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 گوييزمان پاسخ شمارة صفحه شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس عنوان

مي
عمو

  

  دقيقه10  3 101 )1فارسي (
  دقيقه25  20115(طراحي + آشنا))1عربي زبان قرآن (

  دقيقه10  10318 )1دين و زندگي (
  دقيقه15  10419 )1(بان انگليسيز

صي
صا

اخت
  

  دقيقه30  10  51  20(طراحي + آشنا))1رياضي (
  دقيقه20  207114 )1شناسي (زيست

  دقيقه35  209117 )1فيزيك (
  دقيقه20  2011121 )1شيمي (

   
 

  طراحان
  نام طراحان نام درس

  محمد نوراني   -افشين كياني -يرزاق ديعبدالحم -سعيد جعفري  )1(فارسي و نگارش
  مجيد فاتحي -خالد شكوري -محمدحسين رحيمي -محمد داورپناهي  )1عربي زبان قرآن (

  احمد منصوري   -شعيب مقدم -كبيرمرتضي محسني -فاطمه فوقاني -عليرضا ذوالفقاري زحل  )1دين و زندگي (
  سعيد كاوياني -نژادساسان عزيزي -مهدي شيرافكن -اميررضا احمدي  )1(زبان انگليسي

  مهدي براتي -سجاد داوطلب -زادهفرشاد حسن -علي ارجمند -حميدرضا سجودي -حسن اسماعيلي -علي فارسي -علي سلماني -وهاب نادري  )1رياضي (

حسـن   -اميررضـا بوانـاتي    -محمـود  علي وصـالي -سعيد شرفي -طاهرخانيعلي -آالن فتحي -امين بيگدليمحمد -امين ميريمحمد -محمدرضا گلزاري  )1شناسي (زيست
  فرداميرحسين بهروزي -اكبريليدا علي -نشتايي  محمد

  )1فيزيك (
 -دارانـي  شهرام احمدي -سعيد نصيري -احسان ايراني -سيدهصادق ماممحمد -نسبعبدالرضا اميني -مجتبي كاوياني -مصطفي كياني -زهره آقامحمدي

  محمد گودرزي -شهرام آموزگار -زادهمهدي ميراب -كاظم منشاريمحمد -محمد قدس -نوريعلي ميرسيد -معصومه عليزاده -پيمانمحمد راست

محمدرضـا   -علـي مجيـدي    -هزواررسول عابديني -دامنطاهر خشك -سحاب اعرابيسيد -پوراحمدرضا جشاني -نژادمحمد فالح -حسن رحمتي كوكنده  )1شيمي (
  عبدالرشيد يلمه -پورمبينا شرافتي -ميالد دهقان -امير حاتميان -االسالميميالد شيخ -كامران جعفري -يوسفي

 

 

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

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

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

  ارجمنديمجتبي خليل  سجاد محمدنژاد -محمدي ـ علي مرشدمهرداد ملوندي ـ عاطفه خان  حسين حاجيلو  )1رياضي (
  مهسا سادات هاشمي  سادات رفيعيكيارش- فرد ياميرحسين بهروز- فربري ـ آرين امامياكليدا علي  محمدرضا گلزاري  )1شناسي (زيست

  محمدرضا اصفهاني  بوانيانزابي ـ محمدپارسا مساحزهره آقامحمدي ـ بابك اسالمي ـ امير محمودي  كفشحميد زرين )1فيزيك (
  الهه شهبازي  نژاداميرحسين حسن -عبادينژاد ـ سروشفرد ـ ايمان حسينسيدعلي موسوي  علي علمداري  )1شيمي (

 
 

  گروه فني و توليد
محيا اصغري  اختصاصيمدير گروه

عليرضا خورشيدي  اختصاصيمسئول دفترچه
اميرحسين رضافر  مدير گروه عمومي

آفرين ساجدي  مسئول دفترچه عمومي
ليال عظيمي  آراءو صفحهنگارحروف

  مقدم / مسئول دفترچه اختصاصي: الهه شهبازي / مسئول دفترچه عمومي: فريبا رئوفيار شيروانيمدير گروه: مازي  گروه مستندسازي
حميد محمدي  ناظر چاپ

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

 021 -6463تلفن:   -923قالب بين صبا و فلسطين پالكدفتر مركزي: خيابان ان

  دقيقه165مدت پاسخگويي: 130تعداد سؤال دهم تجربي:  
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 چند واژه درست معنا شده است؟-1

/  وش: کدخدا / خواجه جا: موضع/  دارایي: مایه/ آهني  ةکاس خرد / قَهر: خشم / تَلطََّف: مهرباني / طاس: / جولقي: درویش / سفاهت: بي ها سایهاشباه: »

 «بازرگان و تاجرسوداگر: 

تا هشت( 4 تا شش( 3 ( نه تا 2 ( هفت تا1

 معنا شده است ؟  تنادرسچند واژه -2

 ،«سللساس: منللت»، «زنلوللله: جَالجِلل » ،«عجیلل : طُر لله» ،«لجللو : خللودرو»،«بداندیشللي: بدسلللا »، «مسلللم داشللپذ: فلل یر پذ   »

 « ابدا : مردان کام » ،«ندامت: فشیماني»

دو  (4 چهار (3 سه (2 یک (1

 ؟امالیي وجود دارد غلطدر کدام بیت، -3

 فلللم طمننینللله اسلللت و هملللت فلللا ( 1
 

 خلللللا  ةانلللللد تلللللو را ز خطَّللللل بره 
 

 گشلت ملپفلت   چشم از غرور اگرچله نملي   ( 2
 

 اثللر نبللود عجللن نلللاه  سللری مللذ بللي    
 

 ایایللذ چنللیذ م لل و  وافللم مانللده   ( 3
 

 ای رانلللدهخانللله کنلللده دون و گلللردون    
 

 مرا که آتش د  ملرده ز آ  کیلد  سلود   ( 4
 

 سان خیند از قریهلة خلام      دیث ف په چه 
 

 ؟است مپفاویها  با دیلر گنینه در کدام گنینه« را»نوع -4

 نللامي مللا را گلل ر ندادنللد  در کللوی نیللک( 1
 

 قضللا را دهفسللندی تیییللر   گللر تللو نمللي    
 

 خللدا را بللر آن بنللده ب شللایش اسللت   ( 2
 

 کلله خللل  از وجللودش در آسللایش اسللت    
 

 کملللان را بمالیلللد رسلللپم بللله چنللل  ( 3
 

 تیلللر خلللدن   هبللله شسلللت انلللدر آورد  
 

 په راه رااز بم که غم بله سلینة ملذ بسل   ( 4
 

 دیلللر مجللا  آمللد و شللد نیسلللت آه را    
 

  کدام است؟  ترتی  بههای زیر، زمان ا عا   در عباری-5

«داد. ای از ماهم را مي هفپه ه خبر نداشت که بانک،  قط هنینةنیازم کني. بیچار دلَّا  جوان ای ، فیام  رسپاده بود که باید بي»

ي اسپمراری( ماضي ساده، مضارع مسپمر، ماضي مسپمر، ماض1

 ( ماضي بعید، مضارع الپنامي، ماضي مسپمر، مضارع اخباری2

 ( ماضي نقلي، مضارع اخباری، ماضي ساده، ماضي اسپمراری3

 ( ماضي بعید، مضارع الپنامي، ماضي ساده، ماضي اسپمراری4

 

(1)فارسی 
دقيقه 11

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

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

گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟ هدف
 برای آزمون امروز 01گذاری چند از  هدف آزمون قبل 01چند از 

  

 


ادبيات داستانی 

 )طوطی و بقّال، درس آزاد، خسرو(

 121تا  111های  صفحه

سؤال( 818( )1کتاب جامع فارسی ) 061تا  863سؤاالت 
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 .…گنینة بیت  جن بهها صحیح است  های داخ  کمانک همة گنینه آرایه-6

 دیلللدع سلللعدی  للل ر کنیلللد ز بلللاران( 1

 

 گر فیوستد که قطره سی  شود چون به یک 

 

 تش یص( -)تمثی  

 سرشت چشم  ا ظ زیر بام قصر آن  وری( 2

 

 االنهلار داشلت   هلا   شیوع جنَّلای تجلری تحپ    

 

 مراعای نظیر( -)تضمیذ 

 اگللر از کمنللد عشللقت بللروم کجللا گریللنم( 3

 

 تو زنلدان  تو بند است و  یای بي که خالص بي 

 

 اد(تض -)تشبیه 

 آن ماه مجلم را یاال ای باد شبلیری بلو( 4

 

 تو آزادی و خلقلي در غلم رویلت گر پلاران    

 

 تضاد( -)تش یص 

درست است؟  چند بیت کامالً مقاب های  آرایه-7

 الف( سیف  رغاني چو سعدی نند آن دلبر س ذ

 

 یبر  رسپي زر به معدن مي دُر به دریا مي 

 

 (تناس  - تضمیذ)

 ز جان مقدس در تذ خاکي ( مجو آرامش ا

 

 آید که خودداری ز دست گوهر غلطان نمي 

 

 (تش یص - تضاد)

 کشان گ ر کذ پ( یوسف رخا ز چشمم دامذ

 

 تللا دیللده را نسللیمي زان فیللرهذ درآیللد 

 

 تشبیه( - تناس )

 عش  با خودی بله سلفر    یمرا ببر ا ایی( ب

 

 ببلر  شیو ملرا ز خلو    ریل بل شیز خو مرا 

 

 (تمثی  - تش یص)

 ( چهار4 ( سه3 ( دو 2 ( یک1

به هم نندیک است. …گنینة  جن بهها  مفهوم همة گنینه-8

 زار درونهللنار دانلله بللری پم بلله شللوره   ( 1

 

 ولللي چلونلله از ایللذ کاشللپه بللار بللردارم    

 

 دریللا از این لله چللو  صلل  درو رسللید   ( 2

 

 نلله گنللدمي بلله منرعلله بللود و نلله انبللارم    

 

