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 مسئولين درس
 مسئولين درس گروه مستندسازي ويراستار ان علمي مسئولين درس گروه آزمون نام درس

الناز معتمديپور خانحسنسپهرحميد اصفهاني)1( و نگارشفارسي
محدثه پرهيزكارحمدعلي مرتضويسيدم-فرشته كيانيرضا معصومي)1(زبان قرآن عربي

آرزو باالزادهسيداحسان هندي-صالح احصائيحامد دوراني  )1دين و زندگي (
فاطمه فالحت پيشهفريبا توكلي-آناهيتا اصغريسپيده عرب  )1(انگليسي زبان

 خانلو حميدرضا رحيم  ديجاميرحسين كارگر –ي حسين اسفين–كفشحميد زرين–مداحيسروش كريمي فروشانايمان چيني )1رياضي (
اسفندياري آتنهعابديني حمدحسين حاجيم –عرفان مختارپور  –بابك اسالمي كفش حميد زرين   )1فيزيك (

اكبري ليدا عليسپيده نجفي - محمد عابدي  - علي علمداري -فرداميرحسين بهروزي مهرداد محبي )1( شناسيزيست
الهه شهبازيعلي حسني صفت – نژاد ايمان حسين-اميرحسين معروفيعلي علمداري   )1( شيمي

 گروه فني و توليد
محيا اصغري صاصيمدير گروه اخت

شيال كياني مسئول دفترچه
جالليمحمديمهين علي آرايي اختصاصي نگاري و صفحه حروف

چين: فاطمه علياري / حروفمسئول دفترچه: معصومه شاعريلي مرتضوي /عمحمدسيدمدير گروه: گروه عمومي
ليال ايزدي – پيشه فالحتمسئول دفترچه: فاطمه/مدير گروه: مريم صالحي گروه مستندسازي

 رضا سعدآباديعلي  ناظر چاپ

چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم
021 - 6463تلفن:   - 923دفتر مركزي: خيابان انقالب بين صبا و فلسطين پالك 

 نام طراحاننام درس
آكيتا محمدزاده-پورخانحسنسپهر-حميد اصفهاني-افسانه احمدي  )1( فارسي و نگارش

عصوميرضا م-فرشته كياني-مريم آقاياري-درويشعلي ابراهيمي  )1( زبان قرآن عربي
محمد مقدم-كبيرمرتضي محسني-وحيده كاغذي-فردين سماقي-محبوبه ابتسام  )1دين و زندگي (

علي عاشوري-علي شكوهي-ميرحسين زاهدي  )1انگليسي ( زبان

 )1رياضي (
خواه ـ مهرداد خـاجي ـ شـكيب رجبـي ـ فروشان ـ جمشيد حسيني  پوراحمدي ـ ايمان چيني علي ارجمند ـ ناصر اسكندري ـ محمد بحيرايي ـ داوود بوالحسني ـ محمد

 ناهوكنظم ـ وهاب نادري ـ حسن نصرترحيم مشتاق

ـ عبدالرضا امينيجواد احمدي   )1فيزيك ( عابدي ـ  ش ـ هوشنگ غالمكف نسب ـ زهره آقامحمدي ـ اسماعيل حدادي ـ كميل خرمي ـ ميثم دشتيان ـ سيدرضا رضوي ـ حميد زرينشعار 
 علي ميرنوري ـ جعفر مفتاح ـ حسين ناصحيزاده ـ سيدعبداهللا فقه

 )1( شناسي زيست
علـي كرامـت ـ مهـرداد محبـي ـ سـينا نـادري ـمهدي روزبهاني ـ   ـ پيمان رسولي ـ محمدفردـ توحيد بابايي ـ اميرحسين بهروزيـ مازيار اعتمادزادهينورضا آرعلي

 ناهوكمحمود نصرت

پيما نژاد ـ علي مجيدي ـ محمدعلي نيك علي رحيمي ـ هادي زمانيان ـ علي علمداري ـ محمد فالح   )1( شيمي

دقيقه 165مدت پاسخگويي:  سؤال نظرخواهي9+130تجربي:دهمد سؤالتعدا   
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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
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  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
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  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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  6: صفحة دهم عمومي پايةاسفند 3آزمون  -) 5(پروژة 

  

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

   

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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8: ةصفحپاية دهم تجربي اختصاصياسفند 3زمون آ -) 5پروژة (

نمودار پيكاني زير نمايش يك تابع است؟ mبه ازاي چه مقدار  - 51
 وجود ندارد. mهيچ مقداري براي  )1

2 (1   

3 (2   

4 (3   

؟كند نميكدام يك از روابط زير يك تابع را مشخص  - 52
اش را نسبت دهد. ر شماره ملياي كه به هر نف رابطه )1

هايش را نسبت دهد. اي كه به هر درخت برگ رابطه) 2

جمعيتش را نسبت دهد.عدد اي كه به هر شهر  رابطه) 3

قدش را نسبت دهد.طول كه به هر نفر اي  رابطه) 4

اعداد حقيقي و متمايز هستند.) bوa(تابع است؟يك بيانگر  ،زير پيكاني كدام نمودار - 53

1(   2 (

3 (  4 (
1

2

a

b

fاگر تابع  - 54 {(a ,b),( , ),( , b )}   2 1 2 3 8 2 aمقـدار ،شـد با متمـايز  شـامل دو زوج مرتـب  فقط  4 b2 كـدام 2

باشند.) اعداد حقيقي مي bو  a(است؟
1( 5   2 (13   3 (25   4 (41   

fاگر رابطة  - 55 {( ,x y),( , ),( , ),( , ),( ,x y)}  3 2 6 2 3 4 4 4 6 xآنگاه  ،تابع باشد 2 y كدام است؟

1( 4   2 (7
23 (5

2  4 (5 

گيرد در پايان آزمون به آن پاسخ دهيد.  الي وقت زيادي از شما ميگر پاسخ دادن به سؤا

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1رياضي (هاي درس  گويي به سؤال فاً قبل از شروع پاسخلط

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ 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 امروز10ازگذاري چندهدف آزمون قبل 10چند از 

دقيقه 30عادي - ) 1رياضي (
  

ها/ تابع دلهاها و نامع معادله
تا سهمياز ابتداي  4فصل 

تا پايان 5پايان فصل و فصل 
هاي آن مفهوم تابع و بازنمايي

100تا  78هاي  صفحه

محل انجام محاسبات
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9: ةصفحتجربيپاية دهم  اختصاصياسفند 3زمون آ -) 5پروژة (

fرابطة اگر  - 56 {( ,a ),(a ,a b),( , ),( ,a),( , )}     1 4 3 1 1 3 2 aباشد، تابع  4 b كدام است؟
1( 3   2 (4   3 (5   4 (6 

باشد؟ ير به صورت زير ميهاي ز اي جمله جدول تعيين عالمت كدام يك از چند - 57

x
y


  

2 1
0 0

1( y x x  2 22 (y x x  2 2

3 (y x x  3 23 44 (y x x  3 23 4

58 - x عبارت  در كدام بازه باشد تاA ( | x |)( x )  2 2 ؟باشدمنفي  6

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

3 (( , ) ( , ) 2 2 34 (( , ) 2

bx(xاگر جدول تعيين عالمت عبارت  - 59 a)P(x)
ax bx c




 

2
ممكـنبه صورت زير باشد، آنگـاه مجموعـه مقـادير    2

كدام است؟ bرايب

x
P(x)


   

1 0 2
0 0

ت ن
 

1( { }   2 ({ }4   3 ({ }4   4 ({ , }4 4

) ةاگر باز - 60 , )1 yباشد كه در آن عالمت عبارتاي  ترين بازه بزرگ 2 ax x a  2 كدام است؟ a باشد،مثبت  22

1( 
1
22 (1

2  3 (1   4 (1 

x ةمجموعه جواب نامعادل - 61 x
x





2
كدام است؟22

1( [ , ] 1 42 (( , ) 1 4

3 (( , ) ( , )  2 1 44 (( , ] [ , )  2 1 4

yاگر رأس سهمي  - 62 x ax b  23  نقطةS( , )1 aباشد،  4 b ؟برابر با كدام گزينه است

1( 7   2 (5   3 (7   4 (5 

)Sاگر  - 63 , )1 yرأس سهمي  2 ax bx  2 3
ها كدام است؟xقي اين سهمي با محورباشد، طول نقاط تال2

1( ,2 4   2 (,1 3   3 (,3 5   4 (,2 3

y ةاگر سهمي به معادل - 64 ax bx c  2 ةنقط از مبدأ مختصات و A( , )1 xمحور تقارن آن بگذرد و  3  2

aباشد، مقدار  b c 15 كدام است؟ 5

1( 9   2 (3   3 (21   4 (18 

محل انجام محاسبات
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10: ةصفحاختصاصي  پاية دهم تجربياسفند 3 زمونآ -) 5پروژة (

8

y

x

8

6

4

y

x

2

-1 3

y

x

yنمودار سهمي به معادلة  - 65 x ax a    22 هـا راxاست. اين سهمي قسمت مثبت محور زيربه صورت  2

كند؟ قطع ميبا كدام طول اي  در نقطه

1( 5 

2 (3 

3 (3
2

4 (4 

yنمودار سهمي  - 66 ax bx c  2  است. حاصل  زيربصورتa b c  كدام است؟

1( 5
3

2 (
4
3

3 (7
3

4 (8
3

|مجموعه جواب نامعادلة  - 67 x |
 

1 1 كدام است؟23

1( [ , ]4 2   2 (( , ] 4   3 ([ , ]2 4   4 ([ , ]10 4

yسهمي به معادلة  عرض باالترين نقطةاگر  - 68 ax x k  2 ها را در و نمودار سهمي محور عرض 1برابر با  4

 قطع كند، معادلة محور تقارن سهمي كدام است؟ 3اي به عرض   نقطه

1( x  
1
2   2 (x  1

2   3 (x  1   4 (x  1

yسهمي به معادله  زيرشكل  - 69 ax bx c  2 باشد، كدام گزينه تعيين عالمت  ميy دهد؟ را به درستي نمايش مي

1( x
y


  

3 11
0 0 

2 (x
y


  

2 10
0 0  

3 (x
y


  

4 12
0 0  

4 (x
y


  

2 10
0 0  

yاگر باالترين نقطة سهمي  - 70 m x x m   2 2 3 mحـدود   ،مختصـات باشـد   دستگاهدر ناحية چهارم  2

كدام است؟

1( m  32 (m  3 1

3 (m   3 14 (m  1 0

محل انجام محاسبات
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11: ةصفحتجربيپاية دهم  اختصاصياسفند 3زمون آ -) 5پروژة (

-4

2

y

x

yعبارت درجة اول اگر  - 71 (a )x  2 ؟كدام است aمجموعه مقادير ممكن براي باشد،منفي  xبه ازاي هر مقدار  3

1( {a | a } 0 32 ({a | a } 2

3 (   4 ({ }2

yمعادلة محور تقارن سهمي  - 72 x x   22 4 8  كدام است؟ 2

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

؟استسهمي روبرو  مربوط بهكدام يك از معادالت زير  - 73

1( y (x )  22 4

2 (y (x )  22 4

3 (y (x )   22 4

4 (y (x )  22 4

x ها، بـه ازاي  روي محور طول x4و  x2هاي دو نقطه به طول اگر فاصلة بين - 74 (a,b)   باشـد، 5كـوچكتر از

bحداكثر مقدار  a چقدر است؟

1( 2   2 (4   3 (5   4 (6 

mx درجة دوم عبارت mبه ازاي كدام محدوده از  - 75 mx 2 3 همواره منفي است؟ 9

1( m  02 (m  1

3 (m   5 14 (m  4 0

)عبارت  - 76 x)
x x




3
3 2

5 10
3 9

همواره مثبت است؟ xبه ازاي چه مقاديري از 

1( x 
1 322 (x  

1 1
2 2

3 (x 
10 24 (x 0 3

باشد؟ هاي زير به صورت زير مي اي جمله جدول تعيين عالمت كدام يك از چند - 77

x
y


  

