكون شروع به حرك

400kgباشد، توان

Aشود. اگررها مي
 چه ارتفاعي برحسب

J شو6تفاع برابر با

سطح شيبدار به
د، جسم حداكثر تا

آاي ويژة دانشهؤال

  است؟رست
هر ذرةط به انرژي
هاي ذرجموع انرژي

رو و توقف آن، انرژي
وارد و در عمل نمي
اك هواپيما، پيشرانه
ركت كند، توان مت

2 ( 510
5kWچاست. چنان

تر آب يك كيلوگر
2 (40

ي مطابق شكل، پ

2مسيرش به m

s
برحسب متhاع
(  

2 (5/2 
باالي سمشخصي از

شي از برخورد توپ به
2 (9

متري از سطح 2ع

كار نيروي مد كند،
2 (18-

ثابتبا تنديرا كه
ايند، ................... ژو

  

ساختمان از حال س

چه جرم اين باالبر
2( 3600

/ kg0 از مكان6
تاBسيدن به مكان

يدن جسم به اين ارت

m20يكاز پايين
 برگشت برابر باشد

2 (5/12

سؤ

98اسفند 9ن

نادرسهاي زيرگزينه
روني يك جسم فقط
روني يك جسم مج
د ترمز كردن خودر
روني را در اغلب مو

يكدو موتور جت
 امتداد اين نيرو حر

W يك پمپ آب

است؟ (جرم هر ليت

 از انتهاي سكويي

در باالترين نقطة م
ژول باشد، ارتفاع4

10 N
g

kg
(.است

گرم از ارتفاع300
شدة توپ كه ناشلف

نگي كه در ارتفاع

به زمين برخورد 0

ركيلوگرم 3 جرم
ت و هوا طي اين فرا

يش
هش
ش

  زايش
طبقة همكف يك س

چرسد. چنانوع مي

جسمي به جرم
شد، جسم پس از رس
صطكاك تا لحظة رسي

mاوليةندي / s

رفت وهاير مسير

موازي- )1

آزمون- ) 5پروژة (

يك از گكدام- 12
) انرژي در1
) انرژي در2
يند) در فرا3
) انرژي در4

هر يك از د- 12
km15در

1 (610
توان ورودي- 12

چند درصد
1 (30

موتورسواري- 12

موتورسوار د
4000مسير
kg200و

1 (5 
توپي به جرم -125

انرژي تلاندازة
1 (4 

از دهانة تفن -12

/ km / s5

1 (15- 
اي بهگلوله- 12

گلوله، دست
، افزاي600) 1
، كاه1200) 2
، كاهش600) 3
، افز1200) 4

باالبري از ط- 12

از نقطة شرو
1 (4100

مطابق شكل -12
اصطكاك باش
كار نيروي اص

1 (1 
3 (3 

تنجسمي با- 13
اك دراصطك

1 (20

فيزيك (

پ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0



  

در اينقاومت هوا

(g N / 10

ي اينت هوا در ط

متر باال10 ،ثابت

متر 2اندازةسم به

، تندي جسم در

جرم اينمجموع

 اگر جسم از اين

تلف بررسي كنيد.

0

30

B

A

H

B

16: ةصفح

رسد. كار نيروي مق

-  
(kgند وات است؟

24  

 كار نيروي مقاومت

1  
با تندي ثن ماشين

  

 در اين حركت جس

  
مت هوا تلف شود

20m

s
رسد.مي

كرده است.ريافت

10(g
k



0  

ي خود را از زواياي مختل

H= cm80

A

رثانيه به زمين مي

4( 36-
رساند. توان پمپ چند

4(  00

شود. اگررتاب مي

4 (2/2
نيوتون را با اين400

4( 25

لغزد. اگرپايين مي

4( 20
 براي جبران مقاو

4(  9 

4( 1
5

10mاش از ي

s
به

4( 40
درژول انرژي10

N كدام است؟
)

