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مي
عمو

  

  دقيقه10  3 101 )1(و نگارشفارسي
  دقيقه15  10114 )1عربي زبان قرآن (

  دقيقه20  20216 )آشنا(طراحي +)1دين و زندگي (
  دقيقه15  10418 )1(انگليسيزبان
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اخت
  

  دقيقه30  10  51  20 )1رياضي (
  دقيقه20  207113)آشنا(طراحي +)1شناسي (زيست

  دقيقه35  209116 )1فيزيك (

  دقيقه20  20  111  20   )1شيمي (
  

  طراحان
  نام طراحاننام درس

  سيد محمدعلي مرتضوي ـآگيتا محمدزاده ـحميد اصفهاني ـخان پورسپهر حسن  )1(فارسي و نگارش
  ولي برجي ـبينمحمد جهان ـعربابراهيم رحماني ـمجيد همايي ـشبهزاد جهانبخ ـخالد مشيرپناهي ـمحمد داورپناهي  )1عربي زبان قرآن (

  مرضيه زماني ـشعيب مقدم ـمرتضي محسني كبير ـبقامحمد رضايي ـمحمد آقاصالح ـاحمد منصوري ـبهاره حاجي نژاديان  )1دين و زندگي (
  عاشوريعلي ـنژادساسان عزيزي ـفريبا توكلي  )1(ليسيزبان انگ

 ـ  بهرام حالج ـ  زادهفرشاد حسن ـ  حامد خسرويـمحمدصادق هدايتي ـ  حامد چوقاديـزادهسجاد حسنـنژاديانمهدي حاجيـمهدي نصرالهي  )1رياضي (
  وهاب نادري ـزنفاطمه راي ـسجاد داوطلب ـمهرداد خاجي ـزادهاحسان غني ـنيما سلطاني

  امير رهبردهقانـ محمدامين بيگدليـ زادهمهدي مهديـ مهرزاد اسماعيليـ عباس آرايشـ سهيل رحمانپورـ يكياحسان مز  )1شناسي (زيست

  )1فيزيك (
 ـ  كفـشينحميد زرـ زهره آقامحمدي ـ  محمدرضا شريفيـنسبعبدالرضا اميني ـ  مليحه جعفريـرضا اماميـمراديميالد سليمـپيمانمحمدعلي راستـمجتبي نكوئيان
  زادهعبداله فقهـ مصطفي كياني

 ـدهكرديرحيم هاشمي ـحسن اميني ـامير حاتميان ـزادهسمانه ابراهيم ـوندمحمدرضا زهرهـامين نوروزيـاله ابوالفتحيعينـلكيجواد سوري  )1شيمي (
  علي برخورداريونامير ـفرزين بوستاني ـروزبه رضواني ـنژادمحمد فالح ـبهنام قارانچايي

  

  و ويراستارانمسئولين درس
مسئولين درس گروه  نام درس

مسئولين درس گروه  فيلتر نهايي  ان علميويراستار  آزمون
  مستندسازي

)1(فارسي و نگارش
زادهحميد لنجان
  اصفهاني

-  -  
  الناز معتمدي

  ليال ايزدي  -  عليرضا عبداللهيـيشعلي ابراهيميودري ـسيد محمدعلي مرتضو  ميالد نقشي)1عربي زبان قرآن (
  محدثه پرهيزكار  -رضا ذوالفقاريعليـسكينه گلشني  فاطمه فوقاني  )1دين و زندگي (
  سپيده جاللي  -پرهام نكوطلبانـمحدثه مرآتي  نسترن راستگو)1(زبان انگليسي

  حسين اسدزاده  علي ونكي  مهرداد ملوندي ـ علي مرشد  فروشانايمان چيني  )1رياضي (
  دات هاشميسامهسا  رفيعيكيارش سادات  ليدا علي اكبري ـسپيده نجفي ـفرداميرحسين بهروزي  مهرداد محبي  )1شناسي (زيست

  آتنه اسفندياري  ضميرعليرضا روشن  انزابي ـ بهنام شاهنيـ امير محمودينژادعموديمحمدامين  كفشحميد زرين)1فيزيك (
  الهه شهبازي  پرستبنيامين خوشنژادسيدمحمدحسن معروفي ـ ايمان حسين ـمقدمزادهمحمد حسن  علي علمداري  )1شيمي (

  گروه فني و توليد
محيا اصغري  گروهمدير

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

جالليمحمديمهين عليآرايينگاري و صفحهحروف
  فريبا رئوفيمسئول دفترچه: /نسبفاطمه رسوليمدير گروه:  گروه مستندسازي

  حميد محمدي  ناظر چاپ
چي (وقف عام)ياد علمي آموزشي قلمبن
  دانلود نمائيد.(صفحة مقطع دهم تجربي)توانيد از سايت كانونتوجه: دفترچة پاسخ تشريحي را مي

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

  دقيقه165مدت پاسخگويي: 130دهم تجربي:د سؤالتعدا   



  3: ةصفح  دهمعمومي                   99اسفند22آزمون -)5(پروژة

  
معنا شده است؟نادرستاي زيرهچند تا از واژه- 1

خصم: دشمن ـ فراق: جدايي ـكتاب ـ توسن: رام ـ ةآميز درباراسرا: گرفتاران ـ تقريظ: مطلبي ستايش«
  »گبر: خفتانخدنگ: درختي بسيار سخت ـ سليح: افزار جنگ ـ

  دو تا) 2  يكي) 1
  چهار تا) 4    سه تا) 3

الخطّي دارد؟اماليي يا رسمنادرستيكدام بيت- 2
چنين گفت پس با شغاد پليد / كه اكنون كه بر من چنين بد رسيد )1
) ز تركش برآور كمان مرا / به كار آور آن ترجمان مرا2
ر) به ذه كن بنه پيش من با دو تير / نبايد كه آن شير نخچيرگي3
  كار) ز دشت اندر آيد ز بهر شكار / من اينجا فتاده چنين نابه4

  است؟» نهاد«و» مسند«ترتيبنقش دستوري كدام دو واژه در بيت زير به- 3
  »ها عاشقان ناكرده خواب / تا برآيد بامداد از شرق كويت آفتابمنتظر باشند شب«

  ها ـ بامداد) شب4  ) منتظر ـ آفتاب3ها ـ آفتاب) شب2بامداد) منتظر ـ1
گروه اسمي در عبارت زير نيست؟ ةكدام نوع وابست- 4

» دارد.كند و ظلم روا مياي به فالن واليت، بر رعيت درازدستي ميام فالن عامل را كه فرستادهشنيده«ذوالّنون مصري پادشاهي را گفت: «
رعيت تمام ستده باشد. پس به زجر از وي بازستاني و در خزينهبلي، روزي سزاي او بدهي كه مال از« :گفت» روزي سزاي او بدهم.«گفت: 

» نهي. درويش و رعيت را چه سود دارد؟
  اليه) مضاف4    ) صفت شمارشي3  ) صفت پرسشي2    ) صفت مبهم1

  ).ابيات از زبان عاشقِ رامين است(شود؟در كدام بيت متمم با دو حرف اضافه يافت مي- 5
  چنان بست / كه نتوانم ز بندش جاودان رست) مرا رامين به مهر اندر1
  ) اگر گويم يكي زين هر دو بگزين / بهشت جاودان و روي رامين2
  ) به جان من كه رامين را گزينم / كه رويش را بهشت خويش بينم3
  ) من از رامين وفا و مهرباني / نبرم تا نبرد زندگاني4

  پايه است؟ ةكدام بيت فعل جمل ةشدمشخَصفعل- 6
برآوري      هر دم كه در حضور عزيزي برآوري / درياب كز حيات جهان حاصل آن دمست )1
  بدوزد    دل كه ديده بدوزد ز روي خوب / پندش مده كه جهل در او نيك محكم است) وان سنگ2
  داني      شب بپرس كه او نيز محرمست) خواهي چو روز روشن داني تو حال من / از تيره3
استي      ي و دلبرم / پيوندي اين چنين كه ميان من و غمست) اي كاشكي ميان منست4

  كار رفته است؟  ممال به ةدر كدام بيت واژ- 7
  ) بدان گه كه گرسيوز بدفريب / گران كرد بر زين دوال ركيب2  ) به سوي سياووش بنهاد روي / ابا نامداران پرخاشجوي1
  ) فرنگيس گفت اي گو شيرچنگ / چه بودت كه ديگر شدستي به رنگ4  ره زرد) سياوش به پرده درآمد به درد / به تن لرز لرزان و رخسا3

كمتر است؟» اغراق«در كدام بيت- 8
  از شهر تو رفتيم و تو را سير نديديم / از شاخ درخت تو چنين خام فتيديم )1
  نشين و ساربان مستعجل است / چون روان گردم كه زاب ديده پايم در گل استيار ما محمل) 2
  انديش نيست / ازل تا ابد، يك نفس بيش نيستن منزل راحتجها) 3
انش به گردون بر شده / گوش گردون از خروشش كر شدهغبس كه اف) 4

  قرابت معنايي دارد؟» مپندار اين شعله افسرده گردد / كه بعد از من افروزد از مدفن من«كدام بيت با مصراع- 9
  خاك آتش ريختم) عاشقان بر سر اگر ريزند خاك / من به جاي1
  پاي خادمان درگه معشوق شو / بوسه را بر خاك ده چون عاشقان از بهر درد) خاك2
  كه عاشقي به مثل خاك دوست شد / ما خاك آن سگيم كه پيش سراي اوست) گر زان3
) به زير پاي تو افتاد و خاك شد عاشق / اگرچه خاك شد اما هنوز در قدم است4
  قرابت معنايي بيشتري دارد؟» درم نام مرگ تو كرد / زمانه مرا پتك ترگ تو كردمرا ما«كدام بيت با بيت- 10