2 1
0 0

1( y x x  2 22 (y x x  2 2

3 (y x x  3 23 44 (y x x  3 23 4

78 - x عبارت  در كدام بازه باشد تاA ( | x |)( x )  2 2 منفي باشد؟ 6

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

3 (( , ) ( , ) 2 2 3     4 (( , ) 2

دقيقه 30موازي –) 1رياضي (

ها ها و نامعادله معادله
تا سهمياز ابتداي  4فصل 

پايان فصل
93تا  78هاي  صفحه

محل انجام محاسبات

از هاآن مدرسة برنامة كه استي آموزاندانش مخصوص هاسوال نيا به دادن پاسخ: توجه
 .اندنداده پاسخيعادتسواالبهواستترعقبكانونبرنامة
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12: ةصفحاختصاصي  پاية دهم تجربياسفند 3 زمونآ -) 5پروژة (

8

y

x

bx(xاگر جدول تعيين عالمت عبارت  - 79 a)P(x)
ax bx c




 

2
به صورت زير باشد، آنگـاه مجموعـه مقـادير ممكـن2

كدام است؟ bبراي

x
P(x)


   

1 0 2
0 0

ت ن
 

1( { }   2 ({ }4   3 ({ }4   4 ({ , }4 4

) ةاگر باز - 80 , )1 yاي باشد كه در آن عالمت عبارت ترين بازه بزرگ 2 ax x a  2 كدام است؟ aمثبت باشد،  22

1( 
1
22 (1

2  3 (1   4 (1 

xمجموعه جواب نامعادلة  - 81 x
x





2
كدام است؟22

1( [ , ] 1 42 (( , ) 1 4

3 (( , ) ( , )  2 1 44 (( , ] [ , )  2 1 4

yاگر رأس سهمي  - 82 x ax b  23  نقطةS( , )1 aباشد،  4 b ؟با كدام گزينه است رابرب

1( 7   2 (5   3 (7   4 (5 

)Sاگر  - 83 , )1 yرأس سهمي  2 ax bx  2 3
ها كدام است؟xباشد، طول نقاط تالقي اين سهمي با محور2

1( ,2 4   2 (,1 3   3 (,3 5   4 (,2 3

yاگر سهمي به معادلة  - 84 ax bx c  2  از مبدأ مختصات و نقطةA( , )1 xبگذرد و محور تقارن آن  3  2

aباشد، مقدار  b c 15 كدام است؟ 5

1( 9   2 (3   3 (21   4 (18 

yنمودار سهمي به معادلة  - 85 x ax a    22 هـا راxبه صورت زير است. اين سهمي قسمت مثبت محور 2

 كند؟ قطع مياي با كدام طول  در نقطه

1( 5 

2 (3 

3 (3
2

4 (4 

محل انجام محاسبات
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13: ةصفحتجربيپاية دهم  اختصاصياسفند 3زمون آ -) 5پروژة (

8

6

4

y

x

2

-1 3

y

x

yنمودار سهمي  - 86 ax bx c  2  بصورت زير است. حاصلa b c  كدام است؟

1( 5
3

2 (
4
3

3 (7
3

4 (8
3

|مجموعه جواب نامعادلة  - 87 x |
 

1 1 كدام است؟23

1( [ , ]4 2   2 (( , ] 4   3 ([ , ]2 4   4 ([ , ]10 4

yسهمي به معادلة  ةعرض باالترين نقطاگر  - 88 ax x k  2 ها را در و نمودار سهمي محور عرض 1برابر با  4

كدام است؟قطع كند، معادلة محور تقارن سهمي  3اي به عرض   نقطه

1( x  
1
22 (x  1

23 (x  1   4 (x  1

y ةشكل زير سهمي به معادل - 89 ax bx c  2 باشد، كدام گزينه تعيين عالمت  ميy  دهد؟ درستي نمايش ميرا به

1( x
y


  

3 11
0 0 

2 (x
y


  

2 10
0 0  

3 (x
y


  

4 12
0 0  

4 (x
y


  

2 10
0 0  

yاگر باالترين نقطة سهمي  - 90 m x x m   2 2 3 mدر ناحية چهارم دستگاه مختصـات باشـد، حـدود     2

كدام است؟

1( m  32 (m  3 1

3 (m   3 14 (m  1 0

محل انجام محاسبات
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14: ةصفحپاية دهم تجربي اختصاصياسفند 3زمون آ -) 5پروژة (

A

B
C

A

B

است. اگر P با برابر Bو  Aاختالف فشار دو نقطة  ،كه تا نيمه آب ريخته شده است ظرف زيردر   -91
شود؟ مي Pبر شود، اختالف فشار همان دو نقطه چند برابر برا 2ارتفاع آب موجود در ظرف 

1( 4   

2( 1
2

3( 2   
4( 1 

جيوه دارد؟ (چگالي آب و جيوه به cmHg5ي برابر با متر، فشار سانتيآب برحسب  ستونچه ارتفاعي از  -92

gترتيب  g/
cm cm3 313 6 است.) و1

1( /3 42( /6 83 (34   4 (68 
جنس و كامالً مشابه را در دو ريزيم و دو قطعة پالستيكي هم رف جداگانه ميظ را در دو Bو  Aدو مايع  - 93

درست است؟ الزاماً گيري ماند. كدام نتيجه رف، قطعه روي سطح مايع شناور ميظاندازيم. در هر دو  رف ميظ
شناور بوده است، پس چگالي دو مايع يكسان است.چون قطعة روي سطح هر دو مايع  )1
شود. به قطعه وارد مي Bتري از طرف مايع  نيروي شناوري بيش )2
شود. به قطعه وارد مي Aتري از طرف مايع  نيروي شناوري بيش) 3
شود. ها وارد مي ر قطعهنيروي شناوري يكساني از طرف دو مايع ب) 4

را در يك مايع در حال تعادل در نظر بگيريد. اگر اختالف فشار Cو  A ،Bنقطة  3زير، شكلمطابق  -94
برابر Cو  Bو بين دو نقطة  Pبرابر با  Cو  Aو بين دو نقطة  Pبرابر با  Bو  Aبين دو نقطة 

P ؟باشد، كدام گزينه صحيح است
1( P P P     

2( P P P     

3( P P P     

4( P P P     

را روي سطح مايع قرار N3روي يك ترازو قرار دارد. قطعه چوبي به وزن پر از مايع  يظرف ،زير مطابق شكل - 95
كند؟ دهد چه تغييري مي عددي كه ترازو نشان مي اگر قطعه چوب روي سطح مايع شناور بماند،دهيم  مي

كند. تغيير نمي )1
2( N3 شود. زياد مي
3 (N3 شود. كم مي
به چگالي مايع دارد.بستگي ) 4

فشار كل در عمق .است cmHg84 با برابر متري از يك مايع ساكن به چگالي  3فشار كل در عمق  -96
/7 است.) cmHg75متر جيوه است؟ (فشار هوا  مايع برابر چند سانتي اين متري از 5

1( /91 52( /97 5
3 (90   4 (/88 5

هاي آبي كانون استفاده كنيد. جهت بازيابي قبل آزمون، از كتاب

عادي - )1فيزيك (

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1فيزيك (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  هيد؟توانيد پاسخ صحيح بد 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 قبل 10چند از 

محل انجام محاسبات

دقيقه 35

هاي فيزيكي مواد ويژگي
از ابتداي فشار در 3فصل 
ري وها تا پايان شناو شاره

اصل ارشميدس
81تا  70هاي  صفحه
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15: حةصف                                   اختصاصي پاية دهم تجربي        اسفند 3زمون آ -) 5پروژة (

40 cm

cm100
cm75

A

خأل

ج�وه

P Pa  4
1 12 10

g
cm

 آب 31 g
cm

 آب 31

x(1) مخزن

(2) مخزن

15
0c

m

ةنيرويي كه از بيرون بر دريچ ةت. اندازمتري اقيانوس به آرامي در حركت اس 90يك زيردريايي در عمق  -97
؟شود، چند كيلونيوتون است وارد مي cm60شكل اين زيردريايي به شعاع   اي دايره

)g ،P Pa
cm

 
5

31  ، آب10  Ng و 3
kg

10(
1(9720   2(97200   3( 1080  4( 10800   

،نصف شود، بعد از ايجاد تعادل 2با چگالي اگر ارتفاع مايع اند.  ها در حال تعادل مايعدر شكل زير  -98
؟آيد شكل به چه صورتي درمي U ةا در لوله وضعيت مايع

1( 

cm

cm

cm

5

0/50/5

2( 
cm

cm
1

5

3( 4( 
چگاليگرم از مايعي با  640باشد. اگر  مي cm220و  cm25ترتيب ، سطح مقطع قسمت پايين و باالي ظرف بهزيردر شكل  - 99

g/
cm30 N(gفشار ناشي از مايع در كف ظرف چند پاسكال است؟  ، بعد از ايجاد تعادلدرون ظرف بريزيم 8 )

kg
 10

1( 2400 
2( 3200 
3 (5600 
4 (2100 

ا در شهرراست. اگر آزمايش توريچلي  زير نمودار فشار هوا برحسب ارتفاع از سطح درياي آزاد مطابق شكل - 100
از سطح درياي آزاد واقع است، با آب انجام دهيم، ارتفاع ستون يمتر 2000اردكان كه در ارتفاع تقريبي 

kgشود؟ ( آب چند متر مي Ng
kgm

  31000 آب )و10
1( 800 
2 (8 
3 (200 
4 (2 

Pa ) برابر با1( اگر فشار مخزن .ها در حال تعادل است در شكل زير آب در لوله - 101 412 باشد، در اين 10

Pمتر است؟ (فشار هوا  چند سانتي xصورت  Pa 5
0 Nچگالي آب  ،10 kgg

kg m
 310 است.) و1000

1( /0 5
2( 50 
3 (100 
4 (10 

   
اگر مساحت چرخانيم. صورت ساعتگرد مي به Aدرجه حول نقطة  60را به اندازة  قائم ة، لولزير در شكل - 102

شود؟ كند، چند نيوتون مي لوله وارد مي تهنيرويي كه مايع به باشد، اندازة  cm21لوله ته
)Ng

kg
 /gو  10

cm
 313 جيــوه 6(

1( /5 1
2( /10 2
3 (/3 4
4 (/6 8

محل انجام محاسبات

100

80

2
h(km)

P(kPa)



g/
cm

 2 31 36

g/
cm

 1 313 6

cm1
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16: ةصفحاختصاصي  پاية دهم تجربياسفند 3زمون آ -) 5پروژة (

گاز

h

فشالايرسنج

g/
cm

  30 8

cm10

گاز مخزن

ج�وه

cm25
cm8

h ?� �

g/A
cm

  6 8 3

g/B
cm

  3 4 3

h. مايع در حال تعادل است و دهد متر جيوه نشان مي ميلي 2در شكل زير، فشارسنج، فشار مخزن گاز را  - 103

)gمتر است؟  چند سانتي / )
cm

 313 جيــوه 6  
1( 68 
2( /6 8
3 (34 
4 (/3 4

آبي متصل شده و ساكن همسان توسط نخ به كف ظرف پر از سبك چهار كرة توخالي زير، در شكل - 104
درستي مقايسه شده است؟  ها در كدام گزينه به نيروي شناوري وارد بر آناندازة  هستند.

