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 كند؟ تر كامل مي زير را درست كدام واژه بيت - 1
  »كن از اين بندم برون آر/ ... بار  دلم در بند توست و ديده خون«

  سفاهت) 2    تلطّف )1
 تراوش) 4    عربده) 3

 معنا شده است؟ نادرست زير هاي چند تا از واژه - 2
 كاسة: همانندان ـ طاس: اشباه  دسته ـ :بند ـ فوج ترك: زره ـ فتراك: ديوار قلعه ـ درع: غمين ـ باره: پدرام«

  »تأسف: خار ـ ندامت: مسي ـ زبون
  دو تا ) 2        يكي  )1
  چهار تا ) 4        سه تا ) 3

  اماليي هست؟ نادرستي در كدام بيت - 3
      كز حيات شاهش ايزد داد عمر جاودان/ چون سكندر شاه شد صاحبقران و خواجه خضر  )1
 نه هرگز اين قضا نازل نگشتي ز آسمانور/ ز كيد خصم خواست ايزد شاه را آگه كند ا )2
  كز خدايش شرم نايد وز شهنشاه جوان/ گرچه پير است آسمان ليك اين قدر مبهوت نيست ) 3
  با بياني نقض كش بود از فصاحت ترجمان/ خواندم به آواز بلند  مدح شاه و خواجه مي) 4

 مشخّص شده است؟  نادرستهاي زير  ز مصراعهاي چند تا ا امر و نهي، زمان فعل هاي جدا از فعل - 4
  مضارع مستمر: كنون من گشايم چنين روي و موي) ب  ماضي بعيد : به آورد با او بسنده نبود) الف
  ماضي ساده: زمانه ز مادر چنين ناوريد) د  ماضي نقلي: ز چنگم رهايي نيابي مشور) ج
  ماضي التزامي : پر از درد بودند برنا و پير) هـ

  چهار تا) 4    سه تا ) 3    دو تا ) 2    يكي  )1
 نقش دستوري متفاوتي دارد؟  شده ي مشخّص كدام واژه - 5

  ملك  اي است در او صدهزار بحر بال كه فرضه/ ي شروان برون فكن ملكا  مرا ز خطّه) 1
  سلمان  ز خود بگذر كه اول منزل آن است/ گرت سوداي اين راه است سلمان ) 2
  دريغ  بر او گر بميرد مگو اي دريغ/ و تيغ  هر آن كو قلم را نورزيد )3
  عاشق  گفت اي عاشق بيچاره تو باري چه كسي؟/ رفتم  دوش در خيل غالمان درش مي) 4

 هست؟  » ش«در كدام بيت چنين سكوني روي . شود با سكون خوانده مي» آمدش«در عبارت » ش«در بيت زير،  - 6
 »مد به جنگبرآشفت و تيز اندر آ/ نگه كرد سهراب و آمدش ننگ «

  ليك روزي نگرفتندش دست/ همه ديدند كه افتاده ز پاي  )1
  چه غم هر كس كه عياري كند زنجيرش از بند و/ وخم سهل است اگر بينم ستم  ي پرپيچ زان طرّه) 2
 تا بدان ساعد سيمينش به چوگان بزني/  مرد راضيست كه در پاي تو افتد چون گوي) 3
  بخش جهانگير و شيراوژن و تاج/ همي خواندندش خداوند رخش ) 4

  يكسان است؟ » ز كس جز خداوندشان بيم نيست«در مصراع » بيم«در ابيات زير، با نقش دستوري  نقش دستوري كدام واژه - 7
  »ام ام، در انجمن پيچيده دود شمع كشته/  رود گردون ميه گرچه خاموشم ولي آهم ب«

 كشته) 4    گردون) 3    آه) 2    خاموش )1
 

 ي مفعول است؟  دهنده دو بيت زير، نشان انتهاي كدامدر » را« - 8
 كه روزي سايه برخاكم فتد آن سرو باال را/  طوبي ولي خواهم ي از مردن نخواهم سايه من ) الف
 هاي رعنا را كه از باد خزان آفت رسد گل/  حذر كن از دم سرد رقيب، اي نوگل خندان) ب
 داند كسي احوال فردا را كه در عالم نمي/  انتوان امروز فرصت را غنيمت د دال، تا مي) ج
  كه ذوق خاكبوسي بر زمين آرد مسيحا را/  زالل خضر باشد خاك پايت، جاي آن دارد) د
 عشق ناتمام او چه حاجت روي زيبا را؟ه ب/  كه بر ماه رخت بيند؟ هاللي را چه حد آن) هـ

  د، هـ) 4    ج، د) 3    ب، ج) 2    الف، ب )1
 ي پسين دارند؟  ي پيشين و چند گروه وابسته ترتيب چند گروه وابسته در عبارت زير به - 9

جاهل  سخن اومن از . شـود مي صاحبِ ادبشـوم و او از مـن  مـن از وي در غضـب نمي. يدآ مي ايـن صورتزايـد و از مـن  مي آن صفـتاو  از«
  ».گردد عاقل مي وخـوي من خلـقگردم و او از  نمي

 سه ـ دو) 4    دو ـ دو ) 3  سه سه ـ ) 2    دو ـ سه) 1
 

 كدام بيت تشبيه دارد؟  -10
  شد؟ ور ني سوي گلستان چه مي/ شد كه به الله رنگ بخشد  مي )1
  به جان ما بال انگيزي اي عشق/ آميزي اي عشق  به برگ الله رنگ) 2
  رنگ ها الله  به داغم شود ديده/ قضا چون زند جام عمرم به سنگ  )3
  نگاه ماست كه بر الله رنگ و آب فزود/ به هم بربست  بهار برگ پراكنده را) 4

)1( و نگارشفارسي
  )1(فارسي 
  ،)گُردآفريد(ادبيات حماسي 

)طوطي و بقّال، درس آزاد(ادبيات داستاني 
  121تا  104 يها صفحه

  )1( نگارش
، سنجش و مقايسه، )2(ي ذهني  نوشته

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

  110تا  84 يها صفحه 

قهيدق 20
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 .پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد )شاهد(آزمون گواه    
 

 دارد؟» جناس ناقص«و هم » جناس تام«كدام بيت هم  -11
  گر نــدهي داد، داد از تو كنــــد داد/ داد تـــو را داد تا كه داد دهي تـــو  )1
  ارم؟من كه بارت برم اي يار، چرا بار ند/  بـارها بار به درگاه تو دارند رقـيـبـان )2
  شانفروشان فرون دامـن از اين خداي/  خـريد رضاي خـداي كن خـود را درم )3
  مــرغ نوروزي سرايان بر سر گلزار، زار/  هر كجا گلزار بود اندر جهان گلزار شد )4
 است؟ هاي زير، درست معنا شدهاز مصراع چه تعداد -12

  .هوش شد ي وي بي از ضربه بر سر طوطي زد و طوطي: بر سرش زد، گشت طوطي كل ز ضرب) الف
  .طوطي از پايين مغازه به سمتي ديگر پريد و فرار كرد: جست از صدر دكان سويي گريخت) ب
  .تر بود ها پرحرف ي طوطي از همه: در نواي طوطيان حاذق بدي) ج
  .كرد ها شوخي مي ي مشتري با همه: نكته گفتي با همه سوداگران) د

  چهار )4    يك )3    دو )2    سه )1
 ؟است تمثيليا كدام مصراع، بيت زير يك بيت ب -13

  »/ ...داني كه جانم از تو نشكيبد  خداوندا تو مي«
  ازيرا هيچ ماهي را دمي از آب نگريزد )2      بند و پند نپذيرد كهاي دارم  دل ديوانه )1
  زيبد زيبد مرا مستي همي تو را هستي همي )4    كه من دارم مستي، زهي داريزهي هستي كه تو  )3
 تناسب دارد؟ » دريدم جگرگاه ديو سپيد«ي حماسه در كدام بيت با  زمينه -14

  بر آن خسروي تاج پاشيد خـاك/  همه جـا تا پاي بـــدريد پـــاك )2  بر آن گونه شد اختــر كاويـــان /  ز ديـباي پر مــــايه و پرنيـــان )1
  نكردي به جز جنگ، چيز آرزوي/  بســـان پلنگ ژيـان بد به خوي )4  گــارنديدند مرگ انـــدر آن روز/  چنين سال سيصد همي رفت كار )3
 است؟ متفاوتها  كدام گزينه با ديگر گزينه مفهوم  -15

  ها جـز به علّت هـنـرش سال/  مـانـد بلبل اندر قــفـس نـمـي )2  بـر گـذرش اند دوزخـــي كرده/  هر بهشتي كه در جهان خداست )1
  كَنند بال و پرش كودكان مي/  وز لطافت كه هست در طاووس )4  زنند بـر شـجرش ها مي سنگ/  شيريني رطــب از شــاهدي و )3
 است؟ متفاوتها  كدام گزينه با ساير ابيات گزينه مفهوم  -16

    خـورد گـاو نـادان ز پهلوي خـويـش/  نـباشي بس ايمـن به بـازوي خـويش )1
  بـازوي خـويــش زور ـكـيـه بـرمـكـن ت/  چو روزي به سعي آوري سوي خويش )2
  كـه بـازو به گردش درآورد و دسـت /  بيني اي خودپرست چـرا حـق نـمي )3
  به توفيق حق دان نه از سعي خويش/  چـو آيـد بـه كوشـيدنت خير پـيش )4
 است؟ متفاوتكدام بيت با ديگر ابيات  مفهوم  -17

  مـر بـه چـاه اسـت گرفتار وطــنعـ هـمـة/   آيد در سفر محـنت چه زود به ســـر مي )1
  خوار وطن وطن غمخوار او هم اوست غم هم /  كه هست از جان هوادار وطن زنده باد آن )2
  توستفرازي اسـر فـدا سـاز كـه هـنـگام سر/  توستبـــازي  اي نگهبان وطن نوبت جان )3
  اند هــمـه مـيـهنبه روز فـتـنـه نـگـهـبان /  اند همه به بوستان وطـن سرو و سوسن )4
 ؟نداردكدام گزينه با ديگر ابيات قرابت معنايي  بيت -18

  هست آنچ ببيند حـق نور بـه او/ جــســت  تـقلــيد ي پــرده از او آنـــك) 1
  )آشكار(مشهر  تقليد به حق نشد كه زيرا/   ننهفتم حــجت و نـپـذرفـتــم تــقليـد )2
  حقايق ميدان سر بر زني خيمه تا/  ران نبرو ي تقليد عرصه از امـل رخـــش )3
  ذوالفقار تيغ شود عصات ره فرّ وز/  سفر اين در به دستت عصاست چون تقليد )4
 با مفهوم كدام بيت متناسب است؟» كُل اناء يتَرشّح بما فيه«المثلِ  ضرب -19

  ت استدالل  )گفتار(وآه درون به صدق مقالم /  رمِ محبت و دوزخ، فراق يارـجـُن مـم) 1
  باغ بي تو محلّ ماللت است هـرا كـــزي/  تر ولـهار و خاطر من شد ملــد بــآم )2
  دردا كه حال عشق برون از مقالت است/  گفتم كه با تو صورت حالي بيان كنم )3
  كس را در آن حريم چه حد رسالت است/  يرم به خون ديده نويسم رساله راــگ )4
  اند؟ مفهوم ر همابيات كدام گزينه با ابيات زي -20

