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

مي
عمو

  

  دقيقه 20  3 1 20 )آشنا(طراحي +)1و نگارش (فارسي 
  دقيقه 15  6 21 10 )1عربي زبان قرآن (

  يقهدق 10  7 31 10 )1دين و زندگي (
  دقيقه 15  9 41 10 )1انگليسي (زبان

صي
صا

اخت
  

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

  دقيقه 35  16 91 20 )1فيزيك (

  دقيقه 20  20  111  20  )  آشنا(طراحي +  )1شيمي (
   

  
 

  طراحان 
  نام طراحان نام درس

  سيد محمدعلي مرتضوي ـ آگيتا محمدزاده ـ خان پور سپهر حسن ـ نيحميد اصفها  )1( فارسي و نگارش
  خالد مشيرپناهي ـ عليرضا عبدالهي ـ عرب ابراهيم رحماني ـ بهزاد جهانبخش ـ ولي برجي  )1عربي زبان قرآن (

  احمد منصوريـ  محسني كبيرمرتضي ـ  پيمان طرزعلي ـ مرضيه زماني ـ عليرضا ذوالفقاري زحل ـ بهاره حاجي نژاديان  )1دين و زندگي (
  نژاد ساسان عزيزي ـ علي شكوهي ـ اله استيري رحمت  )1( زبان انگليسي

 فر  سجاد داوطلب ـ اسداهللا ذاكري اي ـ مهرداد خاجي ـ    زاده ـ مهديس حمزه  ن حاجيلو ـ سجاد حسن يپوررحيم ـ حامد چوقادي ـ حس  علي ارجمند ـ رحمان  )1رياضي (
  پورسرابي ـ ميالد منصوري ـ محمدصادق هدايتي  زاده ـ علي غالم كارخانه ـ احسان غني بوريص  علي ساساني ـ مهدي

ن فـاكري  پژمان آروش ـ مهرزاد اسماعيلي ـ اديب الماسي ـ معين خنافره ـ محمدمهدي روزبهاني ـ محمد رضائيان ـ علي طاهرخاني ـ مهبد علوي ـ ماكـا           )1شناسي ( زيست
  ـ سينا نادري زاده ـ مهدي مهدي علي كرامت ـ مهرداد محبي

  )1فيزيك (
زاده  فقـه   كفش ـ عبداله  زاده ـ حميد زرين  نسب ـ آيدين تمهيدي ـ ميثم دشتيان ـ مرتضي رحمان   زهره آقامحمدي ـ بابك اسالمي ـ عبدالرضا اميني
  عليرضا كرمي ـ مصطفي كياني ـ مجتبي نكوئيان 

  دهكردي نيان ـ علي علمداري ـ رحيم هاشميي ـ فاطمه رحيمي ـ مرتضي زارعي ـ هادي زماحنژاديان ـ حميد ذب كي ـ هادي حاجيوجعفر پاز  )1شيمي (
  

 

  و ويراستاران مسئولين درس
مسئولين درس گروه  نام درس

مسئولين درس گروه   فيلتر نهايي  ان علميويراستار  آزمون
  مستندسازي

 )1( فارسي و نگارش
زاده  نحميد لنجا

  اصفهاني
 - -  

  الناز معتمدي

  ليال ايزدي  -درويشعلي ابراهيميـفاطمه منصورخاكي  ميالد نقشي )1عربي زبان قرآن (
  محدثه پرهيزكار  -محمد ابراهيم مازنيـعليرضا ذوالفقاريـسكينه گلشني  فاطمه فوقاني  )1دين و زندگي (
  سپيده جاللي  -پرهام نكوطلبانمحدثه مرآتي ـ   نسترن راستگو )1( زبان انگليسي

  حسين اسدزاده  علي ونكي  مهرداد ملوندي ـ علي مرشد  حسين حاجيلو  )1رياضي (
  سادات هاشمي مهسا  رفيعي كيارش سادات  ليدا علي اكبري ـ فرد اميرحسين بهروزي  مهرداد محبي  )1شناسي ( زيست

  آتنه اسفندياري  ضمير عليرضا روشن  ي ـ بهنام شاهني انزاب ـ امير محمودي بابك اسالمي  كفش حميد زرين )1فيزيك (
  الهه شهبازي  پرست بنيامين خوش  نژاد سيدمحمدحسن معروفي ـ ايمان حسين ـ مقدم زاده محمد حسن  علي علمداري  )1شيمي (

 

  گروه فني و توليد
 محيا اصغري  مدير گروه 

 فرددعلي موسويسي  مسئول دفترچه
  مسئول دفترچه: آفرين ساجدي/رحسين رضافرمدير گروه: امي  گروه عمومي

 جالليمحمديمهين علي آرايي نگاري و صفحه حروف
   فريبا رئوفيمسئول دفترچه: /نسبفاطمه رسوليمدير گروه:  گروه مستندسازي

   حميد محمدي  ناظر چاپ
 چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم

  دانلود نمائيد. (صفحة مقطع دهم تجربي) سايت كانونتوانيد از  توجه: دفترچة پاسخ تشريحي را مي
 021 - 6463تلفن:   - 923دفتر مركزي: خيابان انقالب بين صبا و فلسطين پالك 

  دقيقه 165مدت پاسخگويي:    130تعداد سؤال دهم تجربي:   
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 تر معنا شده است؟ در كدام گزينه دقيق ترتيب به» ويله«و » فوج«، »هژبر«، »سمند«هاي  واژه - 1

 ) اسبي سرخ و سياه ـ خوب ـ گروه ـ صدا1
  ) اسبي كه رنگش مايل به زردي باشد ـ پسنديده ـ گروه ـ آواز2
  كننده لهبك ـ دسته ـ ناچا  و سياه ـ) اسبي سرخ 3
  چاالك ـ دسته ـ آوازخوان   ) اسبي كه رنگش مايل به زردي باشد ـ4

  كند؟  ها كامل مي كدام واژه ترتيب بهجاهاي خالي ابيات زير را  - 2
  »دل از ميان ظلمت ...ت نگاه كرد / ... تو ديد گفت اميد هدايت است«

  بوي  ) روي ـ4 موي  ) روي ـ3  ) موي ـ روي2 ) موي ـ بوي1
  اماليي دارد؟ نادرستيكدام بيت  - 3

 ) شاه خاور چون علم بر بام زد / با جرس بانگ رحيل شام زد1
 ) بست بار ناقه آن جمع پريش / خصم خونخوار از پس و سرها ز پيش2
 ) قطب امكان ماه اوج احتشام / شد روان با خيل انجم سوي شام3
 وان ناالن چو بلبل زار زار/ بان ) بر صنان سرها چو گل بر شاخسار4

 اي متفاوت است؟  در كدام بيت واژه» چو« - 4
 پرستان كه بر محال گذشت آن / برفتي از سر غفلت نپرسمت كه كجايي ) چو عمر نفس1
 ) اگر از قياس جان را جگر آهنين نبودي / نتواندي كشيدن ستم دل چو سنگش2
  ه غم از ترك پا و سر دارياگر ن ) چو سالكان طريقت به كوي عشق درآي / به دل3
 ) به كارزار پناه جهان بود به دو چيز / چو كار تنگ درآيد به طالع و به سپاه4

 )گيريم. هاي اسنادي محذوف و پنهان را در نظر نمي فعل(؟ در چند بيت از ابيات زير فعل اسنادي آشكار است - 5
  مسلمانيش نيست بويي ازكشت زارم اي مسلمانان به فريادم رسيد / چشم كافردل كه «

 عقل رفت ار صبر بر غارت رود نبود شگفت / امن معدوم است در ملكي كه سلطانيش نيست
 تيبان و گيسو بادبان / دل مسافر، حسن دريايي كه پايانيش نيستكش  ابرو، خال كشتي 

 هاي او دردي كه درمانيش نيست عشق سلطان قوي دل ناتواني بس ضعيف / سرگراني
 دهد / بابلي چشمي كه در سحر و فسون ثانيش نيست ن ميتاري بسته جوال ن دل بهصد هزارا

 »ار دوش تن بود جاني كه جانانيش نيسترود اي جان تو هم بربند رخت / ب چون كه جانان مي
 تا دو) 4  تا  سه) 3    تا چهار) 2  تا پنج) 1

 در بيت زير متفاوت است؟» خنده«ي ها، با نقش دستور شده در ابيات گزينه نقش دستوري كدام بخش مشخّص - 6
 »از قياسش خنده آمد خلق را / كاو چو خود پنداشت صاحب دلق را«

  ديده    دل از دست مده / سفر وادي عشق است و خطرها در پيش ديده) به نگاهي كه كند 1
 خاطري    ريش مكن تا نشوي زار و پريش خاطري) اي دل اين پند حكيمانه شنو از وحدت / 2
 انديشه  ره از كم و بيش ةانديشاشقان را به دل ه نيست / عره عشق مينديش كو بيش  ) از كم3
 بيمار    ره عشق ندارد تشويش بيماركه  ) دل شد از هجر تو بيمار و نگفتم به طبيب / زان4

 مفعول است؟  ةدهند نشان» را«در چند بيت از ابيات زير،  - 7
  خطا نشناسي صواب را تي و ازالف) معذوري اي صنم همه گر تندي است و جور / مس

 زدمش بوسه بر دهان / بايد كشيد تلخي اين شكّرآب را گفت دل چو مي ) ميب
 اي كه آب شمارد سراب را ج) هر كز درم درآيد، پندارمش كه اوست / چون تشنه