1( A B C D  
2( A B C D  
3 (D C B A  
4 (D C A B  

سنج براي مقايسة اي ريخته و از يك چگالي هاي جداگانه را در ظرف Bو  Aهاي مساوي از دو مايع  جرم - 105
نيروي ،فرو رود Aتر از مايع  بيش Bسنج در مايع  كنيم. اگر دستگاه چگالي ها استفاده مي چگالي آن

نسبت به B........... و حجم كل مايع  Aنسبت به مايع  Bسنج از طرف مايع  شناوري وارد بر چگالي
.............. است. Aمايع حجم كل 

تر برابر ـ كم) 4  تر  تر ـ كم بيش) 3  تر  برابر ـ بيش )2  تر  تر ـ بيش بيش )1
اي قرار دارد و حجم آب داخل آن دهد كه روي يك ترازوي عقربه ظرفي محتوي آب را نشان مي زير،شكل  - 106

cm3120 تغيير حجم آب در اين حالت بريم. طور كامل در آب فرو مي به است. جسمي را توسط نخي

cm325 كند؟  تغيير مي و چگونه نوخواهد شد. عدد ترازو چند نيوت)Ng
kg

 10 ،g
cm

 و 31 آب

)شود. آب از ظرف سرريز نمي
كاهش ،25 )1
2( /0 افزايش ،25
3 (/0 كاهش ،25
افزايش ،25) 4

فلز را كامالً وارد ظرف آبي قطعه را به انتهاي نيروسنجي متصل كرده و g27ر، به جرم پقطعه فلزي تو - 107
/كنيم. در اين حالت نيروسنج عدد  مي N0 هد. اگر اين قطعه را كامالً درون مايعي بهد  را نشان مي 12

/gچگالي 
cm30 دهد؟  نشان ميتون وبرحسب نيببريم، در اين حالت، نيروسنج چه عددي را  فرو 8

kg N( , g )
kgm

  آب 31000 10

1( /0 12   2( /0 15   3 (/0 1   4 (/0 16
متر است؟ چند سانتي hباشد، ارتفاع  cmHg23 با اي مخزن گاز معادل اگر فشار پيمانه زير،در شكل  - 108

)g/
cm

 313 جيــوه 6 ،A
g/

cm
  36 Bو  8

g/
cm

  33 ).هستنددر حال تعادل  ها و مايع 4
1( 48 
2( 3 
3 (12 
4 (10 

محل انجام محاسبات
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17: حةصف                                   اختصاصي پاية دهم تجربي        اسفند 3زمون آ -) 5پروژة (

B

20/2cm

cm40/8

A

cm7

ج�وه

آب
آب

}

}}
}

cm40

لايروغن

آب

cm20

cm20
cm40

cm40

A B

ρ3

A

B

A

B
C

kgبرابر چگالي آب ،cmHg75اگر فشار هواي محيط برابر  زير،در شكل  - 109
m31000 و چگالي جيوه

kg
m313600 مخزن  گاز اي فشار پيمانه ،باشدB  ًبرابر با كدام گزينه است؟ تقريبا)Ng

kg
 ها و مايع 10

باشند.) در حال تعادل مي
1( cmHg67
2( kPa8
3 (cmHg8
4 (kPa11

شكل،Uاست و در لولة  cm2100و  cm2300ترتيب  به Bو  Aهاي  در شكل زير، سطح مقطع لوله - 110
ريزيم تا اين ميروغن قدر  آن A. در لولة دتعادل قرار دارن حال به 3 فرضي مايع نامعلومو  روغن ،آب

روغنريزد؟ (چگالي آب و  به بيرون مي Bاز لولة  3از مايع صورت چند گرم  ر شود. در اينپ لوله كامالً

gترتيب به
cm31  وg/

cm30 است.) 8

1( 480  2( 640 
3 (320   4( 240 

است. اگر Pبرابر با  Bو  Aدر ظرف زير كه تا نيمه آب ريخته شده است، اختالف فشار دو نقطة  - 111
شود؟ مي Pرابر شود، اختالف فشار همان دو نقطه چند برابر ب 2ارتفاع آب موجود در ظرف 

1( 4   2( 1
2

3 (2   4 (1 
جيوه دارد؟ (چگالي آب و جيوه به cmHg5برابر با  متر، فشاري چه ارتفاعي از ستون آب برحسب سانتي - 112

gترتيب  g/
cm cm3 313 6 است.) و1

1( /3 42( /6 83 (34   4 (68 

Ngمتر چند پاسكال است؟ ( 60ال و پايين يك ساختمان بلند با ارتفاع اختالف فشار هواي با - 113
kg

 و 10

kgثابت و برابر با چگالي هوا را
m31 (.در نظر بگيريد

 6000) 4   600) 3   60 )2صفر )1
را در يك مايع در حال تعادل در نظر بگيريد. اگر اختالف فشار Cو  A ،Bنقطة  3زير، شكلمطابق  - 114

برابر Cو  Bو بين دو نقطة  Pبرابر با  Cو  Aو بين دو نقطة  Pبرابر با  Bو  Aبين دو نقطة 
P ؟باشد، كدام گزينه صحيح است

1( P P P     

2( P P P     

3( P P P     

4( P P P     

موازي -)1فيزيك (

محل انجام محاسبات

دقيقه 35
  

هاي فيزيكي مواد ويژگي
ها فشار در شاره

78تا  70هاي  صفحه

كانون برنامة از هاآن مدرسة برنامة كه استي آموزاندانش مخصوص هاسوال نيا به دادن پاسخ: توجه
 .اندندادهپاسخيعادتسواالبهواستترعقب

o
.i
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18: ةصفحاختصاصي  پاية دهم تجربياسفند 3زمون آ -) 5پروژة (

(1) (2)

h cm3 10

h cm2 15

? 3

g
cm

 1 32

g/
cm

 2 31 2

(p )

h(m)
200

/  521 61 10

/  51 01 10

متري50دهد. فشار ناشي از مايع در عمق  عمق يك مايع را نشان مي برحسبفشار كل  زير،نمودار  - 115

N(gپاسكال كدام است؟ برحسب كيلو )
kg

 10

1( /51 5
2( 515 
3 (/61 6
4 (616 

است. فشار كل در عمق cmHg84برابر با  چگالي متري از يك مايع ساكن به  3فشار كل در عمق  - 116
/7 است.) cmHg75متر جيوه است؟ (فشار هوا  متري از اين مايع برابر چند سانتي 5

1( /91 5   2( /97 5   3 (90   4 (/88 5
متري اقيانوس به آرامي در حركت است. اندازة نيرويي كه از بيرون بر دريچة 90يك زيردريايي در عمق  - 117

؟شود، چند كيلونيوتون است وارد مي cm60شكل اين زيردريايي به شعاع  اي  دايره

)g ،P Pa
cm

 
5

31   ،آب10  Ngو  3
kg

10(

1(9720   2(97200   3( 1080  4( 10800   
نصف شود، بعد از ايجاد تعادل، 2اند. اگر ارتفاع مايع با چگالي  ها در حال تعادل در شكل زير مايع - 118

؟آيد شكل به چه صورتي درمي Uها در لولة  وضعيت مايع

1( 

cm

cm

cm

5

0/50/5

2( 
cm

cm
1

5

3( 4( 
ها ها و مساحت كف ظرف ريزيم. جرم ظرف كيلوگرم مايع يكسان مي m شكل زير،دو ظرف  يك ازهر  در - 119

و فشار ناشي از مايع دهد، ي را نشان ميتر ترتيب از راست به چپ كدام ترازو عدد بيش باشند. به برابر مي
تر است؟ در كف كدام ظرف بيش

در كف هر دو ظرف برابر است. ردهند و فشا مي نساني نشاهر دو ترازو عدد يك )1
2( ,1 1
3 (,2 1
2دهند،  هر دو ترازو عدد يكساني نشان مي) 4

gچند 3اند. چگالي مايع  مطابق شكل زير در حال تعادل سه مايع مخلوط نشدني - 120
cm3است؟

1( /0 6
2( /1 5
3 (/0 8
4 (/1 33

محل انجام محاسبات

g/
cm

 2 31 36

g/
cm

 1 313 6

cm1

P(Pa) 

h(m) 
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19: حةصف                                   اختصاصي پاية دهم تجربي        اسفند 3زمون آ -) 5پروژة (

40 cm

گاز

h

فشالايرسنج

g/
cm

  30 8

cm100
cm75

A

خأل

ج�وه

P Pa  4
1 12 10

g
cm

 آب 31 g
cm

 آب 31

x(1) مخزن

(2) مخزن

15
0c

m

گرم از مايعي با چگالي 640باشد. اگر  مي cm220و  cm25ترتيب در شكل زير، سطح مقطع قسمت پايين و باالي ظرف به - 121
g/

cm30 N(gدرون ظرف بريزيم، بعد از ايجاد تعادل فشار ناشي از مايع در كف ظرف چند پاسكال است؟  8 )
kg

 10

1( 2400   
2( 3200 
3 (5600   
4 (2100 

در ظرفطوري كه ارتفاع مجموعة دو مايع  ايم به ريختهرا  Bو  Aدرون ظرفي دو مايع مخلوط نشدني  - 122
/رابر بمتر است. اگر فشار كل در كف ظرف  سانتي 40معادل  cmHg81 در Aارتفاع مايع باشد،  5

/gترتيب برابر  و جيوه بهB، مايع Aمتر است؟ (چگالي مايع  ظرف چند سانتي
cm30 68 ،g/

cm32 72 

/g و
cm313 است.) cmHg75با و فشار هوا در محل برابر  6

1( 15   2( 10   3 (25   4 (30 
نمودار فشار هوا برحسب ارتفاع از سطح درياي آزاد مطابق شكل زير است. اگر آزمايش توريچلي را در شهر - 123

متري از سطح درياي آزاد واقع است، با آب انجام دهيم، ارتفاع ستون 2000اردكان كه در ارتفاع تقريبي 

kgشود؟ ( آب چند متر مي Ng
kgm

  31000 آب )و10

1( 800 
2 (8 
3 (200 
4 (2 

Pa) برابر با 1ها در حال تعادل است. اگر فشار مخزن ( در شكل زير آب در لوله - 124 412 اشد، در اينب 10

Pمتر است؟ (فشار هوا  چند سانتي xصورت  Pa 5
0 N، چگالي آب 10 kgg

kg m
 310 است.) و1000

1( /0 5
2( 50 
3 (100 
4 (10 

  

چرخانيم. اگر مساحت صورت ساعتگرد مي به Aدرجه حول نقطة  60در شكل زير، لولة قائم را به اندازة  - 125
شود؟ كند، چند نيوتون مي باشد، اندازة نيرويي كه مايع به ته لوله وارد مي cm21ته لوله

)Ng
kg

 /gو  10
cm

 313 جيــوه 6(
1( /5 1
2( /10 2   
3 (/3 4
4 (/6 8

hدر حال تعادل است. دهد و مايع  متر جيوه نشان مي ميلي 2در شكل زير، فشارسنج، فشار مخزن گاز را  - 126

)gمتر است؟  چند سانتي / )
cm

 313 جيــوه 6
1( 68 
2( /6 8
3 (34  
4 (/3 4

محل انجام محاسبات

100

80

2
h(km)

P(kPa)
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20: ةصفحاختصاصي  پاية دهم تجربياسفند 3زمون آ -) 5پروژة (

B

20/2cm

cm40/8

A

cm7

ج�وه

آب
آب

}

}}
}

cm40

لايروغن

آب

cm20

cm20
cm40

cm40

A B

ρ3

cm10

گاز مخزن

ج�وه

cm25
cm8

h ?� �

g/A
cm

  6 8 3

g/B
cm

  3 4 3

BA

C D

ρ1

ρ
2

متر است؟ چند سانتي hباشد، ارتفاع  cmHg23زن گاز معادل با اي مخ در شكل زير، اگر فشار پيمانه - 127