  اين يكي محراب و آن بت يافته است/  معرفت زين جا تفاوت يافته است«
  صفت از سپهر ِ اين ره عالي/  چون بتابد آفتاب معرفت

  »بازيابد در حقيقت صدر خويش/  هر يكي بينا شود بر قدر خويش
 اوست دمدمه جا اين هر دو درون/  اوست همه خانه بت چه كعبه در چه )1

 حـالي پرده از خود روي نمـــايد/  اليــزالـــي جـالل فـيـض آن چــو
  دور آورنـد روي او به نـزديــكـي/  نــور تـابـش از شــونــد پيدا هـمـه

 آمدند كوتــاه دسـت عـالـم دو وز/  آمـدند راه ايـن باز جـان عـاشقان )2
 بــرداشتند نجها از كلي بــه دل/  بــرداشـتـند ميان از جــان زحـمـت

  خــويــش جانان با كردند خلوتي/  خـويش جان بي ميان از برخاست چو جان
 حال چيست تا كس هيچ نداند مي/  خيال جـز نصـيبي را مردم نيست )3
 مكن اكنون اي كرده چون كنون تا/  مكن چون گو كنم، چون گويد كه هر
  فتاد حسـرت ددع بي در نفس هر/ فـتـاد  حــيـرت وادي در او كــه هـر

 درنــگر آدم، و كـو مــحمــّد تــا/ ر نـظـ صـاحـب سالك اي درنــگر )4
 هست آنك ببيزي و بــسايي گــر/  هست كه چندان صد و را عالم دو هر

  تو را آيد هـيچ غــربـال ســر بـا/  تـو را آيـد پـيـچ پـيـچ سـراي چـون
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  :عين التّرجمة الصحيحة. »!ندركها ربما نحن اليحدثُ حكمةً  لِّ شَيءقدونَ أنَّ لكعلَماء البِالد المسلمونَ يعتَ« -21
  !شود ولي درك نمي اين باورند كه هر چيزي كه اتفاق افتاده است حكمتي دارد كشورهاي اسالمي بر علماي )1
  !نگردد متي دارد كه شايد دركافتد حك ق ميدانشمندان مسلمان كشور بر اين باورند كه هر چيزي كه اتفا) 2
  !كنيم دهد حكمتي دارد و چه بسا ما آن را درك نمي دانشمندان مسلمان كشور معتقدند كه هر چيزي كه رخ مي) 3
  !كنيم ما آن را درك نمي گرچهحكيمان كشورهاي مسلمان معتقدند كه در هر چيزي كه رخ داده حكمتي است ) 4
  »!الماطرةِ في األيامِ إلي فنادق المدينةِ ن المطارِم االُجرةِ يارتهسبِ المسافرينَ يوصلُ السائقُ كانَ«: رجمةعين الصحيح في التّ -22

  !درسانْ هاي شهر در روزهاي باراني مي اش از فرودگاه به هتل راننده، مسافران را با تاكسي )1
  !درسانَ وزهاي باراني مير هايي در شهر در با تاكسي به هتلن خود را از فرودگاه راننده مسافرا) 2
  !درسانْ اش از فرودگاه به هتل شهر مي آن راننده، مسافران را در روزهاي برفي با تاكسي) 3
  !درسانْ هاي شهر مي به هتل تاكسي خود در فرودگاه، مسافران را يك راننده، در روزهايي كه هوا ابري است، با) 4
  :رجماتفي التّ الخطأعين  -23

  !تيز دارند هايي نيرومند و گوشاي  كه حافظه حيوانات باهوشي هستندها  دلفين :»!حاد سمع و قويةٌ لها ذاكرةٌ ذكيةٌ حيوانات الدالفينُ« )1
  !ها فرستاده است مرا به خاطر آن مزيرا پروردگار ،ه صفات برتر اخالقي پايبند باشيدب: »!هاني لثَعفإنَّ ربي ب األخالقِ مكارمِعليكم ب«) 2
 ،رساند چه را كه در زندگي به ما سود مي رسانده و به ما آن چه به ما آموخته است به ما سود دا با آنخ: »!نا في الحياةِعنا ما ينفَنَفَعنا بما علَّمنا و علَّم اهللاُ«) 3

  !آموخته است
4 (»ه ربكماًلي  بح و ألحه درستكاران پيوند بدهپروردگارا، به من دانش ببخش و مرا ب: »… الحينَقني بالص!  
  :عين الصحيح في التّرجمة -24

1( »وارتي الحلج في المخزنِ يقُالعت ذلك السد عتيقه در كمد براي مادربزرگ مهربانم استآن دستبن: »!نوند!  
2 (»ن حياةِ في الموسوعةِ طالَعتاالحيو عنات ع صغارد، خوانده بودمنده هايشان شير مي كه به بچهدر دانشنامه دربارة زندگي حيواناتي : »!هاالّتي تُرض!  
  !زدند ديده حلقه مي آسيب مردمردم در خياباني شلوغ دور : »!المصدومِ الرّجلِ حولَالنّاس ع تجم المزدحمِ ارعِفي الشّ«) 3
4 (»زَم الطّالبالكَسالنُ ع اً حتّي الأن يتعلّم دروسب ه جيدرسنشود را به خوبي بخواند تا ديگر مردودهايش  ت كه درسوز تنبل تصميم گرفآم دانش: »!ي!  
  للفراغات؟ المناسب غيرما هو  -25

1( تقوية  قِرُن طُهذا الكتاب ع…) !2    )سياننِّال (… ٌةٌ منطقةالمحيطات بجوارِ برّي) !ّاطئالش(  
3 ( تدجي من الغَرَق في الماء…ما و) !ذنقرِّفني! (في الحياة النّجاحِ علي أسرارِ …يا استاذي ) 4  )مع(  
  »!…، يغرق كلّ مكان في باء في اللَّيلِهرُالكَ تيار عطنقَعندما ي«: اليةللفراغ في العبارة التّ الخطأعين  -26

  الظُّلمات) 4  الظُّلمة) 3  لمالظُّ) 2  الظَّالم )1
  »او از تن مردگان غذا ساخته است/ كه لواي غيبت افراشته است آنهر «: اليعين األقرب في المفهوم للبيت التّ -27

  »إجتَنبوا كثيراً من الظنّ«) 2  »تَنابزوا باأللَقابِ تَلمزوا اُنفسكُم و ال و ال« )1
  »موههتُرِكَأخيه ميتاً فَ م أن يأكُلَ لحميحب أحدكُ أ«) 4    »م بعضاًكو ال يغتَب بعضُ«) 3
28- عبارةً ن عيحذفاعلالها في ف:  

  !ثاًعب اخُلقَتا م و األرض ماواتنّ السإ) 2  !في القرآن الحيوانات سماء بعضِقد ذكر أ إنّ اهللاَ )1
3 (»شي عطي كلَّذي أنا الَّربء لهدايته ي البشرِنزل اهللا القرآن علَأ) 4    »هدي خلقه ثم!  
  :في المعني يختلف »بـِ«عين حرفاً جاراً  -29

  !فارسيّ -م هذه العبارات بِمعجم عربيّرجِتَ) 2    !اتي بالقلم األزرقَكتبت واجب )1
  !رفَعني شيء إلي األعلي بقوةٍ) 4    »لقد نَصركم اهللا ببدرٍ«) 3
  :مجهوالً ليسعين فعالً  -30

1( تها الرّيحت زادح كلّ شيء بِسيصلَّ) 2    !شدرعةس!  
  !المالالعلم ال بِرَس بِنح) 4    !في تلك المحافل لِّمتبما ع عتفنُ) 3

دقيقه 15)1(زبان قرآن ،عربي

مع مسؤولِ ( ذوالقَرنَينِ
  )استقبالِ الفُندقِ 

هجائبن في البِحارِ عيا م 
 88تا  67هاي  صفحه
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 ؟گردد كدام موضوع مستفاد مي» و يغفر لَكُم ذُنوبكم اهللاُ يحببكم قُل ان كنتم تُحبون اهللاَ فاتّبعوني«از آية شريفة  -31

    .آمرزش خداي بخشنده نسبت به انسان معلول محبت رحماني خداوند نسبت به انسان است  )1
 .داري خداوند مشروط به دوستي دائمي خداوند و تبعيت از اولياي دين است و دوستبرخورداري از آمرزش گناهان ) 2

  .محبت و آمرزش الهي در هر شرايط است كنندة دوستي با دوستان خدا جلب) 3
  .مؤمنان الهي هرگز براي خداوند شريكي قائل نيستند و بسيار خدا را دوست دارند) 4
 با انيس شدن به كدام عبارت قرآني به اين توفيق الهي دست خواهيم يافت؟» ؟به محبت و دوستي با خدا آراستتوان دل را  چگونه مي«شود كه  سؤالاگر  -32

 »إن كنتم تحبون اهللا«) 2  »و من النّاس من يتّخذ من دون اهللا انداداً«  )1

3 (»4    »اهللا من عصاه ما احب (»اً هللا و الّذين آمنوا اشدحب«  
» دوست داشتنت را از خودت خواهانم! اي آرمان دل مشتاقان و اي نهايت آرزوي عاشقان ،الهابار«: فرمايند كه مي) ع(اد رت سجاز مناجات حض بخشاين  -33

 ؟اي خواهد داشت انس او چه ثمره هر كس با خدا انس بگيرد، ،)ع(مناجات امام سجاد با بيانگر چيست و مطابق 

 .شود در روز قيامت با محبوب خود محشور مي -محبت به خدا) 2  .شود شور ميدر روز قيامت با محبوب خود مح -پيروي از خداوند  )1

  .شود گردان نمي اي از خداوند روي لحظه -محبت به خدا) 4  .شود گردان نمي اي از خداوند روي لحظه - پيروي از خداوند) 3
 ؟كند دو بيت زير، كدام عبارت ارزشمند را در ذهن تداعي مي مفهوم -34

 تا در هوس لقمة ناني، ناني/ اني، كاني تا در طلب گوهر ك«

 » هر چيز كه در جستن آني، آني/ اين نكتة رمز اگر بداني، داني 

 .كند، او را دوست ندارد كه از فرمان خدا سرپيچي مي كسي) 2  .قلب انسان حرم خداست، در حرم خدا غيرخدا را جا ندهيد  )1

  .تري دارند به خدا محبت بيش ،اند كه ايمان آورده كساني) 4  .دارد ارزش هر انساني به اندازة چيزي است كه دوست مي) 3
فضاي سراسر عالم را به ترتيب از چه چيزي نسبت به ذات حق و  ،كنند كه بايد مسلمانان مي ام خميني به مسلمانان جهان سفارشام -35