  ) همه مرگ راييم پير و جوان / به گيتي نماند كسي جاودان2  ) تو خرسند گردان دل مادرم / چنين كرد يزدان قضا بر سرم1
  دست من است / به فرمان يزدان بساييم دست) اگر هوش تو زير4  ) دل من همي با تو مهر آورد / همي آب شرمم به چهر آورد3

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنویسید:10گذاري چند از، هدف)1فارسي (هايگویی به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانید پاسخ صحیح بدهید؟سؤال به چند سؤال می10از هر
  ؟بوده است10عملکرد شما در آزمون قبل چند از

  شما براي آزمون امروز چیست؟گذاريهدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  ادبيات انقالب اسالمي  )1(فارسي
ورستمادبيات حماسي (
   )اشكبوس

  101تا72هايصفحه

  دقيقه10



  4: ةصفح  دهميعموم                      99اسفند22آزمون -)5(پروژة

  
و األدقّ في الجواب للّترجمة ن األصحةعين أو إلي العربي15 -11( :م(  
  :»!قصلك النّالبومة طائر ال تَتحرَّك عينُه و لكنّه يحرِّك رأسه في كلّ جهة حتّي يعوض ذ«- 11

  دهد تا آن نقص را جبران كند!مياي حركتدهد و اما او سرش را در هر ناحيهمياي است كه چشمش را حركت ن) جغد پرنده1

  دهد تا آن نقص جبران شود!مياي حركتكند و اما او سرش را در هر ناحيهمياي است كه چشمش حركت ن) جغد پرنده2

  كند تا آن نقص جبران شود!مياي حركتدهد و اما سرش در هر ناحيهمينتخود را حركاي است كه چشم) جغد پرنده3

  !كند تا آن نقص را جبران كندمياي حركتكند و اما سرش در هر ناحيهمياي است كه چشمش حركت ن) جغد پرنده4

  »: !و يطلُبونَ منه أن يديرَ شُؤونَهم مالَتهدبِسببِ ع مفي مسيرهالحينجنوده الصبويرَحبونَ ِبهالنّاسِكلُّكانَ«- 12

  !را اداره نمايدشانخواهند كه امورمياز اوگويند وميآمد، به او خوشها آنبه دليل عدالتدرستكار بودند وها و سربازان او كه آندر مسيرهمگيمردم )1

  !ها را اداره كند آنامورخواستند تاميگفتند و از اوميآمدخوشدرستكار بودندو سربازانش كهمّلت در مسيرشان به دليل عادل بودن او ةهم) 2

  !ها را اداره كندخواستند كه امور آنگفتند و از او ميميآمدخوشدرستكارشو سربازانبه اوانش تبه دليل عدالانمردم در مسيرش ةهم) 3

  !را اداره كندشانتا مسائلخواهنداز او ميند وويگميآمدبه او خوشندل عدالتي كه داشتي، به دلو سپاهيان صادقشاومسيرزيادي درمردم) 4

  عين الصحيح:- 13

1مائي كنند: حيوانات آبي در عمق دريا زندگي مي!ةٌ في أعماق المحيط) تعيش حيوانات!   

   !خواستساني ميآمنانؤ: خداوند براي م!منيَن اليسرؤ) كان اهللا يريد بالم2

   !: انسان در آن جهان ضعيف آفريده شده است!نساُن في هذا العالَم ضعيفًااإل) خُلق3َ

   !ها فساد خواهند كردجوج و مأجوج در سرزمينأي )قوم(: أرضنا!و مأجوج سوف يفسدوَن فينّ يأجوجإ )4

 :الصحيحعين - 14

يابم!ييموش رهاشرّرد تا ازكالفأرة!:جغد مزرعه كمكساعدت بومات مزرعتي ألتخلّص من شرّ )1

مجروح بود! اي را ديدم كه شديداًبيمارستان رزمندهقد جرح شديداً!: در) شاهدت في المستشفي مقاتال2ً

آهن در اين روزها ارزان نيست!ام ليس رخيصاً!: قيمت مس والحديد في هذه األيحاس و) ثَمن الّن3

شود براي بدست آوردن تجربه!ميايجارب!: فقرمدرسهمدرسة الكتساب الّت) يصبح الفقر4

  :»!آن قوم فرصت را غنيمت شمردند و از سربازان ياري جستند«- 15
  أولئك القوم اغتنَموا الفُرص و استعانوا بالجيوش! )2  ) أولئك قوم اغتَنموا الفُرصة و استعانوا بالجنود!  1

  اغتَنَموا أولئك القوم الفُرص و استعانوا بالجيوش! )4  جنود! لاغتَنم أولئك القوم الفُرصة و استعانوا با )3

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  نویسید:بخود را10گذاري چند از، هدف)1عربي، زبان قرآن (هايگویی به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانید پاسخ صحیح بدهید؟سؤال به چند سؤال می10از هر
  بوده است؟10عملکرد شما در آزمون قبل چند از

  شما براي آزمون امروز چیست؟گذاريهدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  )1(زبان قرآن ،عربي
  »هذا خَلقُ اهللاِ«

  ذوالقَرنَينِ
  لمجهولُامتن درس + الفعلُ

  66تا47هايصفحه

  دقيقه15



  5: ةصفح  دهمعمومي                        99اسفند22زمونآ -)5(پروژة

16-ن الصحيح في ضبط حركات الحروف:عي  
    ) لما سار َنحو الشُّمالِ رأَي هؤالء القُوم عظَمة جيشه و أَعمالَه الصالحة!1

  لفَساد!ا) سار مع جيوشه نَحو المناطق الغَربية يدعو النّاس إلَي محارِبة2

  ) في الشَّرق أَطاعه كَثيرٌ منَ النّاس و استَقبِلوه لعدالَته الواسعة!3

  ) رفَض ذوالقَرنَينِ هدايا النّاس و طَلَب منهم أن يساعدوه في إِغالق ذلك المضيق!4

  عين الصحيح للّتوضيحات التّالية: - 17

  في القرآن!ظالماً َقد جاء اسمهذو القرنَين: كان ملكاً) 1

  نه لإلنسان!ما أُعطي أفضل ميءشَاإلخالص: ) 2

  الوفاء يستخدم الستقرار األمن!حيواٌن كثيُرالكلب: ) 3

  مكانٌ يجتمع فيه الماء لمدة طويلة!المضيق: ) 4

18 -يسلن الخبرعي :   مضافاً و ال موصوفاً

  !ي المدرسِةفالء طالباتناؤه) 2    !العبون في المسابقةصدقاءاولئك األ) 1

   !باتدؤو ممجداتالء طالباتؤه) 4     !قون في دروسهمصدقاء موفّأولئكأ) 3

  عين فعالً يمكن أن يبنَي للمجهول: - 19

  ) ذاب النّحاس و دخَلَ بينَ الحديد و أصبح السد قوياً!1

  بيةِ!ر) لما استَقَرَّت األوضاع لذي القَرنينِ سار نَحو المناطقِ الغ2َ

3!   ) إنّ الّله يقبلُ التّوبةَ عن عباده إن كانت خالصةً

  ) وصلَ الجنود إلي مناطق فيها مستَنقَعات كَثيرة!4

  : فاعلُه محذوفعين ما فيه فعلٌ- 20

  ! ال يعرفه أحدفي المجلِسرجٍل) ذكر اسم2   !بيتنافي حديقةأزهاراًكلّ سنةأبي) يغرس1

  يصدر الفلّاحون نصف محاصيلهم إلي خارج البالد!) 4  نّ!ه و ال يبطلها بالممن أمواله في سبيل اللّؤ) ينفق الم3
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ني با آن هم مفهوم است؟آكدام است و كدام عبارت قر» ما احب اهللا من عصاه«فرمايد: مفهوم حديث امام صادق (ع) كه مي- 21
  »اشد حباً هللا« – .خدا او را دوست ندارد ،كند) كسي كه نافرماني مي2   »فاتّبعوني« – .خدا او را دوست ندارد ،كندكسي كه نافرماني مي )1
  »فاتّبعوني« – .ت نداردسخدا را دو ،كندكسي كه نافرماني مي) 4  »اشد حباً هللا« – .خدا را دوست ندارد ،كندكسي كه نافرماني مي) 3
  ؟باشدنميهاي ذيل، از آثار فروش پيمان منعقدشده با پروردگار به بهاي ناچيز،يك از گزينهبا توجه به كالم نوراني وحي، كدام- 22
  ) عدم دارابودن بهره در آخرت2  ) عدم سخن گفتن خداوند با آنان در عالم اخروي1
  اري به پيمان جهت شرمندگي بندهد) وفا4    الهي در عالم قيامت ة) عدم نظار3
؟مسير قرب الهي استمات الزم براي ثبات قدم دراكدام اقدمربوط به» استواري بر هدف«و» تر به هدف رسيدنآسان«- 23
  و عزم براي حركتتصميم- عهد بستن با خدا )1
  تصميم و عزم براي حركت- تصميم و عزم براي حركت) 2
  ن با خداتعهد بس- عهد بستن با خدا) 3
  عهد بستن با خدا- تصميم و عزم براي حركت) 4
ي پر محصول براي آخرت چيست؟تيكي از شروط داشتن زراع» الدنيا مزرعة اآلخرة«با توجه به حديث نبوي- 24
  توبه كردن از گناهان كه به منصة مواظبت از آفات زراعت است.  )1
  درون انسان است.  رهاي پاك دبذر سالم كه همان استعدادها و گرايش) 2
  جلوگيري از وسوسة شيطان و نفس اماره كه به منزلة پاك كردن زمين از علف هرز است. ) 3
  باشد. براي آغاز كشاورزي مييانجام اعمال نيك كه بذر) 4
 ،ستار بازگشت به دنيـا هسـتند اوي خداوند كدام است و پاسخ قطعي خداوند به كساني كه خوكبن جعفر (ع) بهترين توشة مسافرمطابق فرمايش موسي- 25

