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 گوييزمان پاسخ شمارة صفحه شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس عنوان

مي
عمو

  

  دقيقه10  3 101 )1فارسي (
  دقيقه15  10115 )1عربي زبان قرآن (

  دقيقه20  20217(طراحي + آشنا))1دين و زندگي (
  دقيقه15  10419 )1(زبان انگليسي

صي
صا

اخت
  

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

  دقيقه35  209116 )1فيزيك (
  دقيقه20  2011120 )1شيمي (

   
 

  طراحان
  نام طراحان نام درس

  محمد نوراني   -افشين كياني -محسن فدايي -ميد رزاقيعبدالح -سعيد جعفري  )1(فارسي و نگارش
  رضا يزدي -مجيد فاتحي -خالد شكوري -محمد داورپناهي  )1عربي زبان قرآن (

  احمد منصوري   -شعيب مقدم -مرتضي محسني كبير -بقامحمد رضايي -عليرضا ذوالفقاري زحل  )1دين و زندگي (
  سعيد كاوياني -نژادساسان عزيزي -علي شكوهي -اله استيريرحمت -اميررضا احمدي  )1(زبان انگليسي

 -حامـد چوقـادي    -وهـاب نـادري    -بهـزاد محرمـي    -يجبـشـكيب ر -مـيالد منصـوري    -بقافائزه رضايي -علي نجمي -كريم نصيري -محمد بحيرايي  )1رياضي (
  علي جوادي -مهرداد خاجي -پورخانسهيل حسن -آراتنسعيد -نظمرحيم مشتاق -محمدصادق هدايتي -زنفاطمه راي

  زينب رحمتي -شروين مصورعلي -محمدسجاد تركمان -محمدمهدي آقازاده -علي طاهرخاني -محمدرضا گلزاري  )1شناسي (زيست

  )1فيزيك (
 -محمدكاظم منشـاري   -هادي پالور -زادهمدرضا شيروانيمح -سيدعلي ميرنوري -زهره آقامحمدي -شهرام آموزگار -محمد گودرزي -هاشم زمانيان

  مصطفي كياني -حامد طاهرخاني -ميثم دشتيان -زادهمرتضي رحمان -سيدهمحمدصادق مام -بيتا خورشيد -نسبعبدالرضا اميني

  )1شيمي (
 -مهـدي محمـدي    -محمـد مختـاري    -عليرضـا قنبرآبـادي    -هـادي عبـادي    -نـژاد  محمد فالح -مجتبي عبادي -زادهبهزاد تقي -حسن رحمتي كوكنده

 -حميدرضـا رضـوي    -منصـور سـليمان ملكـان     -نظـر  حامـد پويـان -عبـاس مطبـوعي    -اميرعلـي برخورداريـون    -سروش عبادي -بيگباغيجهان شاهي
  علي علمداري -وندمحمدرضا زهره -پوراحمدرضا جشاني -فرزاد رضايي

 

 

  و ويراستارانمسئولين درس
  مسئولين درس گروه مستندسازي  ويراستار ان علميمسئولين درس گروه آزمون  نام درس

  الناز معتمدي  فاطمه فوقاني  اميرحسين رضافر )1فارسي و نگارش (
  مهدي يعقوبيان  درويشعلي ابراهيميـپوراسماعيل يونسـفاطمه منصورخاكي  ميالد نقشي )1عربي زبان قرآن (

  ستايش محمدي  احمد منصوريـسكينه گلشني  فاطمه فوقاني)1زندگي (دين و
  سپيده جاللي  محمدحسين مرتضويـروشعقيل محمديـفاطمه نقدي  اله استيريرحمت )1زبان انگليسي (

  ارجمنديمجتبي خليل  سجاد محمدنژاد -محمدي ـ علي مرشدمهرداد ملوندي ـ عاطفه خان  حسين حاجيلو  )1رياضي (
  مهسا سادات هاشمي  نيااميررضا حكمت- فرد ياميرحسين بهروز- فراكبري ـ آرين اماميليدا علي  محمدرضا گلزاري  )1شناسي (يستز

  محمدرضا اصفهاني  بوانيانزابي ـ محمدپارسا مساحزهره آقامحمدي ـ بابك اسالمي ـ امير محمودي  كفشحميد زرين )1فيزيك (
  الهه شهبازي  نژاداميرحسين حسن -نژاد ـ سروش عباديفرد ـ ايمان حسينعلي موسويسيد  علي علمداري  )1شيمي (

 
 

  گروه فني و توليد
محيا اصغري  اختصاصيمدير گروه

عليرضا خورشيدي  اختصاصيمسئول دفترچه
اميرحسين رضافر  مدير گروه عمومي

آفرين ساجدي  مسئول دفترچه عمومي
 عظيميليال  آراءو صفحهنگارحروف

  مقدم / مسئول دفترچه اختصاصي: الهه شهبازي / مسئول دفترچه عمومي: فريبا رئوفيمدير گروه: مازيار شيرواني  گروه مستندسازي
حميد محمدي  ناظر چاپ

 چي (وقف عام)بنياد علمي آموزشي قلم    
  دانلود نمائيد.ي)(صفحة مقطع دهم تجربتوانيد از سايت كانونتوجه: دفترچة پاسخ تشريحي را مي

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

  دقيقه165مدت پاسخگويي: 130تعداد سؤال دهم تجربي:  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید



  3: ةصفح دهم عمومی9049 فروردین 91آزمون  -( 6پروژة )

 

 
 

 آمده است؟  نادرستمعنی چند واژه در برابر آن -1

 « : اقرار کنندگانمقریان -خانقاه: عبادتگاه مسیحیان -: خواهش کردناستدعا -معرکه: میدان جنگ -، ترانهغَنا: موسیقی -جنود: لشکریان -تجلی: آشکار شدن»

 یک  (4 چهار (3 سه  (2 دو (1

 است؟ هنشدذکر  یکدام واژه به درست یمعنا-2

 داد. یمسلمانان و کافران پس از فتح مکّه رو انیممکّه و طائف(  نی)ب نیحن ةکه در منطق ی: نام نبردنی( حن1

 .شود یبه عنوان انبار و کارگاه از آن استفاده م شتریبا سقف کوتاه که ب ی( سوله: ساختمان چوب2

 کند. یم یشوند، معرّف یوارد مرا که به مجلس  یمجمع بزرگان افراد که در ی( معَرِّف: کس3

 .طبیعی روزگار باستان است و ریشه در اعتقادات مردم روزگار کهن دارد   سخنان یا اشخاص و آثاری که مربوط به موجودات یا رویدادهای فوق: اسطوره( 4

؟شود زیر چند غلط امالیی دیده می در میان گروه کلمات-3

  -افسحر و دیهحی     -سححر و حیلحه    -افسار و عنان  -قلعه و حصار  -خیره و متحیّر  -مهیب و هولناک  -ب شغل و منس -ان و سرنیزه نس - زره دِرع و»

 «فراز آمدن -فتراک و تسمه  -سمند تیزرو 

 یک( 4 دو( 3 سه( 2 چهار( 1

 .است ای وجود دارد که ممال شده واژه … ةگزین جز بهها  در همه گزینه-4

 ( نقابی است هر سطر من زیحن کتیحب   1

 

 فحححرو هشحححته بحححر عاربحححی دل فریحححب  

 

 ( اجحححل ناگهحححت بگسحححالند رکیحححب   2

 

 عنحححان بحححاز نتحححوان گرفحححت از نشحححیب  

 

 ( بنفشحححه رسحححته و سحححبزه دمیحححده   3

 

 نسحححی   حححبح جیحححب گحححل دریحححده    

 

 ز پرده که ما را شکیب نیست ( بیرون میا4

 

 اینک بلند گفتمت، از کس حجیب نیست 

 

شود.  دیده می« نشانه برای یک متم  استفاده از دو» …بیت  جز بهدر همة ابیات -5

 زیبا نشود گرچحه بووشحیش بحه دیبحا   ( 1

 

 که تو را جان ،پوش به جان بر دیبای سخن 

 

 برگرفت از روی دریا ابر فروردین سفر( 2

 

 ز آسمان بحر بوسحتان باریحد مرواریحد تحر    

 

 تا به خاک اندر نامیخت چنین بوی بهشحت ( 3

 

 نحا   این نشحد شحکر پحاکیزه و آن عنبحر    

 

 فریححدون بححه خورشححید بححر بححرد سححر   ( 4

 

 کمحححر تنحححگ بسحححتش بحححه کحححین پحححدر 

 

(1)فارسی 

 ادبیات انقالب اسالمی، 

 ادبیات حماسی 

901تا27هایصفحه

دقیقه 11  س در دفترچة سؤالگذاری قبل از شروع هر در هدف
 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  ، هدففارسیهای درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 01از هر 
 بوده است؟ 01عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟ هدف
 برای آزمون امروز 01گذاری چند از  هدف لآزمون قب 01چند از 
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  4: ةصفح دهم عمومی9049 فروردین 91آزمون  -( 6پروژة )

 وجود دارد. « مراعات نظیر»آرایة  …گزینة  جز بهها  در همة گزینه-6

 ید آسحمان ام تا چه بزا خاک رهی گزیده( 1

 

 امام، تا چه کنحد سحتاره    جَیب مهی گرفته 

 

 و ال یار به ما بس که نقض پیمان کرد( 2

 

 د رسححانی  عهححد قربححا را   بححه عهححد بعحح    

 

 گر دهر به خاک تا نیفکنده سرت کوزه( 3

 

 بویانداز و می افکن به س   رخت در پای خ  

 

 های شور خندهآن دل چاشنی گرفت از ( 4

 

 لذیحححذ نمایحححد کبحححا  را    ،آری نمحححک 

 

… جز به ؛شود ها آرایة مراعات نظیر دیده می در همة گزینه-7

 ترحمّحی گوشة چشح    خواهد دل از تو ( 1

 

 تحححا زلحححف آه بحححر لحححب ا هحححار بشحححکند 

 

 ستا  نشسته در خون مز گریه مردم چش( 2

 

 ستاحال مردمان چون  تببین که در طلب 

 

 به پیر میکده گفت  که چیست راه نجات( 3

 

 بخواست جام می و گفت عیحب پوشحیدن    

 

 مایل ملک قناعحت چحو شحدم دانسحت    ( 4

 