 ؟كننددشمنان خدا لبريز 

  بارزه با دشمنانم - دوستي و اطاعت) 2    مبارزه با دشمنان - ايمان و تقوي )1
  ينفرت و بغض عمل - اخالص وعمل صالح )4    يعملنفرت و بغض  -محبت و عشق )3
 هاي زير ارتباط دارد؟ يك از گزاره ترتيب با كدام پايه و اساس بناي اسالم به -36

  دوستي با خدا - بيزاري از باطل) 2    نماز - بيزاري از باطل )1
  نماز -با خدادوستي  )4    بيزاري از باطل -دوستي با خدا )3
 شود؟ و كدام امر باعث باطل شدن روزه مي داشتهبا كدام اثر روزه ارتباط  ،بازدارندگي از گناه كه از آثار نماز است -37

  غيبت كردن از مسلمان -»شاء و المنكرفحلتنهي عن ا«) 2  سر در آبتمام فرو بردن  -»شاء و المنكرتنهي عن الفح« )1
  غيبت كردن از مسلمان - »قونكم تتّلعلّ« )4  سر در آبام تمفرو بردن  - »قونكم تتّلعلّ« )3
ها خشم گرفته  ندد و در زمرة كساني كه خدا بر آنهاي انحرافي دل نب ه انسان به راهشوند ك ترتيب موجب مي نماز، به افعاليك از  كدام -38

 اند، قرار نگيرد؟ يا راه را گم كرده

  »ناليو ال الضّغير المغضوب عليهم «با توجه گفتن  -»اهدنا الصّراطَ المستَقيم« گفتنصادقانه  )1
  »اهدنا الصّراطَ المستَقيم«مداوم گفتن  -»اهدنا الصّراطَ المستَقيم« گفتنصادقانه ) 2
  »نغير المغضوب عليهم و ال الضّالي«با توجه گفتن  - »غير المغضوب عليهم«مداوم گفتن  )3
  »اهدنا الصّراطَ المستَقيم«مداوم گفتن  - »غير المغضوب عليهم«مداوم گفتن  )4
 انگاري غسل نكند تا وقت كم شود، چگونه است؟ اما بر اثر سهل ،واجب است حكم صحيح روزة كسي كه غسل بر او -39

  .ضاي روزه، كفاره نيز بدهدقوه بر تواند روزه بگيرد و بايد عال نمي) 2  .نكردن دچار معصيت شده است غسل دربارةبا تيمم روزه بگيرد اما تواند  مي )1
  .تواند تيمم كرده و روزه بگيرد و مرتكب معصيت نشده است مي )4  .را بگيرد ضاي روزة خودتواند روزه بگيرد و بايد تنها ق مين )3
گ، به چه هاي بزر هاي دل است و ميزان موفقيت انسان در رسيدن به هدف تمرين صبر و پايداري در برابر خواهش  يك مصداق كامل كدام -40

 چيزي بستگي دارد؟

  خودنگهداري و تقوا تسلط انسان بر خود، - روزه) 2  خودنگهداري و تقوا تسلط انسان بر خود، - نماز )1
  خودشناسي و اعتماد به نفس - روزه )4    خودشناسي و اعتماد به نفس - نماز )3

دقيقه 15
  قدم در راه

دوستي با خدا، ياري از
   نماز و روزه

 132تا  108هاي  صفحه

.معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيدهاي  توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش  )1( دين و زندگي
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Passage 1 

Earthquakes are usually caused when a rock underground suddenly breaks 
along a fault. This sudden release of energy causes the seismic waves that make 
the ground shake. When two blocks of rock or two plates are rubbing against each 
other, they stick a little. They do not just slide smoothly; the rocks catch on each 
other. The rocks are still pushing against each other, but not moving. After a while, 
the rocks break because of all the pressure that is built up. When the rocks break, 
the earthquake occurs. During the earthquake and afterward, the plates or blocks 
of rock start moving and they continue to move until they get stuck again. The spot 
underground where the rock breaks is called the focus of the earthquake. The place 
right above the focus on the surface of the earth is called the epicenter of the 
earthquake.  

41- The paragraph states that the seismic waves … . 
1) break the rock along a fault  2) release energy  
3) shake the ground   4) move very fast  

42- It is mentioned in the passage that the rocks break as … .  
1) they catch on each other   2) they release a lot of energy  
3) a block rock hits another   4) the pressure increases  

43- According to the passage, earthquakes cause … .  
1) the movements of blocks of rock 2) huge waves in oceans  
3) destruction in large cities   4) the sudden block of energy 

44- The pronoun “They” in the passage refers to … . 
1) earthquakes   2) energy  
3) two plates   4) seismic waves 

45- The underlined word “smoothly” in the passage is closest in meaning to … . 
1) hardly   2) lightly    3) strongly 4) powerfully  

Passage 2 
Silbo Gomero was invented in order to facilitate communication between the people of the island across 

the deep gorges and valleys long before mobile phones were invented. The natives of La Gomera can carry 
on long-distance conversations by whistling. For ordinary conversations they speak Spanish, but when they 
need to speak over a long distance they use Silbo. 

La Gomora is one of the smallest Canary Islands. It is very mountainous, for it was once a volcano. In 
spite of the island’s small size, walking from one point to another may be a difficult job. That is why Silbo is 
so useful to the natives. 

A good whistler, or silbador, can be heard over miles away when there is little or no wind and other 
sounds do not interfere. The record is approximately nine miles. Not only does a whistle carry farther than a 
shout, but it is easy to understand. In shouts, words cannot be pronounced properly while in whistling this 
isn’t a problem. A silbador uses many methods of whistling. Most commonly he / she inserts one or two 
fingers straight or bent, into his mouth. Some whistlers do not use their fingers at all. Instead, they form a 
groove in the front part of the tongue which touches the upper front teeth. This method of whistling can 
make a tone of astonishing loudness. 

46- What is the best title for the passage? 
l) A version of the Spanish language 
2) A whistled form of speech 
3) A substitute for everyday speech 
4) A language understood by Spanish-speaking people 

47- The passage implies that the Silbo wouldn't have come into existence if it hadn’t been for the … of La 
Gomera. 
1) volcanic activities  2) geographical features 
3) native language  4) mountainous size 

48- A silbador can be heard within nine miles … . 
1) since a whistle carries farther than a shout 
2) because in whistling, pronunciation isn’t a problem 
3) if unwanted sounds do not travel the same distance 
4) when the conditions are favorable enough 

49- The underlined word “approximately” in the passage is closest in meaning to … . 
1) exactly  2) perfectly     3) nearly     4) differently  

50- Which sentence is NOT correct according to the passage? 
1) The natives of La Gomera speak Spanish for ordinary conversations. 
2) La Gomera is very mountainous for it was once a volcano. 
3) A good whistle can be heard exactly within nine miles. 
4) Some whistlers never use their fingers. 

)1(انگليسي  زبان دقيقه10

The Value of 
Knowledge 

  Writing از ابتداي

Traveling the World  

  Grammar تا ابتداي

 106تا91هايصفحه

PART A: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice (1), 
(2), (3), or (4). 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
  

 
 

  

  

  

  است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام - 51

fدامنة تابع  ) 1 (x)    .همة اعداد حقيقي است 2

fدامنة تابع ) 2 (x) x  1
 بازة همة اعداد حقيقي و برد آن 3 , 1

  .است 3

fبرد تابع ) 3 (x) x 2 بازة  2 , 2 است.  

fدامنة تابع ) 4 (x)  در راستاي محور نمودار آن با انتقالyكند ها تغيير نمي.  

ها از مجموعة  ارقام آنكه ارقام رقمي بدون تكرار  در بين اعداد چهار - 52 , , ,1 2 3   شود؟ شروع مي 2چند عدد با  ،شود انتخاب مي 4

1 (8     2 (6   

3 (16     4 (24   

اين . نفره انتخاب شود به طوري كه از هر رشته حداقل يك نفر در آن عضو باشد 4اي  شيميدان قرار است كميته 4فيزيكدان و  6رياضيدان،  5از ميان  - 53

  تواند انتخاب شود؟ كميته به چند طريق مي

1 (840     2 (720   

3 (640     4 (960   

xاگر  - 54 ; xf (x) x ; x
    

2 0
3 g(x)باشد، برد تابع  0 f (x)    كدام است؟ 4

1 ( , 0    2 ( ,0  

3 ( , 4    4 ( ,4  

yاگر نمودار تابع  - 55 ( x)    اند؟ نمودار اوليه و جديد با كدام عرض متقاطع ،به باال انتقال دهيم واحد 4واحد به سمت چپ و  2را  25

1 (3     2 (4   

  اند غير متقاطع) 4     1) 3

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

از ابتداي انواع توابع تا پايان فصل و 
  6فصل 

  140تا  109هاي  صفحه
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)g: به طوري كه ،تابع خطي باشديك  gيك تابع هماني و  fاگر  - 56 ) f ( )
g( ) g( ) f ( )

  
  

0 1 2
2 0 2   كدام است؟ gو  f توابع هاينمودارآنگاه طول نقطة تالقي   ،2

1 (1     2 (2   

3 (3     4 (4   

  د؟ننيز در كنار هم باش tتوان ساخت كه حروف صدادار در كنار هم و حروف  حرفي مي 8چند كلمة  subtitleبا حروف كلمة  - 57

1 (720     2 (120   

3 (360     4 (!8   

سهمي از نقاط  يك نمودار تابع - 58 ,3 و  4 ,4 قطع كند، برد اين تابع برابر  5 اي به عرض هها را در نقطyاگر نمودار اين تابع محور . كند عبور مي 3

  ؟است كدام

1 ([ , ) 4     2 (( , ] 4   

3 ([ , )  4     4 (( , ]4    

,با ارقام  - 59 , ,0 2 3   توان نوشت؟ بدون تكرار ارقام ميزوج رقمي  چند عدد سه 7

1 (24     2 (12   

3 (32     4 (10   

C(nاگر  - 60 , ) P(n , )
n
  


3 3 1 2   كدام است؟ nباشد، مقدار  282

1 (8     2 (9   

3 (10     4 (11   
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fدر تابع هماني  - 61 {( , b ) , (b , a ) , ( , b)}  25 4 1 2 a، مقدار 2 b برابر كدام است؟  

1 (2    2 (3  

3 (1    4 (5  

fة در تابع با ضابط - 62 (x) ax bx  2 f اگر ،2 ( )  1 f و 3 ( ) 3  كدام است؟ bباشد، مقدار 7

1 (3 -    2 (2 -  

3 (1 -    4 (1  

اگر هر واحد اين كاال . دارد اضافهتوليد  ةتومان هزين 15 شده،  كاالي توليد دارد كه هر واحد افتتاح خط توليدثابت براي  ةتومان هزين 120000اي  كارخانه - 63

  از اين كاال بايد بفروشد تا نه سود كرده باشد و نه ضرر كند؟ تعداداين شركت چه   تومان فروخته شود، 21

1 (150000    2 (15000  

3 (20000    4 (200000  

yكدام دو انتقال متوالي، نمودار  - 64 x x 2  را به نمودارy x x 2  كند؟ تبديل مي 2

1 (1
3واحد به چپ و  2

    واحد به پايين   4

2 (1
3واحد به راست و  2

  واحد به باال 4

3 (1
3واحد به راست و  2

    واحد به پايين   4

4 (1
3واحد به چپ و  2

  واحد به باال   4

نمودار تابع  - 65
, x

f (x) g(x) , x
, x

     
 

