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به ترتيب چه معنايي دارند؟»  بارگي ـ ترگ ـ خصم ـ جنود«هاي  واژه - 1
حصار ـ گرز ـ طمع ـ بهشتيان) 2    خود ـ طمع ـ بهشتيان اسب ـ كاله) 1
خود ـ دشمن ـ سپاهيان اسب ـ كاله) 4    حصار ـ گرز ـ دشمن ـ سپاهيان) 3

اماليي دارد؟ نادرستيكدام بيت  - 2
 زند در نبض بيمار طمع عالمي پر مي/  امراض چيست قدر غير نوميدي عالج اين )1
 گزيدن نشكند دندان اظهار طمع لب/  پيشگان عبرت نيست تنبيه سماجت	جرذ) 2
 خاك دهر از آبرو گل كرد معمار طمع/  تر است بهر تعمير خيالي كز نفس ويران) 3
شد خار طمعك عمرها شد مرگت از پا مي/  بايد گذشت كندن از اغراض مي درخور جان) 4

ي ممال هست؟ در چند تا از ابيات زير واژه - 3
نيست	حجيب	اينك بلند گفتمت، از كس/  ز پرده كه ما را شكيب نيست بيرون ميا) الف
 اشكم كدام روز كه پا در ركيب نيست/ اي  تا پاي در ركاب لطافت نهاده) ب
 سيب نيستگر دفتر گل است كه هم در ح/  پيش رخت كه بر ورق الله خط كشيد) ج
 از صورت تو چيست كه آن دلفريب نيست؟/  دل با رخت چگونه نگردد فريفته؟) د
ست ديگر و بر كس عتيب نيستوبر چشم ت/  چون دل ز دست رفت كه راه اميد بود) هـ
 كه ميل آب جز اندر نشيب نيست با آن/  كند سوي خسرو چو آب خضر ميلي نمي) و

شش تا) 4پنج تا) 3   چهار تا) 2  سه تا  )1
ها به ترتيب كدام است؟ ، زمان فعل»زماني برآسايي از كارزار/ سزد گر بداري سرش در كنار «در بيت  - 4

مضارع التزامي  مضارع اخباري ـ مضارع التزامي ـ )1
مضارع اخباري  مضارع التزامي ـ مضارع اخباري ـ) 2
مضارع اخباري  مضارع اخباري ـ مضارع التزامي ـ  )3
 مضارع التزامي  ع التزامي ـ مضارع اخباري ـمضار) 4

مشخّص شده است؟ نادرستدر ابيات زير، در مجموع چند نهاد  - 5
دانانشايد ز دانا نكوهش بري را/ دان از افعال چرخ برين را بري ) الف
اياممگر كز زلف او دامي بسازد/ من مرغي نكرده صيد ايام چو ) ب
زار بنفشهزار شود تربتم چو درگذرم بنفشه/ سركش توست كه بر دل من داغ زلف چنين ) ج
فرزندكه نخواهد شد اهل اين فرزند/ پدر پند كم ده از عشقم اي ) د
من  !شود پيدا مرا در آشيان هم مشت خاري مي/ دل  استغنا چنين مگذر ز من اي برق سنگينبه ) هـ
زار الله  شود پيدا زاري مي ر جا به خاكم اللهكني ه/ جگر از بس كه با خود داغ او بردم  خونينمن ) و

چهار تا) 4سه تا) 3  دو تا ) 2  يكي  )1
در كدام بيت مسند پس از فعلِ اسناديِ آشكارِ خود آمده است؟ - 6 

گفت در دنبال دل ره گم كند مسكين غريب/  گفتم اي سلطان خوبان رحم كن بر اين غريب )1
 پروردي چه تاب آرد غم چندين غريب خانه/  رگفتمش مگذر زماني گفت معذورم بدا) 2
 در سحرگاهان حذر كن چون بنالد اين غريب/  شبرنگ تو ي هگفتم اي شام غريبان طرّ) 3
گرچه نبود در نگارستان خط مشكين غريب/  بس غريب افتاده است آن مور خط گرد رخت) 4

 ؟نداردي غيرساده وجود  در كدام بيت جمله - 7 
كنان باز آمد از سر راه عدم رقص/  آن جان جهان باز آمد جان چو بشنيد كه) 1
 بخت بيدار من از خواب گران باز آمد/  صبح اقبال من از كوه امل سر بر زد) 2
فردا بود ليكن شب سوداي او ترسم كه بي/  كنم من در شب سوداي او، دل خوش به فردا مي) 3
4 (چيز كايد در نظر، قدش از آن باال بودهر /  ش قاصرمگرچه سخن راندم بلند، از وصف قد 

 ؟نيستتشبيه ) ركن نخست(شده در بيت، مشبه  ي مشخّص كدام واژه - 8
تصور    شرم دارم كه به باالي صنوبر نگرم/ سرو باالي تو در باغ تصور بر جاي ) 1
وصل  خار باشد صبحدم هر گلي كت بشكفد بي/ صبحدم بايد شدن در كوي او كز شاخ وصل ) 2
 بال    تيغ جفاي او را جز جان سپر نباشد/ بالي او را جز دل هدف نشايد  تير) 3
چراغ    زن است چو آفتاب كه خنجرگذار و تيغ/ فروگرفت جهان را چراغ همت او ) 4

مفهومي قرار داد؟ تقابلِتوان با بيت زير، در  كدام بيت را مي - 9
»ي پيوند مگسل از اين آب و خاك ريشه/ تا زبر خاكي اي درخت تنومند «

»زادم جا اين من« :كه سختي به مرد نتـوان/ صحيح  حديثي است گرچه وطن حب سعديا) 1
گردد وطن به قربان جان شناسد گر را وطن/ جانان  بود را جان وطن ايمان ز وطن حب بود) 2
تــو وطــن بـشـنـاس اي خــواجه نخست/  تــد درســاشـن بـالوط بــح	نـيـنـچ هم) 3
يـوناني هـمـه حـكـمـت ز آگـاه نـيـسـت/ ست  بوده حكما بس وطن يــونــان گــرچــه) 4
عمران قرابت معنايي دارد؟ ي آل ي صد و شصت و نه سوره بيت كدام گزينه با آيه -10

»يرزقونَ ربِّهِم عند أَحياء بل اًوال تَحسبنَّ الَّذينَ قُتلوا في سبيلِ اللَّه أَموات«
)نــزديكي: قرب(واي  الـلّـه الــي قــــربـة از ايـــــن واي/ خداي  قرب عـــام، قــتل زان ـــواســـتخ) 1
)جنگجو: غازي(اي  غازي چنين پيش پاك جان اي بنه سر/ شهيد  زو شود زنده ايست غازي عجب عشق) 2
)شدن قرباني: شدن بسمل(شود  نمي بسمل تو بهر آن كه است مــرده/ شهيد  شود مي تو ره در آن كه است زنــده) 3
)ي نو جامه: حلّه(كفن  را شـهيدي يا گردد حلّه را شاهدي/ خاك  و آب ز دانه پنبه يك تا كه بايد ها ماه) 4

)1( و نگارشفارسي
)1(فارسي 

يادبيات انقالب اسالم
)اشكبوس ورستم (ادبيات حماسي 

103تا  74 هاي صفحه
)1( نگارش

يساز جانشين، )1(ي ذهني  نوشته
، سنجش و مقايسه)2(ي ذهني  نوشته

97تا  72هاي  صفحه

دقيقه 10
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…استاد .»!الطبيةِ ابِاألعش خواص حولَ العلميةِ في األبحاثأطلب منكم أن تُساعدوني : لطلّابه قالَ االُستاذُ«: عين التّرجمة الصحيحة - 11

!ي علمي پيرامون خواص گياهان دارويي همراهي كنيدها خواهم كه من را در پژوهش ما مياز ش: آموزان گفت به دانش )1
!هاي گياهان دارويي كمك كنيد هاي علمي پيرامون خاصيت خواهم كه من را در پژوهش از شما مي: به دانشجويانش گفت) 2
!كنيد مهاي پزشكي كمك خواص علف خواستارم كه در پژوهش علمي دربارةاز شما : د گفته بودبه دانشجويان خو) 3
!هاي علمي پيرامون گياهان دارويي داشته باشيم كنيد تا بحث مخواهم كه كمك از همة شما مي: آموزانش گفت به دانش) 4
»!المولوي ن ديوانِع يبحثُ مسيحي عارف قصةً قصيرةً حولَ للقصصِ لكترونيٍّإ ي موقعٍف دتوجو  نترنتاإل عبرَ كنت أبحثُ«: رجمةتّالعين الصحيح في  -12

!گشت در يك سايت داستان، قصة كوتاهي دربارة يك عارف مسيحي يافتم كه به دنبال ديوان مولوي مي وكردم  وجو مي در اينترنت جست )1
دنبال ديوان موالنا داستان كوتاهي دربارة يك دانشمند مسيحي يافتم كه به تي داستاني برخورد كردم وگشتم و به ساي از طريق اينترنت بود كه داشتم مي) 2

!گشت مي
ديواني جوو در آن داستاني دربارة يكي از عارفان مسيحي پيدا كردم كه در جست داستان برخورد كردم وسايت به يك اينترنت  در وجو از طريق جست) 3