)g/
cm

 313 جيــوه 6 ،A
g/

cm
  36 Bو  8

g/
cm

  33 ها در حال تعادل هستند.) و مايع 4

1( 48  
2( 3 
3 (12 
4 (10 

اگر .رندشكل در حال تعادل قرار دا Uدرون يك لولة  2و 1هاي  دو مايع با چگالي زيردر شكل  - 128
تواند اختالف فشار گزارش شده باشد، كدام گزينه مي Pa100 برابر Bو  Aاختالف فشار دو نقطة  اندازة

D Cو  Cبين دو نقطة  D(P P ) برحسب پاسكال باشد؟
1( 120
2( 120 
3 (80
4 (80 

kgچگالي آب برابر ،cmHg75در شكل زير، اگر فشار هواي محيط برابر  - 129
m31000 و چگالي جيوه

kg
m313600 اي گاز مخزن  باشد، فشار پيمانهB ) تقريباً برابر با كدام گزينه است؟Ng

kg
 ها و مايع 10

باشند.) در حال تعادل مي
1( cmHg67
2( kPa8
3 (cmHg8
4 (kPa11

شكل،Uلة است و در لو cm2100و cm2300ترتيب بهBو  Aهاي در شكل زير، سطح مقطع لوله - 130
ريزيم تا اين قدر روغن مي آن Aبه حال تعادل قرار دارند. در لولة  3 فرضي آب، روغن و مايع نامعلوم
ريزد؟ (چگالي آب و روغن به بيرون مي Bلولة از  3صورت چند گرم از مايع  لوله كامالً پر شود. در اين

gترتيب به
cm31  وg/

cm30 است.) 8

1( 480
2( 640 
3 (320 
4 (240 

محل انجام محاسبات

www.Kanoon.ir



21: ةصفحپاية دهم  تجربي اختصاصياسفند 3 زمونآ –) 5پروژة (

.................. تواند نمي هر اندام لنفي كه .................. است، - 131
باشد.  ينيدر دوران جن يخون يها اختهنوع از ي نيشتريب ديمحل تول -دهيد بيآس يخون يها اختهي بي) محل تخر1
موثر باشد. زا بيمارياز عوامل  لنف ةيغل، در تصفب ريز يِلنف يها همانند گره -) متصل به رودة كور2
باب با كبد در ارتباط باشد. اهرگيس قياز طر -در ناحيه شكمي چپ يلنف ي) در مجاورت مجرا3
 .دينما هيتخل نيريز اهرگيس گ به بزر ماًيلنف را مستق -قلب يكي) در نزد4

 نمودن جملة زير مناسب است؟ كدام عبارت، براي كامل - 132
 »شود. منجر به ..................  تواند نمين، .................. در انسا«
نيتيتروپويترشح ار شيافزا -وستهيناپ يها رگيدر مو ژنيغلظت اكس مدت يكاهش طوالن )1
هاي فشاري تحريك مستقيم گيرنده - افزايش فشار خون در گردش ششي )2
مركز عصبي ارسال پيام عصبي به نوعي - كاهش غلظت اكسيژن خون )3
توليد لنف افزايش - فعاليت ورزشي )4

صحيح است؟ هموارهدر گردش خون عمومي، انسان هاي بدن  ترين رگ كوچك درباره چند مورد - 133
 كنند. نوعي صافي مولكولي ايجاد مي ،ينيپروتئ يها از رشته يا به كمك شبكه -الف
 آن است. فشار اسمزي خون، در بخش ابتدايي آن بيشتر از بخش انتهايي -ب
كند. هاي كوچك، جريان خون آن را تنظيم مي تغيير قطر سرخرگ -ج
 كنند. طرفه مي هايي هستند كه جريان خون را يك داراي دريچه -د
1 (1  2 (2  3 (3   4 (4 

؟است صحيحدرباره كليه يك فرد سالم كدام گزينه عبارت  - 134
كند. خوردة نزديك عبور مي ويرگي اطراف لولة پيچاز درون شبكة م، رانوابقرمز موجود در سرخرگ  ةويچگ هر) 1
شود. در كالفك، خون از طريق يك سرخرگ وارد و توسط يك سياهرگ خارج مي) 2
آيند. ايستايي پديد مي خوردن هم ها، در نتيجة برهم ) همة بيماري3
 تواند در مجاورت لگنچه قرار گيرد. بخش قشري مي )4

تكميل مي كند؟ رستيدنارا به كدام گزينه عبارت زير  - 135
»است. .................. قطعاً .................. كننده از كلية انسان كه هر عامل محافظت«
هاي ويژة فشار رواني كننده هورمون در حالت نوعي غده ترشحدر حفاظت از نقش  فاقد -شود مي ها به كليه  مانع از نفوذ ميكروب) 1
بافت خوددر اي  ماده زمينه كالژنترشح  ييتوانا واجد -نقش دارد ها در برابر ميكروب هاي كليه ياخته) در حفاظت از 2
 توليدكنندة هورمون اريتروپويتين بافتفاقد تماس مستقيم با   -) دربرابر فشارهاي مكانيكي واردشده، موثر است3
 خودهاي  مويرگ اد درورود و خروج موتنظيم شديد  واجد -كند ها نقش ايفا مي ) در حفظ موقعيت كليه4

كند؟ تكميل مي نادرستيرا به  زيرعبارت  گزينهكدام  - 136
».................. ،كالفك كليه انسان شبكة مويرگي..................  شبكة مويرگي در«
درصد شود. 45تر از  هاي خوني ممكن است بيش درصد حجمي ياخته -همانند مغز استخوان،) 1
د.نكن زياد شبكة مويرگي را احاطه مياي  دو رگ با بافت ماهيچه -همانند ي،ماهآبشش  )2
شود. تنظيم مي يا روده يعصب يها شبكه رساني توسط ميزان خون -برخالف كبد،) 3
شود. خون تيره وارد و خون روشن خارج مي -برخالف ،ها كبحبا) 4

چقدرايد و  گذاري، به ساعات مطالعه خود در هر درس و ميزان تسلطي كه در هر درس داريد توجه كنيد. ابتدا ببينيد چند ساعت درس خوانده براي هدف
گذاري كنيد. آزمون را بلد هستيد، سپس هدف اين مبحث  

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1شناسي ( زيستهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
بوده است؟ 10ن قبل چند از عملكرد شما در آزمو

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

دقيقه 20عادي - )1شناسي ( زيست
/ تنظيمبدن گردش مواد در

اسمزي و دفع مواد زائد
تا ها رگاز ابتداي  4فصل 

تا پايان 5پايان فصل و فصل 
ها ايستايي كليه هم
83تا  64هاي  صفحه
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22: ةصفحپاية دهم  تجربي اختصاصياسفند 3 زمونآ –) 5پروژة (

د؟اي دار  دارد، چه مشخصههاي مختلف بدن  خون را به سمت بافتايي هدايت تواني كه در انسان، هر رگ - 137
است. خودبافت پوششي در ديوارة  هاي ياختهيك اليه از  داراي )1
 متر جيوه است. ميلي 80و كمينه  120) داراي فشار بيشينه 2
.داردهاي صاف حلقوي فراوان  ماهيچه ،خودديوارة  در )3
طور پيوسته جريان دارد. واره خون به، هم در درون آن )4

؟است درستنا ،شود خون تيره پس از ورود به قلب، از آن خارج مي در آن داري كه عبارت، دربارة هر جانور مهرهكدام  - 138
 .كند يآن عبور م يِا بار از قلب دو حفره كي بار گردش در بدن، كيخون، ضمن  )1
، فضايي شكل گرفته است.آن بدنگوارش و ديوارة داخلي  بين بخش خارجي دستگاه )2
فراهم است. ي در بدن آنو مواد دفع افتهيگوارش  يمخلوط شدن غذا بدونغذا  ةطرف كي انيامكان جر )3
برقرار شود. آن اي از هواي تازه در مجاورت سطح تنفسي شود جريان پيوسته كه باعث مي استي كارساز و داراي ) 4

كند؟ كميل ميچند مورد عبارت زير را به درستي ت - 139
»قطعاً .................. كند، كليه عبور مي كه از ناف..................  هر«
در تشكيل شبكه مويرگي درون كليه نقش دارد. -رگي -الف
 هاي اصلي بافت عصبي است. متشكل از ياخته -عصبي -ب
هاي االستيك در اليه مياني خود است. واجد رشته -رگي -ج
در خروج ادرار از كليه نقش دارد. -راريمجراي اد -د
1 (1  2 (2  3 (3   4 (4 

كند؟  كامل مي درستينا  كدام گزينه عبارت زير را به - 140
..................» كهاست  در اين..................  دارند با.................. هاي سفيدي كه  يك فرد بالغ، وجه مشترك همة گويچهدر «
گيرند. از يك نوع ياختة بنيادي منشأ مي -ها مونوسيت -قسمتي وهستة د )1
دارند. ها لنفوسيت ي نسبت بهتر اندازة كوچك -ها بازوفيل -هاي روشن دانه )2
.شوندبدن پراكنده  مختلفي ها در بافتتوانند  مي -ها نوتروفيل -هستة تكي) 3
ها، دفاع از بدن در برابر عوامل خارجي است. نقش اصلي آن - ها نوتروفيل -ياخته بدون دانه ميان  )4

صحيح است؟ ،كدام گزينه درباره هر سرخرگ متصل به گلومرول - 141
د.شو يم دهيگرد د همواره ،يدر برش عرضد و كن يطرفه م كيحركت خون را  جهت كه استدر طول خود  چهيدرداراي ) 1
 ي قرمز آن، زياد است.ها ه هموگلوبين گويچهقطعاً داراي خوني است كه ميزان يون هيدروژن متصل شده ب) 2
كند. ايجاد مي را اي اندك يوندي و ماهيچهپ ي با اليةهاي مويرگي، رگ پس از تبادل مواد غذايي در شبكه) 3
هاي كليه قرار دارد. لپ كليه قابل مشاهده است كه دردر قسمتي از  )4

  .................. تواند ينم..................  در بدن انسان، - 142
اي شود. توقف جريان توده باعث -برابر بودن فشار تراوشي و اسمزي )1
 منجر به بروز ادم شود. -كاهش آلبومين خونها همانند  ) تنگي سياهرگ2
سبب ابتال به خيز شود. - افزايش مصرف مايعاتبرخالف ) مصرف غذاهاي شور 3
ها باشد. هاي اسكلتي مجاور آن بسته به انقباض ماهيچهفقط وا -كبوتري هاي النه باز و بسته شدن دريچه) 4

شود، مشخصة اين جانور كدام است؟ سامانة گردش خون بسته، تمامي تبادالت گازي از طريق پوست انجام مي بدن نوعي جانور دارايدر  - 143
كند. بار گردش در بدن، دوبار از قلب عبور مي ، خون ضمن يكهمانند قورباغه) 1
.شود يم ليمعده تشك ياز بخش عقب است كه سنگدان، داراي خوار دانه گانپرندهمانند ) 2
آيد. به دست مي بدن، از گازهاي محلول در آب هاي ، اكسيژن مورد نياز ياختهماهيهمانند ) 3
ها نقش مهمي دارد. ز آنا CO2 هاي بدن و دوركردن در رساندن اكسيژن به ياخته موادش برخالف ملخ، دستگاه گرد) 4

است؟ نادرست مقابلكدام گزينه در مورد تصوير  - 144
1 (A قرار دارد. سالم بدن انسان يها زهيگُرد يدر ابتدا ونيليبه تعداد حدود دو م
2( B  لوله هنله ادامه دارد. يقرار دارد و تا ابتدا هيكل يدر بخش قشر
رفه است.ط به صورت يك  D به سمت Aجهت جريان مواد از  )3
.ها نيست شكيل ادرار نقش دارد و جز گرديزهدر ت Cبخش  )4