كدام عبارت شريفه است؟
  »آيا در دنيا به اندازة كافي به شما عمر نداديم؟« -محاسبه و ارزيابي) 2  »مگر پيامبران براي شما داليل روشن نياورند؟« -عزم و اراده) 1
  » مگر پيامبران براي شما داليل روشن نياوردند؟« -و ارزيابيمحاسبه) 4  »آيا در دنيا به اندازة كافي به شما عمر نداديم؟« -عزم و اراده) 3
گردد؟مستفاد مي» شود.ها و كارها ميگذشت ايام، آفاتي در پي دارد و موجب از هم گسيختگي تصميم«كدام مفهوم از حديث شريف علوي:  -26
  . شودها ميتزلزل تصميمتوجهي به مراقبت و پاسباني، سبب بي )1
  . شودها ميتزلزل تصميمو ارزيابي، سببترك محاسبه) 2
  ها به بهانة ناچيز است. ترك محاسبه و ارزيابي، موجب شكستن پيمان) 3
  ها به بهانة ناچيز است. توجهي به مراقبت و پاسباني، موجب شكستن پيمان بي) 4
كسي از خود و عمل خود بـراي بعـد از مـرگ حسـاب  هچوشودميهاي زير، از بهترين مواقع براي محاسبة ساالنه محسوبكدام يك از زمان -27

كشد؟مي
  هاترين انسانزيرك –) ليالي قدر2    هاترين انسانباهوش –) ليالي قدر1
  هاترين انسانزيرك –لحظة تحويل سال نو) 4  هاترين انسانباهوش –لحظة تحويل سال نو) 3
در كدام گزينه به درستي آمده است؟ترين داليل ضرورت وجود الگوها در مسير قرب الهيمهم- 28
  تسهيل رسيدن به هدف وايشاناستمداد از) 2  تسهيل رسيدن به هدف واستفاده از تجارب )1
  تسريع رسيدن به هدف وايشاناستمداد از) 4  تسريع رسيدن به هدف واستفاده از تجارب) 3
بوط به كدام گروه است؟رهاي ذكر شده، ميك از پاداشهركريممطابق با آيات قرآن- 29

  هاي بهشتيج) مالكيت باغ  ب) جلب محبت خدا با نيكوكاري  هاي بهشتيالف) تكريم در باغ
  استغفاركنندگان –كنندگانانفاق –متقيان) 2  راستگويان –كنندگانانفاق –امانتداران )1
  راستگويان –انرنمازگزا –متقيان) 4  استغفاركنندگان –نمازگزاران –امانتداران) 3
هاي رسيدن به قرب الهي اشاره كردهدارد به كدام يك از گامرا بيان مي» ؟مني گشوديؤم ةبستوآيا گره از كار فر« ةآنجا كه اميرالمؤمنين علي (ع) جمل- 30

خدا سپاسگزار خداوند باشيم؟بااست و چرا بايد پس از موفقيت در انجام عهد خود
  . نيمايم قبل از اينكه به حسابمان رسيدگي شود، به آن رسيدگي ك هزيرا توانست –مراقبت )1
  هاست. دانيم خداوند بهترين پشتيبان ما در انجام پيمانزيرا مي –مراقبت) 2
  هاست. دانيم خداوند بهترين پشتيبان ما در انجام پيمانزيرا مي –محاسبه) 3
  . نيمايم قبل از اينكه به حسابمان رسيدگي شود به آن رسيدگي كزيرا توانسته –محاسبه) 4

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنویسید:10گذاري چند ازدفه ،)1( دين و زندگيهايگویی به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانید پاسخ صحیح بدهید؟سؤال به چند سؤال می10از هر
  بوده است؟10عملکرد شما در آزمون قبل چند از

  شما براي آزمون امروز چیست؟گذاريهدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  )1(و زندگيدين

  دقيقه20
  تفكر و انديشه
فرجام كار
  قدم در راه

  ، دوستي با خداآهنگ سفر
  118تا82هايصفحه
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گواه (آشنا)-)1(گيندو زدين   

كرد؟هايي تقسيم ميكند كه رسول خدا(ص) در منزل، اوقات خود را به چه قسمتامام حسين(ع) نقل مي- 31
  گي به ايتامرسيد -سواركاري و تيراندازي- ) عبادت2  رسيدگي به ايتام -سواركاري و تيراندازي -) كار خير1
  كارهاي شخصي -اهل خانه -) كار خير4  كارهاي شخصي- اهل خانه- ). عبادت3
ناگوار آن كدام است؟ ةقلب انسان در كدام آيه آمده است و ثمر ةمصداقي از آفت زدگيِ مزرع» الدنيا مزرعة اآلخرة«با توجه به حديث نبوي- 32
  »كَلمة هو قائلهالَّا إِنَّهاك« – »لعلي اعمل صالحًا فيما تركت) «2  »يصلون سعيراًس« - »ظلماتامىيأموال الأكلوني نيالذإنّ) «1
  »انما ياكلون في بطونهم نارًا« – »و ما هذه الحياة الدنيا اال لهو و لعب) «4  »َيظنُّون اْ إِلّْ هم ِإن« – »و قالوا ما هي اال حياتنا الدنيا نموت و نحيا) «3
ايم نوبت چيست؟ابي، اگر معلوم شود كه سستي ورزيدهبعد از محاسبه و ارزي- 33
  الناس است.ترين حق، حقايم حالليت بطلبيم كه مهم) بايد خود را مورد عتاب قرار داده و از كساني كه حقشان را ضايع كرده1
  ) بايد خود را سرزنش كرده و از خدا طلب مغفرت كنيم و عهد مجدد با خدا بسته و وارد عمل شويم.2
  رسد كه بايد انسان همواره ناظر اعمال خود باشد.) نوبت دقت و مراقبت از اعمال و كردار ما مي3
  اي كه قضا شده، انجام دهيم.ايم، جبران كنيم و نماز و روزههايي كه در اين زمينه انجام دادهرسد كه بايد كوتاهي) نوبت حق اهللا مي4
رود؟كار ميكدام اصطالح اسالمي بهخدا شدن دل، چيست و در خصوص آن ةشرط خان- 34
  ) محبت كساني را كه رنگ و نشاني از خدا را دارند و خداوند دوستي آنان را به ما توصيه كرده، در دل جاي دهيم. ـ جهاد1
  ي) محبت كساني را كه رنگ و نشاني از خدا را دارند و خداوند دوستي آنان را به ما توصيه كرده، در دل جاي دهيم. ـ تبر2ّ
  ) شيطان و امور شيطاني و هر چه را كه ضد خداست از دل بيرون كنيم. ـ تولّي3
  ) شيطان و امور شيطاني و هر چه را كه ضد خداست از دل بيرون كنيم. ـ برائت4
در ورودي پيامبران و .......... در بهشت يكسان است.- 35
  ) مؤمنان4  ) صالحان3  ) صديقان2  ) شهيدان1
اي دارند؟پاداش و كيفري كه محصول طبيعي خود عمل است، چه وظيفهها در مقابلانسان -36
  ريزي زندگي خود را تنظيم كنند.) بايد خود را با آن هماهنگ كنند و با آگاهي كامل از آن، برنامه1
  ) با افزايش دانش آن را تغيير دهند و سعادت خويش را تأمين نمايند.2
  زند و بدون همراهي، از آن استفاده كنند.) هرگونه اقدام مخالف آن را ممنوع سا3
  را بپذيرند و در هنگامي كه غيرعادالنه باشد با وضع قوانين آن را كنترل نمايند.) آن4
گرداني از ذات حق تعاليحديث شريف اميرالمؤمنين (ع) در مورد ارزش هر انسان در كالم موالنا چگونه مورد تبيين واقع گرديده است و شرط عدم روي- 37

باشد؟ر نگاه امام سجاد (ع) چه ميد
  ناني، ناني ـ درخواست محبت الهي از خداوند ة) تا در طلب گوهر كاني، كاني / تا در هوس لقم1
  انس با پروردگار ـينان ،ينان ة/ تا در هوس لقميكان ،يتا در طلب گوهر كان) 2
  انس با پروردگارقمر سازد ـ) اي دوست شكر بهتر يا آنكه شكر سازد / خوبي قمر بهتر يا آنكه3
  درخواست محبت الهي از خداوندآنكه قمر سازد ـ ايبهترقمريسازد / خوب رآنكه شك ايبهتردوست شكريا) 4
 ....و در آخرت...برزخدرو...هاي آخرت با دنيا و برزخ ترسيم كنيم بايد بگوييم: در دنياهايي ميان ويژگيهاي اصيل اسالمي تفاوتاگر بخواهيم در انديشه -38