!اشعار موالنا بود
!گشت بخوانم كه به دنبال مولوي مي يك عارف مسيحيخواستم يك سايت داستاني پيدا كنم و داستان كوتاهي را دربارة زندگي  طريق اينترنت مياز  )4
:الخطأعين  -13

!شوند ها در ساعت دو و بيست دقيقه شسته مي اين لباس: »!دقيقة شرينَو ع يةِانالثّ هذه المالبس في الساعةِ تُغسلُ« )1
!شوند امروز ورزشكاران برنده براي همه در ورزشگاه آزادي شناخته مي :»!»آزادي«اللّاعبون الفائزونَ للجميع في ملعب  اليوميعرَّف «) 2
3 (»حتّي  كيرِّح يكدتأخُذيي عيدن بحركت بده تا آن توپ را از دور بگيريدستت را  دو: »!تلك الكُرة م!
4 (»بحانك فَقالنّارنا عس كي؛ ما را از شكنجة آتش نگاه دارتو پا: »ذاب!
»!راتجسم الحيوان يحرِّكه غالباً لطرد الحش …عضو  الذَّنَب«: اليةعين الصحيح للفراغ في العبارة التّ -14

1( 2خلف (فوقَ) 4  بينَ) 3أمام
:البقيةعن  فيختلعين المفهوم الّذي  -15

1( »نتهِم ما ليسقولونَ بألسرأتأ«) 2  »في قلوبهِم يكم ونَسنت و مرون النّاس بالبأنفس«  
  »ميا صالحاً إنّي بما تَعملون علو اعملو«) 4»يا أيها الّذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون«) 3
»!اسأشعلُوا النّار حتَّي ذاب النّح العمالُ«: غير الفعل المعلوم فعالً مجهوالً في العبارة التالية -16

1(  لَالنَّاراُ) 2  … شُع لَ النّار3  …شع ( لُ النّارشع4  …ي (النّار لَتشُع…

:للمفعولصفةٌ عين العبارة الّتي فيها  -17
!يزرع الفلّاح المجد أشجار التُّفّاحِ في حديقته) 2    !ما قَسم اهللا للعباد شيئاً أفضَل من العقل )1
!في يوم السبت رأيت اُم سعيد في سوق النّجف) 4  !يئة ظَالم البحر إلي نهارٍ مضيءاألسماك المض تُحول) 3
»!تالمجاال في جميعِ تأليفات كثيرةً ف المسلمونَقد ألـَّ«: صحيح في البناء للمجهولعين ال -18

!في جميع المجاالت يرةًتأليفات كثف اُلـَّقد ) 2  !تأليفات كثيرة في جميع المجاالت المسلمين اُلـِّفقد  )1
!تؤلّف تأليفات كثيرةٌ في جميع المجاالت) 4!في جميع المجاالت كثيرةٌ تأليفات تفَقد اُلـِّ) 3
:مفعوالً» ي«ضمير  عين -19

!العلم سالحِبسلمي العالَم أن يجهزوا علَي م) 2    !تي لم تشف من مرضهازرت صديقتي الّ )1
!لي صديقةٌ تُساعدني للنَّجاحِ في امتحان الرّياضة) 4  !و المزعجة لسيئَةاعليك أن تحاربي األفكار ) 3
:أن يبني للمجهول ال يمكنذي عين الفعل الّ -20

!عمالهما المشتركةهما صديقان ولكن يختصمان في أ) 2  !المثمرةاألشجار كثيراً في بساتينهم  احون يغرسونالء الفلَّهؤ )1
!الكذّابدقا كالم صديقكما صعليكما أن ال تُ) 4    !بواب رحمتهأ ذي يفتح عليناربي هو الّ) 3

قيقهد 15)1(زبان قرآن ،عربي

»هذا خَلقُ اهللاِ«
ذوالقَرنَينِ

الفعلُ المجهولُ+ متن درس 
66تا  47هاي  صفحه
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هر چيز كه/ ي دان ،اين نكتة رمز اگر بداني«و » ، نانيانيتا در هوس لقمة ن/ ، كاني هر كانيگو  تا در طلب«ابيات  -21
،ان الهي سرپيچي كندمفركسي كه از  ،)ع(سؤال است و در بيان امام صادق گو به كدام خپاس» در جستن آني، آني

نشانگر چيست؟
  .او خدا را دوست ندارد - »معيار ارزش انسان چيست؟«) 2  .خدا او را دوست ندارد - »معيار ارزش انسان چيست؟« )1
  .خدا او را دوست ندارد - »آثار محبت به خدا چيست؟«) 4  .او خدا را دوست ندارد - »؟آثار محبت به خدا چيست« )3
گويند و جهنميان ي بگيرند، فرشتگان به آنان چه ميها برايشان از خداوند تخفيف تا آنآورند  بانان جهنم رو ميوقتي جهنميان به نگه -22

گويند؟ در پاسخ چه مي
خير - »آيا در دنيا به اندازة كافي به شما عمر نداديم؟«) 2  بله - »آيا در دنيا به اندازة كافي به شما عمر نداديم؟«) 1
بله - »مگر پيامبران براي شما داليل روشني نياوردند؟« )4  خير - »ي شما داليل روشني نياوردند؟مگر پيامبران برا« )3
چه پيامدهايي براي اوترتيب  به ،ستاوانسان مسئول ) ص(تة پيامبر اكرم كه بنا بر گف قيامتنشين انسان در  نيك بودن و بد بودن هم -23

 دارد؟

موجب وحشت انسان شدن - ماية انس انسان شدن) 2  ذابموجب عدم فراموشي ع - ماية انس انسان شدن) 1
موجب عدم فراموشي عذاب - ماية نجات شدن )4موجب وحشت انسان شدن - ماية نجات شدن) 3
؟اند صحبت هم ا چه كسي بترنم اهل بهشت چيست و آنان  -24

  خدا - »تو پاك و منزهي !خدايا«) 2    خدا - »دتو را سپاس و درو! خدايا« )1
  پيامبر - »تو پاك و منزهي !خدايا« )4    پيامبر - »را سپاس و درود تو! خدايا« )3
هاي قدر در ماه مبارك رمضان براي انجام چه كارهايي به عنوان بهترين زمان شناخته شده است؟ شب -25

  تصميم و عزم براي حركت - تكرار عهد - با خدا بستن عهد) 2    محاسبه - تكرار عهد - با خدا بستن عهد )1
  تصميم و عزم براي حركت - محاسبه -مراقبت )4    محاسبه - عهد تكرار -مراقبت )3
و سوگندهاي خود را به بهاي اندك پيمان الهيهاي زير عقوبت كساني است كه  يك از گزاره كدام ،مطابق آيات شريفة قرآن -26

فروشند؟ مي
  .نگرد ها نمي در قيامت به آنخداوند كنند و  زده ترك مي دنيا را حسرت )1
  .شود كنند و اعمالشان به صورت جدي محاسبه مي زده ترك مي دنيا را حسرت) 2
  .نگرد ها نمي گويد و در قيامت به آن ها سخن نمي خداوند با آن )3
  .شود گويد و اعمالشان به صورت جدي محاسبه مي ها سخن نمي خداوند با آن )4
علت آن اشتن در مسير عبوديت و بندگي است وهاي قدم گذ راه يك از كدام مرتبط باگزاري و شكرگزاري از خداوند  لزوم سپاس -27

 چيست؟

  كسب رضايت خداوند - عهد بستن با خداوند) 2  رسيدن آسان به هدف - ي حركتاعزم برو يم متص )1
  خداوند بودن بهترين پشتيبان - محاسبه و ارزيابي اعمال )4  ها دوري از گسيختگي در تصميم - مراقبت از اعمال )3
آورند و پاسخ شيطان به آنان كدام است؟ مي اي بهانههاي گناهكار چه  انسانات قرآن كريم، در قيامت براساس آي -28

.مرا مالمت نكنيد، خود را مالمت كنيد - نفس سركش و آرزوهاي طوالني باعث گمراهي ما شدند) 1
.ان را قبول نكرديدشما خود داليل روشن پيامبر - نفس سركش و آرزوهاي طوالني باعث گمراهي ما شدند) 2
.شما خود داليل روشن پيامبران را قبول نكرديد - انمان سبب گمراهي ما شدندربزرگان و سرو )3
.مرا مالمت نكنيد، خود را مالمت كنيد - انمان سبب گمراهي ما شدندربزرگان و سرو )4
هاي الزم يك از گام امو ما را به كد استفرزندش  سفارش كدام شخصيت به» و اصبر علي ما اصابك انّ ذلك من عزم االمور«آية شريفة  -29

 كند؟ قدم ماندن در مسير قرب الهي رهنمون ميبراي ثابت 

  عهد بستن با خدا - )ع(نوح ) 2    عهد بستن با خدا -لقمان )1
تصميم و عزم براي حركت - )ع(نوح  )4    تصميم و عزم براي حركت -لقمان )3
 تر رسيدن به هدف چيست؟ از آثار عزم قوي كدام است و علت آسان -30

عهد بستن با خدا  -ها شكيبايي و تحمل سختي) 2    تر عزم قوي - تعيين هدف )1
  تر عزم قوي -ها شكيبايي و تحمل سختي )4    عهد بستن با خدا - تعيين هدف )3