kg

4( 85/
ي از
ود؟ 

4( 32

هاييازها و خودويژگي

C

ي

متر بر ث 8با تندي

رمييمتر50تفاع

2 

به پايين پر قائم رو

10 N
(g )

kg


1 
0د تا باري به وزن

 تندي ثابت رو به پ



جسماولية انرژي

داري سطح شيب
BC،kf بوده

  ؟دام است

دقيقه تندي 5مان

0 ،معيني ارتفاع

باشد، بازده ماشين

با تلف شدن نيمي
شوA ةدر نقطش

ها، نين، بازخورد توانايي

دهم رياضيتصاصي

كنيم و جسم با مي

3( 2 
به ارتفو با تندي ثابت 

3(  240

mي

s
به طور2

ن چند ژول است؟

3 (2/10
كشدد ثانيه طول مي

3(  24
سازد، بامي030

  

3( 10
%20كند. اگر مي
  

3(  8 
كنيم تا روين رها مي

شي در طول مسير
k fشد، مقدار

mg
كد

3( 1
4

افقي در مدت زم ة

3( 30
از سطح زمين به

4ين 5m / sب

3( 8/0 
ر بر ثانيه باشد تا 

اش آن نصف تندي

3( 16

خود در سايت كانونمه

اخت

رهاسطح زميني

از سطح زمين وب را

 سطح زمين با تند

برخورد به زمين ةظ

% است. چند80ن

با سطح افق زاوية

m ؟ت
(g )

s
 210

1
سقوطسطح زمين

210(g m / s )

4
Aو از حالت سكون

روي اصطكاك جنبش

2BC ABباش

ةاست، در يك جاد

نظر كنيد.) صرف

با تندي ثابترمي
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    17: ةصفح  دهم رياضياختصاصي  98اسفند 9آزمون- ) 5پروژة (

عادي-)1شيمي (

  
  

است؟نادرستكدام مطلب- 141
  تواند با تغيير رنگ، مزه، بو يا آزاد سازي گاز، تشكيل رسوب و گاهي ايجاد نور و صدا همراه باشد. ) تغيير شيميايي مي1

  شود. اي توليد مي) در هر تغيير شيميايي مانند فساد مواد غذايي، از يك يا چند مادة شيميايي، ماده يا مواد تازه2

  كنند. ها اين است كه از قانون پايستگي جرم پيروي ميهاي همة واكنش) يكي از ويژگي3

  گرم است.  06/0ركننده در واكنش برابرو، جرم گاز اكسيژن شركت) با توجه به شكل روبه4

  
  

  هاي واكنش زير كدام است؟ضرايب استوكيومتري مواد فرآورده به ماده يا مواد يوني موجود در فرآوردهمجموعنسبت- 142

  (NH ) Cr O N H O Cr O  4 2 2 7 2 2 2 3  

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

  كدام گزينه درست است؟- 143

  رسد. ميC0600به معناي آن است كه پس از انجام واكنش دما به6000C) نماد1

2) پالتين كاتاليزگر مناسبي براي واكنش2 2 22 2H (g) O (g) H O(g)  .است  

  دهند. مينمايش(g)و بخار را با نماد(l)، مواد محلول در آب را با نماد(s)) در يك معادله نمادي، رسوب را با نماد3

SO) مجموع ضرايب استوكيومتري در معادله4 O SO 2 2 پس از موازنه برابر با چهار است. 3

  اند؟به ترتيب از راست به چپ كدامCوA،Bدهد،رو كه رفتار زمين را در برابر پرتوهاي خورشيد نشان ميبا توجه به شكل روبه- 144
بازتابش پرتوهاي فروسرخ از–) پرتوهاي فروسرخ گسيل شده از زمين1

  2CO –اكسيدديهاي كربنمولكول

بازتابش پرتوهاي فروسرخ از–پرتوهاي فرابنفش گسيل شده از زمين) 2

2CO -اكسيدديهاي كربنمولكول

بازتابش پرتوهاي فروسرخ از–) پرتوهاي فروسرخ گسيل شده از زمين3

2SO –اكسيدديهاي كربنمولكول

پرتوهاي-اكسيدهاي كربن دي) بازتابش پرتوهاي فروسرخ از مولكول4

2CO –فروسرخ گسيل شده از زمين

  

  

  

C  د است؟نرو برابر چومتري مواد واكنش دهنده و فرآورده در معادله روبهتفاوت ضرايب استوكي- 145 H O O CO H O  57 110 6 2 2 2