2 2
2 2

2 2
  كدام است؟ g(x) ةضابط. مطابق شكل زير است 

1 (x 2    

2 (x 2  

3 (x    

4 (x  

  

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

y

x

-2

-2

2

2

قدر  او چه ةدهد روش مطالع كه نشان مياست آموز  هر دانش مناسبةالگوي مطالع تشخيص آزمون گواه،هدف از 
  .منطبق با سؤاالت كنكور است
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  بازي متمايز را بين سه بچه، با تعداد يكسان تقسيم كرد؟ عدد اسباب 6توان  به چند طريق مي - 66

1( 54    2 (60  

3( 72    4 (90  

از هر (مسدود شده باشد، به چند طريق اين عمل ممكن است؟  Cبه  Aاگر مسيرهاي مستقيم از . سفر كند C ةبه نقط A ةشخصي قصد دارد تا از نقط - 67

  .)توان عبور كرد بار مي نقطه حداكثر يك

1( 8      

2( 13  

3( 10      

4( 11  

هاي شيمي همواره كنار هم  به طوري كه كتاب ،كتاب ادبيات را در يك رديف كنار هم قرار داد 1فيزيك و كتاب  3كتاب شيمي،  2توان  به چند طريق مي - 68

 .)     ها متمايز هستند كتاب(باشند؟ 

1( 160    2( 180  

3( 210    4( 240  

 باشد؟     9ها برابر  رقمي با ارقام متمايز وجود دارد كه مجموع ارقام يكان و دهگان آن چند عدد سه - 69

1 (70    2( 72  

3( 80    4( 82  

 شود؟ ها، چند مثلث ايجاد مي شده در شكل زير و به هم وصل كردن آن مشخص ةنقط 7با  - 70

1 (34      

2 (35  

3 (36       

4 (33  
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  است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام - 71

fدامنة تابع  ) 1 (x)    .همة اعداد حقيقي است 2

fدامنة تابع ) 2 (x) x  1
همة اعداد حقيقي و برد آن بازة  3 , 1

  .است 3

fبرد تابع ) 3 (x) x 2 بازة  2 , 2 است.  

fدامنة تابع ) 4 (x)  با انتقال نمودار آن در راستاي محورyكند ها تغيير نمي.  

ها از مجموعة  رقمي بدون تكرار ارقام كه ارقام آن در بين اعداد چهار - 72 , , ,1 2 3   شود؟ شروع مي 2شود، چند عدد با  انتخاب مي 4

1 (8     2 (6   

3 (16     4 (24   

اگر رابطة  - 73        f , n , , , , , ,m    21 3 1 1 4 5 mمقدارعضو باشد،  2يك تابع و برد آن تنها شامل  4 n كدام است؟  

1 (4     2 (8   

3 (16     4 (20   

f: براي يك تابع خطي داريم - 74 ( ) 2 fو  1 ( ) 4   گذرد؟ يك از نقاط زير مي نمودار اين تابع از كدام. 5

1 ( ,1 1    2 ( , 1 2  

3 ( ,3 32    4 ( , 30 2  

  عضوي هستند؟ 3شده، داراي برد  زير، با توجه به دامنة مشخص روابطچه تعداد از  - 75

 f

f (x) x
D , ,



 

2

2 2 3
    ب(  

 f

f (x) x x
D , ,

  

 

2 3 2
4 1 2

  الف(  

  

    د(

  

  ج(

1 (1     2 (2   

  صفر) 4     3) 3

xاگر  - 76 ; xf (x)
x ; x
    

2 0
3 g(x)باشد، برد تابع  0 f (x)    كدام است؟ 4

1 ( , 0    2 ( ,0  

3 ( , 4    4 ( ,4  

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

از ابتداي دامنه و برد توابع تا پايان 
  تا پايان شمارش 6فصل و فصل 

  126تا  101هاي  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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)g: يك تابع خطي باشد، به طوري كه gيك تابع هماني و  fاگر  - 77 ) f ( )
g( ) g( ) f ( )

  
  

0 1 2
2 0 2   كدام است؟ gو  fتوابع  هايآنگاه طول نقطة تالقي نمودار  ،2

1 (1     2 (2   

3 (3     4 (4   

قطع كرده و از نقاط  2اي به عرض  ها را در نقطهyمحور  يك سهمي، - 78 ,1 و  1 ,2 اگر دامنة اين سهمي به بازة . كند عبور مي 2 ,1 محدود  2

  شود، برد اين سهمي كدام است؟

1 ( ,1 2     2 ( ,0 2   

3 ( ,2 1     4 ( ,2 2   

,با ارقام  - 79 , ,0 2 3   توان نوشت؟ رقمي زوج بدون تكرار ارقام مي چند عدد سه 7

1 (24     2 (12   

3 (32     4 (10   

fنمودار تابع  - 80 (x) ax b c  2  مقدار . است مقابلبه صورتa b c   كدام است؟(b )0   

1 (6  

2 (5  

3 (1  

4 (7   

  

yنمودار سهمي  - 81 x x  2 6   به كدام شكل زير شبيه است؟ 6

  

  

1 (  2 (  3 (  4 (  

  

fدر تابع هماني  - 82 {( , b ) , (b , a ) , ( , b)}  25 4 1 2 a، مقدار 2 b برابر كدام است؟  

1 (2    2 (3  

3 (1    4 (5  

اگر هر واحد اين كاال . دارد اضافهتوليد  ةتومان هزين 15 شده، كاالي توليد دارد كه هر واحد افتتاح خط توليدثابت براي  ةتومان هزين 120000اي  كارخانه - 83

  نه سود كرده باشد و نه ضرر كند؟بايد بفروشد تا را از اين كاال  تعداداين شركت چه   تومان فروخته شود، 21

1 (150000    2 (15000  

3 (20000    4 (200000  

 )گواه(هاي شاهد  سؤال

y

x

y

x

y

x

y

x

 .تأثير داردپاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما 
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n29دامنة يك تابع  - 84 nعضو و برد آن  5 3   وجود دارد؟ nچند عدد طبيعي براي . عضو دارد 7

1 (2    2( 3  

3 (4    4 (1  

fيك تابع خطي و  fاگر تابع  - 85 ( ) f ( ) 1 3 fو  14 ( ) f ( ) 3 1 f ، مقدارباشد 4 (   است؟ كدام 2(

1 (7    2 (6  

3 (5    4( 4   

fدر تابع خطي  - 86 (x) ax  5 ،a  0 ،f ( ) b3  وf (b)  f. است 7 ( )3 كدام است؟  

1( 11    2( 1
3  

3( 4    4( 7  

 باشد؟     9ها برابر  رقمي با ارقام متمايز وجود دارد كه مجموع ارقام يكان و دهگان آن چند عدد سه - 87

1 (70    2( 72  

3( 80    4( 82  

نمودار تابع  - 88
, x

f (x) g(x) , x
, x

     
 

2 2
2 2

2 2
  كدام است؟ g(x)ة ضابط. مطابق شكل زير است 

1 (x 2    

2 (x  2  

3 (x    

4 (x  

از هر (مسدود شده باشد، به چند طريق اين عمل ممكن است؟  Cبه  Aاگر مسيرهاي مستقيم از . سفر كند C ةبه نقط A ةشخصي قصد دارد تا از نقط - 89

  .)توان عبور كرد بار مي نقطه حداكثر يك

1( 8      

2( 13  

3( 10      

4( 11  

با ضابطة  fنمودار تابع  - 90
ax , x

f (x)
bx , x
 

 
 

2
3 0

2 7 0
)از نقطة   , )1 fاگر . كند عبور مي 3 ( ) 2   كدام است؟ abباشد،  5

1 (1
2    2 (3

2  

3 (5
2    4 (7

2  
  

y

x

-2

-2

2

2

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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  ترتيب از راست به چپ مربوط به كدام دو خط است؟  به) پ(و ) ب(، )الف(هاي بيان شده در موارد  تعريف - 91

  . و نقطة اشتراكي هم نداشته باشند شامل هر دوي آنها باشداي وجود داشته باشد كه  صفحه) الف

  . دنو نقطة اشتراك داشته باشهر دوي آنها باشد  شاملاي وجود داشته باشد كه  صفحه) ب

  . ها باشدد نداشته باشد كه شامل هر دوي آناي وجو هيچ صفحه) پ

  فرامتن - متقاطع -موازي) 2    موازي  - متقاطع  - متنافر ) 1

  متقاطع -موازي - متنافر ) 4    متقاطع  - متنافر -موازي) 3

  هاي مكعب متنافر است؟  هاي گذرنده از يال از خطه تعداد با چ ADيال شاملرو، خط  در مكعب روبه  - 92

1 (2        

2 (3  

3 (4  

4 (5  

  داشته باشند؟  توانند نميكدام وضعيت را  2Lو  1Lخطوط. موازي است 2Pبا 2L خطعمود و  1Pبر  1L خط .بر هم عمودند 2Pو  1Pدو صفحة   - 93

  متقاطع) 2    موازي) 1

  . پذير است هر سه حالت امكان) 4    متنافر) 3

وضعيت . اند انتخاب شده OBروي يال Qو Pو همچنين نقاط متمايز ACروي يال Nو Mنقاط متمايز. القاعدة شكل زير مفروض است هرم مثلث  - 94

  نسبت به هم چگونه است؟  QNو MPخطوط

  متقاطع       فقط ) 1

  متنافر فقط ) 2

  موازي ) 3

  متقاطع يا متنافر ) 4

  ؟ باشد نميكدام قضيه دوشرطي   - 95

  . عمود است Qبر 2Pو 1Pگاه فصل مشترك عمود باشند، آن Qبر صفحة  2Pو 1Pاگر دو صفحة متقاطع ) 1

dگاه عمود باشد، آن Pبر dاگر خط. اند مفروض Qو Pدو صفحة عمود بر هم) 2 || Q ياd Q.  

dگاه  عمود باشد، آن Pبر 2dمفروض است، اگر Pعمود بر صفحة 1dخط) 3 d1 2 .  