 د) زاهد ز ذوق حور به رقص است و در نماز / ديگر مگو كه عشق نباشد دواب را
 تشنه گر بتوان برد آب رال توان نمود / از ياد به تغافهـ) نير شكيب از او 

  ) چهار تا4  ) سه تا 3    ) دو تا2  ) يكي1

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنویسید: 10د از گذاري چن ، هدف)1فارسي (هاي  گویی به سؤال اسخلطفاً قبل از شروع پ

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

  مون امروز چیست؟آز شما برايگذاري  هدف
 وزبراي آزمون امر10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

  )1( سيرفا
  دبيات حماسيا

  (گُردآفريد)
  ادبيات داستاني

 اد)(طوطي و بقّال، درس آز
  119 تا 102 هاي صفحه

  دقيقه 20
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 شود؟  در كدام بيت متمم با دو حرف اضافه ديده مي - 8

  خواهد از مسجد و خانقاه / هر آن كو به ميخانه برده است راه ) چه مي1
  شويك گلشن ) چو من گر از اين مي تو بي من شوي / به گلخن درون رش2
  نه پرواي دين / نه ذوقي به آن و نه شوقي به اين ) نه سوداي كفر و3
  ها سياه / فغان از چنين زندگي آه، آه ها سفيد و درون ) برون4

  شود؟ ها در ابيات زير ديده مي كدام آرايه - 9
  چون نگار ةشهريار / بپرداخت از نام ةنام ةچو خوانند«

 يسد جوابوشته نوكارد شتاب / سزاي نسكندر بفرمود 
 دبير قلمزن قلم برگرفت / همه نامه در گنج گوهر گرفت

 »چنان دلپسند / كه بوسيد دستش سپهر بلند جوابي نبشت آن
  بخشي حروف ـ تلميح ـ شخصيت ة) نغم1
  بخشي ) تشبيه ـ مبالغه ـ شخصيت2
  حروف ةآميزي ـ تشبيه ـ نغم ) حس3
 اس ـ تلميحآميزي ـ جن ) حس4
  وجود دارد؟» تكرار«و » تشبيه«، »ايهام« ةآراير سه در كدام بيت ه - 10

  ) هر كه در هجران بياسايد دمي / جاودان از دوست ماند در حجاب1
  ) خوابم از بهر خيالت آرزوست / من عتابت را همين دارم جواب2
  نصيب از آفتاب داني كه چيست / حال چشم بي ) حال ما دور از تو مي3
  اهل دوزخ را نباشد آن عذاب رود / ر فراقت آنچه بر ما ميد )4

  
  است.» جناس« ةآراي ة... واژگان قافيه دربردارند ةگزين جز بهها  گزينه ةدر هم - 11

 ) رها شد ز بند زره موي اوي / درفشان چو خورشيد شد، روي اوي1
  ه ننگ) كه هم رزم جستي، هم افسون و رنگ / نيامد ز كار تو بر دود2
  بخنديد و لب را به دندان گزيدراب شيراوژن او را بديد / و سه) چ3
  كردار شير / كمر بر ميان، بادپايي به زير ) فرودآمد از دژ به4
 رفته است.  به كار» جناس« ة... آراي ةگزين جز بهها  گزينه ةدر هم - 12

 ) چو بر زين بپيچيد گردآفريد / يكي تيغ تيز از ميان بركشيد1
  رزم شماستگوي  لك، آفرينعزم شماست  / م فتي زفلك در شگ )2
  ) بپوشيد درع سواران جنگ / نبود اندر آن كار جاي درنگ3
  ) در باره بگشاد گردآفريد / تنِ خسته و بسته بر دژ كشيد4
    تناسب دارد؟ » دريدم جگرگاه ديو سپيد«حماسه در كدام بيت با  ةزمين - 13

 اختر كاويان ه شد ) ز ديباي پر مايه و پرنيان / بر آن گون1
  آن خسروي تاج پاشيد خاك بدريد پاك / بر تا پاي مه) همه جا2
  ) چنين سال سيصد همي رفت كار / نديدند مرگ اندر آن روزگار3
  ي / نكردي به جز جنگ، چيز آرزوي) بسان پلنگ ژيان بد به خو4
  كدام گزينه با بيت زير قرابت مفهومي دارد؟   - 14

     »بپيچيد ازو روي و برگاشت زودد /  بوبه آورد با او بسنده ن«
 ) بپيچيد رستم ز گفتار اوي / بروهاش پرچين شد و زردروي 1
  گونه سر ) ندانست كاين شير پرخاشخر / ز فرمانش پيچد بدين2
  ) بپيچيد ازو روي پردرد و شرم / به جوش آمدش در جگر خون گرم3
  كوه د سويش ) چو رهام گشت از كشاني ستوه / بپيچيد زو روي و4

آشنا (گواه) – )1( فارسي
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 . با مصراع اول بيت زير قرابت مفهومي دارند. .. ةگزين جز بهابيات  ةهم - 15

 »عنان اژدها را سپرد /  به خشم از جهان روشنايي ببردسپهبد «  

 لعلكوفت تا خاك او كرد  ) عنان را گران كرد و او را به نعل / همي1

  نشيبو تاخت اندر فراز  ) سبك شد عنان و گران شد ركيب / همي2

  ز نعل سيه گَرد بر ماه برد) عنان اژدهاي سيه را سپرد / 3

  شد شتابنده با چند گرد رد / هميزن را سپ گام ة) عنان بار4

 موجود در كدام بيت با ساير ابيات متفاوت است؟  ةمفهوم كناي - 16

 ) همه مردمش خسته و بسته ديد / گهي دست و گه لب به دندان گزيد1

  ر/ همي لب گزيد و بجنباند س امدارن ) بشد درشگفت آن يل2

  يكي از رفيقان من اين چو ديد / شگفت آمدش لب به دندان گزيد )3

  خنديد و لب را به دندان گزيدب) چو سهراب شيراوژن او را بديد / 4

  ها متفاوت است؟  مفهوم كدام گزينه با ساير ابيات گزينه - 17

 ي خويشز پهلون ) نباشي بس ايمن به بازوي خويش / خورد گاو نادا1

  سوي خويش / مكن تكيه بر زور بازوي خويش ي) چو روزي به سعي آور2

  بيني اي خودپرست / كه بازو به گردش درآورد و دست  ) چرا حق نمي3

  ) چو آيد به كوشيدنت خير پيش / به توفيق حق دان نه از سعي خويش4

  شده است.  ارائه حد... با بيان تمثيلي مفهومي وا ةگزين جز بهها  گزينه ةدر هم - 18

 روند كه همچو سرو / آزاد زيست كرده و آزاد مي كسانيحالل ) اين زندگي 1

  كار خورد / بيد مگر فارغ است از ستم نابه هاست سنگ به پا مي ) شاخ كه با ميوه2

  ) وبال من آمد همه دانش من / چو روباه را موي و طاووس را پر3

  ق سبب بستن كفتارع موافطب) شد ناف معطّر سبب كشتن آهو / شد 4

  بيت زير در كدام گزينه آمده است؟  قابلممفهوم  - 19

   »بدانست سهراب، كاو دختر است /  سر و موي او ازدر افسر است«

 ) ز خوبي و چاالكي پيكرش / سزاوار تاج كياني سرش1

  ) سزاوار تخت و كاله است زن / كه بر ملك جان پادشاه است زن2

  شراب) مل(=يم و /  نه اندر خور تاج و ديهو غُل د ) سزاوار مسماري و بن3

  ) آن شه خوبان چرا ناز ز افسر كشد / خود كُله فرّخي بر سر او افسر است4

  مفهوم كدام بيت با ديگر ابيات متفاوت است؟  - 20

 عمر به چاه است گرفتار وطن ةآيد /  هم ) در سفر محنت چه زود به سر مي1

  خوار وطن غمم اوست ار او هوطن غمخو دار وطن / هم ان هواج كه هست از ) زنده باد آن كس 2

  بازي توست / سر فدا ساز كه هنگام سرفرازي توست ) اي نگهبان وطن نوبت جان3

  اند همه اند همه / به روز فتنه نگهبان ميهن ) به بوستان وطن سرو و سوسن4
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 و األدقّ في الجواب نعي ة للتّرجمة األصحن أو إلي العربي26 - 21( :م(  
 :»وال تقولوا لمن يقتَل في سبيل اهللا أموات بل احياء و لكن ال تشعرون« - 21

 دانيد! اند ولي شما نمي شوند مرده نگوييد، بلكه زنده خدا كشته ميراه به كساني كه در  )1
 دانيد! ها زندگانند ولي شما نمي آنمرده نپنداريد، بلكه  را اند هشد تهشك اآنان كه در راه خد) 2
 كنيد! اند و شما احساس نمي ها زنده آن چونشود، مرده نگوييد  به هركس كه در راه خدا كشته مي )3
 دانيد! اند و شما نمي اند، مرده نيستند بلكه آنان زنده كساني كه در راه خدا كشته شده )4
  :»!فنا سألتُه عن طعامِ الغداءالفُندق مفاتيح غُرَ ل استقبالسؤوي مناطلما أع« - 22

  پرسم! غذاي ناهار مي ةدهد از او دربار پذيرش هتل كليدهاي اتاقمان را مي مسئول) وقتي 1
  غذاي ناهار پرسيدم! ةهايمان را به من داد از او دربار پذيرش هتل كليدهاي اتاق مسئول) هنگامي كه 2
  ال كردم!ؤغذاي فردا از او س ةفتم دربارپذيرش هتل گر مسئولمان را از يها تاقا د) وقتي كلي3
  !غذاي فردا پرسيدم ةپذيرش هتل كليدهاي اتاقمان را به من داد از او دربار مسئول) هنگامي كه 4
  :»!هي كاإلنسان تَصفُرُ و تضحكففي المحيط  ةًعيجما ةًللدالفينِ حياأنَّ  قرأتفي اإلنترنت « - 23

