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  3: ةصفح دهم عمومي پايةاسفند 3آزمون  -) 5( پروژة

 كند؟ بيت زير را كدام واژه كامل مي - 1

»گرفتم... من آن را در گچ / به ديوار دلم گر نقش كين بود «
جنود) 2اسوه )1
گلشن) 4نسيان) 3

به ترتيب چه معنايي دارند؟» تقريظ«و » فراق«، »مهيب«، »توسن«هاي  واژه - 2
آور، دوري، ستودن اسب سركش، هول )1
دگي، نكوهشاسب رام، ترسيده، آسو) 2
اسب سركش، ترسناك، رهايي، نكوهش) 3
كرده، جدايي، ستودن اسب رام، وحشت) 4

 اماليي وجود دارد؟ نادرستيدر كدام عبارت  - 3

.دانم كه تو مفسدي و ثواب مصلحان چشم داري مي  )2  .سزاواري كه در تعذيب تو مبالغت رود: ملك گفت )1
.بازرگاني كه زن نيكو گزيند و عمر در سفر گذارد) 4  .زدخيو حسد برن وقاهتغضب و  جاهلي كه از سر) 3

؟نيستكدام نوع فعل در عبارت زير  - 4
ها نيز هچب. اروند حمل كنند ي هن سوي رودخانآها را به  نآم دشمن، دقاند تا به محض شكستن خطوط م سازي را بار شناورها كرده وسايل سنگين راه«

».اي يافته تا به حال درنمي بيني و تو مي مسجد در هميشه كه هستند اي ساده و متواضع ولّف تك بيي ها هچب همان
ماضي بعيد) 4  ماضي نقلي) 3  مضارع التزامي) 2  مضارع اخباري ) 1

.هاي معيار آمده است هاي آن، كامالً با ترتيبِ نقش دستوري جمله مصراعي هست كه اجزاي جمله... ي  در بيت گزينه - 5
 عشق بازيدن با خوبان رسميست قديم/  بازم عشق بر تو هميچه شوي تنگدل ار ) 1

ست و نه بيما خنك آن كو را از عشق نه ترس/  ستا عشق رسميست وليكن همه اندوه دل) 2
 ست و حليما خواجه بوسهل توانا و جواد/  با توانايي و با جود كم آميزد حلم  )3

از تن و از جانش شيطان رجيمدور باد /  عيد او باد سعيد و روز او باد چو عيد) 4
است؟» نهاد«شده در ابيات زير  هاي مشخّص نقش دستوري چند تا از واژه - 6

خلقفضلش همه اقراره كس كه دهد خلق ب نآ/  مه فضله را به اقرار دهد شاه جهان) الف
ملكارست ملك لشكر كفّ كه شكسته از بس/  ار پراكنده و بركنده شدستندكفّ) ب
 كسكس نيست كه با لشكر او جويد پيكار/  جويد پيوسته وليكن يپيكار هم) ج

)مصراع نخست(دشوار آسان ملك نزد همه گيتي دشوار/  دشوار جهان نزد ملك باشد آسان) د
)مصراع نخست(دينار پيوسته بود خوارترين چيزي دينار/  كه بر ما دينار چنان بخشد ما را) هـ

چهار تا) 4سه تا) 3دو تا) 2يكي) 1
؟شود نميي غيرساده ديده  در كدام بيت جمله - 7

از نهيب ديو دل خوناب گشتي هر زمان/  من بياباني به پيش اندر گرفته كاندرو) 1
 كاين بيابان را مگر پيدا نخواهد بد كران/  زان درازي راه با دل گفتمي هر ساعتي) 2

 گوشم ناگهانه يرمند آمد ببانگ آب ه/  ين انديشه بودم كز كنار شهر بستا اندر) 3

كام جوي و كام ياب و كام خواه و كام ران/  زي مان و دير شاد باش و دير باش و دير) 4
.هر دو ركن دوم تشبيه هستند... و ... ي  در بيت زير، دو واژه - 8

»ران مالمت ز كنار شكرم به مگس/ چشمي چو مگس كردم و برداشت عدو  شوخ«
ران، شكر مگس) 4  من، شكر ) 3  ران مگس، مگس) 2  مگس، شكر) 1

قرابت معنايي بارزتري دارد؟» جز از جام توحيد هرگز ننوشم«كدام بيت با مصراع  - 9
موزآ حكمت يانجيم   يخرد را ب/  افروز و انجم دار يپا بر فلك) 2  خداوند وانندش خداوندانخكه /  ومانند لمث يب يكياهللا ي تعال) 1
برون از هر چه در فكرت قياسي است/ وراي هرچه در گيتي اساسي است ) 4  گوا بر هستيِ او جمله هستي/  ي باال و پستي دارنده نگه) 3
ارتباط تصويري و معناييِ كدام بيت با بيت زير آشكارتر است؟ -10

»كه بعد از من افروزد از مدفنِ من/ مپندار اين شعله افسرده گردد «
ي فطرت سخنور را به جوش آرد اگر نه شعله/ شود افسرده خون در پيكرش از سرديِ عالم ) 1
هاي تار من تويي آن كه داند وحشت شب/ دل آگاه نيست  از دل افسرده جز افسرده  )2
كز آتش درونم دود از كفن برآيد/ بگشاي تربتم را بعد از وفات و بنگر ) 3
وانه زدندپر  آتش آن است كه در خرمنِ/ ي او خندد جمع  آتش آن نيست كه از شعله) 4

)1( و نگارشفارسي
)1(فارسي 

ادبيات انقالب اسالمي
)خاك آزادگان، شكن دريادالن صف(

93تا  74 هاي صفحه
)1( نگارش

يساز جانشين، )1(ي ذهني  نوشته
83تا  72هاي  صفحه

دقيقه 10



  4: صفحة دهم عمومي پايةاسفند 3آزمون  -) 5(پروژة 

 

:عين التّرجمة الصحيحة .»سيروا في األرض فَانظُروا كيف بدأ الخَلقَقُل « -11
!آفرينش را آغاز كرده است) خداوند(بگو در زمين بگردند و ببينند چگونه  )1
!را آغاز كرد آفرينش) خداوند(چگونه پس بنگريد بگو در زمين بگرديد ) 2
!را ببينيد خداوند گونگي آفرينشبگو در زمين سير كنيد تا چ) 3
!بگو در زمين گردش كنيد و بنگريد آفرينش چگونه آغاز شده است) 4
:حيحالصما هو  -12

!هايي زيبا گرفت هاي طبيعي، عكس از اين منظره!: التقط صوراً جميلةً من هذه المناظر الطبيعية )1
!ها در كتابخانه استفاده كنم؟ مكن است كه از اين مقالهآيا م!: من مقاالت هذه المكتبة؟ أستفيدهل يمكن أن ) 2
!شود مي تمامنصف روز  در طولام  روغن تاكسي: راننده گفت!: خاللَ نصف اليوم االُجرةينقُص زيت سيارتي  :قال السائق) 3
!پزشك به كار ببريم ا طبق نسخةيد اين گياهان دارويي رما با!: ةصفة الطّبيبستعمل هذه األعشاب الطبية طبق وعلينا أن نَ) 4
:رجمةالتّ في عين الصحيح -13

!بندگان چيزي بهتر از عقل تقسيم نكرده است خداوند براي: !ما قَسم اهللاُ للعباد شيئاً أفضلَ منَ العقلِ )1
!دنكن حيواناتي آبي در اعماق دريا زندگي مي: !تعيش حيوانات مائيةٌ في أعماقِ المحيط) 2
!كسي كه چيزي را خواست، تالش كرد و پيدا كرد!: طلب شيئاً و جد وجد من) 3
!كرده بودندآموزان به يكديگر كمك  دانش: !الب يساعد بعضُهم بعضاًكانَ الطُّ) 4
:ترجمة العباراتفي  الخطأعين  -14

!؟توانا بر ديدن استكند در حالي كه او  مينچگونه چشم جغد حركت  :!ة؟ومة و هي قادرة علي الرّؤيك عين البكيف التتحرَّ )1
!از خطر از وظايف زرافه است هشدار به حيوانات براي دور شدن: !راقهعن الخطر من وظائف الزَّ إلبعادهمتحذير الحيوانات ) 2
!است پاداش داده شدهه شده و پذيرفت اگر خدا بخواهدسلمان فارسي تو از زيارت !: اهللا و مأجورة زيارتك لسلمان الفارسي مقبولة إن شاء )3
!كند روي مي او زياده مذمتيا هر كس حماقتش زياد شود در ستايش از شخصي : !ذمه ورَ حمقه أغرق في مدح شخص أبمن كَ) 4
»!رأسها …مختلفةٍ دونَ أن  في اتّجاهات …أن تُديرَ  …تَستَطيع « :للفراغات األصحعين  -15

1( رباءها -الحيدي- حيها -القطّة) 2رِّكينَيع- رِّكتُح
3 (رباءها -الحينَيع- رِّكتَتَ -ذَنَبها -البومةُ) 4 تُححرِّك
»!فاعلُه السوء إلّا في ال يقَع«: للمفهوم المناسب غيرعين  -16

يه نيك و بد كنمگر ه/ هر چه كني به خود كني ) 2!من حفَرَ بِئراً ألخيه وقَع فيها )1
  »ة و البغضاءد الشّيطان أن يقع بينكم العداوإنّما يري«)4!سرانمن زرع العدوان، حصد الخُ) 3
»نفسٍ ذائقَةُ الموتكُلُّ «: يفةمن مفهوم هذه اآلية الشَّرعين القريب  -17

فارغ و آزاد ببر لحدهم تا به ان گَو/ وز مرگم نفسي وعدة ديدار بده ر )1
هرگز گمان مبر كه مر او را فنا بود/ دگيش به عشق است مرگ نيست آن را كه زن) 2
ز داد اين همه بانگ و فرياد چيست/ اگر مرگ دادست بيداد چيست ) 3
پرداخترفت و منزل به ديگري / ساخت  ي نوتهر كه آمد عمار) 4
:علي الخبر التشتملعين عبارة  -18

!اهللا للعباد شيئاً أفضل من العقل  ما قسم) 2!لمعالجة األمراض ناباتات تفيدهذه النَّ )1
!ن سلمان الفارسي؟تعرف م أ) 4!ثمرة العلم اخالص العمل) 3
:معاًعين المفعول مضافاً و موصوفاً  -19