كند؟ عبارت زير را به درستي كامل ميكدام گزينه  - 145
».................. شود كه  ديده مي در شكل مقابل، ..................«
.گيرد ها را در بر مي ني و گردههاي خو از تأثير ترومبين بر فيبرينوژن ايجاد شده و ياخته -هاي پروتئيني رشته) 1
 .رود ريب آنان تنها به مغز استخوان ميپس از تخ آزاد شدهآهن  -هاي خوني ياخته) 2
.اند تر هاي خون كوچك باشند و از گويچه مي دار رنگ و هسته بي -اي قطعات ياخته) 3
 اند. در انسان كروي و از يك طرف حالت فرورفته به خود گرفته -هاي خوني ) ياخته4
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؟استصحيح   ماهيگردش خون كدام گزينه در مورد   - 146
.استيكسان آن نوع رگ ورودي و خروجي به دستگاه تنفسي ) 1
.تواند خون تيره يا روشن داشته باشد سرخرگ همانند سياهرگ مي) 2
 ) كيفيت خون ورودي و خروجي به قلب از لحاظ ميزان گازها يكسان نيست.3
.هليز قلب قرار دارد و جهت جريان خون يك طرفه مي باشد) بطن قلب باالتر از د4

؟است  بيان شدهدرستي  به در مورد كليه انسانكدام گزينه  - 147
قرار گرفته است. يزنايباالتر از م هيسرخرگ كل ه،ي) در ناف كل1
 شود. سرخرگ وابران برخالف سرخرگ آوران، به سياهرگ ختم نمي) 2
خواهد شد. ليد شده در كليه افزودهوت ادرار رمقدا بر ،عرق با افزايش ميزان) 3
ند.نك اي كليه، خون را از كليه خارج ميه انشعابات سياهرگي پس از گذشتن از ستون) 4

؟هاي انسان صحيح است شكل درون كليه درباره هر ساختار قيفيچند مورد  - 148
كند. ادرار توليد شده را دريافت مي )الف
قرار دارد. هاي كليه در درون يكي از لپ )ب
شوند. مانند مي وجود در آن، وارد ساختارهاي لولهمواد م )ج
هاي خوني در درون محفظة خود است. اي از مويرگ داراي شبكه )د
1 (1  2 (2  3 (3   4 (4 

.................. نيستاسيد، ممكن  منابع جانوري آهن و فوليك - 149
 باشند. نيز B12) منبع ويتامين 1
 هاي قرمز باشند. ) در جنين انسان محل توليد گويچه2
هاي قرمز را تنظيم كنند. ) در انسان بالغ با ترشح هورموني، ميزان توليد گويچه3
.كندها استفاده  ي، در ساخت مجدد آنهاي خون از آهن آزاد شده طي تخريب ياخته ،) در انسان بالغ4

هاي خوني كدام گزينه صحيح است؟ در مويرگ در ارتباط با مسيرهاي تبادل مواد - 150
) براي عبور مولكوهاي آب بيش از يك روش وجود دارد.1
 شود. مي ارداي به مويرگ و ) اوره تنها براساس جريان توده2
ند.وش خارج مي  ) آمينواسيدها همانند گلوكز با صرف انرژي از ديوارة مويرگ3
شود. هاي پوششي، وارد خوناب مي راني ياخته و سپس برونبري  ) هموگلوبين ابتدا با درون4

.................. تواند نمي هر اندام لنفي كه .................. است، - 151
.باشد  ينيدر دوران جن يخون يها اختهينوع از  نيشتريب ديمحل تول -دهيد بيآس يخون يها اختهي بي) محل تخر1
موثر باشد. زا بيمارياز عوامل  لنف ةيبغل، در تصف ريز يِلنف يها همانند گره -) متصل به رودة كور2
باب با كبد در ارتباط باشد. اهرگيس قياز طر -در ناحيه شكمي چپ يلنف ي) در مجاورت مجرا3
 .دينما هيتخل نيريز اهرگيس گ به بزر مايلنف را مستق -قلب يكي) در نزد4

 است؟ مناسبنمودن جملة زير  رت، براي كاملكدام عبا - 152
 »شود. منجر به .................. مي تواند نميدر انسان، .................. «
نيتيتروپويترشح ار شيافزا -وستهيناپ يها رگيدر مو ژنيغلظت اكس مدت يكاهش طوالن )1
هاي فشاري تحريك مستقيم گيرنده - افزايش فشار خون در گردش ششي )2
مركز عصبينوعي ارسال پيام عصبي به  - كاهش غلظت اكسيژن خون )3
توليد لنف افزايش - فعاليت ورزشي )4

(بـهخون انسان، درسـت اسـت؟   موجود در  ي»ها ياخته ينتر بيش« و» ن هستهوو بد رنگ يب يا اختهيقطعات « در مورد ،گزينهكدام  - 153
ترتيب از راست به چپ)

فاقد دنا درون هستة خود -واجد توانايي ترشح آنزيم) 1
در ميان ياختة خود يهاي دانه واجد -هاي بزرگ پر از تركيبات فعال واجد دانه) 2
خون pHكنندة  حاوي پروتئين تنظيم -جلوگيري از هدر رفتن خون به چند طريق) 3
در خون CO2درصد گاز  70در انتقال نقش  -ها اي مگاكاريوسيت اختهي قطعه شدن بخش ميان حاصل قطعه) 4

دقيقه 20موازي - )1شناسي ( زيست
بدن گردش مواد در

تا ها رگاز ابتداي  4فصل 
پايان فصل

78تا  64هاي  صفحه

كانون برنامة از ها آن مدرسة برنامة كه استي آموزان دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه
 .اند ندادهپاسخيعادتسواالبهواستترعقب
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؟نداردها مطابقت  هاي موثر در تنظيم دستگاه گردش خون و فعاليت آن كدام گزينه با بخش - 154
بافتهاي  دايي مويرگانقباض بنداره ابت :انيدراز فعاليت زياد آنزيم كربنيكهمزمان با ) 1
خاص طيدر شرا ژنياكس و يبدن به مواد مغذ ازين نيتأمهمكاري مراكز مغزي: ) 2
 ) ترشح نوعي هورمون از غدة فوق كليه: افزايش فشار خون سرخرگي3
) ورود كلسيم به مايعات بدن: كاهش فشار خون سرخرگي4

صحيح است؟ عمومي، همواره هاي بدن انسان در گردش خون ترين رگ چند مورد درباره كوچك - 155
كنند. نوعي صافي مولكولي ايجاد مي ،ينيپروتئ يها از رشته يا به كمك شبكه )الف
 فشار اسمزي خون، در بخش ابتدايي آن بيشتر از بخش انتهايي آن است. )ب
كند. هاي كوچك، جريان خون آن را تنظيم مي تغيير قطر سرخرگ )ج
 كنند. طرفه مي يان خون را يكهايي هستند كه جر داراي دريچه )د
1 (1  2 (2  3 (3   4 (4 

كدام گزينه، براي تكميل عبارت زير مناسب است؟ - 156
»حتم .................. طور دارد، به..................  در هر جانوري كه«
وجود ندارد.هاي بدن با محيط  ياختهجهت ارتباط   ساختارهاي تنفسي ويژه -) گردش خون باز1
شود. ها ديده مي تبادل مستقيم مواد بين خون و ياخته -دستگاه اختصاصي گردش مواد) 2
قلب داراي بيش از دو حفره است. -گردش خون مضاعف )3
 شود. هاي حيات ديده مي همة ويژگي -گردش خون ساده) 4

اي دارد؟  صههاي مختلف بدن دارد، چه مشخ در انسان، هر رگي كه توانايي هدايت خون را به سمت بافت - 157
بافت پوششي در ديوارة خود است. هاي يك اليه از ياخته داراي )1
 متر جيوه است. ميلي 80و كمينه  120) داراي فشار بيشينه 2
هاي صاف حلقوي فراوان دارد. در ديوارة خود، ماهيچه )3
طور پيوسته جريان دارد. ، همواره خون به در درون آن) 4

؟است نادرست شود، داري كه خون تيره پس از ورود به قلب، از آن خارج مي هر جانور مهرهكدام عبارت، دربارة  - 158
 .كند يآن عبور م يِا بار از قلب دو حفره يك بار گردش در بدن، كيخون، ضمن ) 1
بين بخش خارجي دستگاه گوارش و ديوارة داخلي بدن آن، فضايي شكل گرفته است.) 2
فراهم است. ي در بدن آنو مواد دفع افتهيگوارش  يمخلوط شدن غذا بدون غذا ةطرف كي انيامكان جر) 3
اي از هواي تازه در مجاورت سطح تنفسي آن برقرار شود. شود جريان پيوسته كه باعث مي داراي ساز و كاري است) 4

كند؟  كامل مي نادرستي  كدام گزينه عبارت زير را به - 159
..................»كه است  هاي سفيدي كه .................. دارند با .................. در اين گويچهيك فرد بالغ، وجه مشترك همة در «
گيرند. از يك نوع ياختة بنيادي منشأ مي -ها مونوسيت -هستة دو قسمتي )1
دارند. ها تري نسبت به لنفوسيت اندازة كوچك -ها بازوفيل -هاي روشن دانه )2
.شوندبدن پراكنده  مختلفي ها در بافتتوانند  مي -ها وتروفيلن -هستة تكي) 3
ها، دفاع از بدن در برابر عوامل خارجي است. نقش اصلي آن -ها فيلوائوزين -ياخته بدون دانه ميان  )4

  .................. تواند ينمدر بدن انسان، ..................  - 160
اي شود. وقف جريان تودهباعث ت -برابر بودن فشار تراوشي و اسمزي )1
 منجر به بروز ادم شود. -كاهش آلبومين خونها همانند  ) تنگي سياهرگ2
سبب ابتال به خيز شود. -افزايش مصرف مايعاتبرخالف ) مصرف غذاهاي شور 3
ها باشد. هاي اسكلتي مجاور آن فقط وابسته به انقباض ماهيچه -كبوتري هاي النه باز و بسته شدن دريچه) 4

مشخصة اين جانور كدام است؟ شود. گازي از طريق پوست انجام مي بدن نوعي جانور داراي سامانة گردش خون بسته، تمامي تبادالت در - 161
كند. بار گردش در بدن، دوبار از قلب عبور مي همانند قورباغه، خون ضمن يك) 1
.شود يم ليشكمعده ت ياز بخش عقب است كه سنگدان، داراي خوار دانه پرندگانهمانند ) 2
آيد. هاي بدن، از گازهاي محلول در آب به دست مي همانند ماهي، اكسيژن مورد نياز ياخته) 3
ها نقش مهمي دارد. از آن CO2هاي بدن و دوركردن  برخالف ملخ، دستگاه گردش مواد در رساندن اكسيژن به ياخته) 4
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..................توان گفت   هاي خوني مي در مورد برخي از اين رگ اند. ود جاي دادهخ ترين حجم خون را در بيش ،هاي خوني انسان اي از رگ  دسته - 162
باشند. هاي خوني مي در برش عرضي، داراي مقطع گردتري نسبت به ساير رگ) 1
.كنند با داشتن ديواره نازك و جريان خون كند، امكان تبادل مناسب مواد را فراهم مي) 2
تواند از سرعت بازگشت مايعات از بافت به خون بكاهد. ها مي درون آنخون افزايش فشار ) 3
 شود. ها وارد نمي هاي خوني به آن طور مستقيم از شبكة مويرگ خون حاوي اكسيژن به) 4

