ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ
 16اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1401
ﺗﻌﺪاد ﺳﺆال دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ130 :

ﻧﺎم درس

ﻋﻨﻮان

ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ 165 :دﻗﻴﻘﻪ

ﺷﻤﺎرة ﺳﺆال

ﺗﻌﺪاد ﺳﺆال

ﺷﻤﺎرة ﺻﻔﺤﻪ

زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ

ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻋﺮﺑﻲ زﺑﺎن ﻗﺮآن )) (1ﻃﺮاﺣﻲ  +آﺷﻨﺎ(

20

11

5

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ )(1

10

31

8

 10دﻗﻴﻘﻪ

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )(1

10

41

9

 15دﻗﻴﻘﻪ

رﻳﺎﺿﻲ )) (1ﻃﺮاﺣﻲ  +آﺷﻨﺎ(

20

51

10

 30دﻗﻴﻘﻪ

زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )(1

20

71

14

 20دﻗﻴﻘﻪ

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ

ﻓﺎرﺳﻲ )(1

10

1

3

 10دﻗﻴﻘﻪ
 25دﻗﻴﻘﻪ

ﻓﻴﺰﻳﻚ )(1

20

91

17

 35دﻗﻴﻘﻪ

ﺷﻴﻤﻲ )(1

20

111

21

 20دﻗﻴﻘﻪ

ﻃﺮاﺣﺎن
ﻧﺎم ﻃﺮاﺣﺎن

ﻧﺎم درس
ﻓﺎرﺳﻲ و ﻧﮕﺎرش )(1

ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮي  -ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ رزاﻗﻲ  -اﻓﺸﻴﻦ ﻛﻴﺎﻧﻲ  -ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮراﻧﻲ

ﻋﺮﺑﻲ زﺑﺎن ﻗﺮآن )(1

ﻣﺤﻤﺪ داورﭘﻨﺎﻫﻲ  -ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ رﺣﻴﻤﻲ  -ﺧﺎﻟﺪ ﺷﻜﻮري  -ﻣﺠﻴﺪ ﻓﺎﺗﺤﻲ

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ )(1

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ذواﻟﻔﻘﺎري زﺣﻞ  -ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ  -ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺤﺴﻨﻲﻛﺒﻴﺮ  -ﺷﻌﻴﺐ ﻣﻘﺪم  -اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮري

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )(1

اﻣﻴﺮرﺿﺎ اﺣﻤﺪي  -ﻣﻬﺪي ﺷﻴﺮاﻓﻜﻦ  -ﺳﺎﺳﺎن ﻋﺰﻳﺰيﻧﮋاد  -ﺳﻌﻴﺪ ﻛﺎوﻳﺎﻧﻲ

رﻳﺎﺿﻲ )(1
زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )(1

ﻓﻴﺰﻳﻚ )(1

ﺷﻴﻤﻲ )(1

وﻫﺎب ﻧﺎدري  -ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ  -ﻋﻠﻲ ﻓﺎرﺳﻲ  -ﺣﺴﻦ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ  -ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﺳﺠﻮدي  -ﻋﻠﻲ ارﺟﻤﻨﺪ  -ﻓﺮﺷﺎد ﺣﺴﻦزاده  -ﺳﺠﺎد داوﻃﻠﺐ  -ﻣﻬﺪي ﺑﺮاﺗﻲ
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮔﻠﺰاري  -ﻣﺤﻤﺪاﻣﻴﻦ ﻣﻴﺮي  -ﻣﺤﻤﺪاﻣﻴﻦ ﺑﻴﮕﺪﻟﻲ  -آﻻن ﻓﺘﺤﻲ  -ﻋﻠﻲ ﻃﺎﻫﺮﺧﺎﻧﻲ  -ﺳﻌﻴﺪ ﺷﺮﻓﻲ  -ﻋﻠﻲ وﺻـﺎﻟﻲﻣﺤﻤـﻮد  -اﻣﻴﺮرﺿـﺎ ﺑﻮاﻧـﺎﺗﻲ  -ﺣﺴـﻦ
ﻣﺤﻤﺪﻧﺸﺘﺎﻳﻲ  -ﻟﻴﺪا ﻋﻠﻲاﻛﺒﺮي  -اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺑﻬﺮوزيﻓﺮد
زﻫﺮه آﻗﺎﻣﺤﻤﺪي  -ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻛﻴﺎﻧﻲ  -ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻛﺎوﻳﺎﻧﻲ  -ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ اﻣﻴﻨﻲﻧﺴﺐ  -ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﻣﺎمﺳﻴﺪه  -اﺣﺴﺎن اﻳﺮاﻧﻲ  -ﺳﻌﻴﺪ ﻧﺼﻴﺮي  -ﺷﻬﺮام اﺣﻤﺪي داراﻧـﻲ -
ﻣﺤﻤﺪ راﺳﺖﭘﻴﻤﺎن  -ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻋﻠﻴﺰاده  -ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻣﻴﺮﻧﻮري  -ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪس  -ﻣﺤﻤﺪﻛﺎﻇﻢ ﻣﻨﺸﺎري  -ﻣﻬﺪي ﻣﻴﺮابزاده  -ﺷﻬﺮام آﻣﻮزﮔﺎر  -ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻮدرزي
ﺣﺴﻦ رﺣﻤﺘﻲ ﻛﻮﻛﻨﺪه  -ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻼحﻧﮋاد  -اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺟﺸﺎﻧﻲﭘﻮر  -ﺳﻴﺪﺳﺤﺎب اﻋﺮاﺑﻲ  -ﻃﺎﻫﺮ ﺧﺸﻚداﻣﻦ  -رﺳﻮل ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲزواره  -ﻋﻠـﻲ ﻣﺠﻴـﺪي  -ﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ
ﻳﻮﺳﻔﻲ  -ﻛﺎﻣﺮان ﺟﻌﻔﺮي  -ﻣﻴﻼد ﺷﻴﺦاﻻﺳﻼﻣﻲ  -اﻣﻴﺮ ﺣﺎﺗﻤﻴﺎن  -ﻣﻴﻼد دﻫﻘﺎن  -ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺷﺮاﻓﺘﻲﭘﻮر  -ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ ﻳﻠﻤﻪ

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ درس و وﻳﺮاﺳﺘﺎران
ﻧﺎم درس

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ درس ﮔﺮوه آزﻣﻮن

ﻓﺎرﺳﻲ و ﻧﮕﺎرش )(1

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ رﺿﺎﻓﺮ

ﻋﺮﺑﻲ زﺑﺎن ﻗﺮآن )(1

ﻣﻴﻼد ﻧﻘﺸﻲ

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ )(1

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )(1

رﺣﻤﺖاﻟﻪ اﺳﺘﻴﺮي

وﻳﺮاﺳﺘﺎر ان ﻋﻠﻤﻲ

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ درس ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي

اﻟﻨﺎز ﻣﻌﺘﻤﺪي

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻨﺼﻮرﺧﺎﻛﻲ ـ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﻮﻧﺲﭘﻮر ـ دروﻳﺸﻌﻠﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ
ﺳﻜﻴﻨﻪ ﮔﻠﺸﻨﻲ ـ ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎزﻧﻲ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻘﺪي ـ ﻋﻘﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪيروش ـ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻣﺮﺗﻀﻮي

ﻣﻬﺪي ﻳﻌﻘﻮﺑﻴﺎن
ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﺤﻤﺪي
ﺳﭙﻴﺪه ﺟﻼﻟﻲ

ﻣﻬﺮداد ﻣﻠﻮﻧﺪي ـ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺧﺎنﻣﺤﻤﺪي ـ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺷﺪ  -ﺳﺠﺎد ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد

ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺧﻠﻴﻞارﺟﻤﻨﺪي
ﻣﻬﺴﺎ ﺳﺎدات ﻫﺎﺷﻤﻲ

رﻳﺎﺿﻲ )(1

ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺟﻴﻠﻮ

زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )(1

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮔﻠﺰاري

ﻟﻴﺪا ﻋﻠﻲاﻛﺒﺮي ـ آرﻳﻦ اﻣﺎﻣﻲﻓﺮ  -اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺑﻬﺮوزيﻓﺮد  -ﻛﻴﺎرشﺳﺎدات رﻓﻴﻌﻲ

ﻓﻴﺰﻳﻚ )(1

ﺣﻤﻴﺪ زرﻳﻦﻛﻔﺶ

زﻫﺮه آﻗﺎﻣﺤﻤﺪي ـ ﺑﺎﺑﻚ اﺳﻼﻣﻲ ـ اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﻮدياﻧﺰاﺑﻲ ـ ﻣﺤﻤﺪﭘﺎرﺳﺎ ﻣﺴﺎحﺑﻮاﻧﻲ

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ

ﺷﻴﻤﻲ )(1

ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻤﺪاري

ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻣﻮﺳﻮيﻓﺮد ـ اﻳﻤﺎن ﺣﺴﻴﻦﻧﮋاد ـ ﺳﺮوش ﻋﺒﺎدي  -اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻦﻧﮋاد

اﻟﻬﻪ ﺷﻬﺒﺎزي

ﮔﺮوه ﻓﻨﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺣﺮوفﻧﮕﺎر و ﺻﻔﺤﻪآراء

ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي
ﻧﺎﻇﺮ ﭼﺎپ

ﻣﺤﻴﺎ اﺻﻐﺮي
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺧﻮرﺷﻴﺪي
اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ رﺿﺎﻓﺮ
آﻓﺮﻳﻦ ﺳﺎﺟﺪي
ﻟﻴﻼ ﻋﻈﻴﻤﻲ
ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه :ﻣﺎزﻳﺎر ﺷﻴﺮواﻧﻲﻣﻘﺪم  /ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ :اﻟﻬﻪ ﺷﻬﺒﺎزي  /ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ :ﻓﺮﻳﺒﺎ رﺋﻮﻓﻲ
ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪي
ﺑﻨﻴﺎد ﻋﻠﻤﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﻠﻢﭼﻲ )وﻗﻒ ﻋﺎم(

ﺗﻮﺟﻪ :دﻓﺘﺮﭼﺔ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ را ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺎﻧﻮن )ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻘﻄﻊ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ( داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي :ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﻴﻦ ﺻﺒﺎ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﭘﻼك  -923ﺗﻠﻔﻦ021 -6463 :
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صفحة3 :
 11دقيقه

هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای درس فارسی ،هدفگذاری چند از  01خود را بنویسید:
از هر  01سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از  01بوده است؟
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟
هدفگذاری چند از  01برای آزمون امروز
چند از  01آزمون قبل

ادبيات داستانی
(طوطی و بقّال ،درس آزاد ،خسرو)
صفحههای  111تا 121

 - 1چند واژه درست معنا شده است؟
«اشباه :سایهها  /جولقي :درویش  /سفاهت :بي خرد  /قَهر :خشم  /تَلطََّف :مهرباني  /طاس :کاسة آهني  /مایه :دارایي  /موضع :جا  /خواجه وش :کدخدا /
سوداگر :بازرگان و تاجر »
 )1هفت تا

 )3شش تا

 )2نه تا

 )4هشت تا

 - 2چند واژه نادرست معنا شده است ؟
« مسلللم داشللپذ :فلل یر پذ »  « ،بدسلللا  :بداندیشللي » « ،خللودرو :لجللو »  « ،طُر لله :عجیلل » « ،جَالجِلل  :زنلوللله »  « ،منللت :سللساس » ،
« ندامت :فشیماني »  « ،ابدا  :مردان کام »
 )1یک

 )3چهار

 )2سه

 )4دو

 - 3در کدام بیت ،غلط امالیي وجود دارد؟
 )1فلللم طمننینللله اسلللت و هملللت فلللا

برهانلللللد تلللللو را ز خطَّلللللة خلللللا

 )2چشم از غرور اگرچله نمليگشلت ملپفلت

عجللن نلللاه سللری مللذ بللياثللر نبللود

 )3ایللذ چنللیذ م لل و وافللم مانللدهای

خانللله کنلللده دون و گلللردونرانلللدهای

 )4مرا که آتش د ملرده ز آ کیلد سلود

دیث ف په چه سان خیند از قریهلة خلام

 - 4نوع «را » در کدام گنینه با دیلر گنینه ها مپفاوی است؟
 )1در کللوی نیللکنللامي مللا را گ ل ر ندادنللد

گللر تللو نملليفسللندی تیییللر ده قضللا را

 )2خللدا را بللر آن بنللده ب شللایش اسللت

کلله خللل از وجللودش در آسللایش اسللت

 )3کملللان را بمالیلللد رسلللپم بللله چنللل

بللله شسلللت انلللدر آورده تیلللر خلللدن

 )4از بم که غم بله سلینة ملذ بسلپه راه را

دیلللر مجللا آمللد و شللد نیسلللت آه را

 - 5در عباری های زیر ،زمان ا عا به ترتی
« دلَّا

کدام است؟

جوان ای  ،فیام رسپاده بود که باید بي نیازم کني .بیچار ه خبر نداشت که بانک ،قط هنینة هفپه ای از ماهم را ميداد» .

