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چهار بيت زير را يك. يعني زدودنِ مطالبِ نادرست و انتخاب شكل درست كلمات در متن» تصحيح« - 1
انتخاب شده است؟ نادرستشده،  ي مشخّص در كدام گزينه واژه. مصحح، تصحيح كرده است

حسن  روي تو در عالم اوفتد حسنكĤشوب /  مويت رها مكن كه چنين بر هم اوفتد )1
 نهاد  آدم اوفتد بني نهادفرياد در /  وار بگذري ق پريگر در خيال خل) 2
فرقت  ترسم كه راز در كف نامحرم اوفتد/  راز نهان توست	فرقت	مشكن دلم كه) 3
 مرهم  اوفتد مرهمباشد كه اتفاق يكي /  سعدي صبور باش بر اين ريش دردناك) 4

اماليي وجود دارد؟ نادرستيها  در كدام تركيب - 2
خلف صدق ـ غارب و وقب ضايع و تباه ـ )الف
نمط و نوع ـ برازندگي و لياقت ـ تصلّا و آرامش )ب
مولع و آزمند ـ ورطه و محلكه ـ سودا و هوس )ج
حضيض و فرود ـ محنت و اندوه ـ فربه و تناور) د

ب، ج) 2الف، ب) 1
الف، د) 4ج، د) 3

 بين آثار زير، چند اثر به نظم است؟ - 3
»اتاق آبي ـ اسرارالتّوحيد  ي ناصرخسرو ـ نامه ـ سفرنامه ـ قابوسي عطّار  نامه الهي«
يكي) 4    دو تا) 3    سه تا) 2    چهار تا )1

در كدام بيت متمم با دو حرف اضافه هست؟ - 4
يا چو مردانت مرگ روياروي/ يا بزرگي و عزّ و نعمت و جاه ) 1
سر از ذوالمنن است به يك جهان نور نثارش/  وصالدرگاه خور درشعر فتد 	اين	اگر) 2
 نهفت در درج را	اين		هاستدركه /  شاهم فرستاد و گفتبه درگاه  )3
 به از شنعت شهر و جوش عوام/ گردن بر از جور دشمن حسام  به )4

 است؟ تر كمهاي گروه اسمي  در كدام بيت تعداد وابسته - 5
ي هما را يهسا  كه به ماسوا فكندي همه/ علي اي هماي رحمت تو چه آيتي خدا را  )1
كه علم كند به عالم شهداي كربال را/ جز از علي كه آرد پسري ابوالعجايب  به) 2
كه نگين پادشاهي دهد از كرم گدا را/ ي علي زن  برو اي گداي مسكين در خانه) 3
 به پيام آشنايي بنوازد آشنا را/ همه شب در اين اميدم كه نسيم صبحگاهي ) 4

شود؟ ديده مي» حسن تعليل«و » استعاره«ي  ايهدر كدام دو بيت هر دو آر - 6 
كز بند غمت خاطر آزاد ندارد/ ي تن مرغ اسيري است  دل در قفس سينه) الف
در و ديوار گواهي بدهد كاري هست/ گر بگويم كه مرا با تو سر و كاري نيست ) ب
ي سيراب پر در عدن است دهان غنچه/ ز وصف گوهر لعل تو در حريم چمن ) ج
 اگر نه حيرت از آن دست زرفشان دارد/ ان كان زراندود باز مانده چرا؟ ده) د

ب، د) 4    ج، د) 3    ب، ج) 2    الف، ب) 1
شود؟ ها همگي در بيت زير ديده مي كدام آرايه - 7 

»اي عراقي بگو كه عاقل نيست/ هر كه مجنون نشد در اين صحرا «
آميزي ـ مجاز ـ حس تشبيه ـ استعاره) 2   تضاد ـ تلميح ـ تشبيه ـ ايهام) 1
نظير ـ تضاد آميزي ـ كنايه ـ مراعات حس) 4    بخشي ـ كنايه  ايهام ـ تلميح ـ شخصيت) 3

در كدام گزينه فعلي دعايي هست؟ - 8
 كه مرغان هوا حيران بمانند/  بدين الحان داودي عجب نيست) 1

 اگر ساكن بخوانندبيامرزاد /  آواز خداي اين حافظان ناخوش
بدبخت نيكبختانند ي كه خار ديده/  دي ايمن از حسود مباشچو نيكبخت ش) 2

 بدي كنند به جاي تو هر چه بتوانند/  چو دستشان نرسد الجرم به نيكي خويش
 كه خردمند را عزيز كنند/  رسم و آيين پادشاهانست) 3

 با خردمندزاده نيز كنند/  وز پس عهد او وفاداري
 ه در مصالح بيچارگان نظر نكندك/  ستا نشان آخر عهد و زوال ملك وي) 4

 ين بتر نكندا كه دشمنان تو با تو از/  به دست خويش مكن خانگاه خود ويران
 زير نزديكي معنايي بيشتري دارد؟ عباراتكدام بيت با  - 9

نآاست،  غم به نآ تشبازگ كه دياش هر و نشوند جاي از باطلي و حـقّ هر بزرگان به كه بِنگردي، خويش نهاد و حال از هر محالي، به كه كوش بدان «
».اميد، بسته دان و اميد را در نوميدي در را نوميدي و شاب اميدوارتر نوميدي وقت به و مشمر شادي را

خبر اين نيز بگذرد انده مخور كه بي/ ار دور روزگار نه بر وفق راي توست  )1
 رگ سفري هستب و شادي است كه او را سر/ قدري غم ز دلم دور نبوده است هرگز ) 2
همه از تو خوش بود اي صنم چه جفا كني چه وفا كني/ تو گر تفقّد و گر ستم بود آن عنايت و اين كرم ز ) 3
باك يكي است مردن و زيستن مردم بي/ كه از خويش گذشتيم چه هجران چه وصال ما   )4
 كدام بيت با بيت زير قرابت معنايي بيشتري دارد؟ -10

»)دوپاره شود: انشقت/ بگسلد: بست( ءلو بست الجبال او انشقّت السما/ ابد ز دوستي مرد آن بود كه روي نت«
ها بعد از تو روا باشد نقض همه پيمان/ تا عهد تو دربستم عهد همه بشكستم ) 1
ها نظري باشد رفتن به گلستان كوته/ تا خار غم عشقت آويخته در دامن  )2
ها سهل است بيابان چون عشق حرم باشد/ گر در طلبت ما را رنجي برسد شايد  )3
ها گويم و بعد از من گويند به دوران مي/ گويند مگو سعدي چندين سخن از عشقش  )4

قهيدق 10 )1(و نگارش يفارس
)1(فارسي 

ستايش، ادبيات تعليمي، ادبيات سفر و 
زندگي، ادبيات غنايي، ادبيات پايداري، 

ادبيات انقالب اسالمي، ادبيات
حماسي

111تا  10هاي  صفحه
)1(نگارش 

ستايش،  پرورش موضوع، عينك
سنجش) 2(ي ذهني  ، نوشته...نوشتن، 

و مقايسه
97تا  11هاي  صفحه
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»عسي أن يكونوا خيراً منهم قوم من قومٍ يسخَرْها الّذينَ آمنوا ال يا أي« :ريفةالشّ لآلية رجمةعين األصح و األدقّ في التّ -11
!ها بهتر شويد خند نكنيد، اميد است از آنن، بر شماست كه اقوام ديگر را ريشيمااهل ااي  )1
!ها بهتر از خودشان باشند شايد آن ،را ريشخند كنند ]ديگر[ ، مردمانيايد، نبايد مردماني كه ايمان آورده كسانياي ) 2
!ر باشندچرا كه ممكن است از شما بهت ،اهل ايمان، اقوام ديگر را تمسخر نكنيداي  )3
!ها خوب باشند آن چه بسا ديگر اقوام را نبايد مسخره كنيد، ايد، مردماني از كه ايمان آورده كسانياي ) 4
:ن الصحيح في التّرجمةعي .»!يمكنُ لنا أن نَستَعينَ بِالبكتيريا المضيئة إلنارة المدن ال« -12

!ردن شهرها كمك بگيريمبراي ما امكان ندارد كه از باكتري نوراني براي روشن ك )1
!شهرهايمان بهره ببريمروشنايي  هاي نوراني براي يراز باكت ما امكان ندارد بتوانيم) 2
!امكان آن نيست كه از باكتري نوراني براي روشن كردن شهرمان كمك بجوييم) 3
!شهرها استفاده كنيم نوراني كردنهاي روشن براي  براي ما ممكن نيست كه از باكتري) 4
:في التّرجمة الخطأين ع -13

!شود ن با رايانه نوشته ميات معيهاي اداري ما در ساع نامه: !سوب في الساعات المحددةكتَب الرّسائلُ في إدارتنا بالحاتُ )1
!فرزندانش خريد اي براي صبحانة هپدر، نان و پنير و كر: !اشتَري الوالد خبزاً و جبنَةً و زبدةً لفطور أوالده) 2
!كرد مييي خوب تالوت قاري آياتي از قرآن را با صدا: !آيات من المصحف بصوت جيد يتلو ان القارئك) 3
!جا برخواهم گشت ام، پس به آن را فراموش كرده اتاق اولكليد : !الغرفة األولي فسأرجع إلي هناكنَسيت مفتاح  قَد )4
:حيحةرجمة الصعين التّ -14

!ش زيبا هستندهاي شمال و مزارع بسيار وسيع برنج جنگل!: ل و مزارع رزها الوسيعةماابات الشّما أجمل غ )1
!كنند؟ زندگي مي با همو دريا   ها در رودخانه دانستيد ماهي مي آيا: !هر و البحر معاً؟ألسماك تعيش في النّانَّ تعلمون أ أ) 2
!به خودشان و زباني مشترك مخصوصزباني  ؛زبان دارند ر حيوانات دوت بيش!: عامة بها و لغةلغة خاصه  ؛نات لغتاناألغلب الحيو) 3
4 (كنند در سرتاسر زمين فساد ايجاد مي و مأجوج ان يأجوجمرد: !يفسدون في األرض يأجوج و مأجوججال ر!
»!ظالم البحر إلي نهار مضيء …األسماك المضيئة «: في الكلمة الّتي تمأل الفراغ الخطأعين  -15

ستُحولُ) 4يحولون) 3  تُحولُ) 2  تحولَ )1
»الموت نفسٍ ذائقةُ كلُّ«: ريفةمن مفهوم هذه اآلية الشّ األقربعين  -16