1 (59  2 (57  3 (51  4 (55  

  هاي استوكيومتري مواد در معادلة دو واكنش زير، پس از موازنه كدام است؟تفاوت مجموع ضريب -146

  II)C H OH O CO H O  3 7 2 2 2  C
I)KNO K O N O

0500
3 2 2 2  pH oU¯IM I¶j   

1 (9   2 (10  3 (11  4 (12  

دقيقه25

ردپاي گازها در زندگي
هاي شيميايي واز ابتداي واكنش 2فصل

قانون پايستگي جرم تا پايان اوزون،
دگرشكلي از اكسيژن در هواكره

76تا61هايصفحه

قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاريهدف
،)1شيمي (هاي درسگويي به سؤاللطفًا قبل از شروع پاسخ

توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10خود را بنويسيد: از هر10گذاري چند ازهدف
ت؟گذاري شما براي آزمون امروز چيسبوده است؟ هدف10عملكرد شما در آزمون قبل چند از

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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2در معادلة نمادي: - 147 4 2Al(s) NaOH(aq) H O(l) NaAl(OH) (aq) H (g)   پس از موازنه، ضريب استوكيومتري چند ماده

  با هم برابر است؟
1 (0   2 (2  3 (3  4 (4  

CHدر واكنش- 148 (g) NH (g) O (g) HCN(g) H O(g)   4 3 2   ، پس از موازنه، ضريب .........، دو برابر ضريب ........... است. 2

1 (HCN H O 2  2 (O H O2 2  3 (HCN NH 3  4 (CH NH4 3  

  است؟نادرستكدام گزينه- 149
  دهد. هاي مختلف نشان ميرو مساحت برف در نيمكرة شمالي را در سال) نمودار روبه1

هاي شناور درها و گويچههاي هواشناسي، ماهواره) دانشمندان حتي با استفاده از بالون2

توانند، پيوسته دماي كرة زمين را دردرياها كه به حسگرهاي دما مجهز هستند هم نمي

  سرتاسر نقاط آن رصد كنند. 

  شود. گذشته در حدود يك هفته زودتر آغاز ميسال50دهد كه فصل بهار در نيمكرة شمالي زمين، نسبت به) شواهد نشان مي3

  كند. ها حفظ ميهاي ناشي از تغيير دما و آفت) گلخانه، گياه يا ميوه را از آسيب4

  كنند؟هاي زير از قانون پايستگي جرم پيروي ميچه تعداد از واكنش- 150

3 2 32 3 3 2II) Al(s) FeCl (s) FeCl (s) AlCl (s)  2 6 2 2 23 2 3I)C H O(l) O (g) CO (g) H O(g)    

2 2 34 3 2IV) Fe(s) O (g) Fe O (s)   2 2III)K(s) H O(l) KOH(aq) H (g)    

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

  است؟نادرستكدام گزينه- 151
  دهد.) زمين بخش كوچكي از گرماي جذب شده را به صورت تابش فروسرخ از دست مي1

  يافت. كاهش ميC018اي وجود نداشت، ميانگين دماي كرة زمين به) اگر الية گازهاي گلخانه2

  هاي آزاد افزايش يافته است. ، ميانگين جهاني دماي سطح زمين و ميانگين جهاني سطح آبCO2هاي اخير با افزايش مقدار) در سال3

،SO2،از جملههاهاي فسيلي، انواع آالينده) در اثر سوزاندن سوخت4 NO2x yC H،COوCO2شود. وارد هواكره مي  

  ..........به جزهاي زير درست هستند،ي گزينههمه- 152
  كنند. اكسيد توليد ميديهاي فسيلي در هواپيماها، حجم انبوهي كربن) سوزاندن سوخت1

  گذارد. دهد، روي هواكره تأثير ميكند و رفتارهايي كه در شرايط مختلف انجام مي) سبك زندگي انسان، نوع وسايلي كه در زندگي استفاده مي2

  تر و اثر آن ماندگارتر خواهد بود. تر باشد، ردپاي ايجاد شده سنگيناكسيد وارد شده به طبيعت زياددي) هر چه مقدار كربن3