1( عزرأشجار التُّفاح ي م اهللا للعباد شيئاً أفضل من العقل) 2!الفلّاح المجدما قَس!
!سنا الخريفية من سوق طهرانبِالشتري منَس) 4     !يدة مرّاتالمفتَقرأ بنتي المجتهدة الكتب ) 3
20- بتدأ جاء ماعبارةٍ  في أيالم:

!أشجع النّاس من غلب هواه) 2»أهللاُ نور السماوات و األرضِ«)1
  »كُلُّ شيء هالك إلّا وجهه«)4  »ال يكَلِّف اهللاُ نفساً إلّا وسعها«)3

دقيقه 20)1(زبان قرآن ،عربي

»هذا خَلقُ اهللاِ«
الجملةُ الفعليةُ و+ متن درس 

مع سائقِ سيارةِ االُجرَةِ+ سميةُ اإل
53تا  47هاي  صفحه



  5: صفحةدهم عمومي پايةاسفند 3آزمون  -) 5(پروژة 

.ادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير داردپاسخ د)شاهد(زمون گواه آ

21- » أغْلَب كلمهايضعب عم مها أنْ تَـتَـفاهاللن خم تَطيعضاً تَسةً أيلُغَةً عام واناتيحيح في التّ .»!الْحن الجواب الصجمةرعي:
!ي آن قادرند باهم تفاهم داشته باشند واسطهه اكثر حيوانات زباني مشترك دارند كه ب) 1

 !طريق باهم توان برقراري ارتباط دارند حيوانات اغلب زبان مشتركي نيز دارند كه از آن) 2

!توانند همديگر را درك كنند يك زبان عمومي نيز دارند كه از طريق آن مي حيواناتتر  بيش) 3

!توانند پيام يكديگر را دريافت كنند ي آن مي وسيلهه تر جانداران زباني دارند كه عموماً ب بيش) 4

:في التّرجمةِ غير الصحيحِعين  -22
1 (دةِ مدتَعصابيحِ الْمالم نَةئاتلَورنگارنگ، گوناگون صدها چراغ: ،الم

2 (،ضيءإلي نَهارٍ م حيطماقِ الملُ ظَالم أعوكند، اعماق تاريك دريا را به روزي روشن تبديل مي: تُح

،شود كه كتري فرستاده مياوعي باين نورها از ن :،الْبكْتيريا الّتي نوعٍ من هذه األضْواء تَنْبعثُ من) 3

4 (ماكضِ الْأسعيونِ بع تتَح كند ها زندگي مي زير چشمان بعضي از ماهي!: تَعيش!

:في تَرجمةِ ما تَحتَه خطّ الخطأعين  -23
كند جبران مي :بتحريك رأسها، هذا النَّقْص تُعوضولكنَّها ) 2  جغد             :ثابتةٌ و ال تَـتَحرَّك، الْبومةِعينُ ) 1
3 ( ها  أنْ تُديرَفتَستَطيعأسدونَ ) 4    كه بچرخاند :، مئتين و سبعينَ درجةًررِّكها أنْ تُحمحركت كندكه  :!جِس

:جوابه في هذه العبارة سلَيعين سؤاالً . »!شَد خاقاني الشاعرُ اإليراني قصيدةً عند مشاهدته إيوانَ كسرَيقد أنْ« -24
أينَ عاش خاقاني؟) 4  من شاهد إيوانَ كسرَي؟ )3  شَد قصيدتَه؟متي أنْ) 2  شَد خاقاني؟ماذا أنْ) 1
:للفراغ حسب المعني الخطأعين  -25

مهدئ:  !األعصابِ... النَّومِ  اَللَّونُ الْبنَفْسجي لغُرْفةِ) 2    يصدقُ: !العاقلُ قولَ الّذي يكْذب كثيراً...  )1
ذكْرَي:  !الْأشْجارِ علَي الĤْثارِ التّاريخية و... ال تَكتُب ) 4  شَجعوا       : !اللّاعبينَ في مسابقتَينِ... اَلْحاضرونَ ) 3
:عيين نوع الجملةعين الصحيح في ت -26

جملة اسمية!: في المدرسة طالعت) 2  جملة فعلية!: لي اهللاِ انفَعهم لعبادهأحب عباد اهللا إ )1
جملة فعلية!: يريد اهللاُ بكم اليسر) 4    جملة فعلية!: فضلُ الجود بذل الموجودأ )3
:عين ما فيه صفة للفاعل -27

!يزرع أشجار التّفاح الفلّاح المجِد) 2              !علينا أنْ نُمارِس الرّياضة الصباحية) 1
3( كتَبة شاهدتة في المةٌ) 4    !اُستاذ اللّغة العربيمائي أحياء تَعيش حيطاتفي أعماقِ الم!
 التّال أجِب عن األسئلة بدقّةٍ يإقرأ النّص ثم:

ذَهب رجلٌ إلي صديقه بقي عنده أياماً متواليةً حتّي شَعرَ بالتَّعبِ من إقامته... يتَحولَ  بعد ثالثةِ أيامٍ  اَلضِّيافة ثالثةُ أيامٍ فما زاد فَهــو صدقَةٌ و علي الضَّيف أنْ
عندما يقفزُ الضّيف إلي خارجِ البيت، أغْلقِ: ثم قالَ لولَده. ائزِفاقترَح علَي ضَيفه االشتراك في مسابقةِ قَفْزٍ لتعيينَ الشَّخْصِ الف. ففَكَّـرَ في حيلةٍ ليتَخلَّص منْه الطّويلة
و  قالَ.الْباب نْ صاحبِ الْبيتمتراً أقلَّ م قة  قَفَزَ الضَّيفسابالم ندترينِ إلي الخارجِ: عن مخيرٌ م إلي داخلِ البيت مترٌ واحد!

:»!د إلي داخلِ البيت خَيرٌ من مترينِ إلي الخارجِمترٌ واح«عين القريب من معنَي عبارةِ  -28
!عصفور في اليد خَيرٌ منْ عشْرَةٍ علَي الشّجرةِ) 2          !منْ طَمع بِالْكثيرِ ماحصلَ علَي الْقليلِ) 1
!سالمةُ العيشِ في المداراةِ) 4      !خَيرُ االُمورِ أوسطُها )3
؟»علَي الضّيف أنْ يتَحولَ«ما معني . »!يتَحولَ  بعد ثَالثةِ أيامٍضِّيافةُ ثالثةُ أيامٍ فما زاد فَهــو صدقَةٌ و علي الضّيف أنْ اَل« -29

  !أنْ يعوض علَي الضَّيف) 4     !علَي الضَّيف باالنتقالِ )3       !علَيه بالتّحويلِ )2  علَيه بالتَّخَرُّج         ) 1
:  عنِ المحلّ اإلعرابي للكلمات غير الصحيحعين . »!الشَّخْصِ الفائزِ فاقترَح علَي ضَيفه االشتراك في مسابقةِ قَفْزٍ لتعيينِ« -30

1 (ة ،فاعل فعل و: اقترَح2  و الجملة فعلي (فةص: الفائز) 4  فاعل   : الشَّخْص) 3  مفعول        : االشتراك
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گويند؟ خيزد و آنان به خداوند چه مي در چه زماني نالة حسرت دوزخيان برمي -31
  .هايي كه در دنيا كرديم دريغ برما، به خاطر كوتاهي - هنگام ورود به برزخ )1

  .هايي كه در دنيا كرديم دريغ برما، به خاطر كوتاهي -هنگام دچار شدن به عذاب) 2

  .اي را داد اما ما نپذيرفتيم خدا به ما وعده -هنگام دچار شدن به عذاب )3

  .اي را داد اما ما نپذيرفتيم خدا به ما وعده - هنگام ورود به برزخ )4

دربارة چه موضوعي به كار رفته و نتيجة آن چيست؟» سيصلون سعيراً«تعبير قرآني  -32
  گاهي تنگبسته شدن به غل و زنجير و فرو افتادن در جاي -صورت اخروي خوردن مال يتيم )1

  .برند آتشي است كه در شكم خويش فرو مي -صورت اخروي خوردن مال يتيم) 2

  .برند آتشي است كه در شكم خويش فرو مي -تجسم اعمال انسان در برزخ )3

  بسته شدن به غل و زنجير و فرو افتادن در جايگاهي تنگ -تجسم اعمال انسان در برزخ )4

ترتيب چيست؟ به» ور شدن آتش از درون جان جهنميان شعله«و » بهشتيان سرور«علت  ،حيانيهاي و براساس آموزه -33
  تصوير عمل - دوري از رنج و درماندگي) 2    تصوير عمل -وصول به مقام خشنودي )1

  حقيقت عمل - دوري از رنج و درماندگي )4    حقيقت عمل -وصول به مقام خشنودي )3

دردناك فراهم كرده است؟ يكساني عذاببراي چه در سورة نساء طبق بيان صريح قرآن خداوند  -34
  .توبه كردم االن: گويد مي ،ها فرا رسد كساني كه كارهاي زشت انجام دهند و هنگامي كه مرگ يكي از آن )1

  .نديدورز ست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار ميكساني كه در دنيا م) 2

  .كردند يري نميخواندند و از محرومان دستگ از نميمكساني كه ن )3

  .كردند رستاخيز را تكذيب مي شدند و روز كساني كه همراه بدكاران غرق در معصيت خدا مي )4

آنان را از ياد خدا بازداشت؟ چيزيو چه  شان چيست يراهمدوزخيان معتقدند كه علت گ -35
  دوستانشان -گناهان بزرگ) 2  شقاوت و غفلتشان -گناهان بزرگ )1

  شقاوت و غفلتشان - بزرگان و سرورانشان ،شيطان )4  دوستانشان - ورانشانبزرگان و سر ،شيطان )3

…جز بهشكني با خداست،  مطابق آيات قرآن، تمام موارد زير بازتاب پيمان -36

عدم طهارت از گناه )2    ها در قيامت خدا به آن نگريستنعدم  )1
عدم بهره در آخرت) 4    وينظمي امور دني بي )3
.به كار برده است …و قرآن كريم تعبير اسوة نيكو را براي  …است تا  …الهي بعد از مراقبت، نوبت  در مسير رسيدن به قرب -37

