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  3: ةصفح دهم عمومي پايةارديبهشت 13آزمون  -) 7( پروژة

 كند؟ بيت زير را كدام واژه كامل مي - 1
»بر زانو... همي گويم به صد زاري، سر / دريغا روزگار ما و آن ايام در مهرش «

الزام) 2اقبال) 1
ابدال) 4ادبار) 3

 معنا شده است؟ نادرستهاي زير  چند تا از واژه - 2
/ بدانديش : بدسگال/ قطعاً : ارتجاالً/ ف تأس: ندامت/ ناتوان : زبون/ دست  چيره: حاذق/ پوش  ژنده: جولقي«

»طنين: وانا/ ي برخي چهارپايان  فضله: سرگين/ نعره : عربده/ ارزش  اي كم جامه: پالس
سه تا) 2چهار تا )1
يكي) 4دو تا) 3

اماليي وجود دارد؟ نادرستيدر كدام بيت  - 3
ه رنج از بهر اين در هر ديارناقدان بيني ب/  عاقالن بيني به شادي بهر آن در هر مكان) 1
توفيق و پاك از شرك خار ي آبدار از چشمه/  و دستان زندا گلبني بايد كه تا بلبل بر) 2
غبار كسوف و بي آفتاب و آسماني بي/  جهان اشباح همچو جاني خالي از اعراض و) 3
 زار ناله آنحضرت سيمرغ كو تا بشنود /  داوود هم برخاست از صحراي غيب ي ناله) 4

نقش دستوري عبارتي كه در بيت زير. بيايد» هسته+ صفت بياني «، عبارتي به شكل »صفت بياني+ هسته «جاي  تركيب وصفي مقلوب يعني به - 4
 است، چيست؟» تركيب وصفي مقلوب«
»كه جان يابدت زان خورش پرورش/ مخور طعمه جز خسرواني خورش «

متمم )4مسند) 3مفعول )2  نهاد )1
ي پيشين گروه اسمي بارز است؟ ترتيب چند فعل و چند وابسته بيات زير بهدر ا - 5

بر دكان بنشسته بد نوميدوار/ بعد سه روز و سه شب حيران و زار «
تا كه باشد اندر آيد او به گفت/ نمود آن مرغ را هر گون شگفت  مي

مو، چو پشت طاس و طشت با سر بي/ گذشت  اي سر برهنه مي جولقي
»!فالن هي، «: بانگ بر درويش زد كه/ در گفت آمد در زمان طوطي ان

 »تو مگر از شيشه روغن ريختي؟/ از چه اي كل با كالن آميختي؟ 
نه، چهار) 4هشت، سه) 3نه، سه) 2  ده، چهار )1

؟توان دانست موارد ميترتيب كدام  به را مراجع ضماير پيوسته در ابيات زير - 6
اي نوايي سبز گويا طوطي خوش/ ي ا بود بقّالي و وي را طوطي«

هاي روغن گل را بريخت شيشه/ جست از صدر دكان سويي گريخت 
وش بر دكان بنشست فارغ خواجه/ اش  از سوي خانه بيامد خواجه

»بر سرش زد گشت طوطي كل ز چرب/ ديد پر روغن دكان و جامه چرب 
قّال ـ بقّالب) 4  طوطي ـ طوطي ) 3  بقّال ـ طوطي ) 2  طوطي ـ بقّال) 1

شود؟ وضوح ديده مي ي جناس به تا از ابيات زير آرايه ر چندد - 7
 وگرنه طوطي و شارك چو آدمي گوياست/ سخن به دانش گويند پايگه گيرد ) الف
 آتش زدي اندر من و چون دود برفتي/ دست آمده بس زود برفتي  اي دير به) ب
 دگر كشيده صف ز قطارهاهمي ز پشت يك/ هاي بارور چو اشتران باربر  درخت) ج
 ستن اسرو آزاد غالم بت چاالك م/  سرو؟ يزادآن م شيكند پ باغبان، چند) د
ي غمم بود از همين كه خدانكرده خطا كني همه/ تو كمان كشيده و در كمين كه زني به تيرم و من غمين ) هـ

يكي) 4  دو تا ) 3سه تا) 2  چهار تا ) 1
 شود؟ ده ميي تضمين دي در كدام بيت آرايه - 8 

اگر زخم بينند و گر مرهمش/ وقت شوريدگان غمش خوشا ) 1
باده پيش آر هر چه بادا باد/ فسوس ااين جهان  استباد و ابر ) 2
 ز روي خوب، لكم دينكم و لي ديني/ باشد اي مسلمانان  شكيب نميمرا ) 3
ن استچون خارپشت بر بدنم موي سوز/ اي بخواه  گر گوييم كه سوزني از سفله) 4

قرابت معنايي دارد؟» قضا همي بردش تا به سوي دانه و دام/ كبوتري كه دگر آشيان نخواهد ديد «كدام دو بيت با بيت  - 9
نوشته	گردد	دگر		نه از مردي/  سرشته	گردد	دگر	نه از دانش )الف
ديده بردوختي از خلق جهان چون بازم/ چون كبوتر بگرفتيم به دام سر زلف ) ب
 كبوتر با كبوتر باز با باز/ س خود هر جنس پرواز كند با جن) ج
نوشته نه كاهد نه هرگز فزود/ چه بود  نوشته چنين بود و بود آن) د
ج ـ د) 4ب ـ ج) 3  د   ب ـ) 2  الف ـ د ) 1
 توان يافت؟ مفهوم ابيات زير را در كدام بيت مي -10

گرچه پاكي تو را پليد كند/ با بدان كم نشين كه صحبت بد «
 »اي ابر ناپديد كند لكّه/ بي بدين بزرگي را آفتا

نام نيكش سكنجبين باشد/ سركه چون با عسل درآميزد ) 1
فغان از دست زنبوري ندارد/ ناخت سعدي وليكن چون عسل بش) 2
جز از سخن نخورد كس به راه گوش عسل/ به گوش در سخن حجت اي پسر عسل است ) 3
بي خار كه چيد گل از اين گلشن؟/ و؟ بي نيش عسل كه خورد از اين كند) 4

)1( گارش نوفارسي
)1(فارسي 

داستانيادبيات 
)خسرو، طوطي و بقّال، درس آزاد( 

131تا  112 يها صفحه
)1( نگارش

،)3(ي ذهني  نوشته
،ناسازي معنايي يا تضاد مفاهيم

گونه هاي داستان نوشته
123تا  98 يها صفحه

قهيدق 15
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»!قصصاً جميلةً و رائعةً جداً حولَه الّذي نقرأ و نسمع لفينُالد الخلقِ ن عجائبِم«: اليةترجمة العبارة التّ في عين الصحيح -11
!شود و شنيده مي هاي بسيار جذاب و زيبايي گفته موجود آفرينش است كه دربارة آن داستان ترينانگيز دلفين، شگفت )1
!شويم زده مي شنويم و شگفت خوانيم يا مي هاي زيبا و جالبي را مي اين است كه دربارة آن داستان ،هاي خلقت دلفين يكي از شگفتي) 2
!شنويم خوانيم و مي هاي خيلي زيبا و جالبي مي دلفين است كه دربارة آن داستان ،هاي آفرينش يكي از شگفتي) 3
!اش خوانديم و شنيديم درباره زيبا و جذابيداستان رود كه  ر ميادلفين به شم ،دگان عجيباز جمله آفري) 4
»!يومٍ من الصباح إلي المساء ط يجعل نظارته علي عينَيه و يعمل بجدّ كلّنشي في شارِعنا خبازكان «: ارة التّاليةعين التّرجمة الصحيحة للعب -12

!كرد گذاشت و از صبح تا شب كار مي چشمش مي بود كه هر روز عينكش را روي يدر خيابان ما، نانواي فعال )1
!كرد كار مي بعدازظهرگذاشت و هر روز با جديت از صبح تا  هايش مي بود كه عينكش را روي چشم با نشاطدر خيابان ما، نانوايي ) 2
!كرد جديت هر روز، از صبحگاه تا شامگاه كار مي و با زد به چشم ميدر كوچه ما، نانواي فعالي بود كه عينك خود را ) 3
!كرد تالش و پشتكار، هر روز از صبح تا غروب كار ميگذاشت و با  در خيابان ما، نانواي فعالي عينكش را روي چشمش مي) 4
:عين الصحيح في التّرجمة .»!في األخطاء ن الوقوعِم كمنقذُ ليمالس نّ العقلَإ« -13

!عقل سالم تو را از افتادن در اشتباهات نجات مي دهد همانا) 2  !دهندة تو از افتادن در اشتباهات است  جاتعقل سليم ن )1
!در اشتباه است واقع شدندهندة تو از  نجات  عقل سليم) 4  !شود تو از ارتكاب اشتباهات مي قطعاً عقل سالم مانع )3
:التّرجمةفي  الخطأعين  -14

!ام اين انگشتر طاليي را به بهاي پانصد هزار تومان، دو سال پيش خريده :»!خاتم الذَّهبي بقيمة خَمسمئة ألف تومانٍ قَبلَ سنتينِكنت اشتريت هذا ال« )1
!هتل آمدندها در  كارگران نظافت در وقت معين براي تميزكردن اتاق :»!في الفندق فرَالغُ لتنظيف المحدد في الوقت التّنظيف أتَي عمالُ«) 2
!جا، تماس خواهم گرفت مهربانم در شهري دور از اين با مادربزرگ :»!من هنا بعيدةٍ ونة في مدينةٍصل بجدتي الحنسأتّ«) 3
!را متحير كرددوستم در يادگيري دانش شيمي، م قوي حافظة: »!الكيمياء علمِ لصديقي في تعلُّمِ القويةُ اكرةُحيرَتني الذّ«) 4
»دين ليكم وم دينُكُلَ«: اليةريفة التّيناسب مفهوم اآلية الشّ عين ما -15

1( »ين ال إكراهالنّ) 2»في الدي دينِعلَ اس مهملوك!
»حنيفاً للدينِ كو أقم وجه«) 4    !هلَ ن ال عهدمل دينَ ال) 3
»!فارسيّ -معجمٍ عربيّبِ …إلي الفارسية،  غيرهاقصيرةٍ حولَ الحيوانات ثم قصةٍ  …«ين؟ ما هو المناسب للفراغَ -16

مستَعيناً -ث عنابح) 2مرتبطاً -عن ثحاب )1
مستَعيناً -بحثَ عن) 4مساعدةً -بحثَ) 3
؟»عليك و يوم لك ، يوميومانِ هرُالد«عبارة لمفهوم الما هو  -17

!بود به نام پدرخاكش به سر كه زنده / ي جوهر ذاتي خويش باشگوهر نما )1
!گهي پشت به زين و گهي زين به پشت/ چنين است رسم سراي درشت) 2
!د نوشتنگران بر تو نخواهدكه گناه / ب رندان مكن اي زاهد پاكيزه سرشتعي) 3
كنون نيست يا بود و به بخت ما/ د هرگزدر دهر وفا نبو) 4
مفعولٌ؟ الفاعلِ مفي أي عبارةٍ اس -18