دقيقه 20
تفكر و انديشه
فرجام كار
قدم در راه

 آهنگ سفر، دوستي با خدا
118تا  82هاي  صفحه

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

اي دارند؟ خود عمل است، چه وظيفهها در مقابل پاداش و كيفري كه محصول طبيعي  انسان -31
  .ريزي زندگي خود را تنظيم كنند را با آن هماهنگ كنند و با آگاهي كامل از آن، برنامه بايد خود) 1
  .آن را تغيير دهند و سعادت خويش را تأمين نمايند ،با افزايش دانش )2
  .هرگونه اقدام مخالف آن را ممنوع سازند و بدون همراهي، از آن استفاده كنند) 3
  .يرعادالنه باشد با وضع قوانين آن را كنترل نمايندرا بپذيرند و در هنگامي كه غ آن )4

.شود مي …قيامت  ي عرصه در كه باشد مي …است،  ناپذير انفصال او، از حيات مراتب همة در انسان، از مصاحبتش كه مصاحبي تنها -32
  انينما ن،آ نيع -نيراست اعتقاد و مانيا )2    انينما  ن،آ نيع -اعمالي قيحق صورت )1
  داده شينما ن،آ ريتصو -نيراست اعتقاد و مانيا )4  داده شينما ن،آ ريتصو -اعمالي قيحق صورت )3

.است …و باالترين نعمت بهشت،  …ور است كه  شعله خ، بدان جهت از درون جان دوزخيانآتش دوز -33
  امقام خشنودي خد - كند  گونه ايجاب مي عدل خدا اين )2  مقام خشنودي خدا –حاصل عمل خود آنان است  )1
  رسيدن به فردوس برين - كند  گونه ايجاب مي عدل خدا اين )4  رسيدن به فردوس برين  - حاصل عمل خود آنان است  )3

ها گامي در جهت كدام راه ثابت قدم ماندن در مسير قرب الهي است؟ انجام واجبات الهي و ترك حرام -34
  عهد بستن با خدا )2  تصميم و عزم براي حركت )1
  اسبه و ارزيابيمح )4  مراقبت )3

چه كسي خوشبخت است؟ ،)ع(حضرت علي  به فرمودة -35
.داشته باشدعزم و اراده فردي كه در كارها  )2  .نفس ديگران بپردازد كسي كه به محاسبة )1
.نفس خود بپردازد كسي كه به محاسبة )4    .فردي كه گناهانش را جبران كند )3
…الگو گرفتن اين است كه ترين نتيجة و مهم …بيت به اين معناست كه  اسوه بودن اهل -36

  .كنيم ها استفاده كرده و مانند آنان عمل مي ي آن از تجربه -كنيم ها باشيم و در همان حد عمل  آن عين )1
  .رسيم تر به هدف مي ها سريع روي از آن با دنباله -كنيمها باشيم و در همان حد عمل  آنعين  )2
  .كنيم آنان استفاده كرده و مانند آنان عمل مي از تجربة -تر كنيم ديكايشان نز خود را به راه و روش )3
  .رسيم تر به هدف مي ها سريع روي از آن با دنباله -تر كنيم خود را به راه و روش ايشان نزديك )4

داند؟ مي» النفس صالح«چه كاري را  ثمرة) ع(امام علي  -37
  مراقبت )4  با خداعهد بستن  )3  تصميم و عزم براي حركت )2  ارزيابي )1

به خداوند است؟ هاي افزايش محبت بيانگر يكي از راه ،كدام عبارت -38
  طلبي و تحرك و چاالكي ايثار و از خودگذشتگي همراه با دوري از منفعت )1
  آكنده نمودن فضاي دل از عطر محبت به خداوند و دوري از هرگونه نفرت قلبي )2
  ي مخلوقات خداوند ني و ابراز محبت به همهخالي نمودن دل از هر گونه كينه و دشم )3
 لبريز نمودن عالم از عشق به ذات حق و نفرت و بغض عملي نسبت به دشمنان خدا )4

آن بيانگر … جملة كه است …و  … :گوييم مي» چيست؟ تأخّر، و تقدم ي رتبه حفظ با اسالم، اساس و پايه«: بپرسند ما از اگر -39
.باشد مي

  »اهللا االّ اله ال« -يتول - يتبر )2    »اهللا االّ اله ال« -يتبر - يتول )1
  »نينستع اكيا و نعبد اكيا« -يتول - يتبر )4  »نينستع اكيا و نعبد اكيا« -يتبر - يتول )3

.است آن از حاكي … ةشريف ةآي كه است … شكيبايان، به طاقتان كم ةكنند مبدل و مردگان به بخش حيات اكسير -40
  »رحيم غفور اهللا و ذنوبكُم لكم يغفر و اهللا يحبِبكُم فَاتَّبعوني اهللا تُحبون كُنْتُم ان قل« - الهي محبت و عشق )1
  »رحيم غفور اهللا و ذنوبكُم لكم يغفر و اهللا يحبِبكُم فَاتَّبعوني اهللا تُحبون كُنْتُم ان قل« - پروردگار ي خالصانه عبادت )2
  »للّه حباً اشد منوآ الّذين و اهللا كَحب يحبونهم انداداً اهللا دونِ من يتّخذ من لنّاسا من و« - الهي محبت و عشق )3
  »للّه حباً اشد منواآ الّذين و اهللا كَحب يحبونهم انداداً اهللا دونِ من يتّخذ من النّاس من و« - پروردگار ي خالصانه عبادت )4
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Recently, I have had to stay in bed for a long time. About Christmas, I …(41)… very sick 

and I went to a hospital. A doctor examined me …(42)… and asked if I had been working hard 

or had eaten anything special. …(43)…, he told me it wasn’t very serious but he asked me not to 

…(44)… anybody for a week. It was not so bad because my family …(45)… talked to me 

through the window. 

41- 1) asked 2) felt 3) found 4) drew

42- 1) orally 2) wildly 3) carefully 4) sadly

43- 1) Correctly  2) Recently 3) Finally 4) Usually

44- 1) visit 2) believe 3) give 4) quit

45- 1) medicines 2) stories 3) problems 4) members

 

 

Oliver Twist; or, the Parish Boy’s Progress (1838) is Charles Dickens’s second novel. It was first published as 

a book by Richard Bentley in 1838. It tells the story of an orphan boy and his adventures in London’s poor 

areas. Oliver is taken by force by some thieves, and is put to work among them until freed by a gentleman who 

has taken an interest in him. Characters include Fagin, Nancy, Bill Sykes, and the Artful Dodger. The book is 

one of the earliest examples of the social novel. It draws the reader’s attention to the problem of working 

children. 
The idea for the novel may have come from the story of Robert Blincoe, an orphan whose story of hardships 

as a child worker in a cotton factory was widely read in the 1830s. It is likely that Dickens’s own early youth as a 

child worker also helped the story to grow. The book influenced American writer Horatio Alger, Jr. and his 

stories of poor boys living on the streets of nineteenth-century New York City. 

46- Why is Oliver Twist considered as an early example of the social novel? 

1) Because it talks about working with children in the school environment.

2) Because it talks about the problem of working children.

3) Because it tells the story of adventures of a boy.

4) Because it is based on the stories of Alger.

47- According to the text, Oliver Twist may have been based on … . 

1) the stories of the American writer Horatio Alger, Jr.

2) the lives of boys living on the streets of 19th century New York City

3) the adult life of Charles Dickens

4) the life of Robert Blincoe as a child

48- Which of the following characters is among the people in the novel “Oliver Twist”? 

1) Horatio Alger, Jr. 2) Richard Bentley 3) the Artful Dodger 4) Robert Blincoe

49- Which of the following is NOT true according to the passage? 

1) Charles Dickens worked as a child.

2) Oliver Twist was first published in the first half of the nineteenth century.

3) Oliver was saved from the thieves by a gentleman who was interested in him.

4) Not many people knew about Robert Blincoe before Oliver Twist was published.

50- What is the setting of Oliver Twist book? 

1) It happens in the streets of nineteenth-century New York City.

2) It happens in a cotton factory in London.

3) It happens in London’s poor areas.

4) It happens in a gentleman’s house.

)1(انگليسي  زبان دقيقه15

The Value of 
Knowledge

Writingتا انتهاي

93تا71هايصفحه

PART B: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 

PART A: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each
space. Then mark the correct choice on your answer sheet.
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گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
خود را  10گذاري چند از  ، هدف)1(رياضي هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

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

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

كدام نمودار، نمايش يك تابع است؟ - 51

1  (2  (

3   (4  (

fبرد تابع - 52 (x) x 2 با دامنه 1 ,0 كدام گزينه است؟ 2
1(  ,1 32(  ,1 3

3(  , ,1 1 34( ,1 3  

د؟نكن چه تعداد از روابط زير همواره يك تابع را مشخص مي - 53
.دهد اي كه به هر فرد، گروه خوني او را نسبت مي رابطه) الف
.دهد آموز، دوستان او را نسبت مي اي كه به هر دانش رابطه) ب
.دهد هاي دوم آن را نسبت مي ريشهاي كه به هر عدد،  رابطه) پ
.دهد اي كه به هر عدد، ريشة سوم آن را نسبت مي رابطه) ت
1( 1  2( 23( 3  4 (4 

دامنة يك از نمودارهاي زير داراي  كدام - 54 ,0 و برد  2 ,1 باشد؟ مي 2

1  (  2  (

3  (  4  (

قهيدق 30) 1(رياضي 
تابع/ ها  ها و نامعادله معادله
از ابتداي تعيين عالمت 4فصل 
فصل اي درجة دوم تا پايان  چندجمله
تا پايان دامنه و برد توابع 5و فصل 