)ع(اهل بيت  -ثمرات موفقيت يا عدم موفقيت شناخته شود - ارزيابي )2  )ع(اهل بيت  - دست آيد  ثمرات موفقيت و وفاداري به عهد به - محاسبه )1
)ص(پيامبر  - ميزان موفقيت و وفاداري به عهد به دست آيد - محاسبه) 4  )ص(پيامبر  -قيت شناخته شودثمرات موفقيت يا عدم موف - ارزيابي )3
 …شمردند و اسوه بودن بزرگان دين در اموري است كه را موجب رستگاري و نجات انسان مي …، )ص(پيامبر اسالم  -38

.كند طبيعي و با تحوالت صنعتي تغيير مي به طور - پيمان بستن با خدا )2  .كند به طور طبيعي و با تحوالت صنعتي تغيير مي -)ع(پيروي از اهل بيت  )1
.ارزش استهمواره براي بشر خوب و با -)ع(ت پيروي از اهل بي) 4  .ارزش استهمواره براي بشر خوب و با - خدا پيمان بستن با )3
و اطاعت از خداوند است؟ هاي گام گذاشتن در مسير بندگي يك از راه معلول كدام ،رسيدن آسان به هدف -39

مراقبت ) 2    تصميم و عزم براي حركت )1

  عهد بستن با خداوند )4    يابيزمحاسبه و ار )3

 ؟چيستها و كارها  از هم گسيختگي تصميم» راه حل«و » عليت« ،مطابق حديث علوي -40

  محاسبه - نافرماني از الگوها) 2    محاسبه - گذشت ايام )1

  مراقبت - رماني از الگوهاناف )4    مراقبت - گذشت ايام )3

دقيقه 15

تفكر و انديشه
فرجام كار
قدم در راه
آهنگ سفر

106تا  82هاي  صفحه

)1( دين و زندگي
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41- I haven’t seen David for a long time. The last time I saw him, he … to find a job in Miami. 

1) tried 2) has tried

3) was trying 4) will try

42- Were the students … about the school’s plan for going on a picnic next Friday when the teacher came in? 

1) will talk 2) talking 3) talked 4) are going to talk

43- People often wonder whether they could jump just before a falling lift hits the floor, but … this tactic will not 

work. 

1) especially 2) correctly 3) unfortunately 4) rapidly

44- After the war between two neighboring countries came to an end, a lot of mass … were found by the local 

people. 

1) problems 2) stories 3) pains 4) graves

45- Scientists are trying hard to … effective medicines to cure the cancer which is a very dangerous disease and 

often causes death. 

1) develop 2) describe 3) identify 4) compare

46- Although my mother told me repeatedly to wear clothes that bring … protection against the extreme cold in 

the winter days, I didn’t pay attention to her. 

1) believable 2) appropriate 3) interesting 4) amazing

 

 

Would you like to have a birthday party every 13 days? Then Gliese 581c is the place for you! Astronomers 

…(47)… found the planet Gliese 581c. It goes around the star Gliese 581 once every 13 days. Earth …(48)… 

its star, the sun, every 365 days. Gliese 581c is an exoplanet- a planet that exists beyond our solar system. It is 

the most earthlike exoplanet discovered so far. Astronomers say there could be liquid water on Gliese 581c. 

And where there’s water, there could be  …(49)… . This planet will most probably be a very important goal of 

the …(50)… of space missions. 

47- 1) recently 2) hopefully 3) sadly 4) carefully

48- 1) collects 2) divides 3) orbits 4) creates

49- 1) planet 2) life 3) research 4) invention

50- 1) fact 2) future 3) gift 4) material

PART A: Vocabulary and Grammar
Directions: Questions 41-46 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 دقيقه15

The Value of 
Knowledge

 Listeningتا ابتداي

and Speaking
86تا  71هاي  صفحه

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.
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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

كند؟ مي مشخصيك تابع را  قطعاً يك از روابط زير كدام - 51

.هاي دوم آن را نسبت دهد ريشه ،اي كه به هر عدد رابطه) 1

.آموزان آن را نسبت دهد اي كه به هر كالس، دانش رابطه) 2

.دهدآموز، دوستان او را نسبت  اي كه به هر دانش رابطه) 3

 .دهد ميرا نسبت ريشة سوم آن ، عدداي كه به هر  رابطه) 4

hاز رابطة  tاگر ارتفاع اين جسم از سطح زمين در زمان . شود متر به هوا پرتاب مي 15يك جسم از باالي يك ساختمان با ارتفاع  - 52 t t   25 18 15

متر خواهد بود؟ 15ارتفاع توپ از سطح زمين بيشتر از محاسبه شود، در چه فاصلة زماني 

1 (( , )0 182 (( , )18 156
5 5

3 (( , )90 24 (( , )180 5

 اگر - 53 b( , a ),( , a ),( ,b ),( ,c )a     4 22 2 4 2 4 2 1 12 bيك تابع باشد، حاصل 3 c a 2  است؟كدام

1 (3   2 (2 

صفر) 4   1) 3

)y مرتب هاي اگر زوج - 54 ,x )0 x)و 2 y , ) 2 5 xبرابر باشند،  3 y كدام است؟

1 (5   2 (4 

3 (7     4 (8 

yكدام باشد تا نمودار سهمي  aمقادير  - 55 ( a )x x   22 1 4 ؟گيردنها قرار  xتر از محور  پايين 1

1 (( , 3
22 (( ,  1

2

3 ( , )3
24 ( , ) 1

2  

قهيدق 35) 1(رياضي 
تابع/ ها  ها و نامعادله معادله
از ابتداي تعيين عالمت 4فصل 
اي درجة دوم تا پايان فصل  چندجمله

تا پايان مفهوم تابع 5و فصل 
هاي آن و بازنمايي

100تا  86هاي  صفحه

.هاي عادي و يا موازي پاسخ دهيد به يكي از دو دسته سوال تنها و تنها آموز عزيز، دانش
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اگر نمودار ون تابع  - 56 f ( x ,x ),( x ,x )  2 22 6 4 a) هاي اول اين تابع است؟ جزء مؤلفه ،يك مطابق شكل زير باشد، كدام 6 b)

1 (12  

2 (4 

3 (8  

4 (2 

تابع  - 57       n, m , , m , m ,n , n ,n   2 235 2 5 4 1 6 2 2 است؟ متمايز شامل چند زوج مرتب12

1 (4   2 (3 

3 (2   4 (1   

xبه ازاي چند عدد طبيعي نامعادلة  - 58 x x
x x
 


 

4 3 2
2

2 0
5 6

برقرار است؟

يك) 2 هيچ) 1

شمار بي) 4   دو) 3

xنامعادلةمجموعة جواب  - 59 x
 

2 كدام است؟23 ،

1 ( ,2 42 ( ,2 1

3 (   , ,  3 2 1 14 ( ,4 2

xمجموعة جواب نامعادلة  - 60 x x x     23 2 3 5 شامل چند عدد صحيح است؟ ،1

1 (3   2 (4 

شمار بي) 4   5) 3



10: ةصفحدهم رياضيي اختصاص97 اسفند 3آزمون  -  )5(پروژه 

؟ندك ينمهاي زير، يك تابع را توصيف  يك از رابطه كدام - 61

.دهد اش نسبت مي يد ملك ي كه هر فرد را به شماره ي ا رابطه) 1

.دهد كه شعاع يك دايره را به مساحت آن نسبت مي ي ا رابطه) 2

.دهد نسبت ميش يها دهم را به فصل ياضيتاب رككه  ي ا رابطه) 3

.دهد شوند، نسبت مي كه به آن وصل مي هايي ي كه ارتفاع يك فنر ثابت را به جرم وزنه ا رابطه) 4

كدام گزينه نمايش يك تابع است؟ - 62

1( 2( 

3( 4( 

Aمجموعة - 63 {a , b , c} ةو مجموعB { , }1 ؟نباشد 2وجود دارد كه شامل عدد  Bبه Aچند تابع از. اند مفروض 2

1 (1  2 (2  

.هيچ تابعي وجود ندارد) 4  4) 3

m)، عبارتmبه ازاي كدام مقادير - 64 )x x m   21 6 2 ؟، مثبت استx، براي هر مقدار دلخواه1

1( m  22( m / 2 5

3( m 1 24( m / 1 2 5 

yمقادير سهمي - 65 x x   21 2 در بازه62 a)ي ، ,b 7بزرگتر از(
bبيشترين مقدار. است2 aكدام است؟ ،

1 (4  2 (5  

3 (5/5  4 (6  

.پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد)گواه(هاي شاهد  سؤال
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a]در بازة  - 66 , b] سهمي ،y x x 22 خط  يباالy 1 ن مقدار يتر شي، بنيستb a برابر است با:

1 (3
2  2 (2  

3(1
2  4 (3  

Aرابطة  - 67 {( , m ) ,( , ) , ( , m) ,( , m),( , m ) ,(m , )}   23 2 1 3 2 3 2 تابع است؟ يك، mدام مقدارك يبه ازا 4

1 (2 -  2 (1 -  

mچ مقداريه) 4  2) 3

|اگر مجموعه جواب نامعادلة  - 68 x a | b  صورت  به( , ] [ , )  3 6  ،باشدa كدام است؟

1 (4  2 (5/3  

3 (5/4  4 (3  

دام است؟كبرابر  تابع باشد، مقدار يك، ةاگر رابط - 69

1( 1
22 (1

4  

3 (1  4 (1 - 

x ةاگر مجموعه جواب نامعادل - 70 b c 2 صورت زير باشد، در اين صورت حاصل  بهc b2 كدام است؟

1( 6  

2( 8  

3( 6

4( 8

 x yR ( , ),( ,x y ),( , ),( , ) 2 26 4 5 6 64 5 15yxn

r



12: ةصفحدهم رياضيي اختصاص97 اسفند 3آزمون  -  )5(پروژه 

xة مجموعه جواب نامعادل - 71  4 3 كدام گزينه است؟ 5

1 (( , ) 1 222 (( , )2 2

3 (   4 (( , )  12 2

hاز رابطة  t زماناگر ارتفاع اين جسم از سطح زمين در  .شود متر به هوا پرتاب مي 15 با ارتفاع ساختمان يك جسم از باالي يك - 72 t t   25 18 15

متر خواهد بود؟ 15محاسبه شود، در چه فاصلة زماني ارتفاع توپ از سطح زمين بيشتر از 

1 (( , )0 182 (( , )18 156
5 5

3 (( , )90 24 (( , )180 5

Aعبارت  mاز  يبه ازاي چه مقادير - 73 x mx m   2 .)ترين گزينه را انتخاب نماييد كامل( همواره مثبت است؟ 3