!إلي المختَبر مع مدير المدرسة لِّمونَعجاء هؤالء المت قد) 2  !أمسِ لّغة العربية في قاعة االمتحانات يومرأيت معلِّم ال )1
!الكُتُب اشتَري والدي لي معجماً غالياً في سوقِ) 4!بالعربية وجةًشُّعراء اإليرانيون أبياتاً ممزأنشَد ال) 3
:قطففيه اسم المبالغة جاء جواباً  عين -19

خلَّاق -فهامة -ظلّام) 2نصار -رمان -طُلّاب )1
اردو -بطّارية -ستّار) 4حفاظ -عباد -حلّال) 3
:»الجار و المجرور«عين الخبر من نوع  -20

!الةادسة نحن نقوم بأداء الصاعة السفي الس) 2!لي شيرازائرة إولي أنا سافرت بالطّفي المرّة األ )1
!جميلةٌ لألطفال عبرٌفي هذه القصص ) 4!فريضةٌ العلمِ مٍ طلبمسل علي كلِّ) 3

دقيقه 20)1(زبان قرآن ،عربي

هجائبن في البِحارِ عيا م
الفارِسي في األدبِ التَّلميعِ صناعةُ

 اسم و الفاعلِ اسم+ متن درس 

بالَغةِالم و اسم المفعولِ
95تا  73هاي  صفحه
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.پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد)شاهد(آزمون گواه    

:»!اإلنشاد أكثر فأكثر يعراء حول فضيلة االُم شجعناهم علعندما سمعنا أشعار هؤالء الشّ« -21
!تري تحسين كرديم هاي بيش فضيلت مادر شنيديم، ايشان را بر سروده ةچون شعرهاي شاعران را دربار )1
!تر تشويق كرديم تر و بيش ها را بر سرودن بيش شعار اين شعرا را راجع به فضيلت مادر شنيديم، آنوقتي ا )2
!تر تشويق نموديم خاطر سرودن بيش ي شاعران را در مورد برتري مادر گوش كرديم، آنان را به هنگامي كه سروده )3
!م، آنان را بر سراييدن بيش از پيش تحسين نموديمهاي اين شعرا را پيرامون برتري مادر گوش دادي آنگاه كه سروده )4
22- »عماً فَتَـتَجدوالقرْشِ ع كمالفينُ سالد بسلَها و تَحوةِ حها الحادها بِاُنوفتَضْرِب!«:

!كنند ها را مضروب مي هاي تيز آن شوند و با دندان د پس پيرامونش جمع مينشو ها دشمن دلفين محسوب مي كوسه )1
!زنند ها ضربه مي هاي تيز به آن شود، پس از جمع شدن پيرامونشان با دندان كوسه ماهي دشمن دلفين شمرده مي )2
!زنند شوند و با دم خود به آن ضربه مي آورند پس دورهم جمع مي ها را دشمن به حساب مي ها كوسه دلفين )3
!زنند هاي تيزشان او را مي بيني ع مي شوند و باشمارند پس اطرافش جم ها كوسه ماهي را دشمن مي دلفين )4
 :لفينالد ترجمة الجمل حولَ يف الخطأعين  -23

خورند، كنند و جز ماهي را نمي ها كسي را اذيت نمي دلفين :ال تُؤذي الدالفينُ أحداً و ال تأكلُ إلّا السمك،) 1
2 (ها پستاندار هستند، ها نيستند، زيرا آن ساير ماهيها مانند  آن :ة األسماك ألنّها لبونةٌ،هي ليست مثل بقي
ها دشمني خطرناك به نام كوسه ماهي دارند، دلفين :سم سمك القرش،اعدواً خطراً ب للدالفينَإنّ ) 3
!كشند دشمنشان را با ضربه زدن با بيني تيز خود ميآنان  !:فهي تقتلُ عدوها مع الضرب باُنوفها الحادة) 4
:للفَراغِ حسب المعنَي حيحغيرَ الصعين  -24

األسنان: !تُـفْرِز السائلَ الّذي يؤدي دوراً مهماً في هضْمِ الطَّعامِ …) 2  الغزال: !وصف الشُّعراء جمالَ عيونه و حيوانٌ لَبونٌ يعيش في الْجِبالِ … )1
السؤال: !ألنّه نصف العلم …نُصحنا بحسنِ ) 4  األسود : !» …الذَّهب «بـ اَلنَّفطُ سائلٌ قابلٌ لالشتعالِ يعرَف لنَفاسته ) 3
:حول ما اُشير إليه بخطٍّ الخطأعين  -25

1 ( تكلَّم ةُعندئذلّامةٍ العشهامب) :! 2    )المبالغةإسم( واتَواضَع لممن تُعلِّمونَه العل) :!يماضالفعل ال(
)المفعول إسم!: (المعينِأنت ترجع من السفرِ في الوقت ) 4  )إسم الفاعل!: (لَهم في سبيلِ اهللاِينفقونَ أموا المؤمنون) 3
:عين الجار و المجرور بمعني الفعل -26

!الحقيبة علي المنضدة) 2    !النّاس علي دين ملوكهم) 1
!اسعليكم بمداراة النّ) 4    !العزيزة ييا أم يعلي عين) 3
 ا يلتّالإقرأ النّص  بدقّةٍ )30 -27( عن األسئلة أجِبثم:

»منوتشهري«و » سعدي«فمنهم . يعرفون بذي اللّسانين هؤالءف. و الفارسية وجود العلماء الّذين يعبرون عما لديهم باللّغتين العربيةبين ) اإلرتباط(من مظاهر وجود الصلة 
عهد محمود الغزنوي كان يعتبر عيباً أن يفمنذ عهد الخلفاء الراشدين إل! الّذي كان يفتخر بما عنده من المفردات العربية» حافظ الشِّيرازي«و » خاقاني«و » عنصري«و 

و ازدهار اللّغة الفارسية ما ضعف شأن اللّغة العربية، بل احتفظ به و الفارسيةاإلمارات  تأسيسبعد أنَّ  جدير بالذّكرو ال! يصدر مكتوب عن قصر السلطان بغير العربية
!حالة أصبح الفصل بينهما أمراً غَيرممكن يإل األمرفوصل ! إرتفع

  ...ذو اللِّسانين هم الّذين : اغللفر الخطأعين  -27
!ولدوا في إيران لكنَّهم أنشدوا آثاراً بالعربية )2     !كانوا يحبون اللّغتين) 1
!عاشوا في بلدتين لكنَّهم رجحوا العيش في إيران) 4    !كانوا أقوياء في آثارهم باللُّغتينِ) 3
:الخطأعين . »باعتقادكم لماذا كان االُدباء اإليرانيون يكتبون و ينشدون بالعربية؟« -28

!كانوا يخافون من السالطين فأرادوا التقرّب إليهم) 2  ! تهم في اللُّغتينِأرادوا أن يثبتوا قدرتهم و جدار) 1
!كانوا يحبون لغة القرآن و ما شعروا بأنّها أجنبية) 4  !قد قصدوا أن يخاطبوا فئات أكبر من الناس) 3
:لماذا؟ عين الصحيح.  »!عيباًصدور مكتوب بغير العربية كانَ يعتبر « -29

!لخوفهم من عدم رعاية القانون في البلد) 2    ! ن استعمال غيرهابسبب كراهتهم ع) 1
!ألنّ اللّغة العربية كانت لغة العلم و المؤسسات الحكومية) 4  !إذا كان يكثر هذا األمر يسبب اُفول اللّغة العربية) 3
:عين الصحيح في المحلّ اإلعرابي للكلمات المعينة -30

مجرور بحرف الجرّ :تأسيس) 2    فاعل: هؤالء) 1
فاعل: األمر) 4    إليه مضاف: الفارسية) 3
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در چه) ص(بيانگر سيرة رسول خدا  ،ها كردن لباس  و شانه زدن موها و مرتب) ص(بر به آينه نگاه كردن پيام -31
 است؟) ع(است و مؤيد كدام حديث امام صادق بوده هنگامي 

.آماده و آراسته باشد ،رود اش به سوي دوستان خود مي بنده خداي تعالي دوست دارد وقتي -نماز خواندن )1
.آماده و آراسته باشد ،رود اش به سوي دوستان خود مي خداي تعالي دوست دارد وقتي بنده - ا مردمهنگام مالقات ب) 2
.آيد بدش مي ،يده نشان دادنلود و خود را ژوخداوند آراستگي و زيبايي را دوست دارد و از نپرداختن به خ - ا مردمهنگام مالقات ب )3
.آيد بدش مي ،يده نشان دادنود و خود را ژولخداوند آراستگي و زيبايي را دوست دارد و از نپرداختن به خ -نماز خواندن) 4
هاي انسان عفيف است؟ روي در آراستگي و رسيدن آن به خودنمايي چيست و كدام مورد از ويژگي عاقبت گرفتاري به زياده -32

.و جامعه گريزان است ساالن از مقبوليت نزد هم - دن از خدادور ش) 1
.سطحي و كوچك، زبان به تحسين او بگشايند كند كه براي امور حيا مي - دور شدن از خدا) 2
.داند د ميوزيبايي ظاهري را وسيلة اهانت به شخصيت خ -مقبوليتضعيف شدن  )3
.گيز باشدنتواند تحسين برا يابد كه مي تري ميدر وجود خود استعدادهاي واال -مقبوليتضعيف شدن  )4
هاي چموش و لجام پاره كرده سوارند، چه چيست و سواركاراني كه بر اسب» اسب«پيرامون حقيقت تقوا منظور از ) ع(در حديث امام علي  -33

عاقبتي دارند؟
.روند به بهشت مي -نفس) 4   .روند به بهشت مي -گناه) 3  .دنفت ا در آتش مي -گناه) 2   .دنفت ا در آتش مي -نفس) 1
هاي عفاف است؟ كدام مورد از جلوه -34

خودآرايي و محبوبيت) 2    تندروي در كسب مقبوليت ) 1
آراستگي و مقبوليت) 4    تندروي در آراستگي) 3
است؟ چه در مقابل خدا قرار دارد، پيامد كدام يك از دستورهاي الهي در نماز مطابق انديشة اسالمي، عدم توجه به آن -35

كوشا بودن در انجام به موقع و سر وقت نماز) 2  » اهدنا الصراط المستقيم«صادقانه گفتن عبارت ) 1
»المغضوب عليهم و ال الضّالّين غير«با توجه گفتن عبارت ) 4  توجه به بزرگي خداوند بر همه چيز هنگام گفتن تكبير) 3
شود؟ يك از مسائل مي مشمول كدام ،وجوب و امساك روزه -36

.مسافري كه بخواهد كمتر از ده روز در جايي كه سفر كرده، بماند - .مسافري كه براي انجام فعل حرام سفر كند) 1
.مسافري كه بخواهد بيشتر از ده روز در جايي كه سفر كرده، بماند -.مسافري كه براي انجام فعل حرام سفر نكرده باشد) 2
تر از چهار فرسخ شرعي و مجموع رفت و برگشت بيشتر از هشت فرسخ مسافرت كم - از چهار فرسخمسافرت بعد از ظهر و رفتن به بيش ) 3
تر از چهار فرسخ شرعي و مجموع رفت و برگشت كمتر از هشت فرسخ مسافرت كم - مسافرت پيش از ظهر و رفتن به بيش از چهار فرسخ) 4
آن كدام است؟كدام مفهوم در تعريف آراستگي صحيح بوده و حديث مربوط به  -37