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

 

  ، کلي بلود فشلیماني   در قمار عشل  ای د  

 

 از زنلللللدگانیم گلللللله دارد جلللللوانیم   ( 4

 

 شللللرمندع جللللواني از ایللللذ زنللللدگانیم 

 

 مشپر  است.هم  اب …گنینة  جن بهمفهوم همة ابیای -9

 کلللي توانلللد شلللد دریلللذ راه خلیللل    ( 1

 

 عن بللللوی مبللللپال هللللم سللللیر فیلللل  

 

 از سللن  نیللن آینلله زایللد ولللي کجاسللت ( 2

 

 آن صللفای تللذ و فللاکي جبللیذ  در سللن  

 

 نیست بر ذرّای ی سان فرتو خورشید  یض( 3

 

 لیک باید جوهر قاب  کله گلردد لعل  نلا     

 

 معر للت زیللذ جللا تفللاوی یا پلله اسللت   ( 4

 

 ایللذ ی للي محللرا  و آن بللت یا پلله اسللت  

 

معنایي بیشپری دارد؟ قاب ت« ایمللل ری/ کآ پا  نعمللللپم شد ز ایدر یا  :گفت يو م کند يبرم شیر»کدام بیت با بیت  -11

 یازان کله جلانم داده    ایش ر درگاهت خدا( 1

 

 یا لد اسلت آنلم داده    يا نون که بل  نعمت 

 

 سللت ي اشناسللدوام دولللت انللدر  لل    ( 2

 

 اسللللت ينعمللللت انللللدر ناسساسلللل زوا  

 

 داند کسي در عش  قدر درد و محنت را نمي( 3

 

 قلدر نعملت را    کند بي که اسپمرار نعمت مي 

 

 ت دنیللللا نمانللللد بللللا کسللللان نعملللل( 4

 

 و شلللاهي هلللم نمانلللد جلللاودان    عملللر 
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  (05 - 00) من أو إلی العربّیة:عيِّّن األصّح و األدّق في الجواب للّترجمة  

 :﴾كْن ال تشُعُرون ولال تُقوُلوا لِّمن ُيْقتُل فِّي سبيل َّللاهِّ أمواٌت بل أحیاٌء  و ﴿ -11
 !دانید اند اما شما نمي مرده نلویید بل ه زنده شوند، د کشپه ميو به کساني که در راه خداون (1

 !دانید اند اما شما نمي شدند، بل ه زنده و مرده نلویید به کساني که در راه خداوند کشپه مي (2

 !دانید اند ولي شما نمي کنند مرده نلویید بل ه آنان زنده و به کساني که در راه خداوند مبارزه مي (3

 !دانید اند اما شما نمي گویید بل ه زنده شوند مرده نمي ساني که در راه خدا کشپه ميو به ک (4

!«:ُینتخب أفضل التالميذ لمسابقة ُاخری فی المرحلة الثانیة ة فی مدرستنا کّل عام وّیمتنعقد المسابقات العل» -12
 شوند! رای مسابقة دیلری در مر لة دوم انپ ا  ميآموزان ب شود و برتریذ دانش در مدرسة ما هر ساله مسابقای علمي برگنار مي (1

 شدند! دوم انپ ا  ميمر لة دیلری در مسابقة آموزان برای  شد و برتریذ دانش در مدرسه هر ساله مسابقای علمي برگنار مي (2

 شوند! م انپ ا  ميدو مر لةدیلری در مسابقة آموزان برای  شود و برتریذ دانش ما هر ساله مسابقاتي برگنار ميمدرسة در  (3

 شدند! انپ ا  مي مر لهدیلری در دو مسابقة آموزان برای  شد و برتریذ دانش ما هر ساله مسابقای علمي برگنار مي مدرسةدر  (4

 :عيِّّن الّصحیح -13
ٌمنٌأْلفٌعابدٌ ٌعالٌم (1  !کننده بهپر است رساند از هنار عبادی با علمش سود ميکه دانشمندی  :!ُينَتَفُعٌبعلمهٌخير 

 !اند وارد کذ ر مپت مرا در میان بندگانت که شایسپه با و :﴾أدِخلنيٌبرحمتَكٌفيٌعبادكٌالصالحينٌو﴿ (2

ٌوٌترضى( 3 ٌمليحٌكماٌُتحبُّ  !شدی توصیف کردم طور که تو دوست داشپي و راضي مي نم ي را همانهر با :!وصفُتٌُكلَّ

 !ای مانند آن است بدی و سنای یک بدی، :﴾وٌجزاءٌَسيِ ئةٌَسيِ ئةٌِمثلها﴿( 4

 : الخطأ عّينِّ  -14
َُمَهنِدسٌِبِــٌٌالـمشِرفٌٌُيـَيأتٌوٌٌَِبالـمشِرفٌٌَِيتَِّصلٌٌُاِِلسِتقبالٌٌَِمسؤولٌُ( 1 ـياَةٌٌِ  مهنلدس  بلا  داخللي  ریملد  و ردیگ يم تماس يداخل ریمد با رشیف  مسئو  :!الصِ 

 !دیآ يم راییتعم

 .آورد ها بیرون مي نان را از تاری يخداوند مؤم :ُيخِرُجٌهللُاٌالمؤمنينٌمنٌالظلمات (2

 ند!کن مي شیون ها النه در برم ش ایت فرندگان به اگر :اْلُوَکناتٌفيٌَُْحنٌٌَرٌِيالطٌٌَّیإلٌٌََشَکْوتٌٌُإنٌْ( 3

ٌَحوَلٌُطُرِقٌتقوَيةٌِأََصُحَکٌِبِقٌر( 4  تلو  زیلرا  ،کلنم  مي نصیحت  ا ظه تقویت های اهر دربارع کپابي خواندن به را تو :!ِِلََّـَکٌکثيـُرٌالنِ سـيانٌٌِالذاِکَرةٌٌِاءِةٌکتاب 

 ! راموش اری خیلي

 لصحیح فی التعریب:عّين ا -15
 «!شود جو ميو ها جست زندگي در تاری ي ةگاهي چشم»

الحياةٌفیٌالظلمات!ٌينبوعتَُّشٌَفٌيٌُ(2ٌ  ُتفتِ ُشٌعينٌالحياةٌفیٌالظالم!( 1
ٌالحياةٌفیٌالظلمات!ٌنبوعيقدٌُتفتِ ُشٌ( 4 قدٌُتفتَُّشٌعينٌالحياةٌفیٌالظلمات!( 3
ٌ
ٌ

دقيقه 25(1، زبان قرآن )عربی
 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف

 خود را بنویسید: 01ز گذاری چند ا ، هدفعربیهای درس  گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
 توانید پاسخ صحیح بدهید؟ سؤال به چند سؤال می 01از هر 

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

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

 


 یا مَن فی البِحارِ عَجائبُهُ 
 الفارِسیِّ فی األدبِالتَّلميعِصِناعةُ

اسمُ والفاعِلِ+ اِسمُ متن درس
 المُبالَغةِو اسمُالمَفعولِ

 19تا  08های  صفحه

سؤال( 812( )1کتاب جامع عربی، زبان قرآن ) 629تا  813سؤاالت 
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 :فرداتعن الـمُ  الخطأ نِّ ـعيِّّ  -16

ـيٌَکماٌَتشاُءٌ( 1 اسمٌفاعل ← :﴾َجنَِّةٌالنَّعيمٌٌَِوَرَثـةٌَِوٌاجَعلنيٌِمنٌ﴿( 2  َعـدٌو ← مفردهٌ!:يُعداتـَأِحبَّتيٌَهَجرَو

يَّةٌِبِجواِرٌالـِبحاِرٌَوٌالـُمحيطاتٌٌِشـاِطئال( 4ٌأقـتـَربٌُ ← همترادفٌ!:َأدَوَأخاُفٌِمنَكٌَوٌَأْرجوٌَوٌَأْسَتغيُثٌَوٌ( 3 ٌالـَشـواِطئ ← )َجمُعُه(ٌ!:ِمنَطَقةٌَبرِ 

: لفاعلل سمانِّ إ هیف سیل ما نّيع -17

ٌاِلسماَکٌَليَستٌُمَتَعلِ َقةاٌبالـمياِهٌالـُمـج( 2ٌ!ُمَطهراٌاٌسائالٌاٌُتفِرزٌٌُِبُغَددٌ ٌَمملوءٌ ٌالـِقط ٌٌِِلسانٌُ (1 اِورِة!الَغريُبٌفيٌاِلمِرٌأنَّ

بـونٌُمـ (4ٌياٌزميلی!ٌجاِلِسٌاِلخياَرٌکماٌُيريدهٌواِلـداک! (3 ٌ!حَتـرمـونٌعندٌالـُمـعلميـنٌَالطُّالُبٌالـُمؤدَّ

 :على كثرة صفة   عيِّّن ما فیه اسم یدل   -18

 !عارٌَضٌاِلسخف ٌِماُلٌِمنٌالحكومِةٌأنٌتٌُطلَبٌالعٌُ (2ٌ!أََشَدٌالُسياُحٌشعرااٌرائعااٌِلصدقائيٌفيٌالقطارٌِ (1

ٌكبيرٌةٌوتعيُشٌَباتاتٌكثيرةٌٌفيٌالفلواِتٌِل (3 مٌالُغيوبٌِ (4ٌ!حيواَات  ٌَعال  ٌَرِبیٌَيْقِذُفٌِبالَحقِ   !ُقلٌإنَّ

 :فیه نون الوقاية لیسن ما عّي -19

نیٌکثيراٌاعند( 1  !ياٌطالبةٌارفعیٌيدکٌعندماٌتريدينٌأنٌتسألی( 2ٌٌ!یٌأصدقاءٌاساعدهمٌوٌيساعدَو

 !فنیٌُامیٌعلیٌالضيوفٌفیٌالضيافةرٌ ُتعٌَ( 4ٌ!وسٌالحياةٌمنٌخاللٌکالمهعلَّمنیٌمعلمیٌدٌر( 3