كند؟ كدام گزينه عبارت زير را به درستي كامل مي - 163
..................» شود كه  يده مشكل مقابل، .................. مشاهدر «
.گيرد ها را در بر مي هاي خوني و گرده از تأثير ترومبين بر فيبرينوژن ايجاد شده و ياخته -هاي پروتئيني ) رشته1
 .رود ريب آنان تنها به مغز استخوان ميپس از تخ آزاد شدهآهن  -هاي خوني ) ياخته2
.اندتر  هاي خون كوچك شند و از گويچهبا مي دار رنگ و هسته بي -اي ) قطعات ياخته3
 اند. در انسان كروي و از يك طرف حالت فرورفته به خود گرفته -هاي خوني ) ياخته4

، ..................وجود داردترين ..................  در جانوري كه ساده - 164
داده است.ها رخ  كامل بطن ييجدا -داران تنفسي مهره هاي اندام ساختار در )1
در مسير تبادل گازهاي تنفسي، فقط يك اليه ياختة پوششي وجود دارد. -نوع آبشش) 2
 كنند. جايي مواد در اين سامانة كمك مي به جابه ها گروهي از ياخته -ه گردش مواد) سامان3
كنند. هاي پشتي خون تيره را به پنج جفت قلب كمكي وارد مي رگ -سامانة گردش خون بسته) 4

؟استصحيح  ها ماهيگردش خون در مورد  كدام گزينه - 165
.استيكسان آن نوع رگ ورودي و خروجي به دستگاه تنفسي ) 1
.سرخرگ همانند سياهرگ مي تواند خون تيره يا روشن داشته باشد) 2
 ) كيفيت خون ورودي و خروجي به قلب از لحاظ ميزان گازها يكسان نيست.3
.د و جهت جريان خون يك طرفه مي باشد) بطن قلب باالتر از دهليز قلب قرار دار4

كند؟ درستي تكميل مي كدام گزينه، جملة زير را به - 166
».................. توانند  نميشوند، هيچگاه  اي وارد مي هاي خوني به مايع بين ياخته مويرگ .................. در انسان، موادي كه از طريق «
زا نقش داشته باشند. ت بدن از عوامل بيماريدر محافظ -هاي پوششي ورود به ياخته) 1
شوند. منتقلهاي پرز روده  دهندة موجود در غشاي ياخته پروتئين انتقال توسط -منافذ پر از آب) 2
شركت كنند. CO2هاي  اسيد در انتقال مولكول هاي كربنيك با توليد مولكول -اي جريان توده) 3
هاي كوچك را گشاد كنند. ، سرخرگها رگهاي صاف ديوارة  با تأثير بر ماهيچه -هاي پوششي غشاي ياخته) 4

؟استپذير  از اتفاقات زير در اين فرد امكان چند موردمشاهدة  ،طور طبيعي است. بهمدت انجام داده  يطوالن ورزشفردي  - 167
Bهاي  افزايش مصرف دو نوع ويتامين از خانوادة ويتامين -الف
نگاره قلب روي منحنيبر  Pتا  Tهاي  ش فاصلة ميان موجافزاي -ب
هاي كبدي اي از ياخته در گروه ويژه ATPهاي  مصرف مولكول كاهش -ج
صفر) 4   3) 3  2) 2  1) 1

 ي ..................هاي بنيادي ميلوئيد ياخته..................  ي لنفوئيديهاي بنياد ياخته - 168
شوند. هاي سفيد بدون دانه مي قطعاً موجب توليد گويچه ـهمانند ) 1
شوند. تبديل مي دار هاي سفيد دانه مايز به گويچهدر اثر ت ـبرخالف ) 2
شوند. خوان ايجاد ميهاي بنيادي مغز است در اثر تقسيم ياخته ـهمانند) 3
دارد. د كه در توليد لخته خون نقشياب هايي تمايز مي به ياخته ـبرخالف ) 4

.................. نيستاسيد، ممكن  منابع جانوري آهن و فوليك - 169
 نيز باشند. B12) منبع ويتامين 1
 هاي قرمز باشند. ) در جنين انسان محل توليد گويچه2
هاي قرمز را تنظيم كنند. با ترشح هورموني، ميزان توليد گويچه ،) در انسان بالغ3
د.ها استفاده كن ي، در ساخت مجدد آنهاي خون از آهن آزاد شده طي تخريب ياخته ،) در انسان بالغ4

هاي خوني كدام گزينه صحيح است؟ در ارتباط با مسيرهاي تبادل مواد در مويرگ - 170
ولكوهاي آب بيش از يك روش وجود دارد.) براي عبور م1
 شود. اي به مويرگ وارد مي ) اوره تنها براساس جريان توده2
ند.شو خارج مي  نرژي از ديوارة مويرگ) آمينواسيدها همانند گلوكز با صرف ا3
شود. هاي پوششي، وارد خوناب مي ياختهاز راني  بري و سپس برون ) هموگلوبين ابتدا با درون4
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سـامانهنشانة ........... تواند  مي ،در يك سيلندر با پيستون متحرك، در فشار ثابت، با كاهش دما ............... و در دماي ثابت، افزايش حجم  - 171
 ).فرايند ثابت است در اين(مقدار مول گاز  .باشد

يابد ـ كاهش فشار كاهش ميسامانه حجم  )2    يابد ـ افزايش فشار  افزايش مي سامانهحجم  )1
يابد ـ افزايش فشار كاهش مي سامانه حجم) 4    يابد ـ كاهش فشار  افزايش ميسامانه حجم ) 3

:جز هب ،استهاي زير صحيح  همة عبارت - 172
در ساختار سوخت سبز و پالستيك سبز حداقل سه نوع اتم وجود دارد.) 1
شوند. هاي كوچكي هستند كه بر پاية مواد گياهي ساخته مي سبز مولكول يها پالستيك) 2
سبز هستند. هاي هايي از سوخت نمونه هاي گياهي اتانول و روغن) 3
گردند. شوند و به طبيعت باز مي كوتاهي تجزيه مينسبتاً زمان  مدت سبز در هاي  پالستيك) 4

 ؟است نادرستعبارت كدام گزينه  - 173
است. با هم برابرو در دما و فشار يكسان حجم يك مول ازگازهاي گوناگون روگادوبراساس قانون آ) 1
يابد. مي كاهش ها ة بين مولكولفاصلبا افزايش فشار در گازها برخالف مايعات ) 2
.همة گازها با يكديگر برابر است يك ليتر از هاي موجود در در دما و فشار يكسان تعداد اتم) 3
.بر مقدار، بايد دما و فشار آن نيز مشخص باشد عالوهبراي توصيف يك نمونه گاز ) 4

O)است؟  نادرست) زير كدام مطلب موازنه نشدهبا توجه به واكنش ( - 174 ,C ,H : g.mol )   116 12 1
C H O (aq) O (g) CO (g) H O(l)  6 12 6 2 2 2 

0/كامل  اكسايشبراي ) 1 گرم گاز اكسيژن مصرف شود. 48يد مول گلوكز با 25
.باشد ميبرابر  با يكديگر مقداري گلوكز اكسايشمصرف شده در واكنش  O2توليد شده و CO2فشار يكسان، حجم گاز  و در دما) 2
ليتر حجم دارد. 130لوكز در شرايط استاندارد بيش از گمول يك گاز حاصل از اكسايش كامل ) 3
است. 6نسبت جرم آب توليد شده به جرم گلوكز مصرف شده در اكسايش كامل گلوكز، همواره برابر با ) 4

؟صحيح است O2و O3هاي زير در ارتباط با گازهاي  چند مورد از عبارت - 175
شود. توليد مي تر انرژي بيشپرتوهايي با  ،اوزونگاز الف) در فرايند جذب پرتوهاي فرابنفش توسط 

شود. مي صنعتياي هواي شهرهاي  قهوهرنگ شود كه موجب  مشاهده مي اي ش دهندهنواك ترپوسفرب) در فرايند توليد اوزون در 
رود. شمار مي اي سمي و خطرناك به به همين دليل اين گاز آالينده ،پذيرتر است پ) گاز اوزون از اكسيژن واكنش

 ري براي مايع شدن دارد.ت شبيتمايل اكسيژن  نسبت به گازت) گاز اوزون 
1 (4   2 (3   3 (2   4 (1 

Oاست؟صحيح  واكنش مقابلدر رابطه با زير  هاي عبارت مورد از چند  - 176 (g) O (g)3 22 3

1برگشت برابر هاي ناپيوندي در محصول واكنش  هاي پيوندي به جفت الكترون الف) نسبت جفت الكترون
است.2

يكي از پيامدهاي آن تخريب اليه اوزون است. ،ب) در صورتي كه تنها واكنش رفت صورت پذيرد
1/جرم مولي محصول واكنش برگشت به جرم مولي محصول واكنش رفت برابر نسبت پ)  است. 5
.شود يابد و چرخه مختل مي ت برگشت رخ دهد غلظت اكسيژن هواكره كاهش مياگر واكنش تنها در جهت) 

1 (1   2 (2   3 (3   4 (4 
خود را افزايش دهيد. 10اي فقط در يك يا دو درس، چند از  سعي كنيد در هر آزمون برنامه  

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1شيمي ( هاي درس گويي به سؤال شروع پاسخلطفاً قبل از 

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

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
آزمون قبل 10چند از  آزمون امروزبراي10گذاري چند ازهدف 

دقيقه 20عادي - ) 1( شيمي

ردپاي گازها در زندگي
از ابتداي شيمي سبز تا 2فصل 

پايان فصل
90تا  74هاي  صفحه

www.Kanoon.ir



27: ةصفحتجربياختصاصي پاية دهم اسفند 3 زمونآ –) 5پروژة (

LL
1

ا�س�ژن: مولولهاي

ه�دلايروژن: مولولهاي

2

/توليد براي  زيرموازنه نشدة طبق واكنش  - 177  2318 06 Hمولكول  10 O2  به چند ليتر هوا در شرايطSTP ) حجم هوا 20%نياز است؟
هد.)د را گاز اكسيژن تشكيل مي

C H OH(l) O (g) CO (g) H O(l)  2 5 2 2 2 
1 (268   2 (/67 2   3 (168   4 (336

0/و فشار 37در دماي ،زير گازهاي  نمونهكدام يك از  - 178 C؟ (دارد تري  اتمسفر حجم بيش 95 , O , N : g.mol   112 16 14(
اكسيد  دي  گرم گاز كربن 10) 1
2 (/  223 01 NOمولكول گاز  10

3 (/0 مول گاز اكسيژن 15
/گاز نيتروژن حاوي) 4  233 01 اتم نيتروژن 10

است؟ ادرستنچند مورد از مطالب زير  - 179
شود. طور مستقيم به خاك تزريق مي عنوان كود به مايع است و به صورت به اتاق و فشار الف) آمونياك در دما

است. H2و N2آمونياك جداسازي آمونياك از گازهاي  ةدر تهي ة هابرهاي عمد ب) يكي از چالش
توان آمونياك را تهيه كرد. گاز نيتروژن و هيدروژن در دما و فشار اتاق مي  نشپ) از واك

است. atm450و فشار  C200هابر، دماي  فرايندت) فشار و دماي بهينه براي 
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4 

؟باشد مينصحيح با توجه به واكنش سوختن زغال سنگ، گاز طبيعي، بنزين و هيدروژن هاي زير  يك از عبارت كدام - 180
اكسيد است. سنگ، گوگرد تري هاي بنزين و زغال غير مشترك هر يك از سوخت ةفراورد) 1
گاز هيدروژن است. هبمتعلق  ،ازاي هر ريال هزينه بابت سوخت آزاد شده به ترين گرماي كم) 2
.كند ترين آالينده را توليد مي ترين و بيش ترتيب كم استفاده از سوخت هيدروژن و زغال سنگ به) 3
.بايد بسوزد ها سنگ نسبت به ساير سوخت تري زغال مقدار بيش ،از سوختن مواد مختلف گرمابراي توليد يك كيلوژول ) 4