 ) 1ماضي ساده ،مضارع مسپمر ،ماضي مسپمر ،ماضي اسپمراری
 ) 2ماضي بعید ،مضارع الپنامي ،ماضي مسپمر ،مضارع اخباری
 )3ماضي نقلي ،مضارع اخباری ،ماضي ساده ،ماضي اسپمراری
 ) 4ماضي بعید ،مضارع الپنامي ،ماضي ساده ،ماضي اسپمراری

سؤاالت  863تا  061کتاب جامع فارسی ( 818( )1سؤال)
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 - 6آرایه های داخ کمانک همة گنینه ها صحیح است بهجن بیت گنینة … .
 )1ل ل ر کنیلللد ز بلللاران دیلللدع سلللعدی

که قطره سی شود چون به یکدگر فیوست

(تمثی  -تش یص)

 )2چشم ا ظ زیر بام قصر آن وریسرشت

شیوع جنَّلای تجلری تحپهلا االنهلار داشلت

(تضمیذ  -مراعای نظیر)

 )3اگللر از کمنللد عشللقت بللروم کجللا گریللنم

که خالص بيتو بند است و یای بيتو زنلدان

(تشبیه  -تضاد)

 )4اال ای باد شبلیری بلوی آن ماه مجلم را

تو آزادی و خلقلي در غلم رویلت گر پلاران

(تش یص  -تضاد)

 - 7آرایه های مقاب چند بیت کامالً درست است؟
الف) سیف رغاني چو سعدی نند آن دلبر س ذ

دُر به دریا مي رسپي زر به معدن ميبری

( تضمیذ  -تناس )

) مجو آرامش ا ز جان مقدس در تذ خاکي

که خودداری ز دست گوهر غلطان نميآید

(تضاد  -تش یص)

پ) یوسف رخا ز چشمم دامذ کشان گ ر کذ

ت للا دی للده را نس للیمي زان فی للرهذ درآی للد

( تناس

 -تشبیه)

ی) بیا مرا ببر ای عش با خودی بله سلفر

مرا ز خوی ش بلیلر و ملرا ز خلوی ش ببلر

( تش یص  -تمثی )

 )1یک

 )3سه

 )2دو

 )4چهار

 - 8مفهوم همة گنینه ها بهجن گنینة … به هم نندیک است.
 )1هللنار دانلله بللری پم بلله شللورهزار درون

ولللي چلونلله از ایللذ کاشللپه بللار بللردارم

 )2دریللا از این لله چللو صلل درو رسللید

نلله گنللدمي بلله منرعلله بللود و نلله انبللارم

 )3دیذ و د به یک دیدن ،باخپیم و خرسلندیم

در قمار عشل ای د  ،کلي بلود فشلیماني

 )4از زنلللللدگانیم گلللللله دارد جلللللوانیم

شللللرمندع جللللواني از ایللللذ زنللللدگانیم

 - 9مفهوم همة ابیای بهجن گنینة … با هم مشپر
 )1کلللي توانلللد شلللد دریلللذ راه خلیللل
 )2از سللن

نیللن آینلله زایللد ولللي کجاسللت

است.
عن بللللوی مبللللپال هللللم سللللیر فیلل ل
در سللن

آن صللفای تللذ و فللاکي جبللیذ

 )3نیست بر ذرّای ی سان فرتو خورشید یض

لیک باید جوهر قاب کله گلردد لعل نلا

 )4معر للت زیللذ جللا تفللاوی یا پلله اسللت

ایللذ ی للي محللرا و آن بللت یا پلله اسللت

 -11کدام بیت با بیت «ری ش برمي کند و مي گفت :ای دریا  /کآ پا نعمللللپم شد زی ر ملللیا » تقاب معنایي بیشپری دارد؟
 )1ش ر درگاهت خدایا زان کله جلانم دادهای

نعمت ا نون که بلي لد اسلت آنلم دادهای

 )2دوام دولللت انللدر لل شناسللي اسللت

زوا نعمللللت انللللدر ناسساسلل لي اسللللت

 )3نميداند کسي در عش قدر درد و محنت را

که اسپمرار نعمت ميکند بيقلدر نعملت را

 )4نعملل لت دنیللللا نمانللللد بللللا کسللللان

عملللر و شلللاهي هلللم نمانلللد جلللاودان
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عربی ،زبان قرآن ()1

صفحة5 :

هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای درس عربی ،هدفگذاری چند از  01خود را بنویسید:
از هر  01سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از  01بوده است؟
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟
هدفگذاری چند از  01برای آزمون امروز
چند از  01آزمون قبل

 25دقيقه

یا مَن فی البِحارِ عَجائبُهُ
صِناعةُ التَّلميعِ فی األدبِالفارِسیِّ
متن درس  +اِسمُ الفاعِلِ و اسمُ
المَفعولِ و اسمُ المُبالَغةِ
صفحههای  08تا 19

عين 
العربیة)05 - 00( :
األدق في الجواب للّترجمة من أو إلی
األصح و
ّ
ّ
ّ
ِّّ 

﴿ -11و ال تُقوُلوا ِّلمن ي ْقتل ِّفي سبيل ه ِّ
تشعُرون﴾:
ات بل
َّللا أمو ٌ
أحیاء ول ْ
كن ال ُ
ٌ
ُ ُ
 )1و به کساني که در راه خداوند کشپه ميشوند ،مرده نلویید بل ه زندهاند اما شما نميدانید!
 )2و مرده نلویید به کساني که در راه خداوند کشپه ميشدند ،بل ه زندهاند اما شما نميدانید!
 )3و به کساني که در راه خداوند مبارزه ميکنند مرده نلویید بل ه آنان زندهاند ولي شما نميدانید!
 )4و به کساني که در راه خدا کشپه ميشوند مرده نميگویید بل ه زندهاند اما شما نميدانید!

کل عام و ُینتخب أفضل التالميذ لمسابقة اُخری فی المرحلة الثانیة!»:
« -12تنعقد المسابقات العلمّیة فی مدرستنا ّ
 )1در مدرسة ما هر ساله مسابقای علمي برگنار ميشود و برتریذ دانشآموزان برای مسابقة دیلری در مر لة دوم انپ ا ميشوند!
 )2در مدرسه هر ساله مسابقای علمي برگنار ميشد و برتریذ دانشآموزان برای مسابقة دیلری در مر لة دوم انپ ا ميشدند!
 )3در مدرسة ما هر ساله مسابقاتي برگنار ميشود و برتریذ دانشآموزان برای مسابقة دیلری در مر لة دوم انپ ا ميشوند!
 )4در مدرسة ما هر ساله مسابقای علمي برگنار ميشد و برتریذ دانشآموزان برای مسابقة دیلری در دو مر له انپ ا ميشدند!

الصحیح:
ِّّ -13
عين ّ

 )1عالمٌٌ ُينتََف ُعٌبعلمهٌخيرٌمنٌألْفٌعابدٌ! :دانشمندی که با علمش سود ميرساند از هنار عبادیکننده بهپر است!
﴿ )2وٌ ِ
لنيٌبرحمتكٌفيٌعبادكٌالصالحين﴾ :و با ر مپت مرا در میان بندگانت که شایسپهاند وارد کذ!
أدخ
َ

حبٌوٌترضى! :هر بانم ي را همانطور که تو دوست داشپي و راضي ميشدی توصیف کردم!
ٌك َّلٌمليحٌكماٌتُ ُّ
)3
وصفت ُ
ُ
﴿ )4وٌجزاءٌسِيئةٌسِي ِ
ئةٌمثلها﴾ :و سنای یک بدی ،بدیای مانند آن است!
َ َ

عي ِّن الخطأ:
ّ -14

ِفٌبٌـِمه ِندسٌٌِ ِ
قبالٌيت ِ
 )1م ٌ ِ ِ ِ
الصـياََ ٌِة! :مسئو ف یرش با مدیر داخلي تماس ميگیرد و ملدیر داخللي بلا مهنلدس
لٌِبالـمشر ٌِ
َّص ٌُ
سؤولٌاِلست ٌ َ
ِفٌ ٌَوٌَيأتـيٌالـمشر ٌُ ُ َ
َ ُ

تعمیرای ميآید!
ِجٌهللاٌُالمؤمنينٌمنٌالظلمات :خداوند مؤمنان را از تاری يها بیرون ميآورد.
ُ )2يخرُ

نٌفيٌال ُْو َکنات :اگر به فرندگان ش ایت برم در النهها شیون ميکنند!
الطي ٌِرٌَُ ْح ٌَ
تٌإٌَلیٌ ٌَّ
إنٌ َش َک ْو ٌُ
ٌْ )3

ِ
 )4أَصحکٌِب ِقٌر ِ
الذاکرٌِةٌ ِِلََّـکٌکثيـر ِ
ِ
اءةٌکتابٌحولٌ ُ ِ
ٌالنسـيانٌِ! :تو را به خواندن کپابي دربارع راههای تقویت ا ظه نصیحت ميکلنم ،زیلرا تلو
َ ُ
ٌتقوي ٌةٌ َ
ط ُرق َ
َ َ
َ ُ َ
خیلي راموش اری!

عين الصحیح فی التعریب:
ّ -15
« گاهي چشمة زندگي در تاری ي ها جست وجو ميشود! »

شٌعينٌالحياةٌفیٌالظالم!
 )1تُ ِفت ُ

َّشٌعينٌالحياةٌفیٌالظلمات!
 )3قدٌتُفت ُ

َّشٌينبوعٌالحياةٌفیٌالظلمات!
ٌٌُ)2يٌَفت ُ

ِ
شٌينبوعٌالحياةٌفیٌالظلمات! ٌ
 )4قدٌتُفت ُ

ٌ
ٌ

سؤاالت  813تا  629کتاب جامع عربی ،زبان قرآن ( 812( )1سؤال)
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الـمفردات:
ِّّ -16
عيـ ِّن الخطأ عن ُ

ِ
شاءٌ ُعداتـي!ٌ:مفرده ← َعـدوٌ
َّتيٌه َجروَ َ
ـيٌک َ
 )1أَحب َ
ماٌت ُ

ِ
ربٌ
َستَ ُ
َخافٌم َ
 )3أ ُ
ٌوٌأَدَو!ٌ:مترادفه ← أقـتـَ ُ
غيث َ
جوٌوٌأ ْ
ٌوٌأ َْر َ
نك َ

 -17عّين ما لیس فیه إ ِّ
سمان للفاعل:

طه ٌار!
فرٌُزٌسائ ٌ
ملوءٌِب ُغ َدٌدٌتُ ِ
طٌ َم ٌ
سانٌال ِـق ٌِ
 )1لِ ٌُ
الاٌ ُم َ

صفحة6 :

لنيٌمنٌورَث ٌِـةٌجن ِ
﴿ )2وٌاجع ِ
َّةٌالنَّعي ِمٌ﴾ ← :اسمٌفاعل
ََ َ
َ َ

حيطات!(ٌ:جمعه) ← ال َـشـو ِ
ٌ )4الش ِ
ِ
اطئ ٌ
ٌوٌال ُـم
ةٌبرِيَّةٌِب ِجو ِارٌالـِب ِ
ـاطئٌ ِمن َ
ٌ َ ُُ
طَق َ
حار َ

ٌأنٌاِلسماکٌَليستٌم َتعِلَق اةٌبال ِ
ـمياهٌال ُـمـج ِاورِة!
ٌفيٌاِلمر َّ
ِ
يب
ٌَ )2
َ َ َُ
الغر ُ
ُّ
ـن! ٌ
ـونٌمـحتَـرمـونٌعندٌال ُـمـعلمي ٌَ
البٌال ُـم َّ
ٌ )4الط ُ
ؤدب ُ

ٌاِلخيارٌکماٌيُريدهٌوالِـداک!
س
 )3ياٌزميلی!ٌجالِ ِ
َ

عين ما فیه اسم یدل على كثرة صفة:
ِّّ -18

ِ
ٌالعمال ِ
عار!
خفضٌاِلس ٌَ
ٌأنٌتُ ٌِ
نٌالحكومة ٌ
ٌم
ٌَ )2
طلب ٌُ ُ

ٌِلصدقائيٌفيٌالقطار!
ٌِ
ياحٌشع ارٌرائع ا
َ )1
ٌالس ُ
أَش َد ُ

لٌإنٌرب ِ
يوب!
مٌالغ ٌِ
ٌعال ُ
الح ِق َ
ِیٌيْقذ ُ
فٌِب َ
ٌُ )4ق َّ َ َ

 )3فيٌالفلو ِ
تعيشٌَباتاتٌكثيرةٌوٌحيواَاتٌكبيرٌة!
اتٌِلٌ ُ

عين ما لیس فیه نون الوقاية:
ّ -19
 )1عندیٌأصدقاءٌاساعدهمٌوٌيساعدوَنیٌکثي ٌار!ٌ

ٌ )2ياٌطالبةٌارفعیٌيدکٌعندماٌتريدينٌأنٌتسألی!