  شودآثار اخروي عمل به طور كامل ظاهر مي -كنداي از آثار اخروي عمل ظهور پيدا ميبهره- ) فقط آثار دنيايي عمل ظهور دارد1
نداها، ظهور و تجسم عملپاداش -كنداي از آثار اخروي عمل ظهور پيدا ميبهره -) آثار دنيوي و بعضاً اخروي عمل ظهور دارد2
  رودسطح آگاهي نسبت به اعمال باالتر مي- محل عمل نيست- اندها حقيقت عملها قراردادي و خصوص آن) عموم پاداش3
  آثار اخروي عمل نسبي و عيني هستند- محل عمل نيست -اندها حقيقت عملها قراردادي و عموم آن) خصوص پاداش4
بهشت .......... است........... و باالترين نعمتبهشت براي نيكوكاران سراي سالمتي است، زيرا- 39
    فردوس -اندمترنم» خدايا! تو پاك و منزّهي« ةاند و به جمل) بهشتيان با خدا هم صحبت1
  مقام خشنودي خدا -جا نيستاي و هيچ ناراحتي و رنجي در آن) هيچ نقصاني، اندوهي، غصه2
  فردوس -جا نيستاراحتي و رنجي در آناي و هيچ ن) هيچ نقصاني، اندوهي، غصه3
  مقام خشنودي خدا -اندمترنم» خدايا! تو پاك و منزّهي« ةاند و به جمل) بهشتيان با خدا هم صحبت4
حق وبايد مسلمانان، فضاي سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات«كند: بر مبناي كدام تحليل امام خميني(ره) به مسلمانان جهان سفارش مي- 40

  ؟» نفرت و بغض عملي نسبت به دشمنان خدا لبريز كنند
  كند.گريزد و آن كس كه به دوستي با خدا افتخار كند، با هر چه ضد خداست، مقابله مي) عاشق روشنايي، از تاريكي مي1
  اند.ان به شهادت رسيدهتر آنان در حال مبارزه با ستمگري تمام پيامبران الهي بوده و بيشدر برنامه» جهاد در راه خدا) «2
  تر است.تر باشد، نفرت از باطل هم عميق) دينداري بر دو پايه استواراست: تولي و تبري. هرچه دوستي با خدا عميق3
  خواهيم محبت خدا در دلمان خانه كند، بايد محبت كساني كه خدا محبت و دوستي آن ها را به ما توصيه كرده، در دل جاي دهيم.) اگر مي4
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دقيقه15
  

                              

PART A: Grammar and Vocabulary 

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer 

sheet. 

41- Tina and Shelly … to the hotel when it … to rain.  

1) are walking – start  2) were walking – was starting   

3) walking – started  4) were walking – started  

42- Which sentence is grammatically CORRECT? 

1) I was needing a taxi at 2 o’clock yesterday. 

2) I am thinking that I should sell my car. 

3) I’m having a sandwich for lunch. 

4) I was seeing Mary coming down the road.    

43- You should not … everything you read on social networks or on the Internet.  

1) guess 2) hear 

3) recite 4) believe    

44- As you know, our company puts great … on quality, not quantity.  

1) background  2) emphasis 

3) situation  4) experiment 

45- It is my … that putting music and art back into schools will help our students do better in all subjects.  

1) success  2) problem 

3) belief 4) quality 

46- He was one of more than 400 people in the UK who … last year while waiting for a donation. 

1) learned  2) developed 

3) invented  4) passed away 

 

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. 

Queen Victoria’s life covers most of the 19th century. She became Queen of the United Kingdom in 

1837 when she was only 18 years old. Three years later, she married Albert, a German prince. They 

had nine children. Albert died in 1861. After his death, Victoria wore black clothes for the rest of 

her life. She died in 1901 at the age of 81 and is the longest reigning British monarch.    

  )1(زبان انگليسي

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنویسید:10گذاري چند از، هدف)1(زبان انگليسيهايگویی به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانید پاسخ صحیح بدهید؟سؤال به چند سؤال می10ز هرا
  بوده است؟10عملکرد شما در آزمون قبل چند از

  شما براي آزمون امروز چیست؟گذاريهدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

● The Value of Knowledge 

  انتهاي Writingتا

93تا71هايصفحه
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People’s daily life changed greatly during Victoria’s reign. Industry became more important than 

agriculture and many people moved from the country to towns to work in the new factories. At first 

the towns were dirty and unhealthy, but slowly things improved. New sewers took away the waste 

water from people’s homes. Big towns had libraries, art galleries, and parks. In 1837, only rich 

people went to school, but by 1901 education was free for everybody up to the age of twelve. 

Railways were built to every part of the kingdom. People became richer and were able to buy more 

goods. Hundreds of new shops opened. Covered shopping centers, called arcades, were built in the 

larger towns. Towards the end of the century, huge department stores opened. Shoppers could now 

buy nearly everything they wanted in one step. The adjective ‘Victorian’ describes things typical of 

the time of the Queen’s reign. Victorian values included hard work and strict discipline for 

children. The saying “children should be seen and not heard” comes from this time. 

47- Queen Victoria married Albert … . 

1) at the age of 18  

2) in the twentieth century 

3) in 1861  

4) at the age of 21 

48- Which one is NOT true according to the passage? 

1) We know exactly when Albert was born.  

2) Victoria wore black for almost 40 years. 

3) Much more attention was paid to industry. 

4) People’s living condition improved in Victoria’s reigning. 

49-  Which of the following words is defined in the passage? 

1) prince  2) arcade 

3) discipline  4) reign 

50-  From the passage, we can understand that … . 

1) Queen Victoria reigned for 64 years 

2) Queen Victoria was very strict to the children 

3) Queen Victoria was not loyal to her husband 

4) When Victoria became queen, everybody could go to school 
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-7
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fبا توجه به نمودار مقابل-51 كدام است؟اشتراك دامنه و برد تابع

1( [ , ]0 3  
2 ([ , )0 4  
3 ([ , ]2 3  
4 ([ , )3 4  
  

hاگر-52 {(a, ), ( ,a ),( ,a)} 20 4 )h :يك تابع باشـد و داشـته باشـيم 2 ) h( )  4 5 2 حاصـلگـاه ، آن6
a( )
a
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  كدام است؟1

  4) 4   9) 3  صفر )2   1) 1
  (مقادير حروف متمايزاند.)؟نيستيك تابع ةچه تعداد از روابط زير بيان كنند-53

) الف
x a b c d
y e f e f  ب (  

) پ

  

  ) ت

  دهد.نسبت ميرادوستان او ،به هر فرداي كهث) رابطه
1 (1   2 (2  3 (3  4( 4  

fاگر مجموعة دامنه و برد تابع-54 {( , a),( , ), (a a , ),( ,a )}     21 3 1 1 1 حاصـل  ،با هم برابر باشـند1
a a
a



23
2   كدام است؟1

  6) 4  4) 3  2) 2  صفر) 1

|x ةمجموعه جواب نامعادل-55 |
 

2 2   شود؟شامل چند عدد صحيح مي13
1 (4  2 (5  3 (6  4 (7  

fاگر رابطة-56 {( , a a),( , b),( ,a ),( , b), (a, )}     24 2 1 2 4 2 1 6 يك تابع باشد، كدام يك از روابط0
  ؟نيستزير تابع

1 (  2 (g {(a , ),( , ), ( a b, )}  1 5 2 3 2 5  

3 (  4 (h {(a, ),( , ), (b, )} 1 1 1 1  

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

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر
  بوده است؟10رد شما در آزمون قبل چند ازعملك
  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
  )1رياضي (

  دقيقه30
  

  

ها / تابعها و نامعادلهمعادله
سهمي تااز ابتداي 4فصل

تا پايان 5و فصلپايان فصل
  دامنه و برد توابع

  108تا78هايصفحه

 محل انجام محاسبات
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yصورت بهكه معادلة آنزير،در سهمي-57 ax bx c  2برابر صفر است؟حتمًاگزينهاست، حاصل كدام  
1 (a b2  

2 (a b4  

3 (a b4  

4 (a b2  

P(x)اگر جدول تعيين عالمت عبارت-58 kx kx  2 ka   صورت زير باشد،به1 مجموعـه مقـاديري كـه

  ت؟كدام اس ،تواند قبول كندمي
1 ({ , }4 0    2 ({ , }2 0  

3 ({ }2    4 ({ }4  

xمجموعه جواب نامعادلةاگر-59 x
x x


 
 

1 02 )صورت به1 ,a) [b,c)  ،حاصـل باشـدb a c 2

  است؟كدام
1 (2  2 (2  3 (1   4 (4  

fدر شكل زير، fتابعبا توجه به نمودار-60 g(x)نة تابع خطيبرابر با داماگر برد x  2 باشد و بـرد 5

gRصورترا بهgتابع (a,b] {c}  نشان دهيم،a b c كدام است؟  

1 (3  

2 (6  

3 (8  

4 (9   

  

fدر تابع خطي-61 (x) ax  ]با دامنة5 , ]1 a، اگر4  f و0 ( ) c3f (c) باشد و داشـته باشـيم   7،
ل چند عدد صحيح است؟گاه برد اين تابع شام آن

1( 10  2 (11  3 (12  4 (13  

xاگر-62 xf ( x ) f (x )2      2 4 fگاهباشد، آن1 (   كدام است؟2(

1 (28
5  2 (29

5  3 (32
5  4 (36

5  

Aاگر هر دو عبارت-63 ( x )(x )  2 1 b)و4 x)( x )B
ax b
 




2 2 جدول تعيين عالمت كامًال يكسـاني  1

aداشته باشند، حاصل bكدام است؟
1( 2  2 (2  3 (4  4 (4  

yاگر نمودار سهمي-64 ( a)x bx c , a N    22زيرصورت بهb   كدام است؟باشد،
1 (2  

2 (2  

3 (3  

4 (3  

 محل انجام محاسبات

x a
P(x)  0
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yسهمياگر نمودار-65 a(x ) x  21باشد، معادلة محور تقارن سهمي كدام است؟زيرصورت به  
1 (x  2  
2 (x  1  
3 (x  4  