 یادت شود آن دردسر استکه هنر هرچه ز 

 

 ؟شود دریافت می« ی، بر  شست، هراسریشگیپ، تهدید» مفاهی  ترتیب از کدام ابیات به-8

 دیححهحح  اوّل بر دیحح( سححر گححر  باالححف

 

 دیحححنحححه چحححون گوسحححفندان محححردم در 

 

 و کمحان  ریح ( بدو گفحت رسحت  کحه ت    

 

 زمححان یسححرآر ،تححا هحح  اکنححون  نیببحح 

 

 یبححارگ یبحح :بححدو گفحححححت ی( کشححانپ

 

 یارگبححکیسححر بححه    یبححه کشححتن دهحح    

 

 ( کمححان را بححه زه کححرد زود اشححکبوست

 

 سحححندروس ،لحححرز لحححرزان و ر   ،یتنححح 

 

( پ، الف، ت،  4 ( الف، ت،  ، پ3 ( پ، الف،  ، ت 2 پ ،ت ،  ،( الف1

دهد. شدّت جنگ در میدان نبرد را نشان می … جز بههای زیر  مفهوم همة گزینه-9

 دهانشان شده خون و خحاک  کف اندر( 1

 

 چححاک توان چححاکگسححهمححه گبححر و بر  

 

 بحححه خنجحححر ببسحححتی رهِ رودِ نیحححل   ( 2

 

 بححه کتشححتی شکسححتی، سححر زنححده پیححل    

 

 دشححتز سحح ّ سححتوران در آن پهححن   ( 3

 

 زمین شش شد و آسحمان گشحت هشحت    

 

 چنان شد که کس روی هحامون ندیحد   ( 4

 

 ز بحححس گحححرد، کحححز رزمگحححه بردمیحححد    

 

است؟ متفاوتمفهوم کدام گزینه با بقیه  -11

 بردمیحد  زمگحه ر آن از گحرد  بس ز( 1

 

 ناپدیححد نظححر، از شححد دو هححر تححن 

 

 یاهحسح  وارانحسح  گحرد  ز شد زمین( 2

 

 آوردگحححاه انحححدر سحححیر شتندححححححنگ 

 

 ردحنبح  او بحا  تحجسح  را وحت ایدححنب( 3

 

 ردحححححگ تححو  از آوردگححاه  بححه  بححرآرد  

 

 شحد  یرهحخح  رزمگحه  نآ اندر سوهر( 4

 

 شححد تیححره هححا چشحح  سححوه گححرد ز 
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  5: ةصفح دهم عمومی9049 فروردین 91آزمون  -( 6پروژة )

 

 (01 - 00) من أ  إجی اجعجبی :حصّ   األقّ ي  اجواا  جتّجمة  عي ِّن األ  

«:   !المال ینام أخی اجکبيج يی اجغجي  اجُةظتة  أبدًا ألنه یخاُف مِّن اجظ  » -11
 ترسد! ها می زیرا او از تاریکی ،خوابد اتاق تاریک نمیبرادر بزرگترم هرگز در (1

 ترسد! را او از تاریکی میزی ،خوابد اتاق تاریک نمی برادر بزرگ  در (2

 ترسد! خوابد زیرا او از تاریکی می اتاق تاریک نمی برادر بزرگ  هرگز در (3

 ترسد! ها می اتاق تاریک نخوابید زیرا او از تاریکی برادر بزرگ  هرگز در (4

 «: !مد يی اجةدن اجکبيجةی ُتا اجةصانع اجکبيجة اجّ  يهذه اجسفجة اجعتةی  أن  اجسیاراتِّ حُصنعت   يتعتَم اجّالميذ » -12
 !دنشو که در شهرهای بزر  یافت می ندا های بزرگی ساخته شده ها در کارخانه گیرند که ماشین آموزان در این سفر علمی یاد می دانش( 1

  !دنشو فت میکه در شهرهای بزر  یا ندا های بزرگی ساخته شده ها در کارخانه آموزان یاد گرفتند که ماشین در این سفر علمی دانش( 2

  !اند که در شهرهای بزر  وجود دارد هایی ساخته ها را در کارخانه آموزان در این سفر علمی یاد گرفتند که این ماشین دانش( 3

 شود! یافت می تر که در شهرهای بزر  ندا های بزرگی ساخته شده ها در کارخانه گیرند که ماشین آموزان در این سفر علمی یاد می دانش( 4

«:قبيتٍ   حشیٍ  تسُکُن  راء تتک اجوبال! ساَر اجةتُک َمَع مياشه نحا اجةناطق اجغجبی  حّی  حَصَل إجی» -13
ای وحشی رسید که پشت آن کوه سکونت دارند!( فرمانروا سواهش را به سوی مناطق غربی برد تا آنکه به قبیله1

ها سکونت داشتند!وحشی رسید که پشت آن کوه ةک قبیلهایش به سوی مناطق غربی حرکت کرد تا به ی( پادشاه با ارتش2

 کردند!  ها زندگی میرفت تا اینکه به قبایلی وحشی برخورد کرد که پشت آن کوه ی( پادشاهی به همراه لشکریان خود به طرف مناطق غرب3

 داشتند! سکونتها شی رسید که کنار آن کوهای وحهای غربی به راه افتاد تا آنکه به قبیله( پادشاه با سربازان خود به سمت سرزمین4

حیّ: -14  َعين اجص 

 بعد از  بحانه از هشت تا نه و چهل و پنج دقیقه درس را ادامه خواه  داد! :!امنة حّتی العاشرة إّّل ُثلثاالّث   بعَد الَفطور من رس  الد   فیسأستمّر ( 1

 ها یاد بدهد چگونه زندگی کنند!کردند تا به آنمردم از ذوالقرنین استقبال می: !َف یعیشونَ حّتی یعّلمهم کی ن َنی  َذا الَقر   یستقبلون  الّناسکاَن ( 2

 !های ورزشی را پیش از شروع مسابقات بشوییدمدیر گفت: لباس: !: اغسلي المالبس الریاضّیة قبَل بدایة المسابقاتُةالمدیر  تقاَل( 3

 سربازان با آهن و مس بسیار نزد ذوالقرنین آمدند و آتش روشن کردند! :!نَد ذي القرنین و أشعلوا الّنارع ین جاَء الجنود بالحدید و النُّحاس الکثیر ( 4

 :   اجخطأ َعينِّ  -15

 !خواند خواه  شما بر او از یادی بگو پرسند، می ذوالقرنین دربارۀ تو : و از﴾ذکرا   منُه َعَلیُکم َسأتلو ُقل الَقرَنیـن  ذي َعن َیسألوَنکَ  و﴿( 1

 کنی ! می استفاده دارو عنوان به ها آن از که هستند درمان برایمفید  گیاهانی : گیاهان دارویی!کالدواء منها َنسَتفیُد للُمعاَلـَجة   ُمفیَدة   الّطبّیة نباتات  األعشابُ  (2

بوَن فی الّناُس  کانَ  (3  گفتند! می خوشامد او به عدالتش خاطر به ذوالقرنین (حرکت محل)مسیر  در مردم :!ه  َعدالت   بَسَبب   به   َمسیر  ذی القرنین  ُیَرحّ 

ُض  و َتَتَحر ُک، و ّل البوَمة ثابَتة   َعیـنُ  (4 ـها بَتحریک   النقَص  هذا ُتَعوّ   دادن حرکحت  بحا  کمبحود  این و دهد نمی حرکت است و آن را چش  جغد ثابت: !َرأس 

 شود! می جبران سرش

دقیقه 11(1، زبان قرآن )عربی

 ، «هذا خَلقُ اهللِ»

 ذوالقَرنَینِ

6و5هایدرس

27تا72هایصفحه

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  ، هدفعربیهای درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 01از هر 
 بوده است؟ 01عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟ هدف
 برای آزمون امروز 01گذاری چند از  هدف آزمون قبل 01چند از 
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 :«!کنم ه نمیدر امتحان سوال سختی را مشاهد» -16

 !سهال   اّل  ؤ ُد فی اّلمتحان سّل ُاشاه  ( 1

اّل صعبا!ما شاهدُت فی اّلمتحان سؤ ( 2

 اّل صعبا!ّل ُاشاهُد فی اّلمتحان سؤ ( 3

 !أسئلة صعبة  ّل ُیشاَهُد فی اّلمتحان ( 4

  اجکتةات( تاضیّ : )ي اجخطأعي ِّن  -17

 نقل األمراض!ت یالذُّباب: حشرة ذات جناحین و ه (1

الّسیارة!  ام أو فيیت: سائل نستفیُد منه لطبخ الّطعالّز (2

بدة: ما نتناوله عند الَغداء و یکون أسود الّلون غالبا!  (3  الزُّ

 و أوراق خضراء! سیقان  األرض لها  األعشاب: نباتات تنبُت من( 4

   َعن اجـةفجقات: اجخطأ نِّ ـَعي ِّ  -18

  نا حر ←)مفرده(  :﴾أنصار  من للّظالـمینَ  ما وَ  أخَزیَتُه َقدَف الّنارَ  ُتدخل   َمن إنکَ  َربنا ﴿ (1

زُ  بُغَدد   َمملوء   القطّ   لسانُ ( 2 را   سائال   تُـفر  تفریز ← (صدره)م :ُمَطهّ 

قَحسَّ َ ←رادف( حتح)الحمُ :الَعقل   منَ  أفَضلَ  َشیئا   للعباد   للُا َقَسَم ما (3

 حاذنأدد، حغت ← (ماهُجمع) :هـب  َنَذرب من طبیعّیة بالقُ  ّدة ـ غ للبطّ   (4

   «!اجعاَجـمِّ  يی اجحضارةِّ  َاعالَم اجـةستةاتُ  َتجَيُع»اجـةبّدأ:  جـیإ اجفاعَل غيجِّ  -19