َّ )3
علمنیٌمعلمیٌد ٌروسٌالحياةٌمنٌخاللٌکالمه!

ٌ )4تُ ٌَعٌرفنیٌاُمیٌعلیٌالضيوفٌفیٌالضيافة!

 -21عين اسم المبالغة ال یدل علی ِّ
الحرفة أو الوسيلة أو اآللة؟
ّ
تٌمنٌ َّ
النظارةٌالخاصٌةٌبالشمس!
استفد ٌُ
 )1فیٌالسفرٌ ْ

ٌ )2احدٌالتالميذٌفیٌصفناٌخالٌقٌ ٌَوٌمبدعٌاِلشياءٌالجديدة! ٌ

صديقٌحدادٌصنعٌلناٌَافذةٌحديدية!
ٌ
 )3کانٌلناٌ

تناٌإلیٌالمناطقٌالباردة! ٌ
ٌ
افرَاٌبسيار
ٌ )4س ٌ

عربی ،زبان قرآن ( - )1سؤاالت آشنا

رض جمیعاً﴾:
﴿هو اّلذي خلق ل ُکم ما في ْاأل ِّ
ُ -21
 )1او کسي است که همة آنچه را در زمیذ است برایپان آ رید!

 )2همه چین به وسیلة او برای شما از خا

 )3او کسي است که همة موجودای زمیذ را خل کرد!

 )4او آن کسي است که هملي شما را از خا

آ ریده شد!
آ رید!

کنت ِّ
ُه من الطّفولة!»:
« -22اليوم وقع نظري علی ر ُجل ُ
أعرف ُ
 )1امروز چشمم به ش صي ا پاد که در کودکي با او آشنا شدم!

 )2نلاهم امروز به مردی ا پاد که از کودکي او را ميشناخپم!

 )3امروز مردی را دیدم که از دوران کودکي با هم آشنا بودیم!

 )4نلاهم به ردی ا پاد که هنلام کودکي او را شناخپه بودم!

ِّ
 -23عين ِّ
کلم ًة ُت ِّ
وضیحات:
ناس ُب الّت
ّ
ٌ:العشيةٌٌٌ
ِ )1بداي ُةٌالن ِ
َّهار َ

ِ ََ )3
رسلٌ
ٌ:م ِ
ٌي ْرَس ٌُ
قولٌل َم ْن ُ
ُ
ل ُ

ٌ
ٌ

ِ
ٌ:العجينٌٌٌٌٌ ٌ
صَن ُعٌمْن ُهٌال ُ
ْخْب ُز َ
ٌُ )2ي ْ
ٌ )4يفتَحٌالزجاج ٌَة ِ
ٌ:مفتاح ٌ
َ ُ

 -24أی مجموعة کّلها اسم المفعول؟
ِ
ش َعل
نصورُ ٌ-م ٌْ
ُ )1مخلصَ ٌ-م ُ

ِ
جروح
ُ )3مدرِسُ ٌ-مستَعمرَ ٌ-م ُ

ٌ
ٌ

صَّورٌٌٌ
ٌُ )2محاَفظُ ٌ-م َ
حت َرمٌُ ٌ-م َ
ِ
خرج ٌ
ٌُ )4مجاهدُ ٌ-مَق َّسمُ ٌ-م َ
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صفحة7 :

عين الحرف غير المناسب للفراغ:
ّ -25
ق!(ٌ:کـ)ٌٌٌٌٌ
ٌالتالميذٌٌ...القلمٌاِلزر
 )1يکتُ ُبٌأک َث ُر
َ
َ

ٌِ )2منٌهناٌٌ...هناک!(ٌ:إلی) ٌ

ٌ... )3ـ ـ ُـهٌذاکرةٌقوية!َ(ٌ:ل ــ)ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ

ٌ )4سأَلنيٌمديرٌالمدر ِ
سةٌٌ...ــک!(ٌ:عن) ٌ
َ
ُ
َ

أجب عن األسئلة بدقّةٍ)01 - 62( :
 إقرأ النّصّ الت ّالي ث َّم ِ
حیاة الن ِّ
شـاهد مـا تصـديُقه صـعبِّ .
لة ي ِّ
ظر إلی ِّ
تــق ِّدُر علـی ِّ
مـرًة! ِّهـي
خمسـين ه
ـيء
الصـغيرُة ْ
هـذ ِِّ الحشـرُة ه
من یْن ُ
يفـوق وْ ُ
ُ
« ْ
ُ ٌْ
هم ُ
ْ
نـه ْ
ْ
ْ
حمـل ْ
ِّ
تجعل لها نو ِّافذ في أس ِّ
تصنع ُبيوت ًا تحت ْاألْر ِّ ِّ
الحار!
ه
ِّج الهواء
ُمهندس ٌة
فلها ُت ْد ِّخ ُل الْهواء البارد و نوافذ في ْ
أعالها ُت ْخر ُ
ُ
ْ
ض بمهارة و ْ ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ضو
ْح ْاألْر ِّ
ْحبوب إلی سط ِّ
صُدها و ْ
يخُزُنها في مخا ِّ ن و إ ْن ْ
يش ُعر بالرطوبة ُي ْخر ْ
هم ِّل ِّب ِّزراعة نباتات ثُـ هم ْ
ِّج ال ُ
يح ُ
يقوم ْنو ٌع من الن ْ
بالتهأکيد ُ
ِّ
ِّ
س حّتی ُت ه
ِّ
ْمقـوهی ُیْن ِّشـ ِّب ِّـه
ص ُي ِّّ
ٌّ
جفف .و ْأيض ًا ْنو ٌع آخُر
الش ْم ِّ
تحت ض ْوِّء ه
ْیب ُس ْطها ْ
ْع ْشـب إلـی ْ
تخص ٌ
حو ُل ال ُ
کیمیاوي ُم ّ
نـوع مـن الْـورق ال ُ
أ ْ کا ًال ِّهْندسهی ًة جميلةً!»
عين الخطأ حسب الّن ّ ِّ
ص:
ّ -26
 )1يشعرٌالنَّملٌبالر ِ
ُّطوبةٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ،
َ ُُ
ُ

ِ
ٌعَل ِ
لٌاإلَسانٌ ٌٌٌٌٌ،
ٌُ
فع
یٌکل َ
ٌَ )2يقد ُر َ
ٌي َ
ٌع َمل َ

مسٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ،
وءٌالش ِ
ٌض ِ
ٌتأثير َ
َ )3ي ْعر ُ
ِف َ

هٌمهارةٌفيٌتنظيمٌِالْهو ِاء! ٌ
ٌ )4وٌَل َ

ِّ
هم ِّل ِّبــ »!...
ّ -27
عين غير ّ
يقوم نو ٌع من الن ْ
الصحیح للفراغُ « :
 )1إَتاجٌِأَواعٌالنو ِ
افذٌٌٌٌٌٌ

ٌ

ْحصادٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ ٌ
ٌٌ )2
الزٌٌار َعةٌوٌال َ

ِ
بٌإلیٌالوَرقٌ
ٌَ
ٌالع ْش
 )3تَحويل ُ

ٌ

خزُنٌ ٌ
ٌ )4تَ ِ
ٌماٌي ُ
فتيش َ

عين الفعل المجهول:
ّ -28
ط ِ
وبةٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌ،
ٌي ْش ُعرٌ ُّ
بالر ُ
َ )1و ْ
ٌإن َ

ضٌ ،
ٌِاِلر ِ
ٌإلیٌس ْ
بوب
ٌُ )2ي ْخرٌْ
طح ْ
الح َ
ِجٌ ُ
َ

سٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ،
ٌالش ْم ِ
ٌض ْوِء َّ
ْهاٌ َ
تحت َ
َ )3وٌَيْب ُسط َ

ٌ )4حتیٌتُ َّ
جفف!ٌ ٌ

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ْحار!
ِّج الْهواء ال ه
ترجمة
الصحیح في
نع بيوت ًا  /و ْ
عل لها نوافذ ُ /ت ْد ِّخ ُل الْهواء البارد ُ /ت ْخر ُ
تص ُ
ّ -29
األفعال الّتالیةْ :
عين ّ
تج ُ
ساختهٌمیشودٌٌ
ٌ
صَنعٌ:
َ )1ت ْ

ٌ

ٌَ )2ت ْج َعلٌ:قرارٌمیٌدهیٌٌ ٌ

 )3تُْد ِخلٌ:واردٌمیٌکنیٌٌٌٌ

ٌ

ٌ )4تُ ْخرِجٌ:خارجٌمیٌکند ٌ

ِّ
ْکل ِّ
ترجمة ال ِّ
مات:
عين الصحیح في
ّ -31
العشبٌ:چوبٌٌٌ
ُ )1

ٌ

ٌ )2کيمياويٌ:شيمیٌٌٌ ٌ

ِ
التأکيدٌ:البتهٌٌٌٌ
ِ )3ب

ٌ

أعَلیٌ:برٌٌ ٌ
ٌْ )4
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دین و زندگی ()1

عمومی دهم

صفحة8 :
 11دقيقه

هدف گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای درس دین و زندگی ،هدفگذاری چند از  01خود را بنویسید:
از هر  01سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از  01بوده است؟
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟
هدفگذاری چند از  01برای آزمون امروز
چند از  01آزمون قبل

قدم در راه

یاری از نماز و روزه،
فضیلت آراستگی
صفحههای  121تا 132

 -31چه تعداد از موارد زیر درست است؟
الف) تنها زندع س و خو نجم است.
) مردار انسان و هر یوان رام گوشپي که خون جهنده دارد ،نجم است.
) ادرار و مد وع یوان هایي که خون جهنده دارند ،نجم است.
د) خون هر یواني که خون جهنده دارد ،نجم است.
3 )4
2 )3
1 )2
 )1صفر
 -32چرا خصلت عفاف ،در دخپران و زنان از ارزش بیشپری برخوردار است و نابودی یا به دنبا عرضة نادرست نعمت جما زن ،ریشه در کدام قیقت دارد؟
 )1وجود ا ساسای لطیف در زن  -خداوند ا ام ویژهای را برای زن قرار داده است.
 )2آراسپلي بیشپر به زیبایي  -دریا ت هر نعمپي از جان خدا ،مسئولیپي را نین به همراه ميآورد.
 )3آراسپلي بیشپر به زیبایي  -خداوند ا ام ویژهای را برای زن قرار داده است.
 )4وجود ا ساسای لطیف در زن  -دریا ت هر نعمپي از جان خدا ،مسئولیپي را نین به همراه ميآورد.
 -33مهمتریذ ثمرع روزه ،با کدامیک از ثمرای نماز در ارتباط است و با توجه به آیة « إنَّ الصالة…»  ،کدام مورد را مي توانیم ضمانت اجرای صحیح دسپورای
الهي بدانیم؟
« )2تنهي عذ الفحشاء و المن ر» ل «و اهلل یعلم ما تصنعون»
« )1تنهي عذ الفحشاء و المن ر» ل «لعلَّ م تپقون»
« )4ل کر اهلل اکبر» ل «لعلَّ م تپقون»
« )3ل کر اهلل اکبر» ل «و اهلل یعلم ما تصنعون»
 -34دلی روی آوردن برخي ا راد به فوشیدن لباس های نامناس یا به کار بردن کالم زشت چیست و خاسپلاه انجام چنیذ ر پارهایي کدام است؟
 )2تبر و تندروی و عدم اعپدا ل نیاز به مقبولیت
 )1تبر و تندروی و عدم اعپدا ل توجه ا راطي به آراسپلي
 )4ضعف رو ي و ناتواني اثبای خود از راه صحیح ل توجه ا راطي به آراسپلي
 )3ضعف رو ي و ناتواني اثبای خود از راه صحیح ل نیاز به مقبولیت
 -35امام صادق (ع) در فاسخ به مدعي فرهین از دنیا که خطا به ایشان گفت « :جد شما اینلونه لباسها را نميفوشید » به چه موضوعي اشاره کردند و انجام
کدام ر پار فیامبر (ص) در هنلام نماز را موج ا نایش اجر و فاداش آن مي دانسپند؟
 )1تناس فوشش امام با شرایط جامعه  -همواره خود را معطر ميکرد و سسم در جمع اضر ميشد.
 )2اهمیت آراسپلي ظاهری و باطني  -همواره خود را معطر ميکرد و سسم در جمع اضر ميشد.
 )3تناس فوشش امام با شرایط جامعه  -لباس خود را مرت تر ميکرد.
 )4اهمیت آراسپلي ظاهری و باطني  -لباس خود را مرت تر ميکرد.
 -36بنابر دیث نبوی ،کدام عم موج عدم ف یرش روزه از سوی خداوند خواهد شد و در کالم امام صادق (ع) ،نلاه غضبنا به والدیذ چه نپیجة نامبارکي را در في دارد؟
 )2قمار و ب تآزمایي  -ف یر په نشدن چه روزع نماز
 )1قمار و ب تآزمایي  -قبو نشدن نماز
 )4غیبت کردن  -قبو نشدن نماز
 )3غیبت کردن  -ف یر په نشدن چه روزع نماز
 -37بیان عباری نوراني « اهدنا الصّراط المسپقیم» از روی صدق ،کدام ثمره را در في خواهد داشت و اگر در هنلام سجده به عظمت فروردگار توجه نماییم ،چه
تن ثیری از ایذ ر پار د ر خود مشاهده خواهیم کرد؟
 )1به مسیرهای نادرست ،د ن واهیم بست - .در برابر اسپ بار ،خضوع ن واهیم کرد.
 )2به مسیرهای نادرست ،د ن واهیم بست - .نسبت به قدریهای دیلر بيتوجه خواهیم شد.
 )3جنو ا رادی که راه را گم کردهاند ،قرار ن واهیم گر ت - .در برابر اسپ بار ،خضوع ن واهیم کرد.
 )4جنو ا رادی که راه را گم کردهاند ،قرار ن واهیم گر ت - .نسبت به قدریهای دیلر بيتوجه خواهیم شد.
 -38مینان مو قیت انسان در وصو به اهداف بنرگ به کدام مورد بسپلي دارد و با انجام کدام ریضة دیني تسلط انسان بر خود نوني ميیابد؟
 )4تقوا ل صیام
 )3ایمان ل صیام
 )2تقوا ل صالة
 )1ایمان ل صالة
 -39علت تبدی مسلمانان به اللو و سرمش برای سایر مل چه چینی بود و علت ایذ که فیامبر (ص) به مردان رموده اند که موهای بیني و سبی خود را
کوتاه کنند چیست؟
 )1شیوع رسو خدا و فیشوایان دیلر ل چون بر زیبایي آنان ميا ناید.
 )2شیوع رسو خدا و فیشوایان دیلر ل چون برای آنان زیباتر است.
 )3تالشهای بي وقفة مردم و کنار زدن عادای جاهلي ل چون برای آنان زیباتر است.
 )4تالشهای بيوقفة مردم و کنار زدن عادای جاهلي ل چون بر زیبایي آنان ميا ناید.
 -41با توجه به روایای معصوم یذ (ع) «ضعف دین داری رد » و «جن با خدا » به ترتی علت و معلو چیست؟
 )1ضعف و گسسپه شدن رشپههای عفاف ل ا راط در آراسپلي و گر پار تبر شدن
 )2فوشیدن لباس ناز و بدننما ل خودآرایي برای دیلران با انجام گناه
 )3خودآرایي برای دیلران با انجام گناه ل فوشیدن لباس ناز و بدننما
 )4ا راط در آراسپلي و گر پار تبر شدن ل ضعف و گسسپه شدن رشپههای عفاف
سؤاالت  921تا  1161کتاب جامع دین و زندگی ( 931( )1سؤال)
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9 :صفحة
)1( زبان انگليسی