!ما الموت إلّا صياد يلقي شبكتَه كلَّ يومٍ) 2    !النّاس نيام؛ فإذا ماتوا انتَبهوا )1
!ياءالجهلُ موت األح) 4    !مرده از نيشتر مترسانش) 3
»هتموهحب أحدكم أن يأكلَ لحم أخيه ميتاً فَكَرِي أ« :من مفهوم العبارة؟ األقرب ما هو -17

گوش دارد كسي پسشبود كز /  يبسمكن پيش ديوار غيبت ) 2  نتوانم كه حكايت كنم اال به حضور/ گذرد  آنچه در غيبتت اي دوست به من مي )1
غيبت ايشان كني كيفر بري/ خوري   هاي بندگان حق گوشت) 4  غ فروبند استواراز غيبت و درو/ اي اوست ديگر زبان خويش كه جاي ثن) 3
:في محاسبةِ العمليات الحسابية الخطأ عين -18

!عشَرَ أحدمانيةَ عشر ناقص سبعة يساوي ثَ) 2    !داً و ستّينواحيساوي  أحد عشرفي  ستَّةٌ )1
!ستَّةَ عشَرَ تقسيم علي أربعة يساوي أربعة) 4    !إثنا عشر زائد خَمسة يساوي سبعة عشَرَ) 3
:فيه حرف أو حروف زائدةعين جملةً خبرها فعل  -19

!عند غروب الشَّمس مياه تجري في المسيل القريب) 2  !ث في طبقات األرض تغييراتواهر تحدهذه الظّ )1
!اهللا ، ماشاءغة العربية جيداًلّسيدتي عرفت ال) 4  علي األرض متساقطةفت علي أسماك ملونة فجاة تعرَّ) 3
:ت التّاليةاعين الصحيح في المحلّ اإلعرابي للكلمات المعينة في العبار -20

)صفة -إليه مضاف( :!المسابقاتبداية قبل الرّياضة تُغسل مالبس ) 2  )خبر -مبتدأ( :!القلبيةمفيدةٌ لمعالجة األمراض  باتاتالنّهذه  )1
)إليه مضاف -مفعول! (فرة العلميةمن الس هات ذكريات اُختي بتَكَ) 4  )مفعول -خبر( :!من الخَطَر الحيوانات بقيةَبه  يحذِّر صوتللغرابِ ) 3

دقيقه 15)1(زبان قرآن ،عربي
هذا«، ...ذاك هو اهللاُ، 

، ذوالقَرنَينِ»خَلقُ اهللاِ
6تا  1هاي  درس
72تا  1هاي  صفحه
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كشد؟ است و چرا آتش جهنم از درون جان آنان شعله مي پاسخ قاطع خداوند به جهنميان براساس علم الهي كدام -21
 .هاست طبيعي خود اعمال انسان تصويرزيرا آتش جهنم  - ؟كنيد آيا زمين خدا وسيع نبود تا مهاجرت )1
.هاست زيرا آتش جهنم حاصل عمل خود انسان - ؟آيا زمين خدا وسيع نبود تا مهاجرت كنيد) 2
  .هاست زيرا آتش جهنم حاصل عمل خود انسان - گيريد اگر به دنيا بازگرديد، همان راه گذشته را پيش مي )3
  .هاست طبيعي خود اعمال انسان تصويرزيرا آتش جهنم  - گيريد يد، همان راه گذشته را پيش مياگر به دنيا بازگرد) 4
كدام مفهوم دربارة بهشت و جايگاه نيكوكاران درست است؟ -22

  .گيرند اي خاص از بهشت قرار مي هر يك از بهشتيان در درجه )1
  .بينند د، آماده ميكن شان تمنا ميهاي گويند كه هر چه دل بهشتيان خداي را سپاس مي) 2
.اند مترنم »منزهي پاك وتو  !خدايا«و به جملة  اند يك جايگاه دربهشتيان با فرشتگان ) 3
  .كنند نشينان بهشتيان هميشه شاداب و سرحال بوده و هميشه احساس طراوت و تازگي مي فقط هم )4
كند و مثال برنامة زندگي خود را تنظيم و سعادت زندگي خويش را تأمين مي پس توانايي تغيير قوانين را ندارد، كدام رابطه، انساندر  -23

 آن كدام است؟

  رباخواري - قراردادي) 2    ورزش و سالمتي -طبيعي )1
  ورزش و سالمتي - قراردادي )4    رباخواري -طبيعي )3
بخش و مطمئن در دنيا و رستگاري ابدي در آخرت معلول چيست؟ زندگي لذت -24

  .هاي فرعي ترجيح دهيم هاي اصلي را به هدف هدف) 2  .هاي اصلي هستند، كنار بگذاريم را كه مانع رسيدن به هدف  هاي فرعي هدف )1
  .ها به پيش ببريم زندگي را فقط با انجام درست مسئوليت )4    .زندگي را در مسير قرب الهي قرار دهيم )3
خداوند به ،قرآن آيات مطابقنمايد و  قرب الهي ميدر مسير  اقداماتاز  يك توجه كداممما را  ،عهد عتاب، هنگام سستي درموضوع سرزنش و  -25

 چه كساني به زودي پاداش عظيمي خواهد داد؟

  ها پيروي از برترين اسوه - و عزم براي حركت تصميم) 2    وفاداري نسبت به عهد با خدا -مراقبت )1
  به عهد با خدا وفاداري نسبت - محاسبه )4    ها پيروي از برترين اسوه - ارزيابي )3
و اثر و پيامد آن كدام است؟ چيستاولين قدم جهت قرار گرفتن در مسير قرب الهي  -26

  شكرگزاري و خشنودي خدا - عهد بستن با خدا )1
  ها استواري بر هدف و شكيبايي و تحمل سختي - عزم براي حركتتصميم و ) 2
  ها استواري بر هدف و شكيبايي و تحمل سختي - عهد بستن با خدا )3
  شكرگزاري و خشنودي خدا - عزم براي حركتتصميم و  )4
تابع كدام است؟ ترتيب به خشنودي او خداوند متعال، ناخشنودي وبا بستن  عهد در مسير بندگي و اطاعت الهي و -27

  و خوشبختي خويش رستگاريقدم برداشتن در مسير  - گام نهادن در مسير هالكت و ظلم به خود )1
  سپردن سرنوشت خويش به دست حوادث - كت و ظلم به خودگام نهادن در مسير هال) 2
  سپردن سرنوشت خويش به دست حوادث - نشيني در مقابل مشكالت وادار شدن به عقب )3
  و خوشبختي خويش رستگاريقدم برداشتن در مسير  - نشيني در مقابل مشكالت وادار شدن به عقب )4
ترتيب نتيجة چيست؟ به» عدم اعراض از خدا«و » گزينش غيرخداعدم « ،)ع(ين امام سجاد المحب مطابق دعاي مناجات -28

  مأنوس شدن با خدا -چشيدن لذت دوستي با خدا) 2  تبري و دشمني با دشمنان خدا -چشيدن لذت دوستي با خدا )1
  تبري و دشمني با دشمنان خدا - مأنوس شدن با خدا )4  چشيدن لذت دوستي با خدا - مأنوس شدن با خدا )3
»اگر قلب انسان با خدا باشد، كافي است و عمل به دستورات او ضرورتي ندارد«: گويند ها كه مي قرآني با توجيه برخي انسان كدام عبارت -29

؟نيستسازگار 
1( »2    »ونهم كحب اهللايحب (»اً هللا اشدحب«  
3( »انداداً اهللا  من دون ذو من النّاس من يتّخ« )4    »عونيون اهللا فاتبان كنتم تحب«  
؟استمقايسة جبهة محبان حق و مخالفان حق  ،م آيهكدا -30

  »…من دون اهللا اندادا  خذاس من يتّو من النّ«) 2  »… خر و عمل صالحاًمن آمن باهللا و اليوم اآل« )1
3( »4    »…بعوني ون اهللا فاتّقل ان كنتم تحب( »ارام نجعل المتقين كالفج«  

دقيقه 15

هتفكر و انديش
قدم در راه

فرجام كار، آهنگ سفر،
دوستي با خدا

118تا  11هاي  صفحه

)1( دين و زندگي
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31- We … volleyball after school. It is fun, would you like to join us? 

1) play 2) played

3) will play 4) are going to play

32- I have never forgotten the … bed in which I used to sleep as a child. 

1) large wooden beautiful brown 2) beautiful brown large wooden

3) beautiful large brown wooden 4) beautiful large wooden brown

33- When you want to travel to a country, reading about the culture of that area is … to understand the people 

of that country. 

1) one of most the important ways 2) one of the most important ways

3) important of the most one ways 4) one most the important of ways

34- It was really hard to make Andrew understood the truth. Honestly speaking, I tried to tell him what was 

happening but he … . 

1) won’t listen 2) doesn’t listen 3) wasn’t listening 4) isn’t listening

35- Hundreds of people came to form a … chain around the nuclear plants to support our nuclear activities. 

1) country 2) phrase 3) human 4) culture

36- It was Delta’s … wish that except the boat all her property must be given away for charity. 

1) dying 2) bleeding 3) packing 4) burning

37- I didn’t … want any more coffee, but Drake ordered another one for me in the small cafe.  

1) wonderfully 2) actually 3) angrily 4) nationally

38- Although the government cannot manage to control the increase in the divorce rate, the president insists on 

… his programs against the crisis.

1) increasing 2) reporting 3) defending 4) identifying

39- The new research reveals that in a/an … way some animals’ hearts pumps blood more than one thousand 

times per minute around their body. 

1) amazing 2) medium 3) uninterested 4) suitable

40- The results that have been … to achieve for the final exams are not what the students actually expected. 

1) chosen 2) saved 3) helped 4) hoped

PART A: Vocabulary and Grammar
Directions: Questions 31-40 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four 
words or phrases marked (1), (2), (3) and (4). Choose the one word or phrase that best completes 
the sentence. Then mark your answer sheet. 

)1(انگليسي  زبان دقيقه20

Saving Nature  
Wonders of Creation

The Value of 
Knowledge 

3و  2، 1هاي  درس
95تا 15هايصفحه
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 .پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد)شاهد(آزمون گواه 

 

 

41- While I  … for the English test yesterday, my brother was having fun with his friends. 

1) was studying 2) study 3) am studying 4) studied

42- My mother told me, “Be careful with that knife. You might cut …”.

1) yourself 2) itself 3) ourselves 4) yourselves

43- Do you know how languages were …? I think by traveling. 