  خندند! زنند و مي ها مانند انسان سوت مي آن پسها در درياها گروهي است  ندلفي زندگيايم كه  اينترنت خوانده رد) 1
  خندند! زنند و مي ها مانند انسان سوت مي آن پسزندگي گروهي دارند  ها اقيانوسها در  دلفيندر اينترنت خواندم كه  )2
  خندند! كنند و مي مانند انسان زندگي مي پسكنند  صورت گروهي زندگي مي قيانوس بهر اا ده ندلفيدر اينترنت خوانده بودم كه ) 3
  خندند! زنند و مي مانند انسان سوت مي ها پس آنها در اقيانوس زندگي گروهي دارند  دلفيندر اينترنت خواندم كه ) 4
  :الصحيحعين  - 24

 است!و نقره  طال ازم رخواه دستبندهاين ذهبٍ و فضّة!: م رأساوِألختي  )1
2( نتفَ عالمع بعلمه خيرٌ مياست! كننده عبادتعلمش نفع برساند بهتر از هزار  با: عالمي كه !ن الف عابد 
 خدا سوگند عشقي بدون سرزنش نديديم! ه اهللا ما رأينا حبا بال مالمة!: ب و )3
 كني! ها جست و جو مي كيتاري رد ازندگي ر ةچشمو : !عين الحياة في الظّلمات تُفتَّشو قد  )4
  :خطألاعين  - 25

!: كسي كه دوست ندارد گوشت برادرش را كه مرده است بخورد غيبت نمي )1   كند! ال يغتاب الّذي ال يحب أن يأكل لَحم أخيه ميتاً
  ريد!د آفهناوخ) الّذين دعوا من دون اهللا لن يخلقوا ذُباباً!: كساني كه غير خداوند را خواندند مگسي را ن2
  !: به صفات برتر اخالقي پايبند باشيد، زيرا پروردگارم مرا به خاطر آن فرستاده است!ق فَإنّ ربي بعثني بها) عليكم بِمكارِم األخال3
  دارد! اي دانستي كه هر گناهي جز بد اخالقي توبه إلّا سوء الخُلُق!: آيا مي نَت تَعلم أنّ لكلّ ذَنبٍ توبةً) هل كا4
  ن الصحيح: عي». رود!ند، همه جا در تاريكي فرو ميكنرق را در شب قطع ميجريان ب ي كهامگنه« - 26

  في الظّلمة! مكانٍ)  يقطعون تيار الكهرباء في اللّيل، يغرق كلّ 2  ) عندما ينقطع تيار الكهرباء في اللّيل، يغرق كلّ المكان في الظّالم!1
3 ارقطعون تيما يغرق كلّ مكانٍ في اللّيباء هركلا) عندالكهرباء في اللّيالي، يغرق كلّ مكانٍ في الظّلمة!4  في الظّالم!الي، ي ارتي نقَطعا يلم (  
27 - : حيح حول التّرادف أو التّضادن الصعي  

  فرّق! = تفصأمام باب ال مدرسهمحول  التّالميذُ تجمع) 2  يستر  ≠صديقه!  عيوب يكتمالصديق الحقيقي إنّ ) 1
3 مكن: هل صديقي) سألتأن  ييأتي الح حرّكالمسجد األقصيمن مكّة إلي  ليالًعبده أسرَي به ) إنّ الل4ّ  بغتةً ≠؟! فجأةًب = !  
  للتّوضيحات التّالية: الخطأعين  - 28

  .غذاء معروف يصنَع من الحليب :الجبنة) 2  .من الطّيور الّتي ال تقدر علي الطّيران :الدجاج) 1
  .عضو يتنفّس اإلنسانُ و الحيوانات به :األنف) 4    .الحيوانُ الّذي يرضع صغاره :لّبنال) 3
  »:نون الوقاية«فيه  ليسعين ما  - 29

1 (نيمتني و بما علَّ انْفَعنْي اللّهمنفعني علِّمنون!الححسني الي الفقراء و المساكين يا صديقتي اَ) 2  !ما ي  
3َ (ربي و الهي، اُحبألنّ كك لني في اَتَجعاُنصريني في حل المسائلالعزيزةيا حبيبتي ) 4  !ن الناس عزيزاًعي ،!  
  عين الصحيح عن عدد الحروف الجارة:   - 30

  ثالث: !منَ الصف األولِ إلَي الصف الثّالثقَفَزَ  لَدينا زميلٌ ذَكي جِداً) 1
  إثناني بِإقامةِ الفَرائضِ!: ا أمرَنكَم  أمرَني بِمداراةِ النّاسِإنَّ اهللاَ) 2
  لَدي جوالٌ تَفرُغُ بطاريتُه كُلَّ يومٍ، رجاء أصلحه لي!: واحد) 3
4 ( :!   إثنانالعالم بِال عملٍ كَالشَّجرِ بِال ثَمرٍ

 دفترچة سؤالدرگذاري قبل از شروع هر درسهدف
  ید:را بنویس خود 10گذاري چند از  ، هدف)1عربي، زبان قرآن (هاي  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  انید پاسخ صحیح بدهید؟تو سؤال به چند سؤال می 10از هر 
  بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

  ي آزمون امروز چیست؟شما براگذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفمون قبلآز10چند از

  )1( بان قرآنز ،عربي
  نِيذوالقَرنَ

)(مع مسؤولِ استقبا   لِ الفُندقِ
  البِحارِ عجائبه يمن ف اي

  88تا  67 يها صفحه

  دقيقه 15

عندما
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 شود؟  چيزي منجر ميچه كدام است و رعايت آن به  ،اوند خويش قرار گيردمحبوب خداي  هشرط اينكه بند   - 31

1( »بحبِياهللاُ كم« – »يم ذُكُر لَغفمكُنوب«  

  »لَكُم ذُنوبكُم غفري« – »عونيبفات«) 2

   »اشد حباً هللا« – »عونيبفات« )3

4 (»يحباً هللاش« -  »اهللاُ حبِبكم د«   

 اي حاكم است؟  ه چيزي است و بين ايمان به خدا و محبت به خدا چه رابطهچ ةنتيج ها به خداوند، معلول و نسانش محبت اافزاي   - 32

  مستقيم  –افزايش ايمان ما نسبت به خداوند  )1

  مستقيم  –با خداوند افزايش دوستي ) 2

  يم غيرمستق –همراه بودن با امامان در روز قيامت ) 3

  غيرمستقيم  – يشتريمان و دوستي بافزايش ا) 4

نماز به معيـار   خواندنرغم  شود و بنابر كالم امام صادق (ع)، فردي كه علي در پي انجام نماز مي» تَنهي عنِ الفحشاء«سبب پيدايش خاصيت ه عاملي چ  - 33

  پذيرش آن دست نيافته است، نقص كار خود را بايد در كجا جست و جو كند؟ 

  والدين اه از روي خشم بهنگ –يشگي پروردگار توجه به حضور هم )1

  طريقة نماز خواندن  –حفاظت از خود در برابر گناه ) 2

  طريقة نماز خواندن  –توجه به نظارت خداوند بر اعمال ) 3

  نگاه از روي خشم به والدين  –در اختيار گرفتن لجام نفس ) 4

 دام است؟ ترتيب ك رود به مسافرت ميبه » بعد از ظهر« و» پيش از ظهر« حكم روزة فردي كه در ماه مبارك رمضان   - 34

  .روزة خود مختار است ةبراي ادام – .خود را افطار كند ةبايد روز )1

  .خود را ادامه دهد زةبايد رو – .خود را افطار كند ةبايد روز) 2

  .ه دهدخود را ادام ةبايد روز – .روزه نگيرد ،تواند از ابتداي آن روز مي) 3

  .مختار است خود ةروز ةادامبراي  – .روزه نگيرد ،روزآن واند از ابتداي ت مي) 4

  ؟ باشد در كدام گزينه همة موارد جزء نجاسات مي  - 35

  كافر  –خون حيوان حرام گوشت  –ادرار انسان ) 1

  زنده سگ و خوك – .داردجهنده خون حيوان حالل گوشتي كه  ادرار و مدفوع –مردار كافر ) 2

   مردار حيوان حرام گوشت –ر انسان دارم –مردار حيوان حالل گوشت ) 3

  مدفوع انسان  – .مردار حيواني كه خون جهنده دارد –آور  ع مستيماي) 4

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنویسید: 10گذاري چند از  ، هدف)1( زندگي و  دينهاي  گویی به سؤال روع پاسخلطفاً قبل از ش

  ید؟توانید پاسخ صحیح بده سؤال به چند سؤال می 10از هر 
  ست؟بوده ا 10د شما در آزمون قبل چند از عملکر
  شما براي آزمون امروز چیست؟گذاري  هدف

 اي آزمون امروزبر10ي چند ازگذارهدف آزمون قبل10چند از

  )1( و زندگيدين

  هدقيق 10
  قدم در راه

  ز ا ياريبا خدا،  يدوست
  روزه  نماز و

  132تا  108هاي  صفحه
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   ؟به دنبال خواهد داشتاي  كند و دينداري انسان چه نتيجه العالمين درخواست مي از ربامام سجاد (ع) در مناجات خود با خداوند چه چيزي   - 36