6046  اردیبهشت61  آزمون- )7( پروژة

هدف گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
: خود را بنویسید01  هدفگذاری چند از،لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای درس زبان انگليسی
 سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟01 از هر
 بوده است؟ هدف گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟01 عملکرد شما در آزمون قبل چند از

 برای آزمون امروز01 هدفگذاری چند از

 دقيقه15

Traveling the World
Pronunciation تا ابتدای
118  تا10 صفحههای

 آزمون قبل01 چند از

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- Mr. Brown drives an expensive car, and has a very big house. He … have a good job.
1) can
2) should
3) must
4) will
42- Our next session will be … Tuesday morning. Don’t forget to answer the questions which are … page 48.
1) on, on
2) on, in
3) in, on
4) in, in
43- He was one of the few people in … times that thought the world was round, and he was right.
1) hospitable
2) popular
3) domestic
4) ancient
44- It was a very difficult situation, but the pilot was skillful enough to land the plane … .
1) honestly
2) safely
3) probably
4) especially
45- Last month, they removed three students from the school because their … was not appropriate in the class.
1) pattern
2) possibility
3) behavior
4) value
46- Sogol’s aunt believes that it seems unnatural for an eight-year-old girl to … so much time alone.
1) create
2) attract
3) suggest
4) spend
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.

If you like cycling for its pleasure, doing it in London can be a shock. There are not enough special lanes for
bikes, and making your way through the usual heavy traffic can be very dangerous. But if you have a great
interest, cycling in London can be exciting, and it is an expensive way of keeping fit if you live there. Some
cyclists don’t mind spending a lot of money on expensive bikes. However, if you only want a basic bike for
occasional use, there are many cheap choices. Several markets have cheap bikes on sale that may not be
impressive to look at but can be satisfactory. You should buy a cycling helmet if you want to cycle in London.
Wearing a cycling helmet is not compulsory in Britain, but it is a good idea to wear one for protection.
47- What is the best title for the passage?
1) How to Keep Fit by Cycling
3) Cycling in London

2) How to Buy Cheap Bicycles
4) Cycling: Pleasure or Danger

48- From the passage, it can be understood that … .
1) cycling in London is not difficult at all
2) people in London spend lots of money on cycling
3) cheap bikes in London markets are not suitable for cycling
4) there is lots of traffic in London streets
49- The word “it” in the passage refers to … .
1) cycling
2) keeping fit

3) London

50- According to the passage, all of the following are true EXCEPT that … .
1) it is compulsory to wear a helmet when cycling in London
2) some bikes in London are cheap
3) some cyclists don’t want to buy expensive bikes
4) there are not many special lanes for bikes in London
) سؤال911( )1(  کتاب جامع زبان انگلیسی1111  تا311 سؤاالت
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اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﺻﻔﺤﺔ10 :

رﻳﺎﺿﻲ )(1

 30دﻗﻴﻘﻪ

ﺷﻤﺎرش ،ﺑﺪون ﺷﻤﺮدن /

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎً ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي رﻳﺎﺿﻲ ) ،(1ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻤﺎ در آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ از  10ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز
ﭼﻨﺪ از  10آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ

آﻣﺎر و اﺣﺘﻤﺎل
ﻓﺼﻞ  6و ﻓﺼﻞ  7ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن
اﺣﺘﻤﺎل ﻳﺎ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺷﺎﻧﺲ
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  118ﺗﺎ 151

 -51ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ  3ﻧﻮع ﻏﺬا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ادوﻳﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  b ، aو  cﻳـﺎ ﺑـﺪون اﺳـﺘﻔﺎده از
آنﻫﺎ درﺳﺖ ﻛﻨﻴﻢ .ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻃﻌﻢﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬا ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ؟ )در ﺻﻮرت اﺳـﺘﻔﺎده از ادوﻳـﻪ،
ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ادوﻳﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ(.
8 (1

27 (2

64 (4

6 (3

 -52ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲﺗﻮان از ﻧﻘﻄﺔ  Aﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮد و ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻋﺒﻮر از ﻧﻘﺎط
 Bو  ، Dﺑﻪ ﻧﻘﻄﺔ  Cرﺳﻴﺪ؟ )ﺑﺎ ﺷﺮوع از ﻧﻘﻄﺔ  Aاﺟﺎزة ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ را ﻧﺪارﻳﻢ(.
18 (1

B

D

A

20 (2
C

22 (3
23 (4

 -53ﺣﺮوف  a,b,c,dرا ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲﺗﻮان ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار داد ،ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺮفﻫﺎي ﺑﻴﻦ  aو  bﺑﺎ
ﺗﻌﺪاد ﺣﺮفﻫﺎي ﺑﻴﻦ  cو  dﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ؟
8 (1

16 (2

18 (4

20 (3

 -54ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻳﮕﺸﺖﻫﺎي ﺣﺮوف  26) a,b,c, , zﺣﺮف زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ( ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻛـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻟﻔﺒـﺎﻳﻲ ﭼﻬـﺎر
ﺣﺮف اول رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ  aﻗﺒﻞ از  b ، bﻗﺒﻞ از  cو  cﻗﺒﻞ از  dﺑﺎﺷﺪ )ﻧـﻪ ﻟﺰوﻣـﺎً ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ(
ﻛﺪام اﺳﺖ؟
22! (1

! 26
(2
!4

! 22
(3
4

! 26
(4
4

 -55داﻧﺶآﻣﻮزي ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ از ﺑﻴﻦ  3ﻛﺘﺎب رﻳﺎﺿﻲ و  2ﻛﺘﺎب ﺷـﻴﻤﻲ و  2ﻛﺘـﺎب ﻓﻴﺰﻳـﻚ ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ ،ﭼﻬـﺎر ﻛﺘـﺎب را
ﺧﺮﻳﺪاري ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪﻃﻮريﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دوﺗﺎي آنﻫﺎ ،ﻛﺘﺎب رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ؟
18 (1

20 (2

22 (3

26 (4
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اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﺻﻔﺤﺔ11 :

 -56ﺗﻌﺪاد زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي  5ﻋﻀﻮي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ } A = {1, 2, 3 , , 9,10ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ ﺣﺎﺻـﻞ ﺿـﺮب اﻋﻀـﺎي آن

ﻣﻀﺮب  3ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﺪام اﺳﺖ؟

242 (1

231 (2

252 (4

210 (3

 -57در ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ  3ﻓﺮزﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل آنﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﺪام اﺳﺖ؟

1
(1
8

1
(2
4

3
(4
8

1
(3
2

 -58در ﭘﺮﺗﺎب  2ﺗﺎس ﺑﺎ ﻫﻢ ،اﺣﺘﻤﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد روﺷﺪه در ﺗﺎسﻫﺎ ﻋﺪدي اول ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺪام اﺳﺖ؟

1
(1
4

5
(2
12

2
(4
3

7
(3
12

 -59از ﻣﻴﺎن  6ﺟﻔﺖ ﻛﻔﺶ 7 ،ﻟﻨﮕﻪ ﻛﻔﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ دﻗﻴﻘـ ًﺎ دو ﺟﻔـﺖ ﻛﻔـﺶ

وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﺪام اﺳﺖ؟

20
(1
33

6
(2
11

10
(4
33

5
(3
11

 -60اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺒﻮل ﺷﺪن ﻣﺠﻴﺪ در اﻣﺘﺤﺎن ﻓﻴﺰﻳﻚ  0/8و اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺒﻮل ﺷﺪن او در اﻣﺘﺤﺎن رﻳﺎﺿﻲ  0/5و اﺣﺘﻤﺎل

اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ دو درس ﻗﺒﻮل ﺷﻮد  0/9اﺳﺖ .اﺣﺘﻤـﺎل آﻧﻜـﻪ او ﺣـﺪاﻗﻞ در ﻳﻜـﻲ از اﻳـﻦ دو

اﻣﺘﺤﺎن ﻗﺒﻮل ﻧﺸﻮد ﻛﺪام اﺳﺖ؟

0 / 1 (1

0 / 3 (2

0 / 4 (3

0 / 6 (4
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ﺻﻔﺤﺔ12 :

آزﻣﻮن )آﺷﻨﺎ(  -ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆاﻻت اﺟﺒﺎري اﺳﺖ و در ﺗﺮاز ﻛﻞ ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد.

 -61از ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ } {a , b , c , dﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ } {1 , 2 , 3 , 4 , 5ﭼﻨﺪ ﺗـﺎﺑﻊ ﻣـﻲﺗـﻮان ﻧﻮﺷـﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ زوج

ﻣﺮﺗﺐ ) (a , 1ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ زوج ﻣﺮﺗﺐ ) (b , 2ﻧﺒﺎﺷﺪ؟

100 (1

!A
 -62اﮔﺮ = B!× 72
110

17 (1

125 (2

150 (3

18 (4

= !  ، 9آﻧﮕﺎه  A + Bﻛﺪام اﺳﺖ؟

18 (2

20 (4

19 (3

 -63ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ از ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ؟

P(9 , 8 ) (1

P(10 , 7 ) (2

P(11 , 6 ) (3

P(12 , 5) (4

 -64ﺑﺎ ارﻗﺎم  1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 8ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﺳﻪ رﻗﻤﻲ زوج ﻣﻲﺗﻮان ﻧﻮﺷﺖ ﻛﻪ در آنﻫﺎ »ﻳﻜﺎن < دﻫﮕﺎن < ﺻﺪﮔﺎن«،

ﺑﺎﺷﺪ؟ )ﺗﻜﺮار ارﻗﺎم ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ(.