1) believed 2) invented 3) developed 4) endangered

44- Bill Gates is very … in the world. Everybody knows him as a rich man. 

1) famous 2) appropriate 3) energetic 4) pleasant

45- He believes that money can … all his problems, but I don’t think so. 

1) try 2) solve 3) seek 4) save

 

 

Leonardo da Vinci wasn’t just an amazing artist; he was also an inventor, scientist, mathematician, writer 

and a musician. He had …(46)… in all scientific things. He did drawings of many things from war machines 

to boats and other ideas.  

Leonardo also did a lot of …(47)… to learn more about the flight of birds. He tried very hard and created 

plans for …(48)… machines that were like today’s gliders and helicopters. 

He was also very interested in the anatomy of the human body, studying it in detail and creating hundreds 

of drawings. Leonardo worked very hard during his lifetime, and he never …(49)… . 

Leonardo da Vinci began painting the Mona Lisa, his most famous painting, around 1503. Every year, 

millions of people visit the Louvre Museum in Paris to see this wonderful painting. He …(50)… on May 2, 

1519 at the age of 67. 

46- 1) an interest 2) a success 3) a belief 4) an emotion

47- 1) wonders 2) experiments 3) facts 4) exercises

48- 1) natural 2) great 3) quick 4) flying

49- 1) gave up 2) got around 3) grew up 4) found out

50- 1) filled out 2) talked about 3) died out 4) passed away

PART D: Cloze Test 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

PART B: 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
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

ست؟ابيانگر يك تابع  لزوماً هاي زير، چند مورد از رابطه - 51

.دهد اي كه به هر شخص، سال تولد او را نسبت مي رابطه  )الف

.دهد او را نسبت مي ةهاي مورد عالق اي كه به هر شخص، رنگ رابطه  )ب

.دهد نسبت مي اي كه به هر استان، مركز آن را رابطه  )پ

.دهد مساحت آن را نسبت مي ،اي كه به هر دايره رابطه  )ت

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

دهد؟ مستطيل را برحسب طول آن نمايش مياين هاي زير، مساحت  يك از گزينه كدام. واحد بيشتر از عرض آن است 5مستطيل يك طول  - 52

1 (f(x) x 4 102 (f (x) x 4 10

3 (f (x) x x 2 54 (f (x) x x 2 5

چند نفر. ها نيستند از تيم يك چهيعضو آموزان  نفر از دانش 5. دنتنفر عضو تيم بسكتبال كالس هس 11 و نفر عضو تيم فوتبال 15نفره،  25در يك كالس  - 53

فقط در تيم فوتبال حضور دارند؟

1 (5   2 (6 
3 (15   4 (9 

است؟ درستكدام گزينه  - 54

1 (n na b صورت توان به را همواره ميn ab نوشت.

2 (n ma صورت توان به را همواره مي  mn a نوشت.

3 (n ab صورت توان به را همواره ميn na bنوشت.

4 (x
4 . xبرابر است با  4

f :دانيم مي fبراي تابع خطي  - 55 ( ) f ( ) 1 0 fمقدار  .3 ( ) f ( ) 1 كدام است؟ 1

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

، مجموعة mمقاديربه ازاي كدام  - 56 ( , m ) , ( ,m ) , ( , ) , (m , ) , ( , m) 25 2 1 5 1 7 2 2 0 دهندة يك تابع است؟ نشان 5

1 (1 1و  2 هيچ مقدار) 2     2

3 (1 2 4 (1 2 

قهيدق 35) 1(رياضي 

/ مثلثات/ مجموعه، الگو و دنباله
/ هاي جبري هاي گويا و عبارت توان

تابع /ها  ها و نامعادله معادله
 5تا پايان فصل  1فصل 

117تا  1هاي  صفحه

.پيشرفت كنيدخود را دوست داشته باشيد، با تبديل يادگيري ناقص به كامل اشتباهات 
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abدو عدد حقيقي و  bو  aاگر  - 57  yتواند مربوط به خط  يك از نمودارهاي زير مي باشد، كدام 0 ax b   باشد؟

1  (2  (

3  (4  (

شود؟ چند مقدار براي اين عدد يافت ميتر است،  واحد كم 2خود،  مربععددي مثبت از  - 58

1 (1   2 (2 

صفر) 4   3) 3

در ايـن صـورت ضـابطة سـهمي حاصـل بـه صـورت .دهـيم  واحد به سمت راست و سپس يك واحد به سمت پايين انتقال مـي  دونمودار يك سهمي را  - 59

y x x  2 ضابطة سهمي اوليه كدام است؟. خواهد بود 6

1 (y (x )   25 102 (y x x   2 2 9

3 (y x x   2 6 24 (y (x )  23

xfاگر دامنة تابع  - 60 (x)   2 1 بازة ،13 ,2 و برد آن  2 a ,b  باشد، بزرگترين مقدارb a كدام است؟

1 (2
32 (1   

3 (1
34 (2 

fاگر دامنة تابع  - 61 (x) x  2 برابر  3 fD , 2 g(x)و برد تابع  5 x   برابر  4 gR , 2 fآنگاه  ،باشد 14 gR D  )اشتراك دامنة تابع

g(x)  و برد تابعf (x) (چند عضو طبيعي دارد؟

1 (2   2 (9 

صفر) 4   1) 3

xاگر تابع - 62 k x
f (x)

x x
 

 
 

2
2

1 2
و 

x a x
g(x) a x

x x

  
  

4 2
2 2
3 1 2

f د،نباشمفروض  (a) g(k) ؟كدام است

1 (1   2 (10   

3 (8  4 (6 

yكند و بر خط  ها را قطع مي xمحور  3و  1 نقاطي به طوليك سهمي در  - 63  سهمي كدام است؟اين عرض از مبدأ . مماس است 4

1 (32 (6

3 (84 (12



10: ةصفحدهم رياضيي اختصاص98 فروردين 16آزمون  -  )6(پروژه 

mxباشد تا  كدام mحدود  - 64 x
x x
 


  

2
2

1 0
1 3 4

m) برقرار باشد؟ xبه ازاي همة مقادير  )0

1 (m  02 (m  10 4  

3 (m  1
44 (m   1

4

tanاگر  - 65  با  ةمحل برخورد انتهاي زاوي( P ةهاي اول و دوم نقط واقع باشد، مجموع مؤلفه صاتسوم محورهاي مخت ةدر ناحي  ةو انتهاي زاوي 2

كدام است؟) مثلثاتي ةداير

1(  3 5
5   2 ( 5

5

3 (5
54 (3 5

5

yاگر تابع  - 66 (a a)x ax   2 23 2 )يك تابع خطي و نقطة 42 , )2 كند؟ قطع ميها را در چه طولي  تابع محور طولعضو اين تابع باشد، اين  10

1 (2
32 (4 

3 (3
44 (4

3

fو سهمي به معادلة  gاگر تابع ثابت  - 67 (x) (x )  22 1 )g، )مماس باشند(فقط در يك نقطه تماس داشته باشند  4 )3 كدام است؟ 1

1 (12 (3 1

3 (44 ( 3 1

xمجموعة جواب نامعادلة  - 68 x  1 2 1 22 كدام است؟3

1 (x  17 72 (x 7 17

3 (x  xيا  7  174 (x  xيا  17  7

اگر  - 69 xf f ( ) xx
   1 3 5 fباشد، مقدار 4 ( كدام است؟ 9(

1 (21
42 (13

8

3 (21
84 (13

4

,x,xدر دنبالة هندسي  - 70 x, 1 1  با قدرنسبت مثبت، حاصلt
t
7
5

كدام است؟

1 (2 12 (2 2 2

3 (3 2 24 (4 2 2
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دهندة تابع تغييرات متر از آن بسوزد، كدام گزينه نشان سانتي 5اگر در هر ساعت  .داردطول متر  سانتي 25شمعي  - 71

برحسب شده زمان سپري مدت tو از متر  بر حسب سانتي، ارتفاع hمنظور از (باشد؟  ميبرحسب زمان شمع طول 

).باشد مي ساعت

1 (h(t) t 25 52 (h(t) t 55

3 (h(t) t 5 25 54 (h(t) t 5 25 5

هاي زير، لزوماً بيانگر يك تابع است؟ چند مورد از رابطه - 72

.دهد اي كه به هر شخص، سال تولد او را نسبت مي رابطه )الف

.دهد هاي مورد عالقة او را نسبت مي اي كه به هر شخص، رنگ رابطه) ب

.دهد اي كه به هر استان، مركز آن را نسبت مي رابطه ) پ

.دهد اي كه به هر دايره، مساحت آن را نسبت مي رابطه )ت

1 (4   2 (3 

3 (2   4 (1   

چند نفر. ها نيستند يك از تيم آموزان عضو هيچ نفر از دانش 5. نفر عضو تيم بسكتبال كالس هستند 11نفر عضو تيم فوتبال و  15نفره،  25در يك كالس  - 73

رند؟فقط در تيم فوتبال حضور دا

1 (5   2 (6 

3 (15   4 (9 

aبا توجه به جدول تعيين عالمت زير، - 74 b كدام است؟

1 (2  

صفر) 2

3 (2

4 (1  

كدام گزينه درست است؟ - 75

1 (n na b توان به صورت را همواره مي n ab نوشت.

2 (n ma توان به صورت  را همواره مي  mn a نوشت.

3 (n ab توان به صورت را همواره ميn na bنوشت.