 رفة أو الوسيلة أو اآللة؟علی الحِّ  ال یدلن اسم المبالغة عّي -21

ٌ!مبدعٌاِلشياءٌالجديدةٌوٌَقٌتالميذٌفیٌصفناٌخاٌلالاحدٌ( 2ٌ!ةٌبالشمسٌصالخاٌالنظَّارةمنٌٌاستفْدتٌٌُفیٌالسفر( 1

ٌ!ةدبسيارتناٌإلیٌالمناطقٌالباٌرٌَاافٌرس( 4ٌ!عٌلناٌَافذةٌحديديةادٌصنصديقٌحدٌ ٌکانٌلنا( 3
 

  ﴿ُهو  اّلذي خلق  لُکم ما في اأْلرضِّ جمیعًا﴾: -21
 او برای شما از خا  آ ریده شد!  همه چین به وسیلة (2 آنچه را در زمیذ است برایپان آ رید! ةاو کسي است که هم( 1

 او آن کسي است که هملي شما را از خا  آ رید!( 4 !ذ را خل  کرداو کسي است که همة موجودای زمی( 3

«:من الّطفولة! ُفُهُجل  کنُت أعرِّ اليوم وقع نظري علی ر » -22
 شناخپم! نلاهم امروز به مردی ا پاد که از کودکي او را مي (2 امروز چشمم به ش صي ا پاد که در کودکي با او آشنا شدم!( 1

 نلاهم به  ردی ا پاد که هنلام کودکي او را شناخپه بودم!( 4 از دوران کودکي با هم آشنا بودیم!امروز مردی را دیدم که ( 3

23- : ُب الّتوضیحاتِّ   عّين کلِّمًة ُتناسِّ

ٌُيْصَنُعٌِمْنُهٌاْلُخْبُز:ٌالَعجينٌٌٌٌٌ (2ٌٌِبدايُةٌالنَّهاِر:ٌالَعشيةٌٌٌ( 1

ٌ:ٌِمفتاحاجةٌََيفَتُحٌالزج( 4ٌٌ:ٌُمرِسلٌََقوُلٌِلَمْنٌُيْرَسلٌُ( 3

  ؟أی  مجموعة کّلها اسم المفعول -24

رمٌٌُ-ُمحَتَرمٌ-ُمحاَفظ (2ٌٌَعلُمشٌٌْ-َمنُصورٌ-ُمخِلص( 1 ٌٌٌَصوَّ

مٌ-ُمجاِهد( 4ٌٌَمجُروحٌ-ُمسَتعِمرٌ-ُمدرِ س( 3 ٌُمخَرجٌ-ُمَقسَّ

سؤاالت آشنا -( 1، زبان قرآن )عربی
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  للفراغ: غير المناسبعّين الحرف  -25

ٌِمنٌهناٌ...ٌهناک!:ٌ)إلی( (2ٌٌٌٌيکُتُبٌأکَثُرٌالتالميذٌ...ٌالقلمٌاِلزَرق!:ٌ)َکـ(ٌٌ( 1

ٌَسأَلنيٌمديُرٌالمدَرسِةٌ...ٌــک!:ٌ)عن(( 4ٌــــُهٌذاکرةٌقوية!:ٌ)َلـــ(ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ... (3

 :(01 - 62) إقرأ النّّص التّالي ثمَّ أِجب عن األسئلة بدقٍّة 

د مْن یْنُظر» ـ إلی حیاةِّ النهْملةِّ ُيشـاهِّ ْ نـهُ مـا تْصـديُقُه ص  ـْيء  يفـوُق و  ُر علـی حْمـلِّ    ـغيرُة تــْقدِّ ـرُة الصه ِِّ الحش  ـي   ْعٌب. هـذِّ خْمسـين  مـرهًة! هِّ

واء  البارد  و نوافِّ  ُل اْله  ا نوافِّذ في أْسفلِّها ُتْدخِّ واُمهندسٌة تصنُع ُبيوتًا تحت  اأْلْرضِّ بِّمهار ة و تْجعُل له  !  ذ في أْعالها ُتْخرُِّج اله   ء  الحاره

ن  و إ راعةِّ نباتات  ُثـمه يْحُصُدها و يْخُزُنها في مخا ِّ ن  النهْملِّ بِّزِّ ْطحِّ اأْلْرضِّ و  اْلُحبوب  ْن يْشُعر بالرطوبةِّ ُيْخرِّجْ بِّالتهأکيدِّ يقوُم نْوٌع مِّ إلی س 

ْمسِّ حّتی ُتجفهف. و أْيضًا نْوٌع آخ  ه  یْبُسْط ْوءِّ الشه ـ  بِّـهِّ ا تْحت  ض  قِّ اْلُمقـوهی ُیْنشِّ ر  ـن  اْلـو  ُل اْلُعْشـب  إلـی نـْوع مِّ ٌص ُيحوِّ ُر کیمیاويٌّ ُمتخصِّّ

ْندسیهًة جميلًة!  «أْ کااًل هِّ

ب  الّنّصِّ  الخطأعّين  -26  : حس 

ٌَيفَعلٌاإلَسانٌُ (2ٌَيشُعُرٌالنَّمُلٌبالرُّطوبِة،ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ( 1 ٌَعَمل  ٌ،ٌٌٌٌٌَيقِدُرٌَعَلیٌکلِ 

مِس،ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ( 3 ٌوٌَلهٌَمهارةٌفيٌتنظيِمٌاْلهواِء!( 4ٌَيْعِرُفٌتأثيَرٌَضوِءٌالش 

ن  النهْملِّ بِّــ »الّصحیح للفراغ:  غيرعّين  -27 ...!« يقوُم  نوٌع مِّ

ٌَعةٌوٌاْلَحصادٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌاٌٌرالزٌ  (2ٌٌالنوافِذٌٌٌٌٌٌأَواعٌإَتاِجٌ( 1

ٌَتفتيِشٌماٌَيخُزُنٌ( 4ٌٌَرقٌَتحويِلٌالُعْشبٌإلیٌالوٌَ( 3

  عّين الفعل المجهول: -28

ٌالُحبوَبٌإلیٌَسْطِحٌاِلْرِض،ٌُيْخِرجٌْ (2ٌٌبالرُُّطوبِة،ٌٌٌٌٌٌٌٌٌَوٌإْنٌَيْشُعر( 1

ْمِس،ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌَيْبُسْطَهاَوٌ( 3 ٌحتیٌُتجفَّف!ٌ( 4ٌتحَتٌَضْوِءٌالشَّ

: تْصنُع بيوتًا  -29 ا نوافِّذ  /عّين الّصحیح في ترجمةِّ األفعالِّ الّتالیةِّ واء  البارد   /و تْجعُل له  ُل اْله  !  /ُتْدخِّ  ُتْخرُِّج اْلهواء  اْلحاره

ٌٌٌدهیٌقرارٌمیَتْجَعل:ٌ (2ٌٌٌٌشودٌساختهٌمیَتْصَنع:ٌ( 1

ٌکندٌخارجٌمیُتْخِرج:ٌ( 4ٌٌٌٌٌٌکنیٌواردٌمیُتْدِخل:ٌ( 3

31-  :   عّين الصحیح في ترجمةِّ اْلکلِّماتِّ

:ٌشيمیٌٌٌ( 2ٌٌالُعشب:ٌچوبٌٌٌ( 1 ٌکيمياوي 

ٌأْعَلی:ٌبرٌٌ( 4ٌٌِبالتأکيِد:ٌالبتهٌٌٌٌ( 3
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 چه تعداد از موارد زیر درست است؟  -31
 الف( تنها زندع س  و خو  نجم است. 

 نجم است. گوشپي که خون جهنده دارد،   ( مردار انسان و هر  یوان  رام
 هایي که خون جهنده دارند، نجم است.  ( ادرار و مد وع  یوان

 د( خون هر  یواني که خون جهنده دارد، نجم است. 
 3( 4 2( 3 1( 2 ( صفر 1

  قیقت دارد؟   دنبا  عرضة نادرست نعمت جما  زن، ریشه در کدام چرا خصلت عفاف، در دخپران و زنان از ارزش بیشپری برخوردار است و نابودی  یا به -32
 .ای را برای زن قرار داده استخداوند ا  ام ویژه -( وجود ا ساسای لطیف در زن 1
 د.آوردریا ت هر نعمپي از جان  خدا، مسئولیپي را نین به همراه مي -( آراسپلي بیشپر به زیبایي 2
 .تای را برای زن قرار داده اسخداوند ا  ام ویژه -( آراسپلي بیشپر به زیبایي 3
 د.آوردریا ت هر نعمپي از جان  خدا، مسئولیپي را نین به همراه مي -وجود ا ساسای لطیف در زن  (4

توانیم ضمانت اجرای صحیح دسپورای  کدام مورد را مي ،«… ةالصال إنَّ»با توجه به آیة یک از ثمرای نماز در ارتباط است و  تریذ ثمرع روزه، با کدام مهم -33
؟بدانیمالهي 
 «و اهلل یعلم ما تصنعون»ل  «تنهي عذ الفحشاء و المن ر»( 2 «لعلَّ م تپقون»ل  «عذ الفحشاء و المن ر تنهي»( 1
 «لعلَّ م تپقون»ل  «ل کر اهلل اکبر»  (4 «و اهلل یعلم ما تصنعون»ل  «ل کر اهلل اکبر»  (3

؟ي کدام استیچیست و خاسپلاه انجام چنیذ ر پارها کار بردن کالم زشت های نامناس  یا به به فوشیدن لباس برخي ا راددلی  روی آوردن  -34
 بر  و تندروی و عدم اعپدا  ل نیاز به مقبولیتت( 2 ر  و تندروی و عدم اعپدا  ل توجه ا راطي به آراسپليتب( 1
 توجه ا راطي به آراسپلي ح لضعف رو ي و ناتواني اثبای خود از راه صحی  (4 ضعف رو ي و ناتواني اثبای خود از راه صحیح ل نیاز به مقبولیت  (3