12 (1

8 (2

10 (4

6 (3

 -65در ﻓﻀﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪاي ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻪ ﺗﺎس ،ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﻓﻀﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪاي ،ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ آن اﺳـﺖ

ﻛﻪ دو ﺗﺎس ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از  5و ﺗﺎس دﻳﮕﺮ  5ﻳﺎ  6ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد؟

2/25 (1

2/5 (2

2/75 (3

3 (4
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ﺻﻔﺤﺔ13 :

 -66ﻳﻚ ﺗﺎس و ﻳﻚ ﺳﻜﻪ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻲاﻧﺪازﻳﻢ .اﺣﺘﻤﺎل آنﻛﻪ ﻋﺪد ﺗﺎس ﺑﻴﺶﺗﺮ از  3ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺳﻜﻪ رو ﺑﻴﺎﻳﺪ ،ﻛﺪام اﺳﺖ؟

1
(1
4

1
(2
2

2
(4
3

3
(3
4

 -67ﺳﻪ ﺗﺎس ﺳﺎﻟﻢ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﺑﺎ ﻛﺪام اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻨﺞ اﺳﺖ؟

1
(1
72

1
(2
108

1
(4
36

1
(3
18

 -68از  12ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺗﺎ  12ﺷﻤﺎرهﮔﺬاري ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ  10ﭘﺮﺳﺶ را ﺟﻬـﺖ

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﻢ ،اﺣﺘﻤﺎل آن ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  5ﭘﺮﺳﺶ از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﺑﺎ ﺷﻤﺎرة زوج اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ،ﻛﺪام اﺳﺖ؟

19
(1
22

17
(2
22

37
(4
66

53
(3
66

 -69اﺣﺘﻤﺎل آﻧﻜﻪ ﻓﺮدي از ﻛﺎرت ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﻚ  Aاﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ  34درﺻﺪ و اﺣﺘﻤﺎل آﻧﻜـﻪ از ﻛـﺎرت ﻋـﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧـﻚ B

اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ  62درﺻﺪ و اﺣﺘﻤﺎل آﻧﻜﻪ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ دو ﻛﺎرت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ  81درﺻـﺪ اﺳـﺖ .اﺣﺘﻤـﺎل

آﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﻓﺮد از ﻫﺮ دو ﻛﺎرت  Aو  Bاﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ،ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﺳﺖ؟

15 (1

16 (2

17 (3

18 (4

 10 -70ﻧﻔﺮ در ﻳﻚ ﺻﻒ اﻳﺴﺘﺎدهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﻛﺪام اﺣﺘﻤﺎل دو ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از آنﻫﺎ ،در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؟

2
(1
3

3
(2
4

4
(3
5

9
(4
10
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ﺻﻔﺤﺔ14 :

زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )(1

 20دﻗﻴﻘﻪ

از ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﮔﻴﺎه/
ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎً ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ) ،(1ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻤﺎ در آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ از  10ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز
ﭼﻨﺪ از  10آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ

ﺟﺬب و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد در ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﻓﺼﻞ  6و ﻓﺼﻞ  7ﺗﺎ
ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻐﺬﻳﺔ ﮔﻴﺎﻫﻲ
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  79ﺗﺎ 101

 -71ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت در ﻣﻮرد ﮔﻴﺎﺧﺎك )ﻫﻮﻣﻮس( ،ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
 (1ﺗﻨﻬﺎ از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻨﮓﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد.
 (2ﻓﻘﻂ از ﺧﺮوج ﻳﻮنﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﻨﻔﻲ از ﺧﺎك ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 (3ﻓﻘﻂ از ﺑﻘﺎﻳﺎي ﺟﺎﻧﺪاران و اﺟﺰاي در ﺣﺎل ﺗﺠﺰﻳﺔ آنﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 (4ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺮﻳﺴﺘﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻮك رﻳﺸﻪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻔﻮذ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه در ﺧﺎك ﻣﻲﺷﻮد.

 -72ﻛﺪام ﻳﻚ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي زﻳﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﮔﻴﺎه ﺧﺮزﻫﺮه و درﺧﺖ ﺣﺮّا ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
 (1در ﺑﺮگ ﺧﺮزﻫﺮه ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮگ درﺧﺖ ﺣﺮّا ،ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي روﭘﻮﺳﺘﻲ ،ﻣﻘﺪار ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻟﻴﭙﻴﺪي ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺒﺨﻴﺮ آب از ﻣﻨﺎﻓﺬ روزﻧﻪﻫﺎ
ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 (2در رﻳﺸﻪ درﺧﺖ ﺣﺮّا ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رﻳﺸﻪ ﺧﺮزﻫﺮه ،ﻫﻤﻮاره ﻧﻮﻋﻲ اﻧﺪاﻣﻚ ﻛﻪ در اﺳﺘﻮار ﻣﺎﻧﺪن ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻠﻔﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارد ،ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﭘﻠﻲﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه آب ﻓﺮاوان ذﺧﻴﺮه ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 (3در ﺑﺮگ ﺧﺮزﻫﺮه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮگ درﺧﺖ ﺣﺮّا ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ را ﺑﺎ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،در ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪﺟﺰ ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ ﻏﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
 (4در رﻳﺸﻪ درﺧﺖ ﺣﺮّا ﺑﺮﺧﻼف رﻳﺸﻪ ﺧﺮزﻫﺮه ،ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﻳﻮاره ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﺎزك و ﭼﻮﺑﻲ ﻧﺸﺪه دارﻧﺪ ،ﻣﻘﺪار ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﻮا را درون ﺧﻮد ذﺧﻴﺮه ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

 -73در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻮﻋﻲ از اﻧﺪاﻣﻚﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻠﻴﺎك اﺳﺖ ،ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ……
 (1ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ذﺧﻴﺮه ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺎده ،ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ در رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﻫﻮﻳﺞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﺪ.
 (2در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺠﻢ زﻳﺎد و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ذﺧﻴﺮه آﺑﻲ ﻛﻪ دارد ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﻮد.
 (3ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ذﺧﻴﺮه آﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ را در ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻐﻨﺪر ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ روﭘﻮﺳﺘﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 (4ﻣﺤﻞ ذﺧﻴﺮه اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ آﻧﺘﻲاﻛﺴﻴﺪان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ در  pHﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي رﻧﮓﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 -74ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
»در ﻳﻚ ﮔﻴﺎه ﻧﻬﺎنداﻧﺔ دوﻟﭙﻪ ،ﻣﺮﻳﺴﺘﻤﻲ ﻛﻪ ……«
اﻟﻒ( در ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﺑﺎﻓﺖ زﻣﻴﻨﻪاي ﺳﺎﻗﻪ و رﻳﺸﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درون ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎﻳﻲ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻧﺪ.
ب( ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ در ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار دارد ،داراي ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﺣﺎوي واﻛﻮﺋﻮﻟﻲ درﺷﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺠﻢ ﻳﺎﺧﺘﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲدﻫﺪ.
ج( ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي رﻳﺸﻪ ﻗﺮار دارد ،ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﻠﻲﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻔﻮذ آﺳﺎن رﻳﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎك ﻣﻲﺷﻮد.
د( ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي آوﻧﺪي ﭼﻮب و آﺑﻜﺶ اﺳﺖ ،آوﻧﺪﻫﺎي ﭼﻮب ﭘﺴﻴﻦ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

 -75ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪدرﺳﺘﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ …… ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﭘﺮوﺗﻮﭘﻼﺳﺖ و دﻳﻮارة ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﻪﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ……
 (1ﻛﺎﻫﺶ ـ ورود آب از ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮون ﺑﻪ داﺧﻞ ﻳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻳﺎﺧﺘﺔ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
 (2اﻓﺰاﻳﺶ ـ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت آن ،ﺑﺎ آﺑﻴﺎري ﻓﺮاوان ﻣﻲﺗﻮان از ﻣﺮگ ﮔﻴﺎه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد.
 (3اﻓﺰاﻳﺶ ـ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﺪاﻣﻜﻲ رخ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﺮوﻫﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎي داﺧﻞ آن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎداﻛﺴﻨﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 (4ﻛﺎﻫﺶ ـ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي داﺧﻞ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ،در اﺳﺘﻮار ﻣﺎﻧﺪن ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻠﻔﻲ ﻧﻘﺶ دارد.
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 -76اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻟﭙﻪﻫﺎي ﻧﺨﻮد دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﭙﻪﻫﺎي ذرت ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﻜﻞ ……ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ رﻳﺸﺔ ﮔﻴﺎه ذرت و ﺷـﻜﻞ ……ﺑـﺮش ﻋﺮﺿـﻲ
ﺳﺎﻗﺔ ﮔﻴﺎه ﻧﺨﻮد اﺳﺖ.
اﻟﻒ(

 (1د  -ج

ب(

 (2اﻟﻒ  -ب

ج(

 (3ج  -د

د(

 (4ب -اﻟﻒ

 -77ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻧﻈﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺎ ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ در ﺗﻀﺎد ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ؟
»در ﺟﺎﻧﺪاران ﺣﺎﺿﺮ در زﻳﺴﺖﻛﺮه ،ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺪاران ﻏﺬاﺳﺎز ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻴﻢ«.
اﻟﻒ( ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎن در اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ب( ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻮر در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺮگ آنﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ج( ﭘﺲ از ﺟﺪا ﻛﺮدن ﻣﻴﻮة ﺧﺸﻚ ﺷﺪة اﻧﺠﻴﺮ از ﺷﺎﺧﺔ ﮔﻴﺎه ،ﺷﻴﺮة ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮕﻲ از ﻣﺤﻞ ﺑﺮش ﺧﺎرج ﻣﻲﺷﻮد.
ن واﺟﺪ آن ،ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،واﺟﺪ آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
د( ﺷﻴﺮاﺑﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﺔ ﮔﻴﺎﻫﺎ ِ
1 (1

2 (2

3 (3

 (4ﺻﻔﺮ

 -78ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ،ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
»از ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﻧﻮﻋﻲ ﻳﺎﺧﺘﺔ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻣﺎﻧﺔ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪة اﻧﺪامﻫﺎي ﺟﻮان ﮔﻴﺎه ﻛﻪ …… ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ …… اﺷﺎره ﻛﺮد«.
 (1در اﻧﺪامﻫﺎي زﻣﻴﻨﻲ و ﺟﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ـ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻴﭙﻴﺪي در ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ
 (2داراي ﻇﺎﻫﺮ ﻛﺮوي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ـ ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﺎورت ﻛﺮكﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺪامﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ و زﻣﻴﻨﻲ ﺗﻤﺎم ﻧﻬﺎنداﻧﮕﺎن
 (3درون ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ آن ﺳﺒﺰدﻳﺴﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﮔﺮدد ـ ﺣﻀﻮر ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ در ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي روﭘﻮﺳﺘﻲ
ﻢ ﺑﺪون ﺗﻤﺎﻳﺰ در اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
 (4داراي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ در اﻧﺪامﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ـ وﺟﻮد آﻣﺪن در ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﺴﻴ ِ

 -79ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪة ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ ،ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ؟
»ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل …… آوﻧﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ دﺳﺘﺔ آوﻧﺪي ﺳﺎﻗﺔ ﮔﻴﺎه ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ……«
 (1ﻗﻄﻮرﺗﺮﻳﻦ ـ داﺷﺘﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻳﻮارة ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﺧﻮد ،ﺷﻴﺮة ﺧﺎم را از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 (2ﺑﺎرﻳﻚﺗﺮﻳﻦ ـ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي دراز ﺑﺎﻓﺖ اﺳﻜﻠﺮاﻧﺸﻴﻤﻲ ،در ﻫﻤﺔ ﮔﻴﺎﻫﺎن آوﻧﺪدار ،در ﻣﺠﺎورت ﺧﻮد واﺟﺪ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي زﻧﺪة ﻫﻤﺮاه ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
 (3ﻣﺮﻛﺰيﺗﺮﻳﻦ ـ اﻣﻜﺎن ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻦ ﺑﺎ آوﻧﺪﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﻓﺎﻗﺪ دﻳﻮارة ﻋﺮﺿﻲ ،در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي دوﻛﻲﺷﻜﻞ و دراز ﺧﻮد واﺟﺪ ﻣﺎدة ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
 (4ﭘﺮ ﺗﻌﺪادﺗﺮﻳﻦ ـ داﺷﺘﻦ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻨﻔﺬدار در ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻳﻮارة ﻋﺮﺿﻲ ﺧﻮد ،ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﺎدة وراﺛﺘﻲ را در ﻧﻮﻋﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر داراي ﭘﻮﺷﺶ دو ﻻﻳﻪ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

 -80ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ،ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
»…… دﻳﺴﻪ ﻛﻪ …… در آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺮاواﻧﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲﺷﻮد ،ﻗﻄﻌ ًﺎ ……«
 (1ﻫﺮ ﻧﻮع ـ ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻧﮕﻲ ﻣﻴﻮة ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ـ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻐﺰ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
 (2ﻧﻮﻋﻲ ـ ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻧﮕﻲ ﻣﻴﻮة ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺗﻮﺳﺮخ ـ در ذﺧﻴﺮة ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﺳﻠﻴﺎك ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ دارد.
 (3ﻫﺮ ﻧﻮع ـ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رﻧﮕﻲ ـ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل روز ،ﺳﺎﺧﺘﺎر آن در ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 (4ﻧﻮﻋﻲ ـ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﻴﺮرﻧﮕﻲ ـ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﺔ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﮔﻴﺎ ه واﺟﺪ آن ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد.