4 (x
4 . xبرابر است با  4

قهيدق 35 ) 1(رياضي 

/ مثلثات/ مجموعه، الگو و دنباله
/ هاي جبري هاي گويا و عبارت توان

تابع/ ها  نامعادله ها و معادله
تا پايان  5و فصل  4تا فصل  1فصل 

دامنه و برد توابع

108تا  1هاي  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

x b
ax bx

 
   2 4 K

n.
ir
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fبا شرايط   fتابع خطي  - 76 ( ) 2 fو  1 ( )  2 كند؟ ها را با چه طولي قطع مي محور طول ،3

1) 2    صفر) 1

3 (14 (3
2

، مجموعة mبه ازاي كدام مقادير - 77 ( , m ) , ( ,m ) , ( , ) , (m , ) , ( , m) 25 2 1 5 1 7 2 2 0 دهندة يك تابع است؟ نشان 5

1 (1 1و  2 هيچ مقدار) 2 2

3 (1 2 4 (1 2 

abدو عدد حقيقي و  bو  aاگر  - 78  yتواند مربوط به خط  يك از نمودارهاي زير مي باشد، كدام 0 ax b  باشد؟ مي

1  (2  (

3  (4  (

است؟ نادرستهاي زير  چه تعداد از گزاره - 79

.اگر تعداد اعضاي دامنة يك رابطه، متناهي و كمتر از تعداد اعضاي برد آن باشد، آن رابطه قطعاً تابع نيست) الف

.رابطه تابع نباشدمتناهي و كمتر يا مساوي تعداد اعضاي دامنة رابطه باشد، ممكن است  ،اگر تعداد اعضاي برد يك رابطه) ب

.اگر تعداد اعضاي دامنه و برد يك رابطه، نامتناهي باشد، آن رابطه قطعاً تابع است) ج

.اي دقيقاً يك عضو داشته باشد، آن رابطه قطعاً تابع است اگر برد رابطه) د

 1) 2    صفر) 1

3 (2    4 (3   

شود؟ تر است، چند مقدار براي اين عدد يافت مي واحد كم 2عددي مثبت از مربع خود،  - 80

1 (1     2 (2   

صفر )4     3) 3

.در هر مبحث تسلط شما چگونـه است  كمك مي كند تا تشخيص دهيدبه شما  كارنامه مبحثيوقتي در چند آزمون شركت كرديد
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xعبارت  - 81 xP(x)
(x )






3
21

هاي زير همواره مثبت است؟ يك از بازه در كدام

1 ( ,1 1
3 22 (( , ) 2 1

3 (( , )0 14 ( , 1 1
2 3

m)عبارت درجة دوم  ،mبه ازاي كدام مقادير - 82 m )x ( m )x    2 24 4 2 4 m)همواره مثبت است؟ 1 )2

1 (2 ( ,2

3 (4 ( ,  1
2

xمجموعة جواب نامعادلة  - 83 x x x(x )    3 2 22 3 3 6 2 كدام است؟ 1

1 (x  6 12 (x1  ياx  6

3 (x  1 64 (x xيا  6  1

xfاگر دامنة تابع  - 84 (x)   2 1 13 ، ,2 و برد آن  2 a ,b  باشد، بزرگترين مقدارb a كدام است؟

1 (2
32 (1   

3 (1
34 (2 

fدانيم  مي fبراي تابع خطي  - 85 ( ) 0 fو  6 ( )
f ( )


4 fحاصل . برقرار است32 ( ) f ( ) 2 كدام است؟ 2

6) 2 صفر) 1

3 (6   4 (12  
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yكند و بر خط  ها را قطع مي xمحور  3و  1 نقاطي به طوليك سهمي در  - 86  عرض از مبدأ اين سهمي كدام است؟. مماس است 4

1 (32 (6

3 (84 (12

tanاگر  - 87  با محل برخورد انتهاي زاوية ( Pهاي اول و دوم نقطة  در ناحية سوم محورهاي مختصات واقع باشد، مجموع مؤلفه و انتهاي زاوية  2

كدام است؟) دايرة مثلثاتي

1(  3 5
5   2 ( 5

5

3 (5
54 (3 5

5

xمجموع اعداد صحيحي كه در نامعادلة  - 88   2 3 124 كنند، كدام است؟ صدق مي2

1 (11   2 (9 

3 (94 (11

Aعبارت  - 89 x axa
  22 a)فقط در بازة  3 ,b) در اين صورت عبارت . منفي استA هاي زير همواره مثبت است؟ يك از بازه در كدام

1 (( , ) 31 22 (( , )31 2

3 (( , )3
24 (( , ) 1

,x,xدر دنبالة هندسي  - 90 x, 1 1  با قدرنسبت مثبت، حاصلt
t
7
5

كدام است؟

1 (2 12 (2 2 2

3 (3 2 24 (4 2 2
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aبه فاصلة  Mنقطة  - 91 2 تواند باشد؟ كدام مي aوجود نداشته باشد،  dروي خط  Mاز نقطة  7اي به فاصلة  اگر هيچ نقطه. قرار دارد dاز خط  1

1 (1    2 (2 

3 (3     4 (4   

AB)در شكل زير ذوزنقه است ABCD چهارضلعي - 92 CD). هاي  اگر مساحت مثلثDOC  وAOD باشند، آنگاه مساحت 6و  12ترتيب برابر  به

كدام است؟ ABCDچهارضلعي 

1( 24   

2 (27 

3 (30   

4 (32   

را به چه نسبتي تقسيم كرده است؟ FD، ضلع Eنقطة . االضالع است متوازي FDCBچهارضلعي  در شكل زير، - 93

1( 3
2  

2 (5
2

3 (4
3  

4 (5
3

ABC ،ABدر مثلث  - 94  ACو  4  2 قرار داشته باشد، آنگاه فاصلة نقطة BCهاي اين دو ضلع بر روي ضلع  اگر محل تالقي عمودمنصف. است 2

كدام است؟ ABCهاي اضالع مثلث  ها تا نقطة همرسي عمودمنصف همرسي ارتفاع

1 (2    2 (3  

3 (2    4 (6  

اندازة. قرار دارد 2و  1هاي  ترين ضلع مستطيل از دو قطر آن به فاصله يك نقطه روي بزرگ. سازد درجه مي 15قطر يك مستطيل با يكي از اضالع آن، زاوية  - 95

مساحت مستطيل كدام است؟

1 (18     2 (36 

3 (48   4 (72  

قهيدق 15)1( هندسه
/ هاي هندسي و استدالل ترسيم

قضية تالس، تشابه و كاربردهاي 
ها چندضلعي/ آن
3فصل و  2، فصل 1فصل 

76تا  9هاي  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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  ؟مساحت چهارضلعي شكل مقابل كدام است - 96

1( 8 3  

2 (11 3   

3( 14 3  

4 (16 3   

ABEحاصل. است BCوسط ضلع  M، نقطة ABCDاالضالع  در متوازي - 97

BCD

S

S




كدام است؟

1(1
3  

2 (1
4

3 (2
5  

4 (4
9

ها از نقطة همرسي ميانه اصلومجموع ف. باشد مي 3و  2، 1برابر ترتيب  آن بهدرون مثلث از سه ضلع  F دلخواه ةنقط  فاصله ،االضالع مثلث متساويدر يك  - 98

سه رأس اين مثلث كدام است؟

1 (6   2 (9 

3 (12     4 (18   

كند؟ اي را دو برابر كنيم، مساحت آن چندضلعي چگونه تغيير مي اگر تعداد نقاط مرزي و دروني يك چندضلعي شبكه - 99

.شود دقيقاً دو برابر مي) 1

.شود كمتر از دو برابر مي) 2

.شود بيشتر از دو برابر مي) 3

.پذير است به تعداد نقاط مرزي و دروني چندضلعي، هريك از سه حالت امكان بسته) 4

باشد، كدام است؟ 40ضرب تعداد نقاط دروني و نقاط مرزي آن  اي كه حاصل كمترين مساحت ممكن براي يك چندضلعي شبكه - 100

1 (7 5/     2 (8

3 (9 5/4 (11  

.خواني مطالب درسي سال بعد است هاي قبلي و پيش  براي يادگيري و مرور آموخته بهترين فرصت تابستان
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؟نيستندهاي زير با هم برابر  يك از گزينه دو دماي بيان شده در كدام - 101

1 (K223  وC °50     2 (F°437  وK498

3( F°57  وC°45     4 (F K23و  °418

مركز دو ةدهيم، فاصلافزايش  C°100اگر دماي كره را . مطابق شكل زير وجود دارد cm1 حفرة كروي به شعاعدو ، cm10كرة فلزي به شعاع يك درون  - 102

) شود؟ متر مي حفره از هم چند سانتي )C
   5 12 10 °q±Î

1 (4  

2 (8  

3 (4 004/
4 (4 008/

است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام - 103

.شود خنك مي ثابتيدهيم، آب با آهنگ  آب داغ را درون اتاق قرار ميليوان حاوي هنگامي كه ) 1

.گويند گرما مي ،يافته بر اثر اختالف دماي دو جسم به انرژي انتقال) 2

مجسم گر مربوط به اجزاي ميكروسكوپي داخل هاي پتانسيل و جنبشي ، انرژياز ديدگاه ميكروسكوپي ،در انتقال گرما از جسم گرم به جسم سرد) 3

.دنياب كاهش مي

.و جرم آن بستگي دارد جسم به جنس كهدهند  نشان مي Cجسم را با يك ظرفيت گرمايي ) 4

Jبه ظرفيت گرمايي  كنيدرون گرم - 104
K400 ،kg2  اگر گرمكن با توان. دارد و مجموعه در تعادل گرمايي استوجود سلسيوس ة درج 10آب با دماي

W200 به  درون آن آب مجموعة گرمكن و كشد تا دماي ، چند ثانيه طول ميوجود داشته باشددرصد اتالف گرما  20و  به مجموعه گرما دهدC°20

J(cبرسد؟  )kg.K 4200JA

1 (500   2 (550 

3 (5000   4 (525 

1اگر . دهيم قرار مي C°0آب  kg2را درون  C°100يك گلولة فلزي به دماي  - 105
دهد به محيط اطراف داده شود و دماي گرمايي كه گلوله از دست مي6

Jد، ظرفيت گرمايي گلوله چند سرب C°20 به تعادل مجموعه
C°  است؟J(c )kg. C 4200 °JA

1 (252   2 (12600   

3 (1260   4 (2520 

قهيدق 30) 1(فيزيك 
/گيري فيزيك و اندازه
هاي  ويژگي/ كار، انرژي و توان
دما و گرما/ فيزيكي مواد

 4و فصل  3، فصل 2، فصل 1فصل 
هاي انتقال گرما تا پايان روش

129تا  1هاي  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 
گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف 
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؟نيستهاي انتقال گرما صحيح  كدام گزينه در مورد روش - 106
.ستا ها اتم ارتعاش هاي آزاد در رسانش گرمايي بيشتر از در رساناهاي فلزي سهم الكترون) 1
.همرفت استبه روش  عمدتاً اه انتقال گرما در گازها و مايع) 2
.است) طبيعي يا مصنوعي(همرفت واداشته نوعي از همرفت به كمك يك تلمبه ) 3
.تر باشد تابش گرمايي كمتري دارد تر و تيره تر، مات ناصافجسم هرچه ) 4

و از سمت C°100جوش  و بخار آب آب مخلوط محتوي بزرگ از يك طرف در ظرف ،cm25و سطح مقطع  cm12اي از جنس آلومينيم به طول  ميله - 107
ماند؟ باقي مي ، ذوب نشدهچند گرم از يخ ،دقيقه 8پس از . قرار داردگرم  200سلسيوس به جرم  ةصفر درجبا دماي ديگر در تماس با قالب يخ 