به چه موضوعي اشاره کردند و انجام « فوشیدها را نميجد شما اینلونه لباس»امام صادق )ع( در فاسخ به مدعي فرهین از دنیا که خطا  به ایشان گفت:  -35
 دانسپند؟  کدام ر پار فیامبر )ص( در هنلام نماز را موج  ا نایش اجر و فاداش آن مي

 .شدو سسم در جمع  اضر مي کردهمواره خود را معطر مي -ش امام با شرایط جامعه ( تناس  فوش1
 .شدو سسم در جمع  اضر مي کردهمواره خود را معطر مي -( اهمیت آراسپلي ظاهری و باطني 2
 .کردتر ميلباس خود را مرت  -( تناس  فوشش امام با شرایط جامعه 3
 .کردتر ميلباس خود را مرت  -اهمیت آراسپلي ظاهری و باطني  (4

 نامبارکي را در في دارد؟بنابر  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  -36
 روزع نمازه نشدن چه ف یر پ -آزمایي ( قمار و ب ت2 قبو  نشدن نماز             -آزمایي ( قمار و ب ت1
 قبو  نشدن نماز -( غیبت کردن 4 روزع نماز    ف یر په نشدن چه  -( غیبت کردن 3

از روی صدق، کدام ثمره را در في خواهد داشت و اگر در هنلام سجده به عظمت فروردگار توجه نماییم، چه « اهدنا الصّراط المسپقیم»بیان عباری نوراني  -37
 ر خود مشاهده خواهیم کرد؟ثیری از ایذ ر پار دنت
 .خضوع ن واهیم کرد اسپ بار، برابردر  - د  ن واهیم بست. نادرست، مسیرهایبه ( 1
 توجه خواهیم شد.های دیلر بينسبت به قدری - د  ن واهیم بست. نادرست، مسیرهایبه ( 2
 .خضوع ن واهیم کرد ر،اسپ با برابردر  - .گر تاند، قرار ن واهیم کرده ( جنو ا رادی که راه را گم3
 توجه خواهیم شد.های دیلر بينسبت به قدری - .گر تاند، قرار ن واهیم کرده ( جنو ا رادی که راه را گم4

؟یابد و با انجام کدام  ریضة دیني تسلط انسان بر خود  نوني مي بسپلي داردمورد مینان مو قیت انسان در وصو  به اهداف بنرگ به کدام  -38
 تقوا ل صیام  (4 ایمان ل صیام  (3 ةصالتقوا ل ( 2 ةصال ایمان ل( 1

اند که موهای بیني و سبی  خود را  به مردان  رموده)ص( برای سایر مل  چه چینی بود و علت ایذ که فیامبر  سرمش علت تبدی  مسلمانان به اللو و  -39
؟کوتاه کنند چیست

 ا ناید. ن ميشیوع رسو  خدا و فیشوایان دیلر ل چون بر زیبایي آنا( 1
 شیوع رسو  خدا و فیشوایان دیلر ل چون برای آنان زیباتر است. ( 2
 وقفة مردم و کنار زدن عادای جاهلي ل چون برای آنان زیباتر است. های بي تالش  (3
 ا ناید. بر زیبایي آنان مي وقفة مردم و کنار زدن عادای جاهلي ل چون های بي تالش  (4

؟معلو  چیستعلت و  ترتی  به« جن  با خدا»و « داری  ردضعف دین»یذ )ع( با توجه به روایای معصوم -41
 های عفاف ل ا راط در آراسپلي و گر پار تبر  شدن ضعف و گسسپه شدن رشپه( 1
 نما ل خودآرایي برای دیلران با انجام گناه فوشیدن لباس ناز  و بدن( 2
 نما ناز  و بدن خودآرایي برای دیلران با انجام گناه ل فوشیدن لباس  (3
 های عفاف ا راط در آراسپلي و گر پار تبر  شدن ل ضعف و گسسپه شدن رشپه  (4

(1و زندگی )  دین
 قدم در راه

 ه، یاری از نماز و روز

 فضیلت آراستگی

 132تا  121های  صفحه

دقيقه 11
 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف

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

 بوده است؟ 01ون قبل چند از عملکرد شما در آزم
گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟ هدف

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

 


سؤال( 931( )1کتاب جامع دین و زندگی ) 1161تا  921سؤاالت 
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 9: ةصفح  دهم عمومی6046 اردیبهشت 61آزمون  -( 7پروژة )

 

 

 

 

 
 

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  2) How to Buy Cheap Bicycles 

3) Cycling in London   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  4) interest  

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 

دقيقه 15

Traveling the World 

 Pronunciation تا ابتدای
118تا  10های  صفحه

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

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

برای آزمون امروز 01ذاری چند از گ هدف آزمون قبل 01چند از 

  

 
 

 (1)زبان انگليسی 

سؤال( 911( )1کتاب جامع زبان انگلیسی ) 1111تا  311سؤاالت 
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 10: ةصفحاختصاصي پاية دهم تجربي ارديبهشت16آزمون –) 7پروژه (

 

B

C

DA

 

 

aنوع غذا با استفاده از ادويه 3خواهيمهماني ميبراي يك م -51 يـا بـدون اسـتفاده از cوb،هاي مختلف

(در صورت اسـتفاده از ادويـه، ؟داشته باشيمتوانيمميغذاهاي مختلفطعمتعدادچهها درست كنيم. آن

  فقط مجاز به استفاده از يك ادويه هستيم.)

1 (8  2 (27  3 (6  4 (64  

Aبا توجه به شكل، به چند طريق مي -52 با حداكثر يك بار عبور از نقاطشروع به حركت كرد وتوان از نقطة

BوDC A؟رسيد، به نقطة   بازگشت به اين نقطه را نداريم.)اجازة(با شروع از نقطة

1 (18  

2 (20  

3 (22  

4 (23  

aطوري كه تعداد حرف، بهتوان كنار هم قرار دادميرا به چند طريقa,b,c,dحروف-53 باbوهاي بين

cتعداد حرف   ؟برابر باشدdوهاي بين

1 (8  2 (16  3 (20  4 (18  

,a,b,cهاي حروفتعداد جايگشت -54 ,z)26 حرف زبان انگليسي) به شرطي كـه ترتيـب الفبـايي چهـار

a bحرف اول رعايت شده باشد يعني bc،قبل از cdوقبل از باشد (نـه لزومـاً بالفاصـله) قبل از

  ؟كدام است

1 (22!  2 (26
4

!
!

  3 (22
4

!  4 (26
4

!  

كتـاب فيزيـك متمـايز، چهـار كتـاب را  2وكتاب شـيمي 2كتاب رياضي و 3خواهد از بينآموزي ميدانش-55

  ؟پذير استها، كتاب رياضي باشد. به چند طريق اين عمل امكانكه حداقل دوتاي آنطوريخريداري نمايد به

1 (18  2 (20  3 (22  4 (26  

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

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

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
 براي آزمون امروز10ازگذاري چندهدف آزمون قبل10چند از

 

دقيقه30  )1رياضي (

  شمارش، بدون شمردن /
  آمار و احتمال

تا پايان7و فصل 6فصل
  گيري شانساحتمال يا اندازه

  151تا118هايصفحه

  محل انجام محاسبات
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 11: ةصفحاختصاصي پاية دهم تجربي ارديبهشت16آزمون –) 7پروژه (

 

}عضوي مجموعة 5هايتعداد زيرمجموعه -56 }1 2 3 9 10A , , , , ,=  طوري كه حاصـل ضـرب اعضـاي آن به

  ؟باشد، كدام است 3مضرب

1 (242  2 (231  3 (210  4 (252  

  ؟كه حداكثر يك فرزند پسر باشد، كدام استفرزند احتمال آن 3در يك خانواده با -57

1 (1
8  2 (1

4  3 (1
2  4 (3

8  

  ؟ها عددي اول باشد كدام استتاس با هم، احتمال آنكه مجموع اعداد روشده در تاس 2بدر پرتا -58

1 (1
4  2 (5

12  3 (7
12  4 (2

3  

ها دقيقـًا دو جفـت كفـش تمال اينكه در بين آنكنيم. احكفش انتخاب ميلنگه 7جفت كفش، 6از ميان -59

  ؟وجود داشته باشد، كدام است

1 (20
33  2 (6

11  3 (5
11  4 (10

33  

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

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

  ؟كدام استنشودامتحان قبول

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

  محل انجام محاسبات
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 12: ةصفحاختصاصي پاية دهم تجربي ارديبهشت16آزمون –) 7پروژه (

 

  
  

  

  

a}ةاز مجموع -61 , b , c , d}1ةبه مجموع 2 3 4 5{ , , , , تـوان نوشـت كـه شـامل زوج چند تـابع مـي{

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

1 (100  2 (125  3 (150  4 (18  

9اگر-62 72110
A!! B!= = A، آنگاه× B+كدام است؟ 

1 (17  2 (18  3 (19  4 (20  

 كدام گزينه از بقيه بزرگتر است؟ -63

1 (9 8P( , )  2 (10 7P( , )  3 (11 6P( , )  4 (12 5P( , )  

1با ارقام -64 2 3 5 7 8, , , ,  ،»صدگان >دهگان >يكان«هاتوان نوشت كه در آنچند عدد سه رقمي زوج مي,

 نيست.)(تكرار ارقام مجازباشد؟

1 (12  2 (8  3 (6  4 (10 

اي، چند برابر تعداد اعضاي پيشامد آن اسـت اي پرتاب سه تاس، تعداد اعضاي فضاي نمونهدر فضاي نمونه -65

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

1 (25/2  2 (5/2  3 (75/2  4 (3  

  محل انجام محاسبات پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد. - )آشنا(آزمون
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 13: ةصفحاختصاصي پاية دهم تجربي ارديبهشت16آزمون –) 7پروژه (

 

 يا سكه رو بيايد، كدام است؟نباشد 3تر ازتاس بيشكه عدداندازيم. احتمال آنيك تاس و يك سكه را با هم مي -66