  ».دو ركعت نماز كه با بوي خوش گزارده شود، بهتر از هفتاد ركعت نماز بدون بوي خوش است« -بهتر كردن وضع باطني بدون توجه به وضع ظاهري )1
  ».آماده و آراسته باشد رود، اش به سوي دوستان خود مي خداي تعالي دوست دارد وقتي بنده« –بهتر كردن وضع ظاهري و باطني و زيبا نمودن اين دو  )2
مبادا خود را براي جلب توجه ديگران بيارايي كه در اين صورت ناچار« - كنيم ها كنترل مي ها و كندروي خود را در برابر تندروي ،آن حالتي كه به وسيلة) 3

».شوي با انجام گناه به جنگ با خدا بروي مي
».دين استو ضعف نما نپوشيد؛ زيرا چنين لباسي نشانة سستي  و بدنلباس نازك « - روي در زيبايي بدون خودنمايي زياده) 4
فرسخ باشد، 5و مسافت مسافرتش بيش از كه اين سفر بر او واجب نبوده روزه برود  7نماز و روزة فرزندي كه با نهي پدر و مادر به سفري  -38

چگونه است؟
  .يد روزه بگيرد و نمازش شكسته استنبا) 2  .بايد نماز را شكسته بخواند، ولي روزه را تمام بگيرد )1
  .فرسخ است يا خير 4تر از  بستگي به مسير بازگشتش دارد كه كم) 4  .اش را بگيرد بايد نماز را كامل بخواند و روزه) 3
سورة مائده، ابزار شيطان براي ايجاد دشمني و كينه بين مردم چيست؟ 91و  90با توجه به آيات  -39

  شراب و قمار )4  غفلت از نماز )3  سگ و خوك) 2  پرستي بت )1
 كنندة روزه است؟ چه تعداد از موارد زير باطل -40

»فرو بردن تمام بدن و سر در آب - استمناء - سيگار گشيدن - استفراغ عمدي - آب خوردن سهوي«
سه) 4پنج) 3  چهار) 2  دو )1

دقيقه 15

قدم در راه
و روزه، ياري از نماز

فضيلت آراستگي
142تا  120هاي  صفحه

)1( دين و زندگي
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41- When you have to get up early … the morning, you … stay up late watching television. 

1) at / can’t 2) in / should

3) in / shouldn’t 4) on / could

42- The manager is really busy at the moment. … you call back later? 

1) Should 2) Must 3) May 4) Can

 

 

 

Researchers say that traveling abroad makes the brain more creative. Need proof from an expert? Here's 

Columbia Business School Professor, Adam Galinsky, in an interview for The Atlantic: “…(43)… experiences 

increase the ability to make deep connections …(44)…  different forms.” In short, …(45)…  situations help the brain 

learn how to move smoothly between different ideas. 

This life skill comes in handy whenever you’re faced with problems that require new ideas. All people 

…(46)… travel once in a while because traveling  can make you reinvent your life from one stage to the next.  

43- 1) Domestic 2) Foreign 3) Energetic 4) Hospitable

44- 1) in front of 2) above 3) between 4) under

45- 1) careful 2) cloudy 3) unfamiliar 4) famous

46- 1) must  2) shouldn’t 3) must not 4) should

Not many animals have hand-like paws. The monkey is one of them. The monkey, like a man, has a thumb 

that can be put opposite other fingers. By pressing its first finger against its thumb, a monkey can pick up 

things as tiny as an insect. Because other animals don’t have this thumb, it is difficult for them to pick up 

small things and carry them. The monkey’s ability to hold rice with its paw often causes problems for it. 

Hunters fill a coconut with a handful of rice, leaving a hole in the shell of the nut. The monkey has no 

trouble putting its paw through the hole. But, it can’t draw the paw out while it is holding a handful of rice. 

Since it is often too stupid or greedy to open its hand, the monkey is unable to free itself from this simple 

trap. 

47- A monkey can pick up small objects by pushing its thumb against … . 

1) things 2) its forefinger 3) its hand 4) the objects

48- According to the text, not many animals have … . 

1) fingers 2) hands 3) paws 4) hand-like paws

49- Hunters put rice in the coconut trap, because monkeys … . 

1) can get the rice out easily 2) have trouble taking the rice out of it

3) mustn’t close their hands to hold rice 4) have no trouble putting their paws in

50- The success or failure of a coconut trap depends on … . 

1) what kind of rice is in the trap 2) how large the coconut is

3) how many holes are in the coconut 4) whether the monkey will give up the rice

)1(انگليسي  زبان دقيقه10

Traveling the World 
Pronunciation تا ابتداي

 113تا  97هاي  صفحه

PART C: 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. 

PART B: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on
your answer sheet.

PART A: Grammar and Vocabulary 

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then 

mark the answer on your answer sheet. 
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گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
خود را  10گذاري چند از  ، هدف)1(رياضي هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

:بنويسيد
توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

بوده است؟ 10از عملكرد شما در آزمون قبل چند 
شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

)بدون تكرار حروف(توان ساخت؟  حرفي مي چند كلمة سه soranبا حروف كلمة  - 51

1 (30  2 (60  

3 (120  4 (125  

با حروف  - 52 Á p j − » t, , , , )بدون تكرار حروف(  دار ختم شود؟ نقطهحرف دار شروع و به  توان نوشت كه با حرف نقطه حرفي مي 4چند كلمة  ,

1 (24  2 (12  

3 (36  4 (6  

رفت و برگشت؟ Cبه  Aتوان از  به چند طريق مي ،با توجه به شكل زير - 53

1 (9  

2 (18  

3 (12  

4 (16  

ها درصد آن 8و  Bها فقط كارت  درصد آن A ، 41درصد مشتريان فقط كارت  26اگر . گذارد در اختيار مشتريان مي Bو  Aيك فروشگاه دو كارت تخفيف  - 54

يد كنند؟هردو كارت را در اختيار داشته باشند، چقدر احتمال دارد مشتريان با در اختيار داشتن حداقل يكي از اين دو كارت تخفيف، از فروشگاه خر

صددر 59) 2درصد 67) 1

درصد 83) 4درصد 75) 3

در آن كنار هم باشند؟» س« و »ي«، »ط«توان نوشت كه حروف  حرفي مي 7، چند كلمة »مغناطيس«با حروف كلمة  - 55

1 (120  2 (1440  

3 (360  4 (720  

قهيدق 35) 1(رياضي 
 / شمارش، بدون شمردن 

آمار و احتمال
تا پايان احتمال 7و فصل  6فصل 

گيري شانس يا اندازه

151تا  118هاي  صفحه

.نمايد سراسر كشور آشنا مي نگاه دبيرانبا  شما را  ،هاي پرتكرار كتاب هاي سوال
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,با ارقام  - 56 , , , ,0 1 2 5 8 توان نوشت؟ رقمي فرد مي چند عدد ششارقام بدون تكرار  9

1 (144  2 (72  

3 (288  4 (360  

نفره تشكيل داد به طوري كه حداكثر يك زن در اين تيم حضور داشته 3توان يك تيم  مي طريق ها زن هستند، به چند نفر از آن 2نفره كه  6در يك جمع  - 57

باشد؟

1 (12  2 (16  

3 (20  4 (8  

.)تكرار ارقام مجاز است(توان ساخت؟  مي 5و  3 ،2با ارقام  400تر از  كوچكرقمي  سهفرد  چند عدد - 58

1 (12  2 (18  

3 (20  4 (24  

ها رو بيايد، كدام است؟ كه حداقل يكي از سكه احتمال آن. ريزيم متفاوت و يك تاس را با هم مي ةسك دو - 59

1 (1
82 (1

4

3 (3
84 (3

4

رقمي وجود دارد كه يكان و صدگان آن برابرند؟ چند عدد زوج سه - 60

1 (30  2 (40  

3 (45  4 (50  

ضرب اين دو عدد زوج باشد، كدام است؟ كه حاصل احتمال آن. كنيم ، دو عدد متمايز را انتخاب مي9تا  1از بين اعداد  - 61

1 (5
182 (3

18

3 (10
184 (13

18

اين عمل به چند. كنيم انتخاب مي كه علي در آن قرار دارد، نفري 10كه افراد مختلفي هستند از يك مجموعة را دار و يك منشي  رئيس، يك خزانه يك - 62

؟دار يا منشي باشد نتواند خزانهاگر علي  ،پذير است طريق امكان

1 (125  2 (216  

3 (576  4 (672  

است؟كدام  ،تاس دوم باشد در شده شده در تاس اول بيشتر از عدد رو كه عدد رو آن لاحتما. ريزيم دو تاس را پشت سر هم مي - 63

1 (5
62 (5

12

3 (4
94 (8

9
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ها با هم برادرند به تصادف در يك رديف قرار بگيرند، چقدر احتمال دارد كه يك نفر بين دو برادر قرار بگيرد؟ نفر كه دو نفر آن 7اگر  - 64

1 (7
152 (8

21

3 (9
254 (5

21

هر دو كتاب شيمي دقيقاً دو كتاب بينكه  به شرط آن ،توان در يك قفسه قرار داد كتاب مختلف رياضي را به چند طريق مي 6كتاب مختلف شيمي و  4 - 65

رياضي قرار بگيرد؟

1 (! !6 42 (! !4 3

3 (( !)24  4 (( !)26

eحرف  6توان  به چند طريق مي - 66 , d , c , b , a  وf  طوري كه به  در كنار هم قرار دادراe  قبل ازb , a  وc قرار گيرد؟

1 (240    2 (60  

3 (120  4 (180  

در معادلة  - 67
xx

         
2
102 102

تواند برقرار باشد؟ مي ،xبه ازاي چند مقدار ،30

1 (4  2 (3  

3 (2  4 (1  

حاصل  - 68                
       

8 9 8 10
5 5 6 كدام است؟ 5

1 ( 
 
 
10
5  2 ( 

 
 
11
5 

3 ( 
 
 
10
6   4 ( 

 
 
11
7 

كدام است؟ ،گوي انتخابي آبي باشد 2گوي انتخاب شود به طوري كه حداكثر  3گوي آبي،  4گوي قرمز و  6كه از ميان  احتمال آن - 69

1 (26
302 (27

30

3 (28
304 (29

30

باشند؟ ABCوس آن از نقاط مشخص شده، روي مثلث ئتوان ساخت كه ر چند چهارضلعي محدب مي - 70

1 (12  

2 (24  

3 (15  

4 (6  
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)بدون تكرار حروف(توان ساخت؟  حرفي مي چند كلمة سه soranبا حروف كلمة  - 71

1 (30  2 (60  

3 (120  4 (125  

با حروف  - 72 Á p j − » t, , , , )تكرار حروفبدون (  دار ختم شود؟ دار شروع و به حرف نقطه توان نوشت كه با حرف نقطه حرفي مي 4چند كلمة  ,

1 (24  2 (12  

3 (36  4 (6  

رفت و برگشت؟ Cبه  Aتوان از  با توجه به شكل زير، به چند طريق مي - 73

1 (9  

2 (18  

3 (12  

4 (16  

fمربوط به تابع شده  دادهاگر نمودار  - 74 (x)  باشد، آنگاه نمودار تابعf (x ) 3 كدام است؟ 3

1( 2( 

3( 4( 

ظاهر شده باشد؟» شهر«ها كلمة  توان نوشت به طوري كه در همة آن حرفي مي 7، چند كلمة »شهرستان«با حروف كلمة  - 75

1 (! !3 52 (! !3 4

3 (!54 (!
!