4 (x 
1
2  

  است؟گزينهكدامعبارت داده شده درمربوط به ،جدول تعيين عالمت زير-66

1 (x xP(x)
x





3

2 1
  

2 (x xP(x)
x





3 2

2 1
  

3 (x xP(x)
x





4

2 1
    

4 (x xP(x)
x





4 2

2 1
  

axعالمت عبارتتعييناگر جدول-67 bصورتبهx
ax b


  

2
باشد، جـدول تعيـين عالمـت 0

P(x)عبارت bx ax a  2   به كدام صورت است؟3

1 (
x /

P(x)


  
1 1 5

0 0  2 (
/x

P(x)


  
1 5 1
0 0  

3 (
x /

P(x)


  
1 1 5

0 0  4 (
/x

P(x)


  
1 5 1
0 0  

xهايدو نقطه به طولاگر-68  1 xو1 2 yداراي عرض يكسان روي سهمي5 (a )x x   21 3
x   كند؟با كدام طول مثبت قطع ميراهاباشند، اين سهمي محور

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

69-به معادلةاگر خطy bx  yمحور تقارن سـهمي  ،2 x ax b  22 را در نقطـة( , )1 قطـع 3
 ،اي نمودار سهميكند، در چه بازه   گيرد؟قرار ميزير خط

1 (( , )
3 12    2 (( , )

1 12  

3 (( , )
13 2    4 (( , )

32 2  

yمربوط به سهمي ،نمودار زير-70 x x   22 7   . مساحت قسمت هاشور خورده كدام است؟است9

1 (121
32  

2 (121
16  

3 (847
32  

4 (847
16  

  

x
P(x)


   

1 0 1
0

½kzº  þÄo÷U ½kzº  þÄo÷U

 محل انجام محاسبات
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درست است؟ ،مورد از موارد زيرچند -71

  شود. تر ميها بيششويم، جريان مواد به داخل مويرگمويرگي به انتهاي آن نزديك مي ةالف) هر چه از ابتداي يك شبك  
  ريزند. اي ميهاي زيرترقوهفي، به سياهرگهاي خروجي از سر و گردن همانند مجاري لنب) سياهرگ  
  توانند در كبد همانند كليه يافت شوند.ناقص مي هپاييهايي با غشامويرگ) ج  
  است.دستتر از ساعدهاي لنفي در قسمت زير بغل، بيشگرهتراكم) د  

1( 1  2 (2  3 (3  4 (4
. درنيستهاوابسته به انقباض بطنمستقيمًاهاشوند كه تغيير وضعيت آنميها مشاهدههايي در رگدر بدن يك انسان سالم و بالغ، دريچه -72

  ها چند مورد صحيح است؟ارتباط با اين رگ
  اند.دهليز راست متصل شده ةرطور مستقيم به ديواالف) به  
  كنند.ب) در مسير گردش خون ششي، خون را از بطن راست دريافت مي  
  باشد. اسكلتي مي ةچماهي ةبفقط متأثر از تلمهاهاي آنج) وضعيت دريچه  
  زا را از بين ببرند.هاي بيماريتوانند ميكروبهايي هستند كه ميد) حامل ياخته  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4
  …شود كه هر دو،، دو نوع ياخته توليد ميدر فردي بالغبنيادي لنفوئيديتهم ياخدر پي تقسي -73

  ن بخش آن، توسط نوعي اندامك بدون منفذ پر شده است.دارند كه بيشتريسيتوپالسمي) 1
  بزرگتري دارند. ةزاند، اندابنيادي ميلوئيدي توليد شدهتةهايي كه مستقيماً توسط ياخياختهمه) از ه2
  يك قسمتي دارند. ةتاند، هسبنيادي ميلوئيدي توليد شدهتههايي كه مستقيماً توسط ياخياختهمه) برخالف ه3
شوند. ، در نوعي ساختار لنفي ساخته ميهاي زيادي دارنددر خون كه درون خود دانهرنگ و بدون هستهاي بيقطعات ياخته) همانند4

  …است، قطعاً…و فاقد…داري كه دارايهر مهره -74
بيش شبيه خود است.  و  وجود آوردن موجوداتي كم بهقادر به -گردش خون مضاعف -تنها يك بطن) 1
كند. خون، ضمن يك بار گردش در بدن، يك بار از قلب آن عبور مي -گردش خون ساده -) دو بطن2
شده است. حاصلگردشي ةها، حفظ فشار در ساماندايي كامل بطنوجود جبا -گردش خون ساده -دو دهليز) 3
  دهند. مواد غذايي، دفعي و گازها را انجام ميتبادلها و با كمك آب ميان بافتي،ها در كنار ياختهمويرگ -گردش خون مضاعف -تنها يك دهليز) 4

  يكسان باشد. تواندنميگرديزه،در…با جهت حركت مواد در…جهت حركت خون درسالم و بالغ،در انسان -75
  لوله هنلهصعوديبخشقسمت نازك -وله هنلهلنزوليبخش) رگ موجود در اطراف1
U -هنلهلولهرگ مجاور و موازي با بخش صعودي) 2   شكلبخش انتهايي لوله
  يم بخش صعودي لولة هنلهخقسمت ض -لوله هنلهصعودي) رگ مجاور و موازي با بخش3
  بخش صعودي لوله هنله -) بخش سياهرگي شبكه مويرگي دوم4

  …دارد، قطعاًخون وجودبافت پيونديدر انسان سالم و بالغ، هر پروتئيني كه امكان حضور آن در -76
  هاي خوني جريان دارد.درون رگ ،) در هر زمان1
  هاي مختلف ساخته و به خون وارد شده است.) توسط اندام2
  باشد.درصد از حجم خون مي55شود كه داراي) جزء بخشي محسوب مي3
  باشد.هاي كربن و هيدروژن، واجد اتم نيتروژن نيز مي) در ساختار خود عالوه بر اتم4

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

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر
  بوده است؟10عملكرد شما در آزمون قبل چند از

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  دقيقه20  )1(شناسيزيست
  

نظيمگردش مواد در بدن/ ت
  اسمزي و دفع مواد زائد

از ابتداي ساختار 4فصل
بافتي قلب تا پايان فصل و 

ايستاييتا پايان هم 5فصل
  هاو كليه

  72تا51هايصفحه
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درستي بيان كرده است؟را به »اندها قرار گرفتهشكل كه در طرفين ستون مهره  هاي لوبيايياندام«ويژگي ،م گزينهكدا-77
  اين اندام قرار گرفته است.خارج شده ازدر سطحي باالتر از سياهرگطور كامل، بهشوداي كه باعث انتقال ادرار به مثانه ميلولهمنفذ) 1
  شود.وزن دارند، تحليل چربي اطراف اين اندام به طور حتم باعث تاخوردگي ميزناي ميكاهشكه) در افرادي2
باشند.داراي اتصال مستقيم با استخوان جناغ مي ،كنند  هايي كه از بخشي از اين اندام محافظت مي) دنده3
  .كندها محافظت مياي از جنس بافت پيوندي از هر يك از اين اندامپرده) 4

ند؟كتكميل مينادرستيعبارت زير را بهچند مورد -78
  »… ،يابدها با رسيدن به سن بلوغ افزايش مياراني كه تعداد حفرات قلب آنددر مهره«  
  شود.الف) همانند نوعي جانور با سامانه گردش خون بسته، تنفس پوستي مشاهده مي  
  كند.متفاوت عمل ميب)  همزمان با تنفس آبششي، قلب به صورت دو تلمبه با فشارهاي  
كند.اي از هواي تازه را برقرار مياي جريان پيوستهج) پس از مدتي ساز و كارهاي تهويه  
  يابد.كنند، افزايش ميها، تعداد حفراتي كه خون را از قلب خارج ميد) با از دست دادن آبشش  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4
نوعي اسفنج صادق است؟ هكدام عبارت، دربار -79

  دار قرار دارند. هاي تاژكمنفذ فقط در مجاورت ياخته ةهاي سازند) ياخته1
  كند. گوارشي به خارج از بدن راه پيدا مي ة) آب از طريق سوراخ حفر2
  شوند. دار فقط در سطح داخلي بدن يافت ميهاي يقه) ياخته3
  شوند. دار وارد بدن ميهاي تاژك) آب فقط به كمك ياخته4

درست است؟ ،مويرگيهر شبكة ةمورد دربارچند ،كليه انسان سالم و بالغگرديزهه گردش خون در يكه بجبا تو -80
  شود. الف) در بخش قشري كليه مشاهده مي

  شود. ب) در اطراف آخرين بخش نفرون مشاهده نمي
  تواند مواد مختلفي را به درون نفرون وارد كند. ج) مي

  گرد ارتباط دارد.  ةضخيم و دهان ةر) از هر طرف با رگي با ديواد
  منافذي دارند. خودپوششي ةياختضخيم بوده و در ساختار هرهاآن) غشاي پايهه

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

  
  است؟نادرست،»يم دستگاه گردش خون انسان سالم و بالغظفرايندهاي مرتبط با تن«كدام گزينه، در رابطه با -81