Al F
W J(k , L )m.K g 210 336

1 (50   2 (125   
3 (75   4 (100   

است؟ الساقين شكل زير كدام با توجه به ابعاد داده شده، مساحت ذوزنقة متساوي - 108

1( mm260

2 (mm224  

3 (dm20 24/ 

4 (dm20 6/ 

Fاعمال نيروي با ، زيردر شكل  - 109


جسم از حال سكون شروع به حركت مي در اين لحظه اگر. رسد متربرثانيه مي 10كند و پس از طي مسافتي، تندي آن به  ،

Fنيروي 


20حذف شود، جسم پس از طي مسافت  
Fجايي جسم از لحظة اعمال نيروي جابه. شود متوقف مي )پس از حذف نيرو(متر  3


آن حذف تا لحظة

.)اندازة نيروي اصطكاك در تمام مسير ثابت است(چند متر بوده است؟ 

1 (2   

2 (26
3

3 (4   

4( 
32
3

gو چگالي مايع درون لوله  cm210برابر  Aة پنب چوبدر شكل زير، سطح مقطع  - 110
cm35 نيروي  اندازة. استF1


حركت A ةپنب چوبچند نيوتون باشد تا 

sinنظر كنيد،  صرف پنبه و جرم چوب با لولهپنبه  چوباز نيروي اصطكاك (؟ نكند °37 0 Ngو  /6 kg .)است 10

1 (12  

2 (11   

3 (10  

4 (8 

چنين هم، توجه كنيد ها ل سؤالبخوانيد و به فعدقت  ا را ب ها صورت سؤال. داشته باشيد تمركز ،هنگام حل تست
.گزينه دقت كنيد ةسؤال و شمار ةبرگ به شمار هنگام عالمت زدن روي پاسخ
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…جايي آب در تمام لحظات جابه. در جريان است اي به طور اليه اي پر از آب مطابق شكل، آب از چپ به راست در لوله - 111

.، تندي آب در حال كاهش استCتا  Bاز ) 1

.فشار آب در حال كاهش است، Cتا  Aاز ) 2

.تندي آب در حال افزايش است Bتا  Aاز ) 3

.فشار آب در حال افزايش است Bتا  Aاز ) 4

Sو S1هاي  اي شكل به مساحت دايره ةاز يك ورق مسي، دو صفح - 112 S2 و به دومي گرماي Q1حال اگر به اولي گرماي . ايم بريده و جدا كرده12

Q Q2 Rرا بدهيم و بر اثر اين گرما، افزايش شعاع آنها به ترتيب  12 Rو 1 Rباشد، 2
R




2
1

چقدر است؟

1 (2  2 (2
2

3 (2    4 (1
2

اگر. است cm10داخلي آن ة و شعاع حفر cm20خالي و شعاع خارجي آن دومي تو. است cm20، اولي توپر و شعاع آن Bو  Aجنس  فلزي همة دو كر - 113

Bباشد، نسبت  Bو  Aبه دو كره به يك اندازه گرما بدهيم و تغيير دماي آنها به ترتيب 

A




كدام است؟ 

1( 1  2( 8
7

3( 5
4  4( 2  

سلسيوسة بخار و بقيه تبديل به يخ صفر درجبر اثر تبخير سطحي، مقداري از آب، . سلسيوس استة كيلوگرم آب صفر درج mظرف عايقي محتوي  - 114

kgتبخير آب را ة اگر گرماي نهان ويژ. شود مي
kJ2400را ذوب يخة و گرماي نهان ويژ kg

kJ300 مانده، چند برابر جرم آب بخار فرض كنيم، جرم يخ باقي

.)كند گرما نمي ةآب با محيط اطراف مبادل(شده است؟ 

1( 8   2( 1
8

3( 9      4( 1
9

اين گرمكن همين. كند سلسيوس تبديل مية سلسيوس را به آب صفر درجة گرم يخ صفر درج 100دقيقه،  10، در مدت ثابتيك گرمكن با توان گرمايي  - 115

كند؟ سلسيوس تبديل مية درج 100آب  در مدت چند دقيقه به بخار  آب را تقريباً

V F
kJ kJ kJ(c / , L , L )kg. C kg kg  4 2 2256 334

° 

1( 26  2( 40  

3( 56  4( 80  

)گواه(هاي شاهد  سؤال

A
B C

.پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد
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و از يك طرف مجاور ظرف محتوي  كه سطح مقطع مساوي دارند، مطابق شكل زير به يكديگر چسبيده L2و  L1هاي  اي به طول فلزي استوانهة دو ميل - 116

C025اگر دماي سطح مشترك بين دو ميله . سلسيوس قرار دارندة درج 100سلسيوس و از طرف ديگر مجاور آب جوش ة مخلوط آب و يخ صفر درج

 متر است؟ چند سانتي L2باشد، 

1( 20  

2( 12  

3( 10  

4( 6  

؟نيست درستكدام عبارت  - 117

.در ساحل دريا و در شب، جريان هوا از ساحل به طرف دريا است )1

.گويند كند كه به اين نوع تابش، تابش گرمايي مي هر جسم در هر دمايي تابش الكترومغناطيسي گسيل مي )2

.گيرد گرمايي خوبي نيستند، عمدتاً به روش تابش انجام ميدر مايعات و گازها كه معموالً رساناهاي انتقال گرما  )3

.در ساحل دريا و در روز، جريان هوا از دريا به ساحل است )4

Aرا كه چگالي آنها  Bو  Aدو مايع  - 118
g/

cm
  31 Bو  2

g/
cm

  30 1اگر . ريزيم اي مي است با يكديگر مخلوط كرده و در يك ظرف استوانه 6
3

متر باشد، فشار وارد از طرف مخلوط بر كف ظرف چند پاسكال است؟ سانتي 75و ارتفاع مخلوط در ظرف  Bآن از مايع ة و بقي Aحجم مخلوط از مايع 

m(g )
s

 210

1( 6000  2( 6750  

3( 9000  4( 9750  

است Oمتر زير  سانتي 50كه  Oةنخ آونگ پس از عبور از وضع تعادل در نقط. كنيم ميرها  و سپس كرده منحرف 60اي به طول يك متر را  آونگ ساده - 119

در طرف ديگر آونگ چند درجه است؟ از وضعيت تعادل انحرافة زاويحداكثر اگر مقاومت هوا ناچيز باشد، . كند به ميخي برخورد مي

1 (30  

2 (60  

3( 90  

4( 120  

gمتر درون مايعي به چگالي سانتي 14لوله قائمي تا عمق  ةدهان ،در شكل - 120
cm30 ،متر باشد سانتي 8اگر ارتفاع مايع در داخل لوله . فرو برده شده است /9

/g جيوهو چگالي  cmHg76 هوا فشار(متر جيوه است؟  فشار هواي داخل لوله چند سانتي
cm313 .)است 5

1(  5/75  

2( 6/75  

3( 4/76  

4( 5/76
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تندياگر آب با . نشاني است شده از شير بسته شده به انتهاي لولة آتش نمايي بزرگ ،رو شكل روبه - 121

mv s1 dاز لوله وارد شير شود و قطر ورودي شير  2 cm1 و قطر قسمت خروجـي آن 10

d cm2 v) باشد، تندي خروج آب از شير 2 چند متر بر ثانيه است؟ 2(

1 (10   

2 (0 4/

3 (50   

4 (/0 08 

؟نيستندهاي زير با هم برابر  يك از گزينه دو دماي بيان شده در كدام - 122

و  ) 2 و  ) 1

و  ) 4 و  ) 3

مركز دو ةدهيم، فاصلافزايش  اگر دماي كره را . مطابق شكل زير وجود دارد cm1 حفرة كروي به شعاعدو ، درون يك كرة فلزي به شعاع  - 123

)شود؟  متر مي حفره از هم چند سانتي )C
   5 12 10 °q±Î

1 (  

2 (  

3 (

4 (

ضريب انبساط سطحي فلز سازندة اين ورقه. يابد درصد افزايش مي 5دهيم و بدون تغيير حالت، مساحت ورقه  افزايش مي C°200دماي يك ورقة فلزي را  - 124

است؟ SIچند واحد 

1 ( 41 25 10/  2 ( 42 5 10/

3 ( 31 25 10/   4 ( 32 5 10/

10به ارتفاع  اي مخزني استوانه - 125 C از بنزين با دماي متر 10تا ارتفاع  ،و با ضريب انبساط ناچيز متر /5 در چه دمايي برحسب درجة .پر شده است °10

)شود؟  سرريز ميمخزن بنزين از  ،سلسيوس )C
  3 110 °¸Äq¹M

1 (40   2 (50 

3 (140   4 (150   

  

K223C °50F°437K498

F°57C°45F °418K23

cm10C°100

4

8

4 004/

4 008/

قهيدق 30 ) 1(فيزيك 
/گيري فيزيك و اندازه

هاي  ويژگي/ و توان كار، انرژي
دما و گرما/ فيزيكي مواد

 4و فصل  3، فصل 2، فصل 1فصل 
  هاي ماده تا پايان تغيير حالت

120تا  1هاي  صفحه

ها از برنامة آموزاني است كه برنامة مدرسة آن ها مخصوص دانش پاسخ دادن به اين سوال: توجه
.اند تر است و به سواالت عادي پاسخ نداده كانون عقب  

.رسد تست مي  را درك كنيد بعد از اين كار نوبت به حل تمرين و هامفهوم رابطه بيشتر فكر كنيد سعي كنيد ي فيزيكها در مورد فرمول
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است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام - 126

.شود با آهنگ ثابتي خنك ميدهيم، آب  هنگامي كه ليوان حاوي آب داغ را درون اتاق قرار مي) 1

.گويند يافته بر اثر اختالف دماي دو جسم، گرما مي به انرژي انتقال) 2

هاي پتانسيل و جنبشي مربوط به اجزاي ميكروسكوپي داخل جسم گرم از ديدگاه ميكروسكوپي، انرژي ،در انتقال گرما از جسم گرم به جسم سرد) 3

.يابند كاهش مي

.دهند كه به جنس جسم و جرم آن بستگي دارد نشان مي ظرفيت گرمايي يك جسم را با ) 4

دهد به محيط اطراف داده شود و دماي گرمايي كه گلوله از دست مي اگر . دهيم قرار مي آب  را درون  يك گلولة فلزي به دماي  - 127