7
3

قهيدق 35) 1(رياضي 
شمارش، بدون شمردن/ تابع

از ابتداي انواع توابع تا پايان فصل 
6و فصل 

140تا  109هاي  صفحه

برنامة از ها آن مدرسة برنامة كه استي آموزان دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه
.اند نداده پاسخي عاد سواالت به و است تر عقب كانون
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كنار هم قرار بگيرند؟» ي«و » د«توان نوشت به طوري كه در آن حروف  حرفي مي 8، چند كلمة »جهانگردي«كلمة با حروف  - 76

1 (!72 (!6

3 (!2 74 (!2 6

f(x)اگر  - 77 (a b )x a b    1  ضابطة يك تابع هماني باشد، نمودار تابعg  با ضابطةg(x) (a )x b   1 چگونه است؟ دامنة  با ؛1

1 (2 (

3 (4 (

,با ارقام  - 78 , , , ,0 1 2 5 8 توان نوشت؟ رقمي فرد مي بدون تكرار ارقام چند عدد شش 9

1 (144  2 (72  

3 (288  4 (360  

نفره تشكيل داد به طوري كه حداكثر يك زن در اين تيم حضور داشته 3توان يك تيم  ها زن هستند، به چند طريق مي نفر از آن 2نفره كه  6در يك جمع  - 79

باشد؟

1 (12  2 (16  

3 (20  4 (8  

fاگر دامنة تابع  - 80 (x) x  2 برابر  3 ,1 5 رد تابع باشد، بf(x)2 كدام است؟

1 ([ , ]1 22 ([ , ]1 2

3 ( ,1 54 ( ,3 8

.تغيير ندهيد بدون مشورتها را در دفترچه،  پاسخ دادن به درس ترتيب
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با ارقام  - 81 , , , ,5 0 4 7 .)تكرار مجاز نيست(توان نوشت؟  مي 15پذير بر  و بخش 40000تر از  رقمي بزرگ 5چند عدد  2

1 (36  2 (35  

3 (30  4 (24  

رقمي وجود دارد كه يكان و صدگان آن برابرند؟ چند عدد زوج سه - 82

1 (30  2 (40  

3 (45  4 (50  

)fبه طوري كه  ،يك تابع هماني باشد gيك تابع خطي و  fاگر  - 83 ) g( ) f( ) 2 2 )fو  3 ) g( ) f( ) 3 3 8 fآنگاه  ،2 ( )1
كدام است؟2

1 (3  2 (1  

3 (2  4 (4  

اين عمل به چند. كنيم انتخاب مي كه علي در آن قرار دارد، نفري 10دار و يك منشي را كه افراد مختلفي هستند از يك مجموعة  يك رئيس، يك خزانه - 84

دار يا منشي باشد؟ اگر علي نتواند خزانه. پذير است طريق امكان

1 (125  2 (216  

3 (576  4 (672  

كه بين هر دو كتاب شيمي دقيقاً دو كتاب توان در يك قفسه قرار داد، به شرط آن كتاب مختلف رياضي را به چند طريق مي 6كتاب مختلف شيمي و  4 - 85

رياضي قرار بگيرد؟

1 (! !6 42 (! !4 3

3 (( !)24  4 (( !)26
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)نمودار تابع يك سهمي از نقاط  - 86 , ) 3 )و  21 , )1 در اين صورت برد اين تابع كدام است؟. كند قطع مي 4اي به طول  ها را در نقطه xگذرد و محور  مي 3

1 ( ,42 ( , 3

3 ( , 54 ( , 21

eحرف  6توان  به چند طريق مي - 87 , d , c , b , a  وf  را در كنار هم قرار داد به طوري كهe  قبل ازb , a  وc قرار گيرد؟

1 (240  2 (60  

3 (120  4 (180  

حاصل  - 88                
       

8 9 8 10
5 5 6 كدام است؟ 5

1 ( 
 
 
10
5  2 ( 

 
 
11
5 

3 ( 
 
 
10
6   4 ( 

 
 
11
7 

g(x)صـورت شـكل زيـر و     بـه  f(x)اگر نمودار تـابع   - 89 f(x )  1 آنگـاه در صـورتي كـه     باشـد،  1 a,b  ة دامنـg  و c,d   بـردg حاصـل ،

a b c d   كدام است؟

1 (4  

2 (5  

3 (6  

4 (8  

معادلة  - 90
xx

         
2
14 14

برقرار است؟ xبه ازاي چند مقدار ،6

1 (4  2 (3  

3 (2  4 (1  
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؟نيستزير همواره درست  هاي گزارهيك از  كدام - 91

.اند با هم موازيهمواره دو صفحة عمود بر يك صفحه ) 1

.بر ديگري نيز عمود است ،اگر خطي بر يكي از دو صفحة موازي عمود باشد) 2

.ممكن است موازي يكديگر نباشنددو خط عمود بر يك خط در فضا ) 3

.كه بر صفحة ديگر عمود باشد هر كدام شامل خطي استاگر دو صفحه بر هم عمود باشند، ) 4

است؟ نادرستبا توجه به مكعب داده شده كدام گزينه  - 92

.را قطع كرده است ADHEصفحة  ABخط ) 1

.اند با هم موازي ABFEو صفحة  CDخط ) 2

.عمود استباشد،  ABCDاي كه عمود بر صفحة  صفحههر بر  DHخط ) 3

.باشد، موازي است BCGFاي كه موازي صفحة  صفحههر با  GFخط ) 4

هاي زير، همواره درست است؟ چه تعداد از گزاره - 93

.آن صفحه عمود كرد رتوان يك خط ب ميفقط غير واقع بر يك صفحه  ةاز هر نقط) الف

.توان يك صفحه بر آن عمود كرد ميفقط غير واقع بر يك صفحه  ةاز هر نقط) ب

.اي عمود باشد، بر آن صفحه عمود است اگر خطي بر يكي از خطوط صفحه) پ

  1) 2 صفر )1

3( 2  4 (3  

است؟ درستچه تعداد از موارد زير . اند خارج آن مفروض Aو نقطة  Pصفحة  - 94

.گذرد مي P زي با صفحةمواشمار خط  بي Aاز نقطة ) الف

.گذرد مي P  موازي با صفحة ةفقط يك صفح Aاز نقطة ) ب

.قرار دارند Pگذرند، درون يك صفحة موازي با صفحة  مي Pموازي با صفحة  Aكلية خطوطي كه از نقطة ) پ

  1) 2 صفر) 1

3 (2  4 (3  

است؟ درستهاي زير لزوماً  چه تعداد از گزاره. اند در فضا با هم موازي d2و  d1دو خط  - 95

.واقع است Pبا يكي از اين دو خط موازي باشد، آنگاه خط ديگر بر صفحة  Pاي مانند  اگر صفحه )الف

.تواند شامل خط ديگر نيز باشد شامل يكي از اين دو خط باشد، آنگاه مي Pاگر صفحة ) ب

.كند با يكي از اين دو خط متقاطع باشد، آنگاه خط ديگر را نيز قطع مي Pاگر صفحة ) پ

  1) 2 صفر) 1

3 (2  4 (3  

قهيدق 15)1( هندسه
تجسم فضايي

از ابتداي خط، نقطه و صفحه تا 
پايان تفكر تجسمي

91تا  77هاي  صفحه

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

:بنويسيد
بدهيد؟توانيد پاسخ صحيح  سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
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aنشان دهيم، حاصل  cو  a  ،bبا به ترتيب را  3و  2، 1هاي كوچك ديده شده از هر يك از نماهاي  اگر تعداد مربع - 96 b c  كدام است؟

1 (11  

2 (12  

3 (13  

4 (14  

اولين مكعب(  شود؟ ديده مي Fحرف  چند. دهيم هم قرار ميروي صورت ستوني  بهرا نها تا از آ 9را نوشته و  Fحرف  ،مكعبتعدادي هاي  روي تمام وجه - 97

.)گيرد روي زمين قرار مي

1 (38  

2 (39  

3 (36  

4 (37  

فقط يك وجه رنگ كه ي كوچكيها وجه رنگ شده دارند به مكعب وكه د ي كوچكيها نسبت تعداد مكعب. كنيم آميزي مي را رنگ زيرهاي مكعب  تمام وجه - 98

شده دارند، كدام است؟

1 (2
3

2 (3
2

3 (3
4  

4 (4
3

مساحت كل اين مكعب مستطيل كدام است؟. مترمربع است سانتي 15در يك مكعب مستطيل برابر رو  هاي نماهاي چپ، باال و روبه مجموع مساحت - 99

1 (15  2 (30  

3 (45  4 (20  

كـدام اسـت؟    DOباشـد، طـول    ABCهـاي مثلـث    محـل برخـورد ميانـه    Oدر صـورتي كـه   . مفروض اسـت  زير،منشور سه پهلوي قائم مطابق شكل  - 100

(AB , AC AD )  18 24 

1 (26  

2 (25  

3 (24  

4 (21  

.هاي پايان سال آماده شويد ، براي امتحانهاي پرتكرار امتحاني سؤالهاي  با كتاب
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است؟ نادرستهاي زير در مورد يك گاز كامل به عنوان دستگاه  يك از گزينه كدام - 101

.از يكديگر مستقل نيستند و با هم رابطه دارند گاز متغيرهاي ترموديناميكي) 1

.گاز نسبت داد نقاط مختلف هب يتوان دما و فشار يكسان نباشد نيز مي ترموديناميكياگر گاز در تعادل ) 2

.گيرد دو طريق گرما و كار صورت مياز تبادل انرژي بين محيط و دستگاه ) 3

.آن است هاي هجنبشي و پتانسيل ذر هاي ع انرژيوجممبرابر با گاز، انرژي دروني ) 4

نحويجاي نيتروژن، گاز رقيق هيدروژن داخل ظرف تزريق كنيم، به  اگر به. گرم گاز رقيق نيتروژن وجود دارد 42اي  در ظرف بسته Pو فشار  Tدر دماي  - 102

Nظرف جاي خواهد گرفت؟ درون كه متغيرهاي ترموديناميكي دستگاه تغيير نكنند، چند گرم گاز هيدروژن  H
g g(M , M )mol mol 2 228 2

1 (2   2 (3 

3 (4     4 (5  

درون مخزن C°27مول گاز رقيق در دماي  2در ابتدا . كند پيستوني وجود دارد كه بدون اصطكاك حركت مي ،اي شكل مطابق شكل، روي مخزن استوانه - 103

روي پيستون kg20 اي به جرم زنهكنيم و همچنين و پس به تدريج يك مول گاز رقيق ديگر از طريق شير ورودي پايين مخزن وارد آن ميس. وجود دارد