108تا  86هاي  صفحه
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، مجموعة mمقادير مقدار يا به ازاي كدام  - 55 f ( , ) , ( ,m ) , (m , ) , ( ,m)     20 2 1 2 1 1 يك تابع است؟ 1
1( 12( 2  
3( ,1 mهيچ مقدار  )24

به صورت مقابل باشد، اجتماع دامنه و برد داراي چند عدد صحيح نامثبت است؟ fاگر نمودار تابع - 56

1(7  
2(5  
3(6  
4(4  

دامنة تابع  - 57 f ( , n) , ( m, ) , (m,n ) , ( m, m) , ( n, ) 21 3 2 2 2 2 2 2 كدام است؟ 3

1 ( ,1 22 ( ,1 4

3 ( , ,1 0 24 ( , ,1 2 4

؟دنكن نمييك تابع را مشخص  شده دادههاي  چه تعداد از رابطه - 58
1( 3    
2( 4  
3( 1  
4( 2  

هاي اول و دوم اين تابع كدام است؟ اگر نمودار پيكاني مقابل مربوط به يك تابع باشد، مجموع مؤلفه - 59
 صفر) 1
2( 1  
3 (5  
4 (2 

f ،fدر تابع خطي  - 60 ( ) 3 fو  8 ( ) 4 fاگر . است 7 (m)  3
  كدام است؟ mباشد، 14

1 (502 (50 5/
3 (514 (51 5/

xعبارت  ،xكدام باشد تا به ازاي مقادير مختلف  aحدود  - 61 axA
x x
 


  

2
2

1
1

بتواند مقادير مثبت، منفي و صفر را اختيار كند؟

1( a  2 22( a  2

a 4(  aحقيقي هر مقدار )3 1

مرتب  هاي   اگر مجموعة زوج - 62 A ( , ) , ( , ) , ( , ) , (a ,b ) , ( ,a a) , ( , )  2 23 2 4 3 1 4 3 2 aيك تابع باشد، حاصل  0 b  تواند نميكدام گزينه
باشد؟

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

 f ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )  3 31 3 2 3 1 3 8 الف( 9

ب(   پ(   ت(   

x

y

-1

1

2

1 2 3 4 5 6

3

-1-2-3-4

-2

-3

-4

.ها و درنهايت پيشرفت است بهترين فرصت براي مطالعه و جبران كم و كاستي دوران طاليي نوروز
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fدر يك تابع خطي - 63 ( ) 1 fو 7 ( )  2 fاگر. است 2 (a)  كدام است؟ aباشد، 0

1(5
4  2(5

3  

3(4
3  4(3

4

aاگر  - 64 m b  ترين بازه براي  بزرگm  باشد كه به ازاي آن، عبارتA x mx x   2 2 كدام است؟ abتغيير عالمت ندهد، حاصل  1

1 (1
22 (3

4

3 ( 3
44 ( 1

2
دهد؟ را نمايش مي يك تابع xبرحسب  yدر كدام گزينه، رابطة  - 65

1 (x y  52 (x (y )  32 1

3 ((x ) y  
2 21 444 (xy  4

2ي جواب نامعادله مجموعه - 66 9 4 4 0(x )( x )( x )    كدام است؟  

1(  ,4 42( ,2 5

3(  ,3 94( 1, 

yشكل زير نمودار تابع  - 67 f (x) اگر عبارت . استxf (x)A
x


2 9

در بازة  ,a1  همواره منفي باشد، بيشترين مقدارa كدام است؟

 صفر) 1

2 (1   

3 (3  

4 (2

y، سهمي mبه ازاي چند عدد صحيح  - 68 mx mx  2 ها است؟ xهمواره باالي محور  1

شمار بي) 2     3) 1

3 (4     4 (5  

y، منحني mبه ازاي كدام مجموعه مقادير براي  - 69 x x  yبا خط  22 mx  ؟نداردنقطة مشترك

1 ( ,02 (   , , 0 0

mهيچ مقدار) m 4هر مقدار) 3

xاگر مجموعه جواب نامعادلة  - 70 x a
x x
 


1
صورت بازة  به1   b, , 1 03   ،باشدa b كدام است؟

1 (1  2 (4  

3 (1
3  4 (2  
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xمجموعه جواب نامعادلة  - 71 x x    1 5 2 كدام است؟ 3

1( ,1 22 ( , 30 2

3( ,2 234 ( ,1 2

د؟نكن تعداد از روابط زير همواره يك تابع را مشخص مي چه - 72

.دهد اي كه به هر فرد، گروه خوني او را نسبت مي رابطه) الف

.دهد آموز، دوستان او را نسبت مي اي كه به هر دانش رابطه) ب

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

.دهد وم آن را نسبت مياي كه به هر عدد، ريشة س رابطه) ت

1( 1  2( 2  

3( 3  4 (4 

xجواب نامعادلة  - 73   213 كدام گزينه است؟ 3

1(  , 5 12(  ,1 5

3(  ,1 54(  ,5

y، عبارت درجة دومmبه ازاي كدام مقادير  - 74 mx (m )x m   2 2 همواره مثبت است؟ 1

1( m 02( m  10 2  

3( m  1
24( m  1

2

، مجموعة mمقادير مقدار يا به ازاي كدام  - 75 f ( , ) , ( ,m ) , (m , ) , ( ,m)     20 2 1 2 1 1 يك تابع است؟ 1

1( 12( 2  

3( ,1 mهيچ مقدار )24

؟دنكن نمييك تابع را مشخص  شده هاي داده چه تعداد از رابطه - 76

1( 3    

2( 4  

3( 1  

4( 2

قهيدق 30 ) 1(رياضي 
تابع/ ها  ها و نامعادله معادله
ابتداي تعيين عالمتاز  4فصل 
ي دوم تا پايان فصل  اي درجه چندجمله

تا پايان مفهوم تابع و 5و فصل 
هاي آن بازنمايي

100تا  86هاي  صفحه

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

 f ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )  3 31 3 2 3 1 3 8 الف( 9

ب(   پ(   ت(   

.پيشرفت كنيدخود را دوست داشته باشيد، با تبديل يادگيري ناقص به كامل اشتباهات 
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xهاي دو نامعادلة اگر مجموعه جواب - 77 xx





7
axو 4 a 3 a)كدام است؟  aبا هم يكسان باشد، مقدار  2 )0

1( 1
2  2( 3

2

3( 5
2  4( 7

2

دوم اين تابع كدام است؟هاي اول و  اگر نمودار پيكاني مقابل مربوط به يك تابع باشد، مجموع مؤلفه - 78

 صفر) 1

2( 1  

3 (5  

4 (2 

xعبارت  ،xكدام باشد تا به ازاي مقادير مختلف  aحدود  - 79 axA
x x
 


  

2
2

1
1

بتواند مقادير مثبت، منفي و صفر را اختيار كند؟

1( a  2 22( a  2

a 4(  aحقيقي هر مقدار )3 1

xxمجموعه جواب نامعادلة  - 80
 2

1 1 كدام است؟ 2

1 ( , 11 22 (   , , 11 0 0 2

3 ( ,  11 24 (   , , 1 0 0 12 

aاگر  - 81 m b  ترين بازه براي  بزرگm  باشد كه به ازاي آن، عبارتA x mx x   2 2 كدام است؟ abتغيير عالمت ندهد، حاصل  1

1 (1
22 (3

4

3 ( 3
44 ( 1

2

مرتب  هاي   اگر مجموعة زوج - 82 A ( , ) , ( , ) , ( , ) , (a ,b ) , ( ,a a) , ( , )  2 23 2 4 3 1 4 3 2 aيك تابع باشد، حاصل  0 b  تواند نميكدام گزينه

باشد؟

1 (3   2 (2 

3 (24 (1
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yسهمي  ،mبه ازاي چه مقاديري از  - 83 mx mx  2 2 ؟گذرد نمياز نواحي اول و دوم صفحه مختصات  1

1 (m  02 (m  1 0

3 (m 0 1 4 ( 

2ي جواب نامعادله مجموعه - 84 9 4 4 0(x )( x )( x )    كدام است؟  

1(  ,4 42(  ,2 5

3(  ,3 9    4(  1, 

m)مقدار عبارت  ،mبه ازاي كدام مقادير  - 85 )x x m   21 2 خواهد شد؟ همواره مثبت 1

1 (m1    2 (m  mيا  2   2

3 (m  2 2    4 (m 2

xاگر مجموعة جواب نامعادلة  - 86 x 2 5 xصورت  را به 6 a b   ،نشان دهيمa b كدام است؟

1 (3     2 (4 

3 (5   4 (6 

xترين مجموعه جواب نامعادلة  بزرگ - 87 11 كدام است؟22

1 ( x , 7 72 ( x , 3 1

3 ( x , 5 54 ( x , 1 3

y، منحني mبه ازاي كدام مجموعه مقادير براي  - 88 x x  yبا خط  22 mx  ؟نداردنقطة مشترك