1 (1
4  2 (1

2 3 (3
4  4 (2

3  

 نج است؟كنيم. با كدام احتمال مجموع اعداد ظاهر شده برابر پسه تاس سالم را با هم پرتاب مي -67

1 (1
72  2 (1

108  3 (1
18  4 (1

36 

پرسش را جهـت 10طور تصادفيخواهيم بهاند، ميگذاري شدهشماره12پرسش موجود كه از يك تا12از-68

 زوج انتخاب شود، كدام است؟ ةهاي با شمارپرسش از پرسش5كه حداقلپاسخگويي انتخاب كنيم، احتمال آن

1 (19
22  2 (17

22  3 (53
66  4 (37

66  

69- A B    34استفاده كنداحتمال آنكه فردي از كارت عابر بانك درصد و احتمال آنكـه از كـارت عـابر بانـك

درصـد اسـت. احتمـال 81درصد و احتمال آنكه از حداقل يكي از اين دو كارت استفاده كند62استفاده كند

Aآنكه اين  استفاده كند، چند درصد است؟Bوفرد از هر دو كارت

1 (15  2 (16  3 (17  4 (18 

 ؟نيستندها، در كنار هماند. با كدام احتمال دو فرد مورد نظر از آنر در يك صف ايستادهنف10 -70

1 (2
3  2 (3

4  3 (4
5  4 (9

10  

  محل انجام محاسبات
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   صفحة: 14  دهم تجربي ةاصي پاياختصارديبهشت16آزمون - )7(پروژة

 ؟صحيح است ،كدام عبارت در مورد گياخاك (هوموس) -71

  شود. ها ايجاد مياز تخريب فيزيكي و شيميايي سنگتنها) 1
  كند. ي با بار منفي از خاك جلوگيري مييهااز خروج يونفقط) 2
  ها تشكيل شده است. ي در حال تجزية آنفقط از بقاياي جانداران و اجزا) 3
  شود. در خاك ميگياههمانند بخش انگشتانه مانند محافظ مريستم نزديك به نوك ريشه، موجب تسهيل نفوذ ريشه )4

  هاي زير در ارتباط با مقايسه دو گياه خرزهره و درخت حرّا صحيح است؟كدام يك از گزينه -72
هاروزنهمنافذسازند كه به جلوگيري از تبخير آب ازميمقدار فراواني تركيبات ليپيدي ،هاي روپوستيرّا، ياخته) در برگ خرزهره برخالف برگ درخت ح1

  كند.كمك مي
ساكاريدي را بههاي پلينوعي اندامك كه در استوار ماندن گياهان علفي نقش مهمي دارد، تركيبهمواره) در ريشه درخت حرّا همانند ريشه خرزهره،2

  كند.اه آب فراوان ذخيره ميهمر
  .جز فرورفتگي غار مانند قرار دارندهايي بهدر بخشكنند،هايي كه مواد آلي را با فتوسنتز توليد مي) در برگ خرزهره همانند برگ درخت حرّا، بيشتر ياخته3
 كنند.هوا را درون خود ذخيره مي يواناده دارند، مقدار فرهايي كه ديواره نخستين نازك و چوبي نشا برخالف ريشه خرزهره، ياختهدر ريشه درخت حرّ )4

 ……توان گفتمي ،هاي گياهي كه قادر به ذخيره عامل ايجاد كننده سلياك استدر ارتباط با نوعي از اندامك -73

  آيد. به دليل توانايي ذخيره نوعي ماده، عامل اصلي ايجاد كننده رنگ نارنجي در ريشه گياه هويج به حساب مي) 1
  تواند موجب حفظ استحكام بافت گياهي شود. مي ،به دليل حجم زياد و توانايي ذخيره آبي كه دارد ،هاي گياهيدر بيشتر ياخته) 2
  باشد. هاي ترشحي روپوستي ميگيرد كه فاقد ياختهندر قرمز برعهده ميغين را در بخشي از ساختار چنتوانايي ذخيره آنتوسيا) 3
 هاي متفاوتي هستند. هاي مختلف داراي رنگpHدرهمگيشود كهاكسيدان محسوب ميختلفي از مواد رنگي آنتيمحل ذخيره انواع م) 4

 ؟كندكامل مينادرستيچند مورد عبارت زير را به -74

  »……دانة دولپه، مريستمي كهدر يك گياه نهان«
  كند كه نسبت به آب نفوذناپذيرند. هايي را توليد ميبه سمت درون ياختهشود،شكيل ميتاي ساقه و ريشهالف) در سامانة بافت زمينه

  دهد. كه بيشتر حجم ياخته را به خود اختصاص ميباشدميي درشتلوواكوئحاويهاييداراي ياخته ،ها قرار داردب) عمدتًا در جوانه
  شود. كند كه سبب نفوذ آسان ريشه به خاك مياريدي ترشح ميساكنوعي تركيب پلي ،ج) نزديك به انتهاي ريشه قرار دارد

  كند. آوندهاي چوب پسين را به سمت خارج توليد مي ،هاي آوندي چوب و آبكش استد) منشاء بافت
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

 ؟كنددرستي تكميل ميكدام گزينه عبارت زير را به -75

  ……توان گفت كهحتم ميطورشود، بهتوپالست و ديوارة ياخته ميوفاصلة بين پر……در ارتباط با فرايندي كه باعث

  شود. كاهش ـ ورود آب از محيط بيرون به داخل ياخته، باعث رشد ياختة گياهي مي) 1
  جلوگيري كرد. گياهتوان از مرگ، با آبياري فراوان ميمدت آنطوالنيبروزافزايش ـ در صورت) 2
  كنند. به عنوان پاداكسنده عمل مي ،هاي داخل آنگروهي از پروتئينفقطدهد كهي رخ مياندامكتحت تأثيرافزايش ـ) 3
 . نقش دارداستوار ماندن گياهان علفيدركاهش ـ بيشتر بودن فشار اسمزي داخل ياخته نسبت به بيرون،) 4

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

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر
  بوده است؟10زمون قبل چند ازعملكرد شما در آ

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

 

دقيقه20)1(شناسيزيست

  از ياخته تا گياه/
  جذب و انتقال مواد در گياهان

  تا7و فصل 6فصل
  پايان تغذية گياهي

  101تا79هايصفحه
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   صفحة: 15  دهم تجربي ةاصي پاياختصارديبهشت16آزمون - )7(پروژة

بـرش عرضـي……و شـكلة گياه ذرتي ريشبرش عرض……توان گفت شكلمي ،باشدذرتهايدو برابر لپهنخودهاياگر تعداد لپه -76
      است.ة گياه نخودساق

  

  

  د)                            ج)  ب)  الف)        
  

  

  

  الف -ب )4  د -ج )3  ب -الف )2 ج -د )1
 ؟دنباشميتضادچند مورد از نظر صحيح يا غلط بودن با عبارت زير در -77

  »شناسيم.غذاساز ميجاندارانرا به عنوانكره، تنها گياهاندر جانداران حاضر در زيست«
  باشند.ها ميالف) تركيبات مختلف ساخته شده در گياهان، فاقد توانايي ايجاد سرطان در انسان

  يابد. ها افزايش ميهاي سبز برگ آنب) با كاهش نور در محل زندگي بعضي از گياهان، مساحت بخش
  شود. شاخة گياه، شيرة سفيد رنگي از محل برش خارج ميج) پس از جدا كردن ميوة خشك شدة انجير از

  باشند. هاي موجود در همة گياهاِن واجد آن، عالوه بر داشتن تركيب مشابه با يكديگر، واجد آلكالوئيد ميد) شيرابه
 صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

 ؟كدام گزينه، براي تكميل عبارت زير مناسب است -78
  »اشاره كرد.……توان بهمي……هاي جوان گياه كهد در سامانة پوشانندة اندامهاي نوعي ياختة موجواز مشخصه«
  هاي زميني و جوان قابل مشاهده است ـ ساختن نوعي تركيب ليپيدي در بخشي از سيتوپالسمدر اندام) 1
  دانگاننهانتمامهاي هوايي و زمينيهاي موجود در اندامحضور در مجاورت كركد ـباشداراي ظاهر كروي مي) 2
  هاي روپوستيگردد ـ حضور هميشگي در سطحي باالتر از ساير ياختهدرون سيتوپالسم آن سبزديسه مشاهده مي) 3
 باشد ـ وجود آمدن در نتيجة تقسيِم بدون تمايز در اين سامانههاي هوايي ميداراي ساختاري با ظاهر مو مانند در اندام) 4

 ؟ام گزينه استتكميل كنندة مناسب عبارت زير، كد -79
  »……آوندهاي موجود در يك دستة آوندي ساقة گياه گوجه فرنگي، عالوه بر……طور معمول به«
  كنند. جا ميهاي سيتوپالسمي جابههاي خود، شيرة خام را از طريق كانالياختهقطورترين ـ داشتن ضخامت متغير در ساختار ديوارة) 1
  باشند.هاي زندة همراه مياسكلرانشيمي، در همة گياهان آونددار، در مجاورت خود واجد ياختهبافترازهاي دترين ـ تماس با ياختهباريك) 2
  باشند. شكل و دراز خود واجد مادة ليگنين ميتماس داشتن با آوندهاي چوبي فاقد ديوارة عرضي، در ساختارهاي دوكيامكانترين ـمركزي) 3
 كنند.مادة وراثتي را در نوعي ساختار داراي پوشش دو اليه ذخيره ميكل محتوايدار در ساختار ديوارة عرضي خود،ـ داشتن صفحة منفذپر تعدادترين) 4