1 (( , )2 42 (( , )0 4

3 (( , )2 64 (( , )4 6

xةجواب نامعادل ةمجموع - 74
x
 


1 شامل چند عدد صحيح است؟،22

   1) 2 صفر) 1

شمار بي) 4  2) 3

yنمودار سهمي  كدام باشد تا aر ديمقا - 75 ( a )x x   22 1 4 ؟گيردن قرار ها xتر از محور  پايين 1

1 (( , 3
22 (( ,  1

2

3 ( , )3
24 ( , ) 1

2

m)عبارت ،mمقادير  ةبه ازاي كدام مجموع - 76 )x (m )x
x x

   

  

2
2

1 1 1
3 4

m)همواره منفي است؟ ) 1

1 (m 12 (m  1

3 (m 1 5 4 (m  1 5

قهيدق 35) 1(رياضي 
 ها ها و نامعادله معادله

از ابتداي تعيين عالمت 4فصل 
ي دوم تا پايان فصل  اي درجه چندجمله

93تا  86هاي  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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xنامعادلة مجموعة جواب  - 77 x x x     23 2 3 5 چند عدد صحيح است؟ شامل ،1

1 (3   2 (4 

شمار بي) 4   5) 3

xةجواب نامعادل ةمجموع - 78 x
xx x




 

2
2

2
412

كدام است؟

1 ( ( , ( ,3 3 4 52 ( ( , , ) 3 2 3 4

3 ( ( , , )3 1 3 44 ( ( , ( , 3 2 4 5

xبه ازاي چند عدد طبيعي نامعادلة  - 79 x x
x x
 


 

4 3 2
2

2 0
5 6

برقرار است؟

يك) 2 هيچ) 1

شمار بي) 4   دو) 3

xةنامعادلمجموعة جواب  - 80 x
 

2 كدام است؟23 ،

1 ( ,2 42 ( ,2 1

3 (   , ,  3 2 1 14 ( ,4 2

a] ةاگر باز - 81 , b]ةجواب نامعادل  ، مجموعه x x 24 4 aباشد، حاصل  3 b2 دام است؟ك

1 (1
2  2 (

5
2

3 (4  4 (6 -  

)به ازاي چند مقدار صحيح، عبارت  - 82 x )(x x )(x )   2 73 2 4 4 است؟ نامثبت 5

1( 4   2( 5  

شمار بي )4  3 )3

m)، عبارتmريدام مقادك يبه ازا - 83 )x x m   21 6 2 ؟، مثبت استxهر مقدار دلخواه ي، برا1

1( m  22( m / 2 5

3( m 1 24( m / 1 2 5 

.پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد)گواه(هاي شاهد سؤال
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yمقادير سهمي - 84 x x   21 2 در بازه62 a)ي ، ,b 7بزرگتر از(
bبيشترين مقدار. است2 aكدام است؟ ،

1 (4  2 (5  

3 (5/5  4 (6  

x ةمجموعه جواب نامعادل - 85 x
x

  




2
3

3 10 0
1

كدام است؟ 

1 (( , )2 12 (( , )  5

3 (( , ) ( , )  2 1 54 (( , ) 5

a]ة در باز - 86 , b]سهمي ، y x x 22 خط  يباالy 1 ن مقدار يتر شي، بستينb a برابر است با:

1 (3
2  2 (2  

3(1
2  4 (3  

m)عبارت mبه ازاي چه حدودي از  - 87 )x mx m
x x

   

  

2
2

2 2 1
3 4

است؟ يهمواره منف

1( m 22( m  2 2

3( m24 (m  2

| ةاگر مجموعه جواب نامعادل - 88 x a | b  صورت  به( , ] [ , )  3 6  ،باشدa كدام است؟

1 (4  2 (5/3  

3 (5/4  4 (3  

x ةاگر مجموعه جواب نامعادل - 89 b c 2 صورت زير باشد، در اين صورت حاصل  بهc b2 كدام است؟

1( 6  

2( 8  

3( 6

4( 8

xةمجموعه جواب نامعادل - 90
x x x x




   2 2
3 2 5

1 1
كدام است؟

1( [ , ]
71 32( [ , ]

7 13

3( ( , ]
7
34( [ , ) 1

يك هدف اين است دانش آموز خودش را با اين :انتخاب شده است شدهسطح دشواري شناسايي باسواالتي  ،راحي شده ط هاي در كنار سوال
.آزمون شاهد و گواه مي سنجد و علت ديگر اينكه دانش آموزان بايستي بدانند كه در ابتدا سواالت استاندارد را كار كنند و پيش بروند
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تواند داشته باشد؟ درجه مي 140چند زاوية حداكثر اين چندضلعي . تعداد قطرهاي يك چندضلعي، دو برابر تعداد اضالع آن است - 91

1 (6  2 (5   

3 (4   4 (3 

؟كند نميهاي زير، لزوماً يك چندضلعي محدب را مشخص  يك از گزاره كدام - 92

 .است 0180تر از  هر زاوية داخلي آن كم) 1

.هاي آن باشد از ضلعگيرند كه شامل هر كدام  هاي چندضلعي در يك طرف خطي قرار مي ساير رأس) 2

.كند را به دو چند ضلعي محدب تقسيم مي يك قطر چندضلعي، آن) 3

.كند، درون چندضلعي است هم وصل مي خطي كه دو نقطة دلخواه درون چندضلعي را به تمام نقاط پاره) 4

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

.باشد، مستطيل استاي كه دو قطر برابر داشته  چهارضلعي) الف

.اي كه قطرهاي آن عمودمنصف يكديگر باشند، مربع است چهارضلعي) ب

.هاي داخلي باشند، لوزي است اي كه قطرهاي آن نيمساز زاويه چهارضلعي) پ

   1) 2 هيچ) 1

3 (2  4 (3 

ˆ. هستند CDو  BCهاي  هاي وارد بر ضلع ترتيب ارتفاع به AH و AH ،شكل زيراالضالع  ازيدر متو - 94 ˆDAH BAH   كدام است؟همواره برابر

1 (Ĉ  

2 (B̂

3 (ˆ ˆC B

4 (Ĉ
2

QNاگر . باشند مي BCو  ADاضالع  هاي وسط Nو  M زير،االضالع شكل  در متوازي - 95  كدام است؟ DQباشد، طول  3

1 (9
2

2 (5 

3 (11
2

4 (6 

قهيدق 15)1( هندسه
ها چندضلعي

هايي از آنها ها و ويژگي چندضلعي

64تا  53هاي  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

www.Kanoon.ir
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  باشد، طول وتر كدام است؟ 2وتر برابر  اگر طول ارتفاع وارد بر. هاي حاده، سه برابر اندازة زاوية حادة ديگر است ، اندازة يكي از زاويهABCالزاوية  در مثلث قائم - 96

1( 4   2 (4 2 

3(8     4 (8 2   

A)ˆالزاوية  در مثلث قائم - 97 ) ABC °90 ،AM اندازة . ميانة وارد بر وتر استHM كدام است؟

1 (9
4

2 (5
2

3 (5 3
2

4 (5 2
2

ايم، محيط چهارضلعي حاصل از واحد است، از هر رأس خطي به موازات يكي از قطرها رسم كرده 7و  4االضالع كه طول قطرهاي آن برابر  در يك متوازي - 98

تقاطع اين خطوط كدام است؟

1 (22   2 (11   

3 (28   4 (16   

مستطيلنسبت طول به عرض اين . حاصل شده است 60°يك زاوية  با ايم و يك چهارضلعي طور متوالي به هم وصل كرده هاي اضالع يك مستطيل را به وسط - 99

كدام است؟

1 (2   2 (3
2

3 (2  4 (3

ABاگر . كنيم وصل مي Dو  Cبه دو رأس  ABوسط ضلع  Mاست، از نقطة  24كه محيط آن برابر  ABCDاالضالع  در متوازي - 100 AD و 2

B̂  MCباشد، حاصل  °60 MD كدام است؟

1 (8 3   2 (9 3 

3 (16 3   4 (18 3   

دروسي كه نقطه قوت پايدار شماست -1. اين كارنامه درس هاي شما را به پنج دسته تقسيم مي كند:  كارنامه پنج نوع درس
چالشيدروس  - 5دروس نوساني  - 4دروسي كه نياز به اندكي تالش دارد - 3دروسي كه نقطه قوت شماست  - 2
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.از زير آن است ……… ،فشار هوا در باالي بال درنتيجه، از زير آن است و ………گيري هواپيما، تندي هوا در باالي بال هواپيما  هنگام اوج - 101
كمتر ، كمتر) 2 بيشتر ، بيشتر) 1
كمتر ، بيشتر) 4 بيشتر ، كمتر) 3

تندي آب در ………ترتيب از راست به چپ در بخش  به. اي در حال شارش است مطابق شكل، آب از چپ به راست به صورت اليهاي پر از آب،  در لوله - 102
.فشار آب در حال افزايش است ………حال افزايش و در بخش 

1 (A ،E

2 (B ،E

3 (D ،B

4 (B ،D

چه تعداد از موارد زير صحيح است؟ - 103
.يت دماسنجي در نظر گرفته شودان كمعنو تواند به گيري كه با گرمي و سردي جسم تغيير كند، مي هر مشخصة قابل اندازه) الف
.هاي آن بستگي دارد گسترة دماسنجي يك ترموكوپل به جنس سيم) ب
.بااليي وجود ندارد براي دما، حد) پ
.شود مي ، دماسنج ترموكوپل در بسياري از وسايل صنعتي، گرمايشي و سرمايشي يافتگازيبه دليل دقت بيشتر دماسنج ترموكوپل نسبت به دماسنج ) ت
1 (1   2 (2 
3 (3   4 (4 

C45اگر دماي جسمي كه  - 104 C°7و دماي جسم ديگري كه  Tاست را برحسب كلوين با  /5° نسبت ،نشان دهيم Fاست را برحسب درجة فارنهايت با  /5

Tعددي 
F كدام است؟

1 (91
152 (6 

3 (3   4 (7  
كه سطح مقطع آنها) 3(و ) 2(كند و آب از دو لولة  اي انشعاب پيدا مي اين لوله در نقطه. كند حركت مي v1با تندي  A1با سطح مقطع ) 1(آب در لولة  - 105