  !العالـم فی الحضارة اَعالَم َرَفَعنَ  الـمسلماتُ  (1

 !العالـم فی الحضارة اَعالَم َترَفُع الـمسلماتُ  (2

     !العالـم فی الحضارة اَعالَم َترَفعنَ  الـمسلماتُ  (3

  !العالـم فی الحضارةاَعالَم  َیرَفعنَ  الـمسلماتُ ( 4

 : عين اجفعل اجذي ُیةکن أْن ُیْبَنی جتةوهال -21

عیف و َیصُدُق اإلنساُن القوّي!( 1  یکذُب اإلنساُن الض 

 قال القاضی: کان الُمهاجمون ینهبون أمواَل القوم!( 2

 َعظیمة نحو المناطق الغربّیة!سار ذوالقرنین  مع جیوشه ال( 3

 !العشاء ذهب المؤمن إلی المسجد لصالة  ( 4
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؟آغاز دینداری با چیست و تداوم آن به کدام عامل وابسته است -21
 اقرار به توحید ح بیرون راندن امور شیطانی از دل( 2 دوستی دوستان خدا در دلخدا ح جای دادن  دوستی با( 1
 بیرون راندن امور شیطانی از دل ح دوستی با خدا  (4 جای دادن دوستی دوستان خدا در دلد ح اقرار به توحی  (3

ترین زمین برای کشت محصول آخرت است. با توجه به این  ای برای آخرت در نظر بگیری ، دل مناسب اگر مطابق کالم رسول خدا )ص(، دنیا را مزرعه -22
؟دام گزینه ذکر شده استهای زیر در ک ، معادل عبارتترتیب بهموبوع، 

 زارهای هرز، پاک کنی .  باید زمین را از علف -
 کنی .  زمین را به موقع آبیاری می -
 اعمال نیکپاک شدن از گناهان ح ( 2 های پاک پاک شدن از گناهان ح گرایش( 1
 اعمال نیکجلوگیری از وسوسة نفس ح   (4 های پاک جلوگیری از وسوسة نفس ح گرایش  (3

؟ای به دنبال دارد ای از سورۀ فتح، وفادار ماندن به عهد با خدا چه ثمره و بر اساس آیهاموشی سورده نشدن عهد معلول انجام چه کاری است به فر -23
 خود با انسانوفای خداوند به عهد ها برای عهد بستن ح  انتخا  کردن بهترین زمان( 1
 فای خداوند به عهد خود با انسانوهای معین ح  تکرار کردن عهد و پیمان خود در زمان( 2
 از پاداش عظی مند شدن  بهرههای معین ح  تکرار کردن عهد و پیمان خود در زمان  (3
 مند شدن از پاداش عظی  بهرهها برای عهد بستن ح  انتخا  کردن بهترین زمان  (4

؟اش کدام است نکند و هر کس با خدا مأنوس گردد نتیجه د در چه  ورتی انسان غیر خدا را انتخا یافرم در مناجات خویش میامام سجاد )ع(  -24
 بخش دست آوردن اکسیر آرام خالیق عال  ح به ةوس شدن از هممأی( 1
 ای حتی برای لحظهگردان نشدن  ح روی .دوستی با خدا را چشیده باشد( 2
 بخش دست آوردن اکسیر آرام به ح .دوستی با خدا را چشیده باشد  (3
 ای گردان نشدن حتی برای لحظه روی خالیق عال  ح ةهموس شدن از مأی  (4

؟کنند و پاسخ قطعی خداوند به آنان چیست دوزخیان در عال  رستاخیز چه چیزی را عامل گمراهی خود معرفی می -25
 ؟شیطان و بزرگانشان ح مگر پیامبران برای شما دالیل روشن نیاوردند( 1
 گیرید. همان راه گذشته را پیش می نیا بازگردیددانی  اگر به د ما می شیطان و بزرگانشان ح( 2
 گیرید. دانی  اگر به دنیا بازگردید همان راه گذشته را پیش می ما میعدم استمداد از قوۀ عقل ح   (3
 ان برای شما دالیل روشن نیاوردند؟عدم استمداد از قوۀ عقل ح مگر پیامبر  (4

؟ای را به دنبال خواهد داشت های رسول اکرم )ص(، اثبات کنندۀ کدام عبارت است و چه ثمره روی از فرمانسورۀ مبارکة آل عمران، اطاعت و پی 31مطابق آیة  -26
 مندی از رحمت و غفران الهی ح بهره« یحببک  اهلل»( 2 ح استحکام ایمان به خداوند« تحبّون اهلل»( 1
 استحکام ایمان به خداوندح « یحببک  اهلل»  (4 مندی از رحمت و غفران الهی بهرهح « تحبّون اهلل»  (3

سحال    1411شود که شخصی را کحه    از پیروانشان در یاری رساندن به آن حضرت با چه چیزی محقق خواهد شد و چگونه می)ع( خواستة امام علی  -27
؟اسوه قرار دهی پیش زندگی کرده 

 رفتار با قناعت همانند ایشان ح چون تمام اعمال ایشان مطابق دستور خداوند بوده باید بکوشی  خود را به آنان نزدیک کنی . ( 1
 است.  باارزشرفتار با قناعت همانند ایشان ح زیرا این الگو بودن برای اموری است که همیشه برای انسان خو  و ( 2
 است. باارزشت ح زیرا این الگو بودن برای اموری است که همیشه برای انسان خو  و درستکاری و کوشش و عفپرهیزکاری،   (3
 چون تمام اعمال ایشان مطابق دستور خداوند بوده باید بکوشی  خود را به آنان نزدیک کنی . درستکاری و کوشش و عفت حپرهیزکاری،   (4

؟، کدام هشدار را برای انسان به همراه دارد«بلَ اَن تتحاسَبواحاسِبوا اَنفتسَکت  قَ»حدیث شریف پیامبر اکرم )ص( که فرمود:  -28
 ترین انسان است.  تنها کسی که از خود و عمل خود برای بعد از مر  حسا  بکشد، زیرک( 1
 محاسبه خواهند کرد. طور جدی اعمال ما را  یک حسابرسی بزر  در قیامت در پیش داری  که اگر خودمان در دنیا به حسا  خود نرسی ، در قیامت به( 2
 اند، بروری است.  برای حرکت در مسیر هدف قر  الهی، وجود اسوه و الگوهایی که راه را با موفقیت طی کرده و به مقصد رسیده  (3
در راهی قحرار نگیحری  کحه   ریزی کنی  که قدم در راهی بگذاری  که سرانجامی زیبا داشته باشد و  ای برنامه باید برای رسیدن به هدف قر  الهی، به گونه  (4

 خود را گرفتار آتش دوز  کنی . 
ها  آیات سراسر نور قرآن کری ، چه سرنوشتی در انتظار فردی است که در هنگام مر  توبه کند، در حالی که مشغول انجام گناه بوده و آن هبا استناد ب -29

؟کنند میچگونه تو یف خود را کردند،  آوردند و از محرومان دستگیری نمی که نماز را به جا نمی
 قیامتتکذیب کنندۀ ح  گرفتار شدن به عذابی دردناک( 2 قیامت تکذیب کنندۀافکنده شدن در جایگاهی تنگ ح ( 1
 غرور نعمتمگرفتار شدن به عذابی دردناک ح   (4 مغرور نعمتافکنده شدن در جایگاهی تنگ ح   (3

(1و زندگی ) دین

 تفکر و اندیشه

کار  فرجام

 قدم در راه

خدا با دوستی آهنگسفر،

991تا19هایصفحه

دقیقه 01
 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف

 خود را بنویسید: 01گذاری چند از  ، هدفدین و زندگیهای درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 01از هر 

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

 برای آزمون امروز 01گذاری چند از  هدف آزمون قبل 01چند از 
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؟پاسخگوی کدام پرسش است« تا در طلب گوهر کانی، کانی»مصراع زیبای  های روزمرۀ انسان، ریشه در چه مفهومی دارد و فعالیت -31

 دهد؟ های ما در زندگی جهت می انسان ح چه چیزی به دلبستگیشجاعت ( 1

 دهد؟ های ما در زندگی جهت می ح چه چیزی به دلبستگیمحبت بشر ( 2

 انسان ح ارزش یک انسان را با چه معیار و مالکی باید سنجید؟شجاعت   (3

 محبت بشر ح ارزش یک انسان را با چه معیار و مالکی باید سنجید؟  (4

 

 

    است؟ نوع کدام از آخرت عال  در کیفر و پاداش -31

 .  نیست مطرح مجازات و جرم تناسب آن در که است اعمال وبعی اثر( 1

 . شود نمی جدا انسان از که است اعمال خود غیبی و باطنی جنبة( 2

 .شود می رعایت دالتع و بوده مطرح مجازات و جرم تناسب آن رد که است عمل عین( 3

 .است مطرح مجازات و جرم تناسب آن در که است عمل خود طبیعی محصول( 4

ترین  ، نا ر بر برورت چیست و از دیدگاه آن حضرت زیرک«گردد ای نفس! امروز روزی بود که بر تو گذشت و باز نمی» :علی )ع( کهامام این فرمایش  -32

ان چه کسی است؟انس

 های بهتر برای آینده دارد. تصمی گرفتن کسی که توانایی  -( عهد بستن با خدا1

 کسی که از خود و عمل خود برای بعد از مر  حسا  بکشد. -( مراقبت2

 های بهتر برای آینده دارد. تصمی گرفتن کسی که توانایی  -( تصمی  و عزم قوی برای حرکت3

 ی که از خود و عمل خود برای بعد از مر  حسا  بکشد.کس -( محاسبه و ارزیابی4

بیانگر تقابل چه کسانی است؟« یحبّونه  کحبّ اهلل و الّذین آمنوا اشدّ حبّاً هلل اهلل اندادًا  مَن یتّخذ مِن دون و من النّاس» ةشریف ةآی -33

 ( دوستداران خدا و بیزاران از دوستان خدا.1

 کنند. کنند و گروهی دیگر که با دوستان خدا دوستی می می( کسانی که با دشمنان خدا مبارزه 2

 گردانان از فرمان خدا. کنندگان از خدا و روی ( اطاعت3

 اند. گیرند و گروهی که به خدا ایمان آورده ( گروهی که همتایانی را به جای خدا می4

سواس بهشتیان در قیامت به چه دلیل است؟ -34

 پیامبران، راستگویان، شهیدان و نیکوکارانند.  جا، نشینان انسان در آن ( دوستان و ه 1