است؟ برسد، ظرفيت گرمايي گلوله چند  تعادل مجموعه به 

1 (   2 (   

3 (   4 ( 

الساقين شكل زير كدام است؟ با توجه به ابعاد داده شده، مساحت ذوزنقة متساوي - 128

1 (mm260

2 (mm224  

3 ( 

4 ( 

اگر در اين لحظه. رسد متربرثانيه مي 10كند و پس از طي مسافتي، تندي آن به  ، جسم از حال سكون شروع به حركت ميدر شكل زير، با اعمال نيروي  - 129

تا لحظة حذف آن جايي جسم از لحظة اعمال نيروي  جابه. شود متوقف مي) پس از حذف نيرو(متر  حذف شود، جسم پس از طي مسافت  نيروي 

.)نيروي اصطكاك در تمام مسير ثابت استاندازة (چند متر بوده است؟ 

1 (   

2 (26
3

3 (   

4( 
32
3

 پنبة چند نيوتون باشد تا چوب اندازة نيروي . است و چگالي مايع درون لوله  برابر  پنبة  در شكل زير، سطح مقطع چوب - 130

.)است و  نظر كنيد،  پنبه صرف پنبه با لوله و جرم چوب از نيروي اصطكاك چوب(؟ نكندحركت 

1 (  

2 ( 

3 (  

4 ( 

C

C°100kg2C°01
6

C°20J
C°

J(c )kg. C 4200 °JA

25212600

12602520

dm20 24/

dm20 6/

F


F
20

3F


2

4

Acm210g
cm35F1


A

sin °37 0 6/Ng kg 10

12

11

10

8



23: ةصفحرياضيدهم ي اختصاص98 فروردين 16آزمون  -  )6(پروژه 

…جايي آب در تمام لحظات جابه. در جريان است اي به طور اليه اي پر از آب مطابق شكل، آب از چپ به راست در لوله - 131

.، تندي آب در حال كاهش استCتا  Bاز ) 1

.است، فشار آب در حال كاهش Cتا  Aاز ) 2

  .تندي آب در حال افزايش است Bتا  Aاز ) 3

.فشار آب در حال افزايش است Bتا  Aاز ) 4

درجه نشان 100جوش آب را  ةدرجه و نقط 20ذوب يخ را  ة، نقطكه به صورت خطي مدرج شده است يك دماسنج مخصوصدر فشار يك اتمسفر،  - 132

  است، چند درجه نشان خواهد داد؟ C025اين دماسنج دماي جسمي را كه . دهد مي

1 (20    2 (40  

3 (60    4 (80  

متـر سلسيوس برسد، طول آن چند ميلية درج 50سلسيوس به ة اگر دماي آن از صفر درج. متر است 12 در دماي صفر درجة سلسيوس طول تير آهني - 133

5يابد؟  افزايش مي
0
11 2 10/ )
C

 آهن(

1 (2/7  2 (72  

3  (/  17 2 10  4 (/  27 2 10  

Sو S1هاي  اي شكل به مساحت دايره ةاز يك ورق مسي، دو صفح - 134 S2 و به دومي گرماي Q1حال اگر به اولي گرماي . ايم بريده و جدا كرده12

Q Q2 Rرا بدهيم و بر اثر اين گرما، افزايش شعاع آنها به ترتيب  12 Rو 1 Rباشد، 2
R




2
1

چقدر است؟

1 (2  2 (2
2

3 (2  4 (1
2

ةدماي ظرف و مايع داخل آن به انداز. قرار دارد kاي به ضريب انبساط حجمي  درون ظرفي شيشه مطابق شكل زير، مايعي به ضريب انبساط حجمي  - 135

 مايع درون ظرف  ةاگر ارتفاع اولي. رود باال ميh آن  ةو ارتفاع ثانويh باشد، خواهيم داشت :h h( )    1 .در اين صورت كدام گزينه درست

.)شود و مايع از ظرف سرريز نمي در ابتدا يكسان است ي مايع و ظرفدما(است؟ 

1 ( 

2 (k  

3 (k  
2
3

4 (k  
2
3

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

A
B C
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را داخـل آب C0105و دمـاي   g200اگر فلزي به جرم . سلسيوس در حالت تعادل قرار دارد ةمخلوط آب و يخ در دماي صفر درج g400درون ظرفي  - 136

F( جــرم يــخ چنــد گــرم بــوده اســت؟. رســد مــي C05بينــدازيم، بعــد از برقــراري تعــادل، دمــاي آب بــه 
kJL
kg

 Jو 336
kg. C

 و cفلــز 0840

J
kg.K

 c)آب 4200

1 (5/2  2 (5  

3 (25  4 (50  

اگر. است cm10داخلي آن ة و شعاع حفر cm20خالي و شعاع خارجي آن دومي تو. است cm20، اولي توپر و شعاع آن Bو  Aجنس  فلزي همة دو كر - 137

Bباشد، نسبت  Bو  Aبه دو كره به يك اندازه گرما بدهيم و تغيير دماي آنها به ترتيب 

A




كدام است؟ 

1( 1  2( 8
7

3( 5
4  4( 2  

/gيك قطعه فلز را كه چگالي آن  - 138
cm32 /gاست كامالً در ظرفي پر از الكل به چگالي  7

cm30 گرم الكل از ظرف 160ي كنيم و به اندازهوارد مي 8

جرم قطعه فلز چند گرم است؟ .ريزدبيرون مي

1( 540  2 (450  

3 (432  4 (200  

چند متربرثانيه باشد تا ريسمان vكمترين مقدار . كندعبور مي) A ةنقط(از وضعيت نشان داده شده  v متر، با تندي 25/1آونگي به طول  مطابق شكل زير، - 139

mgاز مقاومت هوا صرف نظر شود، (بتواند به وضعيت افقي برسد؟ 
s

 sinو  210 /37 0 6(

1 (2  

2 (2 5 

3 (5  

4 (4 

kgاگر داخل لوله و مخزن مايعي به چگالي. است cm2100مساحت كف مخزن . باريكي به يك مخزن متصل شده استة در شكل زير، لول - 140
m3800 ،باشد

Ng(؟ ن استوشود، چند نيوت بزرگي نيرويي كه از طرف مايع به كف مخزن وارد مي
kg

10 نظر شود و از فشار هوا صرف(.

1( 240  

2( 160  

3( 24  

4( 16
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.  ………به شكل و حجم ظرف محتوي آن بستگي ………شكل و حجم يك مادة  - 141
ندارد - مايع) 2 ندارد -  گازي) 1
ندارد - جامد) 4 دارد - مايع) 3

كدام گزينه صحيح است؟ - 142
.شود كه باعث تشكيل اكسيدهاي نيتروژن مياي باالست  اي كه رعد و برق ايجاد شده است، دما به اندازه در ناحيه) 1
N: شود رو حاصل مي اي رنگ است از واكنش روبه كه قهوه NOگاز ) 2 (g) O (g) NO(g) 2 2 2
.هاي برق شهري است ترين منبع تأمين انرژي نيروگاه انرژي خورشيدي پاك) 3
.كشورها مثل استراليا كاربرد فراوان دارداتان به عنوان سوختي سبز در برخي ) 4

CuCl2 ،Liهاي  در كدام گزينه رنگ شعلة تركيب - 143 SO2 به درستي بيان شده است؟) ترتيب از راست به چپ به( NaNO3و  4
سرخ - سبز -  زرد) 2 آبي -  سرخ -  سبز) 1
سبز - زرد -  سرخ) 4   زرد -  سرخ -  سبز) 3

است؟ نادرستزير ) هاي(يك از عبارت كدام - 144
.پوشاند متر مي 2اگر كره زمين را مسطح در نظر بگيريم، آب، همة سطح آن را تا ارتفاع ) الف
هاي ر قابل توجهي از نمكازيرا مقد ،شور دارد اي هها و درياها مخلوطي همگن است كه همواره مز قيانوساآب ) ب
.در آن حل شده است اگونگون
.زمين از ديدگاه شيميايي پويا است) پ
  .هاي آنها است شونده ها فقط در مقدار حل تفاوت آب آشاميدني و ديگر آب) ت

ت - پ - ب) 2   پ - الف ) 1
فقط ب) 4   ت -ب ) 3

نوشته شده است؟ نادرستفرمول شيميايي كدام تركيب  - 145
Na: سديم فسفيد) 1 P3 2 (منيزيم اكسيد :MgO

LiBr: ليتيم برميد) KS2 4: پتاسيم سولفيد) 3

در كدام گزينه آمده است؟) ترتيب از راست به چپ به(هاي الف و ب  در مورد مواد موجود در آب دريا، پاسخ صحيح پرسش - 146
هاي چنداتمي موجود در آب دريا، كدام آنيون بيشترين مقدار را دارد؟ درميان آنيون) الف
ها بيشتر است؟ مقدار كدام كاتيون در آب دريا از ديگر كاتيون) ب
يون سديم - يون سولفات) 2    يون سديم -  يون كلريد) 1
يون منيزيم - يون برميد) 4    يون منيزيم - يون كربنات) 3

كند؟ درستي كامل مي ة زير را بهكدام گزينه جمل - 147
»  ………در طيف نشري خطي هيدروژن در ناحية مرئي، «
nنانومتر مربوط به بازگشت الكترون از  656طول موج ) 1  nبه  2 1 است.
nنانومتر مربوط به بازگشت الكترون از  410طول موج ) 2  nبه  7  .است 2
nنانومتر مربوط به بازگشت الكترون از  434طول موج ) 3  nبه  5  .است 2
nنانومتر مربوط به بازگشت الكترون از  486طول موج ) 4  nبه  4 1 است.