    تي خداوندوسد –را  ن خداونددوست داشت )1

  دوستي خداوند  –رضايت خداوند را ) 2

  برائت و بيزاري از دشمنان خدا  –رضايت خداوند را ) 3

  ان خدا برائت و بيزاري از دشمن –دوست داشتن خداوند را ) 4

از نظر امام صادق (ع) را با كدام عبارت  ازگيريم و سنجش و معيار قبولي نمشود تا در زمرة افراد گمراه قرار ن موجب مي هكدام عبارت شريف باتوجه بيان   - 37

 توانيم بيان كنيم؟  شريفه مي

1( »انَهدراطَا الص ستَالمقيم «– »يم ذُكُرلَغفمكُنوب «  

  » رنكَالم و حشاءلفَا نِع ينهتَ« – »نَيولَاالضّال هِميعلَ رِالمغضوبِيغَ«) 2

  »ذُنوبكُم غفرلَكُمي« – »ينَالاالضّلَم ويهِلَع ضوبِغالميرِغَ«) 3

  »عنِ الفَحشاء و المنكَر يتَنه« –» مياهدنَا الصراطَ المستَق«) 4

 ينداري بر چند پايه است؟تبط با الزمة دوست داشتن خداوند متعال است و دردام عبارت شريفه مك - 38

  سه  – »هللاا حباشد  نواآم نوالذي« )1

  دو  – »ما احب اهللا من عصاه«) 2

  دو – »هللاحبا اشد  آمنوا والذين« )3

   سه – »ما احب اهللا من عصاه«) 4

    ؟ستين حيروزه صحاحكام رة دربا نهيكدام گز - 39

  .شود ياش باطل م دندان مانده سهواً فرو ببرد، روزه يا كه الر يزير چدا ) اگر روزه1

  .شود يباطل نم اش بخورد، روزه يزيدار سهواً چ ) اگر روزه2

  ها را به حلق برساند.  و تنباكو و مانند آن گاريو دود س ظيبخار غل ديانبدار  ) روزه3

   .شود يم اش باطل آب ببرد، روزه ريام سر را زدار تم ) اگر روزه4

به چه كسي واجب  معج ةها به فقير بدهد و كفّارنظر فقها، چه كسي بايد هم روزه را قضا نمايد و هم براي هر روز يك مد گندم يا جو يا مانند اين مطابق - 40

 شود؟ مي

  ا قبل از سفر باطل كند.خود ر ةكسي كه روز –. جا نياوردآن را به ماه رمضان را عمداً نگيرد و تا ماه رمضان آينده قضاي ة) روز1

 دروغ بستن به خدا باطل كند. د را باخو ةروز –. قضاي روزه را نگيرد عمداً، آينده ) با وجود برطرف شدن عذر شرعي، تا رمضان2

  كند. خدا باطلخود را با دروغ بستن به  ةروز –. جا نياوردماه رمضان را عمداً نگيرد و تا ماه رمضان آينده قضاي آن را به ة) روز3

  د.از سفر باطل كنخود را قبل  ةكسي كه روز –. قضاي روزه را نگيرد عمداً، ) با وجود برطرف شدن عذر شرعي، تا رمضان آينده4
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 قهدقي 15

  

                                

 

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- Which sentence is grammatically CORRECT? 
1) At 3 o’clock yesterday, I was needing a taxi. 
2) My father is not having a job now. 
3) Nicky is thinking of giving up her job.            
4) I’m sorry, I’m not understanding you when you speak quickly.    

42- A: I … this chicken soup … a bit more salt. Would you like to add some? 

   B: No, it is really nice and delicious. 
1) think – is wanting  2) think – wants 
3) am thinking – is wanting 4) am thinking – wants 

43- This factory makes very large washing machines. The size of the machines makes them not much 
… for household use.  

1) unsafe 2) appropriate 3) valuable 4) traditional     

44- They were lost in the fog and ended up kilometers away from their ……….. .  
1) attraction 2) creation 3) vacation 4)destination 

45- My little son … out of bed last night when he heard that strange loud noise. 
1) jumped 2) located 3) dropped 4) expressed 

46- In my opinion, keeping … animals is a very difficult thing to do and you need to put aside at least 
two hours a day to take care of them. 

1) ancient 2) hospitable 3) continuous 4) domestic 
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. 
  Much of the music we listen to today is a mixture of styles from various countries and time 
periods. A lot of music has roots in older traditional songs heard in many different countries 
around the world. Traditional, or folk, music is collected over decades, if not centuries. Younger 
generations learn these songs from their elders through practice and repetition. 
  Since music can tell us a lot about different cultures through its lyrics, melodies, and the 
instruments used, researchers and music fans see it as an essential part of history. They fear that 
traditional and older types of music are slowly disappearing, partly because they are less likely to 
be written down or recorded, or because the format in which they are recorded is no longer in use. 
Also, younger generations may not find such music very appealing, so once older generations pass 
away, the music may die out with them.  

47- Which of the following is TRUE according to the passage? 

1) Traditional music is collected over a few years. 

2) Young people are less likely to care about traditional music. 

3) Younger generations fear that traditional music is slowly disappearing.  

4) Listening to folk music is boring; that’s why no one likes this type of music. 
48- The underlined word “it” in the second paragraph refers to … . 

1) history 2) culture 3) melody                        4) music 
49- To save older types of music, the writer indirectly suggests that … . 

1) people should record them   

2) a mixture of styles should be taught    

3) new generations should learn them at schools 

4) new formats of music should be created 
50- The underlined word “various” could best be replaced by …….. . 

1) different 2) powerful 3) comparative 4) special 

  )1(زبان انگليسي 

 ل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبهدف
  را بنویسید: دخو 10گذاري چند از  ، هدف)1( ليسيزبان انگهاي  لگویی به سؤا لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

  ست؟شما براي آزمون امروز چیگذاري  هدف
 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل10چند از

The Value of 
Knowledge 

  Writingاز ابتداي 
Traveling the World 

  Grammarتا ابتداي 
  106تا  91 هاي هصفح
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fاگر  - 51 (x) ax (b a)x   3 fطوري كه  به 4 ( ) 3 fآنگاه  ،باشد 6 (   كدام است؟  3(

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

fاي  تابع چندجملهدر  - 52 (x) تساوي اگرf (x ) x x  21 f گاه حاصل برقرار باشد، آن 4 (x )1  كدام است؟  

1 (x 2 4   2 (x x2 4   3 (x x 24   4 (x x 2 2 3   

xf ةاگر تابع با ضابط - 53 (x) mx n
x x


  

 

3

2
3 3

1
nيك تابع هماني باشد،   m  كدام است؟  

   1   4 (5) 3   1) 2  صفر) 1

xاگر  - 54 xf (x)
x

   


2 1 0
2 0

و
و

fآنگاه حاصل ،  ( )| |
f ( )





1 2
2 1

  كدام است؟  

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

xاگر  - 55 xf (x)
x x

  
 

24 1
1 0

و
و

  ؟ شود نميشامل چند عدد صحيح  f، آنگاه اشتراك دامنه و برد تابع 

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

fنمودار تابع  - 56 (x) x و سپس نمودار حاصل را در  پايين سمت ها بهyرا ابتدا يك واحد در امتداد محور 2

نقـاط   هـاي  مؤلفـه  مجموع .حاصل شود gكنيم تا تابع  سه واحد به سمت راست منتقل مي هاxامتداد محور

  با محورهاي مختصات، كدام است؟  gرد تابع برخو

1 (14   2 (13   3 (12   4 (11   

]با در نظر گرفتن بازة  - 57 , ]1 fة تابع عنوان دامن به 3 (x) | x |  2   ، برد آن كدام بازه خواهد بود؟ 2

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

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

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

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

 

  دقيقه 30  )1رياضي (
  
  

  تابع/ شمارش، بدون شمردن

از ابتداي انواع تابع تا پايان 

  تا پايان جايگشت 6فصل و فصل 

  132تا  109هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات
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  وجود دارد؟  Eبه شهر  Aچند مسير از شهر  .طرفه هستند ها يك در شكل زير همة جاده - 58

1 (18   

2 (24   

3 (30   

4 (34   

Aچند تابع از مجموعة  - 59 { , , , , } 1 2 3 4 Bبه مجموعة  5 { , , , } 4 5 6 تـوان نوشـت كـه شـامل زوج      مـي  7

)مرتب  , )4   باشد؟  4

1 (64   2 (125   3 (128   4 (256   

200,بين  5رقمي مضرب  6چند عدد  5و  4، 3، 2، 1، 0با ارقام  - 60 400,و  000 با ارقـام غيـر تكـراري     000

  توان ساخت؟  مي

1 (48   2 (72   3 (96   4 (36   

  وجود دارد؟  6ي فقط يك رقم رقم   در چند عدد سه - 61

1 (243   2 (250   3 (225   4 (216   

  توان ساخت؟  بدون تكرار ارقام مي 310چند عدد سه رقمي بزرگتر از  7و  5، 3، 1، 0با استفاده از ارقام  - 62

1 (30   2 (28   3 (40   4 (32   

هاي شكل زير را رنگ كنيم. اين كار بـه چنـد    خواهيم با استفاده از سه رنگ سبز و قرمز و سفيد، خانه مي - 63

  ؟ دننباشرنگ  هاي مجاور هم حالت ممكن است به شرطي كه حتماً از هر سه رنگ استفاده كنيم و خانه

1 (36     2 (42   

3 (48     4 (54   

!حاصل  - 64 !
! ! ! !