کند. جا انسان همیشه تازه و شادا  و سرحال است و همواره احساس طراوت می ( در آن2

 حزن و اندوه از آنان زدوده شده و از رنج و درماندگی دور هستند.خداوند ( 3

 اند. ( هیچ ناراحتی و رنجی در بهشت نیست و با مالئکه ه   حبت4

گذشحت ایحام، آفحاتی در پحی دارد و موجحب از هح    »فرمایحد:   یک از اقدامات برای ثبات قدم در مسیر قر  الهی محی    حضرت علی )ع( در مورد کدام -35

 ؟«شود. ها و کارها می گسیختگی تصمی 

( تصمی  و عزم برای حرکت4 ( مراقبت3 ( عهد بستن با خدا2 ( محاسبه و ارزیابی1

و  میحان عمحل    ةمربوط به کدام رابط به ترتیب« کمک به سالمتی با ورزش»و « یابی به آگاهی با مطالعهدست»، «خاطر جرمنی کردن مجرم به زندا» -36

 جزای آن است؟

 تجس  خود عمل -قراردادی -طبیعی خود عمل ة( نتیج2 تجس  خود عمل -طبیعی خود عمل ةنتیج -( قراردادی1

 طبیعی خود عمل ةنتیج -قراردادی -طبیعی خود عمل ة( نتیج4 عی خود عملطبی ةنتیج -طبیعی خود عمل ةنتیج -( قراردادی3

نفی و پاسخ کدام دیدگاه را به روشنی بیان نموده است؟« ما احب اهلل من عصاه»روایت شریف  -37

 سوارد. ها می کماالت و زیباییة دنیا فراتر رود، انسان دل به سرچشمۀ ( اگر عشق از محدود1

 ان از خودمحوری درآید، خود را فراموش کند و ایثارگر شود.شود انس ( محبت سبب می2

 پرست است و ایثار و از خودگذشتگی، با حیات دنیایی قابل جمع نیست. ( آدمی نفع3

 ( قلب انسان با خدا باشد کافی است، اعمال  اهری و  اهر انسان مه  نیست.4

ظر ایشان خوشبخت کیست؟داند و از ن می«  الح النفس»چه کاری را  ۀامام علی )ع( ثمر -38

 ها عزم و اراده داشته باشد. فردی که در کار -( تصمی  و عزم برای حرکت 2 نفس خود بوردازد. ةکسی که به محاسب -( ارزیابی 1

 ها عزم و اراده داشته باشد. فردی که در کار -( مراقبت 4 نفس خود بوردازد. ةکسی که به محاسب -( عهد بستن با خدا 3

هنمیان در مکالمه با خداوند برای درخواست تجدید حیات در دنیا چیست؟  دستاویز ج -39

 ( چیرگی شقاوت و قبول باللت 2  ( تسلط شیطان و فقدان اختیار 1

 ( ناگهانی بودن قیامت و نبودن فر ت توبه 4 نصیبی از رسوالن ( عدم کفایت عمر و بی3

 داقت در دوستی با خداوند چیست؟ ةنشان -41

 ( مبارزه با دشمنان خداوند2  دشمنان خداوند( بیزاری از 1

 ( دوستی با دوستان خداوند4  ( پیروی از خداوند3

سؤاالت آشنا -( 1و زندگی ) دین
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  9: ةصفح دهم عمومی9049 فروردین 91آزمون  -( 6پروژة )

 

 

 

 

 
 

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- To be honest, it made me frightened when I opened the door and saw that you … . 

1) were talking to yourself  2) are talking to you 

3) were talking to you  4) are talking to yourself 

42- The new manager had thousands of things to do at work, and he … some help to finish them before the 

end of the month. 

1) needs 2) needed 3) is needing 4) was needing 

43- They are doing what they can to improve the terrible economic … in their country.  

1) situation  2) emotion 3) experiment  4) success 

44- My father is very busy these days, so my mother is going to … the meeting in the school hall. 

1) narrate 2) attend 3) publish 4) express  

45- These lazy players do not help our team at all. In my opinion, we need some more … sportsmen. 

1) continuous 2) possible 3) weak  4) energetic 

46- When I was young, my mother read me stories from her old collection of books and helped me … interest in reading.  

1) invent 2) believe 3) develop 4) solve 

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. 
 

Organic food is very popular these days. It can also be very expensive. Some organic food costs twice as much as 

non-organic food. Parents of young children, and even some pet owners, will pay high prices for organic food if 

they think it’s healthier. But many others think organic food is just a waste of money. 

 There is one main difference between organic and non-organic food. Organic farms do not 

use agricultural chemicals such as pesticides that stop insects from damaging crops. In many countries, organic 

foods in the stores must have special labels that guarantee they are grown organically. 

 Most people agree that naturally grown food tastes better. Is more delicious food worth the extra money? 

That’s a matter of opinion. Whether organic food is healthier or not is still not clear, so more research is needed. 

However, consumers of organic food often say “better safe than sorry” when it comes to what we eat. 

47- What is the best title for the passage? 

1) Why is organic food healthier? 2) Organic Food: Healthy or Unhealthy? 

3) Organic Food Farms  4) Organic or Non-organic Food 

48- Which of the following statements is TRUE according to the passage? 

1) Organic food is both popular and cheap. 

2) Non-organic food tastes much better than naturally grown food. 

3) Non-organic farms use pesticides to stop insects from damaging crops. 

4) Those who use organic food never get sick. 

49- In many countries, organic food … . 

1) has a special label to show that it is grown organically 

2) is only used by pet owners 

3) is not used by young people 

4) should not be used because it is just a waste of money  

50- The word “they” in paragraph 2 refers to … . 

1) countries 2) organic foods 3) labels 4) stores 

دقیقه 11

The Value of 
Knowledge

3درس
15تا29هایصفحه

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
خود را بنویسید:  01گذاری چند از  ، هدفزبان انگلیسیهای درس  گویی به سؤال از شروع پاسخلطفاً قبل 

 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 01از هر 
 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟ هدف بوده است؟ 01عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

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

  

 
 

 (1)زبان انگلیسی 
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 10: ةصفحاختصاصي پاية دهم تجربي فروردين19آزمون –) 6پروژه (

y

x

4

-1-2

 

 

  ؟كدام رابطه يك تابع است -51

1 (f {( , ),( , ),( , )} 2 5 4 7 9 6  2 (g {( , ),( , ),( , )} 3 4 3 4 2 3  

3 (h {( , ),( , ),( , )} 3 125 2 5 1 5 3  4 (k {( , ),(| |, ),( , )} 7 2 7 4 3 4  

  ؟دهدنمينشانراتابعنمودار يكزيرهايشكليك ازكدام-52

1 (

y

x  2 (

y

x  

3 (

y

x    4 (

y

x  

fاگر-53 {( , ),( ,a b),( ,b),( ,(a ) (b ) )}    2 21 0 2 3 1 1 fيك تابع باشد،2 ( )

f ( )

2 2
  ؟كدام است3

  1  4 (2) 3   1) 2  صفر) 1

yلةبه معادنمودار سهمي ،اگر شكل زير -54 ax bx c  2،باشدa b c 2؟كدام است  

1 (12  

2 (16  

3 (10  

4 (18  

xفرض كنيد -55 x , x
f (x)

x a , x

   
 

 

2 1
3 1

fاگر ؛ ( ) f ( )  2 3 12a   ؟كدام استباشد،

1 (12    2 (12  

3 (14    4 (14  

56- a axدرجة دوممعادلة ،به ازاي كدام مقادير (a )x2    2 1   ؟فاقد ريشة حقيقي است0

1 (a  1 3    2 (a  2  

  aهيچ مقدار) a    4هر مقدار) 3

درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هرهدف
  خود را بنويسيد:10گذاري چند از، هدف)1(رياضيهايگويي 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 ازهدف قبلآزمون10چند از

 

دقيقه30  )1رياضي (

ها / تابعها و نامعادلهمعادله
از ابتداي سهمي تا4فصل

  5پايان فصل و فصل
  117تا78هايصفحه

  محل انجام محاسبات

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 11: ةصفحاختصاصي پاية دهم تجربي فروردين19آزمون –) 6پروژه (

y

y=f(x)

x
2 3

(-1 2),

(5 -4),

y

x

-2

2

1

3

fبا توجه به نمودار تابع زير، حاصل -57 ( ) f ( )



1 7

3   ؟كدام است2

1 (1   

2 (1  

3 (2
3  

4 (
4
3  

a)نقاط متمايز -58 , )


2 11
5 2

)و a, )2 5 yواقع بر نمودار يك سهمي2 ها خط تقـارن اند كه محور

  ؟كدام استa .آن است

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

f gاگر-59 fتابع همـاني باشـد و داشـته باشـيم تابعي ثابت و ( ) g( ) g( ) f ( )    
12 1 2 2 5 آنگـاه2

fحاصل ( ) g( )

f ( )

 3 2 2 1 4
  ؟كدام است0

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

xايتابع دو ضابطه -60 , x
f (x)

x , x

  
 

3

3
0
0

  ؟دهيمنمايش ميقدرمطلق چگونهرا با كمك

1( x x 2    2 (x x2  

3( x x 2    4 (x x  2  

yبا توجه به نمودار -61 x؟كدام استزير، ضابطة تابع نمودار  

1 (y x  1 3  

2 (y x  2 3  

3 (y x  1 3  

4 (y x  2 3  

62- m رابطة ،به ازاي كدام مقدار
x , x

f (x)
x m , x

  
 

2
2 3 1

1
  ؟يك تابع است

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

fDصورتبه fتابع ةاگر دامن -63 { , , , , } 2 3 5 7 fRصورتبهآنو برد9 { , , , , ,a} 1 1 2 5 چنـدباشـد،7

a   ؟وجود داردمقدار قابل قبول براي

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

  محل انجام محاسبات
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 12: ةصفحاختصاصي پاية دهم تجربي فروردين19آزمون –) 6پروژه (

|b|+1
|  b|

|  b|

b +1

a b+22

4

2

3

2

aزير، نمايش يك تابع باشد مقداريپيكاناگر نمودار -64 b؟استكدام  

  3يا 1) 2    3يا 2) 1

  3فقط) 4    1فقط )3

جواب نامعادلةمجموعة-65
x x

  
 

1 10 21 11 1
  ؟كدام است

1 (( , )1 1    2 (( , )
   1 5 1 5

2 2  

3 (( , ) ( , )
   


1 5 1 502 2  4 (( , )

 