3ترتيب  به
1و  4

باشد، نسبت تندي آب 2برابر ) 2(به تندي آب در لولة ) 1(اگر نسبت تندي آب در لولة . كند برابر سطح مقطع لولة اوليه است عبور مي 4

.)اي است صورت اليه جريان آب در هر سه لوله بهها پر از آب هستند و  لوله(كدام است؟ ) 3(به تندي آب در لولة ) 2(در لولة 

1 (1
5

2 (1
3

3 (2
5

4 (5
2

قهيدق 30) 1(فيزيك 
/ هاي فيزيكي مواد ويژگي

دما و گرما
از ابتداي شارة در حركت و 3فصل 

 4فصل و فصل اصل برنولي تا پايان 
تا پايان انبساط گرمايي

104تا  82هاي  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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اگر با ورود جريان. شكل در تعادل است Uهاي متفاوت متصل است و آب داخل لولة  شكل به دو نقطة يك لوله با سطح مقطع Uمطابق شكل، لولة  - 106

رود و اختالف شكل باالتر مي Uترتيب آب در كدام سمت لولة  ايجاد شود، به A2و  A1بين دو مقطع  Pa500اي هوا به داخل لوله، اختالف فشار  اليه

gشكل برابر بوده، Uسطح مقطع دو طرف لولة (متر خواهد بود؟  چند سانتي شكل Uة ارتفاع آب در دو شاخة لول
cm

  31JA  وNg kg .)است 10

3چپ، ) 1

3راست، ) 2

5چپ، ) 3

5راست، ) 4

mvآب با تندي. دهد ، شير بسته شده به انتهاي لولة آب را نشان ميزيرشكل  - 107 s1 1 dاي به قطر  از لوله با مقطع دايره /25 cm1 شود و از وارد مي 10

dاي به قطر  خروجي آن كه سطح مقطع دايره cm2 2 صورت عمودي و به متري از سطح زمين 1شير در ارتفاع خروجي اگر . شود دارد، خارج مي /5

Ngرود؟  باال مي برحسب متر كرده و سپس ببنديم، آب حداكثر تا چه ارتفاعي از سطح زمين اي باز را لحظه نگه داشته شده باشد و آن )kg و از 10

.)مقاومت هوا صرف نظر كنيد

1 (3 5/

2 (6 

3 (11   

4 (21 

درجه نشان 120جوش آب را نقطة درجه و دماي  30ذوب يخ را نقطة ، دماي atm1در فشار  ،كه به صورت خطي مدرج شده استيك دماسنج  - 108
كدام است؟ (F)و دماسنج فارنهايت  (x)رابطة بين دماي اين دماسنج . دهد مي

1 (F x 2 2032 (F x 6 365

3 (F x 9 2 125 34 (F x 6 685

200دماي يك جسم را از  - 109
دماي اين جسم در مقياس فارنهايت چند درصد افزايش يافته است؟. دهيم درجة سلسيوس افزايش مي 20سلسيوس،  درجة9

1 (36  2 (40 
3 (50   4 (90 

دماي نهايي جسم 2دماي اوليه و  1(بر شود، برحسب درجة سلسيوس، كدام رابطه همواره صحيح است؟ اگر دماي جسمي برحسب كلوين، دو برا - 110
ند، سته برحسب درجة سلسيوس 1 Cو صفر كلوين،  0 ).است °273

1 (



2
1

2  2 (
 


2
1

1 2   

3 (



2
1

.ها، همواره صحيح نيست كدام از گزينه هيچ) 4  1

.رسد تست مي  را درك كنيد بعد از اين كار نوبت به حل تمرين و ها مفهوم رابطه بيشتر فكر كنيد سعي كنيد ي فيزيكها در مورد فرمول 
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Bبه ضريب انبساط طولي ميلة  Aنسبت به تغييرات دما، نسبت ضريب انبساط طولي ميلة  Bو  Aهاي نازك  با توجه به نمودار تغييرات طول ميله - 111

كدام است؟

1 (2  

2( 3 

3 (4  

4 (8 

متر باشد تا ا چند سانتيطول نوار آلومينيمي در همين دم. است cm450طول نوار آهني در دماي اتاق برابر . و آهني در اختيار داريم دو نوار آلومينيمي - 112

K(اختالف طول دو نوار همواره ثابت بماند؟ ازاي تغيير دماي يكسان  به
   6 124 10´Ã¹Ã¶¼²A  و( K

   6 18 10¸ÀA

1 (150   2 (200 

3 (300   4 (1250   

طول - 113 به ميله ضريبL2و L1 هاي دو انبساط و هم2و 1ي طولهاي به ميله ميپرچرا و طول  كنيم به Lاي L L 1 را اگر .سازيم مي2

هاي زير صحيح است؟ يك از گزينه در نظر بگيريم، كدام ة ساخته شدهي معادل ميلولانبساط طضريب عنوان  به

1 (  1 22 (   1 2

3 (  1 .باشيم تا بتوانيم نظر دهيم بايد مقادير عددي را داشته) 24

طولرسانيم، ب F°140به  C°20اگر دماي اين ميله را از . يابد افزايش مي mm2طول ميله  ،برسانيم C°30به  C°20اگر دماي يك ميلة فلزي را از  - 114

؟دشمتر بلندتر خواهد  چند ميلي ،C°20ميله نسبت به طول آن در دماي 

1 (2   2 (4  

3 (8     4 (16  

)2(افزايش يابد، دو نوار، مطابق شكل  Tاگر دما به اندازة . اند اين دما به هم پرچ شده طول هستند و در ق همادماي ات، دو نوار فلزي در )1(مطابق شكل  - 115

T اگر. آيند درمي Rبه شعاع  صورت كماني از دايره شوند و به خم مي   Rباشد،  310
d از تغيير ( كدام است؟d صرف نظر كنيد(.

1 (2003   

2 (2000 

3 (/1001 5

4 (1000 
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طولي - 116 انبساط ضريب با فلزي از حلقوي نوار يك شكل، Kمطابق
 6 12 است 10 شده آن.ساخته دماي دهيم، 100را  اگر افزايش سلسيوس ميزاندرجة

؟استمتر مربع  يميلسطح قسمت فلزي، چند افزايش 

1 (10

2 (16

3 (12 

4 (18

.وجود دارد مايعي با ضريب انبساط حجمي  hافقي قرار دارد، تا ارتفاع كامالً با ضريب انبساط ناچيز كه روي يك سطح  بزرگ اي درون يك ظرف استوانه - 117

.)است SIهاي معرفي شده، يكاهاي  يكاي تمامي كميت( مايع تغيير كند، نسبت تغيير ارتفاع مايع به تغيير دماي آن كدام است؟ اگر دماي

1 (h     2 (h3

3 (h1
34 (h2

3

مايع با ضريب انبساط حجمي cm31200افقي كامالً صافي قرار دارد، محتوي كه روي سطح cm40و ارتفاع  cm240اي با مساحت قاعدة  ظرفي استوانه - 118

K
 3 11 5 ضري.است/10 ظرفاگر طولي انبساط Kب

 5 12 به 10 مايع و ظرف دماي و يكنواخت باشد سانتيC°250طور چند يابد، متر افزايش

.)دهند با اين تغيير دما، مايع و ظرف، تغيير حالت نمي( ريزد؟ مكعب مايع از ظرف بيرون مي

1 (26   2 (426 

.ريزد بيرون نمياز ظرف مايع ) 4   36) 3

.يابــد مــي ………درصــد  ………افــزايش دهــيم، چگــالي آن تقريبــاً  C°100را  cm3200مســي بــه حجــم اوليــة تــوپر اگــر دمــاي يــك كــرة  - 119

( )K
   6 117 10u¶

1 (0 0) 2، كاهش /17 ، افزايش /51

3 (0 0) 4، كاهش /51 ، افزايش /17

درون - 120 آب دماي ظرفاگر F°39ترتيب به) 3(و ) 2(، )1( سه 2/،C°14 وK276 ظرف درون آب چگالي و به) 3(و ) 2(، )1(هاي  باشد ،1ترتيب  را

2  و3 صحيح است؟ بناميم، كدام گزينه در مورد مقايسة چگالي آب درون اين سه ظرف

1 (    3 2 1     2 (    2 1 3

3 (    1 3 2  4 (    3 1 2

www.Kanoon.ir
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،فشار هوا در باالي بال درنتيجه، از زير آن است و ………هوا در باالي بال هواپيما تندي گيري هواپيما،  هنگام اوج - 121

.از زير آن است………

كمتر ، كمتر) 2 بيشتر ، بيشتر) 1

كمتر ، بيشتر) 4 تركمبيشتر ، ) 3

است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام - 122

.يابد در مسير حركت شاره، با افزايش تندي شاره، فشار آن كاهش مي) 1

.كند طور مداوم تغيير مي در حركت تالطمي شاره، نقش كلي جريان شاره و مسير حركت ذرات آن، به) 2

.شود هاي دريا يا اقيانوس باالتر از ارتفاع ميانگين مي وزد، ارتفاع موج روزهايي كه باد مي) 3

شود و با توجه به اصل برنولي، فشار هوا در زير يم، تندي جريان هوا در باالي كاغذ بيشتر از زير آن ميمد هنگامي كه در سطح باالي يك ورق كاغذ مي) 4

.كند تر از باالي آن شده و به طرف باال حركت ميمكاغذ ك

.دارد ………دقت  ،ياست و نسبت به دماسنج مقاومت پالتين ………كميت دماسنجي ترموكوپل،  - 123

يجريان ، كمتر) 2 يجريان ، بيشتر) 1

يولتاژ ، كمتر) 4 ي، بيشتر ولتاژ) 3

چه تعداد از موارد زير صحيح است؟ - 124

.يت دماسنجي در نظر گرفته شودعنوان كم تواند به گيري كه با گرمي و سردي جسم تغيير كند، مي هر مشخصة قابل اندازه) الف

.هاي آن بستگي دارد ترموكوپل به جنس سيم گسترة دماسنجي يك) ب

.بااليي وجود ندارد براي دما، حد) پ

.شود مي ، دماسنج ترموكوپل در بسياري از وسايل صنعتي، گرمايشي و سرمايشي يافتگازيدقت بيشتر دماسنج ترموكوپل نسبت به دماسنج  به دليل) ت