شود.هاي فشار سرخرگي توسط بيش از يك نوع گيرنده در حد طبيعي حفظ مي) حفط فشار خون سرخرگي: به كمك گيرنده1
  دهد.ها افزايش ميهاي كوچك ميزان جريان خون را در آناكسيد، با گشاد كردن سرخرگ) تنظيم موضعي: كاهش كربن دي2
كند.  يم عصبي: فعاليت اعصاب خودمختار، نياز بدن به مواد مغذي را در شرايط خاص به خوبي تامين ميظ) تن3
  توانند فشارخون را افزايش دهند.  ي فوق كليه، ميهاي ترشح شده از غده) تنظيم هورموني: گروهي از هورمون4

است؟، صحيح»هاي كوچك بدن انسان سالم و بالغسرخرگ«چند مورد درباره -82
هاي اليه داخليالف) وجود غشاي پايه در زير ياخته

   ها نسبت به ميزان خون ورودي                      تر قطر آنب) تاثيرپذيري كم
باريك ةج) مقاومت در برابر جريان خون با وجود داشتن دهان

  هاد) داراي ساختار متناسب با كار و نقش در تنظيم جريان خون در مويرگ
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1

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



        صفحة: 15                                 دهم تجربي ةاختصاصي پاي  اسفند22آزمون - )5(پروژة

  ، صحيح است؟»باشدهر رگي كه در مسير گردش خون بدن انسان، داراي خون تيره مي«در مسير گردش خون بدن انسان، كدام عبارت درباره -83
شود. ها ميفشارخون سرخرگي باعث حركت خون در آن) باقي مانده1
  م است. اي و پيوندي كماهيچه ةها ضخامت الي آن ةديوار) در2
كند. ) خون تيره و كم اكسيژن را به سمت قلب هدايت مي3
  طرفه درون آنها جريان دارد.) خون به صورت منظم و يك4

  است؟نادرست،زيرهاي شكلكدام گزينه در ارتباط با ياخته -84

  »…شماره ةياخت«  
  شود. هاي لنفي اطراف آئورت توليد مي، در گره4) 1
  شود. هاي ميلوئيدي توليد ميمات ياخته، در پي تقسي2) 2
  باشد. هاي روشن مي، حاوي دانه1شماره، برخالف ياخته3) 3
  هاي مختلف بدن حضور دارد.  ، در بافت2شماره، همانند ياخته1) 4

  …وجود دارد،…تريندر جانوري كه ساده -85
ها رخ داده است.جدايي كامل بطن -گردش موادسامانه) 1
شود. دار به قلب وارد ميخون از طريق منافذ دريچه -گردش خون بستهسامانه) 2
پوششي وجود دارد.  ةدر مسير تبادل گازهاي تنفسي، فقط يك اليه ياخت -) نوع آبشش3
  كنند. كمك ميجايي مواد در اين سامانهها به جابهگروهي از ياخته -) سامانه گردش مواد4

  …اي دارد،هاي دو قطعهبالغ، هر رگي كه درون خود دريچهدر بدن انسان سالم و -86
هاي سفيد است. ) درون خود داراي گويچه1
  است. ترين حجم خون را درون خود جاي داده) بيش2
  ترين سرخرگ بدن دارد.تري نسبت به بزرگ) فشار خون كم3
  دارند.هاي قرمز آن در حمل و نقل گروهي از گاز(هاي) تنفسي نقش) گويچه4

…قطعاً…اي كههاي خوني دستگاه گردش خون انسان، هر دريچهدر رگ -87
ها خواهد شد. شود ـ مانع خروج خون از دهليز) با انقباض نوعي ماهيچه بسته مي1
شود. ها مستقيما دچار تغيير وضعيت مي) با خون تيره در تماس است ـ با انقباض بطن2
خود است ـ در تماس مستقيم با فيبرينوژن برخالف هموگلوبين قرار دارد. ) داراي بافت پوششي در ساختار3
است. بودن آن  كمتر از مدت زمان بستهضربان قلب، مدت زمان باز بودن آن ةشود ـ در هر چرخ) با انقباض نوعي ماهيچه باز مي4

  كند؟درستي تكميل ميچند مورد عبارت زير را به -88
»…نيستنقش دارد، ممكن…پروتئيني كه دردر خوناب انسان سالم،«

موجب حفظ فشار اسمزي خون شود. -سيلينالف) انتقال پني
ها باشد.جزئي از انواع گلوبولين -زامبارزه با عوامل بيماريب) 
  هاي آسيب ديده ترشح شود.    ها و گردهتوسط بافت -انعقاد خونج) 
  2) 4  ) صفر3  1) 2  3) 1

، صحيح است؟»هاي انسان سالم و بالغشكل درون كليه  هر ساختار قيفي«رهكدام گزينه دربا -89
هاي كليه قرار دارد. ) در درون يكي از لپ2  كند.  ) ادرار توليد شده را دريافت مي1
  خود است. ةهاي خوني در درون محفظاي از مويرگ) داراي شبكه4شوند.  مانند مي) مواد موجود در آن، وارد ساختارهاي لوله3

  ، همواره صحيح است؟»هاي بدن انسان در گردش خون عموميترين رگكوچك«كدام گزينه درباره -90
كنند.هاي پروتئيني، نوعي صافي مولكولي ايجاد مياي از رشته) به كمك شبكه1
) فشار اسمزي خون، در بخش ابتدايي آن بيشتر از بخش انتهايي آن است.2
كند.وچك، جريان خون آن را تنظيم ميهاي ك) تغيير قطر سرخرگ3
كنند.طرفه ميهايي هستند كه جريان خون را يك) داراي دريچه4
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gآونگيمطابق شكل زير، گلولة-91 800Aبه جرم Bاز نقطة Lرود. اگر طول آونـگ ميبه نقطة / m 1 باشـد، 2

Ng(جايي چند ژول است؟نيروي وزن در اين جابهكار
kg

 10،cos / 37 0 نظر كنيد.)صرفنخو از جرم8

1( /0 96  

2 (/0 96  

3(/2 88    

4( /2 88  
hمي را از سطح زمينجس- 92 در .يابـدافـزايش مـيJ800آنبريم و انرژي پتانسيل گرانشيميباال1تا ارتفاع

hجسمتغيير مكانادامه، در 1hاز ارتفاع ارتفاع رهااينرا ازجسم .شودميJ300زنكار نيروي و ،2به ارتفاع
جسم به گرما تبديل شود، انرژي جنبشي جسمگرانشيانرژي پتانسيلازدرصد10در حين سقوط،كنيم. اگرمي

(سطح زمين، مبدأ انرژي پتانسيل گرانشي است.)در لحظة رسيدن به زمين چند ژول است؟
1( 1100  2 (990  3(500    4( 450  

93-s منتقلتا سطح زمينسطح زمينازمتري 5آب را با تندي ثابت از عمقkg240،20پمپ آبي در مدت

Nكند. تومي g)ان متوسط اين پمپ چند وات است؟ )
kg

 10

1( 400  2 (500  3(600    4( 700  
94-m انـرژي تغييـراندازةتا رسيدن به زميندر مسير سقوطراگشود.رها مياز سطح زمين40جسمي از ارتفاع

ي وارد برمتوسط نيروي مقاومت هوابزرگيژول باشد،40تغيير انرژي جنبشي آناندازةژول و60پتانسيل جسم
در طول مسير چند نيوتون است؟جسم
1( /0 5  2 (1   3(/1 5    4( /2 5  

Bدر-95 60A،شكل زير، جرم جسم نيروهاي نشانتحت تأثيراست. اگر دو جسمدرصد بيشتر از جرم جسم
B واز حال سكون ،داده شده در انتهاي مسير حركتشدر مسيرهايي افقي شروع به حركت كنند، تندي جسم

A   نظر كنيد.) ها صرفدر انتهاي مسير حركتش است؟ (از اصطكاك بين سطح و جسمچند برابر تندي جسم

1 (3
2    

2 (6
2    

3 (10
2    

4 (5
2  

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

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر
  بوده است؟10ا در آزمون قبل چند ازعملكرد شم

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  دقيقه35  ) 1فيزيك (
  
  

  كار، انرژي و توان
از ابتداي كار و انرژي3فصل

  جنبشي تا پايان فصل
  82تا61هايصفحه

محل انجام محاسبات
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96-kg 2mمطابق شكل زير، جسمي به جرم با تندي اولية
s

10A شـود. اگـر اب مـيپرتدر راستاي مسيراز نقطة

Bاشجسم با نصف تندي اوليه جـايي چنـد ژول اسـت؟ كـار نيـروي اصـطكاك در ايـن جابـه ،عبـور كنـد از نقطـة 

N(g )
kg

 10

1( 75  2 (80  

3(155    4( 285  

h ،تن11به جرمايجنگنده-97 رهـا شـدن بمـب  ةجنگنده در لحظتنديكند. اگررها ميبمبي را از ارتفاع

km برابر با
h

MJو انرژي پتانسيل1080 تندي برخورد بمب با زمين چند متر بر ثانيه ،باشد385گرانشي آن

Ng(است؟
kg

 عنوان مبدأ انرژي پتانسيل گرانشي دراز اتالف انرژي صرف نظر كنيد و سطح زمين را بهو10

نظر بگيريد.)