1 ( ,02 (   , , 0 0

mهيچ مقدار) m 4هر مقدار) 3

y، سهمي mبه ازاي چند عدد صحيح  - 89 mx mx  2 ها است؟ xهمواره باالي محور  1

شمار بي) 2     3) 1

3 (4     4 (5  

xاگر مجموعه جواب نامعادلة  - 90 x a
x x
 


1
صورت بازة  به1   b, , 1 03   ،باشدa b كدام است؟

1 (1  2 (4  

3 (1
3  4 (2  
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n)اگر تعداد قطرهاي يك  - 91 ) كدام است؟ nضلعي محدب باشد، آنگاه مقدار  nيك تعداد قطرهاي  واحد بيشتر از  11ضلعي محدب،  2

1 (5  2 (6  

3 (7  4 (8  

مثلث كدام است؟اين ترين زاوية خارجي  بزرگ. برابر مجذور ارتفاع وارد بر وتر است 2اي  الزاويه مساحت مثلث قائم - 92

1( °165 2 (°150

3 (°135 4 (°120

4به مساحت  ABCاالضالع  مثلث متساوي درون M نقطة - 93 باشد، آنگاه 2و  1ترتيب برابر  به ACو  ABاز اضالع  Mاگر فاصلة نقطة . قرار دارد 3

كدام است؟ BCفاصلة اين نقطه از ضلع 

1( 2 3 32 (1  

3 (2    4 (3 3

كدام است؟ ACباشد، طول  5برابر  AHاگر طول ارتفاع  .واحد مربع است 60الساقين  مساحت ذوزنقة متساويدر شكل زير،  - 94

1 (12  

2 (13  

3 (12 5/

4 (12 3/

كدام است؟ ABCDمقابل، مساحت لوزي  در شكل - 95

1 (384  

2 (416  

3 (448  

4 (480

  است؟ كدام، مجموع فواصل هر نقطه روي قاعده از دو ساق آن  12و قاعدة  10الساقيني به طول ساق  در مثلث متساوي - 96

1( 4 8/2 (7 2/

3( 9 6/4 (12  

قهيدق 30)1(هندسه 
ها چندضلعي
هايي  ها و ويژگي از ابتداي چندضلعي

ها تا پايان كاربردهايي از از آن
مساحت

69تا  53هاي  صفحه

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

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

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

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
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است؟ ABCDاالضالع چه كسري از مساحت متوازي BMOباشند، مساحت مثلث  CDو  ABهاي دو ضلع  وسط Nو  Mاگر مطابق شكل زير،  - 97

1 (1
16

2 (1
8

3 (1
6  

4 (1
4

كدام است؟ DEواحد باشد، طول  17برابر  DEBCاگر محيط چهارضلعي . است Dنيمساز داخلي زاوية  DEاالضالع و  متوازي ABCDدر شكل زير،  - 98

1 (4  

2 (4 5/
3 (5  

4 (5 5/
كدام است؟ DCقاعدة  طولباشد،  Aزاوية اندازة نصف  Cزاوية  اندازة  اگر. ذوزنقه است ABCD زير، چهارضلعيدر شكل  - 99

1 (11  

2 (12   

3 (10  

4 (14 

كدام است؟ AEKFمساحت چهارضلعي  باشد، ربعمواحد  120برابر  ABCDاالضالع  مساحت متوازياگر  - 100

1 (12  

2 (15  

3 (18  

4 (20  

قطع N و Mكنيم تا آن دو را در ، خطوطي موازي دو ضلع ديگر رسم ميBCبا ضلع Aة ساز داخلي زاوي ، محل تالقي نيمDة ، از نقطABCدر مثلث - 101
نسبت به هم چه وضعي دارند؟همواره  AD و MN.كنند

.هستند فقط منصف هم) 2    .هستند فقط عمود بر هم) 1
.هستند عمود منصف هم) 4    .است Â بين آنها مكمل ةزاوي )3

تواند باشد؟ اين چهارضلعي كدام مي .هاي اضالع يك چهارضلعي، يك مستطيل حاصل شده است از وصل كردن وسط - 102
لوزي )2    متساوي الساقين  ةذوزنق )1
متوازي االضالع )4    مستطيل  )3

2و 3وتر به ترتيب  هاي ميانه و ارتفاع وارد بر اندازه ،الزاويه در يك مثلث قائم - 103 ضلع متوسط اين مثلث كدام است؟ ةانداز .است 2

1( 3 2  2( 2 5  

3( 2 6  4( 3 3  

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

توانيد به نتايج مهمي برسيد ودانش و مهارت هاي مي) شاهد( هاي آزمون طراحي شده و آزمون گواه  نمره ةبررسي و مقايسبا 
.را تقويت كنيد فراشناختي خود
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AD اگر. بر هم عمودند ABCDة مطابق شكل، قطرهاي ذوزنق - 104  ADOˆ و 8  كدام است؟ BOC ، آنگاه مساحت مثلث°30

1( 6 2  

2( 6 3  

3( 8 2  

4( 8 3  

زده همنهشت باشند، مساحت ذوزنقه چند برابر مساحت مربع اگر دو مثلث سايه. مربع ساخته شده استاز  AB ، بر روي ضلعABCة الزاوي مثلث قائم - 105

است؟

1( 5
9  

2( 2
3

3( 3
4  

4( 4
5

CBالزاويه و قائم ةذوزنق ABCDدر شكل زير، چهارضلعي - 106 CE ةمجموع فواصل نقط. استM  خط پارهاز دوCB وCE  برابر كدام است؟همواره

1( DE

2( BC

3( BE

4( AD

است؟ اشورخوردهه، چند برابر مساحت مثلث ABC مساحت  مثلث. هستند ABCمثلث  دو ضلع هاي وسط، Nو Mدر شكل زير نقاط - 107

1( 6  

2( 8  

3( 9  

4( 12  

ABC، ABدر مثلث  - 108 AC  BCو  5  كدام است؟AGباشد، آنگاه طول ABCهاي مثلث  همرسي ميانه ةنقط Gاگر .است 8

1 (4
7  2 (3

5
3 (2  4 (1  

داخلي و قطر گذرنده از آن رأس، چند درجه است؟ ةزاوييك بين نيمساز  ةزاوي. رأس يك مستطيل از قطر آن، ربع طول قطر است ةفاصل - 109

1( 15  2( 30  

3( 45  4( 60

اين مثلث، كدام است؟  اضالعفاصله رأس ديگر مربع از  ترين كوتاه. يك مربع است  واحد، قطر 4به طول  ييك ضلع مثلث متساوي االضالع - 110

1 ( 3 1    2( 2 3

3( 1 324( 1  
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.شود توجيه مي ……، با اصل نسبت به ارتفاع ميانگين ،وزد در روزهايي كه باد مي هاي دريا يا اقيانوس ارتفاع موج …… - 111
، برنوليافزايش) 4   ، برنوليكاهش) 3  ، ارشميدسافزايش) 2   ، ارشميدسكاهش )1

  . ……گرماي نهان تبخير آب با افزايش دما - 112

.يابد افزايش مي) 2    .ماند ثابت مي) 1
.يابد سپس كاهش ميو ابتدا افزايش ) 4    .يابد كاهش مي) 3

.است ……و  ……دهندة دماسنج  ترتيب نشان به) 2(و ) 1(هاي  شكل - 113

ترموكوپل، دماسنج گازي) 2 سنج مقاومت پالتيني، تف) 1

كمينه - ترموكوپل، دماسنج بيشينه) 4 مقاومت پالتيني، دماسنج گازي) 3

كند؟ برسانيم، چگالي آب چگونه تغيير مي F°50به  F°32اگر دماي مقداري آب را از  ،atm1در فشار - 114
.يابد و سپس افزايش مي ابتدا كاهش) 2 .يابد پيوسته كاهش مي) 1
.يابد ابتدا افزايش و سپس كاهش مي) 4 .يابد پيوسته افزايش مي) 3

mvاي آب با تندي در شكل زير، جريان اليه - 115 s1 Aاز مقطع 2 cm 2
1 Aكند و به مقطع  عبور مي30 cm 2

2 فشار دردر اين حالت، . رسد مي4

.متر بر ثانيه است  …… A2 مقطعاست و تندي آب  A1در مقطع  از فشار …… ،A2مقطع 
 15بيشتر ، ) 1
15كمتر ، ) 2
 60بيشتر ، ) 3
60كمتر ، ) 4

قهيدق 25) 1(فيزيك 
/ هاي فيزيكي مواد ويژگي

دما و گرما
از ابتداي شاره در حركت و 3فصل 

تا  4فصل و فصل اصل برنولي تا پايان 
هاي ماده پايان تغيير حالت

120تا  82هاي  صفحه

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

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

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

آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف 



18: ةصفحدهم رياضيي اختصاص97 اسفند 17آزمون  -  )5(پروژه 

اگر اين. كند درجة سلسيوس تغيير مي 15دماسنج سلسيوس،  عدد ،است كه به صورت خطي مدرج شده در يك دماسنجواحد تغييرات دما  10به ازاي  - 116

و دماسنج سلسيوس نمايش دهد، در چه دمايي برحسب درجة سلسيوس در همين فشار، اين دماسنج  20عدد را برابر  atm1 ،C°60دماسنج در فشار 

دهند؟ عددي يكسان را نمايش مي

1(  20
32( 10

3( 204( 60

با توجه به دماسنج شكل مقابل، چه تعداد از موارد زير صحيح است؟ - 117

.گويند مي) متال بي(ها، دماسنج نواري دو فلزه  به اين نوع دماسنج) الف

.شود جنس، مانند برنج و يا آهن ساخته مي اين دماسنج از دو تيغة فلزي هم) ب

.شود هرگاه اين نوار، گرم يا سرد شود، نوار خم مي) پ

.دهد اين دماسنج، بيشينه و كمينة دما را در يك مدت زمان معين نشان مي) ت

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

ضريب انبساط طولي يك فلز  - 118
C

 6 12 10  اي مطابق شكل بسازيم و در آن دو دايره بريده و تخليه كنيم، در اگر با استفاده از اين فلز، صفحه. است

كند؟ چگونه تغيير مي Bو  Aافزايش دهيم، فاصلة دو نقطة  C°40را صفحه صورتي كه دماي 

.كند ير نميتغي) 1

2 (m1 .يابد كاهش مي /6

3 (m8 يابد افزايش مي.