1 (1   2 (2 

3 (3   4 (4 

تندي آب در ……… بخشدر  ترتيب از راست به چپ به .اي در حال شارش است آب از چپ به راست به صورت اليه ،مطابق شكل ،اي پر از آب در لوله - 125

.افزايش استآب در حال فشار  ……… بخشحال افزايش و در 

1 (A، E

2 (B، E

3 (D، B

4 (B، D

قهيدق 30) 1(فيزيك 
/ هاي فيزيكي مواد ويژگي

دما و گرما
از ابتداي شارة در حركت و 3فصل 

تا  4اصل برنولي تا پايان فصل و فصل 
پايان دما و دماسنجي

95تا  82هاي  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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باشد و تندي mm20و  mm80ترتيب  به) 2(و مقطع ) 1(اگر قطر لوله در مقطع . برقرار است ناپذير شارة تراكماي يك  درون لولة شكل زير، جريان اليه - 126

mm ،)1(شاره در مقطع 
s2  جاي آن به سطح مقطع لوله در همهلوله پر از شاره است و (متر بر ثانيه است؟  سانتيچند ) 2(باشد، تندي شاره در مقطع

.)شكل دايره است

1 (3 2/
2 (32 

3 (1 6/ 

4 (16   

C45 كه اگر دماي جسمي - 127 C°7و دماي جسم ديگري كه  Tاست را برحسب كلوين با  /5° نسبت ،نشان دهيم Fاست را برحسب درجة فارنهايت با  /5

Tعددي 
F كدام است؟

1 (91
152 (6 

3 (3   4 (7  
دهد؟ ها ارائه مي كدام گزينه، مقايسة درستي از ارتفاع مايع درون لوله. ودش هواي درون لوله به طرف پمپ شارش مي ،مطابق شكل زير، توسط پمپي - 128

.)اي بوده و مايع در تعادل است جريان هواي درون لوله، اليه(

1 (h h h 1 3 2

2 (h h h 3 2 1

3 (h h h 2 3 1

4 (h h h 1 2 3

0قطر هر سوراخ  .متصل شده استباشد  مياي  سوراخ دايره 24كه داراي  پاشي متر به آب سانتي 2شلنگي به قطر  - 129 اگر تندي آب در. متر است سانتي /2
mشلنگ 

s1 .)اي است صورت اليه پاش به جريان آب درون شلنگ و آب(پاش چند متر بر ثانيه است؟  هاي آب سوراخآن هنگام خروج از  باشد، تندي /5
1 (1 5/ 2 (6 25/
3 (15   4 (36 

هاكه سطح مقطع آن) 3(و ) 2(كند و آب از دو لولة  اي انشعاب پيدا مي اين لوله در نقطه. كند حركت مي v1با تندي  A1با سطح مقطع ) 1(آب در لولة  - 130

3ترتيب  به
1و 4

باشد، نسبت تندي آب 2برابر ) 2(به تندي آب در لولة ) 1(اگر نسبت تندي آب در لولة . كند ميسطح مقطع لولة اوليه است عبور برابر 4

.)اي است صورت اليه جريان آب در هر سه لوله بهها پر از آب هستند و  لوله( كدام است؟) 3(به تندي آب در لولة ) 2(در لولة 

1 (1
5

2 (1
3

3 (2
5

4 (5
2

.به آن پاسخ دهيد پايان آزمونگيرد، در  از شما مي وقت زيادياگر پاسخ دادن به سوالي 

www.Kanoon.ir
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اگر با ورود جريان. شكل در تعادل است Uصل است و آب داخل لولة متمتفاوت  هاي شكل به دو نقطة يك لوله با سطح مقطع Uمطابق شكل، لولة  - 131

رود و اختالف شكل باالتر مي Uة ترتيب آب در كدام سمت لول ايجاد شود، به A2و  A1بين دو مقطع  Pa500اختالف فشار  ،هوا به داخل لوله اي اليه

gشكل برابر بوده، Uسطح مقطع دو طرف لولة (متر خواهد بود؟  چند سانتي شكل Uة ارتفاع آب در دو شاخة لول
cm

  31JA  وNg kg .)است 10

3چپ، ) 1

3راست، ) 2

5چپ، ) 3

5راست، ) 4

پر از آب Btو  Atدر مدت  Bو  Aاي  هاي استوانه ترتيب توسط لوله را كه در ابتدا خالي هستند به Bو  Aاي  مطابق شكل، دو مخزن استوانه - 132

Aباشد،  Bي آب در لولة برابر تند A، 2 ةاگر تندي آب در لول. كنيم مي
B

t
t كدام است؟

1 (6  

2 (12   

3 (24  

4 (48 

mvآب با تندي. دهد ، شير بسته شده به انتهاي لولة آب را نشان ميزيرشكل  - 133 s1 1 dاي به قطر  از لوله با مقطع دايره /25 cm1 شود و از وارد مي 10

dاي به قطر  خروجي آن كه سطح مقطع دايره cm2 2 صورت عمودي متري از سطح زمين و به 1شير در ارتفاع خروجي اگر . شود دارد، خارج مي /5

Ngرود؟  اي باز كرده و سپس ببنديم، آب حداكثر تا چه ارتفاعي از سطح زمين برحسب متر باال مي را لحظه نگه داشته شده باشد و آن )kg و از 10

.)مقاومت هوا صرف نظر كنيد

1 (3 5/

2 (6 

3 (11   

4 (21 

0دماسنج فارنهايت عدد . گيريم سلسيوس و فارنهايت اندازه مي هاي با دماسنج atm1در فشار  دماي يك محيط را - 134 دماسنج سلسيوسعدد  ربراب /52

محيط برحسب كلوين كدام است؟ دماي اين. است

1 (132 (25

3 (248   4 (260 
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درجه نشان 120جوش آب را نقطة درجه و دماي  30ذوب يخ را  نقطة دماي، atm1در فشار كه به صورت خطي مدرج شده است، يك دماسنج  - 135

كدام است؟ (F)دماسنج فارنهايت  و (x)رابطة بين دماي اين دماسنج . دهد مي

1 (F x 2 2032 (F x 6 365

3 (F x 9 2 125 34 (F x 6 685

200دماي يك جسم را از  - 136
دماي اين جسم در مقياس فارنهايت چند درصد افزايش يافته است؟. دهيم درجة سلسيوس افزايش مي 20درجة سلسيوس، 9

1 (36  2 (40 

3 (50   4 (90 

اختالف اين دو دما چند درجة فارنهايت. كوير لوت است رد K344ر قطب جنوب و د K184كمترين و بيشترين دماي ثبت شده بر روي كرة زمين  - 137

است؟

1 (160   2 (44 

3 (288   4 (144   

در چه دمايي. دهد نشان مي 20ذوب يخ را  نقطة و دماي 140جوش آب را  نقطة دماي، atm1در فشار  كه به صورت خطي مدرج شده است، دماسنجي - 138

؟دهد نشان مياين دماسنج عدد دما را برابر با دماسنج سلسيوس  ،)برحسب درجة سلسيوس(

1 (40   2 (100   

3 (404 (100

دماي نهايي جسم 2دماي اوليه و  1(اگر دماي جسمي برحسب كلوين، دو برابر شود، برحسب درجة سلسيوس، كدام رابطه همواره صحيح است؟  - 139

برحسب درجة سلسيوس هستند،  1 Cو صفر كلوين،  0 ).است °273

1 (



2
1

2  2 (
 


2
1

1 2   

3 (



2
1

.ها، همواره صحيح نيست كدام از گزينه هيچ) 4  1

در همين فشار، .دهد درجه نشان مي 86را  C°24 دماي درجه و 80را  C°20دماي  كه به صورت خطي مدرج شده است، دماسنجي ،atm1در فشار  - 140

دهد؟ آب را چند درجه نشان مي نقطة جوشاين دماسنج دماي 

1 (50  2 (100  

3 (150  4 (200  
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در كدام گزينه آمده است؟از راست به چپ ترتيب  به »پ«و  »ب«، »آ «هاي  پاسخ صحيح پرسش - 141
دهند؟ با هم واكنش مي يشرايطچه و اكسيژن در  گازهاي نيتروژن) آ

واكنش تبديل گاز اوزون به گاز اكسيژن چگونه است؟) ب
است، داراي كدام ويژگي است؟ كرههوا ةترين جزء سازند كه اصلي N2گاز ) پ
پذيري زياد واكنش -پذير برگشت -دماي باال)  2 پذيري زياد واكنش -ناپذير برگشت - دماي كم)  1
پذيري كم واكنش -پذير برگشت -دماي باال)  4 پذيري كم واكنش -پذير برگشت - دماي كم  )3

.)از راست به چپ بخوانيدبه ترتيب  ها را  گزينه( كند؟ را به درستي تكميل ميزير هاي زير، عبارت  يك از گزينه كدام - 142
».  ………ا هجامد ………ا ه مايع «
ناپذيرند تراكم -همانند ) 2    پذيرند تراكم -همانند ) 1
پذيرند تراكم - برخالف ) 4    ناپذيرند تراكم - برخالف ) 3

؟نيستبه چه تعداد از موارد زير وابسته  گاز هحجم يك نمون - 143
» جنس گاز - دما - جرم - جرم مولي - فشار - مول «
1 (1  2 (2  
3 (3   4 (4 

C).) شرايط دو گاز يكسان است(كدام عدد بايد نوشته شود؟  xبا توجه به جدول داده شده به جاي  - 144 , O : g.mol )  112 16
1 (11 0/   
2 (16 0/ 
3 (8 0/
4 (4 0/

؟صحيح هستندزير  هاي عبارتچند مورد از  - 145

.افزايش ميانگين دماي كرة زمين سبب شده تا شرايط آب و هوايي در نقاط گوناگون زمين تغيير كند•

.خواهد يافتسلسيوس افزايش  ةدرج 4تا  8/1بين  2100كنند دماي كرة زمين تا سال  بيني مي دانشمندان پيش•

.شود حدود يك ماه زودتر آغاز ميدر سال گذشته  50نسبت به  ،دهند كه فصل بهار در نيمكرة شمالي زمين شواهد نشان مي•

.طور پيوسته افزايش يافته است به 2000 سال تا 1850ي دماي سطح زمين از سال نميانگين جها•
1 (1  2 (2  
3 (3   4 (4 