  اكسيد مصرفي آن كمتر خواهد بود. ديقطر درخت بيشتر باشد، مقدار كربن) هر چه4

دهد، نمودار ... مربوط به درون و نمودار ......... مربوط به بيرون گلخانه است ونمودارهاي زير دماي يك گلخانه را در يك روز زمستاني نشان مي- 153

  دما در خارج گلخانه به تقريب .... درجه سلسيوس است. تفاوت بيشترين دما درون گلخانه با بيشترين
1 (A،B،5/6  

2 (A،B،5/7  

3( B،A،5/6  

4 (B،A،5/7  
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اكسيد را دارد. يك درخت تنومند ماهانه در حدوددر ميان منابع توليد جريان الكتريسيته، ......... كمترين و .......... بيشترين رد پاي كربن دي- 154
  كند. اكسيد مصرف ميدي.............. كيلوگرم كربن

  16/4 –سنگسوزاندن زغال –) باد2  50 –سوزاندن زغال سنگ –) خورشيد1
  50 –سوزاندن نفت خام –) باد4  16/4 –سوزاندن نفت خام –) خورشيد3

است؟نادرستكدام گزينه- 155
  پذيري بسيار كمي دارد. واكنش ،كرهترين جزء سازنده هواعنوان اصلي) گاز نيتروژن به1
  . شوندتركيب شده و به اكسيدهاي نيتروژن تبديل ميدر هوا) گازهاي اكسيژن و نيتروژن تنها هنگام رعد و برق2
  شود. اوزون توليد مي ،ن در حضور نور خورشيداكسيد و اكسيژگازهاي نيتروژن دي) از واكنش3
  زون آشكار است. وتروپوسفر، نقش مفيد و محافظتي ادردر حالي كه ،بار و مضر اوزون مواجه هستيمش زيانبا نقاستراتوسفر) در4

  باشند؟مورد از مطالب زير درست ميچند -156

براي تبديلCO2توان از دو اكسيد فلزهاي گروه دوم استفاده كرد.به مواد معدني مي  

گردند. شوند و به طبيعت باز ميتجزيه مي ،هاي سبز در مدت زمان نسبتًا كوتاهيپالستيك
سوخت سبز در ساختار خود افزون برC،HوO، اتمN .نيز دارند
را دارد. فراوردة سوختنآالينده ياوردةاترين فرها، هيدروژن كماز بين سوخت

1 (4  2 (3  3 (1  4 (2  
  كدام مقايسه در مورد اوزون و اكسيژن درست است؟- 157

Oنقطة جوش: ) 1 O2 O: تعداد زوج ناپيوندي در ساختار لوويس )2    3 O2 3  

O: شمار پيوند در ساختار لوويس )3 O2 O: پذيريواكنش) 4  3 O2 3

  ؟نيستندكدام موارد صحيح- 158
ها بتوان كيفيتهايي هستند كه به كمك آنجوي فرايندها و فرآوردهوجستها تنها درداندر آن شيمياي از شيمي است كهالف) شيمي سبز شاخه

  گيري از منابع طبيعي افزايش داد. زندگي را با بهره
  شوند. ساخته مينداپذيرند از موادي مانند نشاسته كه حاوي اكسيژنتخريبهاي سبز كه زيستب) پالستيك

  شوند. تر تجزيه نميبيني به مواد سادهان ذرهري جانداوسيلههاي سبز هستند و بهوختهايي از سهاي گياهي نمونهپ) اتانول و روغن
  هاي عميق و امن در زير زمين ذخيره و نگهداري كرد. كره در مكانتوان به جاي رها كردن در هوامياكسيد راديت) كربن

  ت –) پ4  ت –) ب3  ت –) الف2  پ –) الف1
 ،از اين سوخت وارد دستگاه شودkg2در هر ساعتنظر مقدار آاليندة خروجي به هواكره كار كند وترين سوخت ازاي با پاك انهاگر دستگاهي در كارخ -159