1( 320  2 (360  3(400    4( 480  

mايگلولهمطابق شكل زير،-98 با تندي
s

واز سطح زمين60 اگر در نقطة .شودنسبت به افق پرتاب مي60تحت زاوية

m ،اوج گلوله تندي آن
s

302 چند برابر انرژي جنبشي آن هگلولارتفاع اوج، انرژي پتانسيل گرانشي3باشد، در

Ng(است؟
kg

 عنوان مبدأ انرژي پتانسيل گرانشي دراز اتالف انرژي صرف نظر كنيد و سطح زمين را بهو10

نظر بگيريد.)
1( /0 5  

2 (1   

3(/1 5    

4( 2  

mمطابق شكل زير،-99 جسمي با تندي اولية
s

شود. اگـر داري به سمت باال پرتاب مياز پايين سطح شيب10

1بزرگي متر روي سطح 4كه جسموزن جسم باشد، پس از اينبزرگي نيروي4نيروي اصطكاك وارد بر جسم

Nن به چند متر بر ثانيه ميآتندي ،رودباال مي g)رسد؟ )
kg

 10

5) 2  صفر )1 2  

3(2 10    4( 2 5  

محل انجام محاسبات
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Rداخل يك سطح استوانهجسمي،زيرمطابق شكل -100 Aاي بدون اصطكاك به شعاع باشود ورها مياز نقطة

m تندي
s

2B mمتر بر ثانيهچندCةنقطهنگام عبور ازكند. تندي جسمعبور مياز نقطة g)است؟ )
s

 210

1( 3  

2 (2 3  

3(2    

4( 6  

كنيم. هنگـام بـاال رفـتن طرف باال پرتاب ميطح زمين بهدر راستاي قائم از سواي را در شرايط خألگلوله- 101

m درصد تندي پرتاب گلوله است. حداكثر ارتفاع گلوله از25تندي گلوله ،آننقطة اوجتر ازپايين5گلوله و

N g)سطح زمين چند متر است؟ )
kg

 10

1( 40  2 (60  3(80    4( 120  

kgگلوله -102 2mاي به جرم با تندي
s

شود و با تنـدي از سطح زمين در راستاي قائم به سمت باال پرتاب مي30

m
s

اي كـه بـه آن نقطـهاندازة كار نيروي وزن گلوله از لحظة پرتاب تـا بـاالترين  .گرددبه سطح زمين باز مي20

Ng( ؟، چند ژول استرسدمي
kg

  )ثابت است.آندر طي حركتي وارد بر گلولهو اندازة نيروي مقاومت هوا10

1( 325  2 (650  3(125  4( 150  

 .كنـيمرها مـي) 1از نقطة ( ،نسبت به راستاي قائم منحرف شده است60 ،مطابق شكل زيركهآونگي را- 103

 v ،سازدمي53هنگامي كه آونگ با راستاي قائم زاوية 1تندي آن 37و هنگامي كه با راستاي قـائم زاويـة 

v ،سازدمي v .است2تندي آن نسبت
v

2
1

cos(كدام است؟ / 37 0 ژي نداريم.)و اتالف انر8

1( 2  

2 (2  

3(3  

4( 3  

104 -kg 2mجسمي به جرم با تندي
s

4 شود. اگر درپرتاب ميباالسمتاز سطح زمين در راستاي قائم به6

2/ارتفاع m ،متري از سطح زمين5 تندي آن به
s

چنـد متـر  ،رودبرسد، حداكثر ارتفاعي كه جسم باال مي6

m درنيروي مقاومت هوا را در كل مسير ثابتبزرگياست؟ ( gنظر بگيريد و
s

 210 (

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

محل انجام محاسبات
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mازمتري30از بالوني كه در ارتفاع -105 سطح زمين با تندي
s

19شـود. اگـر اي رها مـيدر پرواز است، بسته5

بسته تا رسيدن به زمين در اثر مقاومت هوا تلف شود، تندي برخورد بسته با زمـين  ةاوليمكانيكيانرژيدرصد از

mg( ؟استمتر بر ثانيهچند
s

 عنوان مبدأ انرژي پتانسيل گرانشي در نظر بگيريد.)و سطح زمين را به210

1( /20 5  2 (25  3(/22 5    4( 19
4  

kgگلوله- 106 كنـيم. در رو به باال پرتـاب مـيv1 ةرا از سطح زمين در راستاي قائم با تندي اولي2اي به جرم

mمتري سطح زمين مي 5اي كه گلوله به ارتفاعلحظه رسد، تندي آن
s

. اگرتر از تندي اولية پرتاب استكم6

J ،ظهحلتا اين 8vكار نيروي مقاومت هوا بر روي گلوله mمتر بر ثانيهچند1باشد، g)است؟ )
s

 210

1( 12  2 (14  3(16    4( 18  

تا ارتفاعبا تندي ثابتاز سطح زمينتن بار را 6 ،دقيقهيكدرباالبراين .درصد است75بازدة يك باالبر- 107

N .بردتري باال ميم 9 g)توان مصرفي باالبر چند كيلووات است؟ )
kg

 10

1( /6 75  2 (9   3(12    4( 15  

kg800mتواندميثانيه40دقيقه و 1يك تلمبة برقي در مدت زمان -108 تا سطح20آب را از چاهي به عمق

mزمين باال بياورد و آن را با تندي
s

يككه همان كار راطوريبه ،تر شوداگر عملكرد تلمبه قوي .بيرون بريزد15

SIزودتر هدقيق N(gيابد؟نسبت به حالت قبل افزايش ميانجام دهد، توان متوسط تلمبه چند واحد )
kg

 10

1( 2500  2 (6250  3(8750    4( 3750  

تندي ،ثانيه20كند و پس ازاتومبيلي به جرم يك تن، از حال سكون روي سطح افقي شروع به حركت مي- 109

km آن به
h

kJكار نيروهاي مقاوم در مقابل حركتاندازةرسد. اگرمي72 باشـد، 40اتومبيل در ايـن مسـير 

ووات است؟ن موتور اتومبيل چند كيلتوا

1( 8  2 (12  3(16    4( 24  

m ،در يك نيروگاه برق آبي- 110 در هر دقيقه 3 315 متري روي90آب ذخيره شده در پشت سد، از ارتفاع10

نيروگـاه مولـددرصد باشد، توان الكتريكـي 80 نيروگاه، ةچرخاند. اگر بازدريزد و آن را ميوربيني ميهاي تپره

mg( ؟چند مگاوات است
s

 gو210
cm

  31JA( 

1( /0 9  2 (/0 18  3(90    4 (180  

محل انجام محاسبات
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است؟نادرست،گزينهكدام-111

  شده بر سطح آن دارند. تابيدههاي خورشيديتري نسبت به پرتوطول موج بيش ،هاي گسيل شده از سطح زمينپرتو )1

  رود. آب درياها باالتر ميسطحتر ودماي هواكره بيشتر باشد،هر چه بخار آب در هواكره بيش )2

  صعودي است. در دماي ثابت،بر حسب افزايش فشارحجم يك نمونه گازهمانند نمودارهاي اخيردر سالآزادهايآبنمودار ميانگين جهاني سطح )3

COبه طور كليهاي گذشته،در طي سال )4 توليدي افزايش يافته است. 2مقدار

؟درستي آمده استدر كدام گزينه بهاكسيد آزاد شده از منابع مختلف براي توليد هر كيلووات ساعت برقردپاي كربن ديقايسهم-112

1(  گاز طبيعي   انرژي خورشيديبادانرژي گرمايي زمين

گاز ط) 2 بيعي انرژي خورشيدي   بادانرژي گرمايي زمين

زغال) 3 سنگ انرژي گرمايي زمين   بادانرژي خورشيدي

زغال) 4 سنگ انرژي خورشيديبادنفت خام

وجودآلوده كند. نيزهواي شهرهاي ديگر را……بنابراين ،……جايي در هواكره رااكسيد پس از ورود به هواكره، امكان جابهديكربن-113

. شودديدن ريه ميموجب سوزش چشمان و آسيبكشيمي كه نفس ميهوايدر……گاز

  اوزونتواند ـدارد ـ مي) 2  اكسيدهاي نيتروژنتواند ـ  دارد ـ مي )1

اوزونتواند ـندارد ـ نمي) 4  اكسيدهاي نيتروژنتواند ـندارد ـ نمي) 3

…پايدار رعايت شود، توسعهكاالهاي مختلفاگر در توليد -114

  يابد. مصرف منابع طبيعي افزايش مي) 2  يابد. ميافزايشكاالهاتمام شدهمتقي )1

يابد. طول عمر منابع فسيلي كاهش مي) 4  رود. تري از بين ميهاي جانوري كمگونه) 3

گر اين برق مصرفيوات ساعت است. اكيلو2740برابر ميانگين مصرف جهاني و حدود 3خانگي در كشورمان،ماهانهميانگين برق مصرفي -115

چندبهحداقليك سالمدت بهدر فرايند توليد برق خانگيتوليد شدهاكسيدكربن ديسازيسنگ توليد شود، براي پاكزغالسوختناز

هـر كيلـوگرم بـراي  9/0سنگوسيلة زغالدر توليد برق بهاكسيد توليدي در ماهدي؟ (مقدار كربننياز استمترسانتي29درخت با قطر

كند.)اكسيد مصرف ميكيلوگرم كربن دي8/54متر در سال حدودسانتي29كيلووات ساعت برق توليدي است و هر درخت با قطر

1( 548  2 (324  3 (540  4 (730

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

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ل ميسؤال به چند سؤا10از هر
  بوده است؟10عملكرد شما در آزمون قبل چند از

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  دقيقه20  )  1(شيمي
  

  ردپاي گازها در زندگي
هايداي واكنشاز ابت 2فصل

شيميايي و قانون پايستگي جرم
  تا پايان فصل

  84تا61هاي هصفح
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اي درست است؟ارد زير در مورد اثر گلخانهكدام يك از مو -116

  شود. ي پرتوهاي خورشيدي به وسيلة هواكره جذب ميبخش عمده )1

  يافت. ميكلوين كاهش255اگر هواكره وجود نداشت، ميانگين دماي كرةزمين به) 2

  دهد. ستاني نشان ميگلخانه را در يك روز زمهوايتغيير دمايرو،روبهنمودار) 3

دهد. صورت تابش فروسرخ از دست ميزمين بخش كوچكي از گرماي جذب شده توسط زمين را به) 4

هـا اكسـيژن نيـز در ساختار آن وشوندمانند نشاسته ساخته مي……بوده و بر پايه مواد……تند كه،هس……هاي سبز،پالستيك-117

وجود دارد. 