قهيدق 25) 1(شيمي 
/ كيهان زادگاه الفباي هستي
/ ردپاي گازها در زندگي
آب، آهنگ زندگي

تا پايان  3و فصل  2، فصل 1فصل 
همراهان ناپيداي آب 

100تا  1هاي  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؟ نادرستكدام گزينه دربارة پرتوهاي الكترومغناطيسي  - 148

.طول موج پرتوهاي الكترومغناطيسي با انرژي آنها رابطة وارونه دارد) 1

.پرتوهاي فرابنفش بيشتر و از پرتوهاي فروسرخ كمتر استانرژي نور مرئي از ) 2

.شود نور بنفش پس از عبور از منشور بيشتر از نور سرخ منحرف مي) 3

.هاي راديويي است ها بيشترين انرژي متعلق به پرتوهاي گاما و بيشترين طول موج متعلق به موج هاي راديويي، پرتوهاي گاما و ريزموج در ميان موج) 4

؟نيستهاي زير صحيح  يك از گزينه كدام - 149

.هستند هاي چنداتمي هاي سازنده آمونيوم كربنات، يون تمام يون) 1

.شود رسوب سفيد رنگ نقره كلريد از واكنش محلول نقره نيترات با محلول سديم كلريد تشكيل مي) 2

.دهد در اختيار گياه قرار مي آمونيوم سولفات يكي از كودهاي شيميايي است كه دو عنصر نيتروژن و گوگرد را) 3

.شود هاي كلسيم فسفات و سديم كلريد حاصل مي در اثر واكنش محلول سديم فسفات با محلول كلسيم كلريد، محلول) 4

است؟ نادرستكدام گزينه  - 150

.اي بودن آن دانست توان دليلي بر اليه روند تغيير فشار در هواكره را مي) 1

.دهد الية تروپوسفر رخ مي تغييرات آب و هوايي زمين در) 2

.ترين اليه به زمين قرار دارد از جرم هواكره، در نزديك% 75حدود ) 3

.رطوبت هوا در هواكره متغير است و ميانگين بخار آب در هوا، حدود يك درصد است) 4

است؟ نادرستكدام گزينه  - 151

.ناپذيرند تراكمها و جامدها برخالف گازها،  مايع) 1

.اند اتمسفر را به عنوان شرايط استاندارد در نظر گرفته ها دماي صفر درجة سلسيوس و فشار يك دان شيمي) 2

.يابد هاي آن نيز كاهش مي شود، اما اگر فشار كاهش يابد، فاصله بين مولكول گاز بر اثر افزايش فشار متراكم مي) 3

.اسيد و نيتريك اسيد شامل چندين واكنش گازي متوالي است هريك از فرايندهاي تهية سولفوريك) 4

هاي زير صحيح است؟ چند مورد از عبارت - 152

.اتم است 5طور كامل از متان تشكيل شده است كه هر مولكول آن داراي  گاز شهري به) الف

استوكيومتري واكنش ،پردازد در هر واكنش مي) ها هفراوردها و  دهنده واكنش(كننده  به بخشي از دانش شيمي كه به ارتباط كمي ميان مواد شركت) ب

.گويند مي

.شود براي پر كردن تاير خودروها از گاز نيتروژن استفاده مي) پ

بهجرقه واكنش ميان گازهاي هيدروژن و اكسيژن در حضور كاتاليزگر يا جرقه برخالف واكنش ميان گازهاي هيدروژن و نيتروژن در حضور كاتاليزگر يا ) ت

  .انجامد توليد فراورده مي

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

هاي زير دربارة فرايند توليد آمونياك در صنعت به روش هابر صحيح است؟ يك از گزينه كدام - 153

.شوند ها به فراورده تبديل مي دهنده ، در حضور يك كاتاليزگر انجام شود، همة واكنشatm200و فشار  C°450اگر واكنشي در دماي ) 1

.كردتوان به طور مستقيم به خاك تزريق  ، ميدر حالت مايع فراورده اين فرايند را به عنوان كود شيميايي) 2

.ها بيشتر از نقطه جوش فراورده است دهنده نقطه جوش واكنش) 3

.ها بيش از دو برابر ضريب فراورده است دهنده در واكنش موازنه شده آن، مجموع ضرايب واكنش) 4

.سؤالي نخوانده رد نشويدهيچ از و  توجه كنيدزمان آزمون  در پاسخ دادن به سؤاالت تستي به
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مجموع ضرايب مواد. توان به وجود كاتيون باريم پي برد كنيم، با تشكيل رسوب سفيد رنگ مي هفاضا ………مقداري محلول  ………هرگاه به محلول  - 154

.است ………كننده در اين واكنش در معادلة موازنه شدة آن برابر با شركت

5 - باريم كلريد -  سديم سولفات) 2    4 - سديم كلريد -  باريم سولفات) 1

4 - باريم كلريد -  سديم سولفات) 4    5 - سديم كلريد -  تباريم سولفا) 3

SOدر رابطه با واكنش موازنه نشدة  - 155 (g) O (g) SO (g) 2 2 S)؟ نيستهاي كمي زير برقرار  يك از نسبت ، كدام3 , O : g.mol )  132 16

1 (molO
molSO

2
2

1
22 (molSO

molSO
2
3

1
1

3 (gSO
gSO

2
3

64
804 (gSO

molO
3
2

160
2

هاي پايدار آنها مقدار عددي تفاوت بار يون. اي عنصرها جاي دارند جدول دوره 3در تناوب چهارم و گروه  Bو عنصر  16در تناوب پنجم و گروه  A عنصر - 156

كدام است؟

1( 2   2 (1   

3 (5   4 (4 

براي اكسايش اين مقدار گلوكز، مطابق واكنش موازنه نشدة زير، چند ليتر گاز. كند گرم گلوكز مصرف مي 450روز به طور ميانگين  بدن انسان در هر شبانه - 157

C)مورد نياز است؟ STPاكسيژن در شرايط  , H , O : g.mol )   112 1 16

Cانرژي H O (aq) O (g) CO (g) H O(l)   6 12 6 2 2 2

1 (336   2 (224 

3 (112   4 (56

در اين شرايط چربي ذخيره شده در كوهان اين جانور،. تواند چندين روز را بدون نوشيدن آب در هواي گرم بيابان سپري كند شتر جانوري است كه مي - 158

ليتر آب نياز داشته باشد، به 30روز به  اگر اين جانور در طول شبانه. كند يابد و آب مورد نياز جانور را تأمين مي ميمطابق واكنش موازنه نشدة زير اكسايش 

يابد؟ اكسايش بايد چربي كيلوگرم چند تقريب به آب مقدار اين توليد Oمنظور , C , H : g.mol )   116 12 آب 1 چگالي )و kg.L 11

C H O (s) O (g) CO (g) H O(l)  57 110 6 2 2 2

1 (28 4/2 (29 6/
3 (26 9/4 (24 8/

وجود در الية سوم آن كدام است؟هاي م هاي موجود در چهارمين زيرالية آن به تعداد الكترون نسبت تعداد الكترون. الكترون مفروض است 30اتمي با  - 159

1 (1
52 (16

9

3 (1
9  4 (4 

3مخلوطي به حجم  - 160 ليتر از گازهاي هيدروژن و نيتروژن در دما و فشار مناسب و ثابت و در حضور كاتاليزگر مطابق واكنش موازنه نشدة زير به طور /2

ش برابر باحجم مولي گازها را در شرايط واكن(ليتر كدام است؟  مقدار گاز آمونياك توليد شده برحسب ميلي. دهند كامل با يكديگر واكنش مي

L.mol124 در نظر بگيريد و(N , H : g.mol  114 1

N (g) H (g) NH (g) 2 2 3 

1 (800   2 (1600   

3 (3200   4 (400 
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.  ………بستگيمحتوي آن ظرف و حجم به شكل  ……… ةشكل و حجم يك ماد - 161
ندارد - مايع) 2 ندارد -  يگاز) 1

ندارد - جامد) 4 دارد - مايع) 3

كدام گزينه بيانگر قانون آووگادرو است؟ - 162

22در دماي اتاق و فشار يك اتمسفر حجم هر مول گاز برابر با ) 1 .استليتر  /4
.حجم گازها با يكديگر برابر است STPدر شرايط ) 2

.حجم يك مول از گازهاي گوناگون با هم برابر است ،در دما و فشار يكسان) 3
.و دماي آن در فشار ثابت رابطة مستقيم وجود داردميان حجم يك نمونة گاز ) 4

گزينه صحيح است؟كدام  - 163
.شود نيتروژن مي هاياي باالست كه باعث تشكيل اكسيد اي كه رعد و برق ايجاد شده است، دما به اندازه در ناحيه) 1

N :شود حاصل ميرو  روبهاي رنگ است از واكنش  كه قهوه NOگاز ) 2 (g) O (g) NO(g) 2 2 2

.هاي برق شهري است ترين منبع تأمين انرژي نيروگاه انرژي خورشيدي پاك) 3

.اتان به عنوان سوختي سبز در برخي كشورها مثل استراليا كاربرد فراوان دارد) 4

است؟ نادرستكدام گزينه  - 164

.ناپذيرند ا برخالف گازها، تراكمها و جامده مايع) 1
.اند اتمسفر را به عنوان شرايط استاندارد در نظر گرفته يكسلسيوس و فشار  ةها دماي صفر درج دان شيمي) 2

.يابد هاي آن نيز كاهش مي شود، اما اگر فشار كاهش يابد، فاصله بين مولكول فشار متراكم ميافزايش گاز بر اثر ) 3
.چندين واكنش گازي متوالي است سولفوريك اسيد و نيتريك اسيد شامل ةهاي تهيفرايندهريك از ) 4

است؟صحيح زير  هاي چند مورد از عبارت - 165
.اتم است 5طور كامل از متان تشكيل شده است كه هر مولكول آن داراي  گاز شهري به) الف

استوكيومتري واكنش ،پردازد ميدر هر واكنش ) ها هفراوردها و  دهنده واكنش(كننده  به بخشي از دانش شيمي كه به ارتباط كمي ميان مواد شركت) ب
.گويند مي
.شود براي پر كردن تاير خودروها از گاز نيتروژن استفاده مي) پ

به در حضور كاتاليزگر يا جرقه هيدروژن و نيتروژنميان گازهاي هيدروژن و اكسيژن در حضور كاتاليزگر يا جرقه برخالف واكنش ميان گازهاي واكنش ) ت
  .مدانجا ه ميفراوردتوليد 

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

صحيح است؟ توليد آمونياك در صنعت به روش هابر فرايند بارةهاي زير در يك از گزينه كدام - 166
.شوند تبديل مي هفراوردها به  دهنده ، در حضور يك كاتاليزگر انجام شود، همة واكنشatm200و فشار  C°450در دماي واكنشي اگر ) 1

.توان به طور مستقيم به خاك تزريق كرد را به عنوان كود شيميايي، مي فراينده اين فراورد) 2
.ه استفراوردها بيشتر از نقطه جوش  دهنده نقطه جوش واكنش) 3

.ه استفراوردها بيش از دو برابر ضريب  دهنده در واكنش موازنه شده آن، مجموع ضرايب واكنش) 4