1 5 12  

fمحدود به نمودارهاي توابع ةمساحت ناحي -66 (x) x  3 g(x)و2 x 6   ؟كدام است3

1 (17
8  2 (7

3  3 (9
4  4 (5

2  

xنامعادلةمجموعه جواب -67 x

x






2
3

6 6 2
1

  ؟استكدام

1 (x 1  2 (  3 (R { } 1  4 (x  1  

fنمودار تابع با ضابطة -68 (x) x x   2 4   ؟هاي زير استكدام يك از شكلبيهش4

1 (

y

x
-2

  2 (

y

x
-2

  

3 (

y

x
2    4 (

y

x
2

  

69- x xكه مقدار عبارتبراي اينمجموعه جواب x2   ؟استباشد، كدام 4مثبت و كمتر از3

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

3 (( , ) ( , ) 0 3  4 (( , ) ( , )1 0 3 4  

x ةجواب نامعادل ةمجموع-70
| |

x x


2  

2 1
3 2

  ؟كدام است

1 (( , )3 1    2 (( , ) { }0 2 1  

3 (( , ) ( , )  4 1  4 (( , )
7 1
2 2  

  محل انجام محاسبات
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   صفحة: 13  دهم تجربي ةاختصاصي پايفروردين19آزمون - )6(پروژة

  است؟درست ،دستگاه عصبي مركزيهايمويرگكبد وهايمويرگدربارهاز راست به چپترتيب بهگزينه،كدام-71
  .داردمنفذدار وضخيم ةغشاي پاي -استزيادبسيارآندرپوششيهايياختهبين ةفاصل) 1
  . شودميهاپروتئينعبورمانعها آن ةديوارمنافذ -شودميتنظيمها آندرشدتبه دمواخروج وورود) 2
  .دندارتنگاتنگيارتباطهمباها آندرپوششيبافتهايياخته -كنندعبورها آن ةديوارازتوانندميپير و فرسوده در شرايطيقرمزهايگويچه) 3
 .استزيادبسيارها آندرپوششيهايياختهفاصله -شوندميمشخصضخيم ةپايغشايباهمراه) 4

  كند؟زير را به درستي تكميل مي ةهاي داده شده، جملچه تعداد از عبارت -72
  »……در بدن يك انسان سالم و بالغ، نوعي رگ كه«

  باشد.گرد يا بيضيبا هستهدانه ونبد ةممكن است جايگاه حضور نوعي ياخت ،حاوي پروتئين هموگلوبين است ةة زندالف) فاقد هرگونه ياخت
  گيرد.هاي كوچك قبل از آن صورت ميجريان خون درون آن به وسيله تغيير قطر سرخرگتنظيمهمواره ،نازك آن مناسب تبادل مواد است ةب) ديوار

  هاي االستيك زيادي دارد. اي، رشتهماهيچههايج) بيش از يك اليه داشته و حاوي خون روشن است، به طور حتم در اليه مياني خود، به همراه ياخته
  گيرند. به هم چسبيده قرار ميهاي پوششي كامالًروي آن ياختهكهاي داردشود، به طور حتم غشاي پايه  د) در عمق يك اندام ديده مي

1 (1   2 (2   3 (3    4 (4   
  كند؟ميكاملدرستيبهرازيرعبارتگزينه،كدام-73

  » .باشدداشتهتأثير……برنيستممكن……بهآسيببالغ،فرديكدر«
  قلبسازضربانگرهفعاليت ـكليهفوقغده) 1
  زخممحلدرلختهتشكيلفرايند ـهاگرده) 2
  قرمزهايگويچهتوليدروند ـمعدهاسيدكنندهترشحهايياخته) 3
  قسمتيچندتههسباسفيدهايگويچهتوليدروند ـلنفوئيديبنياديهايياخته) 4

  كند؟ميكامل ،نادرستيبهرازيرعبارتمورد،چند -74
  »……كهاستوابستهويتامينيوجودبهاسيد،فوليكصحيحكاركردبالغ، وسالمفرديكدر«

   .شودمييافتجگر وقرمزگوشتحبوبات،تيره،سبزبرگباسبزيجاتدر) الف
   .شوداريتروپويتينهورمونترشحيشافزاموجبتواندمينشدن،جذبصورتدر) ب
   .باشدميگوارش ةلولشكلايكيسهبخشازايمادهترشحنيازمندباريك، ةرودهايياختهبهآنورود) ج
  ) صفر4    3) 3   2) 2   1) 1

 است؟صحيح ،در بدن يك فرد سالم و بالغآنپيرامونفرايندهاي وادرار ةتخلي ةدربارگزينهكدام-75
 .شودميميزنايبهادراربازگشتمانعمثانه، وميزنايبين ةبندارمثانه،بهادرارورودازپس) 1
 .شودميادرارتخليهكار وسازشدنفعالسببمثانه،بهادرارازحجميهرورود) 2
 .گيردميقرارآئورتسرخرگاباتانشعجلويدرها،كليهزيرناحيهدركهشودميساختاريواردلگنچه،ازادراررو،در نماي روبه) 3
  .شودميساختهصفرا، ةسازنداندامدراكسيدديكربنباآمونياكتركيبطريقازادرار،دردفعيمادهترينفراوان )4

 است؟نادرستداران،مهرهباارتباطدرموردچند -76
 .كندها نيز تغيير ميارج از كليهنسبت مواد شيميايي درون ادرار در محلي خانسان،برخالفدوزيستاندر) الف
  .داردآببازجذبدرزياديتواناييهستند،كاملايحفرهچهارقلبدارايكهدارانيمهرهدرتنهاكليه،) ب
 .شوندميذبجآبششهايياختهطريقازها، آنازبعضيتنها و ،شوندميدفعغليظادرارصورتبهكليهتوسطهايونتربيششور،آبماهياندر) ج
 .دنكنميكمكادراردفعدستگاهبه ،با توانايي ترشح برخي مواد به درون دستگاه گوارشديغدساده،خونگردشدارايدارانمهرهازگروهيدر) د
1 (1   2 (2   3 (3    4 (4   

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

  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
 مون امروزبراي آز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

 

دقيقه20)1(شناسيزيست
  گردش مواد در بدن/

  تنظيم اسمزي و دفع مواد زائد
از ابتداي چزخة ضربان قلب4فصل

  5تا پايان فصل و  فصل
  77تا52هايصفحه
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   صفحة: 14  دهم تجربي ةاختصاصي پايفروردين19آزمون - )6(پروژة

T

R

P

Q
S

 ؟كدام گزينه براي تكميل عبارت زير مناسب است -77
  »……هاي خونيرگ ةديواردر…… در بدن يك مرد بالغ در پي ايجاد آسيب«
 شوند. رنگ و بدون هسته دور هم جمع مياي بيمحدود ـ به دنبال ايجاد درپوش، تعدادي از قطعات ياخته) 1
  هاي قرمز با غشاي چروكيده است. شود، شامل گويچهريزي ايجاد ميشديد ـ ساختاري كه براي جلوگيري از ادامه خون) 2
  چسبند. شوند، به هم ميها در خون حاصل ميقطعه شدن سيتوپالسم مگاكاريوسيترهايي كه از قطعهمحدود ـ تعدادي از ساختا) 3
 شود. اي ميبا تأثير بر فيبرينوژن سبب توليد نوعي پروتئين رشتهمستقيماًشديد ـ نوعي پروتئين كه در حالت طبيعي در خون وجود دارد) 4

 ؟كندگزينه عبارت زير را به درستي تكميل ميمدر ارتباط با تركيبات شيميايي ادرار، كدا -78
  ».……بوده و……نوعي تركيب شيميايي در ادرار كه«
 آيد. هاي اندام توليدكننده صفرا به وجود ميواكنش در ياخته يترين تركيب موجود در ادرار است، در پي نوعآلي ـ فراوان) 1
  شود. ميبه صورت فعال به درون نفرون واردهموارهت،ترين تركيب موجود در ادرار نيسفراوانمعدني ـ) 2
  كند. دچار اختاللتواند دفع ادرار و يا راه رفتن را، در شرايطي ميپذيري زيادي در آب نداردانحاللآلي ـ) 3
 دارد. راردر اد، در زمان حضور هورمون ضد ادراري حجم بيشتري نسبت به زمان نبود آنداردمعدني ـ بازجذب غيرفعال) 4

 ……، بخش نشان داده شده با شمارةدهدكه كلية سمت راست را نشان ميروبا توجه به شكل روبه -79
 شود. با عبور از پشت انشعاب آئورت، به سطح پشتي مثانه وارد مي» 4«) 1
  نمايد. رين عبور ميزيبراي رسيدن به كليه، از پشت بزرگ سياهرگ » 1«) 2
  مشابه كلية مقابل، در سطح باالتري قرار گرفته است. نسبت به ساختار» 2«) 3
4 (»3 «U   گيرد. ها منشا ميشكل گرديزهاز قسمت صعودي قوس

  بيان شده است؟نادرستيدهد. كدام گزينه در ارتباط با اين نمودار به، نوار قلب يك فرد سالم و بالغ را نشان ميزيرشكل-80
  هاي قلبي كمك كند. تواند به متخصصان در تشخيص بيماريدهد، ميغييراتي كه در اين نمودار رخ ميبررسي ت) 1
  شود.قلبي به حالت استراحت ثبت مياتهاي سيني و بازگشت بزرگترين حفراندكي پيش از بسته شدن دريچهTموج) 2
Pانقباض دهليزها، به محض شروع تحريك اين حفره آغاز شده و كمي پ) 3   رسد.به حداكثر قدرت خود ميس از شروع ثبت موج
  دهد. قلبي را كه در سطح پوست دريافت و ثبت شده است، نشان مي ةهاي ماهيچجريان الكتريكي حاصل از فعاليت ياخته ،اين نمودار) 4
  

  
  