 ؟كدام گزينه، براي تكميل عبارت زير مناسب است -80
  » ……شود، قطعًا  در آن به مقدار فراواني ذخيره مي……ديسه كه……«
  ها، تنها در بهبود كاركرد مغز نقش دارند.همانند آنتوسيانينفرنگي ـتركيب رنگي ميوة گوجههر نوع ـ) 1
  تركيب رنگي ميوة پرتقال توسرخ ـ در ذخيرة پروتئين عامل بروز سلياك نيز نقش دارد.نوعي ـ) 2
  كند.تركيبات رنگي ـ با كاهش طول روز، ساختار آن در بعضي گياهان تغيير ميهر نوع ـ) 3
 هاي گياه واجد آن يافت شود.تواند در همة بخشتركيبات غيررنگي ـ نمينوعي ـ) 4

 ؟دهند، صحيح استهايي كه ساختار نخستين گياه را تشكيل ميچند مورد، دربارة مريستم -81
  باشند.هايي فشرده و با واكوئولي درشت در مركز ياخته ميالف) داراي ياخته

  شوند.عرض ساقه، شاخه و ريشه ميهاي پسين، سبب افزايشب) همانند مريستم
  د.نشوساكاريدي محافظت ميها توسط بخشي با توانايي ترشح تركيبات پليج) همة آن
  شوند، عمدتًا در فاصلة بين دو گره قرار دارند.ها ميهايي كه سبب ايجاد برگد) مريستم

 3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
  ؟كنددرستي تكميل ميچند مورد، عبارت زير را به -82

  »  ……طور حتمساز، بهپنبهكامبيوم چوب……آوندسازكامبيوم«
  كند.طور مداوم توليد ميها را بهاز ياختهالف) همانند ـ انواعي
  هاي پوست درخت ندارد. نقشي در توليد ياختهگونهب) برخالف ـ هيچ

  ماند. جا ميها به آنگنينييلسازد كه فقط ديوارةهايي را ميج) برخالف ـ به سمت داخل، ياخته
  باشند. سازد كه در ابتداي تشكيل، فاقد پروتوپالست ميهايي را ميد) همانند ـ ياخته

1 (1  2 (3  3 (2  4 (4 
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   صفحة: 16  دهم تجربي ةاصي پاياختصارديبهشت16آزمون - )7(پروژة

 است.……به……ترين آوندنزديك……در يك درخت چنار چهار ساله، -83
  سازپنبهچوبكامبيومآوند چوب سال چهارم ـ موجود در پوست درخت ـ) 1
  سازپنبهچوبكامبيومـچوبي پسينـاولچوب سالآوند) 2
  آوندسازكامبيومسال چهارم ـ موجود در پوست درخت ـآبكشآوند) 3
 آوندسازكامبيومـآبكش پسينـاولسالآبكشآوند) 4

 ……وانندتمي……هاي موجود در بخش شمارةتوان گفت ياختهدهد، ميكه بخشي از تنة درخت را نشان ميزيردر شكل -84
  هايي با ديوارة نازك بسازند. ـ به سمت خارج ياخته 1) 1
  ـ ديواره عرضي با صفحه آبكشي داشته باشند. 2) 2
  ـ در توليد بخشي از پيراپوست گياه نقش داشته باشد. 3) 3
 ـ به انتقال آب و مواد معدني محلول در پوست ساقه بپردازند. 4) 4

 ؟ها درست استهان و تركيبات ترشحي آنكدام عبارت در مورد ساختار گيا -85
  شود.چوبي ميآوندشود كه موجب قرمز شدن ديوارةهاي آوندي از كارمن زاجي استفاده ميآميزي بافتبه منظور رنگ) 1
  سازند تا ورود اكسيژن را تسهيل كنند.ها را ميگيرند و عدسكها از هم فاصله ميياختهدر روپوست گياهان مسن، برخي) 2
  شوند.موجود در نوك ريشه داراي هستة درشت و مقدار كمي سيتوپالسم هستند و با كالهك محافظت ميمريستميهايياخته) 3
  توانند در مقادير متفاوت موجب جلوگيري از سرطان و يا ايجاد سرطان شوند.شوند، ميتركيباتي كه در شيرة گياهان مشاهده مي) 4

  اند؟ها ايجاد شدهموجود در محل جوانههايي است كه از تقسيم نوعي ياخته با هسته فشرده وياختهكدام گزينه ويژگي مشترك همه -86
  ها عبور كند.تواند بدون صرف انرژي از غشاي واكوئول آن) آب بر اساس اسمز مي1
  ها از دو اليه تشكيل شده است كه برخي تركيبات اين دواليه مشابه است.اي آن) ديواره ياخته2
  .آلي هستند كه توسط پروتوپالست ساخته شده استيدر سطح خارجي خود داراي مواد )3
  شوند.شود، محافظت ميهاي روپوستي ترشح مي) به وسيله نوعي تركيبات ليپيدي كه از ياخته4

 ؟كدام گزينه، براي تكميل عبارت زير مناسب است -87
  »……ايهباكتري……هاي تثبيت كنندة نيتروژن،در خاك، باكتري«
  كنند. استفاده ميساز، از نيتروژن مولكولي جو براي توليد آمونيومهمانند ـ آمونياك) 1
  كنند. دار داراي بار منفي توليد ميساز، تركيب نيتروژنبرخالف ـ نيترات) 2
  سازند. هاي هوايي را ميساز، نيتروژن قابل انتقال به اندامهمانند ـ نيترات) 3
 اثري ندارند.در طي فرايند تثبيتساز، بر روي ميزان هوموس موجودنياكبرخالف ـ آمو) 4

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

 ؟سازنديوني چند اتمي با بار منفي مي ،نيتروژنچرخةدر مسيراي درست است كهيك از موارد زير در خصوص موجودات زندهكدام-89
  استفاده كنند.مولكوليتوانند از مواد آلي به عنوان ماده اوليه ساخت نيتروژندر ريشه گياه مستقر بوده و مي) 1
  كنند.نيتروژن موجود در جو را مستقيماً به نوعي ماده قابل جذب توسط ريشه گياه تبديل مي) 2
  توانند به صورت آزاد در خاك زندگي كرده و آمونيوم را به عنوان پيش ماده مصرف كنند.  يم) 3
 كنند. هاي تثبيت كننده نيتروژن بوده و نيتروژن را در ساختار تركيبي آلي به گياه وارد ميتنها قادر به تأثير روي محصول عمل باكتري) 4

 كند؟تكميل مينادرستيكدام گزينه عبارت زير را به -90
 »گياه موجود در شكل مقابل.........«

  آيد.ميهاي خود به رنگ صورتي دربه علت تجمع نوعي نمك در بافت) 1
  تواند باعث بهبود كيفيت خاك شود.درپي ميدر صورت كشت پي) 2
  شود.هاي حاوي عناصر مغذي كم، با اختالل در رشد مواجه ميدر صورت كاشت در خاك) 3
 هاي مغذي كشت داد.اي در دستگاهي حاوي محلوله منظور بررسي نيازهاي تغذيهتوان برا مي) 4
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صفحة: 17  اختصاصي پاية دهم تجربيارديبهشت16آزمون - )7(پروژة    

cm50
B

A

060طول يك ميلة مسي در اثر افزايش دماي -91 C510به اندازة mμيمسميلة ةاوليطول .يابدافزايش مي

6 ؟متر استچند سانتي 117 10( )
K

−α = ×u¶ 

1( 5   2 (50  3( 10   4( 100  

92- سطح جانبي آن ،يابد. در اين حالتدرصد افزايش مي 6ر حرارت دهيم، حجم آناگر به يك مكعب فلزي توپ

 ؟ه استچند درصد افزايش يافت

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

Aهماختالف طول دو ميلة فلزي -93 50cm0بابرابرBودماي 50اسـت. اگـر در اثـر افـزايش دمـاي  C، 

0اختالف طول دو ميله 3/ mmB متر كدامبرحسب ميليكاهش يابد، در اين صورت افزايش طول ميلة

6 ؟است 120 10B )
K

−α = 6و × 112 10A(
K

−α = × 

1( 0 5/    2 (1   

3(1 5/      4( 2  

080اگر دماي مايعي را -94 Cظرفـي بـه حجـم يابـد. درصـد كـاهش مـي 4تقريبـاًافزايش دهيم، چگالي آن

3200cm0بهكنيم و دماي ظرف و مايع رار ميرا از اين مايع پ 50طور همگن Cدهيم. چنـدافزايش مي

5با(ضريب انبساط طولي ظرف برابر ؟ريزدمايع از ظرف بيرون ميمتر مكعبسانتي 110
K

 است.)−

1( 5 3/  2 (5 1/  3(4 7/    4( 4 9/  

0درجة سلسيوس افزايش دهيم، ارتفاع ظرف60اي خالي رااگر دماي يك ظرف شيشه -95 درصد افزايش/4

كنيم. دماي مجموعه را چنـد درجـة سلسـيوس افـزايش ر مياز مايعي پطور كاملرا بهيابد. اين ظرفمي

 ؟درصــد حجــم اوليــة ظــرف باشــد  8مــايع بيــرون ريختــه شــده، برابــر بــا حجــمدهــيم تــا

3 11 2 10( / )
K

−β = ×ÍÄI¶ 

1( 60  2 (80  3( 100  4( 120  

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

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

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

 

دقيقه35  ) 1فيزيك (
  دما و گرما

از ابتداي انبساط4فصل
گرمايي تا پايان تغيير

  هاي مادهحالت
  111تا  87هايصفحه

محل انجام محاسبات  
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صفحة: 18  اختصاصي پاية دهم تجربيارديبهشت16آزمون - )7(پروژة    

( C)
0

t(min)
3

-15

دما

40

03آب با دماي2kgبهاگر-96 C 16بـه ميـزان 8/ kJ؟كنـدچگونـه تغييـر مـي نچگـالي آ ،دهـيمگرمـا 

04200 J(c )
kg. C

=JA 

  يابد. همواره افزايش مي) 2    يابد.همواره كاهش مي )1

  يابد. ابتدا افزايش و سپس كاهش مي )4  يابد. سپس افزايش مي وابتدا كاهش )3

ي جسمدماتغييراتدهيم. نمودارگرما مي11Wبا توان ،گرم200جرم وجسم جامدي با ابعاد مناسببه-97