شود و فرآورده سوختن اينميمصرفبراي تأمين سوخته ميزان هزينه (ريال) و چتوليدژولدت به چه ميزان انرژي برحسب كيلومشخص كنيد در اين م
  ريال به ازاي يك گرم است.)2800چنين قيمت آنشود؛ همكيلوژول گرما آزاد مي143،از سوخت مورد نظر(به ازاي هر گرماي است؟سوخت چه ماده

1 (52 86 10/ H O   5
2 56 10  2 (CO /   4 5

2 1 10 1 08 10  

3 (H O /   4 5
2 1 10 1 08 10  4 (CO /   5 5

2 56 10 2 86 10  

  باشد. در اين هواي آلوده، اين گاز ... اي روشن هواي آلودة اغلب كالنشهرها ميقهوهرنگاي است و دليلاكسيد به رنگ قهوه...گاز نيتروژن -160
  . شودو در هوا پراكنده ميشدهبه همراه اوزون تروپوسفري توليد –) دي1
  شود. به همراه اوزون تروپوسفر توليد شده و در هوا پراكنده مي –) مونو2
  شود. در اثر واكنش با گاز اكسيژن سبب توليد اوزون تروپوسفري مي –) دي3
  شود.زون تروپوسفر ميودر اثر واكنش با گاز اكسيژن سبب توليد ا –) مونو4
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است؟نادرستكدام مطلب -161

  تواند با تغيير رنگ، مزه، بو يا آزاد سازي گاز، تشكيل رسوب و گاهي ايجاد نور و صدا همراه باشد. ) تغيير شيميايي مي1

  شود. اي توليد ميشيميايي، ماده يا مواد تازهد مواد غذايي، از يك يا چند مادة) در هر تغيير شيميايي مانند فسا2

  كنند. اين است كه از قانون پايستگي جرم پيروي ميهاهاي همة واكنش) يكي از ويژگي3

  گرم است.  06/0كننده در واكنش برابررو، جرم گاز اكسيژن شركت) با توجه به شكل روبه4

  
  

  هاي واكنش زير كدام است؟مواد فرآورده به ماده يا مواد يوني موجود در فرآوردهاستوكيومتريضرايبمجموعنسبت -162

  (NH ) Cr O N H O Cr O  4 2 2 7 2 2 2 3  

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

  كدام گزينه درست است؟ -163

  رسد. ميC0600به معناي آن است كه پس از انجام واكنش دما بهC0600نماد) 1

2مناسبي براي واكنش ر) پالتين كاتاليزگ2 2 22 2H (g) O (g) H O(g)  .است  

  دهند. نمايش مي(g)و بخار را با نماد(l)، مواد محلول در آب را با نماد(s)ي، رسوب را با نماد) در يك معادله نماد3

SOدر معادلهاستوكيومتري) مجموع ضرايب4 O SO 2 2 چهار است. باپس از موازنه برابر3

  اند؟به ترتيب از راست به چپ كدامCوA،Bدهد،كه رفتار زمين را در برابر پرتوهاي خورشيد نشان ميزيربا توجه به شكل -164
سرخ ازبازتابش پرتوهاي فرو–سرخ گسيل شده از زمين) پرتوهاي فرو1

  2CO –اكسيدديهاي كربنمولكول

سرخ ازبازتابش پرتوهاي فرو–بنفش گسيل شده از زمينپرتوهاي فرا) 2

2CO -اكسيدديهاي كربنمولكول

سرخ ازبازتابش پرتوهاي فرو–سرخ گسيل شده از زمين) پرتوهاي فرو3

2SO –اكسيدديهاي كربنمولكول

توهايپر -اكسيدهاي كربن ديسرخ از مولكول) بازتابش پرتوهاي فرو4

  2CO –سرخ گسيل شده از زمينفرو

  

C  د است؟نرو برابر چآورده در معادله روبهواكنش دهنده و فرمواداستوكيومتريتفاوت ضرايب -165 H O O CO H O  57 110 6 2 2 2

1 (59  2 (57  3 (51  4 (55  

  پس از موازنه كدام است؟ ،زيرهاي استوكيومتري مواد در معادلة دو واكنشتفاوت مجموع ضريب- 166