 درستي بيان شده است؟كدام گزينه در ارتباط با شكل مقابل به -81

 هاي پوششي است. مانند ُگرديزه و واجد ياختهبخش انتهايي و قيف 4) شمارة1

  است.  1تر از سرخرگ شمارهكم 2) ميزان گلوكز، آمينواسيد و اوره در سرخرگ شماره2

  گيرد. صورت فعال صورت ميو به 3) ورود مواد به درون گرديزه همواره از طريق بخش3

  د.نشوهاي كشسان ديده مياي به همراه رشتههاي ماهيچهياخته 5) در ديواره بخش شماره4

 كند؟كامل مينادرستيكدام گزينه، عبارت زير را به   -82
 ...........»دار كهدر انسان، نوعي ماده دفعي نيتروژن«
 تواند در ايجاد سنگ كليه نقش داشته باشد.پذيري زيادي در آب ندارد، مي) انحالل1
  ترين ماده آلي ادرار است، ويژگي سمي بودن آن از آمونياك بسيار بيشتر است.) فراوان2
 سرعت به مرگ بيانجامد.تواند در صورت تجمع در خون، بهشود، مي) در نتيجه تجزيه موادي مانند آمينواسيدها، توليد مي3
  پذير است. امكان انباشته شدن آن و دفع با فواصل زماني امكانشود،اكسيد در كبد توليد ميدياز طريق تركيب آمونياك با كربن) 4

  صحيح است؟ ،هاي يك فرد سالمند مورد، در ارتباط با كليهچ   -83
  ود. شبه مثانه كاسته ميشدهادرار وارد مدر پي حضور نوعي تركيب شيميايي در خون، از حج )الف
  شود. منشعب ميهاي مختلف گرديزه (نفرون)سرخرگ آوران در اطراف بخش) ب
  گيرد. در بيشتر موارد فعال و با صرف انرژي زيستي انجام مي ،) ترشح همانند بازجذبج
  ود. شاز ميغگرديزه (نفرون) فرايند بازجذب آشبه محض ورود مواد به اولين بخ )د
1 (1  2 (2  3  (3  4 (4    

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.-)آشنا(آزمون
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  اي از تشكيل ادرار در انسان سالم و بالغ كه ...........مرحله-84
  شود. هاي پودوسيت تسهيل ميكمك ياختهدهد، به) در خارج از گرديزه (نفرون) در كليه هم رخ مي1
2pH  ، همواره با مصرف انرژي زيستي همراه است. فرايند ترشح نوعي هورمون پروتئينيخون نقش مهمي دارد، همانند) در تنظيم
 شود. هاي مكعبي با غشاي چين خورده و هسته كروي شكل انجام ميثيرگذار است، عمدتاً توسط ياختهأمزه تر ايجاد ديابت بي) اختالل ايجاد شده در آن د3
  الزامي است.دروني كپسول بومن، براي ورود به گرديزه ةهاي ديوارمواد از غشاي ياخته ةدهد، عبور هم) بدون نياز مستقيم به مصرف انرژي زيستي رخ مي4

 شود.، بالفاصله پس از ........... قطعاً ........... ميو بالغدستگاه ادراري فردي سالمدر -85
  عبور ادرار از دريچة ابتداي مثانه، ممكن -) حركت ادرار در ميزناي توسط حركات كرمي1
 ادرار از مثانه به ميزراه، وارد -) افزايش حجم ادرار در مثانه2
  ادرار پس از عبور از ميزراه، از بدن دفع -ه) باز شدن بندارة داخلي ميزرا3
  فرايند تخلية ادرار، فعال -) ورود ادرار به مثانه4

 كند؟تكميل مينادرستيبا توجه به توضيحات زير درباره جانوران مختلف، كدام گزينه عبارت زير را به -86
  .شوند يدفع ميتنفسژهيويهابخش قياز طر ومحلولصورتبههادر آنيونيباتيترككهداراز جانوران مهرهيگروهالف) 

  دار، اندام تنفسي آبشش به اندام شش تبديل شده است.ب) در طي حيات در گروهي از جانوران مهره
  . بيشتر استها نسبت به پستاندارانكارايي تنفس آنكهدارگروهي از جانوران مهرهج) 

  باشند. ده اوريك اسيد متصل به روده خود ميكننهاي دفعداراي لولهكهد) گروهي از جانوران
، مي«   ...........»توان گفتدرباره ........... جانوران مربوط به گروه ؟؟؟؟؟
 كند. هاي قلب خون رساني ميدهند كه به تمام بدن از جمله ياختههاي خارج شده از اعضاي تنفسي، سرخرگي را تشكيل ميرگ - »الف« -) همه1
 هاي متصل به قلب است. هاي متصل به قلب جانور كمتر از سرخرگميزان فشار وارده از طرف خون به ديوارة رگ در سياهرگ -»ب« -) همه2
 كنند. هايي خارج از دهان خود هستند كه مواد غذايي را خرد و به دهان منتقل ميكه داراي آرواره - »د« -) فقط گروهي از3
  ايستايي پيكر جانور نقش دارند.هاي نمكي نزديك چشم يا زبان جانور با دفع آب و نمك در تنظيم همغده -»ج« -) فقط گروهي از4

 صحيح است؟ ،هاي انسانشكل درون كليهچند مورد درباره هر ساختار قيفي -87
  كند.الف) ادرار توليد شده را دريافت مي

  هاي كليه قرار دارد. ب) در درون يكي از لپ
  شوند. مانند مين، وارد ساختارهاي لولهج) مواد موجود در آ

  هاي خوني در درون محفظة خود است.اي از مويرگد) داراي شبكه
1 (1  2 (2  3 (3   4 (4   

  ..........است، قطعاً..........و فاقد..........دارايدر قلب خود،داري كههر مهره -88
 و بيش شبيه خود است. دن موجوداتي كموجود آورقادر به به -گردش خون مضاعف -) تنها يك بطن1
 كند. خون، ضمن يك بار گردش در بدن، يك بار از قلب آن عبور مي -گردش خون ساده -) دو بطن2
 ها، حفظ فشار در سامانة گردشي حاصل شده است. با وجود جدايي كامل بطن -گردش خون ساده -) دو دهليز3
  دهند.ها و با كمك آب ميان بافتي، تبادل مواد غذايي، دفعي و گازها را انجام ميها در كنار ياخته گموير -گردش خون مضاعف -) تنها يك دهليز4

 .شودنمي.........در بدن انسان، موجب.........طور معمول،به-89
  هاي محلول در پالسماكاهش پروتئين -) افزايش ميزان توليد ترومبين1
 افزايش ترشح هورمون گوارشي -ي معدهها) افزايش تخريب گروهي از ياخته2
  كاهش پروترومبين -در خون) كاهش فعاليت قطعاتي از ياخته3
 افزايش فعاليت بخشي از كليه -) كاهش ميزان آهن خون4

 باشد؟مينادرست» فرايندهاي مرتبط با تنظيم دستگاه گردش خون انسان«كدام گزينه درباره -90
 دهند.ضربان قلب و فشارخون را افزايش ميكهيابدريز افزايش ميغدد درونگروهي ازها ازترشح بعضي هورمونريم،گيوقتي در فشار رواني قرار مي) 1
  كنند.در حد طبيعي حفظرافشار سرخرگيتوانندمياكسيدهاي حساس به افزايش كربن ديبه كمبود اكسيژن و گيرندههاي حساسگيرنده) فقط2
  شود. هاي صاف در اليه مياني خود ميتر نسبت به ماهيچهيد در خون باعث گشاد شدن نوعي رگ با رشته كشسان كماكس) افزايش كربن دي3
 شود.) افزايش و كاهش فعاليت قلب متناسب با شرايط، به وسيله اعصاب دستگاه عصبي خود مختار انجام مي4
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100kg

=100N

530

F

FF =F2 =2F1m

91- A Fطور مجزابهm4وmهايجرم ابBودو جسم بـر روي يـك تحت تأثير نيروي ثابت و افقي

يكسان براي هـر دو جاييطي جابه .كنندسطح افقي بدون اصطكاك از حالت سكون شروع به حركت مي

A Bجسم، تندي جسم  ؟خواهد بودچند برابر تندي جسم

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

به حالـت سـكون قـرار دارد، سطح افقييكرويكهكيلوگرم100مطابق شكل زير، به جسمي به جرم -92

Fنيروي N / ،متر 8/1شود و پس از طي مسافتوارد مي100
m تندي آن به
s

1 بزرگـي .رسـدمـي2

cos)؟چند نيوتون استوارد بر اين جسمنيروي اصطكاك / )053 0 6 

1( 10  

2 (20  

3( 30  

4 (40  

mتندي ،مطابق شكل زير -93 تحت تأثير دو نيرويكه به سمت راست در حال حركت است،جسمي به جرم

F1
وF2

طي جابهd vرسد. در لحظهميvبهvازجايي نيـرويرسـد،مياي كه تندي جسم به

F2
جابهپس ازجسمتنديشود و يحذف مd 2Fجايي 1در اثر نيروي

، بهv4ميv چند برابررسد. 

vنظر كنيد.)(از اصطكاك سطح صرف؟است 

1( 2  

2 (5/1  

3( 4  

4 (3  

/جسمي به جرم -94 kg2 4A Jاز نقطة 12Bبا انرژي پتانسيل گرانشي بـا انـرژي پتانسـيل تـا نقطـة 

J ازترتيـبجايي بهجسم در اين جابهقائمو تغيير ارتفاعجا شده است. كار نيروي وزنجابه48گرانشي

N؟استراست به چپ چند ژول و چند متر
(g )

kg
 10 

1( ,2 36  2 (,2 36  3( / ,1 5 36  4 (/ ,1 5 36  

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؟10عملكرد شما در آزمون قبل چند از

  اي آزمون امروز چيست؟شما برگذاريهدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

 

دقيقه35  ) 1فيزيك (

  كار، انرژي و توان/ دما و گرما
از ابتداي كار و انرژي3فصل

تا4جنبشي تا پايان فصل و فصل
  پايان دما و دما سنجي

  87تا61هايصفحه

محاسباتمحل انجام  
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A

370

mزير، موتورسواري از انتهاي سكويي،مطابق شكل -95 پرشي را با تنـدي 
s

اگـر تنـدي  .دهـدانجـام مـي30

m موتورسوار در باالترين نقطة مسيرش بـه 
s

28   h N(؟چنـد متـر اسـت  برسـد، ارتفـاع
g

kg
 و از10

 نظر كنيد.)هاي تلف كنندة انرژي صرفنيرو

1( /5 8  

2 (/9 6  

3( /3 2  

4 (/7 2  

gايگلولهدر شرايط خأل -96 500vبه جرم گلولهكنيم. اگر هنگام برخورداز ارتفاعي پرتاب مي0را با تندي

J ،به زمين لحظة پرتاب باشد، گلوله از چه ارتفاعياش درانرژي جنبشيازبيشتر200انرژي جنبشي آن

N؟شده استپرتاببرحسب متراز سطح زمين
(g )

kg
10 

1( 10  2 (20  3( 30  4 (40  

/آونگي به طول ،مطابق شكل زير -97 m1 8v Aبا تندي  .كند) عبور مياز وضعيت نشان داده شده (نقطة

vحداقل ـ  تقريبًامقدار ؟برسـداز سـقفمتـريسـانتي60فاصـلةه بـهچند متر بر ثانيه باشـد تـا گلول

N
g )

kg
 10، sin /037 0 6(  و اتالف انرژي نداريم.