از راست به چپترتيبشود. گرماي ويژه و ظرفيت گرمايي اين جسم بهميزيربرحسب زمان مطابق شكل

SI   ؟اندكدامبرحسب واحدهاي

1( 396،2/79  

2 (2/79،396  

3( 180،36  

4( 36،180  

38چگالي و1mmچه مقدار گرما برحسب ژول الزم است تا مساحت يك ورقة آهني به ضخامت -98 g
cm

به

2 0450( ؟افزايش يابد6mmميزان Jc
kg. C

=¸ÀA، 6
0
112 10
C

−α = ×¸ÀA.و چگالي ثابت فرض شود( 

1( 1000  2 (900  3( 1900  4( 2000  

Aهمبه دو كرة فلزي -99 3BوAQيهاترتيب گرمابه ،Bوجنس AQ Q=ميA ايكـرهدهيم. اگـر 

R Rاي كروي بهپوستهBوتوپر به شعاع 3شـعاع حفـرة داخلـي وشعاع خارجي
Rدر ايـن  ،باشـد

 دهد.)(تغيير حالت رخ نمي ؟استBكرةفلزچند برابر تغيير حجمAكرةفلزصورت تغيير حجم

1( 1
3  2 (3  3(27

14    4( 27
28  

ليتر جيوه 6/0درجة سلسيوس مخلوط كنيم تا20را با چند گرم جيوةدرجة سلسيوس50چند گرم جيوة - 100

313(؟درجة سلسيوس داشته باشيم40با دماي 5 g/
cm

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

 نظر كنيد.)صرف

  2700 و5400) 2    200 و400 )1

  400 و200 )4    5400 و2700 )3

  محل انجام محاسبات
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صفحة: 19  اختصاصي پاية دهم تجربيارديبهشت16آزمون - )7(پروژة    

a

b c

100 900
0

(C )دما

t (s)

0

090گرم و دماي200به جرميك قطعة آلومينيومي - 101 C021گرم آب با دماي100را وارد Cكنيم. پسمي

062اي كه دماي قطعة آلومينيومياز مدتي و در لحظه Cكنيم. اگر تا ايـن است، آن را از ظرف خارج مي

1لحظه گرماي دريافتي توسط گرماي دريافتي توسط آب باشد، دماي آب در اين لحظه چند درجة11ظرف

4200( ؟سلسيوس است Jc
kg.K

=JA900و Jc
kg.K

=³¼Ã¹Ã¶¼²A(  

1( 25  2 (24  3( 33  4( 32  

درجة سلسيوس40گرم آب200درجة سلسيوس و30گرم آب200درجة سلسيوس،20گرم آب100- 102

028ايينهدماي تعادلاگر .ريزيمرا در ظرفي مي Cدر اين فرايند چند ژول گرمـا بـه محـيط داده شود ،

04200 ؟شده است J(c )
kg. C

=JA 

1( 4200  2 (6300  3( 8400  4( 8000  

 ؟كدام گزينه صحيح است - 103

  دارد.شنفتالين در دماي اتاق تغيير حالت چگال )1

  يابد.نقطة ذوب آن كاهش مي، هموارهجسمهربا افزايش فشار وارد بر) 2

  يابد.گرماي نهان تبخير آب با افزايش دما كاهش مي )3

  . ماندانرژي دروني آن ثابت مي ،در فرايندهاي تغيير حالت ماده )4

دهيم. منحني تغييـرات دمـاي به مقدار معيني از يك جسم جامد توسط يك گرمكن با توان ثابت گرما مي - 104

اين جسم با زمان مطابق شكل زير است. با توجه به اين نمودار، چند ثانيه پس از شروع گرما دادن به جسم،

 ؟درصد آن ذوب شده است25

1( 125  

2 (200  

3( 225  

4( 300  

0خ صفر درجة سلسيوس را بايد بهچند كيلوگرم ي - 105 025ليتر آب/8 C اضافه كنيم تا پس از تعـادل، دمـا

04 C31000( ؟باشد kg
m

ρ =JA، 336 4200F
kJ JL ,c
kg kg.K

= =gÄ JA(.و اتالف انرژي نداريم 

1( 0 2/  2 (0 25/  3(0 4/    4( 0 5/  

  م محاسباتمحل انجا
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اندازيم. مي يسلسيوس ةگراد را درون حوضچة آب صفر درجسانتي ةدرج−32گرم و دماي100قطعه يخي به جرم -106

80FL( ؟ند گرم خواهد بوديخ در تعادل چنهاييجرم c= JA، 1
2c c=gÄ JA(.و اتالف انرژي نداريم 

1( 20  2 (60  3( 100  4( 120  

0120و دماي500gدرون ظرفي مقدار مساوي آب و يخ در حال تعادل قرار دارد. قطعه فلزي به جرم - 107 Cرا

بماند، جرم آبشده باقيندرصد يخ ذوب75 ،اندازيم. اگر پس از رسيدن به تعادل گرماييداخل ظرف مي

840 ؟درون ظرف چند گرم خواهد شد Jc )
kg.K

=q±Î، 336F
kJL
kg

=(  و تبادل گرما با محيط نداريم.

1( 450  2 (750  3( 950  4( 1050  

ر تبخير سطحي مقـداري از آب بخـارثاگرم آب صفر درجة سلسيوس است. بر2720ظرف عايقي محتوي - 108

 ؟شود. جرم يخ توليد شده برحسب كيلوگرم كدام اسـتشده و بقيه تبديل به يخ صفر درجة سلسيوس مي

600Cal(گرماي تبخير آب،
g

80Calو گرماي ذوب يخ
g

( 

1( 2400  2 (320  3( 4/2  4( 32/0  

062آب با دماي1kgمقدار ،قرار دارد2kgدرون ظرفي كه مخلوطي از آب و يخ به جرم - 109 Cاگر .ريزيممي

062با دماي اوليةآب ،تعادلبراي رسيدن به C218مقدار 4/ kJگرما از دست داده باشد، در اين صورت

04200 ؟جرم يخ موجود درون ظرف چند گرم بوده است Jc )
kg. C

=JA، 336F
JL
g

و تبادل گرما با=

(  محيط نداريم.

1( 200  2 (400  3( 600  4( 800  

)020گرم يخ با دماي100- 110 ) C−010گرم آب با دماي40و Cدر ايـن صـورت  .كنيمرا با هم مخلوط مي،

2 ؟جرم آب داخل ظرف چند گرم خواهد شدپس از برقراري تعادل، 1 Jc / )
g.K

=gÄ،4 2 Jc /
g.K

=JA

336Fو
J(L
g

=   

1( 47 5/  2 (57 5/  3(22 5/    4( 32 5/  

  محل انجام محاسبات
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  ؟نوشته شده استنادرستيك از موارد زير در مقابل آنكاربرد كدام -111
  رقيق كنندة رنگهگزان: حالل مواد ناقطبي و) 2  ها، رنگهاچربيبرخي: حاللاستون )1
  هاي يونيآب: حالل همة تركيب) 4  ياتانول: حالل در تهيه مواد دارويي، آرايشي و بهداشت )3

  ؟هستندنادرستزيرهايعبارتموارد ازكدام -112
  است.در آبآليلف) گالب مخلوطي همگن از چند مادةا

  سر سرم فيزيولوژي يكسان است.تاب) تركيب شيميايي و حالت فيزيكي در سر
(II)پ)    .شودتر ميمحلول پررنگسبزرنگسولفاتبا افزايش غلظت محلول مس

  مديترانه است. دريايكمتر ازمردهدريايدر آبهاي حل شدهت) مقدار نمك
  ت -الف) 4  پ -ب )3  ت -پ) 2  پ -الف) 1

 ؟محلول حاصل كدام استغلظت مولينماييم. موالر سديم هيدروكسيد حل مي 9/0گرم سديم هيدروكسيد خالص را در نيم ليتر محلولدو -113
123 16 1Na ,O ,H g.mol )−= =   ).حجم محلول با اضافه شدن سديم هيدروكسيد، تغييري نخواهد كرد ؛=
1 (9/0  2 (9/1  3( 1/0  4 (1  

غلظت ،لكيلوگرم از اين محلو400شود. اگر با استفاده ازدرصد جرمي استفاده مي 75/0استخر از محلول كلربراي ضد عفوني كردن آب يك -114
1؟استخر چند مترمكعب استآبنهاييبرسد، حجم2ppmكلر به   در نظر بگيريد.)−1kg.L(چگالي آب استخر را

1 (750  2 (1500  3( 3000  4 (6000  
  ؟چند مورد از مطالب زير درست است -115

  شود.بيشتر ميدر آبنيترات و پتاسيم نيتراتپذيري سديمبا افزايش دما، تفاوت انحاللالف)
  يابد. پذيري ليتيم سولفات با افزايش دما افزايش ميانحاللب)
  گرم، كم محلول است. 19/0پذيريتركيبي با انحاللدر دماي اتاق و در آبپ)

025در دمايت)  Cرات از كلسيم سولفات بيشتر است. سديم نيت ةگرم آب، جرم محلول سير شد100و در  
1 (1  2 (2  3( 3  4 (4  

  ؟ترتيب در كدام گزينه بيان شده است به )پ(و )ب(،)الف(هايهاي يوني زير، پاسخ درست پرسشبا توجه به تركيب -116
  »ليتيم سولفات -سديم كلريد -آلومينيم نيترات -باريم كلريد -سديم سولفيد«

2به صورت: فوق در آبهاي يونيتعداد از تركيبكلي انحالل چه ة) معادلالف
2 2A B(s) A (aq) B (aq)+ −⎯⎯→ +JA؟است   

  شود؟ميآزادهاي بيشتريتركيب، تعداد يونب) از انحالل هر واحد از كدام
  رو است؟هاي سديم كلريد در آب به صورت شكل روبهيك از يونپوشي كدامپ) آب

1 (2 Cl   −ـ آلومينيم نيترات ـ
2 (2 Cl   −ـ ليتيم سولفات ـ
  +Naـ آلومينيم نيترات ـ 3 )3
  +Naـ ليتيم سولفات ـ 3) 4