II)C H OH O CO H O  3 7 2 2 2
C

I)KNO K O N O
0500

3 2 2 2  pH oU¯IM I¶j  
1 (9   2 (10  3 (11  4 (12  

دقيقه25موازي-)1شيمي (

ردپاي گازها در زندگي
هاي شيميايي واز ابتداي واكنش 2فصل

قانون پايستگي جرم تا پايان اثر
ايگلخانه

69تا61هايصفحه

تر هستند.ها عقبآزمونبرنامةآموزاني كه ازاي ويژة دانشهسؤال
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2در معادلة نمادي:  -167 4 2Al(s) NaOH(aq) H O(l) NaAl(OH) (aq) H (g)   ضريب استوكيومتري چند ماده ،پس از موازنه

  با هم برابر است؟
1 (0   2 (2  3 (3  4 (4  

CHدر واكنش -168 (g) NH (g) O (g) HCN(g) H O(g)   4 3 2   ، پس از موازنه، ضريب .........، دو برابر ضريب ........... است. 2

1 (HCN H O 2  2 (O H O2 2  3 (HCN NH 3  4 (CH NH4 3  

  است؟نادرستكدام گزينه -169
  دهد. هاي مختلف نشان ميشمالي را در سالساحت برف در نيمكرةرو مدار روبه) نمو1

هاي شناور درها و گويچههاي هواشناسي، ماهواره) دانشمندان حتي با استفاده از بالون2

زمين را درتوانند، پيوسته دماي كرةهم نميدرياها كه به حسگرهاي دما مجهز هستند

  سرتاسر نقاط آن رصد كنند. 

  شود. سال گذشته در حدود يك هفته زودتر آغاز مي50شمالي زمين، نسبت بهصل بهار در نيمكرةدهد كه فشان مي) شواهد ن3

  كند. ها حفظ ميهاي ناشي از تغيير دما و آفتانه، گياه يا ميوه را از آسيب) گلخ4

  كنند؟هاي زير از قانون پايستگي جرم پيروي ميچه تعداد از واكنش- 170

3 2 32 3 3 2II) Al(s) FeCl (s) FeCl (s) AlCl (s)  2 6 2 2 23 2 3I)C H O(l) O (g) CO (g) H O(g)    

2 2 34 3 2IV) Fe(s) O (g) Fe O (s)   2 2III)K(s) H O(l) KOH(aq) H (g)    

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

  است؟نادرستكدام گزينه- 171
  دهد.سرخ از دست ميماي جذب شده را به صورت تابش فرو) زمين بخش كوچكي از گر1

  يافت. كاهش ميC018ميانگين دماي كرة زمين به ،جود نداشتاي وگازهاي گلخانه) اگر الية2

  هاي آزاد افزايش يافته است. ، ميانگين جهاني دماي سطح زمين و ميانگين جهاني سطح آبCO2هاي اخير با افزايش مقدار) در سال3

،SO2،از جملههاانواع آاليندههاي فسيلي،) در اثر سوزاندن سوخت4 NO2x yC H،COوCO2شود. كره ميوارد هوا  

  ..........به جزهاي زير درست هستند،ي گزينههمه- 172
  كنند. اكسيد توليد ميديسيلي در هواپيماها، حجم انبوهي كربنهاي ف ت) سوزاندن سوخ1

  گذارد. كره تأثير ميدهد، روي هواختلف انجام ميهايي كه در شرايط مركند و رفتا) سبك زندگي انسان، نوع وسايلي كه در زندگي استفاده مي2

  تر و اثر آن ماندگارتر خواهد بود. تر باشد، ردپاي ايجاد شده سنگيناكسيد وارد شده به طبيعت زياددي) هر چه مقدار كربن3

  اكسيد مصرفي آن كمتر خواهد بود. دي) هر چه قطر درخت بيشتر باشد، مقدار كربن4

ن و نمودار ......... مربوط به بيرون گلخانه است وورددهد، نمودار ... مربوط بهن مينمودارهاي زير دماي يك گلخانه را در يك روز زمستاني نشا- 173

  لسيوس است. دما در خارج گلخانه به تقريب .... درجه سين دما درون گلخانه با بيشترينتفاوت بيشتر
1 (A،B،5/6  