اولية خود، بدون تغيير وضعيت مانده باشد، دماي گاز درون مخزن در حالت دوم و پس از تعادلحالت اگر در پايان فرايند پيستون نسبت به . دهيم قرار مي

Ngو  Pa510، فشار محيط cm225برابر مخزن برابر با هم و ح مقطع پيستون وطسوزن پيستون ناچيز، (؟ استچند كلوين ترموديناميكي،  kg10

.)است

1 (87  

2 (330  

3 (57  

4( 360  

سمت راست ةاگر به شاخ. است mm760 هشاخچپ لوله بسته و گازي رقيق در آن محبوس است و اختالف ارتفاع جيوه در دو  دهانة سمت ،زيردر شكل  - 104

فشار هواي محيط( كند؟ درون لوله چگونه تغيير مي محبوس ، حجم گازبرسد mm1140لوله به طرف در دو جيوه اختالف ارتفاع  تاكنيم  جيوه اضافه لوله،

P mmHg0 ).است و دماي گاز محبوس را ثابت فرض كنيد 760

.يابد ميكاهش درصد  20) 1

.يابد مي ايشزافدرصد  20) 2

.يابد ميكاهش درصد  80) 3

.يابد ميافزايش درصد  80) 4

قهيدق 30) 1(فيزيك 
ترموديناميك/ دما و گرما

از ابتداي قوانين گازها تا 4فصل 
تا پايان چرخة  5پايان فصل و فصل 

ترموديناميكي

158تا  129هاي  صفحه

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

:بنويسيد
بدهيد؟توانيد پاسخ صحيح  سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
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T(W روي گاز انجام شدهدر مورد كار  هسيكدام مقا. را مطابق شكل طي كرده است BCو  ABفرايندهاي  ،گاز كاملي - 105 به گاز شده دادهو گرماي  (

T(Q صحيح است؟ ABCدر كل فرايند  (

1 (T TQ W

2 (T TQ W

3 (T TQ W

.باشند در شرايطي صحيحاست گزينه ممكن  3هر ) 4

برسـد، چنـد ژول اسـت؟ K270بايـد از دسـت دهـد تـا دمـايش بـه        K300بـا دمـاي    Pa510 ثابـت  در فشار دو اتميگاز آرماني  L3كه  گرمايي - 106

P
J(R , C R , L m )mol.K

   3 378 1 102

1 (105   2 (75  

3 (210   4 (150  

گرما بين گاز و محيط مبادله شده باشد، J700اگر در اين فرايند، . مطابق شكل است ،كند اتمي طي مي كه مقداري گاز آرماني دو فرايندي V-T نمودار - 107

P(C است؟بوده تغيير انرژي دروني گاز چند ژول  R) 7
2

1 (500  

2 (700   

3 (500  

4 (700

كنند؟ در اين صورت انرژي دروني و فشار گاز به ترتيب چگونه تغيير مي .كنيم صورت خيلي سريع متراكم مي مقداري گاز كامل را در طي يك فرايند به - 108

يابد مي ـ كاهش ماند مي ثابت) 2    يابد مي ـ افزايش ماند مي ثابت) 1

يابد مي ـ كاهش يابد مي افزايش) 4    يابد مي ـ افزايش يابد مي افزايش) 3

ژول باشد و گرماي مبادله شده 180 در هر چرخه اتمي است، اگر گرماي مبادله شده بين محيط و دستگاه در چرخة شكل زير كه مربوط به گاز كامل تك - 109

ترتيب از راست به( .انجام شده است ………روي  ………ژول كار توسط ……… ،  CAژول باشد، در اين صورت در فرايند  AB  ،800رايند در ف

P )به چپ V(C R , C R) 5 3
2 2

ـ محيط دستگاهـ  140) 1

دستگاهـ محيط ـ  140) 2

ـ محيط دستگاهـ  500) 3

دستگاهـ محيط ـ  500) 4

.برنخوريد مشكل به فيزيك درسدر  تا كنيد قوي را خود رياضي محاسبات قدرت كنيد سعي
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VCكدام است؟ ه كار انجام شده بر روي گاز در هر چرخ. كند طي ميزير مطابق شكل  را اي ، چرخهگاز كامل تك اتمييك  - 110 R) 3
2 گاز در فرايندو  

AB  به اندازة ،PV3
).گيرد گرما مي4

1 (PV

2 (PV 1
2

3 (PV1
3

4 (PV 1
4

شود؟ اديز درصد 25 آن فشار تا مينك مك را از كامليگ حجم از درصد چند ثابت يدما در - 111

1( 20  2( 15  

3( 25  4( 35  

1 به آن حجم تا مينكيم مكمترا قدرآن است، اتمسفر يك فشارش و C27آن يدما هك را املك گاز يمقدار - 112
حالت، نيا در اگر. برسد خودية اول حجم6

؟است وسيسلسة درج چند آن يدما باشد، اتمسفر 5/6 مكمترا گاز فشار

1( 104  2( 77  

3 (52  4( 27  

كامل گازها كهنيا فرض با. باشديم Pa510 آن فشار و K300 گاز، دو نيا مخلوطي دما. است ژنياكس گاز گرم 16 و وميهل گاز گرم 2 شاملي مخزن - 113

He است؟ مكعب متر بر لوگرميك چند مخلوطي چگال باشند، O
J g g(R , M , M )

mol K mol mol
  

 28 4 32

1( 75/0  2( 60/0  

3( 40/0  4( 25/0  

ــودار - 114 ــ P-T نم ــول مين ــاز م ــل گ ــك كام ــت ــابقي اتم ــكل مط ــت ش ــا در .اس ــديفرا ني ــرژ ن ــي ان ــازي درون ــد گ ــزا ژول چن ــ شياف ــد؟ي يم اب

V
J(R , C R)

mol.K
 

38 2

1( 600  

2( 1200  

3( 1800  

4(3000  

P(C است؟ ژول چند گاز نياي دروني انرژ رييتغ. رديگيم طيمح از گرما J500 فشار همي نديافري طي اتمتك كامل گازي مقدار - 115 R)
5
2

1( 200  2( 300  

3( 400  4( 500  

.پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد)گواه(هاي شاهد سؤال
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حالت در بار يك ،يعمود يراستا در هستند، سانية يكاول يدما در املك گاز نوع يك از يبرابر مقدار يحاو هك را مشابه ظرف دو ر،يز يهالكش مطابق - 116

شده داده يگرما و بوده cm2100 با برابر آن مساحت و N100 با برابر ستونيپ وزن اگر. مينكيم گرم يآرام به و داده قرار) 2( حالت در گريد بار و) 1(

نسبت به وضعيت )1( حالت در آن ييجاجابه برابر چند ،نسبت به وضعيت اولية خود) 2( حالت در ستونيپ ييجاجابه باشد، سانيك حالت دو هر در گاز به

P است؟اولية خود  Pa) 510 شود نظرصرف ظرف و ستونيپ نيب كاكاصط از و(.

1 (1  

2( 10
9

3( 11
9

.اشدبدرست  اندتو مي نهيسه گز يك ازهر، رايطشبسته به ) 4

VC است؟ ژول چند كند،يم مبادله طيمح با abc نديفرا در گاز كهيي گرما. است ريز شكل مطابق ياتمتك كامل گاز كي ي(P-V) نمودار - 117 R) 3
2،

L m 3 31 800برابر  bcو كار انجام شده توسط گاز در فرايند  10
).ژول است3

1( 1100  

2( 3300  

3( 1700
3

4( 2300
3

ابد؟ي يم كاهش وسيسلسة درج چند ند،يفرا نيا در گازي دما. است J1650 برابري اتمتك كامل گاز مول كي توسط شده انجام كار دررو،يب انبساط كي در - 118

V
J(C R , R )

mol.K
 

3 82
1( 65  2( 75  
3( 5/112  4( 5/137  

.مينكيم منبسط دررويب نديفرا يك يط گريد بار و دماهم نديفرا يك يط بار يك ن،يمع حالت يك از را ياتمكت املك گاز ينيمع مقدار ر،يز لكش مطابق - 119

ــر ــ اگ ــديفرا يط ــ ن ــاز دررو،يب ــ ژول 150 گ ــر ارك ــ يرو ب ــام طيمح ــد، انج ــار ده ــاز فش ــپا در گ ــديفرا اني ــ ن ــد دررويب ــفرا چن ــت؟ تمس اس

V( L m , atm Pa , C R)  3 3 5 31 10 1 10 2
1( 5/1  

2 (2

3( 8/0  

4( 2/1  

J(R رد؟يگيم طيمح از گرما ژول چند چرخه لك در گاز. ندكيم يط را لكش مطابق ياچرخه ،ياتمكت املك گاز مول يك - 120 )mol.K 8

1( 200  

2( 400  

3( 600  

4( 800  
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است؟ نادرستهاي زير در مورد يك گاز كامل به عنوان دستگاه  يك از گزينه كدام - 121

.از يكديگر مستقل نيستند و با هم رابطه دارندگاز متغيرهاي ترموديناميكي ) 1

.نقاط مختلف گاز نسبت دادتوان دما و فشار يكساني به  اگر گاز در تعادل ترموديناميكي نباشد نيز مي) 2

.گيرد تبادل انرژي بين محيط و دستگاه از دو طريق گرما و كار صورت مي) 3

.هاي آن است هاي جنبشي و پتانسيل ذره انرژي دروني گاز، برابر با مجموع انرژي) 4

كدام گزينه، مثالي از انتقال گرما به روش رسانش است؟ - 122

بر اثر گردش خون در بدن جانوران خونگرم هاي مختلف بدن گرم و سرد شدن بخش) 1

هاكننده در موتور اتومبيلسيستم خنك) 2

در برابر خورشيد ها در روز آفتابيآب شدن برف كوه) 3

.حس كردن داغي قاشق فلزي كه انتهاي آن درون ظرف غذاي روي اجاق روشن است) 4

cmتوپر و فلزي به ابعاد  ايجعبه - 123 cm cm 20 10 سازندة اگر رسانندگي گرمايي فلز. قرار دارد C°60و  C°40ثابت  ، بين دو منبع گرما با دماهاي5

W جعبه
m.K60  باشد، بيشترين آهنگ رسانش گرمايي اين جعبه چند واحدSI ؟تواند باشد مي

1 (300   2( 480  

3 (4800     4 (3000  

دو فلز چندمشترك د، دماي سطح نداشته باش برابرياگر دو ميله سطح مقطع . اندهاي آهن و نقره به يكديگر پرچ شدهمطابق شكل زير، دو ميله از جنس - 124

Wkدرجة سلسيوس است؟  )m.K 80¸ÀA  وW(k m.K 420½o£º

1 (20  

2 (4

3 (
140
3

4 (40  

نحويجاي نيتروژن، گاز رقيق هيدروژن داخل ظرف تزريق كنيم، به  اگر به. گرم گاز رقيق نيتروژن وجود دارد 42اي  در ظرف بسته Pو فشار  Tدر دماي  - 125

Nظرف جاي خواهد گرفت؟ درون كه متغيرهاي ترموديناميكي دستگاه تغيير نكنند، چند گرم گاز هيدروژن  H
g g(M , M )mol mol 2 228 2