Ne)ها در چند گرم نئون است؟  ، برابر شمار اتمSTPليتر گاز كلر در شرايط 56/0هاي كلر در  شمار اتم - 181 g.mol ) 120
1 (1  2 (2  3 (5/0  4 (5/1    

گزينه در مورد اوزون صحيح است؟ كدام - 182
ترين مقدار اوزون را دارا است. شود كه بيش تروپوسفر گفته ميالية مشخصي از  ةوزون به منطقا ) الية1
كنند. هاي اوزون تمام پرتوهاي فرابنفش خورشيد را جذب مي ) مولكول2
اوزون برخالف اكسيژن به حالت گازي وجود دارد. K123در دماي ) 3
ل يا ايزوتوپ اكسيژن است.اوزون دگر شكگاز ) 4

/كه در فشار را ظرف زير - 183 atm2 ديگر مخلوط شده و قرار دارد در نظر بگيريد. اگر پس از باز شدن شير، دو گاز با يك C27و دماي  8
كند؟ (واكنش چه تغييري مي تقريباً افزايش يابد، فشار نهايي گاز C100ي به طور كامل واكنش دهند و دماي گازهاي حاصل به اندازه

g(OH)g(O)g(H(انجام شده به صورت  222  (.است
   يابد. اتمسفر كاهش مي 3/0) 1
يابد. اتمسفر افزايش مي 3/0) 2
يابد. اتمسفر كاهش مي 9/0) 3
يابد. اتمسفر افزايش مي 9/0) 4

......... .»گاز نيتروژن «كند؟  ابل را به درستي تكميل ميي مق كدام گزينه جمله - 184
پذير است. تركيبي بسيار واكنش) 1
باشد. مي NOاي رنگ داراي اكسيد قهوه) 2
سازد. ميرا  2NOوNOدر اثر رعد و برق با اكسيژن هوا تركيب شده و اكسيدهاي) 3
است. 2NOهاي واكنش توليد اوزون تروپوسفري از گاز ) يكي از فرآورده4

كدام عبارت درست است؟ - 185
در نظر گرفته شود. …و  محيطي ، زيستهاي اقتصادي ، اجتماعي هزينه ورده، همةاپايدار به اين معناست كه در مصرف يك فر ) توسعة1
شود. ي توليد يك كاال براي كشور كاهش يابد، اين توسعه سبب رشد واقعي كشور مي كند كه اگر قيمت تمام شده مي پايدار بيان ) توسعة2
ي پايدار هستند. ) مالحظات اجتماعي، اقتصادي و سياسي، سه رأس مثلث توسعه3
)H(گذاري برخي از كشورها بر روي توليد گاز هيدروژن ) سرمايه4 پايدار است. خالف توسعةبر  2

سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.پاسخ دادن به اين -آزمون شاهد(گواه)
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كدام گزينه در مورد فرايند هابر صحيح است؟ - 186
توان مقدار قابل توجهي آمونياك توليد كرد. ، مي STP) در حضور فلز آهن و در شرايط 1
ست.) انجام دادن واكنش در دما و فشارهاي متفاوت براي كسب شرايط بهينه، تنها چالش اين فرايند ا2
د.نشو ها به فراورده تبديل مي دهنده واكنش بهينه و در حضور كاتاليزگر همة ) در دما و فشار3
شوند. صورت مايع خارج مي هيدروژن بهگازنيتروژن و سپس  ابتدا گاز تدريج كاهش دهيم، بعد از آمونياك، ) اگر دماي مخلوط واكنش را به4

هستند؟ نادرست چه تعداد از موارد زير در مورد هيدروژن - 187
ترين عنصر در جهان است. الف) هيدروژن فراوان

سوزد. هاي فسيلي در تركيب با اكسيژن مي ب) هيدروژن مانند سوخت
تر است. بنزين كميك گرم يك گرم هيدروژن برحسب كيلوژول، از  سوخت ازاي ) گرماي آزاد شده بهپ
Hهاي حاصل از سوختن هيدروژن  ) فراوردهت O2  وCO2 باشد. مي

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
؟نيستچند مورد از عبارات زير صحيح  - 188

گيري از ها بتوان كيفيت زندگي را با بهره هايي هستند كه به كمك آن ها در جست وجوي فرايندها و فراورده در شيمي سبز شيميدانالف) 
داد و همزمان از طبيعت محافظت كرد. منابع طبيعي افزايش

دهند. واكنش ميمنيزيم اكسيد يا كلسيم اكسيد  باها و مراكز صنعتي را  اكسيد توليد شده در نيروگاه به مواد معدني، كربن دي CO2ب) براي تبديل 
.آيد دست مي به و دانة روغني و برگ گياه سويا، نيشكر  مانند شاخ) سوخت سبز از پسماندهاي گياهي پ

صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1
ليتر گـاز هيـدروژن آزاد ميلي STP ،896كافي واكنش داده و در شرايط  OH2مطابق واكنش زير با Xگرم از فلز قليايي خاكي 96/0 - 189

Xت؟كدام اس Xكند. فلز  مي H O X(OH) H  2 2 22
1 (140  mol.gCa2 (124  mol.gMg
3 (1587  mol.g/Sr4 (1137  mol.gBa

........... .» ،2NOدر واكنش توليد اوزون تروپوسـفري از گـاز  «؟ كنند ميناز مطالب زير عبارت مقابل را به درستي كامل  مورد (ها)كدام  - 190

) نور خورشيد عاملي مهم براي انجام واكنش است.الف
ب) در شرايط يكسان حجم گازهاي مصرفي با حجم گازهاي توليدي برابر است.

اكسيژن مصرفي است.گازاوزون توليدي دو برابر حجم گاز ) حجم پ
پ) 4  پ -  الف) 3  پ - ب) 2  ب -  الف) 1

  
؟گيرد نميقرار  سبز براي حفاظت از طبيعت هاي شيمي تالش ءزكدام يك از موارد زير ج - 191
به عنوان سوخت هاي گياهي توليد روغن) 1
اكسيد دي دفن كردن كربن) 2
خودرو و سوخت با كيفيت بسيار خوبتوليد ) 3
منيزيم هيدروكسيداز  توليد منيزيم كربنات) 4

:جز بهزير صحيح هستند،  هاي  همة عبارت - 192
) در ساختار سوخت سبز و پالستيك سبز حداقل سه نوع اتم وجود دارد.1
شوند. هاي كوچكي هستند كه بر پاية مواد گياهي ساخته مي هاي سبز مولكول ) پالستيك2
هاي سبز هستند. هايي از سوخت هاي گياهي نمونه ) اتانول و روغن3
گردند. شوند و به طبيعت باز مي ت زمان نسبتاً كوتاهي تجزيه ميهاي سبز در مد  ) پالستيك4

گرم است. اگر اين اتومبيل ساالنه 152تا  133 بين اكسيد به ازاي طي يك كيلومتر مسافت براي ماشيني، انتشار گاز كربن دي گسترة - 193
هاي ديگر واكنش سوختن بنزين كـدام شود؟ فراورده اقل چند ريال هزينة بنزين اين اتومبيل ميحدتقريباً كيلومتر مسافت طي كند،  200
CO2 ،/0(به ازاي توليد هر گرم ؟ است ريال است.) 14شود و قيمت هر گرم بنزين برابر  گرم بنزين مصرف مي 32

1 (H O , CO 2 1360002 (CO , SO 2 136000
3 (H O , CO 2 1200004 (H O , SO 2 2 120000

 از موارد زير صحيح است؟ مورد چند - 194
شود. مي ها ها و آسيب به ريه طوري كه سبب سوزش چشم به ،باشد اي سمي و خطرناك مي آالينده تروپوسفر اليةالف) اوزون در 

.ردي و آبي رنگ هستندجوترتيب ال گازهاي اوزون و اكسيژن در شرايط عادي بهب) 
.اند قابل شارژ برگشت ناپذير هاي باتريي اوزون استراتوسفري و واكنش  واكنش سوختن مواد سوختي برخالف چرخه) پ
ست.ا 4برابر  اكسيد نيتروژن ديتروپوسفري از در واكنش توليد اوزون  مواد موع ضرايبمج) ت

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

دقيقه 20موازي  - ) 1( شيمي

ردپاي گازها در زندگي
از ابتداي شيمي سبز تا 2فصل 

اوزون، دگر شكلي از پايان
اكسيژن در هواكره

81تا  74هاي  صفحه

برنامة از هاآن مدرسة برنامة كهاستيآموزاندانشمخصوصهاسوالنيابهدادنپاسخ:توجه
 .اندنداده پاسخيعادتسواالبهواستترعقبكانون
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؟صحيح است O2و O3هاي زير در ارتباط با گازهاي  چند مورد از عبارت - 195
شود. توليد مي تر انرژي بيشفرايند جذب پرتوهاي فرابنفش توسط گاز اوزون، پرتوهايي با الف) در 

شود. اي هواي شهرهاي صنعتي مي شود كه موجب رنگ قهوه اي مشاهده مي ب) در فرايند توليد اوزون در ترپوسفر واكنش دهنده
رود. شمار مي اي سمي و خطرناك به آالينده پذيرتر است، به همين دليل اين گاز پ) گاز اوزون از اكسيژن واكنش

 تري براي مايع شدن دارد. اكسيژن تمايل بيش ت) گاز اوزون نسبت به گاز
1 (4   2 (3   3 (2   4 (1 

Oاست؟ صحيح اكنش مقابلواي زير در رابطه با ه چند مورد از عبارت - 196 (g) O (g)3 22 3

1هاي ناپيوندي در محصول واكنش برگشت برابر  هاي پيوندي به جفت الكترون الف) نسبت جفت الكترون
است.2

اكنش رفت صورت پذيرد، يكي از پيامدهاي آن تخريب اليه اوزون است.ب) در صورتي كه تنها و
1/پ) نسبت جرم مولي محصول واكنش برگشت به جرم مولي محصول واكنش رفت برابر  است. 5

.شود مختل مي هيابد و چرخ اگر واكنش تنها در جهت برگشت رخ دهد غلظت اكسيژن هواكره كاهش ميت) 
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4 

است؟ درستزير  هاي عبارتچند مورد از  - 197
شود. هاي گوناگون مولكولي يك عنصر گفته مي الف) دگر شكل تنها به شكل

شود. براي گندزدايي ميوه و سبزيجات استفاده مي اوزونب) در صنعت از گاز 
هاي يك عنصر خواص فيزيكي و شيميايي متفاوتي دارند. وتروپلآپ) 

هاي پاييني يك پاالينده است. هاي بااليي هواكره يك آالينده و در بخش ت) گاز اوزون در بخش
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4 

 ؟هستند نادرستهاي زير  عبارت كدام - 198
كنند. يل ميها را به مواد معدني مانند كلسيم كربنات تبد توليد شده در نيروگاه CO2در هواكره، گاز  CO2الف) براي كاهش ردپاي 
هستند. CO2 دفنمحل مناسبي براي  ،هاي فعال نفت هاي قديمي گاز و چاه زمين، ميدان زيردر هاي متخلخل  سنگ ،ب) براساس شيمي سبز

پذيرند. ي زيست تخريبها بعضي از كشورها در پي توليد پالستيك ،نفتي ةتوليد پالستيك با پاي يپ) با توجه به قيمت تمام شدة باال
سو نيست. ت) استفاده از گاز هيدروژن به عنوان سوخت به علت هزينه باال با اهداف توسعه پايدار هم

)ت(، )پ() 4  )ت(و  )پ(، )ب() 3  )ب(، )الف() 2  )پ(، )الف() 1
؟باشد نميهاي زير صحيح  هاي داده شده كدام يك ازگزينه با توجه به معادلة واكنش - 199