  ……د،در يك ميدان الكتريكي مطابق شكل زير قرار گير……مقداري از مادةاگر -117
  . دنكنگيري ميدر ميدان جهت3Oهايبرخالف مولكولهاولكولمآب ـ) 1
2 (2COگيرند.قرار ميمثبتاز سمت اتم اكسيژن به سمت قطبهامولكول ـ  
3( 3SOگيرند. قرار ميدر ميدان الكتريكيمختلفيتادر جهآنهايمولكولـ  
4 (3NHد.نشوروژن به قطب منفي نزديك ميتينهاياز سر اتمهامولكولـ  

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

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

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

 

دقيقه20  )  1(شيمي

  آهنگ زندگيآب،
از ابتداي محلول و3فصل

ها تا پايان آياشوندهمقدار حل
  شوند؟گازها هم در آب حل مي

  116تا93هايصفحه
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( C)
0

X

20 30

5

دما

اهنحلالپذ�ري

12

15/5

g

gH  O
2

100
(      )

Ca2+ppmميلي مول از يون10مقدار -118 اگر ايـن  ؟استدر يك كيلوگرم آب دريا وجود دارد. غلظت اين يون در آب دريا به تقريب چند
هـا را (گزينـه؟كلسيم نيترات در آب به وجود آمده باشد، درصد جرمي يون نيترات در اين نمونه آب دريا كدام اسـتانحالل تركيبيون از

114 ؛ترتيب از راست به چپ بخوانيد به 16 40N ,O ,Ca : g.mol−= = =(  
1 (0 8 400/ −  2 (0 124 0 2/ /−  3( 0 124 400/ −  4 (0 8 0 2/ /−  

119- X 0صورت زير است. پذيري آن برحسب دما بهكه نمودار انحاللغلظت مولي محلول سيرشدة نمك 80در دمـاي  C چگـالي ؟كـدام اسـت)
1 1محلول در اين دما را 33/ g.mL−1 X)60در نظر بگيريد.) g.mol )−=  

1 (5/5  
2 (5/16  
3( 13/4  
4 (4/12  

  ؟) در كدام گزينه آمده استپهاي (ب) و (براي كامل كردن عبارتنادرستپاسخ درست براي كامل كردن عبارت (الف) و پاسخ -120
  كول آب ديگر پيوند هيدروژني برقرار كند.مول……تواند باالف) يك مولكول آب حداكثر مي

  هاي شش ضلعي قرار دارند.در رأس حلقه……هاي اتم ،ب) در ساختار يخ
  شود.  به مايع تبديل مي……) گاز نيتروژن در مقايسه با گاز كربن مونوكسيدپ

  ترـ اكسيژن ـ آسان 4) 2    ترـ هيدروژن ـ سخت 2) 1
  ترـ اكسيژن ـ سخت 2) 4    ترـ هيدروژن ـ آسان 4 )3

  ؟ستا  نادرستچند مورد از مطالب زير -121
 كند.طور منظم تغيير ميبا افزايش عدد جرمي به15دار گروه، برخالف تركيبات هيدروژن17دار گروهنقطه جوش تركيبات هيدروژن •

020كلوين بيشتر از دماي273در آب در دماي2Oپذيري گازانحالل• C.است 

025در فشار يك اتمسفر و در دماي • Cانحالل ،NO  است.2COپذيري گازبه علت قطبي بودن بيشتر از انحاللدر آبپذيري گاز

  باشد. در آب مقطر بيشتر از آب دريا ميپذيري گاز اكسيژندر شرايط يكسان انحالل •
1 (1  2 (2  3( 3  4 (4  

040در دمايدر آبپذيري پتاسيم نيتراتاگر انحالل -122 C60برابرg300گـرم از آن را در 150در صورتي كه در اين دما ،باشدg آب حـل
  ……يمكرده باش

  يك محلول سيرشده از آن تهيه شده است. ) 1
  آيد.دست ميآب اضافه شود محلول سيرشده بهگرم30اگر به محلول) 2
  گردد. گرم حل شونده اضافه كنيم محلول سيرشده مي30گرم آب و50اگر به محلول حاصل )3
  گرم كاسته شود محلول حاصل سيرشده خواهد شد. 50اگر از حجم آب در اثر تبخير) 4

  ؟استنادرستچند مورد از مطالب زير -123
  ترين حالل در طبيعت كمتر است. ترين و رايجالف) چگالي هگزان از چگالي فراوان

  كند.نفش رنگ را ايجاد ميعنوان يك حالل آلي حل شده و محلول بب) يد تركيبي ناقطبي است كه در هگزان به
  اند ناچيز و در حدود صفر است. شدهتشكيلپ) گشتاور دو قطبي اغلب تركيباتي كه تنها از كربن و هيدروژن

  3) 4  2 )3  1) 2  صفر) 1
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  ؟درست استچند مورد از مطالب زير -124
  شود.نون هنري بيان ميبا دماي آن در فشار ثابت، با استفاده از قادر آبپذيري يك گازالف) رابطة انحالل

  باشد. تر ميب) غلظت اكسيژن مولكولي حل شده در سطح آب دريا بيشتر از نقاط عميق
NO)ثابتدمايدر2atmتا5atm( ،استحل شده در خودNOو2Oيك نمونه آب كه دارايفشاركاهشپ) با آزاد شده بيشتر از، مقدار

2O .آزاد شده خواهد بود  

2اتپذيري تركيب) با توجه به انحاللت 5C H OH3و 3
||
O

CH CCHاي از اين دو تركيب در آب توليد كرد. توان محلول سير شدهنمي ،در آب  
  صفر) 4  2 )3  3) 2  1) 1

  ؟استنادرستكدام مقايسه -125
  آب ـ آب>الكل -پيوند هيدروژني: آبقدرت) 1

4هايجاذبه آب با يوننيروي) 2 2 42
BaSO H O BaSO+

>
nj Âº ¼Ä kº ¼ÃQ Á»oÃº nj Âº r»nkÃÀkº ¼ÃQ Á»oÃºKÃ¨oU   

>نيروي )3   پيوند هيدروژنيجاذبه يون ـ دو قطبي

4هايجاذبة آب با يوننيروي) 4 2 42
MgSO H O MgSO+

>
nj Âº ¼Ä kº ¼ÃQ Á»oÃº nj Âº r»nkÃÀkº ¼ÃQ Á»oÃºKÃ¨oU   

. درصـدليتـر اسـت 20تن آب دريا برابـر10مقدار گاز كلر حاصل از ،شوداستفاده ميدر طي فرايندهايي كه از آب دريا براي تهيه منيزيم -126
11g.mL؟جرمي منيزيم كربنات در آب دريا چقدر است 1  چگالي آب دريا؛=−(  ؛اسـت−25mol.Lحجم مولي گازها در شرايط آزمـايش

1منيزيم در ابتدا به O)صورت منيزيم كربنات وجود دارد؛ 16 12 24,C ,Mg : g.mol−= = =   
1 (26 72 10/ −×  2 (21 344 10/ −×  3( 46 72 10/ −×  4 (41 344 10/ −×  

  ؟استنادرستكدام گزينه -127
1 (HCl2تر ازآسانF2تري نسبت بهپس نيروهاي بين مولكولي قوي ،شودمايع ميF.دارد  
  كند. گيري ميشود، در ميدان الكتريكي جهتوع حالت فيزيكي در طبيعت يافت مياي كه به هر سه نتنها ماده) 2
  كنند. گيري نمياكسيدهاي كربن تركيباتي هستند كه در ميدان الكتريكي جهت )3
  . را داردهاي آبتوانايي تشكيل پيوند هيدروژني با مولكولشود،اي كه به عنوان حالل رنگ و الك استفاده ميمادههايمولكول) 4

1  سيرشدهليتر محلولميلي200اگر -128 1سديم هيدروكسيد با چگـالي 12/ g.mL−0بتوانـد مطـابق واكـنش مـول سـولفوريك اسـيد را /3
H)1؟كدام است ،در شرايط فوقپذيري سديم هيدروكسيدخنثي كند، انحاللزيرنشدةموازنه 1 16 23,O ,Na : g.mol )−= = =   

2 4 2 4 2H SO (aq) NaOH(aq) Na SO (aq) H O(l)+ → +   
1 (6  2 (12  3( 24  4 (48  

  ها مهم است.)(ترتيب محلول؟، ب و پ را دارندالفهاي ذكر شده در مواردترتيب از راست به چپ، ويژگيهاي موجود در كدام گزينه، بهمحلول -129
  هاي ساختاري خود را حفظ كرده است. ) ماده حل شونده ويژگيالف
  دو قطبي در محلول وجود دارد.  -نيروي جاذبه يونب) 

0μپ) گشتاور دو قطبي حالل 0و گشتاور دو قطبي حل شوندهμ   است. =
  اتانول در آب ـ منيزيم سولفات در آب ـ يد در آب) 1
  آبنمك خوراكي در آب ـ باريم سولفات در آب ـ شكر در) 2
  استون در آب ـ نمك خوراكي در آب ـ يد در هگزان )3
  يد در هگزان ـ بنزين خودرو ـ منيزيم سولفات در آب) 4

  ؟هستندنادرسترد از مطالب زيراكدام مو -130
  گرم آب است. 100در2COكمتر از درصد جرمي گاز2Oالف) در شرايط يكسان، درصد جرمي گاز

NOترتيب انحاللدر شرايط يكسانب)  2صورت: در آب، به2Oو2CO،پذيري گازهاي 2O CO NO<   است.  >
  يابد. خارج شده از محلول سير شده آن، افزايش مي2Nافزايش دما، جرم گازياپ) با كاهش فشار و

020در دماي2COپذيري گازت) انحالل C0و فشار يك اتمسفر، برابر با در ،آنحالل از100gة حاويگرم است. جرم محلول سير شد/126
050دماي C100بيشتر از   گرم است./126
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