35 35

15 20 14   با كدام گزينه برابر است؟  21

1 (!
! !
35

14 20     2 (!
! !
36

15 21   

3 (!
! !
36

14 20     4 (!
! !
35

15 21   

  محل انجام محاسبات
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طوري كـه   توان كنار هم قرار داد به كتاب زيست را به چند طريق مي 5كتاب فيزيك و  3رياضي،  كتاب 4 - 65

  ؟ نگيرندهيچ دو كتاب فيزيكي كنار هم قرار 

1 (!10 12   2 (!12   3 (!10 72   4 (! ! ! 5 3 4   

و  Bپيش از شخص  Aند و لزوماً بايد شخصنر يك جلسه قرار است شش نفر يكي پس از ديگري سخنراني كد - 66

  ها را انجام داد؟  برنامة سخنرانياين جلسه، در  توان مي سخنراني كند، به چند طريق Dپس از شخص  Cشخص

1 (180   2 (360   3 (120   4 (30   

» رو«به  و شروع» رو«توان نوشت كه با  حرفي مي 10 ةچند كلم ،»ويروس كرونا« ةحروف كلمجايي  جابهبا  - 67

  در كنار هم قرار بگيرند؟ » الف، س،ي«تم گردد و همچنين در آنها سه حرف خ

1 (720   2 (24   3 (144   4 (48   

طـوري كـه    نند اين كار را انجام دهنـد بـه  توا خواهند وارد اتاقي شوند، به چند طريق مي ترتيب مي نفر به 5 - 68

  ؟دننشوپشت سر هم وارد اتاق  Bو  Aنفرات مشخص 

1 (72   2 (60   3 (48   4 (96   

طوري كه حرف اول  توان نوشت به حرفي و بدون تكرار حروف مي 5چند كلمة » شهربازي«با حروف كلمة  - 69

  ؟ نباشددار  آن نقطه

1 (1080   2 (2160   3 (1440   4 (1680   

,P(nاز تساوي  - 70 ) P( n, ) 2 2 98 2   كدام است؟  nمقدار ، 2

1 (10   2 (9   3 (8   4 (7   

  محل انجام محاسبات
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 شود؟  دانگان مشاهده مينهان ايزمينه بافت هاي زير در سامانهچند مورد از ياخته - 71

  د) كالنشيمي               رانشيميلاسكالف) پارانشيمي            ب) فيبر              ج)  
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4 

 است؟  نادرست، »دهند هاي گياهي روي زمين را تشكيل مي گياهاني كه بيشترين گونه«م گزينه، در رابطه با كدا - 72

  دارند.  يياز منابع غذا ريبه غ ييها را بسازند كه استفاده باتياز ترك يگروه توانند ي) م1
              اند. هايي بر محدوديت ساكن بودن در محيط غلبه كرده ) به كمك ويژگي2
  زا باشند.ها ممكن نيست سرطان هيچ يك از تركيبات توليدي آن )3

  ) براي حفظ حيات خود، مانند جانوران به ماده و انرژي نياز دارند.4
  است؟  نشدهدرستي بيان  هاي مقابل، به كدام گزينه در ارتباط با شكل - 73

 است.  (B)بيشتر از  (A)) فشار اسمزي درون ياخته، در وضعيت 1

 يابد.  اي از غشا افزايش نمي هاي ديواره ياخته ، فاصله همه بخش(A)) در وضعيت 2

  كند.  ، نقش مهمي در شادابي و طراوت گياه ايفا مي(B)) قرارگيري ياخته در وضعيت 3
 ، فشار اسمزي بيرون ياخته، بيشتر از درون آن بوده است. (B)روي دادن وضعيت ) قبل از 4

  ……اي از تشكيل ادرار در انسان سالم و بالغ كه  مرحله - 74
  شود.  هاي پودوسيت تسهيل مي كمك ياختهدهد، به ) در خارج از گرديزه (نفرون) در كليه هم رخ مي1
 پتاسيم، همواره با مصرف انرژي زيستي همراه است.  - خون نقش مهمي دارد، همانند فعاليت پمپ سديم pH) در تنظيم 2

 شود.  هاي مكعبي با غشاي چين خورده و هسته كروي شكل انجام مي مزه تاثيرگذار است، عمدتاً توسط ياخته ) اختالل ايجاد شده در آن در ايجاد ديابت بي3

 الزامي است.  هاي ديواره دروني كپسول بومن، براي ورود به گرديزه  دهد، عبور همه مواد از غشاي ياخته ون نياز مستقيم به مصرف انرژي زيستي رخ مي) بد4

 كدام گزينه، براي تكميل عبارت زير مناسب است؟ - 75

  . ……در آن است كه  ……بالغي كه  دارانمهره مهوجه مشترك ه«  
  ها رخ داده است.جدايي كامل بطن - توانمندي زيادي در بازجذب آب دارد اي آنه(ها) كليه )1
  دارند. ايرودهراستغدد  - كنندآبشش دفع مي كمكهرا بخود دار نيتروژندفعي مواد  )2
  كند.توليد مي رقيق ادرار كليه خشكي، هنگام در -دارند ساده گردشي نهدر بخشي از زندگي خود، ساما )3
  شود.قلب منتقل مي به ابتدا تنفسي سطوح از شدهخارج خون - باشدها مي، محل ذخيره آب و يون) مثانة آنها4

 كند؟  درستي تكميل ميچند مورد، عبارت زير را به - 76

  » ……هاي) مسير تخليه ادرار از مثانه،  هاي حلقوي (بنداره ماهيچه ……در انسان سالم و بالغ، «  
  اند.   اي ساخته شده  اي و چندهسته هستهاي تك هاي ماهيچه از ياخته -الف) همه  
  دهند.  صورت غيرارادي، انقباض خود را از دست مي براي عبور ادرار، به -ب) فقط يكي از  
  خوردگي مخاط مثانه بر روي دهانه ميزناي متصل به مثانه است.  حاصل چين -ج) فقط يكي از  

  صفر) 4   3) 3   2) 2   1) 1

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

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

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 مون امروزبراي آز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

 

  دقيقه 20  )1( شناسيزيست
  

تنظيم اسمزي و دفع مواد 
  زائد/ از ياخته تا گياه

از ابتداي تشكيل  5فصل 
ادرار و تخليه آن تا پايان 

تا پايان  6فصل و فصل 
  سامانة بافتي

  89تا  73هاي  صفحه



 14: ةصفح                                          دهم تجربي ةاختصاصي پاي  ارديبهشت 3آزمون  - )7(پروژة 

 كند؟  طور صحيح تكميل مي ر را بهچند مورد، عبارت زي - 77

  » ……طور حتم  است، به ……دانگان كه داراي هر ياخته زنده پيكري نهان«   
  هاي سلولزي هر اليه ديواره پسين آن با ديگر اليه ديواره پسين مجاور خود متفاوت است. جهت قرارگيري رشته -الف) ديواره پسين كامل  
  .كندبخش تقسيم مي سيتوپالسم را به دوكه  شودمياني تشكيل ميغه اي به نام تيته، اليهبعد از تقسيم هس -ب) ويژگي رشد  
  طور مستقيم يا غيرمستقيم در تأمين غذاي انسان داراي نقش است. به -ج) اندامك حاوي مقادير فراوان سبزينه  
  باشد.خود مي اي هاي سيتوپالسمي در مناطق نازك ديواره ياخته داراي كانال -د) نقش ترشحي  

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

با   انواعي از تركيبات رنگي در گياهان وجود دارند كه در پيشگيري از سرطان و بهبود كار كرد مغز نقش مثبتي دارند. كدام گزينه در رابطه - 78
  درستي مطرح شده است؟  ها بهآن

 شوند. اند، الزاما در دو اندامك متفاوت از هم ذخيره ميفرنگي ميوه گوجه) دو نوع از اين تركيبات رنگي كه عامل ايجاد رنگ ريشه هويج و 1

 شوند.  زميني، گروهي از اين تركيبات به فراواني ديده مي هاي بخش خوراكي سيب هاي ياخته ) در هر يك از ديسه2

  شود.  در اين اندامك مي pH) آنتوسيانين از اين تركيبات رنگي است كه در كريچه ذخيره شده و مانع تغيير 3
 ) بعضي از اين تركيبات رنگي در بيش از يك نوع ديسه قابل مشاهده هستند. 4

  ……است؛  ……هر ياخته تشكيل دهنده بافت آوند چوبي كه داراي  - 79
 گيرد.  ه قرار ميدر توليد طناب مورد استفاد - ) ظاهري دراز2  در ترابري مواد در گياه نقش دارد. - ) ديواره پسين1

 قطعا در ساختار خود واجد ديواره عرضي است.  -جايي شيره خام ) توانايي جابه4  ديواره نخستين نازك و چوبي نشده دارد.  - ) پروتوپالست زنده3

  است؟ ، صحيح »هاي مشخص شده در شكل مقابل كه ارزش غذايي دارند پروتئين ذخيره شده در واكوئول ياخته«كدام گزينه درباره  - 80
 شود.  هاي روده مي ) ورود آن به لوله گوارش گروهي از افراد، باعث تخريب ريزپرزهاي ياخته1

 شود. زميني استفاده ميهاي جديد در گياه سيبها و تشكيل پايه) براي رشد جوانه2

  هاي همه گياهان به مقدار زياد يافت شود.  تواند در ياخته ) مي3
  رويان بذر، مورد استفاده قرار گيرد.  تواند در رشد و نمو ) نمي4

  است.  ……طور قطع  دانگان نقش دارد، در زمان حيات بههر نوع ياخته گياهي كه در استحكام پيكر گياه نهان - 81
  اي  ) متعلق به سامانه بافتي زمينه2    ) داراي ديواره چوبي شده 1
 در ديواره خودمانند ) واجد تركيبي چسب4  ) در نقل و انتقال مواد فاقد نقش 3