.)ها را از راست به چپ بخوانيد گزينه(كند؟  جاهاي خالي را به درستي كامل مي كدام گزينه - 146
.شود ها مي ها و سوزش چشم به ريه رساندنسبب آسيب كنيم،  در هوايي كه تنفس مي ……… گازوجود ) الف
.استدر آن  ……… است ناشي از وجود گازروشن اي  وههرنگ قاغلب به كالنشهرها كه  ةهواي آلود) ب
.گيرند رعد و برق در هوا شكل مي هنگامدر  ………اكسيدهاي عنصر ) پ
نكرب -مونوكسيد   نيتروژن - اوزون ) 2  نيتروژن - اوزون  - اكسيد  دي نيتروژن) 1
نيتروژن -اكسيد  دي نيتروژن - اوزون ) 4  كربن - اكسيد  دي نيتروژن - مونوكسيد  نيتروژن) 3

دقيقه 25 )1( شيمي
گازها در زندگيردپاي 

از ابتداي چه بر سر هواكره  2فصل 
رفتارآوريم؟ تاپايان خواص و  مي

گازها

84تا  68هاي  صفحه

O2  CO2    گازفرمول
0 25/  0 (mol)مول   /25

5 6/ 5 (L)حجم   /6

x   11 (g)جرم   /0

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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كند و بيشتري ايجاد مي هاي هكدام سوخت آاليند ، استفاده ازترتيب از راست به چپ به» گاز طبيعي و سنگ، هيدروژن بنزين، زغال «هاي  در ميان سوخت - 147
)kJ كدام سوخت پس از گاز طبيعي، گرماي بيشتري برحسب كيلوژول برگرم )g كند؟ آزاد مي

بنزين -سنگ  زغال) 2  هيدروژن -سنگ  زغال) 1
بنزين -بنزين ) 4 هيدروژن -بنزين ) 3

………جز به ،اند نادرستزير  هاي گزينهتمامي  - 148
.بر جاي خواهد گذاشت در توليد مقدار برق يكسان اكسيد كمتري نسبت به باد دي ده از منابع توليد برق، انرژي خورشيد ردپاي كربندر استفا) 1
.كرد پيدا ميكاهش  C°18زمين به ميزان  ةوجود نداشت، ميانگين دماي كر هواكرهاگر ) 2
.هواكره استي ارتفاعات باالتوليد شده در  CO2 گاز اكسيد، رها كردن دي اثرات كربنهاي به حداقل رساندن  يكي از راه) 3
.شود گفته مي عنصرهاي گوناگون مولكولي يا بلوري يك  به شكل) آلوتروپ(دگرشكل ) 4

است؟ صحيحزير  هاي عبارتچه تعداد از  - 149
.آيد دارد و به شكل ظرف محتوي آن درميماده به حالت گاز، شكل و حجم معيني ن) الف
.شكل و حجم ماده جامد به شكل ظرف محتوي آن بستگي ندارد) ب
.شكل يك نمونه مايع به شكل ظرف محتوي آن وابسته است) پ
1 (3  2 (2  
صفر) 4  1) 3

0كشد و هر بار  بار در دقيقه نفس مي 16طور ميانگين  فردي بالغ به - 150 هاي اين روز چند مول هوا وارد ريه در يك شبانه. شود هايش مي ليتر هوا وارد ريه /7
.)ساعت در نظر بگيريد 24روز را  در نظر بگيريد و هر شبانه STPشرايط را (شود؟  شخص مي

1 (1028  2 (360  
3 (720  4 (120  

هاي سبز مشترك است؟ هاي سبز و پالستيك زير بين سوختهاي  ويژگيچه تعداد از  - 151
.در ساختار خود اكسيژن دارند) ب.پذيرند زيست تخريب) الف
.شوند ساخته مياز مواد گياهي ) ت.دارند ساختار پليمري) پ
1 (4   2 (3   
3 (1   4 (2   

سفري است؟پوهاي زير مربوط به تشكيل اوزون ترو يك از واكنش كدام - 152

1 (O (g) O (g)2 33 2kÃ{n¼i n¼º

2 (NO (g) O (g) NO(g) O (g)  2 2 3
kÃ{n¼i n¼º

3 (NO(g) O (g) NO (g) O (g)  2 2 32 kÃ{n¼i n¼º

4 (NO (g) O (g) N (g) O (g)  2 2 2 32 2kÃ{n¼i n¼º 
دهد؟ نشان مي يدرستارتباط بين مول و حجم گازها در دما و فشار ثابت را به  يك از نمودارهاي زير كدام - 153

1  (2  (

3  (    4  (

.نماييد آزمون حتماً ارزيابي انجام داده و اشكاالت خود را به صورت عميق و دقيق رفعبعد از  ):1397كشوري 5رتبة (تفرشي  روزبه امين  
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He) است؟ نادرستزير  هاي هگزين يك از كدام - 154 , O : g.mol )  14 16

.اند در نظر گرفته STPرا به عنوان شرايط و فشار يك اتمسفر  K273دمايها  شيميدان) 1
.شود كه حجم آنها به شدت كاهش يابد هاي پر شده از هوا درون نيتروژن مايع سبب مي قرار دادن بادكنك) 2
11گرم گاز اوزون با هم يكسان و برابر  24هليم با حجم گاز گرم  2حجم همواره ) 3 .است ليتر /2
.براي توصيف يك نمونه گاز افزون بر مقدار، بايد دما و فشار آن نيز مشخص باشد) 4

است؟ صحيحكدام گزينه  - 155

3 برابر با هاي پيوندي به ناپيوندي در مولكول اوزون نسبت جفت الكترون) 1
.است 5

.شود يافت ميفراوان مقدار به اوزون در هواكره گاز ) 2
.شود ميتبديل مايع  به اوزون نسبت به اكسيژن در دماي باالتري) 3
.پذيري بيشتري دارد اكسيژن نسبت به اوزون واكنش) 4

برابر 2 برحسب كلوين ظرف را اگر دماي گاز درون. باشد مياتمسفر  2فشاري  داراي مول گاز نيتروژن 3ليتر،  2در سيلندري با پيستون متحرك به حجم  - 156
).بخوانيد از راست به چپها را  گزينه(كند؟  كنيم، حجم گاز و فشار آن چگونه تغيير مي

شود دو برابر مي - شود  نصف مي) 2 شود دو برابر مي - شود  دو برابر مي) 1
شود نصف مي -كند  تغيير نمي) 4 كند تغيير نمي - شود  دو برابر مي) 3

؟باشد ميو رهاي زير تعريف درستي از قانون آووگاد گزينهيك از  كدام - 157
.در دما و فشار يكسان، حجم يك مول از گازهاي گوناگون با هم برابر است) 1
22در دما و فشار يكسان، يك مول از گازهاي مختلف حجمي معادل ) 2 .ليتر دارند /4
.كنند زهاي مختلف فشار يكساني ايجاد ميدماي يكسان، يك مول از گاو در حجم ) 3
.داردتغييرات فشار رابطه وارونه با  تغييرات حجمبراي يك نمونه گاز در دماي يكسان، ) 4

اند؟ هاي مطرح شده درست رسم شده چه تعداد از نمودارهاي زير دربارة كميت - 158

)پ)ب)الف

1 (1  2 (2  
صفر) 4   3) 3

،منبـع توليـد بـرق    در صورتي كـه  ساعت در ماه باشد و كيلووات x ميانگين طور به خانه خانه است، برق مصرفي هر  10000اگر در يك شهر كه شامل  - 159
kg0 مقدار ساعت برق كيلووات هر توليد به ازاي وبوده سنگ  زغال ، اينشده در يك سال توليد اكسيد دي براي تصفية كربن ،اكسيد توليد كند دي كربن /9

.)كند مصرف مي اكسيد دي كربن kg12فرض كنيد هر درخت ساالنه (شهر به چند درخت احتياج دارد؟ 
1 (x6002 (x6000
3 (x90004 (x500

چند پيوند STPليتر هوا در شرايط  112در  ،باشددرصد  20و  80ترتيب با درصد حجمي  كنيم هوا فقط شامل گازهاي نيتروژن و اكسيژن به اگر فرض - 160

بين اتم ها وجود دارد؟  كوواالنسي 
  

N , O14 16
7 A(Nعدد آووگادرو(  8 

1 (AN142 (AN4
3 (AN104 (AN11
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ترتيب از راست به چپ در كدام گزينه آمده است؟ به» ب«و » الف«هاي  پاسخ صحيح پرسش - 161
دهند؟ و اكسيژن در چه شرايطي با هم واكنش مي گازهاي نيتروژن) آ

 ترين جزء سازندة هواكره است، داراي كدام ويژگي است؟ كه اصلي N2گاز ) ب
پذيري زياد واكنش -دماي باال)  2   پذيري زياد واكنش - دماي كم)  1
پذيري كم واكنش -باالدماي )  4   پذيري كم واكنش - دماي كم)  3

.)ها را از راست به چپ بخوانيد گزينه(كند؟  كدام گزينه جاهاي خالي را به درستي كامل مي - 162
.شود ها مي ها و سوزش چشم كنيم، سبب آسيب رساندن به ريه در هوايي كه تنفس مي ………وجود گاز ) الف
.در آن است ………ناشي از وجود گاز اي روشن است  هواي آلودة كالنشهرها كه اغلب به رنگ قهوه) ب
.گيرند در هنگام رعد و برق در هوا شكل مي ………اكسيدهاي عنصر ) پ
كربن -مونوكسيد   نيتروژن - اوزون ) 2  نيتروژن - اوزون  - اكسيد  دي نيتروژن) 1
نيتروژن -اكسيد  دي نيتروژن - اوزون ) 4  كربن - اكسيد  دي نيتروژن - مونوكسيد  نيتروژن) 3

؟كند نميكدام گزينه عبارت زير را به درستي تكميل  - 163
» .  ………سوخت سبز سوختي است كه  «
.آيد دست مي هاي روغني به از پسماندهاي گياهي مانند شاخ و برگ گياه سويا، نيشكر و دانه) 1
.در ساختار خود فقط كربن و هيدروژن دارد) 2
.شود تجزيه مي تر بيني به مواد ساده وسيله جانداران ذره به) 3
.هايي از آن دانست توان نمونه هاي گياهي را مي اتانول و روغن) 4

كند؟ درستي تكميل مي هاي زير، عبارت زير را به يك از گزينه كدام - 164

» .شود گرفته نظر در آن ………و  ……… ، ………هاي  همة هزينه ،وردهاكه در توليد هر فر پايدار يعني اين ةتوسع «