4 (m16 يابد افزايش مي.

gبـا چگـالي cm29 الزم است تا طول يـك ميلـة آهنـي بـه سـطح مقطـع       كيلوژولگرما برحسب چه مقدار  - 119
cm38    بـه ميـزانmm4   ؟افـزايش يابـد

)C
   6 112 10 °¸ÀA وJ(c kg. C 450 °¸ÀA

1( 540000   2 (1080000  

3 (540    4 (1080  

و Aترتيب برابر با  به Bو  Aهاي  اگر ضريب انبساط طولي ميله. صورت شكل زير است به Bو  Aنمودار طول برحسب تغييرات دما براي دو ميلة  - 120

B  ،باشدA
B




كدام است؟ 

1( 1
6  

2( 2
3

3( 3
2

4(  6
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بينكدام گزينه، رابطة . اگر دماي آنها را به يك اندازه باال ببريم، تغيير سطح آنها برابر خواهد بود. مطابق شكل، چهار صفحه با ابعاد مشخص در اختيار داريم - 121

دهد؟ را به درستي نشان ميها  هاي سازندة صفحه مادههاي انبساط طولي  ضريب

1 (      3 1 2 4

2 (      1 4 2 3

3 (      1 2 3 4

4 (      4 1 2 3  

برابر ضريب انبساط حجمي مايع درون ظرف باشد و دماي ظرف و مايع درون آن nاگر ضريب انبساط طولي مادة سازندة ظرف، . ظرفي لبريز از مايع است - 122

ظرف در هر لحظه از زمان كدام است؟نسبت حجم مايع بيرون ريخته شده از ظرف به افزايش حجم  ،افزايش دهيم يكنواختطور  را به

) دماي اولية ظرف و مايع برابر است و( n  10 3

1 (n32 (n
n

3
1 3

3 (n
1

3     4(n
n

1 3
3

2طول آن  افزايش دهيم، مقدار معينيرا وقتي دماي يك جسم فلزي  - 123 3 در اثر اين تغيير دما، چگالي اين فلز. يابد اش افزايش مي نسبت به طول اوليه /%

كند؟ تقريباً چند درصد و چگونه تغيير مي

1 (6 6) 2.يابد مي درصد كاهش /9 .يابد مي درصد افزايش /9

3 (3 3) 4.يابد مي درصد افزايش /1 .يابد مي درصد كاهش /1

kg0اگر به . جسمي برحسب جرم آن نشان داده شده است ظرفيت گرمايي تغييرات در شكل زير، نمودار - 124 گرما بدهيم، kJ2 ،مادة سازندة اين جسماز  /2

يابد؟ فارنهايت افزايش مي دماي آن چند درجة

1 (20  

2 (18  

3 (68  

4 (36  

gجرم مولي آب - 125
mol18 جرم . است 2012 (گرم است؟ مولكول آب، چند ميلي 10

mol
  236 )عدد آووگادرو 10

1 (9   2 (18   

3 (24   4 (36   

مولكول

.اين ايام را بچينيد ةبرنام تابلو نوروزو  نوروزكتابقبل از شروع نوروز با كمك ابزارهايي به نام 
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متر باشد تا سانتيچند  شعاع اين كره. دهيم را درون اين ظرف قرار مي C°37توپري با دماي  مسي ةكر. وجود دارد C°20آب با دماي  kg2ظرفي،  درون - 126

(برسد؟ C°23آب و كره پس از تعادل به  ةدماي مجموع  3،g
cm

  39u¶ ،Jc
kg. C

 400
°u¶ ،Jc

kg. C
 4200

°JA و تبادل گرما فقط

).گيرد بين آب درون ظرف و كره صورت مي

1 (4   2 (5 

3 (6   4 (7 

Cكيلوگرم و دماي  2جرم به گرما به يك قطعه يخ  دادنخواهيم با  مي، atm1در فشار  - 127 گرماي الزم براي اين. آن را ذوب كنيم جرماز  درصد 75 ،°5

Fچند كيلوژول است؟ راك
kJL )kg 336،Jc

kg.K
 2100gÄ و اتالف گرما ناچيز است.(

1 (525    2 (21504  

3 (525000    4 (21 504/

kJ88با دادن  - 128 Cيـخ   g200گرما به  /2 Jc رسـد؟  دمـاي نهـايي آن بـه چنـد درجـة سلسـيوس مـي        ،atm1در فشـار   °10 )
kg. C

 4200
°JA،

Jc
kg. C

 2100
°gÄ ،F

JL kg ).و از اتالف گرما صرف نظر كنيد 336000

1 (42 (صفر

3 (8   4 (20 

گرما صورت بگيرد، پس از برقراري تعادل گرمايي،اگر فقط بين آب و يخ تبادل . اندازيم مي C°30گرم آب  800گرم يخ صفر درجة سلسيوس را در  200 - 129

Fشود؟ دماي نهايي چند درجة سلسيوس مي
JL )kg J(cو 336000

kg.K
 4200JA

 8) 2 صفر) 1

3 (10   4 (12   

حداقل چندطور تقريبي  بهاين كتري . رساند مي C°64را به موجود در آن  C°19ليتر آب  1دقيقه، دماي  5يك كتري برقي در مدت ، atm1در فشار  - 130

gنظر كنيد، صرفو اتالف گرما سطحي آب  از تبخير( شود؟آب جوش تبديل بخار به تمام آب درون كتري دقيقة ديگر كار كند تا 
cm

  31JA،

Jc kg . C 4200 °JA ،V
JL kg ).ر استتلي 1000و هر مترمكعب معادل 2256000

1 (5   2 (100   3 (36   4 (64 
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.شود توجيه مي ……، با اصل ارتفاع ميانگين نسبت به ،وزد در روزهايي كه باد ميهاي دريا يا اقيانوس  ارتفاع موج …… - 131

افزايش ، ارشميدس) 2     كاهش ، ارشميدس )1

افزايش ، برنولي) 4     كاهش ، برنولي )3

فشار ……بخش در و  كاهشتندي آب در حال  ……ترتيب در بخش  به. است برقراراي آب از چپ به راست  اي پر از آب، جريان اليه مطابق شكل، در لوله - 132

A .است ……تر از بخشبيش آب  E CA A A )  و منظور ازA مقطع هر بخش است سطح.(

1( B  ،C  ،E

2( B  ،E ،C

3( D   ،C  ،A

4( D   ، A ،E

.است ……و  ……دهندة دماسنج  ترتيب نشان به) 2(و ) 1(هاي  شكل - 133

ترموكوپل، دماسنج گازي) 2 سنج مقاومت پالتيني، تف) 1

كمينه - دماسنج بيشينهترموكوپل، ) 4 مقاومت پالتيني، دماسنج گازي) 3

كند؟ برسانيم، چگالي آب چگونه تغيير مي F°50به  F°32اگر دماي مقداري آب را از ، atm1در فشار  - 134

.يابد ابتدا كاهش و سپس افزايش مي) 2    .يابد پيوسته كاهش مي) 1

.يابد ابتدا افزايش و سپس كاهش مي) 4    .يابد ميپيوسته افزايش ) 3

دماي اين جسم برحسب كلوين كدام است؟. دماي جسمي برحسب درجة فارنهايت و درجة سلسيوس برابر است - 135

1( 233    2( 243    

3( 313  4( 323  

قهيدق 25 ) 1(فيزيك 
/ هاي فيزيكي مواد ويژگي

دما و گرما
از ابتداي شاره در حركت و 3فصل 

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

104تا  82هاي  صفحه

ها از برنامة آموزاني است كه برنامة مدرسة آن ها مخصوص دانش پاسخ دادن به اين سوال: توجه
.اند تر است و به سواالت عادي پاسخ نداده كانون عقب
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mvاي آب با تندي در شكل زير، جريان اليه - 136 s1 Aاز مقطع 2 cm 2
1 Aكند و به مقطع  عبور مي30 cm 2

2 در اين حالت، فشار در. رسد مي 4

.متر بر ثانيه است  …… A2 مقطعاست و تندي آب  A1در مقطع  از فشار …… ،A2مقطع 

 15بيشتر ، ) 1

15كمتر ، ) 2

 60بيشتر ، ) 3

60كمتر ، ) 4

SI آهنگ شارش شاره در. كند متر را طي مي سانتي 3اي شكل به شعاع  اي با سطح مقطع دايره لوله طول متر از سانتي 5 ،ثانيه 3اي در مدت زمان  شاره - 137