  ، كدام مورد صحيح است؟ »دانه كه معموالً در زير روپوست قرار دارنداي گياهان نهان هايي از سامانه بافت زمينه ياخته«در ارتباط با  - 82
 هاي اسكلرانشيم، الن دارند.  ) برخالف ياخته2  د. ن) در سامانه بافت آوندي هم وجود دار1

  . باشند هاي زيستي درون خود مي واجد توانايي ساخت مولكول) 4  هاي پارانشيمي، ديواره نخستين ضخيم دارند.  ) همانند ياخته3
 كند؟  تكميل مي نادرستيبا توجه به توضيحات زير درباره جانوران مختلف، كدام گزينه عبارت زير را به - 83

  .شوند يدفع م يتنفس ژهيو يها بخش قياز طر و محلولصورت به يوني باتيدار، ترك از جانوران مهره يدر گروهالف)   
  دار، اندام تنفسي آبشش به اندام شش تبديل شده است.ب) در طي حيات در گروهي از جانوران مهره  
  ها نسبت به پستانداران افزايش يافته است.  دار، كارايي تنفس آن ج) در گروهي از جانوران مهره  
  باشند.  كننده اوريك اسيد متصل به روده خود مي هاي دفع جانوران، داراي لولهد) گروهي از   
  » ……توان گفت  مي،  ……جانوران مربوط به گروه  ……درباره «  

  كند. هاي قلب خون رساني مي دهند كه به تمام بدن از جمله ياخته هاي خارج شده از اعضاي تنفسي، سرخرگي را تشكيل مي رگ -  »الف« -) همه1

 هاي متصل به قلب است.  هاي متصل به قلب جانور كمتر از سرخرگ ميزان فشار وارده از طرف خون به ديوارة رگ در سياهرگ -»ب« -) همه2

 كنند.  كنند و به دهان منتقل مي هايي خارج از دهان خود هستند كه مواد غذايي را خرد مي كه 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 هم غده -»ج« - هي از) فقط گرو4
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با توجه به اين كه در حفره شكمي انسان سالم و بالغ، امتداد بزرگ سياهرگ زيرين و سرخرگ آئورت قرار دارد، كدام عبارت درباره موقعيت  - 84
 درست است؟  ،وربههاي ذكر شده از رواندام

 ) سرخرگ آئورت در پشت سياهرگ كليه چپ قرار دارد. 1

  كنند.  ) سياهرگ كليه راست از جلوي سرخرگ آئورت عبور مي2
  شود.  ) ميزناي با عبور از پشت سرخرگ آئورت به مثانه متصل مي3
  كند.  سياهرگ زيرين عبور مي ) سرخرگ كليه راست از جلوي بزرگ4

  صحيح است؟  ،مقابل، كدام گزينه با توجه به شكل - 85
 كند.  در ترابري شيره خام كمك مي» 1«) ياخته 1

  كه به تيغه مياني متصل است، فاقد ليگنين است. » 2«ياختة اي از  ) ديواره2
  هايي با توانايي ترميم است.  اي قرار دارند كه فاقد ياخته ها در سامانه بافتي ) اين ياخته3
 گيرد، داراي پروتوپالست است.  ، قرار مي»2«و ياخته » 1«كنار ياخته اي كه در  ) هر ياخته4

  ……هاي آن  يابي حيات، اولين بار در بافتي كشف شد كه ياخته ترين سطح سازمان پايين - 86
  انسان فاقد ديواره بودند.  ي روده ترين اليه هاي دروني ) برخالف ياخته1
  كنند. از را توليد ميهمگي به كمك فتوسنتز، همه مواد آلي مورد ني) 2
  كند. فاقد واكوئول درشتي بودند كه بيشترِ حجم ياخته را اشغال مي) 3
  كردند. ) انرژي خود را بدون نياز به اندامك راكيزه تامين مي4

 دهد؟  طور حتم رخ مي ، كدام مورد بهانسان سالم و بالغ ةكلي ةگرديزدر  ،در هر فرايند ترشح مواد - 87
 شود.  اي خارج مي ز مويرگ دور لوله) ابتدا ماده زائد ا1

  شود.  بافتي به ياختة پوششي وارد مي ) ماده زائد از مايع ميان2
  كند.  ) ماده زائد از غشاي ياختة پوششي گرديزه (نفرون) عبور مي3
  شود.  ساز ادرار وارد مي ) ماده زائد با عبور از غشاي ياخته پوششي در نهايت به مايع پيش4

 شدن گياهان است؟  باشد كه علت سبز ديده خصه نوعي ديسه ميكدام گزينه مش - 88
 شود.  ها مي) كاهش نور همواره سبب كاهش ميزان سبزينه در آن1

  دهد.  ها به علت تغيير ميزان اسيديته محيط رخ مي) تغيير رنگ در ساختار آن2
  دارند. هاي مغزي هايي است كه نقش مثبتي در بهبود كاركرد فعاليت ) فاقد رنگيزه3
  باشد.  ها به دنبال تغييرات فصلي قابل مالحظه مي ) تجزيه نوعي رنگيزه در برخي از آن4

 كند؟  كامل مي نادرستي كدام گزينه، عبارت زير را به - 89

 » ……دار كه  در انسان، نوعي ماده دفعي نيتروژن«     

 داشته باشد. در ايجاد سنگ كليه نقشتواند  پذيري زيادي در آب ندارد، مي ) انحالل1

  ويژگي سمي بودن آن از آمونياك بسيار بيشتر است.ترين ماده آلي ادرار است،  ) فراوان2
 سرعت به مرگ بيانجامد. تواند در صورت تجمع در خون، به شود، مي در نتيجه تجزيه موادي مانند آمينواسيدها، توليد مي )3

 پذير است. امكان انباشته شدن آن و دفع با فواصل زماني امكانشود،  وليد مياكسيد در كبد تاز طريق تركيب آمونياك با كربن دي) 4

  ، چه ويژگي دارد؟ شود نميهاي گياهي كه در داخل الن ديده  اي از ديواره ياخته اليه - 90
 شود.  ) بالفاصله پس از تقسيم هسته ايجاد مي1

 باشد.  هاي ديگر ديواره ياخته داراي پكتين مي ) برخالف بخش2

 شود.  هاي كالنشيمي دچار تغييرات متعدد مي ر طي بلوغ ياخته) د3

  صورت موازي با يكديگر قرار دارند. هاي سلولزي داخل هر اليه آن به ) رشته4
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 ؟ نيستصحيح  هاي زير، گزينه يك از كدام - 91

  هاي سلسيوس و كلوين با هم برابر است. دما در مقياس اتتغيير )1

  باشد.  كميت دماسنجي مي ،الكلي، تغيير ارتفاع مايع درون لوله هاي در دماسنج) 2

  دماسنج ترموكوپل، جريان الكتريكي است.  كميت دماسنجي در  )3

  . شوند محسوب ميهاي معيار  و دماسنج گازي، جزء دماسنج پيرومتر )4

سلسـيوس و   درجـة  برابر كنيم، مقدار دمـاي آن برحسـب   2را فارنهايت  درجة اگر دماي جسمي برحسب -92

 كند؟  چه تغييري مياز راست به چپ ترتيب  كلوين به

  شود.  برابر مي 2 ،شود برابر مي 2 )1

  شود.  برابر مي 2بيشتر از  ،شود برابر مي 2كمتر از ) 2

  شود.  برابر مي2كمتر از  ،شود برابر مي2بيشتر از  )3

  شود.  برابر مي2كمتر از  ،شود برابر مي2كمتر از  )4

ود وج cm40طول ضلع   به يك صفحة فلزي مربع شكلدقيقاً در وسط  cm4اي به شعاع  حفره ،در شكل زير - 93

فاصلة لبة حفره تا لبة صـفحة   ،دهيم افزايش  C150 به اندازة طور يكنواخت فلزي را به ةدماي اين صفح . اگردارد

(كند؟  چگونه تغيير مي (BC)فلزي 
C

  


6 12 10q±Î دهد. تغيير حالت نمي در اثر دريافت گرما، و فلز( 

1( /0   يابد.  متر افزايش مي ميلي 06

2 (/0   يابد.  متر افزايش مي ميلي 048

3( /0 06   يابد. متر كاهش مي ميلي 

4( /0   يابد.  متر كاهش مي ميلي 048

1/، برابر با C40در دماي  Bو  A مجزاي دو ميلة فلزي هر يك از طول -94  متر است. دماي دو ميله را 5

0/هـا برابـر بـا     تـا اخـتالف طـول آن    افـزايش دهـيم  به چند درجة فارنهايـت   زمان هم متـر شـود؟    ميلـي  12

)A C
  


6 123 Bو  10 C

  


6 119 10( 

1( 20   2 (60   3( 68    4( 140   

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

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

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

 

  دقيقه 35  ) 1فيزيك (
  
  

  دما و گرما
  تا پايان گرما 4فصل 
   102تا  83هاي  صفحه

محل انجام محاسبات  
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 بـا ضـريب انبسـاط طـولي     آهـن  جـنس  ي ازدمـا، يكـ   سه استوانة فلزي هـم  خوردة سطح برشدر شكل زير،  - 95

C



6 112  با ضريب انبساط طولي برنججنس ديگري از  ،10

C



6 119 فوالد با ضريب  جنس از و سومي 10

 انبساط طولي
C




6 129 ـ  A استوانة شود. سطح خارجي ديده مي 10 و سـطح   B اسـتوانة  ا سـطح داخلـي  ب

، ه مقدار معيني افزايش دهيمبمجموعه را  دماي اگر در تماس است. Cاستوانة با سطح داخلي Bاستوانةخارجي 