1( /3 2  

2 (/3 6  

3( /4 1  

4 (/4 8  

vايگلولهدر شرايط خأل -98 اي كـه انـرژيدر لحظـه .شـودطرف باال پرتـاب مـياز سطح زمين بهبا تندي

1 m ،در لحظة پرتاب استآنانرژي جنبشي5جنبشي گلوله تندي .است16ارتفاع گلوله از سطح زمين

N؟گلوله در چه ارتفاعي از سطح زمين نصف تندي اولية پرتاب گلوله است
(g )

kg
10 

1( 10  2 (15  3( 20  4 (30  

انـدازةبه زمين،جسماز لحظة شروع حركت تا لحظة برخوردكند. اگرمتري سقوط مي15جسمي از ارتفاع - 99

Jانرژي جنبشي آناتتغييراندازة وJ410آنگرانشيانرژي پتانسيلاتتغيير  ةانـداز ،باشـد110برابر با

 (نيروي مقاومت هوا ثابت فرض شود.)؟ن استودر طول مسير چند نيوتي وارد بر جسمهوانيروي مقاومت

1( 20  2 (28  3( 30  4 (38  

محل انجام محاسبات  
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A

B C

m12

370

B A

ө

v

300

mح زمينسطمتري20گرم از ارتفاع100اي به جرمگلوله- 100 با تندي
s

پرتـابينيطور قائم رو به پا به4

در طول مسيري وارد بر گلولهشود. اگر كار نيروي مقاومت هوامي J باشـد، انـرژي جنبشـي 8برابر با

N؟گلوله در لحظة برخورد به زمين چند ژول است
(g )

kg
10 

1( 16  2 (24  3( 8/28  4 (8/12  
kg ،در شكل زير - 101 A 1جسمي به جرم C   ،شود و پس از طي مسيريرها مياز نقطة متوقـفدر نقطـة

BCنيرويبزرگياگرشود. مي BC ،باشدN5بابرابراصطكاك در مسير افقي چند متـر طول مسير

N(؟است
g

kg
 10AB  شود.) ناچيز فرضو اصطكاك مسير

1( 6  
2 (12  
3( 24  
4 (36  

gگلوله- 102 mبا100اي به جرم تندي
s

شـود و تـا طرف باال پرتاب مـيدر راستاي قائم بهاز سطح زمين20

بـه سـطح برخورددر لحظةگلولهتنديگردد.و سپس به سطح زمين بازميرودباال ميمتري18ارتفاع
 ؟استچند متر بر ثانيهزمين

1( 8 3  2 (9 2  3(6 5  4 (8 5  
gوزنه ،در شكل زير - 103 /توسط ريسمان سبكي به طول200اي به جرم m1 به سقف متصل شـده اسـت. 2

A mاگر وزنه را از نقطة با تندي
s

Bحداكثر ،پرتاب كنيمبه سمت چپ4 اگر كاررود. باال ميتا نقطة

/جاييدر اين جابهي وارد بر گلولهنيروي مقاومت هوا J1 اي كه راستاي نخ باكسينوس زاويه ،باشد2

)سازدميBقطةامتداد قائم در ن )، ؟استكدامsin / )037 0 Nو 6
(g

kg
10 

1( 18
25  

2 (19
30  

3(14
25  

4 (23
30  

mمطابق شكل زير، جسمي -104 vبه جرم شوداز پايين سطح شيبداري مماس بر سطح به باال پرتاب ميبا تندي

mو در برگشت به نقطة پرتاب، تندي جسم نسبت به تندي اوليه
s

حـداكثرسـميابـد. اگـر ج  كـاهش مـي2

/ m8 10؟اسـتبـودهچند متر بر ثانيهجسمروي سطح شيبدار باال رود، تندي اولية پرتاب2 N
g )

kg
و

(  اندازة نيروي اصطكاك وارد بر جسم ثابت است.

1( 10  
2 (8  
3( 20  
4 (16  

محل انجام محاسبات  
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370530

اهنرژي مبدأ

گراهنش� پتاهنس�ل
B

A

O

Ug=0

/اي به جرمگلولهزير،مطابق شكل - 105 kg0 2A اگـرشود. متر رها مي 2اي به شعاعكرهدرون نيماز نقطة

A Aمكانيكيدرصد انرژيB،25تاانرژي تلف شده ضمن حركت از تنـدي ،باشـدگلوله در نقطـة 

B cos؟چند متر بر ثانيه استگلوله هنگام عبور از نقطة sin / )0  053 37 0 Nو 6
(g

kg
 10 

1( 1  

2 (2  

3( 4  

4 (5  

106 - kW دقيقه چند 2درصد باشد، در مدت80مپاين پ ةاگر بازد .است2توان توليدي يك پمپ انتقال آب

چگـالي آب(؟متـري انتقـال دهـد  10تـا ارتفـاع از سطح زمين با تندي ثابـتتواندآب را ميمترمكعب

g

cm31 وN
g

kg
   )فرض شود.10

1( /0 48  2 (/1 92  3( /2 4  4 (/2 84  

107 - A Aاز دو چاه آب ميBودو پمپ آب در مدت نيم ساعتبا تندي ثابتآب راm32،كشند. پمپ

20Bندازةبه ا  ةبرد. اگر بازدمتر باال مي 8در مدت يك ساعتبا تندي ثابتآب راm34،متر و پمپ

Aايتوان الكتريكيباشد،Bپمپ ةنصف بازدAپمپ چنـد برابـر تـوان  ،كنـددريافت مـيكه پمپ

Bايالكتريكي  ؟كنددريافت مياست كه پمپ

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

108 - /98  ؟چند كلوين استمعادل بادرجة فارنهايت6

1( 37  2 (273  3( 310  4 (4/372  

 ؟رسدفارنهايت ميدرجةكلوين افزايش يابد، به چند25فارنهايت است. اگر دماي آندرجة59دماي جسمي -109

1( /377 4    2 (/387 4  

3( 104    4 (94  

K ،شودبرابر مي 3كه دماي جسمي در مقياس سلسيوسهنگامي- 110 303دماي آن در مقيـاس كلـوين بـه 

  يابد؟رسد. دماي اين جسم در مقياس فارنهايت چند درصد افزايش ميمي

1 (72  2 (54  3 (45  4 (36  

محل انجام محاسبات  
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را……از تـابش ……اوزون بخش ةاستراتوسفر، الي ةپذير در اليهاي برگشتبا تكرار پيوسته واكنش -111
  دارد.را به زمين گسيل مي……ترانرژي……هايكند و تابشجذب مي

  ابل توجهي ـ فرابنفش ـ كم ـ فروسرخق) 2  قابل توجهي ـ فروسرخ ـ پر ـ فرابنفش) 1
  فرابنفشـ كم ـناچيزي ـ فروسرخ) 4  ناچيزي ـ فرابنفش ـ پر ـ فروسرخ) 3

  ؟باشدهاي سبز ميهاي سبز و پالستيكهاي مشترك سوختچه تعداد از موارد زير از ويژگي -112
  ب) بر پايه مواد گياهي بودنداشتن اكسيژن در ساختارالف) 

  ت) ساختار پليمري داشتن    ير بودنپذپ) زيست تخريب
1 (3  2 (2  3 (4  4 (1 

113- 0C   ؟يابدافزايش دهيم، حجم آن چند درصد افزايش ميC0187به127اگر در فشار ثابت، دماي يك نمونه گاز را از
1 (15  2 (12  3 (20  4 (18 

  ؟كنندها نقش اساسي ايفا ميها درشت مولكوليك از آنهاي كدامان شده درست است و در واكنشدر چه تعداد از موارد زير تعريف بي -114
  كره: شامل جانداران روي كرة زمين است.الف) زيست

  است. …ها وهاي كوچك آب، يونكره: شامل مولكولب) آب
  تشكيل شده است. …ها وكره: از مواد جامد مانند ماسه، نمكپ) سنگ

  تشكيل شده است. …هاي كوچك شامل نيتروژن، اكسيژن وواكره: از مولكولت) ه
 ـ پ 3) 4  ـ الف 4) 3  ـ ت 4) 2  ـ ب 3) 1

؟اسـتبرحسـب گـرمليتـر گـاز نيتـروژن  4چنـد برابـر جـرم برحسـب گـرم،اكسـيدديليتـر گـاز كـربن112جرمدر شرايط استاندارد، -115
112 16 14(C ,O ,N :g.mol )−= = =   
1 (44  2 (22  3 (5  4 (14 

  ؟استنادرستچه تعداد از عبارات زير -116
  كنند. هايي كه گاز اكسيژن، عامل ايجاد تغيير شيميايي است به جاي آن از گاز نيتروژن استفاده ميدر محيط -
  نيتروژن و هيدروژن دماي جوش باالتري دارد. گازهايآمونياك به نسبتگاز -
  شود. به مايع تبديل ميوارتردشآمونياكگازنيتروژن به نسبتگاز -
  كنند. صورت مايع جدا ميآمونياك را به ،در فرايند هابر با سرد كردن مخلوط واكنش -
 3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

  ……جز بههستند؛نادرستهاي زيرهمة عبارت -117
  جامد به شكل ظرف بستگي دارد.  ةشكل و حجم يك ماد )1
  باشد. زها ميمايعات بيشتر از گاپذيريتراكم )2
  يابد. بين مولكولي كاهش مي ةفاصل ،شوند و با كاهش فشارگازها بر اثر فشار متراكم مي )3
  ها برابر است. دو گاز با نسبت جرم مولي آننسبت چگالي ،در دما و فشار يكسان )4

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؟سؤال به چند سؤال مي10از هر
  است؟بوده10عملكرد شما در آزمون قبل چند از