)كدام است؟ ) 3

1(  615 10    2( 15

3(  645 10    4( 45

3دماي نقطة ذوب يخ را  ،atm1در فشار  ايم كه دماسنجي ساخته - 138 33و دماي نقطة جوش آب را  /1 اگر اين دماسنج به صورت خطي. دهد نشان مي /9

دهد؟ را در همين فشار چه عددي نشان مي C°30اين دماسنج دماي مدرج شده باشد، 

1( 7    2( 8  

3( 9    4( 6  

اگر اين. كند تغيير مي درجة سلسيوس 15، عدد دماسنج سلسيوس، كه به صورت خطي مدرج شده است در يك دماسنجواحد تغييرات دما  10به ازاي  - 139

و دماسنج سلسيوس در چه دمايي برحسب درجة سلسيوس در همين فشار، اين دماسنج ،نمايش دهد 20عدد را برابر  atm1 ،C°60دماسنج در فشار 

دهند؟ عددي يكسان را نمايش مي

1(  20
3    2( 10

3( 204( 60

با توجه به دماسنج شكل مقابل، چه تعداد از موارد زير صحيح است؟ - 140

.گويند مي) متال بي(فلزه ها، دماسنج نواري دو  به اين نوع دماسنج) الف

.دشو مانند برنج و يا آهن ساخته ميجنس،  اين دماسنج از دو تيغة فلزي هم) ب

.شود هرگاه اين نوار، گرم يا سرد شود، نوار خم مي) پ

.دهد اين دماسنج، بيشينه و كمينة دما را در يك مدت زمان معين نشان مي) ت

1 (1    2( 2  

3 (3  4 (4  
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و Aترتيب برابر با  به Bو  Aهاي  اگر ضريب انبساط طولي ميله. صورت شكل زير است به Bو  Aنمودار طول برحسب تغييرات دما براي دو ميلة  - 141

B  ،باشدA
B




كدام است؟ 

1( 1
6  

2( 2
3

3( 3
2

4(  6

mm0طول آن  ،برسانيم C°60به  C°20اگر دماي يك ميلة فلزي را از  - 142 دماي اين ميله را به چند درجة سلسيوس برسانيم تا طول. يابد افزايش مي /5

mm2آن    . )دهد جسم در اثر اين افزايش دما، تغيير حالت نمي(  شود؟ C°20بيشتر از طول آن در دماي  /5

1 ( 180  2( 200  

3( 220  4( 300  

دماي دو ميله را چند درجة سلسيوس افزايش دهيم تا اختالف طول آنها. است m3برابريكديگر و با برابر  C°10در دماي  Bو  Aطول دو ميلة فلزي  - 143

mm0به Aبرسد؟/6 )C
   6 112 10

°
)Bو  C

   6 120 10
°

1 (25  2 (75 

3 (35   4 (15   

ضريب انبساط طولي يك فلز - 144
C

 6 12 10  اي مطابق شكل بسازيم و در آن دو دايره بريده و تخليه كنيم، در فلز، صفحهاين اگر با استفاده از . است

كند؟ چگونه تغيير مي Bو  A ةدو نقط ةافزايش دهيم، فاصل C°40را  صفحهصورتي كه دماي 

.كند تغيير نمي) 1

2 (m1 .يابد كاهش مي /6

3 (m8 يابد افزايش مي.

4 (m16 يابد افزايش مي.

د؟متر خواهد بو سانتيطول ميله چند  F°50در دماي . در شكل زير، نمودار تغييرات طول يك ميلة فلزي برحسب دما نشان داده شده است - 145

1 (100 002/

2 (100 2/

3 (100 02/

4 (100 1/

.استبراي دوران طاليي نوروز  منبعي معتبر و مفيد نوروز كتاب
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بينكدام گزينه، رابطة . تغيير سطح آنها برابر خواهد بود، اگر دماي آنها را به يك اندازه باال ببريم. با ابعاد مشخص در اختيار داريممطابق شكل، چهار صفحه  - 146

دهد؟ را به درستي نشان مي ها هاي سازندة صفحه ماده هاي انبساط طولي ضريب

1 (      3 1 2 4

2 (      1 4 2 3

3 (      1 2 3 4

4 (      4 1 2 3  

بادماي - 147 طوليجسمي انبساط Cضريب
   5 12 10 مي 36، ° داده افزايش فارنهايت اين.شود درجة دما،حجم افزايش اين اثر در درصدجسم چند

يابد؟ افزايش مي

1 (12  2 (0 12/ 

3 (1 2/ 4 (0 0012/ 

Aaهاي  دما به طول ضلع دو مكعب توپر هم - 148 cm1  وBa cm يانبساط طول هاي يباگر ضر. اختيار داريمدر  BVو  AV اولية هاي و حجم 2

بههاي هماد مكعب دو اين Aترتيب  سازندة B  3 وB C
   3 110 10

مكعب°3 دو دماي سلسيوسراباشد، درجة دهيمچند نسبتتاافزايش

Aحجم ثانوية آنها به صورت

B

V
V 2

2
1
شود؟6

1( 20  2 (35  

3 (40     4 (70  

برابر ضريب انبساط طولي مادة سازندة ظرف باشد و دماي ظرف و مايع درون آن 48اگر ضريب انبساط حجمي مايع درون ظرف . ظرفي لبريز از مايع است - 149

ام است؟ظرف به افزايش حجم ظرف در هر لحظه از زمان كد طور يكنواخت افزايش دهيم، نسبت حجم مايع بيرون ريخته شده از را به

.)دماي اولية ظرف و مايع برابر است( 

1 (3   2 (15   

3 (45     4 (48   

2طول آن  افزايش دهيم، مقدار معينيرا وقتي دماي يك جسم فلزي  - 150 3 در اثر اين تغيير دما، چگالي اين فلز .يابد اش افزايش مي نسبت به طول اوليه /%

كند؟ تقريباً چند درصد و چگونه تغيير مي

1 (6 6) 2    .يابد مي درصد كاهش /9 .يابد مي درصد افزايش /9

3 (3 3) 4    .يابد مي درصد افزايش /1 .يابد مي درصد كاهش /1
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هاي زير در ارتباط با گاز نيتروژن كامالً صحيح است؟ يك از عبارت كدام - 151
.شود در ساختار لوويس آن، دو جفت الكترون ناپيوندي و سه پيوند اشتراكي ديده مي )الف
.ندة هواكره پس از گاز اكسيژن استترين جزء ساز اصلي) ب
.دهد طور معمول واكنش مي پذيري كمي دارد و در دماي اتاق با گاز اكسيژن به واكنش )پ
.اي رنگ آن با اكسيژن، يك تك الكترون ناپيوندي وجود دارد ساختار لوويس تركيب قهوهدر ) ت
پ -ب ) 2   پ - الف  )1
ت - الف ) 4   ت -ب  )3

است؟ نادرستكدام گزينه دربارة آلوتروپ گاز اكسيژن  - 152
.هاي سه اتمي است كه در حالت مايع، بنفش رنگ است گازي با مولكول )1
.هواكره، مانند پوششي كرة زمين را احاطه كرده استمقدار فراوان آن در ) 2
.اتوسفر قرار دارداستر نام هواكره به بيشترين مقدار آن در منطقة مشخصي از )3
.الكترون ناپيوندي وجود دارد 12در ساختار لوويس مولكول آن، سه پيوند اشتراكي و ) 4

C  هاي زير صحيح هستند؟ رو چند مورد از عبارت با توجه به واكنش روبه - 153 H OH(l) O (g) CO (g) H O(g)  2 5 2 2 2
.باشد پذير مي آيد و زيست تخريب شمار مي دهندة مايع در آن يك سوخت سبز به واكنش) الف
Oپس از موازنه واكنش، ضريب ) ب (g)2  از ضريبH O2 تر است بزرگ.
.آيد اي به شمار مي هاي واكنش، گاز گلخانه فقط يكي از فراورده) پ
.با تعداد پيوندهاي كوواالنسي موجود در ساختار لوويس هر دو فراورده متفاوت است O2تعداد پيوندهاي كوواالنسي موجود در ساختار لوويس ) ت
1 (1  2 (2  
3 (3  4 (4  

است؟ (STP)كدام گزينه بيان درستي از شرايط استاندارد  - 154
22در دماي صفر درجة سلسيوس و فشار يك اتمسفر گازها حجمي برابر با  )1 .ليتر دارند /4
22درجة سلسيوس و فشار يك اتمسفر حجم يك مول گاز برابر با  25در دماي ) 2 .است ليتر /4
22در دماي صفر درجة سلسيوس و فشار يك اتمسفر حجم يك مول گاز برابر با  )3 .ليتر است /4
22در دما و فشار ثابت حجم مولي گازها برابر با ) 4 .ليتر است /4

كدام گزينه درست است؟ - 155
.ها در جستجوي فرايندهايي براي توليد محصوالت كشاورزي بيشتر هستند دان اي از شيمي است كه در آن شيمي شيمي سبز شاخه )1
.سوخت سبز، سوختي است كه در ساختار خود كربن، هيدروژن و گوگرد دارد) 2
.ل در ساختار آنها اكسيژن نيز وجود داردشوند به همين دلي هاي سبز بر پايه مواد گياهي مانند نشاسته ساخته مي پالستيك )3
.دهند اكسيد واكنش مي اكسيد يا سديم ها و مراكز صنعتي را با كلسيم اكسيد توليد شده در نيروگاه دي به مواد معدني، كربن CO2براي تبديل ) 4