 كدام است؟  Bشود. جنس استوانة  تر مي فشرده Bدرون استوانة A استوانة اام افتد، پايين مي  Cاستوانة

  آهن )1

  فوالد) 2

  برنج )3

  فوالد يا برنج )4

Cترتيب  بهكمترين و بيشترين دماي شهري در طول سال  - 96 15  وC35 آهن به طول  آهني راه هاي است. ريل

شـوند.   به دنبال هم كـار گذاشـته مـي    ،دماي ساليانه است ةمتر در يك روز از سال كه دما ميانگين كمينه و بيشين 15

)رارتي به هم فشار نياورند؟ اثر انبساط حدر باشد تا  متر ميلي ها چند حداقل فضاي بين ريل )
C

  


6 112 10¸ÀA  

1( /1 8   2 (/4 5   3( /3 6    4( 9   

تغييـر   mm220 مسـاحت آن  برسانيم، K400 به K320از طور يكنواخت  بهاگر دماي يك صفحة فلزي را  - 97

 سـازندة صـفحه   . اگر ضريب انبساط خطي فلزكند مي
K

 5 12 چنـد   صـفحة فلـزي  اوليـة   مسـاحت باشـد،   10

 متر مربع بوده است؟  سانتي

1( /31 25   2 (/62 5   3( /312 5    4( 625   

/به ضريب انبساط سطحي  توپر فلزي ةاگر دماي يك قطع -98
C




5 11 2  بـه انـدازة   طور يكنواخـت  به را 10

 خواهد شد؟  اش بر حجم اوليهفارنهايت افزايش دهيم، حجم آن چند برادرجة  180

1( /0 0018   2 (/0 0036   3( /1 0018    4( /1 0036   

0/ نسبت به حالـت قبـل   حرارت دهيم، حجم آنطور يكنواخت  بهاگر به يك مكعب فلزي توپر  -99 درصـد   6

 ؟ پيدا كرده استچند درصد افزايش  نسبت به حالت قبل سطح جانبي آن ،يابد. در اين حالت افزايش مي

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

نبساط طولي اي با ضريب ا يك ارلن شيشهدر  - 100
C

 


5 در رين يگليسـ  يمقـدار  ،cm3200و حجم  110

/،رسانيمب C120به  زمان هم رين رايدماي ظرف و گليساگر  وجود دارد. C20دماي  cm34 گليسيرين  15

متر مكعـب بـوده اسـت؟ (ضـريب انبسـاط حجمـي        رين چند سانتييحجم اولية گليس .شود رريز مياز ظرف س

رينيگليس
C




4 15  )است. 10

1( 190   2 (195   3( 198    4( 199   

محل انجام محاسبات  
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 است؟  نادرست ،زير در مورد انبساط غيرعادي آب هاي عبارتاد از چه تعد - 101

  ها از پايين به باال يخ بزنند.  شود كه درياچه الف) تغيير حجم غيرعادي آب باعث مي

  يابد.  كاهش ميبا افزايش دما، حجم آب افزايش و چگالي آن  ،C4تا  C0ب) در بازة دمايي 

سطح  در شود كه چگالي آب سردشدن بيشتر آب باعث مي، پايينبه  C4از دماي  هنگام سرد شدن آب، پ)

  در سطح باقي بماند و يخ بزند. الية سرد آب درياچه نسبت به زير آن كمتر شود و در نتيجه

1( 1   2 (2   3( 3   صفر )4   

چگالي جيوه نسبت  ،در اين حالت .دهيم افزايش مي C200 ،كه بخار شود دماي مقداري جيوه را بدون آن - 102

/جيوه  حجمي كند؟ (ضريب انبساط تقريباً چگونه تغيير مي ،به حالت اوليه
C




4 11 8  است.)  10

1( /0 0/) 2  يابد.  درصد كاهش مي 036   يابد.  درصد افزايش مي 036

3( /3 6 3/ )4  يابد.  درصد كاهش مي    يابد.  درصد افزايش مي 6

Jاي  گرماي ويژة يك ميلة شيشه - 103 / kg.K840  و ظرفيت گرمايي آنJ / K1680   ةميلـ  ايـن  اسـت. اگـر 

بـه چـپ     از راستترتيب  ظرفيت گرمايي آن بهو گرماي ويژه  ،شودريم كه جرم آن نصف باي را طوري بِ شيشه

 ثابت فرض شود.) ،(دماشوند؟  مي SIچند واحد 

1( 420 ،840     2 (840  ،840   

3( 840   ،1680     4( 420  ،1680   

/kmبا تندي  mجرم  اي به گلوله - 104
s

1 انرژي جنبشي اولية  از درصد 20كند. اگر  به يك ديوار برخورد مي 5

 ة(گرماي ويژ ؟يابد صرف گرم شدن آن شود، دماي آن چند درجة سلسيوس افزايش مي در لحظة برخورد، گلوله

Jگلوله 
kg. C

 )دهد. است و گلوله در اثر دريافت گرما، تغيير حالت نمي 400

1( 281   2 (/562 5   3( 2250    4( 2750   

برد.  باال مي C8 به اندازة دقيقه 20 در مدت را Aع ماي از گرم 500دماي  ،كن با توان گرمايي ثابتيك گرم - 105

باال ببرد، نسبت گرماي ويژة مايع  C15 به اندازة دقيقه 30مدت  دررا  Bمايع  از گرم 200كن دماي گرماگر اين 

A  مايعبه گرماي ويژةB  هاي  عماينداريم و در  انرژي (اتالفكدام است؟A  وB دهد.) تغيير حالت رخ نمي 

1( 1
2   2 (2   3( 

4
5    4( 5

4   

سباتمحل انجام محا  
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را به اين حلقـه   J2400 ي معادلاگر گرماي .ايم اي در آورده را به شكل حلقه kg2و جرم  m3سيمي مسي به طول  - 106

يابد؟ ( متر مربع افزايش مي ند ميليبدهيم، مساحت آن چ  3 ،Jc
kg.K

 400u¶  و
K

   6 117 10u¶( 

1( /76 5   2 (/0 765   3( /38 25    4( /0 3825   

Jگرماي ويژة  ،گرم 100آهني به جرم  هرا همراه با قطع C80 با دماي م آبگر 600 - 107
kg. C

و دماي  450

Jگرماسنج چند دهيم. ظرفيت گرمايي اين  دما با آب است، قرار مي كه همدرون گرماسنجي ، C900اولية 
K

 

Jc( شود؟ C90باشد تا دماي تعادل مجموعه 
kg. C




4200JA( 

1( 1100   2 (1125   3( 3250    4( 2500   

Jظرفيت گرمايي  اداخل گرماسنجي ب C30 با دماي گرم آب 500 - 108
K

اگر  قرار دارد.در حالت تعادل  252

m  گرم از آب را برداريم وm2  گرم آبC50   همجموعـ  بريـزيم، دمـاي تعـادل    گرماسـنج داخـل C35 

Jc(چند گرم است؟  mشود.  مي
kg.K

 4200JA (.و اتالف انرژي نداريم 

1( 80   2 (160   3( 140    4( 280
3   

در مجـاورت يكـديگر قـرار     ،باشد مي C20و  C80ترتيب  كه دماي آنها بهرا  Bو  Aدو گلولة مسي  - 109

. اكنون اگـر بخـواهيم جداگانـه    برسد C40دماي هر دوي آنها به گرمايي،  برقراري تعادلپس از  دهيم تا مي

شده بـه   برسانيم، گرماي داده C58و  C76ترتيب به  به C40از دماي  را Bو  Aي ها دماي اين گلوله

 نداريم.) انرژي (اتالفبايد باشد؟  B گلولةچند برابر گرماي داده شده به  A گلولة

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

4   

هشت  Aدهيم. اگر ظرفيت گرمايي جسم  قرار مي با يكديگر را در تماس گرمايي Cو  A ،Bسه جسم  - 110

 يدمـا  وC20و  C15 بـا  ترتيب برابـر  به Bو  Aهاي  اولية جسمو دماي  Cبرابر ظرفيت گرمايي جسم 

 (اتالف انرژي نداريم.)است؟  يوسدرجة سلس چند Cدماي اولية جسم  ،باشد C20تعادل مجموعه 

1( 30   2 (35   3( 45    4 (60   

محل انجام محاسبات  
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 ؟ درست استكدام موارد از مطالب زير  - 111

Na«صورت  ها در آب درياها به مقدار كاتيون ةالف) مقايس Mg Ca K     2   است.  درست» 2

Caهاي  ب) براي شناسايي يون 2 هاي فسفات  هاي حاوي يون توان از محلول مي(PO )3
SO)و سولفات  4 )2

  استفاده كرد.  4

  در آب محلول است.  ،نقره كلريدبرخالف  كلسيم سولفاتپ) تركيب يوني 

 هاي گوناگون است.  تيونز كاو همگن بوده و حاوي مقدار كمي ا زاللت) آب آشاميدني، مخلوطي 

  »ت«و » ب«، »الف« )2    »ت«و » پ«، »لفا« )1

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

 كنند؟  گيري مي هاي زير، در ميدان الكتريكي جهت كدام دسته از مولكول - 112

1( H O N SO 2 2 3     2 (Cl CH SO 2 4 2   

3 (NO H S HF 2 2     4 (HCl CO O  2  

؟ شـود  ppm800برابـر   در آن ليتر باشد تـا غلظـت يـون برميـد     محلول سيرشده كلسيم برميد چند مول بر ليتر  ميلي 500 غلظت مولي - 113