 -81ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ،درﺑﺎرة ﻣﺮﻳﺴﺘﻢﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﻴﺎه را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ،ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( داراي ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﻓﺸﺮده و ﺑﺎ واﻛﻮﺋﻮﻟﻲ درﺷﺖ در ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ب( ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﻳﺴﺘﻢﻫﺎي ﭘﺴﻴﻦ ،ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺮض ﺳﺎﻗﻪ ،ﺷﺎﺧﻪ و رﻳﺸﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ج( ﻫﻤﺔ آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
د( ﻣﺮﻳﺴﺘﻢﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺑﺮگﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ در ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮه ﻗﺮار دارﻧﺪ.
 (1ﺻﻔﺮ

1 (2

2 (3

3 (4

 -82ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ،ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪدرﺳﺘﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
»ﻛﺎﻣﺒﻴﻮم آوﻧﺪﺳﺎز …… ﻛﺎﻣﺒﻴﻮم ﭼﻮبﭘﻨﺒﻪﺳﺎز ،ﺑﻪﻃﻮر ﺣﺘﻢ ……«
اﻟﻒ( ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ـ اﻧﻮاﻋﻲ از ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ب( ﺑﺮﺧﻼف ـ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺸﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺖ ﻧﺪارد.
ج( ﺑﺮﺧﻼف ـ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ،ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎﻳﻲ را ﻣﻲﺳﺎزد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ دﻳﻮارة ﻟﻴﮕﻨﻴﻨﻲ آنﻫﺎ ﺑﻪﺟﺎ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ.
د( ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ـ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎﻳﻲ را ﻣﻲﺳﺎزد ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ،ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮوﺗﻮﭘﻼﺳﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
1 (1

3 (2

2 (3
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ﺻﻔﺤﺔ16 :

 -83در ﻳﻚ درﺧﺖ ﭼﻨﺎر ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ……،ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ آوﻧﺪ …… ﺑﻪ …… اﺳﺖ.
 (1آوﻧﺪ ﭼﻮب ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ـ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺖ ـ ﻛﺎﻣﺒﻴﻮم ﭼﻮبﭘﻨﺒﻪﺳﺎز
 (2آوﻧﺪ ﭼﻮب ﺳﺎل اول ـ ﭼﻮﺑﻲ ﭘﺴﻴﻦ ـ ﻛﺎﻣﺒﻴﻮم ﭼﻮبﭘﻨﺒﻪﺳﺎز
 (3آوﻧﺪ آﺑﻜﺶ ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ـ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺳﺖ درﺧﺖ ـ ﻛﺎﻣﺒﻴﻮم آوﻧﺪﺳﺎز
 (4آوﻧﺪ آﺑﻜﺶ ﺳﺎل اول ـ آﺑﻜﺶ ﭘﺴﻴﻦ ـ ﻛﺎﻣﺒﻴﻮم آوﻧﺪﺳﺎز

 -84در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻨﺔ درﺧﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ،ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎرة …… ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ……
 1 (1ـ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ دﻳﻮارة ﻧﺎزك ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
 2 (2ـ دﻳﻮاره ﻋﺮﺿﻲ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ آﺑﻜﺸﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 3 (3ـ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﻴﺮاﭘﻮﺳﺖ ﮔﻴﺎه ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 4 (4ـ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل در ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺎﻗﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

 -85ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﺮﺷﺤﻲ آنﻫﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻧﮓآﻣﻴﺰي ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي آوﻧﺪي از ﻛﺎرﻣﻦ زاﺟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن دﻳﻮارة آوﻧﺪ ﭼﻮﺑﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
 (2در روﭘﻮﺳﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺴﻦ ،ﺑﺮﺧﻲ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎ از ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻋﺪﺳﻚﻫﺎ را ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ ورود اﻛﺴﻴﮋن را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ.
 (3ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻣﺮﻳﺴﺘﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻮك رﻳﺸﻪ داراي ﻫﺴﺘﺔ درﺷﺖ و ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻛﻼﻫﻚ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 (4ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺷﻴﺮة ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﺮﻃﺎن و ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎن ﺷﻮﻧﺪ.

 -86ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻫﻤﻪ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻮﻋﻲ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﻓﺸﺮده و ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻞ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ؟
 (1آب ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻤﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺻﺮف اﻧﺮژي از ﻏﺸﺎي واﻛﻮﺋﻮل آنﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ.
 (2دﻳﻮاره ﻳﺎﺧﺘﻪاي آنﻫﺎ از دو ﻻﻳﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ دوﻻﻳﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ.
 (3در ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﻮد داراي ﻣﻮادي آﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﺗﻮﭘﻼﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 (4ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻟﻴﭙﻴﺪي ﻛﻪ از ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي روﭘﻮﺳﺘﻲ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

 -87ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ،ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
»در ﺧﺎك ،ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪة ﻧﻴﺘﺮوژن …… ،ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ……«
 (1ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ـ آﻣﻮﻧﻴﺎكﺳﺎز ،از ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻮ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﻮﻧﻴﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 (2ﺑﺮﺧﻼف ـ ﻧﻴﺘﺮاتﺳﺎز ،ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻴﺘﺮوژندار داراي ﺑﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 (3ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ـ ﻧﻴﺘﺮاتﺳﺎز ،ﻧﻴﺘﺮوژن ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﻧﺪامﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ را ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ.
 (4ﺑﺮﺧﻼف ـ آﻣﻮﻧﻴﺎكﺳﺎز ،ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﻫﻮﻣﻮس ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﺛﺮي ﻧﺪارﻧﺪ.

 -88اﮔﺮ ﻛﻮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﻲ …… ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ……
 (1ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎرشﻫﺎ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد ـ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺷﻮد.
 (2در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ـ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻮدﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﺧﺎك اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.
 (3ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺧﺎك را ﺟﺒﺮان ﻛﻨﺪ ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻮدﻫﺎ آﺳﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 (4ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻘﺎﻳﺎي در ﺣﺎل ﺗﺠﺰﻳﺔ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﺎﺷﺪ ـ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢﻫﺰﻳﻨﻪﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻮدﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.

 -89ﻛﺪامﻳﻚ از ﻣﻮارد زﻳﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪهاي درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﭼﺮﺧﺔ ﻧﻴﺘﺮوژن ،ﻳﻮﻧﻲ ﭼﻨﺪ اﺗﻤﻲ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ؟
 (1در رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮده و ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ.
 (2ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻮ را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺎده ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﺗﻮﺳﻂ رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 (3ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد در ﺧﺎك زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮده و آﻣﻮﻧﻴﻮم را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ.
 (4ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ روي ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻮده و ﻧﻴﺘﺮوژن را در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ آﻟﻲ ﺑﻪ ﮔﻴﺎه وارد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

 -90ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
»ﮔﻴﺎه ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ« .........
 (1ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻮﻋﻲ ﻧﻤﻚ در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﻲ درﻣﻲآﻳﺪ.
 (2در ﺻﻮرت ﻛﺸﺖ ﭘﻲدرﭘﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎك ﺷﻮد.
 (3در ﺻﻮرت ﻛﺎﺷﺖ در ﺧﺎكﻫﺎي ﺣﺎوي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻐﺬي ﻛﻢ ،ﺑﺎ اﺧﺘﻼل در رﺷﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
 (4را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪاي در دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي ﻣﻐﺬي ﻛﺸﺖ داد.
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ﻓﻴﺰﻳﻚ )(1

 35دﻗﻴﻘﻪ

دﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ
ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎً ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ ) ،(1ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻤﺎ در آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ از  10ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز
ﭼﻨﺪ از  10آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ

ﻓﺼﻞ  4از اﺑﺘﺪاي اﻧﺒﺴﺎط
ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﻣﺎده
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  87ﺗﺎ 111
ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

 -91ﻃﻮل ﻳﻚ ﻣﻴﻠﺔ ﻣﺴﻲ در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي  600Cﺑﻪ اﻧﺪازة  510μmاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﻃﻮل اوﻟﻴﺔ ﻣﻴﻠﺔ ﻣﺴﻲ
1
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟ )
K

5 (1

(α u¶ = 17 × 10−6

50 (2

100 (4

10 (3

 -92اﮔﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻠﺰي ﺗﻮ ﭘﺮ ﺣﺮارت دﻫﻴﻢ ،ﺣﺠﻢ آن  6درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻧﺒﻲ آن
ﭼﻨﺪ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
3 (2

1 (1

4 (4

6 (3

 -93اﺧﺘﻼف ﻃﻮل دو ﻣﻴﻠﺔ ﻓﻠﺰي ﻫﻢدﻣﺎي  Aو  Bﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  50cmاﺳـﺖ .اﮔـﺮ در اﺛـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ دﻣـﺎي ، 500C
اﺧﺘﻼف ﻃﻮل دو ﻣﻴﻠﻪ  0 / 3mmﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻣﻴﻠﺔ  Bﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ ﻛﺪام
1
1
اﺳﺖ؟ )  αB = 20 × 10−6و
K
K

(α A = 12 × 10−6

0 / 5 (1

1 (2

1 / 5 (3

2 (4

A
B

50cm

 -94اﮔﺮ دﻣﺎي ﻣﺎﻳﻌﻲ را  800Cاﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﻢ ،ﭼﮕﺎﻟﻲ آن ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً  4درﺻـﺪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲﻳﺎﺑـﺪ .ﻇﺮﻓـﻲ ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ
 200cm 3را از اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻊ ﭘﺮ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و دﻣﺎي ﻇﺮف و ﻣﺎﻳﻊ را ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﮕﻦ  500Cاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻴﻢ .ﭼﻨـﺪ
1
ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺎﻳﻊ از ﻇﺮف ﺑﻴﺮون ﻣﻲرﻳﺰد؟ )ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺒﺴﺎط ﻃﻮﻟﻲ ﻇﺮف ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
K
5 / 3 (1

5 / 1 (2

4 / 7 (3

 10−5اﺳﺖ(.

4 / 9 (4

 -95اﮔﺮ دﻣﺎي ﻳﻚ ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪاي ﺧﺎﻟﻲ را  60درﺟﺔ ﺳﻠﺴﻴﻮس اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﻢ ،ارﺗﻔﺎع ﻇﺮف  0 / 4درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .اﻳﻦ ﻇﺮف را ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ از ﻣﺎﻳﻌﻲ ﭘﺮ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .دﻣﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﭼﻨـﺪ درﺟـﺔ ﺳﻠﺴـﻴﻮس اﻓـﺰاﻳﺶ
دﻫــﻴﻢ ﺗــﺎ ﺣﺠــﻢ ﻣــﺎﻳﻊ ﺑﻴــﺮون رﻳﺨﺘــﻪ ﺷــﺪه ،ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑــﺎ  8درﺻــﺪ ﺣﺠــﻢ اوﻟﻴــﺔ ﻇــﺮف ﺑﺎﺷــﺪ؟
1
)
K

60 (1

(β ÍÄI¶ = 1 / 2 × 10−3

80 (2

100 (3

120 (4
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 -96اﮔﺮ ﺑﻪ  2kgآب ﺑﺎ دﻣﺎي  30Cﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  16 / 8kJﮔﺮﻣـﺎ دﻫـﻴﻢ ،ﭼﮕـﺎﻟﻲ آن ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ؟
)

J
kg.0C

(c JA = 4200

 (1ﻫﻤﻮاره ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

 (2ﻫﻤﻮاره اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

 (3اﺑﺘﺪا ﻛﺎﻫﺶ و ﺳﭙﺲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

 (4اﺑﺘﺪا اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

 -97ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺟﺎﻣﺪي ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺟﺮم  200ﮔﺮم ،ﺑﺎ ﺗﻮان  11Wﮔﺮﻣﺎ ﻣﻲدﻫﻴﻢ .ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي ﺟﺴﻢ
ﺑﺮﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻣﻲﺷﻮد .ﮔﺮﻣﺎي وﻳﮋه و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺟﺴﻢ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ
دﻣﺎ )(0C

ﺑﺮﺣﺴﺐ واﺣﺪﻫﺎي  SIﻛﺪاماﻧﺪ؟

40

79/2 ،396 (1
396 ،79/2 (2

)t(min

3
-15

36 ،180 (3
180 ،36 (4

 -98ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ژول ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻳﻚ ورﻗﺔ آﻫﻨﻲ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ  1mmو ﭼﮕﺎﻟﻲ
ﻣﻴﺰان  6mm2اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ؟ )
1000 (1

J
kg.0C

، c ¸ÀA = 450

900 (2

g
cm3

 8ﺑﻪ

 α ¸ÀA = 12 × 10−6و ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮض ﺷﻮد(.
0