زيست محيطي -اجتماعي - اقتصادي) 2فرهنگي -اجتماعي -زيست محيطي) 1

سياسي - زيست محيطي - اقتصادي) 4اجتماعي - سياسي -زيست محيطي) 3

شود؟ اكسيد توليد مي هاي زير، گوگرد دي يك از سوخت هاي حاصل از سوختن كدام در ميان فراورده - 165

گاز طبيعي) 2 هيدروژن) 1

بنزين) 4 سنگ زغال) 3

هاي زير صحيح است؟ بارتچه تعداد از ع - 166

.شود دهد در توليد يك محصول يا بر اثر انجام يك فعاليت چه مقدار از اين گاز توليد و وارد هواكره مي اكسيد نشان مي ردپاي كربن دي) الف

.استهاي صنعتي و روستاها  اكسيد، ايجاد كمربندهاي سبز در شهرها، شهرك يكي از راهكارهاي كاهش رد پاي كربن دي) ب

.نقش هواكره براي كره زمين همانند نقش الية پالستيكي براي گلخانه است) پ

.گردد پس از تابش پرتوهاي خورشيدي به سمت زمين، پيش از رسيدن پرتوها به زمين، بخشي از پرتوها بازتابيده شده و به فضا برمي) ت

1 (1   2 (2 

3 (3   4 (4 

يك از كدام. به مواد معدني است ها و مراكز صنعتي اكسيد توليد شده در نيروگاه دي يكي از راهكارهاي شيمي سبز براي محافظت از هواكره، تبديل كربن - 167

دهد؟ انجام شده را به درستي نشان مي) هاي(موارد زير، واكنش

CO) الف (g) Mg(s) MgCO (s) 2 CO) ب   3 (g) CaO(s) CaCO (s) 2 3

CO) پ (g) MnO(s) MnCO (s) 2 CO) ت   3 (g) MgO(g) MgCO (s) 2 3

پ و ت) 4  ب و ت) 3 ب) 2  الف و ت) 1

برنامة از ها آن مدرسة برنامة كه استي آموزان دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه ) 1(شيمي 
.اند نداده پاسخي عاد سواالت به و است تر عقب كانون

دقيقه 25
ردپاي گازها در زندگي

از ابتداي چه بر سر هواكره  2فصل 
آوريم؟ تا پايان اوزون، دگرشكلي  مي

از اكسيژن در هواكره

81تا  68هاي  صفحه
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باشد؟ هاي سبز مي هاي پالستيك هاي زير، از ويژگي يك از گزينه عبارت بيان شده در كدام - 168
.ناپذير هستند پليمرهايي زيست تخريب) 1
.شوند بر پاية مواد جانوري و گياهي مانند نشاسته ساخته مي) 2
.گردند شوند و به طبيعت بازمي در مدت زمان نسبتاً كوتاهي تجزيه مي) 3
.ها با پاية نفتي است ها كمتر از قيمت تمام شده توليد پالستيك قيمت تمام شده توليد اين پالستيك) 4

اند؟ هاي مطرح شده درست رسم شده چه تعداد از نمودارهاي زير دربارة كميت - 169

)پ    )ب    )الف

1 (1   2 (2 
صفر) 4   3) 3

كند و هاي بيشتري ايجاد مي ترتيب از راست به چپ، استفاده از كدام سوخت آالينده به» سنگ، هيدروژن و گاز طبيعي بنزين، زغال «هاي  در ميان سوخت - 170
)kJكدام سوخت پس از گاز طبيعي، گرماي بيشتري برحسب كيلوژول برگرم  )g كند؟ آزاد مي

بنزين -سنگ  زغال) 2  هيدروژن -سنگ  زغال) 1
بنزين -بنزين ) 4 هيدروژن -بنزين ) 3

هاي زير صحيح هستند؟ چند مورد از عبارت - 171
.افزايش ميانگين دماي كرة زمين سبب شده تا شرايط آب و هوايي در نقاط گوناگون زمين تغيير كند•
.يابد افزايش ميدرجة سلسيوس  4تا  8/1بين  2100كنند دماي كرة زمين تا سال  بيني مي دانشمندان پيش•
.شود سال گذشته در حدود يك ماه زودتر آغاز مي 50دهند كه فصل بهار در نيمكرة شمالي زمين، نسبت به  شواهد نشان مي•
.طور پيوسته افزايش يافته است به 2000تا سال  1850ميانگين جهاني دماي سطح زمين از سال •
1 (1  2 (2  
3 (3   4 (4 

هاي زير مربوط به تشكيل اوزون تروپوسفري است؟ يك از واكنش كدام - 172

1 (O (g) O (g)2 33 2kÃ{n¼i n¼º

2 (NO (g) O (g) NO(g) O (g)  2 2 3
kÃ{n¼i n¼º

3 (NO(g) O (g) NO (g) O (g)  2 2 32 kÃ{n¼i n¼º

4 (NO (g) O (g) N (g) O (g)  2 2 2 32 2kÃ{n¼i n¼º 
دهد؟ ترتيب از راست به چپ به درستي نشان مي يك تغييرات دماي درون و بيرون يك گلخانه را در يك روز زمستاني به در ميان نمودارهاي زير، كدام - 173

ب و الف) 2 ب و ت) 1
پ و ت) 4 پ و الف) 3
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………جز بهاند  هاي زير صحيح تمامي گزينه - 174

.دهد پذير رخ مي هاي شيميايي برگشت هاي قابل شارژ، واكنش باتريدر ) 1
.گويند كه بيشترين مقدار اوزون در آن محدوده قرار دارد اصطالح الية اوزون به منطقة مشخصي از استراتوسفر مي) 2
.از اثرات زيانبار اين تابش در امان بمانند شود تا موجودات زنده هاي فرابنفش خورشيد به سطح زمين مي هاي اوزون، مانع ورود تابش مولكول) 3
.شود بيني درون آب استفاده مي ها، سبزيجات و از بين بردن جانداران ذره در صنعت از گاز اوزون براي گندزدايي ميوه) 4

است؟ نادرستهاي زير در رابطه با پرتوهاي تابيده شده از خورشيد به زمين  يك از گزينه كدام - 175
.شود وسيلة هواكره جذب مي پرتوهاي خورشيدي بهبخش كوچكي از ) 1
.دهد صورت تابش فروسرخ از دست مي زمين بخش قابل توجهي از گرماي جذب شده را به) 2
.شود اي از اين پرتوها به وسيله زمين جذب مي بخش عمده) 3
.خورشيد به زمين استتر از طول موج پرتوهاي تابيده شده از  طول موج پرتوهاي گسيل شده از زمين، كوتاه) 4

كدام گزينه صحيح است؟ - 176

3هاي پيوندي به ناپيوندي در مولكول اوزون برابر با  نسبت جفت الكترون) 1
.است 5

.شود گاز اوزون در هواكره به مقدار فراوان يافت مي) 2
.شود اوزون نسبت به اكسيژن در دماي باالتري به مايع تبديل مي) 3
.پذيري بيشتري دارد اكسيژن نسبت به اوزون واكنش) 4

………جز به ،اند نادرستهاي زير  تمامي گزينه - 177

.اكسيد كمتري نسبت به باد در توليد مقدار برق يكسان بر جاي خواهد گذاشت دي در استفاده از منابع توليد برق، انرژي خورشيد ردپاي كربن) 1
.كرد كاهش پيدا مي C°18وجود نداشت، ميانگين دماي كرة زمين به ميزان  هواكرهاگر ) 2
.توليد شده در هواكره است CO2اكسيد، رها كردن گاز  دي هاي به حداقل رساندن اثرات كربن يكي از راه) 3
.شود يا بلوري يك عنصر گفته ميهاي گوناگون مولكولي  به شكل) آلوتروپ(دگرشكل ) 4

،منبـع توليـد بـرق    در صورتي كـه  ساعت در ماه باشد و كيلووات x ميانگين طور به خانه خانه است، برق مصرفي هر  10000اگر در يك شهر كه شامل  - 178
kg0ساعت برق مقدار  بوده و به ازاي توليد هر كيلوواتسنگ  زغال اكسيد توليد شده در يك سال، اين دي اكسيد توليد كند، براي تصفية كربن دي كربن /9

.)كند اكسيد مصرف مي دي كربن kg12فرض كنيد هر درخت ساالنه (شهر به چند درخت احتياج دارد؟ 
1 (x6002 (x6000
3 (x90004 (x500

NOرو صحيح است؟ هاي زير دربارة واكنش روبه چه تعداد از عبارت - 179 O NO 2 2 
.است 6مجموع ضرايب استوكيومتري مواد پس از موازنة واكنش، برابر ) الف
.شود تنها هنگام رعد و برق و در دماهاي باال انجام مياين واكنش ) ب
.در اين واكنش تمامي مواد شركت كننده در واكنش حالت فيزيكي گازي دارند) پ
.اند تايي رسيده ها به آرايش هشت در ساختار فراوردة حاصل از واكنش، همة اتم) ت
1 (4   2 (3 
3 (2   4 (1   

رو درست است؟ هاي زير در رابطة با واكنش روبه يك از گزينه كدام - 180

) .دهد رخ مي) 2(بيشتر از واكنش ) 1(در اليه اوزون واكنش ) 1 )
( )

O (g) O (g)
1

3 22
2 3  

.گويند پذير مي ها برابر است، برگشت ها با فراورده دهنده شهايي كه در آن مقدار واكن به چنين واكنش) 2
.دهد بيشتر از واكنش رفت رخ مي  در اليه اوزون، واكنش برگشت) 3
.شود با توجه به نحوه انجام اين واكنش، نقش محافظتي و ثابت ماندن مقدار اوزون در الية اوزون توجيه مي) 4

.خود تبديل كنيد نقاط قوتتوانيد آن را به  هاي ناقص شما را مشخص كرده و مي يادگيريشما در آزمون،  كارنامه اشتباهات
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.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  -290
.تماس تلفني نگرفتندخير، ايشان ) 1
.تماس تلفني گرفتندبله، 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 -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؟:تلفنيتماس 
؟با شما تماس تلفني داشت چند دقيقهپشتيبان شما  -292
دقيقه 5دقيقه تا   3) 2    يك دقيقه تا سه دقيقه           ) 1

دقيقه 10بيش از ) 4             دقيقه          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) 3       خوب            ) 2   خيلي خوب) 1

پشتيبــان
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