  . گذرند، عمود است مي Aكه از Pبر تمام خطوط صفحة dگاه  عمود باشد، آن Pبر صفحة Aدر نقطة dاگر خط) 4

قهيدق 15 )1( هندسه
  تجسم فضايي/ ها چندضلعي

اي و  از ابتداي نقاط شبكه 3فصل 
  4مساحت تا پايان فصل و فصل 

  پايان خط، نقطه و صفحهتا 

  86تا  69هاي  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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  ترين تعداد نقاط دروني آن كدام است؟  ترين تعداد نقاط مرزي و كم بين بيش ختالفا. مفروض استمربع واحد  8اي با مساحت  يك مربع شبكه  - 96

1 (3    2 (8  

3 (12    4 (6   

  تواند داشته باشد؟  تعداد نقاط دروني اين چندضلعي، چند مقدار متفاوت مي. واحد مربع است 12اي  مساحت يك چندضلعي شبكه  - 97

1 (11    2 (12  

3 (13    4 (14  

  كدام است؟  ABCDدر شكل زير، فاصلة بين دو قاعدة ذوزنقة   - 98

1 (3 2
2           

2 (3
2  

3 (4 2
3     

4 (4
3   

چندضلعي با تعداد نقاط مرزي چندضلعي ديگر برابر يك از دو اگر تعداد نقاط دروني هر . باشند Sاي داراي مساحت برابر فرض كنيد دو چندضلعي شبكه  - 99

  باشد، مجموع نقاط مرزي و دروني هر چندضلعي كدام است؟ 

1 (4
3
S    2 (2

3
S  

3 (4 1
3

(S )    4 (2 1
3

(S )  

  ست؟ در شكل زير كدام ا اشورخوردههمساحت ناحية   - 100

1 (12  

2 (5/13  

3 (15  

4 (5/16  

 بعد از آزمون حتماً ارزيابي انجام داده و اشكاالت خود را به صورت عميق و دقيق رفع ):1397كشوري 5رتبة (تفرشي  روزبه امين  
   .نماييد
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 C°1100يگيري دماهاي باال به عنوان دماسنج معيار براي اندازه ………كند و  گيري مي تماس با جسم اندازه ………سنج، دماي جسم را  تف - 101
  )به ترتيب از راست به چپ. (انتخاب شده است

  سنج نوري تف -  بدون) 2    سنج تابشي تف -  بدون) 1
  سنج تابشي تف - با) 4    سنج نوري تف - با) 3

  است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام - 102
  .شود از ابزاري موسوم به دمانگار استفاده مي فرابنفشهاي  براي آشكارسازي تابش) 1
  .تواند برف اطرافش را در زمستان آب كند دهد و به اين ترتيب مي از دست مي فروسرخكلم اسكانك انرژي خود را از طريق تابش ) 2
  .استاز تابش گرمايي سطوح صاف و روشن تابش گرمايي سطوح ناصاف و تيره بيشتر ) 3
  .تر است هاي آن سريع بيشتر باشد، چرخش پره) مترورادي( هرچه شدت نور تابانده شده به پرتوسنج ) 4

  است؟ نادرستزير چه تعداد از موارد  - 103
  .تواند رخ دهد دست به روش همرفت نمي دهيم، انتقال گرما از المپ به اي روشن قرار مي هنگامي كه دست خود را زير المپ رشته) الف
  .، شارش مايع يا گاز در اثر تغيير چگالي استانتقال گرما به روش همرفتدر ) ب
  .همرفت طبيعي استانتقال گرما به روش اي از  نمونه ،خون در بدن جانوران خونگرمهاي مختلف بدن بر اثر گردش  گرم و سرد شدن بخش) پ
  .شود انجام ميها در طول جسم  و گسترش اين ارتعاشها  از طريق ارتعاش اتم رسانش گرماييدر نافلزات، ) ت
1 (1     2 (2   
3 (3     4 (4   

  است؟ نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت - 104
  .تر است تر باشد، انتقال گرما به روش همرفت در آن ضعيف هرچه ضريب انبساط حجمي يك مايع بزرگ) الف
  .ها به وقوع بپيوندد تواند در همة شاره همرفت مي) ب
  .ساحل به طرف درياست نسيم از سويهنگام شب، و در در ساحل دريا ) پ
  .شدن دست در آفتاب به دليل انتقال گرما به روش تابش از خورشيد به دست است گرم) ت
1 (1     2 (2   
3 (3     4 (4   

افزايش يابد،  C°1دماي آب  ،ثانيه 50اگر پس از گذشت . قرار دارد وگرم آبيلك 1اي آهني درون يك كوره و سر ديگر آن درون ظرفي حاوي  ميله يك سر - 105

Jcبوده است؟  SIميلة آهني چند واحد از طريق آهنگ رسانش گرمايي  )kg.K 4200JA و اتالف گرما ، از اثر افزايش دماي آب بر رسانش گرمايي ميله

  ).و انتقال گرما به آب فقط از طريق رسانش گرمايي ميله بوده استنظر كنيد  صرف
1( 21     2 (42   
3 (84     4 (168   

قهيدق 30 ) 1(فيزيك 
  ترموديناميك/ دما و گرما

هاي انتقال  از ابتداي روش 4فصل 
 تا پايان  5گرما تا پايان فصل و فصل 

  فشار فرايند هم
  152تا  121هاي  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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Lو  L1هاي  طول ادو ميلة فوالدي و مسي با سطح مقطع برابر به ترتيب ب - 106 cm2 اگر رسانندگي گرمايي فوالد و مس . قرار دارند گرمابين دو منبع  20

Aو دماي سطح مشترك دو ميله  SIواحد  400و  50به ترتيب  C     متر است؟ چند سانتي L1باشد،  °40

1 (10  

2 (15   

3 (20  

4 (25   

گرما ژول  30دقيقه،  6در مدت در اين حالت، و  اند به هم پرچ شده) 1(هاي برابر، يك مرتبه مطابق شكل  ها و طول سطح مقطع اجنس ب دو ميلة فلزي هم - 107

از كشد تا همين مقدار گرما  چند دقيقه طول مي ،به هم پرچ شوند) 2(ها مطابق شكل  اگر بار ديگر اين ميله. شود ها از طريق رسانش منتقل مي از ميله

  از آنها عبور كند؟رسانش طريق 

1 (24  

2 (6   

3 (3  

4 (1 5/   

و يخ  بيك طرف آن را در ظرفي بزرگ كه محتوي مخلوط آ cm214و سطح مقطع  cm50فلزي به طول  ةگيري رسانندگي گرمايي يك ميل براي اندازه - 108

دقيقه،  20اگر در مدت . دهيم قرار مي  C°100 در دماي آب و بخار آب جوشمخلوط است و طرف ديگر آن را در ظرفي بزرگ محتوي  C°0در دماي 

g1400  از يخ درون ظرف ذوب شود، رسانندگي گرمايي ميله چند واحدSI  است؟F
kJL )kg و انتقال گرما به يخ نظر كنيد  ، از اتالف گرما صرف336

  ).استبوده فقط از طريق رسانش گرمايي ميله 

1 (200     2 (1400   

3 (418     4 (238   

m22اي در يك اتاق  مساحت شيشة پنجره - 109 C بيرون شيشه سطحدر يك روز سرد زمستاني كه دماي . است cm2و ضخامت آن  /5 سطح و دماي  °5

را در فشار  C°25آب با دماي  kg5توانيم  رود، مي ميشيشه از طريق رسانش از داخل به بيرون  tدر مدتاست، با گرمايي كه  C°5 شيشه داخل

atm1 طور كامل به بخار آب جوش به C°100  صورت در اين. تبديل كنيمtچند دقيقه است؟Wk )m.K 1¾zÃ{ ،Jc kg. C 4200 °JA  و

V
kJ(L kg 2250   

1 (63    2 (126  

3 (171    4 (252  

با دماهاي ثابت گرما هاي برابر به يكديگر پرچ شده و بين دو منبع  مقطع هاي مشخص شده و با سطح ها و رسانندگي گرمايي مطابق شكل، سه ميله به طول - 110

C°0  وC°90 ها  اگر دماي سطح مشترك ميله. اند قرار گرفتهC1°  وC2° باشد، 


1
2

  كدام است؟ 

1 (3
4      

2 (1
4  

3 (3
5      

4 (1
3  
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مترمكعب  سانتيدر اين صورت حجم گاز به چند . رسانيم مي C°77به  C°27را در فشار ثابت از  مترمكعب سانتي 60 مقدار معيني گاز رقيق به حجم دماي - 111

  رسد؟ مي

1 (70     2 (90   

3 (120     4 (140   

  كدام نمودار مربوط به قانوني است كه رابرت بويل آن را در مورد گازها ارائه كرد؟ - 112

1 (    2 (  

3 (    4 (  

دهد؟  مياين گاز را درست نشان  P-Tكدام گزينه نمودار . مطابق شكل است V3و  V1 ،V2حجم سه در اني نمودار حجم برحسب دماي مطلق گازي آرم - 113

P) فشار گاز است.(   

  

  

  

1 (  2 (  3 (  4 (  

اگر حجم نهايي . كنيم سپس در دماي ثابت، فشار گاز را دو برابر مي .رسانيم مي C°57به  C°27مقدار معيني از يك گاز رقيق را در فشار ثابت از  دماي - 114

   گاز تقريباً چند ليتر بوده است؟ ةحجم اولي ،ليتر باشد 3گاز 

1 (4     2 (4 35/   

3 (5 45/     4 (6   

پيستون در  ،درون استوانه استرقيق و كامل مول گاز  nدر ابتدا كه مقدار . تواند آزادانه حركت كند پيستوني وجود دارد كه مي ،اي در مخزني استوانه - 115

n3اگر از طريق شير ورودي، . از كف استوانه قرار دارد hفاصلة 
در اين صورت فاصلة پيستون تا كف مخزن  ،كنيممخزن وارد  ،اوليه دما با گاز مول گاز هم 2

  ).نظر شود از جرم پيستون صرف( رسد؟ مي hبه چند 

1 (2
5       

2 (5
2   

3 (2
3       

4 (3
2   
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و  C°77اگر دماي گاز را به . گيريم اندازه مي atm14اي گاز درون مخزن را  فشار پيمانه. وجود دارد C°7گاز اكسيژن با دماي  L12درون مخزني  - 116

  .)است atm1بوده و فشار محيط  رقيقگاز درون مخزن (رسد؟  اي گاز درون مخزن به چند اتمسفر مي فشار پيمانه. برسانيم L25حجم آن را به 

1 (6     2 (7   

3 (8     4 (9   

  كدام گزينه در مورد اين فرايند صحيح است؟. پيمايد را مي ABمقداري گاز كامل فرايند  - 117

  .كند شود و گاز گرما دريافت مي روي گاز كار انجام مي) 1

  .دهد كار انجام ميروي محيط كند و  گاز گرما دريافت مي) 2

  .دهد دست ميشود و گاز گرما از  روي گاز كار انجام مي) 3

  .ممكن است صحيح باشند 3و  1هاي  با توجه به شرايط، گزينه) 4

كه در فرايند را اگر مقدار گرمايي . دهيم افزايش مي T2به  T1حجم از  فشار و بار ديگر طي فرايند هم دماي مقداري گاز كامل را يك بار طي فرايند هم - 118

نمايش دهيم، كدام گزينه مقايسة اين دو را به  Q´\eï´Àشود را با  حجم مبادله مي و مقدار گرمايي كه در فرايند هم QnIzÎï´Àشود با  فشار مبادله مي هم