قهيدق 25) 1(شيمي 
/ كيهان زادگاه الفباي هستي
ردپاي گازها در زندگي

 2و فصل  1فصل 

90تا  1هاي  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

.هاي آخر جمله خيلي دقت كنيدهنگام خواندن سؤاالت به صورت سؤال و فعل
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است؟ نادرستگزينه كدام  - 167

.دانستاي بودن آن  توان دليلي بر اليه روند تغيير فشار در هواكره را مي) 1
.دهد تغييرات آب و هوايي زمين در الية تروپوسفر رخ مي) 2

.ترين اليه به زمين قرار دارد از جرم هواكره، در نزديك% 75حدود ) 3
.رطوبت هوا در هواكره متغير است و ميانگين بخار آب در هوا، حدود يك درصد است) 4

به كاتيون بيشتر است؟ وندر كدام گزينه نسبت تعداد آني - 168
منيزيم سولفيد) 2    كلسيم كلريد) 1

فلوئوريدآلومينيم ) 4    پتاسيم نيتريد) 3

كدام گزينه درست است؟ - 169

.دماي آن بايد مشخص باشد و مقدارتنها گاز نمونه  براي توصيف يك) 1
.به نوع گاز نيز وابسته است دما و فشار آنگاز عالوه بر  يك نمونه حجم) 2

0همواره حجم ) 3 0مول گاز نيتروژن كمتر از حجم  /2 .مول گاز نيتروژن است /4
.نخواهد كرد تغيير با افزايش دما، حجم گاز چندان ،كنيميك ليتري  ةمول گاز اكسيژن را وارد يك مخزن دربست 2چنانچه ) 4

است؟ نادرستپرتوهاي الكترومغناطيسي  بارةكدام گزينه در - 170
.دارد وارونهبا انرژي آنها رابطة  يطول موج پرتوهاي الكترومغناطيس) 1

.انرژي نور مرئي از پرتوهاي فرابنفش بيشتر و از پرتوهاي فروسرخ كمتر است) 2
.شود نور بنفش پس از عبور از منشور بيشتر از نور سرخ منحرف مي) 3

.هاي راديويي است ها بيشترين انرژي متعلق به پرتوهاي گاما و بيشترين طول موج متعلق به موج راديويي، پرتوهاي گاما و ريزموج يها در ميان موج) 4

جدول تناوبي عنصرها صحيح است؟ موردزير در هاي  عبارتچه تعداد از  - 171

.شود ختم مي 117ارة دروژن با عدد اتمي يك آغاز و به عنصر شمير هصاي عنصرها از عن جدول دوره) الف
.دهندة چيدمان عنصرها برحسب افزايش عدد اتمي است هر رديف افقي جدول، نشان) ب

.شود در هر خانه از جدول كه به يك عنصر معين تعلق دارد، تنها عدد اتمي، نماد شيميايي و نام عنصر نشان داده مي) پ
.شود به طور مشابه تكرار ميبا پيمايش هر دورة جدول از چپ به راست، خواص عنصرها ) ت
1 (3   2 (2 
3 (4   4 (1   

………جز هب اند صحيحهاي زير  گزينههمة  - 172

.يابد ها كاهش مي پايداري آنهاي هيدروژن  ها در ايزوتوپ با افزايش تعداد نوترونبه طور كلي ) 1
.است ترين ايزوتوپ هيدروژن فاقد نوترون فراوان) 2

H7ايزوتوپ است كه  7يك نمونه طبيعي از عنصر هيدروژن مخلوطي از ) 3
.از همه ناپايدارتر است 1

.باشد ميها ساختگي  تاي آن4راديوايزوتوپ است كه  5عنصر هيدروژن داراي ) 4

………جز بهاوزون درست است الية هاي زير در مورد  همة عبارت - 173

.گويند كه بيشترين مقدار اوزون در آن محدوده قرار دارد مشخصي از استراتوسفر مي ةقاوزون به منط ةالي) 1
.باشد هاي عنصر اكسيژن مي سه اتمي است كه يكي از دگرشكل هاي با مولكول گازي ،اوزون) 2

Oةمعادل باتوان  اوزون را مي ةهاي الي مجموعه واكنش) 3 (g) O (g)3 22 3 پذير است هاي برگشت اي از واكنش نشان داد كه نمونه.
.شود موجودات زنده ميبر روي ار آن مانع آثار زيانبابنفش به فروسرخ اوزون با تبديل همة پرتوهاي فر هاي مولكول) 4
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در كدام دو تركيب برابر است؟) كوواالنسي(اشتراكي  هايتعداد پيوند - 174

1 (SO3 ،AlCl3     2 (AlCl3  ،CH4

3 (SO2 ،SO3     4 (CH4  ،SO3

SO موازنه نشدة در رابطه با واكنش - 175 (g) O (g) SO (g) 2 2 S)؟ نيستهاي كمي زير برقرار  يك از نسبت ، كدام3 , O : g.mol )  132 16

1 (molO
molSO

2
2

1
22 (molSO

molSO
2
3

1
1

3 (gSO
gSO

2
3

64
804 (gSO

molO
3
2

160
2

زير درست است؟ هاي عبارتچه تعداد از  - 176

 مستقيم دارد ةهاي آن رابط در دما و فشار ثابت، حجم يك نمونه گاز، با شمار مول. 

  دارد وارونه ةنمونه گاز با دماي آن رابطدر فشار ثابت، حجم يك. 

 دارد وارونه ةدر دماي ثابت، فشار يك نمونه گاز با حجم آن رابط. 

 هاي آن رابطه مستقيم دارد در حجم و دماي ثابت، فشار يك نمونه گاز با شمار مول.

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

كند؟ چگونه تغيير مي آن سه برابر شود، حجم) برحسب كلوين( ي گازدر سيلندري با پيستون متحرك، اگر دما - 177

.كند تغييري نمي) 2    .يابد درصد افزايش مي 200) 1

.يابد درصد افزايش مي 300) 4    .يابد درصد كاهش مي 300) 3

در اين شرايط چربي ذخيره شده در كوهان اين جانور،. كندن آب در هواي گرم بيابان سپري تواند چندين روز را بدون نوشيد شتر جانوري است كه مي - 178

ليتر آب نياز داشته باشد، به 30روز به  اگر اين جانور در طول شبانه. كند نياز جانور را تأمين مييابد و آب مورد  اكسايش ميزير  موازنه نشدة واكنش مطابق

Oچند كيلوگرم چربي بايد اكسايش يابد؟  تقريببه  منظور توليد اين مقدار آب , C , H : g.mol )   116 12 )چگالي آب و  1 kg.L 11

C H O (s) O (g) CO (g) H O(l)  57 110 6 2 2 2
1 (28 4/2 (29 6/
3 (26 9/4 (24 8/

چند ليتر گازش موازنه نشدة زير، مطابق واكنبراي اكسايش اين مقدار گلوكز، . كند گرم گلوكز مصرف مي 450روز به طور ميانگين  بدن انسان در هر شبانه - 179

C)مورد نياز است؟ STPاكسيژن در شرايط  , H , O : g.mol )   112 1 16

Cانرژي H O (aq) O (g) CO (g) H O(l)   6 12 6 2 2 2

1 (336   2 (224 

3 (112   4 (56 

3مخلوطي به حجم  - 180 به طورو در حضور كاتاليزگر مطابق واكنش موازنه نشدة زير  و ثابت ليتر از گازهاي هيدروژن و نيتروژن در دما و فشار مناسب /2

برابر با حجم مولي گازها را در شرايط واكنش(كدام است؟  ليتر آمونياك توليد شده برحسب ميلي گاز مقدار. ندده با يكديگر واكنش مي كامل

L.mol124 و در نظر بگيريد(N , H : g.mol  114 1

N (g) H (g) NH (g) 2 2 3 

1 (800   2 (1600   

3 (3200   4 (400 



.ها دقت كنيد سؤال ة هاي زير، به شمار گويي به سؤال گرامي؛ لطفاًً در هنگام پاسخ آموزان نشدا  

انـي پشتيبـتلفنتمـاس 
با شما تماس تلفني گرفته است؟تاكنون  از آزمون گذشتهآيا پشتيبان شما  -288
.تماس تلفني نگرفتندخير، ايشان ) 1
.تلفني گرفتندتماس بله، ايشان ) 2
 .بود در حد خوب و كافيمحتوا  از لحاظو) دقيقه 5در حد (بله، تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني) 3
. بود در حد عاليمحتوا  از لحاظو) دقيقه 5بيش از (تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني ،بله) 4

ي؟ـچه زمان:تماس تلفني
با شما تماس گرفت؟  يـچه زمان پشتيبان -289
)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 روز يا ساعت نامناسب تماسدر ) 4

دقيقه؟ چند:تلفنيتماس 
؟با شما تماس تلفني داشت چند دقيقهپشتيبان شما  -290
دقيقه 10بيش از ) 4            دقيقه          10تا   5بين ) 3 دقيقه         5دقيقه تا   3) 2    يك دقيقه تا سه دقيقه           ) 1

تماس پشتيبان با اوليـا
 شما تماس تلفني داشته است؟ يبا اوليا تا كنون طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  -291
.بله،يك تماس تلفني مستقل با ايشان داشته است) 1
.وگو كرد با والدينم نيز سخن گفت بله،هنگامي كه با من گفت) 2
.دانم،شايد تماس گرفته باشد نمي) 3
.من تماس نگرفته است يايشان هنوز با اوليا،خير) 4

ريزي  بررسي دفتر برنامه
دفتر برنامه ريزي شما را بررسي كرده است؟  تا كنون طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  -292
. ام را با دقت بررسي كرد ريزي پشتيبان من دفتر برنامه) 1
.ام را بررسي كرد ريزي پشتيبان من دفتر برنامه) 2
.ام را بررسي نكرد ريزي نامهپشتيبان من دفتر بر) 3
. ريزي ندارم من دفتر برنامه) 4

كالس رفع اشكال
آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي كنيد؟ -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 گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي پاسخ) 2  .شود موقع و دقيقاً سروقت آغاز ميبله، هر دو مورد به ) 1

.نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4  .شود هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال پاسخ) 3
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(زمان شروع آزمون خير، متأسفانه تا ) 1
شود اما نه به طور كامل اين موضوع تا حدودي رعايت مي) 2
.شود مي شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد شوند و بعداً وارد حوزه مي بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي) 3
.شود نظمي و سروصدا ايجادنمي 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 امروزكلي  به طور -298
ضعيف) 4     متوسط) 3       خوب            ) 2   خيلي خوب) 1

پشتيبــان