1 (2   2 (3 

3 (4   4 (5  

قهيدق 30) 1(فيزيك 
ترموديناميك/ دما و گرما

هاي انتقال گرما  ابتداي روشاز   4فصل 
تا پايان فرايند  5تا پايان فصل و فصل 

فشار هم

152تا  121هاي  صفحه

برنامة از ها آن مدرسة برنامة كه استي آموزان دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه
.اند نداده پاسخي عاد سواالت به و است تر عقب كانون
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درون مخزن C°27مول گاز رقيق در دماي  2در ابتدا . كند اي شكل، پيستوني وجود دارد كه بدون اصطكاك حركت مي مطابق شكل، روي مخزن استوانه - 126

روي پيستون kg20 اي به جرم كنيم و همچنين وزنه گاز رقيق ديگر از طريق شير ورودي پايين مخزن وارد آن ميسپس به تدريج يك مول . وجود دارد

ادلاگر در پايان فرايند پيستون نسبت به حالت اولية خود، بدون تغيير وضعيت مانده باشد، دماي گاز درون مخزن در حالت دوم و پس از تع. دهيم قرار مي

Ngو  Pa510، فشار محيط cm225وزن پيستون ناچيز، سطح مقطع پيستون و مخزن برابر با هم و برابر(ترموديناميكي، چند كلوين است؟  kg10

.)است

1 (87  

2 (330  

3 (57  

4( 360  

اگر به شاخة سمت راست. است mm760 هشاخدهانة سمت چپ لوله بسته و گازي رقيق در آن محبوس است و اختالف ارتفاع جيوه در دو  ،زيردر شكل  - 127

فشار هواي محيط(كند؟  برسد، حجم گاز محبوس درون لوله چگونه تغيير مي mm1140طرف لوله به اختالف ارتفاع جيوه در دو  تالوله، جيوه اضافه كنيم 

P mmHg0 ).است و دماي گاز محبوس را ثابت فرض كنيد 760

.يابد ميكاهش درصد  20) 1

.يابد مي ايشزافدرصد  20) 2

.يابد ميكاهش درصد  80) 3

.يابد ميافزايش درصد  80) 4

T(Wكدام مقايسه در مورد كار انجام شده روي گاز . را مطابق شكل طي كرده است BCو  ABگاز كاملي، فرايندهاي  - 128 شده به گاز دادهو گرماي  (

T(Q صحيح است؟ ABCدر كل فرايند  (

1 (T TQ W

2 (T TQ W

3 (T TQ W

.گزينه ممكن است در شرايطي صحيح باشند 3هر ) 4

برسـد، چنـد ژول اسـت؟ K270بايـد از دسـت دهـد تـا دمـايش بـه        K300بـا دمـاي    Pa510گاز آرماني دو اتمي در فشار ثابـت   L3گرمايي كه  - 129

P
J(R , C R , L m )mol.K

   3 378 1 102
1 (105   2 (75  

3 (210   4 (150  

گرما بين گاز و محيط مبادله شده باشد، J700اگر در اين فرايند، . كند، مطابق شكل است اتمي طي مي فرايندي كه مقداري گاز آرماني دو V-Tنمودار  - 130

P(Cتغيير انرژي دروني گاز چند ژول بوده است؟  R) 7
2

1 (500  

2 (700   

3 (500  

4 (700  
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ر درست است؟يدام مطلب زك - 131

.شود رنگ خنك مي رنگ، زودتر از آب داغ درون قوري سفيد   آب داغ درون قوري سياه )1

.ديآ يرون ميآن ب يسرد از باال يد، هواينك يخچال را باز ميه در ك يهنگام )2

  .شود الزاماً مصنوعي به حركت واداشته مي ةشاره به كمك يك تلمبهمرفت واداشته نوعي از همرفت است كه در آن  )3

.رسد يتر به نظر م م، فلز گرمينكدما را لمس  قطعه چوب هم يكقطعه فلز و  يكسرد  ياگر در هوا )4

ةدرج 25ا افزايش داده و در اگر دماي داخل خانه ر. سلسيوس استة درج 20سلسيوس و دماي داخل خانه ة درج - 5روز زمستان دماي بيرون خانه  در يك - 132

شود؟ گرمايي از طريق رسانش، چند برابر مي انرژي داريم، آهنگ اتالف سلسيوس ثابت نگه

1( 6
5  2( 5

4

3( 4
3  4( 7

5

1 به آن حجم تا مينكيم مكمترا قدرآن است، اتمسفر يك فشارش و C27آن يدما هك را املك گاز يمقدار - 133
حالت، نيا در اگر. برسد خودية اول حجم6

؟است وسيسلسة درج چند آن يدما باشد، اتمسفر 5/6 مكمترا گاز فشار

1( 104  2( 77  

3 (52  4( 27  

بعد از. اند قرار گرفته C°0و  C92هم طول و هم قطر آلومينيمي، مسي و آهني بين دو منبع گرمايي با دماهاي  اي استوانه ةسه ميلمطابق شكل زير،  - 134

سلسيوس است؟ة چند درج Nو  M، اختالف دماي دو مقطع پايدار شدن انتقال گرما

Fe Cu Al
W W W(k ,k ,k )

m.K m.K m.K
  80 400 240

1 (10  

2 (12  

3 (14  

4 (18  

خارج شده از يحجم هوا. برسدتمسفر ا 2م تا فشار آن به ينك يمخزن را خارج م ياز هوا يمقدار. اتمسفر موجود است 4تر هوا با فشار يل 6مخزن،  يكدر  - 135

.)امل فرض شودكدما ثابت و هوا گاز (تر است؟ ياتمسفر چند ل يكمخزن در فشار 

1 (6    2 (12  

3 (22  4 (24  

.پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد)گواه(هاي شاهد سؤال

دانش و توانيد به نتايج مهمي برسيد و مي) شاهد( هاي آزمون طراحي شده و آزمون گواه  نمره بررسي و مقايسهبا 
.هاي فراشناختي خود را تقويت كنيد مهارت
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دماكگازيكيچگال - 136 در فشار C7يامل لPa510و بر گرم است؟ يچند L(تر m 3 31 10،JR
mol.K

 gو 8
mol

 )يجرم مول 32

1 (7
102 (7

40

3 (10
7    4 (40

7
ــودار - 137 ــ P-T نم ــول مين ــاز م ــل گ ــك كام ــت ــابقي اتم ــكل مط ــت ش ــا در .اس ــديفرا ني ــرژ ن ــي ان ــازي درون ــد گ ــزا ژول چن ــ شياف ــد؟ي يم اب

V
J(R , C R)

mol.K
 

38 2
1( 600  

2( 1200  

3( 1800  

4(3000  

/اگر در فشار ثابت. تر استيل 2برابر  C27 يدر دما ياملكگاز ية حجم اول - 138  51 5 يه گاز روك يارك ،ميبرسان C127آن را به  يال، دماكپاس 10

) دهد، چند ژول است؟ يط انجام ميمح L m ) 3 31 10

1 (1  2 (200
3

3 (100    4 (300

حالت در بار يك ،يعمود يراستا در هستند، سانية يكاول يدما در املك گاز نوع يك از يبرابر مقدار يحاو هك را مشابه ظرف دو ر،يز يهالكش مطابق - 139

شده داده يگرما و بوده cm2100 با برابر آن مساحت و N100 با برابر ستونيپ وزن اگر. مينكيم گرم يآرام به و داده قرار) 2( حالت در گريد بار و) 1(

نسبت به وضعيت )1( حالت در آن ييجاجابه برابر چند ،نسبت به وضعيت اولية خود) 2( حالت در ستونيپ ييجاجابه باشد، سانيك حالت دو هر در گاز به

P است؟اولية خود  Pa) 510 شود نظرصرف ظرف و ستونيپ نيب كاكاصط از و(.

1 (1  

2( 10
9

3( 11
9

.اشدبدرست  اندتو مي نهيسه گز يك ازهر، رايطشبسته به ) 4

گرفتـه، چنـد ژول اسـت؟    KMNگرمـايي كـه گـاز در مسـير     . رسـيده اسـت   Nبـه   Kاز  ،از طريق دو مسير اتمي،  دو كامل گاز يك مطابق شكل زير، - 140

PC R)
7
2،L m 3 31 KMN ،KMNWو كار انجام شده روي گاز در فرايند  10 J 600 است.(

1 (600  

2 (800  

3 (1200  

4 (1600  
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اين يون،بدن هر فرد بالغ به  هنياز روزان. است ………هاي بدن، يون  ها در الكتروليت ترين يون يكي از مهم - 141
.سديم است يون………

پتاسيم ـ دو برابر) 2    پتاسيم ـ سه برابر) 1
فسفيد ـ دو برابر) 4    فسفيد ـ سه برابر) 3

كند؟ جملة زير را به درستي تكميل ميكدام گزينه،  - 142
» .باشد مي ………محلول در سرتاسر آن،  لت فيزيكي و تركيب شيمياييااز دو يا چند ماده است كه ح ………محلول، مخلوطي  «
همگن ـ يكسان) 2 همگن ـ متفاوت) 1
ناهمگن ـ متفاوت) 4 ناهمگن ـ يكسان) 3

زير درست است؟ هاي عبارتچه تعداد از  - 143
.شود جامد و گاز در طبيعت يافت مي ،سه حالت فيزيكي مايع هراي است كه به  آب تنها ماده) الف
.شوند اي دور مي هاي آب از ميله شيشه مولكولنزديك كنيم،  آب ةباريكآن را به اي را به موي خشك مالش دهيم و  شيشه ةاگر ميل) ب
.جوش كمتري دارد ةنقط ،هاي قطبي مولكولدر مواد مولكولي با جرم مولي مشابه، ماده با ) پ
.شود تر به مايع تبديل مي آسان CO، در شرايط يكسان، گاز N2و  COاز ميان گازهاي ) ت
1 (4  2 (3  
3 (2  4 (1  

كدام گزينه درست است؟ - 144
1 (NaCl  وHF  ندشو به يون تفكيك مي طور كاملالكتروليت قوي هستند و در آب به.
.هر تركيبي كه الكتروليت قوي باشد، رساناي خوبي براي جريان برق استمحلول ) 2
.شوند يكديگر حل ميهاي ناهمگن به حالت مايع، اجزاي مخلوط به ميزان ناچيزي در  در مخلوط) 3
.گيرد مورد بررسي قرار ميدما به تغييرات  گازها پذيري در قانون هنري، وابستگي انحالل) 4

است؟ صفربا برابر كدام گزينه گشتاور دوقطبي هر دو مولكول در  - 145
1 (O2  وH O22 (CH4  وH S2
3 (SO3  وCO24 (O2  وHF

.)ها را از راست به چپ بخوانيد گزينه(كند؟  هاي زير را به درستي كامل مي ، عبارتزير هاي يك از گزينه كدام - 146
وجود اي را به و شبكه قرار دارند ………هاي  حلقه در رأس ………اي ه اي است كه در آن، اتم هاي آب به گونه ، آرايش مولكولساختار يخدر «

» .بعد گسترش يافته است ………در  ،خالي منظم با داشتن فضاهاي اين شبكه. آورند مي
ضلعي، دو هيدروژن، هشت) 2    دوضلعي،  هشت ،اكسيژن) 1
ضلعي، سه اكسيژن، شش) 4    ضلعي، سه هيدروژن، شش) 3