  پذير ـ گياهي و جانوريتخريبزيست ـبا ذرات كوچكهاييتركيب )1

  پذير ـ گياهي و جانوريپليمرهايي ـ زيست تخريب) 2

  پذير ـ گياهيپليمرهايي ـ زيست تخريب) 3

ناپذير ـ جانوري  تخريبـ زيستبا ذرات كوچكهاييتركيب) 4

؟استدرستهاي زيرچند مورد از عبارت -118

  . اندها به آرايش پايدار گاز نجيب رسيدهها، همة اتماگزوز خودروهاي مختلف خروجي ازدر آاليندهالف) 

 )ها (واكنش دهندهمجموع ضرايب موليبه(ها)وردهانسبت ضرايب مولي فراكسيدديو توليد گاز كربنكسيدب) در سوختن گاز كربن مونو

1/برابر   است. 5

سنگ به ترتيبزغالگرم از 1گرم از هيدروژن و 1انرژي توليد شده به ازاي سوختن،درسير كتابدبحث شدههايدر ميان سوختپ) 

  ترين هزينه را خواهد داشت. ترين و كمبيش

دهد. پذير است و با همة عنصرها و مواد واكنش ميگازي واكنشت) اكسيژن

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

هاي اكسيژن، چه تعداد از موارد زير درست است؟در ارتباط با دگر شكل -119

  دارد. تريكمپذيريواكنشاست والف) اوزون نسبت به اكسيژن پايدارتر

  شود. هايي با طول موج كوتاه به پرتوهايي با طول موج بلندتر تبديل ميب) در واكنش تبديل اوزون به اكسيژن در استراتوسفر، پرتو

  شود. تر به مايع تبديل مياوزون سريع ،كردن مخلوط اين دو گازدسرهنگام ،جوش گاز اوزون از گاز اكسيژنبودن نقطةترپ) به دليل باال

يكسان است. آلوتروپدومولكوليواحدها در هرهاي ناپيوندي به تعداد اتمجفت الكترونتعداد) نسبتت

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

120- kg واكـنش طـور كامـل بـهز نيتروژن براي تهيه آمونيـاكبا چند ليتر گا ،گاز متان با بخار آب بسيار داغ900هيدروژن حاصل از واكنش

CH.اندنشدهها موازنهواكنش ،فرض كنيدSTPراواكنششرايط(دهد؟مي g.mol 1
4 16( 

CH (g) H O(g) CO(g) H (g)  4 2 2  

N (g) H (g) NH (g) 2 2 3

1( 560000  2 (/  61 26 10  3 (126000  4 (/  65 6 10
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است؟از نظر درستي و نادرستي مشابه عبارت زيرداده شدههايچند مورد از عبارت -121

H واليزگر يا جرقه به آرامي واكنش دادهتكاحضور رمخلوطي از گازهاي اكسيژن و هيدروژن د« O(l)2كند.توليد مي«  

در مقايسـه بـا همـين مجمـوع در سـاختار مولكول نيتروژنساختار لوويسپيوندي درناهاي پيوندي و) مجموع تعداد جفت الكترونالف

  تر است. اكسيژن يك واحد بيشلوويس مولكول

  ند. نك  عنوان كود شيميايي استفاده مي) كشاورزان با تزريق مستقيم گاز نيتروژن به خاك، از آن بهب

H هدهندورده و واكنشا) جداسازي فرپ يكـي از NH3وN2،2هاي فرايند هابر به دليل كـم بـودن اخـتالف نقطـة جـوش سـه گـاز 

  . شودهاي توليد آمونياك محسوب ميچالش

رود. طور كامل پيش ميبا كاتاليزگر آهن بهشرايط مناسب وناپذير بوده و در) برگشتهابر) واكنش توليد آمونياك (فرايندت
1( 1  2 (2  3 (3  4 (4

Ag)است؟نادرستگزينهكدام-122 ,S : g.mol )  1108 32

  يابد. هاي شركت كننده در واكنش، جرم ميخ افزايش مي) در فرايند زنگ زدن ميخ آهني در هواي مرطوب، بدون تغيير در تعداد اتم1

Cدر واكنش سوختن كاملكنندهاستوكيومتري مواد شركتمجموع ضرايب) 2 H2 واكنشدركنندهاستوكيومتري مواد شركتموع ضرايباز مج6

Cسوختن كامل H3   تر است.كم8

  شود. نقره سولفيد توليد ميگرم62طور كامل با هم واكنش داده و بهمادهاين دوگوگرد،گرم8نقره وگرم54) با گرما دادن به مخلوطي از3

(aq)در آب) در معادلة نمادي واكنش، مواد محلول4 شوند. نمايش داده مي(l)و(s)،، رسوب و مذاب به ترتيب به صورت

Cچگالي كدام يك از گازهاي زير -123 39atmدر دماي 12/برابر5و فشار S)است؟گرم بر ليتر5 , C , O : g.mol )   132 12 16

اكسيدگوگرد تري) 4  كربن مونوكسيد) 3  اكسيدگوگرد دي) 2  اكسيدكربن دي )1

؟گذار باشدتواند تأثيرميهاي زيرساختار هر ماده در چند مورد از ويژگي -124

»پذيري ـ كاربرد در صنعت ـ نقطه جوش ـ سميتواكنش«
1( 1   2 (2  3 (3  4 (4  

محفظـهبـه اكسـيژنگـازمقـداريزمانداده و همافزايشC87بهC27را از ندر محفظه با حجم ثابت، دماي يك مول گاز اكسيژ -125

ــا فشــار آنافــزاييممــي 2/ت ــر شــود4 NOگــاز اكســيژننهــاييبــه كمــك مقــدار .براب نشــدهزنــهطــي واكــنش موا2چنــد ليتــر

NO(g) O (g) NO (g) 2 NOdشود؟ (توليد مي2 / g.L2
12 Cو3 , N , O : g.mol   112 14 16( 

1( 10  2 (20  3 (40  4 (80

كند؟  را به درستي تكميل ميداده شدهجمله ،زيرهايعبارتازچه تعداد -126

»ادر گاز خروجي از اگزوز خودروه« .....................  

  شود. الف) اكسيدهاي نافلزي يافت مي

  شود. ب) مولكولي با سه جفت الكترون پيوندي يافت مي

  رود.كار ميشود كه در توليد سولفوريك اسيد بهپ) گازي خارج مي

شود. هاي فاقد الكترون ناپيوندي يافت ميولكولت) م
1( 1   2 (2  3 (3  4 (4
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است؟نادرستزيرهاي تاز عبارچه تعداد -127

  ند. نكظرفي را اشغال ميهرد و كل فضاينني ندارو مايع، حجم و شكل معيبه حالت گازموادالف) 

  يابد. حجم آن كاهش ميها كاهش و در نتيجهله بين مولكولصفا ،با افزايش فشار گازثابتيدمادرب)

هاحجم آنهاي پرشده از هوا درون نيتروژن مايع، با قرار دادن بادكنكدر فشار ثابتدماي آنپ) به دليل ارتباط معكوس بين حجم گاز و

  يابد. به شدت كاهش مي

STPدرهاي يكسان از گازهاي مختلف) اگر جرمت 22/ها برابر با آنحجم ،درون بادكنك قرار دهيمشرايط ليتر خواهد بود. 4

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

(I)اي ازفراوردهضريب استوكيومترياگرهاي زير، پس از موازنه،در واكنش -128 اسـتوكيومتريو ضـريبaراضريبترينبزرگباواكنش

(II)اي ازدهندهواكنش a ،در نظر بگيريمbراضريبترينبزرگباواكنش bبرابر چند است؟

I) LiBH (s) NH Cl(s) B N H (l) H (g) LiCl(s)   4 4 3 3 6 2  

II) KNO (s) C(s) S(s) CO (g) K S(s) N (g)    3 2 2 2

1( 10  2 (12  3 (6  4 (13

اسـت؟ نادرسـتهـا كـدام عبـارت در مـورد آندهـد. را نشان ميو دماي برابرثابتشكل زير چهار ظرف حاوي گازهاي مختلف با حجم -129

(C , O , H , He : g.mol )    112 16 1 4

  

1( A Bترين وكمظرف   ترين فشار را دارد. بيشظرف

24Aاگر) 2 Bگرم گاز اكسيژن در ظرف   شود. برابر ميوارد شود فشار آن با ظرف

3 (D Cدرصد بيش150،فشار ظرف   . استتر از فشار ظرف

Aتعداد اتم) 4 Cاز تعداد اتمتركمهاي موجود در ظرف . استهاي موجود در ظرف

Cاگر گازهاي حاصل از تجزية يك مول -130 H (NO )3 5 3 Cيكرا جمع كرده و در فشار3 Cتا 0اتمسفر از دماي 90 بـه  ،سـرد كنـيم

؟ (معادله موازنه شود.)خواهد شدتقريب حجم گازها چند ليتر

C H (NO ) (l) CO (g) H O(g) N (g) O (g)   3 5 3 3 2 2 2 2

1( /39 39  2 (/108 82  3 (/26 26  4 (/71 29
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