  دهد؟ درستي نشان مي

  .بيشتر است QnIzÎï´Àاز  Q´\eï´Àهمواره ) 1

  .بيشتر است Q´\eï´Àاز  QnIzÎï´Àهمواره ) 2

  .برابرند Q´\eï´Àو  QnIzÎï´Àهمواره ) 3

  .بيشتر باشدكمتر يا تواند  مي Q´\eï´Àاز  QnIzÎï´Àدر شرايط مختلف ) 4

m30رسانيم و حجم آن نيز از  مي C°127به  C°27فشار از  را طي فرايند همكامل تك اتمي دماي دو مول گاز  - 119 m30به  /03 اين در . كند تغيير مي /04

Pچند كيلوژول است؟ در طي اين فرايند، انرژي دروني اين گاز  صورت تغيير V
J(R , C R , C R)mol.K  5 38 2 2   

1 (1 6/     2 (1 6/   

3 (2 4/     4 (2 4/   

گرما به گاز داده شود، گرماي داده شده به گاز در  J750، مقدار abcاگر در مسير فرايند. آرماني، مطابق شكل داده شده استبراي يك گاز  P-Vنمودار  - 120

)چند ژول است؟  adc فرايند مسير atm Pa , L m ) 5 3 31 10 1 10   

1 (840  

2 (660   

3 (600  

4 (420   

   .ها پاسخ دهيد گير، سريع عبور كرده و در انتها به آن از سواالت دشوار يا وقت): 97سال  كشوري 1رتبة (رضا شاطري  علي  
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  هاي زير صحيح است؟ يك از گزينه كدام - 121

  .شود مي، ظرفيت گرمايي آن جسم بيشتر شودتر  جرم يك جسم بزرگ ههرچ) 1

  .ميعان نام دارد ،تغيير حالت ماده از جامد به بخار) 2

  .خصي ندارند، نقطة ذوب كامالً مشو بلورين شكل، همانند جامدهاي خالص جامدهاي بي) 3

  .شود سبب باال رفتن نقطة جوش آن مي ،كاهش فشار وارد بر مايع) 4

 C°1100گيري دماهاي باالي به عنوان دماسنج معيار براي اندازه ………كند و  گيري مي تماس با جسم اندازه ………سنج، دماي جسم را  تف - 122

  )به ترتيب از راست به چپ. (انتخاب شده است

  سنج نوري تف -  بدون) 2    سنج تابشي تف -  بدون) 1

  سنج تابشي تف - با) 4    سنج نوري تف - با) 3

  است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام - 123

  .شود هاي فرابنفش از ابزاري موسوم به دمانگار استفاده مي براي آشكارسازي تابش) 1

  .تواند برف اطرافش را در زمستان آب كند دهد و به اين ترتيب مي ميكلم اسكانك انرژي خود را از طريق تابش فروسرخ از دست ) 2

  .تابش گرمايي سطوح ناصاف و تيره بيشتر از تابش گرمايي سطوح صاف و روشن است) 3

  .تر است هاي آن سريع بيشتر باشد، چرخش پره) مترورادي( هرچه شدت نور تابانده شده به پرتوسنج ) 4

  است؟ نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت - 124

  .تر است تر باشد، انتقال گرما به روش همرفت در آن ضعيف هرچه ضريب انبساط حجمي يك مايع بزرگ) الف

  .ها به وقوع بپيوندد تواند در همة شاره همرفت مي) ب

  .در ساحل دريا و در هنگام شب، نسيم از سوي ساحل به طرف درياست) پ

  .گرما به روش تابش از خورشيد به دست است شدن دست در آفتاب به دليل انتقال گرم) ت

1 (1     2 (2   

3 (3     4 (4   

افزايش يابد،  C°1ثانيه، دماي آب  50اگر پس از گذشت . كيلوگرم آب قرار دارد 1اي آهني درون يك كوره و سر ديگر آن درون ظرفي حاوي  ميله يك سر - 125

Jcبوده است؟  SIآهنگ رسانش گرمايي از طريق ميلة آهني چند واحد  )kg.K 4200JA از اثر افزايش دماي آب بر رسانش گرمايي ميله و اتالف گرما ،

  ).نظر كنيد و انتقال گرما به آب فقط از طريق رسانش گرمايي ميله بوده است صرف

1 (21     2 (42   

3 (84     4 (168   

قهيدق 30 ) 1(فيزيك 
  دما و گرما

  از ابتداي گرما تا پايان فصل  4فصل 
  140تا  104هاي  صفحه

ها از برنامة  آموزاني است كه برنامة مدرسة آن مخصوص دانشها  پاسخ دادن به اين سوال: توجه
.اند تر است و به سواالت عادي پاسخ نداده كانون عقب  
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C°2بدهيم، دماي آن را  Qگرماي  Aمول از فلز  4اگر به  - 126 0اگر به . يابد افزايش مي /5 بدهيم، دماي آن تقريباً چند را  Qگرماي همان  Bمول فلز  /5

  .)كنند هر دو فلز از قاعدة دولن و پتي تبعيت مي(درجة سلسيوس افزايش خواهد يافت؟ 

1 (2     2 (20   

3 (8    4 (10   

ايم و نمودار تغييرات دما برحسب زمان  گرمايي يكسان، گرما داده يها دما هستند، توسط دو گرمكن با توان كه در ابتدا هم Bو  Aجرم  به دو جسم هم - 127

( -t) جسم كدام گزينه همواره صحيح است؟در مورد مقايسة گرماي ويژة دو . مطابق شكل زير به دست آمده است  

1 (A
B

c
c  1  

2 (A
B

c
c 1   

3 (A
B

c
c 1  

  .ها همواره صحيح نيستند كدام از گزينه هيچ) 4

mاي با تندي  گلوله - 128
s50 اگر دماي گلوله در اثر برخورد، . شود و متوقف مي رود مي كند و در آن فرو به درختي برخورد ميC°1 افزايش يافته باشد، چند  /5

J(cدرصد از انرژي جنبشي گلوله به گرما تبديل شده است؟  )kg. C 400 °¾²¼±¬  

1 (32     2 (48   

3 (52     4 (68   

تر، گرماي  و به كرة بزرگ Q1تر گرماي  اگر به كرة كوچك. ار داريميتر است در اخت برابر حجم كرة كوچك 8تر  گدو كرة توپر مسي كه حجم كرة بزر - 129

Q Q2 Rدو كره  شعاع نسبت افزايش ،دهيمرا ب 12
( )R



2
1

R( كدام خواهد بود؟   Rتر و  افزايش شعاع كرة كوچك1 تر  افزايش شعاع كرة بزرگ2

  .)است

1 (2    2 (1
2  

3 (4    4 (1
4  

Aكه ) Q-نمودار ( Bو  Aدما برحسب گرماي خالص داده شده به دو جسم  تغييرات نمودار - 130 Bm m  دما هستند،  در ابتدا همدو جسم است و

  كدام گزينه در مورد مقايسة گرماي ويژة دو جسم همواره صحيح است؟. استمطابق شكل زير 

1 (A Bc c  

2 (A Bc c  

3 (A Bc c  

  .ها همواره صحيح نيستند كدام از گزينه هيچ) 4
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شود و نمودار دماي ماده  گرما داده مي W2000ثابت كن با توان توسط يك گرم ،رار دارداي فرضي كه در ابتدا در حالت جامد ق كيلوگرم از ماده 4به  - 131

به به ترتيب از راست (  كدام است؟ SIدر به ترتيب گرماي نهان ويژة ذوب اين ماده و گرماي ويژة آن در حالت جامد . برحسب زمان مطابق شكل زير است

  )چپ

1 ( 52 5 و  /10 42 10  

2 ( 42 5 و  /10 42 10   

3 ( 32 5 و  /10 32 10  

4 ( 52 5 و  /10 32 10  

Jدر گرماسنجي با ظرفيت گرمايي  - 132
C2100

گرمي يخ با  300اگر يك قطعة . در تعادل گرمايي است C°60گرم آب وجود دارد و مجموعه در دماي  200، °

گرماي نهان ذوب يخ در اين آزمايش چند . رسد مي C°19 به در حالت جديد دماي صفر درجة سلسيوس در داخل آب بيندازيم، دماي تعادل مجموعه

J
kg گزارش خواهد شد؟ J J(c , c )kg. C kg. C 2100 4200° °gÄ JA   

1 ( 53 22 10/     2 ( 53 62 10/   

3 ( 53 24 10/     4 ( 53 36 10/   

Cبا دماي و گرم  400يك قطعه يخ به جرم  ،atm1در فشار  - 133 پس . دهيم قرار مي C°50گرم آب به دماي  500به آرامي درون يك ظرف حاوي را  °15

Jcماند؟  ذوب نشده باقي مي، تعادل گرمايي، چند گرم از يخ درون ظرفاز برقراري  )kg. C 4200
°JA ،Jc kg. C 2100

°gÄ ،F
JL kg و  336000

   ).گيرد تبادل گرما فقط بين آب و يخ درون ظرف صورت مي

1 (125     2 (275   

3 (300     4 (350   

در همين اگر . رسد مي C°100به  ، بدون بخار شدن،گرما بدهيم، دماي آب kJ400 ،صفر درجة سلسيوس با دماي اگر به مقداري آب ،atm1در فشار  - 134

نظر كنيد و  از تبخير سطحي آب صرف(شود؟  بدهيم، چند گرم از آب بخار مي C°40با دماي مقدار آب  ينگرما به هم kJ465فشار، 

V
kJ(L kg 2250   

1 (50    2 (100  

3 (150    4 (200  

ژول گرما  30دقيقه،  6در اين حالت، در مدت  اند و به هم پرچ شده) 1(ابق شكل هاي برابر، يك مرتبه مط ها و طول جنس با سطح مقطع دو ميلة فلزي هم - 135

كشد تا همين مقدار گرما از  به هم پرچ شوند، چند دقيقه طول مي) 2(ها مطابق شكل  اگر بار ديگر اين ميله. شود ها از طريق رسانش منتقل مي از ميله

  طريق رسانش از آنها عبور كند؟

1 (24  

2 (6   

3 (3  

4 (1 5/   



    24: ةصفح  دهم رياضيي اختصاص  98 فروردين 30آزمون  -  )7(پروژه 

هاي برابر به يكديگر پرچ شده و بين دو منبع گرما با دماهاي ثابت  هاي مشخص شده و با سطح مقطع ها و رسانندگي گرمايي مطابق شكل، سه ميله به طول - 136

C°0  وC°90 ها  اگر دماي سطح مشترك ميله. اند قرار گرفتهC1°  وC2°  ،باشد


1
2

  كدام است؟ 

1 (3
4      

2 (1
4  

3 (3
5      

4 (1
3  

مترمكعب  سانتيدر اين صورت حجم گاز به چند . رسانيم مي C°77به  C°27مترمكعب را در فشار ثابت از  سانتي 60دماي مقدار معيني گاز رقيق به حجم  - 137

  رسد؟ مي

1 (70     2 (90   

3 (120     4 (140   

  كدام نمودار مربوط به قانوني است كه رابرت بويل آن را در مورد گازها ارائه كرد؟ - 138

1 (    2 (  

3 (    4 (  

درون استوانه است، پيستون در رقيق و كامل مول گاز  nدر ابتدا كه مقدار . ت كندتواند آزادانه حرك اي، پيستوني وجود دارد كه مي در مخزني استوانه - 139

n3اگر از طريق شير ورودي، . از كف استوانه قرار دارد hفاصلة 
، وارد مخزن كنيم، در اين صورت فاصلة پيستون تا كف مخزن اوليه دما با گاز مول گاز هم 2