/(چگالي محلول  g.mL11 Ca،تسا 2 , Br : g.mol  140 80( 

1(  32 10   2 ( 33 10   3 ( 36 10   4 ( 38 10  

 هاي زير درست است؟  از عبارت چه تعداد - 114

  از يك كاتيون و يك آنيون تشكيل شده است.  در هر واحد فرمولي نيوم يديد يك تركيب يوني دوتايي است، زيراو) آمالف

Hو  COشد مناسب افزون بر ) گياهان براي رب O2  عنصرهايي مانندبه S ،P  وN  .هم نياز دارند  

  پيوندي وجود دارد. ناالكترون  جفت 12پيوند كوواالنسي و  12) در هر مولكول آمونيوم سولفات، پ

 هم برابر است.  آنها با ةسازند هاي صرنيتريد از عن منيزيمل ول آلومينيم اكسيد و يك مو) تعداد الكترون مبادله شده هنگام تشكيل يك مت

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( شيميهاي  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

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

 

  دقيقه 20  )  1( شيمي
  

  آب، آهنگ زندگي
تا پايان نيروهاي  3فصل  
مولكولي آب، فراتر از  بين

  انتظار
  107تا  85هاي  صفحه 
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(I)(II)

 است؟  نادرست ،هاي زير چه تعداد از عبارت - 115

  كنند.  ايي پيروي ميت ها از قاعده هشت همة اتم ، هموارهاست (II) در ساختار مولكولي تركيبي كه مدل فضاپركن آن مانند شكلالف) 

  است.  (II)وم سولفات مانند شكلركن كاتيون و آنيون سازندة آمونيپ ب) مدل فضا

   توان براي شناسايي يون باريم استفاده كرد.  مي (II)پ) از يوني با ساختار

 باشد.  1برابر تواند  مي(II)و(I)ت) نسبت كاتيون به آنيون در تركيب يوني حاصل از

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

Clبيشتر است؟ ( (برحسب گرم) حل شونده  هاي زير جرم ذره يك از محلول در كدام - 116 / , Na , O , H : g.mol    135 5 23 16 1( 

  اسيد  ول يك موالر هيدروكلريكليتر محل  نيم )1

36/ليتر محلول  ميلي 200) 2 1/اسيد با چگالي   جرمي هيدروكلريك 5%   ليتر گرم بر ميلي 2

   ppm25يك تن محلول سديم هيدروكسيد با غلظت ) 3

0/شامل محلول ) 4  ليتر آب  ميلي 200مول سديم هيدروكسيد در  5

 هاي زير درست است؟  از عبارت چه تعداد - 117

  . شود يون در آب توليد مي 5مجموعاً  ،سولفات در آب (III)آهن فرمولي از انحالل هر واحد) الف

  رو است.  صورت روبه وويس آنيون كربنات بهساختار ل) ب

 . يوني كه از اتصال دو يا چند اتم تشكيل شده است، يون چند اتمي نام دارد) پ

 صفر) 4  3) 3   2) 2   1 )1

Nه درست است؟كدام مقايسه در مورد دماي جوش مواد داده شد - 118 ,O ,C ,F , H ,Cl / : g.mol      114 16 12 19 1 35 5  

1( H O NO HF 2   2 (CO O N 2 2   3 (F HCl H 2 2   4 (O NO N 2 2  

 جرمو جداسازي مواد جامد،  C32تا دماي  C94ت از دماي محلول سيرشدة پتاسيم كلرا g900با توجه به نمودار زير، با سرد كردن  - 119

 تقريب چند گرم خواهد بود؟  مانده به محلول باقي

1( 500   

2 (550   

3 (600   

4 (660   

 

به غلظت  KNO3ليتر محلول  ميلي 500اگر  - 120 37 به غلظت  KClليتر محلول  ميلي 300والر با م 10 35 مـوالر مخلـوط شـود     10

Kدر نظر بگيريد؛  g.mL11ها را تقريباً  است؟ (چگالي محلول ppmحاصل تقريباً چند  در محلول Kغلظت  g.mol 139(  

1( /243 75   2 (/146 25   3 (/62 5   4 (/93 75   
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  است؟ نادرستاز مطالب زير  چه تعداد - 121

                   الگويي براي فرايند تقطير است.  ،) تشكيل برف و بارانالف

  اند.  ها با پيوند يوني به يكديگر متصل شده هاي چند اتمي، اتم ب) در يون

                    تايي است.               يك تركيب يوني سهFeBr3پ) 

  . است MgNO3صورت به ت) فرمول شيميايي منيزيم نيترات

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

Baهاي  يون ،اي از آب چشمه در نمونه - 122 (aq)2  وCl (aq)     وجود دارد. بـراي شناسـايي يـونBa (aq)2  ........... تـوان  مـي  از نمـك 

 اسـتوكيومتري  ها نسبت مجموع ضـرايب  كنند و پس از موازنة واكنش آن رسوب ........... رنگ ايجاد مي ،با هم در واكنش استفاده كرده كه

 . استها برابر با ...........  واكنش دهنده استوكيومتري مجموع ضرايب ها به فراورده

1 (Na SO2 3ـ سفيد ـ  4
2     2 (NaNO3  7ـ سفيد ـ

4  

3 (Na SO2 7ـ زرد ـ  4
4    4 (NaNO3  3ـ زرد ـ

2  

 است؟ نادرست گزينهكدام  - 123

 لس گويند. دروا بين مولكولي، نيروهاي وان ة) به جز پيوندهاي هيدروژني، به نيروهاي جاذب1

  است.  NH3تر از قويHF) پيوند هيدروژني در2

Hشجو ة) نقط3 O2 تر از بيشNaCl  .است  

Hكه جرم مولي ) با وجود اين4 S2 ازH O2 جوش ةولي نقط ،تر است بيشH O2 باالتر ازH S2  .است  

موالر باريم هيدروكسيد  01/0كيلوگرم بر ليتر، چند ليتر محلول  26/1اسيد با چگالي   % جرمي نيتريك25ليتر محلول  ميلي 5تفاده از با اس - 124

HNO)توان خنثي كرد؟  را مي g.mol ) 1
3 Ba(OH)و  63 HNO Ba(NO ) H O  2 3 3 2 22 2 

1 (1250   2 (1200   3 (2/1   4 (25/1  

Bزير، در كدام گزينه تركيباتهاي  با توجه به ويژگي - 125 ،AوC به درستي بيان شده است؟ 

Aآنيون برابر يك   تعداد : نسبت تعداد كاتيون به 

Bاالنسي و: داراي پيوند كو  

Cها در هنگام تشكيل يك مول تركيب يوني : انتقال سه مول الكترون بين يون  

1 (A ليتيم كلريد ـ :B ليتيم فسفات ـ :Cكلسيم سولفات :  

2 (A سديم هيدروكسيد ـ:B باريم سولفيد ـ :Cروبيديم فسفات :  

3 (A آمونيوم نيترات ـ :B كلسيم فسفات ـ :C نيترات: آلومينيم  

4 (Aسولفات ـ  : آلومينيمB مس :(II)  هيدروكسيد ـCباريم نيترات :  

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.-سؤاالت آشنا
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 با توجه به نمودار زير چه تعداد از موارد زير صحيح است؟  - 126

  كنند.  ي ميگير تر جهت منظم Cهاي الف) در ميدان الكتريكي مولكول

Cصورت ب) مقايسه نيروي بين مولكولي تركيبات به B A  باشد. مي  

  پيوند هيدروژني برقرار است. الزاماً  Cهاي ) بين مولكولپ
1 (1    2 (2  

  صفر) 4    3) 3

گرم از محلول دوم با  300گرم از محلول اول با  200تانول است. اگر % جرمي م70% و دومي 40دو محلول شامل آب و متانول، اولي داراي  - 127

 محلول نهايي به تقريب كدام است؟ ديگر مخلوط شوند، درصد جرمي متانول در يك

1 (49  2 (58  3 (61  4 (65  

NHكدام نمودار در رابطه با مقايسه نقطه جوش - 128 (g)3 ،N (g)2 وO (g)2  درست است؟(O ,N ,H : g.mol )   116 14 1  

1 (  2 (   

3 (  4 (   

ليتر آب مقطر  ميلي 500گرم نقره نيترات در  170،(II)ليتر آب مقطر و درون بشر  ميلي 500گرم سديم كلريد در  5/58 (I)درون بشر  - 129

 اند؟  كنيم. چند مورد از مطالب زير درست كنيم، و سپس اين دو را با يكديگر مخلوط مي مي حل

(Ag , Cl / , Na , O , N : g.mol )     1108 35 5 23 16 14  

  شود.  الف) در اثر واكنش ميان اين دو تركيب، رسوب قرمز رنگي تشكيل مي

  م كلريد است. برابر درصد جرمي سديم در سدي 2/0ب) درصد جرمي نيتروژن در نقره نيترات به تقريب 

  .استگرم  75/71پ) جرم رسوب تشكيل شده برابر 

  ماند.  موالر است كه در طول واكنش ثابت مي 5/0ت) غلظت يون نيترات در مخلوط نهايي برابر 
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

 ؟استكدام گزينه صحيح  - 130

 تم اكسيژن بيشتر است. هاي هيدروژن از ميزان بار منفي ا بار مثبت اتم مجموع ) در مولكول آب، ميزان1

  . كنند ها را تعيين مي قطبي يا ناقطبي بودن مولكولها در ميدان الكتريكي،  گيري مولكول ) از روي جهت2

  . ستا O2تر از بيش CO2) گشتاور دو قطبي براي3

 . استمولكول وابسته  ) نيروهاي بين مولكولي فقط به گشتاور دو قطبي4
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