اند؟ شدهنهاي داده شده به درستي مقايسه  در كدام گزينه نقطة جوش تركيب - 147
1 (HF HBr HCl      2 (H O HF NH 2 3
3 (C H OH H O H S 2 5 2 2     4 (NH AsH HCl 3 3

قهيدق 25) 1(شيمي 
آب، آهنگ زندگي

از ابتداي محلول و مقدار  3فصل 
ها تا پايان رسانايي شونده حل

ها  الكتريكي محلول

125تا  100هاي  صفحه

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

:بنويسيد
بدهيد؟توانيد پاسخ صحيح  سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
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است؟ نادرستزير  يها يك از گزينه كدام - 148
.سرم فيزيولوژي محلول نمك در آب است) 1
.كول در آب استيمحلول اتيلن گل ،ضد يخ) 2
.آلي در آب است ةهمگن از چند ماد يگالب مخلوط) 3
.م فيزيولوژي و گالب دو آتشه، غليظ هستندرها مانند س برخي محلول) 4

………جز به اند نادرستزير  هاي گزينههمه  - 149

.تقسمت حالل اس 100در شونده  هاي حل ارز با شمار قسمت دهند كه هم نشان مي %W/Wدرصد جرمي را با نماد) 1
شونده وجود چند گرم حل ،دهد در يك كيلوگرم از محلول شود كه نشان مي استفاده مي ppm هاي بسيار رقيق از كميتي به نام غلظت محلول تر ساده راي بيانب) 2

.دارد
.دهد از خون نشان مي (dL)ليتر  هاي گلوكز را در دسي گرم گلوكومتر، ميلي) 3
.شونده در يك ليتر حالل است هاي حل مولغلظت مولي محلول بيانگر تعداد  )4

Hهاي زير در مورد مقايسة  چه تعداد از عبارت - 150 O2  وH S2 است؟ نادرست (H , O , S : g.mol )   11 16 32
.حالت فيزيكي هر دو ماده در دماي اتاق، مايع است) الف
Hجرم مولي ) ب S2  از جرم موليH O2 بيشتر است.
.هاي خميده و قطبي دارند هر دو ماده مولكول) پ
Hنقطة جوش ) ت S2  از نقطة جوشH O2 بيشتر است.
1 (2  2 (4  
3 (1  4 (3  

؟است نادرستدربارة دو تركيب آلي اتانول و استون  زيرهاي  عبارتاز  يك كدام - 151
.اتانول، حاللي قطبي و استون، حاللي ناقطبي است) الف
.اي از آنها در آب تهيه كرد توان محلول سير شده نمي) ب
.اتانول، حالل در تهيه مواد بهداشتي و استون، حالل چربي است) پ
.و گشتاور دوقطبي ناچيزي دارند اند تشكيل شده اكسيژنو كربن  ،هيدروژناز  مولكول هر دو) ت
و ب الف) 2 تب و ) 1
ب و پ) 4 و ت الف) 3

دهد، كدام مطلب درست اي را نشان مي جدول دوره Pدستة  هاي يكي از گروه عنصر اول 3 دار هاي هيدروژن جوش تركيب ةكه نقط زيربا توجه به نمودار  - 152
است؟

.باشد اي  جدول دوره 15دار عنصرهاي گروه  هاي هيدروژن به تركيب مربوط تواند مي نمودار مقابل) 1
.شود تشكيلپيوند هيدروژني تواند  نمي Cيا  A  ،B هايكدام از نماد هاي هيچ بين مولكول) 2
.بيشتر است Bاز ماده  Aگشتاور دوقطبي ماده ) 3
.الكترون ناپيوندي وجود دارد جفت، يك  Bماده يس ودر ساختار لو) 4

.)ها را از راست به چپ بخوانيد گزينه(كند؟  هاي زير را به درستي كامل مي كدام گزينه عبارت - 153
.ناچيز و در حدود صفر است ………گشتاور دوقطبي ) الف
.شود كننده رنگ استفاده مي به عنوان حالل مواد ناقطبي و رقيق ………از ) ب
هگزانهگزان ـ ) 4  ناستون ـ هگزا) 3  استون اتانول ـ ) 2  هگزان ـ استون) 1

است؟ نادرستهاي فيزيكي گوناگون  كدام ويژگي درباره آب در حالت - 154
.يابند هاي آب آزادانه و نامنظم از جايي به جاي ديگر انتقال مي در حالت بخار، مولكول) 1
.لغزند وي دارند، اما روي هم ميقهيدروژني  يپيوندها ،ها كه مولكول در حالت مايع، با اين) 2
.هاي آب در جاهاي به نسبت ثابتي قرار دارند در يخ، مولكول) 3
.در ساختار يخ، هر اتم اكسيژن به چهار اتم هيدروژن با پيوند هيدروژني متصل است) 4

.هاي آخر جمله خيلي دقت كنيدهنگام خواندن سؤاالت به صورت سؤال و فعل
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باشند؟ هاي زير صحيح مي عبارتچند مورد از  - 155
.و نامحلول در آب هستند لبه ترتيب محلو C25°باريم سولفات و منيزيم سولفات در دماي ) الف
.شود از انحالل نيم مول آلومينيم نيترات در آب دو مول يون توليد مي) ب
.كنند شونده، ماهيت خود را در محلول حفظ مي هاي حل مولكولي، مولكول لدر انحال) پ
.گويند ا و گرافيت، رساناي الكتروني ميهبه فلز) ت
1 (1  2 (2 3 (3  4 (4  

تواند باشد؟ مييك از گازهاي زير  كدام A، گاز C°20 پذيري داده شده در دماي ثابت با توجه به نمودار انحالل - 156

(N , O , C ,Cl / : g.mol )    114 16 12 35 5

(a NO (b N2
(c CO2(d Cl2
a  ،bفقط ) 1

c  ،d فقط )2

3 (a  ،c  ،d

4 (a ،b  ،c 

به درستي مقايسه شده است؟ Cو  A  ،Bهاي  در كدام گزينه ميزان رسانايي الكتريكي محلول - 157
: A  موالر كلسيم كلريد 1محلول
:B  موالر اتانول 2محلول
:C  موالر سديم كلريد 5/0محلول

1 (A B C 2 (B A C 

3 (A C B 4 (C A B 

باشد؟ مي نادرستاطالعات موجود در چند رديف از جدول زير  - 158

توضيحاتحالل  شونده حل  رديف

هاي آب خالص و اتانول خالص جاذبه ميان مولكول يميانگين نيرو در محلول اتانول در آب  ها نيروي جاذبه ميان مولكول  آب  اتانول  1

2  MgSO4   دوقطبي در محلول  - نيروي جاذبة يون  آب  ميانگين قدرت پيوند يوني درMgSO4و پيوندهاي هيدروژني در آب

هاي هگزان خالص و يد خالص ميان مولكولميانگين نيروهاي جاذبه  در محلول يد در هگزان  ها نيروي جاذبه ميان مولكول  يد  هگزان  3

4  BaSO4   پيوند يوني در  قدرت ميانگين  آبBaSO4 و پيوندهاي هيدروژني در آب دوقطبي در محلول - نيروي جاذبة يون

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

است؟ mol.L1ماند، غلظت اين ماده چند  گرم از اين ماده بر جاي مي ميلي 120ليتر محلول منيزيم سولفات،  ميلي 100از تبخير  - 159

(Mg , S , O : g.mol )   124 32 16 

1 ( 31 10   2 ( 21 10   

3 ( 32 10   4 ( 22 10 
شونده گرم حل 5 ،محلولتكان دادن با  .دهيم كاهش مي سلسيوس درجه 10به ميزان درصد جرمي يك نمك را  66/16ة گرم محلول سير شد 150دماي  - 160

)برحسب دما  (S)پذيري  شيب معادله خط تغييرات انحالل. شود نشين مي اضافي به شكل بلور ته C)° كدام است؟تقريب  بهاين نمك  براي
1 (2  2 (8/0  
3 (4/0  4 (5/1  
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………جز بهباشد  تمام موارد زير صحيح مي - 161

.زمين از ديدگاه شيميايي پويا است) 1
.شده در درياها با يكديگر تفاوت دارند نوع و مقدار مواد حل) 2
.دهد مي قدري زياد است كه مزة آب را تغيير شده به هاي حل هاي آشاميدني مقدار يون در برخي از آب) 3
.آب باران در هواي پاك كامالً خالص است) 4

كند؟ كدام گزينه، جملة زير را به درستي تكميل مي - 162
» .باشد مي ………محلول در سرتاسر آن،  لت فيزيكي و تركيب شيمياييااز دو يا چند ماده است كه ح ………محلول، مخلوطي  «
همگن ـ يكسان) 2 همگن ـ متفاوت) 1
ناهمگن ـ متفاوت) 4 ناهمگن ـ يكسان) 3

هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت - 163
.شود اي است كه به هر سه حالت فيزيكي مايع، جامد و گاز در طبيعت يافت مي آب تنها ماده) الف
.شوند مياي دور  هاي آب از ميله شيشه اي را به موي خشك مالش دهيم و آن را به باريكة آب نزديك كنيم، مولكول اگر ميلة شيشه) ب
.هاي قطبي، نقطة جوش كمتري دارد در مواد مولكولي با جرم مولي مشابه، ماده با مولكول) پ
.شود تر به مايع تبديل مي آسان CO، در شرايط يكسان، گاز N2و  COاز ميان گازهاي ) ت
1 (4  2 (3  
3 (2  4 (1  

.)ها را از راست به چپ بخوانيد گزينه(كند؟  زير را به درستي كامل ميهاي  هاي زير، عبارت يك از گزينه كدام - 164
وجود اي را به قرار دارند و شبكه ………هاي  حلقه در رأس ………اي ه اي است كه در آن، اتم هاي آب به گونه در ساختار يخ، آرايش مولكول«

» .فته استبعد گسترش يا ………اين شبكه با داشتن فضاهاي خالي منظم، در . آورند مي
ضلعي، دو هيدروژن، هشت) 2 ضلعي، دو اكسيژن، هشت) 1
ضلعي، سه اكسيژن، شش) 4 ضلعي، سه هيدروژن، شش) 3

كند؟ كدام گزينه عبارت ناقص زير را بهتر كامل مي - 165

دهند كه برآوردها نشان مي« 165 كره كره نيز وارد آب ها و درياها وجود دارد و ساالنه ميلياردها تن مواد گوناگون از سنگ اقيانوسآب تن نمك در  10
» …………. شوند مي
.ها خارج شوند هاي كرة زمين تقريباً ثابت است، پس بايد همين مقدار ماده نيز از آب درياها و اقيانوس شده در آب از آنجا كه جرم كل مواد حل) 1
  .محيطي پيش خواهد آمد يابد و مشكالت زيست افزايش مي رفته هها و درياها، رفت ها در اقيانوس يب، با گذشت زمان غلظت نمكبه اين ترت) 2

تقريباًكره  شده در آب اند كه جرم كل مواد حل شده در آب دريا و استخراج فلزهايي مانند منيزيم از آن، موجب شده هاي حل ها با استخراج نمك اما انسان) 3
.ثابت بماند