  ).نظر شود از جرم پيستون صرف(رسد؟  مي hبه چند 

1 (2
5       

2 (5
2   

3 (2
3     

4 (3
2   

و  C°77 اگر دماي گاز را به. گيريم اندازه مي atm14اي گاز درون مخزن را  فشار پيمانه. وجود دارد C°7گاز اكسيژن با دماي  L12درون مخزني  - 140

  .)است atm1بوده و فشار محيط  رقيقگاز درون مخزن (رسد؟  اي گاز درون مخزن به چند اتمسفر مي فشار پيمانه. برسانيم L25حجم آن را به 

1 (6     2 (7   

3 (8     4 (9   

 .سؤاالت آزمون پاسخ بدهيد ةبه هم نبايد. هايي كه مطمئن هستيد جواب دهيد هاي تستي به سؤال در آزمون  
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. ، گوگرد و نيتروژن نياز دارند……… و آب به عنصرهايي مانند  ………گياهان براي رشد مناسب، افزون بر  - 141

  .هدد يكي از كودهاي شيميايي است كه دو عنصر نيتروژن و گوگرد را در اختيار گياه قرار مي ………

1 (SO2 -  2    آمونيوم سولفيت - كربن (SO2 -  آمونيوم سولفات - فسفر  

3 (CO2 -  4    آمونيوم سولفات - فسفر (CO2 -  آمونيوم سولفيت - كربن  

  است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام - 142

  .هاي فيزيكي و شيميايي دارند كنش هاي گوناگون آن با يكديگر برهم زمين از ديدگاه شيميايي پوياست و بخش) 1

هاي روي كرة زمين حدود  سطح زمين را آب پوشانده است و جرم كل آب درصد 75نزديك به ) 2 181 5   .شود ميليارد تن برآورد مي /10

  .شوند كره مي كره، هواكره يا سنگ تري وارد آب هاي كوچك هاي شيميايي تجزيه شده و به صورت مولكول هان بر اثر واكنشالشة جانوران و گيا) 3

  .كنند ها نقش اساسي ايفا مي مولكول هاي آنها درشت كره شامل جانداران روي كرة زمين است و در واكنش زيست) 4

  كند؟ كدام گزينه جملة زير را به درستي تكميل مي - 143

با پيوند اشتراكي متصل  ………هاي  ، اتم هيدروژن به يكي از اتمنيروي بين مولكولي در موادي است كه در مولكول آنها ………پيوند هيدروژني،  «

  » .است

F,Cl -ترين  قوي) 1 ,Br     2 (ترين  ضعيف- F,N,O   

F,Cl -ترين  ضعيف) F,N,O    4 -ترين  قوي) 3 ,Br  

  كند؟ را بيان مي»  پذيري انحالل «هاي زير تعريف درستي از  يك از گزينه كدام - 144

  .شود گرم محلول حل مي 100شونده كه در دماي معين در  ترين مقدار حلكم) 1

  .شود گرم حالل حل مي 100شونده كه در دماي معين در  بيشترين مقدار حل) 2

  .شده استگرم حالل حل  100شونده كه در دماي معين در  مقداري از حل) 3

  .شود شونده كه در مقداري حالل حل مي بيشترين مقدار حل) 4

  است؟ NaClاز بين موارد زير چند مورد جزء كاربردهاي  - 145

  توليد سديم كربنات) ب    تغذية جانوران) الف

  تهية خمير كاغذ) ت    ها ذوب كردن يخ در جاده) پ

1 (1     2 (2   

3 (3     4 (4   

NHاگر فرمول آمونيوم سيانيد به صورت  - 146 CN4 صورت  و فرمول كادميم سولفات بهCdSO4 باشد، فرمول شيميايي كادميم سيانيد كدام است؟  

1 (CdCN     2 (Cd(CN)2   

3 (Cd (CN)2 3     4 (Cd CN3  

قهيدق 25 ) 1(شيمي 
  آب، آهنگ زندگي

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

  119تا  91هاي  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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   ؟نيستهاي زير صحيح  يك از گزينه كدام - 147
  .تشكيل شده است …ها و  كره از مواد جامد مانند ماسه، نمك سنگ) 1
  .كره است كره و زيست كره، سنگ اي بزرگ در نظر گرفت كه شامل چهار بخش هواكره، آب توان سامانه كرة زمين را مي) 2
  .اي شور دارد مزهها و درياها مخلوطي همگن است كه اغلب  آب اقيانوس) 3
  .كند در اثر واكنش محلول نقره نيترات با محلول سديم كلريد، رنگ محلول به سفيد تغيير مي) 4

  يك از موارد زير، بيشترين سهم را دارد؟ در ميان منابع غيراقيانوسي كدام. ها و منابع غيراقيانوسي دانست توان شامل اقيانوس كره را مي آب - 148
  ها ا و جوينهره) 2    هاي يخ كوه) 1
  ها آب شيرين و شور درياچه) 4    بخار آب موجود در هوا) 3

  ……… جز بههاي زير درست است  همة گزينه - 149
  .توان از آنها در كشاورزي،  مصارف خانگي و صنعتي استفاده كرد هاي روي زمين شور است و نمي بيشتر آب) 1
  .دهد زياد است كه مزة آب را تغيير ميشده به قدري  هاي حل هاي آشاميدني  مقدار يون در برخي آب) 2
  .هاي آنها است شونده ها در نوع و مقدار حل تفاوت آب آشاميدني و ديگر آب) 3

SOيون ) 4 2
Nبرخالف يون  4

  .اتمي است ، يون چند3

S)؟ هاي زير در مورد هيدروژن سولفيد صحيح است چه تعداد از عبارت - 150 , O , H : g.mol )   132 16 1   
Hفرمول شيميايي آن ) الف S2 باشد است و حالت فيزيكي آن در دماي اتاق مايع مي.  
  .جرم مولي آن از آب بيشتر و نقطة جوش آن از آب كمتر است) ب
  .تري دارد ضعيفبرخالف آب مولكولي ناقطبي است، به همين جهت نيروهاي بين مولكولي ) پ
  .مولكول آن ساختار خطي دارد و گشتاور دوقطبي آن از آب كمتر است) ت
1 (4     2 (3   
3 (2     4 (1   

  مقايسه شده است؟ هاي داده شده، به درستي در كدام گزينه نقطة جوش تركيب - 151
1 (Cl Br I 2 2 2     2 (NH AsH PH 3 3 3   
HF) 4     اتانول آب  استون ) 3 HCl HBr    

  تعداد آنيون در منيزيم هيدروكسيد برابر است؟ نسبت تعداد آنيون به تعداد كاتيون در كدام گزينه با نسبت تعداد كاتيون به - 152
  آمونيوم كربنات) 2    سديم نيترات) 1
  سولفات (II)آهن ) 4    آمونيوم هيدروكسيد) 3

  است؟ نادرستشده در آب دريا  هاي حل كدام گزينه دربارة يون - 153

Cl)آنيون كلريد ) 1 ) موجود در آب درياست آنيونترين  فراوان.  
  .هاي فلزهاي گروه دوم جدول تناوبي مقدار يون منيزيم از كلسيم بيشتر است در بين كاتيون) 2

CO)اتمي مقدار يون كربنات  هاي چند در بين آنيون) 3 )2
  .از بقيه بيشتر است 3

Na)مقدار يون سديم ) 4 )  در آب دريا كمتر از يون كلريد(Cl ) است. 

ها به  ترين ضريب استوكيومتري در فراورده نسبت بزرگ»  سديم فسفات كلسيم كلريد كلسيم فسفات سديم كلريد  «پس از موازنة واكنش  - 154
  ها كدام است؟ دهنده ر واكنشترين ضريب استوكيومتري د كوچك

1 (1     2 (3
2   

3 (2     4 (3   
  .در سواالت چند موردي و حفظي حتماً به منفي و مثبت بودن افعال دقت نماييد ):97سال  كشوري 25رتبة (سيداميرعلي پورهاشمي  
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  هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت - 155

F)افزودن مقدار بسيار كمي يون فلوئوريد ) الف ) شود ها مي به آب آشاميدني سبب حفظ سالمت دندان.  

  .رنگ بود سفيدسولفات به محلول باريم كلريد، شاهد تشكيل رسوبي  توان با افزودن محلول سديم مي) ب

  .شوند شده در آب از آن جدا مي هنگام تشكيل برف و باران، تقريباً همة مواد حل) پ

NO)در آنيون چنداتمي نيترات ) ت )3 هاي اكسيژن است بار منفي متعلق به يكي از اتم.  

1 (1     2 (2   

3 (3     4 (4  

  است؟ نادرستگزينه كدام با توجه به ساختار داده شده،  - 156

  .گشتاور دوقطبي در اين مولكول در حدود صفر است) 1

  .كند لي به رنگ بنفش ايجاد ميشود و محلو يد در اين ماده حل مي) 2

  .چگالي اين ماده نسبت به آب بيشتر است) 3

  .كننده رنگ استفاده كرد توان به عنوان رقيق از آن مي) 4

  كنند؟ گيري مي هاي زير، در ميدان الكتريكي جهت چه تعداد از مولكول - 157

» CH , CO , H O , NH , CO , N , HCl4 2 2 3 2 «  

1 (4     2 (5   

3 (6     4 (7   

30اگر در همان دما، مقدار . گرم آب است 100گرم در  22پذيري نوعي نمك در آب و در دماي معين برابر با  انحالل - 158 گرم محلول سيرشدة نمك را  /5

  ماند؟ آب آن به طور كامل تبخير شود، چند گرم نمك خشك بر جاي ميحرارت دهيم تا 

1 (5 5/     2 (11   

3 (4 3/     4 (8 4/  

رو غلظت موالر گلوكز در اين نمونه خون به  از اين. ز وجود داردگلوك………  95ليتر از اين نمونه خون مقدار  ………با توجه به شكل زير، در هر  - 159

C). باشد مول بر ليتر مي……… تقريب برابر با  , H , O : g.mol )   112 1 16   

 -گرم  - ميلي ) 1 33 5 10/      

 - گرم  ميلي - ميلي ) 2 35 3 10/   

 - گرم  ميلي - دسي ) 3 35 3 10/    

33 - گرم  - دسي ) 4 5 10/  

Naهـر دو سـامانه حـاوي محلـول     (، غلظت موالر محلول حاصل كدام است؟ تري مخلوط كنيم را در ظرف بزرگ Bو  Aهاي  محتويات سامانهاگر  - 160 SO2 4 

  ).هستند

1 (0 45/     

2 (0 75/   

3 (0 60/     

4 (0 65/  

― ― ― ― ― ― ―

H H H H H H

H C C C C C C H

H H H H H H
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  .است ………از نظر شيميايي  ………هواكره است كه در مقايسه با  هترين جزء سازند فراوان ………گاز  - 161