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

 

دقيقه20  )  1(شيمي
  ردپاي گازها در زندگي/ 

  آب، آهنگ زندگي
از ابتداي 2فصل
هاي شيميايي وواكنش

قانون پايستگي جرم تا 
تا3پايان فصل و فصل

  پايان همراهان ناپيداي آب
  92ات61هايصفحه
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  ؟كدام گزينه آمده استدرترتيب از راست به چپ بهپرسش (ب) نادرستهاي (الف) و (پ) و پاسخپاسخ درست پرسش -118
  ترين آنيون چند اتمي حل شده در آب درياها كدام است؟فراوانالف) 

  دهند؟هاي يخ تشكيل ميكره را كوهب) چند درصد منابع غير اقيانوسي آب
  ها بيشتر است؟آب دريا از ديگر كاتيونيك كيلوگرممقدار كدام كاتيون درپ) 

1( SO −2
76/ ـ4   +Naـ7

2 (CO −2
2/ـ3 Mgـ15 +2  

3 (CO −2
76/ـ3 Mgـ7 +2  

4 (SO −2
2/ـ4   +Naـ15

  ؟باشديند هابر صحيح ميادر مورد فرهاي زيرعبارتچند مورد از -119
  شود. استفاده ميخودروهاتايربراي پر كردن باد ،واكنش برگشتهايمحصوليكي ازاز -
  فراورده است.  ةماداستوكيومتريواكنش هابر، برابر با ضريب ةموازنه شد ةش دهنده در معادلمواد واكناستوكيومتريمجموع ضرايب -
  كنند. دهند و آمونياك را توليد ميگاز نيتروژن و هيدروژن در دما و فشار اتاق و در حضور كاتاليزگر و جرقه با يكديگر واكنش مي -
  كنند. مستقيم به خاك تزريق ميطورشود را بهاين فرايند توليد ميكه درگازي -
1 (3  2 (2  3 (1  4 (4 

)؟چند مورد از مطالب زير درست است -120 Ag , Cl , Na)47 35 23  
  كره است. كره و سنگهواكره، آباي در نظر گرفت كه شامل سه بخشتوان سامانهكرة زمين را ميالف) 

  . باشندميبرميدسازنده كلسيممربوط به اجزايهاي حل شده در آب درياب) بيشترين يون
  د. نكنهاي آتشفشاني، فقط گازهاي گوناگون وارد هواكره ميپ) فعاليت

  توان از آن در كشاورزي و مصارف صنعتي استفاده كرد. باشد و ميهاي روي زمين شور ميت) بيشتر آب
  اند. رسيدهنگاز نجيبالكترونيحلول بوده كه در آن هر دو يون به آرايشهاي واكنش سديم كلريد با نقره نيترات، تركيب يوني نامث) يكي از فراورده

 صفر) 4  1) 3  2) 2  3) 1

  ؟كنددرستي تكميل ميكدام گزينه عبارت زير را به -121
  »……اگر دماي محيط يك بادكنك را افزايش دهيم،«
  شود. حجم و فشار هواي داخل بادكنك هر دو زياد مي) 1
  ماند. شود اما فشار هواي درون آن ثابت ميحجم بادكنك زياد مي) 2
  توان در ارتباط با حجم آن نظري داد. شود اما نميفشار بادكنك زياد مي) 3
  يابد. شود اما حجم آن كاهش ميفشار بادكنك زياد مي) 4

C ةتجزي ةكامل و موازنه شد ةمعادل ةهاي زير، دربارچه تعداد از عبارت -122 H N O3 5 3 C)و سوختن كامل اتانول9 H OH)2   ؟درست است5

3 5 3 9 2 2 2 2

2 5 2 2 2

I) C H N O CO H O N O

II) C H OH O CO H O

⎯⎯→ + + +

+ ⎯⎯→ +
  

(II) ةمعادل ةالف) پس از موازن 3/هاي آن،دهندهدر ميان واكنشموجودهاي اكسيژن، تعداد اتمواكنش   بن است. هاي كربرابر تعداد اتم5
(I) ةها در معادلب) مجموع ضرايب استوكيومتري فراورده ها در معادله واكنشدهندهبرابر مجموع ضرايب استوكيومتري واكنش 7، بيشتر ازواكنش

(II) .است  
(I) (II)بيشترين بهپ) نسبت بيشترين ضريب استوكيومتري مواد در معادله واكنش ، برابر رتبه فراوانيضريب استوكيومتري مواد در معادله واكنش

(Kr)   گازهاي نجيب هواكره است.ترينفراواندر ميانگاز كريپتون
و دوره13ضرايب استوكيومتري مواد مشترك بين معادالت در دو واكنش، برابر عدد اتمي عنصري است كه در جدول تناوبي در گروه ةت) مجموع هم

  چهارم جاي دارد. 
(I) ةموازنه شد ةث) ضريب گاز نيتروژن در معادل   شري خطي عنصر سديم است. ، برابر تعداد خطوط رنگي موجود در ناحيه مرئي طيف نواكنش

1 (5  2 (2  3 (3  4 (4 
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ه�دلايروژن گاز

هن�تروژن گاز

A B

C D

هـا بـه برابر نسـبت شـمار آنيـون……،1از ستون……رديفتركيب يونيها درها به آنيونبا توجه به جدول زير، نسبت شمار كاتيون -123
  است.  2از ستون……رديفتركيب يونيها دركاتيون

1 (− −13 24  

2 (− −2 3 3  
3 (− −3 4 1  

4 (− −11 23  

  است؟نادرستهاي زير در مورد اين فرايند. چند مورد از عبارتدهدشكل زير مراحل توليد صنعتي آمونياك به روش هابر را نشان مي -124

Bالف   شود. استفاده مي) از يك ورقه آهني در نقش كاتاليزگر در قسمت

  شوند. آوري و بازگرداني ميجمعCتم، در قساندنداده) گازهاي نيتروژن و هيدروژني كه واكنشب

Dپ   گيرد. ، جداسازي گاز آمونياك به عنوان فراورده اصلي صورت مي) در مرحلة

 3) 4  2) 3  1) 2  صفر )1

  ؟استثابتمولتعدادبيانگر رابطة ميان حجم و دماي يك گاز در فشار و ،يك از نمودارهاي زيركدام -125

1 (

V

T  2 (

V

T  

3 (

V

T4 (

V

T 

  ؟كنددرستي كامل مي بهترتيب از راست به چپ، بهبا توجه به شكل كدام گزينه جاهاي خالي عبارات زير را -126

abچنانچه محلول حاوي يون باشند تا شاهد……و يون……توانند يونترتيب مي بهbوaهاييون ،اضافه كنيمرا به محلول حاوي يون

هاي محلول در محيط واكنش يون نيترات باشد در اينيكي از يون ،ان واكنشدر محيط واكنش باشيم. اگر در پاي……رنگ……تشكيل رسوب

  است. ……مواد شركت كننده برابر بااستوكيومتريواكنش مجموع ضرايب

  4پتاسيم ـ نقره ـ زرد ـ پتاسيم كلريد ـ) 1

  6نقره ـ كلريد ـ سفيد ـ نقره كلريد ـ) 2

  4نقره ـ سديم ـ سفيد ـ نقره كلريد ـ) 3

 6ـ زرد ـ پتاسيم كلريد ـپتاسيم ـ كلريد )4

ستون
  2  1  رديف

  باريم سولفيد  ليتيم كربنات  1
  آلومينيم نيترات  كلسيم هيدروكسيد  2
  نقره سولفات  آمونيوم كلريد  3
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0C    گرم گاز هيدروژن تزريـق مـي20،يك اتمسفرو فشارسلسيوسگرم گاز هيدروژن در دماي صفر درجه10به -127 273كنـيم و دمـا را بـه

H)؟ر شده استنسبت به حالت اوليه چند برابگازنهاييرسانيم. اگر حجم محفظه ثابت باشد، فشارمي g.mol )−= 11  

1 (1
6  2 (6  3 (1

4  4 (4  

3/اكسيد حاصل از تجزيهگاز كربن دي -128 36(NaHCO 3STP(گرم سديم هيدروژن كربنات سبب توليد چند ليتر گـاز طـيدر شرايط

Li)واكنش با ليتيم پراكسيد O )2 Na).) نيستندشدهموازنه ،هاواكنشمعادله(؟خواهد شد2 ,H ,O ,C : g.mol )−= = = = 123 1 16 12  

I)NaHCO (s) Na CO (s) H O(g) CO (g)
II)Li O (aq) CO (g) Li CO (aq) O (g)

→ + +3
+ → +

2 3 2 2
2 2 2 2 3 2

  

1 (/0 224  2 (/0 448  3 (/0 188  4 (/0 376 

ــرم -129 ــري ازج ــاي براب C)ه H )3 C)و8 H )5 ــي12 ــل م ــورت كام ــه ص ــارتب ــورد از عب ــد م ــوزند؛ چن ــتس ــر درس ــاي زي ــته ؟نيس

(O ,C ,H : g.mol )−= = = 116 12 1  

Cالف) اكسيژن مصرف شده در واكنش سوختن H3   بيشتر است. 8

Cاكسيد توليد شده در واكنش سوختنب) كربن دي H5   بيشتر است. 12

Cمول برابري از دو هيدروكربنتعدادپ) در اين دو واكنش، H3 Cو8 H5   سوزد.مي12

Cت) جرم آب توليد شده در واكنش سوختن H5 Cبيشتر از جرم آب توليد شده در واكنش سوختن12 H3   است. 8

 3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

COگرم گلوكز مصرف شده270،طي واكنش اكسايش گلوكزدر -130 Liيفتوليد شده در اين واكنش با مقدار كا2است. اگر O2 طي واكنش2

Liنشدةموازنه O (aq) CO (g) Li CO (aq) O (g)+ → +2 2 2 2 3 Oنسبت،واكنش دهد2 Oواكنش دوم به رتوليدي د2مقدار 2مقدار

Li)؟چقدر استاكسايش گلوكزمصرفي در واكنش ,O ,C ,H : g.mol )−= = = = 17 16 12 1  

): C H O (aq) O (g) CO (g) H O(l)+ → +6 12 6 2 2   اكسايش گلوكز)معادله واكنش2

1 (1   2 (1
2  3 (1

4  4 (1
8  
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