1
C

1900 (3

2000 (4

 -99ﺑﻪ دو ﻛﺮة ﻓﻠﺰي ﻫﻢﺟﻨﺲ  Aو  ، Bﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮﻣﺎﻫﺎي  Q Aو  QB = 3Q Aﻣﻲدﻫﻴﻢ .اﮔـﺮ  Aﻛـﺮهاي
R
ﺗﻮﭘﺮ ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  Rو  Bﭘﻮﺳﺘﻪاي ﻛﺮوي ﺑﻪ ﺷﻌﺎع ﺧﺎرﺟﻲ  Rو ﺷـﻌﺎع ﺣﻔـﺮة داﺧﻠـﻲ
3

ﺑﺎﺷـﺪ ،در اﻳـﻦ

ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﻓﻠﺰ ﻛﺮة  Aﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﻓﻠﺰ ﻛﺮة  Bاﺳﺖ؟ )ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ رخ ﻧﻤﻲدﻫﺪ(.
1
(1
3

27
(3
14

3 (2

27
(4
28

 -100ﭼﻨﺪ ﮔﺮم ﺟﻴﻮة  50درﺟﺔ ﺳﻠﺴﻴﻮس را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺮم ﺟﻴﻮة  20درﺟﺔ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ  0/6ﻟﻴﺘﺮ ﺟﻴﻮه
ﺑﺎ دﻣﺎي  40درﺟﺔ ﺳﻠﺴﻴﻮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ؟)

g
cm 3

 ρ ½¼Ã] = 13 / 5و از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﺟﻴﻮه در اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎ

ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻛﻨﻴﺪ(.
 400 (1و 200

 5400 (2و 2700

 2700 (3و 5400

 200 (4و 400
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 -101ﻳﻚ ﻗﻄﻌﺔ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺟﺮم  200ﮔﺮم و دﻣﺎي  900Cرا وارد  100ﮔﺮم آب ﺑﺎ دﻣﺎي  210Cﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .ﭘﺲ
از ﻣﺪﺗﻲ و در ﻟﺤﻈﻪاي ﻛﻪ دﻣﺎي ﻗﻄﻌﺔ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ  620Cاﺳﺖ ،آن را از ﻇﺮف ﺧﺎرج ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .اﮔﺮ ﺗﺎ اﻳـﻦ
1
ﻟﺤﻈﻪ ﮔﺮﻣﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻇﺮف
11

ﮔﺮﻣﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ آب ﺑﺎﺷﺪ ،دﻣﺎي آب در اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﻨﺪ درﺟﺔ

J
J
 c JA = 4200و
ﺳﻠﺴﻴﻮس اﺳﺖ؟ )
kg.K
kg.K

24 (2

25 (1

( c ³¼Ã¹Ã¶¼²A = 900
32 (4

33 (3

 100 -102ﮔﺮم آب  20درﺟﺔ ﺳﻠﺴﻴﻮس 200 ،ﮔﺮم آب  30درﺟﺔ ﺳﻠﺴﻴﻮس و  200ﮔﺮم آب  40درﺟﺔ ﺳﻠﺴﻴﻮس
را در ﻇﺮﻓﻲ ﻣﻲرﻳﺰﻳﻢ .اﮔﺮ دﻣﺎي ﺗﻌﺎدل ﻧﻬﺎﻳﻲ  280Cﺷﻮد ،در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭼﻨﺪ ژول ﮔﺮﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ داده
ﺷﺪه اﺳﺖ؟ )

4200 (1

J
kg.0C

(c JA = 4200

6300 (2

8000 (4

8400 (3

 -103ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
 (1ﻧﻔﺘﺎﻟﻴﻦ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﮕﺎﻟﺶ دارد.
 (2ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر وارد ﺑﺮ ﻫﺮ ﺟﺴﻢ ،ﻫﻤﻮاره ﻧﻘﻄﺔ ذوب آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
 (3ﮔﺮﻣﺎي ﻧﻬﺎن ﺗﺒﺨﻴﺮ آب ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
 (4در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎده ،اﻧﺮژي دروﻧﻲ آن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ.

 -104ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﻳﻚ ﺟﺴﻢ ﺟﺎﻣﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻜﻦ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻲدﻫﻴﻢ .ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات دﻣـﺎي
اﻳﻦ ﺟﺴﻢ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ،ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﮔﺮﻣﺎ دادن ﺑﻪ ﺟﺴﻢ،
 25درﺻﺪ آن ذوب ﺷﺪه اﺳﺖ؟
دﻣﺎ)(0C

125 (1

b

c

200 (2

a
)t (s

225 (3

900

100

0

300 (4

 -105ﭼﻨﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻳﺦ ﺻﻔﺮ درﺟﺔ ﺳﻠﺴﻴﻮس را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ  0 / 8ﻟﻴﺘﺮ آب  250Cاﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺗﻌـﺎدل ،دﻣـﺎ
kJ
J
kg
,c JA = 4200
، ρ JA = 1000
 40Cﺑﺎﺷﺪ؟ )
kg
kg.K
m3
0 / 2 (1

0 / 25 (2

0 / 4 (3

 LF gÄ = 336و اﺗﻼف اﻧﺮژي ﻧﺪارﻳﻢ(.
0 / 5 (4
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 -106ﻗﻄﻌﻪ ﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﺟﺮم  100ﮔﺮم و دﻣﺎي  −32درﺟﺔ ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد را درون ﺣﻮﺿﭽﺔ آب ﺻﻔﺮ درﺟﺔ ﺳﻠﺴﻴﻮﺳﻲ ﻣﻲاﻧﺪازﻳﻢ.
1

ﺟﺮم ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻳﺦ در ﺗﻌﺎدل ﭼﻨﺪ ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ )  c gÄ = c JA ، LF = 80c JAو اﺗﻼف اﻧﺮژي ﻧﺪارﻳﻢ(.
2
20 (1

60 (2

120 (4

100 (3

 -107درون ﻇﺮﻓﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎوي آب و ﻳﺦ در ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل ﻗﺮار دارد .ﻗﻄﻌﻪ ﻓﻠﺰي ﺑﻪ ﺟﺮم  500gو دﻣﺎي  1200Cرا
داﺧﻞ ﻇﺮف ﻣﻲاﻧﺪازﻳﻢ .اﮔﺮ ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ 75 ،درﺻﺪ ﻳﺦ ذوب ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺟﺮم آب
kJ
J
، c q±Î = 840
درون ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ )
kg
kg.K

450 (1

750 (2

950 (3

 LF = 336و ﺗﺒﺎدل ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺪارﻳﻢ( .

1050 (4

 -108ﻇﺮف ﻋﺎﻳﻘﻲ ﻣﺤﺘﻮي  2720ﮔﺮم آب ﺻﻔﺮ درﺟﺔ ﺳﻠﺴﻴﻮس اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻘـﺪاري از آب ﺑﺨـﺎر
ﺷﺪه و ﺑﻘﻴﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﺦ ﺻﻔﺮ درﺟﺔ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﻣﻲﺷﻮد .ﺟﺮم ﻳﺦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﺪام اﺳـﺖ؟
Cal
Cal
 600و ﮔﺮﻣﺎي ذوب ﻳﺦ
)ﮔﺮﻣﺎي ﺗﺒﺨﻴﺮ آب،
g
g

2400 (1

320 (2

( 80
0/32 (4

2/4 (3

 -109درون ﻇﺮﻓﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از آب و ﻳﺦ ﺑﻪ ﺟﺮم  2kgﻗﺮار دارد ،ﻣﻘﺪار  1kgآب ﺑﺎ دﻣﺎي  620Cﻣﻲرﻳﺰﻳﻢ .اﮔﺮ
ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ،آب ﺑﺎ دﻣﺎي اوﻟﻴﺔ  620Cﻣﻘﺪار  218 / 4kJﮔﺮﻣﺎ از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت
ﺟﺮم ﻳﺦ ﻣﻮﺟﻮد درون ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ؟ )

J
kg.0C

J

 LF = 336 ، c JA = 4200و ﺗﺒﺎدل ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎ
g

ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺪارﻳﻢ( .

200 (1

400 (2

800 (4

600 (3

 100 -110ﮔﺮم ﻳﺦ ﺑﺎ دﻣﺎي  ( −20)0Cو  40ﮔﺮم آب ﺑﺎ دﻣﺎي  100Cرا ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .در اﻳـﻦ ﺻـﻮرت،
J
J
، c gÄ = 2 / 1
ﭘﺲ از ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻌﺎدل ،ﺟﺮم آب داﺧﻞ ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ )
g.K
g.K
J
و
g

(LF = 336

47 / 5 (1

57 / 5 (2

22 / 5 (3

32 / 5 (4
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c JA = 4 / 2

ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﭘﺮوژة ) - (7آزﻣﻮن  16اردﻳﺒﻬﺸﺖ

ﺻﻔﺤﺔ21 :

ﺷﻴﻤﻲ )(1

 20دﻗﻴﻘﻪ

آب ،آﻫﻨﮓ زﻧﺪﮔﻲ

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎً ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي ﺷﻴﻤﻲ ) ،(1ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻤﺎ در آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ از  10ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز
ﭼﻨﺪ از  10آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ

ﻓﺼﻞ  3از اﺑﺘﺪاي ﻣﺤﻠﻮل و
ﻣﻘﺪار ﺣﻞﺷﻮﻧﺪهﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن آﻳﺎ
ﮔﺎزﻫﺎ ﻫﻢ در آب ﺣﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؟
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  93ﺗﺎ 116

 -111ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﺪامﻳﻚ از ﻣﻮارد زﻳﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 (1اﺳﺘﻮن :ﺣﻼل ﺑﺮﺧﻲ ﭼﺮﺑﻲﻫﺎ ،رﻧﮓﻫﺎ
 (3اﺗﺎﻧﻮل :ﺣﻼل در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد داروﻳﻲ ،آراﻳﺸﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

 (2ﻫﮕﺰان :ﺣﻼل ﻣﻮاد ﻧﺎﻗﻄﺒﻲ و رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪة رﻧﮓ
 (4آب :ﺣﻼل ﻫﻤﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﻳﻮﻧﻲ

 -112ﻛﺪام ﻣﻮارد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
اﻟﻒ( ﮔﻼب ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ ﻫﻤﮕﻦ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎدة آﻟﻲ در آب اﺳﺖ.
ب( ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ.
پ( ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺲ ) (IIﺳﻮﻟﻔﺎت رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد.
ت( ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻚﻫﺎي ﺣﻞ ﺷﺪه در آب درﻳﺎي ﻣﺮده ﻛﻤﺘﺮ از درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اﺳﺖ.
 (3ب  -پ
 (2پ  -ت
 (1اﻟﻒ  -پ

 (4اﻟﻒ  -ت

 -113دو ﮔﺮم ﺳﺪﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ را در ﻧﻴﻢ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  0/9ﻣﻮﻻر ﺳﺪﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺣﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺪام اﺳﺖ؟
)  Na = 23 ,O = 16 , H = 1g.mol −1؛ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺳﺪﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ،ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد( .

0/9 (1

1/9 (2

0/1 (3

1 (4

 -114ﺑﺮاي ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن آب ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﺮ  0/75درﺻﺪ ﺟﺮﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .اﮔﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  400ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ،ﻏﻠﻈﺖ
ﻛﻠﺮ ﺑﻪ  2ppmﺑﺮﺳﺪ ،ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ آب اﺳﺘﺨﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ؟ )ﭼﮕﺎﻟﻲ آب اﺳﺘﺨﺮ را  1kg.L−1در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ(.
750 (1

1500 (2

3000 (3

6000 (4

 -115ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ،ﺗﻔﺎوت اﻧﺤﻼلﭘﺬﻳﺮي ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮات و ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻧﻴﺘﺮات در آب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد.
ب( اﻧﺤﻼلﭘﺬﻳﺮي ﻟﻴﺘﻴﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
پ( در دﻣﺎي اﺗﺎق و در آب ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ اﻧﺤﻼلﭘﺬﻳﺮي  0/19ﮔﺮم ،ﻛﻢ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ.
ت( در دﻣﺎي  250Cو در  100ﮔﺮم آب ،ﺟﺮم ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻴﺮ ﺷﺪة ﺳﺪﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮات از ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
4 (4
3 (3
2 (2
1 (1

 -116ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﻳﻮﻧﻲ زﻳﺮ ،ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي )اﻟﻒ() ،ب( و )پ( ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟
»ﺳﺪﻳﻢ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ  -ﺑﺎرﻳﻢ ﻛﻠﺮﻳﺪ  -آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻧﻴﺘﺮات  -ﺳﺪﻳﻢ ﻛﻠﺮﻳﺪ  -ﻟﻴﺘﻴﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت«
JA

اﻟﻒ( ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻠﻲ اﻧﺤﻼل ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎي ﻳﻮﻧﻲ ﻓﻮق در آب ﺑﻪ ﺻﻮرت A2B(s) ⎯⎯→ 2 A + (aq) + B2− (aq) :اﺳﺖ؟
ب( از اﻧﺤﻼل ﻫﺮ واﺣﺪ از ﻛﺪام ﺗﺮﻛﻴﺐ ،ﺗﻌﺪاد ﻳﻮنﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي آزاد ﻣﻲﺷﻮد؟
پ( آبﭘﻮﺷﻲ ﻛﺪامﻳﻚ از ﻳﻮنﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ ﻛﻠﺮﻳﺪ در آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻜﻞ روﺑﻪرو اﺳﺖ؟
 2 (1ـ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻧﻴﺘﺮات ـ Cl −

 2 (2ـ ﻟﻴﺘﻴﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت ـ Cl −
 3 (3ـ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻧﻴﺘﺮات ـ Na +
 3 (4ـ ﻟﻴﺘﻴﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت ـ Na +

 -117اﮔﺮ ﻣﻘﺪاري از ﻣﺎدة …… در ﻳﻚ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد…… ،
 (1آب ـ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي  O3در ﻣﻴﺪان ﺟﻬﺖﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 CO2 (2ـ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎ از ﺳﻤﺖ اﺗﻢ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.
 SO3 (3ـ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي آن در ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.
 NH 3 (4ـ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎ از ﺳﺮ اﺗﻢﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
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ﺻﻔﺤﺔ22 :

 -118ﻣﻘﺪار  10ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮل از ﻳﻮن  Ca2+در ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم آب درﻳﺎ وﺟﻮد دارد .ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در آب درﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﭼﻨﺪ  ppmاﺳﺖ؟ اﮔﺮ اﻳـﻦ
ﻳﻮن از اﻧﺤﻼل ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻧﻴﺘﺮات در آب ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،درﺻﺪ ﺟﺮﻣﻲ ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب درﻳﺎ ﻛﺪام اﺳـﺖ؟ )ﮔﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎ را
ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ؛ ( N = 14,O = 16 ,Ca = 40 : g.mol −1
0 / 8 − 400 (1

0 / 124 − 0 / 2 (2

0 / 124 − 400 (3

0 / 8 − 0 / 2 (4

 -119ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻴﺮﺷﺪة ﻧﻤﻚ  Xﻛﻪ ﻧﻤﻮدار اﻧﺤﻼلﭘﺬﻳﺮي آن ﺑﺮﺣﺴﺐ دﻣﺎ ﺑﻪﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ .در دﻣـﺎي  800Cﻛـﺪام اﺳـﺖ؟ )ﭼﮕـﺎﻟﻲ
اﻬﻧﺤﻠﺎلﭘﺬﺮي

ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﻦ دﻣﺎ را  1 / 33g.mL−1در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ(X = 60g.mol −1 ) (.

5/5 (1

) ( 100
g
gH2O

X

15/5
12

16/5 (2
4/13 (3
دﻣﺎ )(0C

12/4 (4

5
20 30

 -120ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ ﺑﺮاي ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮدن ﻋﺒﺎرت )اﻟﻒ( و ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺮاي ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮدن ﻋﺒﺎرتﻫﺎي )ب( و )پ( در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮل آب ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ …… ﻣﻮﻟﻜﻮل آب دﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﻴﺪروژﻧﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ.
ب( در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺦ ،اﺗﻢﻫﺎي …… در رأس ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي ﺷﺶ ﺿﻠﻌﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
پ( ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺎز ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻮﻧﻮﻛﺴﻴﺪ …… ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
 2 (1ـ ﻫﻴﺪروژن ـ ﺳﺨﺖﺗﺮ

 4 (2ـ اﻛﺴﻴﮋن ـ آﺳﺎنﺗﺮ

 4 (3ـ ﻫﻴﺪروژن ـ آﺳﺎنﺗﺮ

 2 (4ـ اﻛﺴﻴﮋن ـ ﺳﺨﺖﺗﺮ

 -121ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
• ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻴﺪروژندار ﮔﺮوه  ،17ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻴﺪروژندار ﮔﺮوه  15ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺪد ﺟﺮﻣﻲ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
• اﻧﺤﻼلﭘﺬﻳﺮي ﮔﺎز  O2در آب در دﻣﺎي  273ﻛﻠﻮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻣﺎي  200Cاﺳﺖ.
• در ﻓﺸﺎر ﻳﻚ اﺗﻤﺴﻔﺮ و در دﻣﺎي  ، 250Cاﻧﺤﻼلﭘﺬﻳﺮي ﮔﺎز  NOدر آب ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﻄﺒﻲ ﺑﻮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻧﺤﻼلﭘﺬﻳﺮي ﮔﺎز  CO2اﺳﺖ.
• در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن اﻧﺤﻼلﭘﺬﻳﺮي ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن در آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آب درﻳﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

 -122اﮔﺮ اﻧﺤﻼلﭘﺬﻳﺮي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻧﻴﺘﺮات در آب در دﻣﺎي  400Cﺑﺮاﺑﺮ  60gﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ دﻣﺎ  150ﮔـﺮم از آن را در  300gآب ﺣـﻞ
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ ……
 (1ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻴﺮﺷﺪه از آن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 (2اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل  30ﮔﺮم آب اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻴﺮﺷﺪه ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ.
 (3اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ  50ﮔﺮم آب و  30ﮔﺮم ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻴﺮﺷﺪه ﻣﻲﮔﺮدد.
 (4اﮔﺮ از ﺣﺠﻢ آب در اﺛﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ  50ﮔﺮم ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻴﺮﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 -123ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻫﮕﺰان از ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻓﺮاوانﺗﺮﻳﻦ و راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﺣﻼل در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
ب( ﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻧﺎﻗﻄﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﮕﺰان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﻼل آﻟﻲ ﺣﻞ ﺷﺪه و ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻨﻔﺶ رﻧﮓ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ.
پ( ﮔﺸﺘﺎور دو ﻗﻄﺒﻲ اﻏﻠﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻛﺮﺑﻦ و ﻫﻴﺪروژن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰ و در ﺣﺪود ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.
 (1ﺻﻔﺮ

1 (2

2 (3

www.kanoon.ir

3 (4

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﭘﺮوژة ) - (7آزﻣﻮن  16اردﻳﺒﻬﺸﺖ

ﺻﻔﺤﺔ23 :

 -124ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( راﺑﻄﺔ اﻧﺤﻼلﭘﺬﻳﺮي ﻳﻚ ﮔﺎز در آب ﺑﺎ دﻣﺎي آن در ﻓﺸﺎر ﺛﺎﺑﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻨﺮي ﺑﻴﺎن ﻣﻲﺷﻮد.
ب( ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺣﻞ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻘﺎط ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
پ( ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﻛﻪ داراي  O2و  NOﺣﻞ ﺷﺪه در ﺧﻮد اﺳﺖ 5atm ) ،ﺗﺎ  2atmدر دﻣﺎي ﺛﺎﺑﺖ( ،ﻣﻘﺪار  NOآزاد ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ از
 O2آزاد ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
O
||

ت( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﻼلﭘﺬﻳﺮي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  C2 H5OHو  CH 3 CCH 3در آب ،ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻴﺮ ﺷﺪهاي از اﻳﻦ دو ﺗﺮﻛﻴﺐ در آب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد.
1 (1

3 (2

 (4ﺻﻔﺮ

2 (3

 -125ﻛﺪام ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﻗﺪرت ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﻴﺪروژﻧﻲ :آب  -اﻟﻜﻞ < آب ـ آب
BaSO4 KÃ¨oU nj Âº ¼Ä kº ¼ÃQ Á»oÃº + H2Onj Âº r»nkÃÀkº ¼ÃQ Á»oÃº
 (2ﻧﻴﺮوي ﺟﺎذﺑﻪ آب ﺑﺎ ﻳﻮنﻫﺎي > BaSO4
2
 (3ﻧﻴﺮوي ﺟﺎذﺑﻪ ﻳﻮن ـ دو ﻗﻄﺒﻲ < ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﻴﺪروژﻧﻲ
MgSO4 KÃ¨oU nj Âº ¼Ä kº ¼ÃQ Á»oÃº + H2Onj Âº r»nkÃÀkº ¼ÃQ Á»oÃº
 (4ﻧﻴﺮوي ﺟﺎذﺑﺔ آب ﺑﺎ ﻳﻮنﻫﺎي > MgSO4
2

 -126در ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از آب درﻳﺎ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﻘﺪار ﮔﺎز ﻛﻠﺮ ﺣﺎﺻﻞ از  10ﺗﻦ آب درﻳﺎ ﺑﺮاﺑـﺮ  20ﻟﻴﺘـﺮ اﺳـﺖ .درﺻـﺪ
ﺟﺮﻣﻲ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻛﺮﺑﻨﺎت در آب درﻳﺎ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ )  = 1g.mL−1ﭼﮕﺎﻟﻲ آب درﻳﺎ؛ ﺣﺠﻢ ﻣﻮﻟﻲ ﮔﺎزﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣـﺎﻳﺶ  25mol.L−1اﺳـﺖ؛
ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻛﺮﺑﻨﺎت وﺟﻮد دارد؛ (O = 16 ,C = 12,Mg = 24 : g.mol −1

6 / 72 × 10−2 (1

1 / 344 × 10−2 (2

6 / 72 × 10−4 (3

1 / 344 × 10−4 (4

 -127ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 HCl (1آﺳﺎنﺗﺮ از  F2ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻲﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻗﻮيﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  F2دارد.
 (2ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎدهاي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد ،در ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺟﻬﺖﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 (3اﻛﺴﻴﺪﻫﺎي ﻛﺮﺑﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺟﻬﺖﮔﻴﺮي ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ.
 (4ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي ﻣﺎدهاي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻼل رﻧﮓ و ﻻك اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﻴﺪروژﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي آب را دارد.

 -128اﮔﺮ  200ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻴﺮﺷﺪه ﺳﺪﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﺑﺎ ﭼﮕـﺎﻟﻲ  1 / 12g.mL−1ﺑﺘﻮاﻧـﺪ  0 / 3ﻣـﻮل ﺳـﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ اﺳـﻴﺪ را ﻣﻄـﺎﺑﻖ واﻛـﻨﺶ
ﻣﻮازﻧﻪﻧﺸﺪة زﻳﺮ ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨﺪ ،اﻧﺤﻼلﭘﺬﻳﺮي ﺳﺪﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق ،ﻛﺪام اﺳﺖ؟ ) (H = 1,O = 16 , Na = 23 : g.mol −1

6 (1

12 (2

24 (3

)H2SO4 (aq) + NaOH(aq) → Na2SO4 (aq) + H2O(l
48 (4

 -129ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ،ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ،وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻣﻮارد اﻟﻒ ،ب و پ را دارﻧﺪ؟)ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ(.
اﻟﻒ( ﻣﺎده ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪه وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ب( ﻧﻴﺮوي ﺟﺎذﺑﻪ ﻳﻮن -دو ﻗﻄﺒﻲ در ﻣﺤﻠﻮل وﺟﻮد دارد.
پ( ﮔﺸﺘﺎور دو ﻗﻄﺒﻲ ﺣﻼل  μ  0و ﮔﺸﺘﺎور دو ﻗﻄﺒﻲ ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪه  μ = 0اﺳﺖ.
 (1اﺗﺎﻧﻮل در آب ـ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت در آب ـ ﻳﺪ در آب
 (2ﻧﻤﻚ ﺧﻮراﻛﻲ در آب ـ ﺑﺎرﻳﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت در آب ـ ﺷﻜﺮ در آب
 (3اﺳﺘﻮن در آب ـ ﻧﻤﻚ ﺧﻮراﻛﻲ در آب ـ ﻳﺪ در ﻫﮕﺰان
 (4ﻳﺪ در ﻫﮕﺰان ـ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺧﻮدرو ـ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت در آب

 -130ﻛﺪام ﻣﻮارد از ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
اﻟﻒ( در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ،درﺻﺪ ﺟﺮﻣﻲ ﮔﺎز  O2ﻛﻤﺘﺮ از درﺻﺪ ﺟﺮﻣﻲ ﮔﺎز  CO2در  100ﮔﺮم آب اﺳﺖ.

ب( در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺤﻼلﭘﺬﻳﺮي ﮔﺎزﻫﺎي  CO2 ، NOو  O2در آب ،ﺑﻪﺻﻮرت O2 < CO2 < NO :اﺳﺖ.
پ( ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ،ﺟﺮم ﮔﺎز  N2ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻴﺮ ﺷﺪه آن ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ت( اﻧﺤﻼلﭘﺬﻳﺮي ﮔﺎز  CO2در دﻣﺎي  200Cو ﻓﺸﺎر ﻳﻚ اﺗﻤﺴﻔﺮ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  0 / 126ﮔﺮم اﺳﺖ .ﺟﺮم ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻴﺮ ﺷﺪة ﺣﺎوي  100gﺣﻼل از آن ،در
دﻣﺎي  500Cﺑﻴﺸﺘﺮ از  100 / 126ﮔﺮم اﺳﺖ.
» (2پ«» ،ت«
» (1اﻟﻒ«» ،ب«

» (3اﻟﻒ«» ،پ«

» (4ب«» ،ت«