2 (A،B،5/7  

3 (B،A،5/6  

4 (B،A،5/7  
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اكسيد را دارد. يك درخت تنومند ماهانه در حدود.......... بيشترين رد پاي كربن ديدر ميان منابع توليد جريان الكتريسيته، ......... كمترين و- 174
  كند. اكسيد مصرف ميدي.............. كيلوگرم كربن

  16/4 –سنگسوزاندن زغال –) باد2  50 –سوزاندن زغال سنگ –) خورشيد1
  50 –سوزاندن نفت خام –) باد4  16/4 –سوزاندن نفت خام –) خورشيد3

  است؟نادرستكدام گزينه دربارة آنها ،هاي زيرپس از موازنه معادله- 175
  II)C H N O CO H O N O   3 5 3 9 2 2 2 2I)C H OH O CO H O  2 5 2 2 2  

  III)Na Fe O Na O Fe  2 3 2  
  ماده با هم يكسان است. ضرايب استوكيومتري دو(I)) فقط در واكنش1
  يكسان است. (III)در واكنشNaبا ضريب استوكيومتري(II)در واكنشN2) ضريب استوكيومتري2
  باشد. مي 5يكسان و برابر(III)و (I) هايها در واكنش) مجموع ضرايب استوكيومتري فرآورده3
  باشد. مي 1برابر(III)و (I) هاي) تفاوت مجموع ضرايب استوكيومتري مواد در واكنش4

  در كدام واكنش پس از موازنه مجموع ضرايب مواد بيشتر است؟ -176
1 (2 2Mg HCl MgCl H    2 (C H O CO H O  2 6 2 2 2  

3 (2 4 2 4 3 2Al H SO Al (SO ) H    4 (C H O CO H O  4 10 2 2 2  
  نيد و پس از موازنه كامل اين واكنش ضريب اين ماده كدام است؟كواكنش زير را از كدام تركيب شروع مي ،در روش وارسي موازنه- 177

  Al O HF NaOH Na AlF H O   2 3 3 6 2  

1 (Na AlF 3 62  2 (NaOH12  3 (Na AlF 3 66  4 (NaOH6  

xنهازپس از موروروبهدر معادله- 178

y
2  كدام است؟ 2 4 2TiO C xCl TiCl yCOCl     

1 (2  2 (1  3 (20
3  4 (3

2  

  پس از موازنه چند مورد از مطالب زير درست است؟ ،زيرهايبا توجه به واكنش- 179
  II)Al HCl AlCl H  3 2  I)C H OH O CO H O  2 5 2 2 2  

  3III)Na Fe(OH) NaOH Fe    
  ضريب استوكيومتري دو ماده با هم برابر است. (II)واكنشدر -
  باشد. در هر سه واكنش ضريب استوكيومتري يكي از مواد برابر يك مي -
  است.  3يكسان و برابرNaOHوO2ضريب استوكيومتري -
  است. با هم برابرواكنشدودرهاوع ضرايب استوكيومتري فرآوردهمجم -
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  است؟نادرستهاي زير، كدام گزينهبا توجه به واكنش- 180
2، پس از موازنه ضريبI(در واكنش 4H SO2  )است. 3برابر 2 4 4 2 2I)Na S H SO NaHSO H O SO S      

  II)HNO H S NO H O S   3 2 2 2  
  واكنش يكسان است. دوضريب گوگرد در هر) 1
  . استIIها در واكنشفرآوردهضرايبمجموع I،2/1در واكنشهافرآوردهيباضرمجموع) 2
2Naبرابر II ،2دهنده در واكنشمواد واكنشمجموع ضرايب )3 Sاست .  
2H، برابر با ضريب2SOضريب )4 Sاست .  
  

  
  

بود؟بهترامروزآزموندرعموميدرسكدامهايسوالكيفيت -181
 )1انگليسي (زبان )4  )1دين و زندگي ( )3  )1، زبان قرآن (عربي )2  )1فارسي ( )1

بود؟بهتر  امروزآزموندراختصاصيدرسكدامهايسوالكيفيت- 182
 )1شيمي ( )4   )1فيزيك ( )3 )1هندسه ( )2   )1رياضي ( )1
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