Nالف)  (g) O (g) A 2 2
Aب)  O (g) B 2
Bپ)  O (g) A C  2

.شود در حضور نور خورشيد انجام مي» پ«واكنش ) 1
.گيرد در هواكره تنها در هنگام رعد و برق صورت مي» الف«واكنش ) 2
.برابر است» ب«و » الف«مجموع ضرايب مواد در معادلة موازنه شدة واكنش) 3
.شود در هواكره موجب بارش باران اسيدي مي Bاي رنگ  حضور گاز قهوه) 4

؟باشد ميهاي زير با توجه به واكنش سوختن زغال سنگ، گاز طبيعي، بنزين و هيدروژن صحيح ن يك از عبارت كدام - 200
اكسيد است. سنگ، گوگرد تري ين و زغالهاي بنز ) فراوردة غير مشترك هر يك از سوخت1
متعلق به گاز هيدروژن است. ،ازاي هر ريال هزينه بابت سوخت ترين گرماي آزاد شده به ) كم2
.كند ترين آالينده را توليد مي ترين و بيش سنگ كم استفاده از سوخت هيدروژن و زغال) 3
ها بايد بسوزد. سنگ نسبت به ساير سوخت تري زغال مقدار بيش از سوختن مواد مختلف، گرما) براي توليد يك كيلوژول 4

......... .»گاز نيتروژن «كند؟  ي مقابل را به درستي تكميل مي كدام گزينه جمله - 201
پذير است. تركيبي بسيار واكنش) 1
باشد. مي NOاي رنگ داراي اكسيد قهوه) 2
سازد. را مي 2NOوNOدر اثر رعد و برق با اكسيژن هوا تركيب شده و اكسيدهاي) 3
است. 2NOهاي واكنش توليد اوزون تروپوسفري از گاز ) يكي از فرآورده4

اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.سؤاالتپاسخ دادن به اين -آزمون شاهد(گواه)
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كدام گزينه در مورد اوزون صحيح است؟ - 202
ترين مقدار اوزون را دارا است. شود كه بيش نطقة مشخصي از الية تروپوسفر گفته مي) الية اوزون به م1
كنند. هاي اوزون تمام پرتوهاي فرابنفش خورشيد را جذب مي ) مولكول2
.اوزون بر خالف اكسيژن به حالت گازي وجود دارد K123در دماي ) 3
توپ اكسيژن است.) گاز اوزون دگر شكل يا ايزو4

 است؟ نادرستبا توجه به شكل زير (تكرار پيوستة واكنش تبديل اكسيژن و اوزون به يكديگر)كدام گزينه  - 203
1 (A  تر است. ها كم از ريزموج آن طول موجنشان دهندة تابشي است كه 
2 (B شود ا فشار دادن كليد روشن و خاموش كنترل تلويزيون از انتهاي آن خارج ميپرتويي است كه بدهندة  نشان. 
  پذير است. برگشت  2Oبه  3O) با توجه به شكل مقابل تبديل3
دهد. رو در الية تروپوسفر رخ مي ) واكنش روبه4

  كدام عبارت درست است؟  - 204
 در نظر گرفته شود. …محيطي و  هاي اقتصادي ، اجتماعي، زيست ر به اين معناست كه در مصرف يك فراورده، همة هزينه) توسعة پايدا1
شود. ي توليد يك كاال براي كشور كاهش يابد، اين توسعه سبب رشد واقعي كشور مي كند كه اگر قيمت تمام شده ) توسعة پايدار بيان مي2
ي پايدار هستند. و سياسي، سه رأس مثلث توسعه) مالحظات اجتماعي، اقتصادي 3
)H(گذاري برخي از كشورها بر روي توليد گاز هيدروژن ) سرمايه4 بر خالف توسعة پايدار است. 2

ي اوزون و اكسيژن درست است؟ چه تعداد از موارد زير در مورد مقايسه - 205
ت.                       اكسيژن اسگاز از  تر بيشاوزون  گاز ) چگاليالف
.ها را بررسي كرد براي تعيين خواص و رفتار گازهاي اوزون و اكسيژن بايد ساختار آنب) 

2اوزونگاز پ) جرم مولي 
اكسيژن است.گاز برابر جرم مولي  3

صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1
ستند؟ه نادرستچه تعداد از موارد زير در مورد هيدروژن  - 206

 ترين عنصر در جهان است. الف) هيدروژن فراوان
سوزد. هاي فسيلي در تركيب با اكسيژن مي ب) هيدروژن مانند سوخت

تر است. ازاي سوخت يك گرم هيدروژن برحسب كيلوژول، از يك گرم بنزين كم پ) گرماي آزاد شده به
Hهاي حاصل از سوختن هيدروژن  ت) فراورده O2  وCO2 باشد. مي

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
؟نيستچند مورد از عبارات زير صحيح  - 207

گيري از ها بتوان كيفيت زندگي را با بهره هايي هستند كه به كمك آن ها در جست وجوي فرايندها و فراورده الف) در شيمي سبز شيميدان
 ت كرد.ان از طبيعت محافظمنابع طبيعي افزايش داد و همزم

.دهند واكنش ميمنيزيم اكسيد يا كلسيم اكسيد  اها و مراكز صنعتي را ب اكسيد توليد شده در نيروگاه به مواد معدني، كربن دي CO2ب) براي تبديل 
.آيد دست مي غني بهو برگ گياه سويا، نيشكر و دانة رو  سوخت سبز از پسماندهاي گياهي مانند شاخ) پ

) صفر4  2) 3  3) 2  1) 1
كند؟ تكميل مي نادرستصورت  ) را بهپ) و (بهاي ( صورت درست و عبارت (الف) را به  ، عبارتگزينهكدام  - 208

.دارد . . .هاي كربن و  خود اتمالف) سوخت سبز، سوختي است كه در ساختار 
تر از يك گرم گاز طبيعي است. بيش .........ازاي سوزاندن يك گرم  ) گرماي آزادشده بهب
سنگ، هيدروژن و گاز طبيعي است. مشترك سوزاندن بنزين، زغال فراوردة .........) پ

بخار آب –هيدروژن –) اكسيژن 2  بخار آب  –سنگ  زغال–) گوگرد 1
اكسيد كربن دي –سنگ  زغال–) اكسيژن 4  اكسيد كربن دي –هيدروژن – هيدروژن) 3

باشد، با فرض رو، اگر اتومبيلي ساخته شود كه سوخت آن هيدروژن با توجه به جدول روبه - 209
هاي بنزيني معمولي برابر باشد، با هزينة سوخت مورد كه بازده اين اتومبيل با اتومبيل آن

هـاي توان بـا اتومبيـل   سفر با اين اتومبيل به تقريب چند كيلومتر مي km10نياز براي 
 معمولي مسافرت كرد؟

1 (23  2 (100  3 (3/671  4 (3/195  
ماليـات از مالكـاني پايـدار سـاالنه دو نـوع     در راستاي توسعه يفرض كنيد كشور - 210

ماليـات متغيـر كـه بـه ميـزان دالر و 200كنـد. ماليـات سـاالنه برابـر      خودرو دريافت 
از Aاكسيد توليد شده از خودرو بستگي دارد. اگر خودروهاي داراي برچسب  دي كربن

ساالنه حداقل بايـد چنـد Eپرداخت ماليات متغير معاف باشند، خودرويي با برچسب 
1اضافه  CO2كيلوگرم  100ر خودرو به ازاي توليد هر تر بپردازد؟ (ه دالر ماليات بيش

پردازد و ميزان مسافتي كـه ايـن دو خـودرو در يـك سـال طـي دالر ماليات متغير مي
 كيلومتر است.) 18000اند با هم مساوي و برابر  كرده

1 (3  2 (4  3 (5  4 (9

هيدروژن  نبنزي  نام سوخت
kJ)انرژي / g)  48  143
Rial)قيمت / g)  14  2800

اليندگيبرچسب آ
خودرو

اكسيد  دي ي انتشار گاز كربن گستره
(گرم) به ازاي طي يك كيلومتر

A 120تر از  كم
B  140-120  
C  155-140  
D  170-155  
E  190-170  

O

O

O

A

B

2

3

O

O
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انـي پشتيبـتلفنتمـاس 
با شما تماس تلفني گرفته است؟تاكنون  از آزمون گذشتهآيا پشتيبان شما  -290
تماس تلفني نگرفتند.) خير، ايشان 1
.تماس تلفني گرفتند) بله، ايشان 2
بود. در حد خوب و كافيمحتوا  از لحاظ ودقيقه)  5(در حد  ) بله، تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني3
بود. در حد عاليمحتوا  از لحاظ ودقيقه)  5(بيش از  تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني ،) بله4

ي؟ـچه زمان تماس تلفني:
با شما تماس گرفت؟ چه زمانـي پشتيبان -291
 تماس توافق كرده بوديم.) ساعتدر مورد روز و  (قبالً طبق توافق قبليدر زمان مناسب ) 1
 در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم.) رفت (البته قبالًتماس گ زمان مناسبدر ) 2
 تماس گرفت. پنج شنبه (روز قبل از آزمون)در روز ) 3
 گرفت. روز يا ساعت نامناسب تماسدر ) 4

چند دقيقه؟ :تلفنيتماس 
؟با شما تماس تلفني داشت چند دقيقهپشتيبان شما  -292
دقيقه 5دقيقه تا  3) 2يك دقيقه تا سه دقيقه) 1
دقيقه 10بيش از ) 4دقيقه 10تا   5بين ) 3

كالس رفع اشكال
كنيد؟ آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي -293
شركت خواهم كرد. پشتيبان خودمبله، امروز در كالس رفع اشكال ) 1
).تري دارم آن درس نياز بيش شركت خواهم كرد (زيرا به پشتيبان ديگربله، در كالس ) 2
كنم. كند اما من امروز شركت نمي ) پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار مي3
كند. پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار نمي) 4

شـروع به موقع
شود؟ شروع مي به موقـعآيا آزمون در حوزة شما  -294
شود. سروقت آغاز مي به موقع و دقيقاً (آزمون و نظرخواهي) ) بله، هر دو مورد1
شود. گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي ) پاسخ2
شود. هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال ) پاسخ3
نظمي وجود دارد. بي (آزمون و نظرخواهي) ) در هر دو مورد4

متأخـرين
شوند؟ متوقف مي در محل جداگانهآموزان متأخر  آيا دانش -295
) خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون (و حتي گاهي اوقات پس از آن) داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند.1
شود اما نه به طور كامل ) اين موضوع تا حدودي رعايت مي2
شود. سروصدا و همهمه ايجاد ميشوند اما در هنگام ورود،  شوند و بعداً وارد حوزه مي ) بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي3
شود. نمي صدا ايجاد و نظمي و سر اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه ) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي4

مراقبـان
كنيد؟ آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي عملكرد و جديت مراقبان -296
  ) ضعيف4  ) متوسط3   ) خوب2  ) خيلي خوب1

ترك حوزه –پايان آزمون 
شود؟ داده ميهنگام  خروج زود ةاجاز قبل از پايان آزمونشما به داوطلبان  ةآيا در حوز -297
شود. ترك حوزه داده مي ة) بله، قبل از پايان آزمون اجاز1
) گاهي اوقات2
) به ندرت3
گاه ) خير، هيچ4

ارزيابي آزمـون امروز
كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي آزمون امروز كيفيت برگزاريطور كلي  به -298
) ضعيف4) متوسط3  ) خوب 2  ) خيلي خوب1

ها دقت كنيد. سؤال ةهاي زير، به شمار يي به سؤالگودر هنگام پاسخآموزان گرامي، لطفاًدانشنظرخواهي:
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