محيطي چنداني كره تغيير چنداني نكرده و مشكالت زيست هاي محلول در آب ها در آب، غلظت نمك اما به دليل نامحلول بودن بسياري از اين نمك) 4
.مشاهده نشده است

هاي اكسيژن در هر مول از كدام تركيب از بقيه بيشتر است؟ شمار اتم - 166
آلومينيم كربنات) 2 هيدروكسيد(III)آهن) 1
منيزيم فسفات) 4 سولفات(III)آهن) 3

قهيدق 25) 1(شيمي 
آب، آهنگ زندگي

تا پايان كدام مواد با يكديگر  3فصل 
سازند؟ محلول مي

119تا  91هاي  صفحه

برنامة از ها آن مدرسة برنامة كه استي آموزان دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه
.اند نداده پاسخي عاد سواالت به و است تر عقب كانون

.توانيد آن را به نقاط قوت خود تبديل كنيد هاي ناقص شما را مشخص كرده و مي شما در آزمون، يادگيري كارنامه اشتباهات

www.Kanoon.ir



29: ةصفحدهم رياضيي اختصاص 98 ارديبهشت 13آزمون  -  )7(پروژه 

گشتاور دوقطبي هر دو مولكول در كدام گزينه برابر با صفر است؟ - 167

1 (O2  وH O22 (CH4  وH S2

3 (SO3  وCO24 (O2  وHF

است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام - 168

.آب استسرم فيزيولوژي محلول نمك در ) 1

.ضد يخ، محلول اتيلن گليكول در آب است) 2

.گالب مخلوطي همگن از چند مادة آلي در آب است) 3

.ها مانند سرم فيزيولوژي و گالب دو آتشه، غليظ هستند برخي محلول) 4

………جز به اند نادرستهاي زير  همه گزينه - 169

.قسمت حالل است 100شونده در  هاي حل ارز با شمار قسمت دهند كه هم مينشان  %W/Wدرصد جرمي را با نماد) 1

شونده وجود دهد در يك كيلوگرم از محلول، چند گرم حل شود كه نشان مي استفاده مي ppmهاي بسيار رقيق از كميتي به نام  غلظت محلول تر ساده براي بيان) 2

.دارد

.دهد از خون نشان مي (dL)ليتر  هاي گلوكز را در دسي گرم گلوكومتر، ميلي) 3

.شونده در يك ليتر حالل است هاي حل غلظت مولي محلول بيانگر تعداد مول )4

اند؟ هاي داده شده به درستي مقايسه نشده در كدام گزينه نقطة جوش تركيب - 170

1 (HF HBr HCl      2 (H O HF NH 2 3

3 (C H OH H O H S 2 5 2 2     4 (NH AsH HCl 3 3

Hهاي زير در مورد مقايسة  چه تعداد از عبارت - 171 O2  وH S2 است؟  نادرست(H , O , S : g.mol )   11 16 32

.حالت فيزيكي هر دو ماده در دماي اتاق، مايع است) الف

Hجرم مولي ) ب S2  از جرم موليH O2 بيشتر است.

.هاي خميده و قطبي دارند هر دو ماده مولكول) پ

Hنقطة جوش ) ت S2  از نقطة جوشH O2 بيشتر است.

1 (2  2 (4  

3 (1  4 (3  

يوني زير، نسبت تعداد آنيون به كاتيون بيشترين مقدار را دارد؟هاي  يك از تركيب در كدام - 172

منيزيم كربنات) 2 آلومينيم سولفات) 1

نيترات (II)آهن) 4    آمونيوم هيدروكسيد) 3

است؟ نادرستهاي زير چند مورد  از ميان عبارت - 173

.شود ها مي دنداندر آب آشاميدني سبب حفظ سالمت  Fوجود يون ) الف

NOدر يون چنداتمي ) ب
.، بار منفي به اتم اكسيژن تعلق دارد2

.دهد آمونيوم سولفات يكي از كودهاي شيميايي است كه دو عنصر نيتروژن و گوگرد را در اختيار گياه قرار مي) پ

.ستندها در آب ه ها و مولكول درياها مخلوطي همگن از انواع يون) ت

1 (1  2 (2  

3 (3  4 (4  
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.)ها را از راست به چپ بخوانيد گزينه(كند؟  هاي زير را به درستي كامل مي كدام گزينه عبارت - 174
.ناچيز و در حدود صفر است ………گشتاور دوقطبي ) الف
.شود كننده رنگ استفاده مي به عنوان حالل مواد ناقطبي و رقيق ………از ) ب
استوناتانول ـ ) 2 هگزان ـ استون) 1
هگزان ـ هگزان) 4 استون ـ هگزان) 3

است؟ نادرستهاي فيزيكي گوناگون  كدام ويژگي درباره آب در حالت - 175
.يابند هاي آب آزادانه و نامنظم از جايي به جاي ديگر انتقال مي در حالت بخار، مولكول) 1
.لغزند دارند، اما روي هم مي ها، پيوندهاي هيدروژني قوي كه مولكول در حالت مايع، با اين) 2
.هاي آب در جاهاي به نسبت ثابتي قرار دارند در يخ، مولكول) 3
.در ساختار يخ، هر اتم اكسيژن به چهار اتم هيدروژن با پيوند هيدروژني متصل است) 4

باشند؟ هاي بيان شده صحيح مي چند مورد از عبارت - 176
.باشند هايي از محلول مي هواي پاك و گالب نمونه) الف
.كره است كره و سنگ اي بزرگ در نظر گرفت كه شامل سه بخش هواكره، آب توان سامانه كرة زمين را مي) ب
Caهاي  مقدار كاتيون) پ 2  وMg 2  در آب دريا از كاتيونNa كمتر است.
.ها بيشتر است كلريد در آب دريا از ساير آنيونمقدار آنيون ) ت
1 (1  2 (2  
3 (3  4 (4  

است؟ نادرستيك از موارد زير  كدام - 177
.يابد انحالل ليتيم سولفات در آب، با افزايش دما كاهش مي) 1
.شوند ها تشكيل مي دار در كليه هاي كلسيم هاي كليه از رسوب برخي نمك اغلب سنگ) 2
.پذيري آنها است دار در ادرار افراد سالم كمتر از انحالل يمهاي كلس مقدار نمك) 3
.كلسيم سولفات برخالف سديم نيترات، تركيبي نامحلول در آب است) 4

دهش هاي حل گرم از انواع نمك 28گرم آب اين دريا،  100اگر به طور ميانگين در هر . يكي از شورترين درياهاي جهان، درياي مرده يا بحرالميت نام دارد - 178
چند برابر درصد جرمي آن است و در يك كيلوگرم از آب اين دريا به تقريب چند گرم از ppmهاي اين دريا برحسب  وجود داشته باشد، غلظت نمك

)به ترتيب از راست به چپ(  هاي مختلف حل شده است؟ نمك
1 (100  - 388  2 (100  - 280  
3 (10000  - 388  4 (10000  - 280  

است؟ mol.L1ماند، غلظت اين ماده چند  گرم از اين ماده بر جاي مي ميلي 120ليتر محلول منيزيم سولفات،  ميلي 100از تبخير  - 179

(Mg , S , O : g.mol )   124 32 16 

1 ( 31 10   2 ( 21 10   

3 ( 32 10   4 ( 22 10 

شونده گرم حل 5با تكان دادن محلول، . دهيم درجه سلسيوس كاهش مي 10درصد جرمي يك نمك را به ميزان  66/16گرم محلول سير شدة  150دماي  - 180
)برحسب دما  (S)پذيري  شيب معادله خط تغييرات انحالل. شود نشين مي اضافي به شكل بلور ته C)° تقريب كدام است؟ براي اين نمك به

1 (2  2 (8/0  
3 (4/0  4 (5/1  
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.ها دقت كنيد سؤال ة هاي زير، به شمار گويي به سؤال گرامي؛ لطفاًً در هنگام پاسخ آموزان نشدا  

تمـاس تلفنـي پشتيبـان 
آيا پشتيبان شما از آزمون گذشته تاكنون با شما تماس تلفني گرفته است؟ -290
.تماس تلفني نگرفتندخير، ايشان ) 1
.تماس تلفني گرفتندبله، ايشان ) 2
. بود در حد خوب و كافيواز لحاظ محتوا ) دقيقه 5در حد (بله، تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني) 3
. بود در حد عاليواز لحاظ محتوا ) دقيقه 5بيش از (بله، تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني) 4

چه زمانـي؟:تماس تلفني
با شما تماس گرفت؟  چه زمانـي پشتيبان -291
)تماس توافق كرده بوديم ساعتقبال در مورد روز و (طبق توافق قبليدر زمان مناسب ) 1
)البته قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم(تماس گرفت زمان مناسبدر ) 2
.تماس گرفت) روز قبل از آزمون(پنج شنبهدر روز ) 3
.گرفت تماسروز يا ساعت نامناسب در ) 4

چند دقيقه؟:تماس تلفني
با شما تماس تلفني داشت؟ چند دقيقهپشتيبان شما  -292
دقيقه 5دقيقه تا   3) 2يك دقيقه تا سه دقيقه               ) 1

دقيقه 10بيش از ) 4دقيقه                       10تا   5بين ) 3
كالس رفع اشكال

پشتيبان شركت مي كنيد؟آيا در كالس رفع اشكال  -293
. شركت خواهم كرد پشتيبان خودمبله، امروز در كالس رفع اشكال ) 1
)زيرا به آن درس نياز بيش تري دارم(شركت خواهم كرد پشتيبان ديگربله، در كالس ) 2
.پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار مي كند اما من امروز شركت نمي كنم)  3
.پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار نمي كند) 4

شـروع به موقع
شود؟ شروع مي به موقـعي شما  آيا آزمون در حوزه -294
.شود بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي) 1
.شود گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي پاسخ) 2
.شود نميهاي علمي رأس ساعت آغاز  گويي به سؤال پاسخ) 3
.نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4

متأخـرين
شوند؟ متوقف مي در محل جداگانهآموزان متأخر  آيا دانش -295
.داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند) و حتي گاهي اوقات پس از آن(خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون ) 1
شود اما نه به طور كامل مي اين موضوع تا حدودي رعايت) 2
.شود شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي شوند و بعداً وارد حوزه مي بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي) 3
.شود دنمينظمي و سروصدا ايجا اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي) 4

مراقبـان
كنيد؟ آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي عملكرد و جديت مراقبان -296
ضعيف) 4     متوسط) 3خوب                 ) 2     خيلي خوب) 1

ترك حوزه –پايان آزمون 
شود؟ داده ميخروج زودهنگام ي  اجازه قبل از پايان آزموني شما به داوطلبان  آيا در حوزه -297
.شود ي ترك حوزه داده مي بله، قبل از پايان آزمون اجازه) 1
گاهي اوقات) 2
به ندرت) 3
گاه خير، هيچ) 4

امروز  ارزيابي آزمـون
كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي  -298
ضعيف) 4    متوسط ) 3خوب                   ) 2   خيلي خوب) 1

پشتيبــان
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