  غيرفعال - اكسيژن  - نيتروژن ) 2    غيرفعال - نيتروژن  - اكسيژن ) 1
  فعال -هيدروژن  - اكسيژن ) 4    فعال -هيدروژن  - نيتروژن ) 3

  كنند؟ را به درستي معرفي مي ها  كدام موارد، اين چالش .شدرو  هدر راستاي يافتن شرايط بهينه براي انجام فرايند هابر با دو چالش عمده روب براه - 162
  ها به ميزان مورد نياز دهنده در دسترس نبودن واكنش) الف
  دما و فشار اتاقانجام نشدن واكنش در ) ب
  واكنش از مخلوط واكنش ةچگونگي جدا كردن فراورد) پ
  سرعت ناچيز انجام واكنش در دما و فشار اتاق) ت
  ب و پ) 2    الف و ب) 1
  ب و ت) 4    الف و ت) 3

  است؟ NaClكاربردهاي  ءاز بين موارد زير چند مورد جز - 163
  كربنات توليد سديم) ب    جانوران ةتغذي) الف
  خمير كاغذ ةتهي) ت    ها ذوب كردن يخ در جاده) پ
1 (1     2 (2   
3 (3     4 (4   

يكي از كودهاي شيميايي است  ……… .نيتروژن نياز دارند، گوگرد و ……… و آب به عنصرهايي مانند  ………گياهان براي رشد مناسب، افزون بر  - 164
  .دهد كه دو عنصر نيتروژن و گوگرد را در اختيار گياه قرار مي

1 (SO2 -  2    آمونيوم سولفيت - كربن (SO2 -  تاآمونيوم سولف - فسفر  
3 (CO2 -  4    تاآمونيوم سولف - فسفر (CO2 -  آمونيوم سولفيت - كربن  

  است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام - 165
  .هاي فيزيكي و شيميايي دارند كنش هاي گوناگون آن با يكديگر برهم زمين از ديدگاه شيميايي پوياست و بخش) 1
هاي روي كرة زمين حدود  سطح زمين را آب پوشانده است و جرم كل آب درصد 75نزديك به ) 2 181 5   .شود ميليارد تن برآورد مي /10
  .شوند كره مي كره، هواكره يا سنگ تري وارد آب هاي كوچك هاي شيميايي تجزيه شده و به صورت مولكول الشة جانوران و گياهان بر اثر واكنش) 3
  .كنند ها نقش اساسي ايفا مي مولكول هاي آنها درشت شامل جانداران روي كرة زمين است و در واكنشكره  زيست) 4

ها در  به مجموع ضرايب استوكيومتري فراورده» الف«موازنه شدة ها در واكنش  دهنده هاي زير، نسبت مجموع ضرايب استوكيومتري واكنش در واكنش - 166
  كدام است؟» ب«موازنه شدة واكنش 

NH O NO H O  3 2   الف( 2
Al Fe O Al O Fe  2 3 2   ب( 3

1 (6
2     2 (5

2   

3 (6
3     4 (7

3   

  زير صحيح است؟ هاي گزينهيك از  كدام - 167
  .نيتريك اسيد، شامل چندين واكنش گازي متوالي است ةسولفوريك اسيد برخالف فرايند تهي ةفرايند تهي) 1
اكسيد  انجامد، نسبت مولي اكسيژن مصرف شده به گوگرد تري اكسيد مي اكسيد و گاز اكسيژن كه به توليد گاز گوگرد تري گاز گوگرد دي در واكنش) 2

  .است 1به  2 برابر با شده، توليد
  .گويند شده، ضريب استوكيومتري مي كننده در يك معادله موازنه از ضرايب مواد شركتبه هريك ) 3
  .واكنش استفاده كرد ةنشد موازنه ةتوان از معادل در محاسبات استوكيومتري، مي) 4

 ) 1(شيمي 
قهيدق 25

  / ردپاي گازها در زندگي
  آب، آهنگ زندگي

از ابتداي از هر گاز چقدر؟ تا  2فصل 
تا پايان رفتار آب  3پايان فصل و فصل 

  ها در ميدان الكتريكي و ديگر مولكول

  113تا  84هاي  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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Cفرمول مولكولي هگزان،  - 168 H6 سوختن ناقص اين  موازنه شدة قص متان باشد، در معادلةهاي سوختن ناقص اين ماده مانند سوختن نا اگر فراورده. است 14

  ها كدام است؟ ها و فراورده دهنده واكنش استوكيومتري ماده مجموع ضرايب
1 (45     2 (35   

3 (31     4 (41   

  .)ها را از راست به چپ بخوانيد گزينه(  زير در كدام گزينه آمده است؟ هاي پرسشت درس پاسخ - 169

  است؟تشكيل شده عمده از كدام گاز  رگاز شهري به طو) الف
  شود؟ چگونه تأمين مي نياز اين جانورآب مورد  تواند چندين روز را بدون نوشيدن آب در هواي گرم بيابان سپري كند، شتر مي )ب

  سوختن چربي ذخيره شده در كوهان اين جانور  –متان ) 1
  چربي ذخيره شده در كوهان اين جانوراكسايش  - متان ) 2

  چربي ذخيره شده در كوهان اين جانورسوختن  -اتان ) 3
  چربي ذخيره شده در كوهان اين جانورسايش كا -اتان ) 4

هر كيلومتر طي طي كند و به ازاي  راكيلومتر  20000 ساالنه مسافتي حدود اگر هر خودرو به طور متوسط. در يك شهر يك ميليون خودرو وجود دارد - 170

2 C) شود؟ وارد هواكره مي CO2ساالنه در اين شهر چند ميليون تن گاز  ،شود توليد CO2مول گاز  /5 , O : g.mol )  112 16   

1 (22     2 (2 2/   
3 (761/     4 (17 6/   

جفت  رچها گازهااي كدام  نقطه - كدام است و در آرايش الكترون گاز پذيرترين و واكنش گاز ترين قيمت گراناز راست به چپ، ترتيب  بهدر بين گازهاي زير،  - 171
  .)ها را از راست به چپ بخوانيد پاسخ(شود؟  الكترون ناپيوندي ديده مي

  »اكسيژن  - آرگون  - نيتروژن  - اكسيد  كربن دي - متان « 
  اكسيد آرگون و اكسيژن و كربن دي - اكسيژن  - آرگون ) 2  نيتروژن و اكسيژن و متان - متان  - آرگون ) 1

  اكسيد آرگون و اكسيژن و كربن دي - اكسيژن  - نيتروژن ) 4  متاننيتروژن و اكسيژن و  -متان  -نيتروژن) 3

  است؟ نادرستدر آب دريا  شده حلهاي  يوندربارة كدام گزينه  - 172

Cl)كلريد آنيون ) 1 ) موجود در آب درياست آنيونترين  فراوان.  
  .مقدار يون منيزيم از كلسيم بيشتر است گروه دوم جدول تناوبي هايفلز هاي در بين كاتيون) 2

CO)هاي چنداتمي مقدار يون كربنات  در بين آنيون) 3 )2
  .است از بقيه بيشتر 3

Na)مقدار يون سديم ) 4 )  در آب دريا كمتر از يون كلريد(Cl ) است. 

NH به صورت سيانيداگر فرمول آمونيوم  - 173 CN4 صورت  به يم سولفاتمو فرمول كادCdSO4  ،فرمول شيميايي كادميم سيانيد كدام است؟باشد  
1 (CdCN     2 (Cd(CN)2   

3 (Cd (CN)2 3     4 (Cd CN3  

N: واكنشبارة در هاي زير عبارتچند مورد از  - 174 (g) H (g) NH (g) 2 2 33   است؟ نادرست، 2

  .ها به جو مؤثر شهرت يافته است دهنده يكي از واكنش) الف
  .شود به خوبي انجام مي و بدون حضور كاتاليزگر C°450دماي  ،اتمسفر 200اين واكنش در فشار ) ب

  .شود ها، مقدار قابل توجهي آمونياك توليد مي دهنده و با مصرف همة واكنش شده  در شرايط بهينه، واكنش انجام) پ
  .به خاك تزريق كرد طور مستقيم  بهتوان به عنوان كود شيميايي  فراوردة واكنش را مي) ت

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



    30: ةصفح  دهم رياضيي اختصاص  98 فروردين 30آزمون  -  )7(پروژه 

ها به  ترين ضريب استوكيومتري در فراورده بزرگنسبت »  سديم فسفات كلسيم كلريد كلسيم فسفات سديم كلريد  «واكنش  ةپس از موازن - 175

  ها كدام است؟ دهنده در واكنشاستوكيومتري  ترين ضريب كوچك

1 (1     2 (3
2   

3 (2     4 (3  

  است؟هاي زير درست  چه تعداد از عبارت - 176

F)افزودن مقدار بسيار كمي يون فلوئوريد ) الف ) شود مي ها حفظ سالمت دندان به آب آشاميدني سبب.  

  .شاهد تشكيل رسوبي سفيدرنگ بود كلريد،سولفات به محلول باريم  سديمتوان با افزودن محلول  مي) ب

  .شوند شده در آب از آن جدا مي تقريباً همة مواد حل ،هنگام تشكيل برف و باران) پ

NO)نيترات  چنداتمي در آنيون) ت )3 هاي اكسيژن است بار منفي متعلق به يكي از اتم.  

1 (1     2 (2   

3 (3     4 (4  

30 ، مقداراگر در همان دما. گرم آب است 100گرم در  22برابر با دماي معين  در ويري نوعي نمك در آب پذ انحالل - 177 گرم محلول سيرشدة نمك را  /5

  ماند؟ حرارت دهيم تا آب آن به طور كامل تبخير شود، چند گرم نمك خشك بر جاي مي

1 (5 5/     2 (11   

3 (4 3/     4 (8 4/  

رو غلظت موالر گلوكز در اين نمونه خون به  از اين. گلوكز وجود دارد………  95ليتر از اين نمونه خون مقدار  ………با توجه به شكل زير، در هر  - 178

C). باشد مول بر ليتر مي……… قريب برابر با ت , H , O : g.mol )   112 1 16   

 -گرم  - ميلي ) 1 33 5 10/      

 - گرم  ميلي - ميلي ) 2 35 3 10/   

 - گرم  ميلي - دسي ) 3 35 3 10/    

33 - گرم  - دسي ) 4 5 10/  

در دما و فشار يكسان كدام  ،آناز گرم  32حاصل از سوختن كامل  CO2گرم متان به حجم گاز  64حاصل از سوختن ناقص  COنسبت حجم گاز  - 179

C)است؟  , H : g.mol )  112 1   

1 (0 5/    2 (1  

3 (1 5/    4 (2 

Naهـر دو سـامانه حـاوي محلـول     (حاصل كدام است؟  محلول موالر، غلظت تري مخلوط كنيم را در ظرف بزرگ B و A هاي سامانه محتويات اگر - 180 SO2 4 

  ).هستند

1 (0 45/     

2 (0 75/   

3 (0 60/     

4 (0 65/   

 .هاي آخر جمله خيلي دقت كنيدهنگام خواندن سؤاالت به صورت سؤال و فعل 



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