است؟ نادرستكدام گزينه  - 156
.هاي سازندة آن و واكنش ميان آنها به خوبي مطالعه شود هاي ذره براي شناخت بهتر هواكره بايد رفتار و ويژگي )1
.پذير هستند ها تراكم گازها برخالف جامدها و همانند مايع) 2
.هاي گازي از آن است بوي گل رز و محمدي ناشي از انتشار مولكول )3
.شود كه حجم آن به شدت كاهش يابد ا، درون نيتروژن مايع سبب ميقرار دادن بادكنك پر شده از هو) 4

قهيدق 20) 1(شيمي 
ردپاي گازها در زندگي

از ابتداي چه بر سر هواكره  2فصل 
آوريم؟ تاپايان فصل مي

90تا  68هاي  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

.فروردين خواهد بود 16در آزمون  رمز موفقيت شماكتاب نوروز و هماهنگي با آن با كمك تابلو نوروز،  ةمطالع
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شود؟ جاهاي خالي موارد الف تا پ به ترتيب از راست به چپ با كدام گزينه درست كامل مي - 157
  .اثر شهرت يافته است به جو بي ……گاز ) الف
.دشو استفاده مي ……از گاز به جاي آن هايي كه گاز اكسيژن، عامل ايجاد تغيير شيميايي است،  در محيط) ب
.شود بيني درون آب استفاده مي ها، سبزيجات و از بين بردن جانداران ذره براي گندزدايي ميوه ……در صنعت از گاز ) پ
كلر -نيتروژن  -هيدروژن ) 2    كلر -ن هيدروژ - نيتروژن ) 1
اوزون - هيدروژن  - هليم ) 4    اوزون - نيتروژن  - نيتروژن ) 3

دهد؟ هاي زير مقايسة نقطة جوش نيتروژن، آمونياك و هيدروژن را به درستي نشان مي يك از گزينه كدام - 158
1(NH H N 3 2 22 (NH N H 3 2 2
3( H N NH 2 2 3  4 (N NH H 2 3 2

شود؟ تري توليد مي هاي متنوع ترتيب گرماي بيشتر و فراورده هاي زير،  به يك از سوخت گرم از كدام 1از سوختن  - 159
هيدروژن - سنگ زغال) 2    سنگ زغال - هيدروژن )1
سنگ زغال - بنزين) 4    گاز طبيعي - بنزين )3

تغييرات حجم گاز برحسب دما در فشار ثابت در كدام گزينه آمده است؟نمودار  - 160

1(  2  (

3(  4  (

)عدد آووگادروAN(شود؟  ها مصرف مي دهنده در فرايند هابر، چند مولكول از واكنش STPليتر فراورده در شرايط  ميلي 2800براي توليد  - 161

1 (AN5
162 (AN3

16
3 (AN1

24 (AN1
4

SO دربارة واكنش - 162 (g) O (g) SO (g) 2 2 32 S)صحيح است؟ كدام گزينه 2 , O : g.mol )  132 16
.شود اكسيد حاصل مي گرم گاز گوگرد تري 3يك گرم گاز اكسيژن، اكسيد با  گرم گاز گوگرد دي 2در اثر واكنش ) 1
.يابد با گذشت زمان و انجام واكنش در ظرفي با پيستون متحرك، فشار گاز درون ظرف كاهش مي) 2

1اكسيد درون ظرف در هر لحظه برابر با هاي گاز گوگرد دي هاي گاز اكسيژن به تعداد مول نسبت تعداد مول) 3
.است2

xمول گاز سه اتمي،  xدر صورت مصرف ) 4
.شود مول گاز چهار اتمي توليد مي xمول گاز دو اتمي مصرف و 2

Cl)در واكنش موازنه نشدة تهيه گاز كلر  - 163 MnO)اكسيد  در آزمايشگاه كه از واكنش منگنز دي2( شود، حاصل مي (HCl)و هيدروكلريك اسيد  2(
 MnO (s) HCl(aq) MnCl (aq) H O(g) Cl (g)   2 2 2 8بر اثر واكنش 2 اكسيد با مقدار اضافي از ديگرم از منگنز  /7

  خواهد شد؟ليتر گاز كلر در شرايط استاندارد توليد  هيدروكلريك اسيد چند ميلي Mn , O : g.mol  155 16
1 (2 24/2 (4 48/
3 (1120   4 (2240 

صحيح است؟  كدام گزينه هاي زير، توجه به واكنشبا  - 164
I) H (g) O (g)
II) H (g) N (g)

 

 
2 2
2 2

.شود آب است و اين واكنش در حضور كاتاليزگر يا جرقه به شكل انفجاري انجام مي (I)فراورده واكنش ) 1
.شود آمونياك است و اين واكنش در حضور كاتاليزگر يا جرقه با سرعت زيادي انجام مي (II)فراورده واكنش ) 2
.شود در حضور كاتاليزگر و يا جرقه انجام ميفقط  (II)بدون حضور كاتاليزگر يا جرقه انجام خواهد شد اما واكنش  (I)واكنش ) 3
.و استفاده از كاتاليزگر مناسب است atm450، فشار C200دماي  (II)شرايط بهينه براي انجام واكنش ) 4
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؟اند نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت - 165
.شود در واكنش تهيه گاز آمونياك به روش هابر، از ورقه آهني به عنوان كاتاليزگر استفاده مي) الف
.شود شيميايي به طور مستقيم به خاك تزريق ميفراوردة حاصل از فرايند هابر به عنوان كود ) ب
شود و در دما و فشار يكسان نسبت حجم گاز هيدروژن مورد نياز به حجم گاز نيتروژن مورد ها به فراورده تبديل نمي دهنده در فرايند هابر همة واكنش) پ

.نياز براي انجام واكنش، برابر با سه به يك است
.است 2وندي گاز نيتروژن به گاز آمونياك برابر با هاي پي نسبت تعداد الكترون) ت
1 (3   2 (2 
3 (4   4 (1   

باشد؟ تواند نميهاي زير  نمودار زير مربوط به تغييرات كلي چه تعداد از عبارت - 166
مساحت برف در نيمكره شمالي) الف
هاي آزاد ميانگين جهاني سطح آب) ب
ميانگين جهاني دماي سطح زمين) پ
1( 1   2 (2 
صفر) 4   3 )3

اند؟ چه تعداد از موارد زير صحيح - 167
.شكل و حجم ظرف محتوي آن بستگي داردشكل و حجم يك مادة گازي به ) الف
.شكل و حجم يك مادة جامد به شكل و حجم ظرف بستگي ندارد) ب
.شكل يك مادة مايع، به شكل ظرف محتوي آن بستگي دارد ولي حجم آن، وابسته به حجم ظرف نيست) پ
.در دما و فشار يكسان، حجم يك مول از گازهاي نيتروژن و اكسيژن با هم برابر است) ت
1( 4   2 (3 
3( 2   4 (1   

كند؟ ها، جمله زير را به درستي تكميل مي يك از گزينه كدام - 168
» ……در گازها  «
.يابد با كاهش فشار در دماي ثابت، حجم كاهش مي )1
.يابد افزايش فشار در دماي ثابت، حجم كاهش ميبا ) 2
.يابد با كاهش دما در حجم ثابت، فشار افزايش مي )3
.يابد با كاهش دما در فشار ثابت، حجم افزايش مي) 4

)به ترتيب از راست به چپ(مناسب هستند؟   (II)و (I)هاي  اطالعات موجود در كدام گزينه براي پر كردن جاهاي خالي عبارت - 169
I (پذير است هاي زيست تخريب از پالستيك ……ها با پاية نفتي  قيمت تمام شدة توليد پالستيك.

II( گازهايN2 وO2  دهند با هم واكنش مي ………در دماهاي.
باالكمتر، ) 2 بيشتر، باال )1
كمتر، پايين) 4 بيشتر، پايين )3

به ازاي توليد ميزان برق يكسان از منابع مختلف توليد برق، شيب نمودار ميانگين جهاني دماي سطح زمين در كدام گزينه كمتر خواهد بود؟ - 170
انرژي خورشيد) 2 گاز طبيعي )1
باد) 4 گرماي زمين )3
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شود؟ تري توليد مي متنوع يها ترتيب گرماي بيشتر و فراورده به هاي زير،  يك از سوخت گرم از كدام 1از سوختن  - 171
هيدروژن - سنگ زغال )2  سنگ غالز - هيدروژن )1
سنگ زغال - بنزين )4 گاز طبيعي - بنزين )3

است؟ نادرستكدام گزينه  - 172
.آن و واكنش ميان آنها به خوبي مطالعه شود ةهاي سازند هاي ذره خت بهتر هواكره بايد رفتار و ويژگيبراي شنا )1
.پذير هستند ها تراكم گازها برخالف جامدها و همانند مايع) 2
.است از آن يهاي گاز بوي گل رز و محمدي ناشي از انتشار مولكول )3
.شود كه حجم آن به شدت كاهش يابد درون نيتروژن مايع سبب مي ،شده از هوا قرار دادن بادكنك پر) 4

است؟ (STP)از شرايط استاندارد  بيان درستيكدام گزينه  - 173
22با سلسيوس و فشار يك اتمسفر گازها حجمي برابر  ةدر دماي صفر درج )1 .ليتر دارند /4
22با سلسيوس و فشار يك اتمسفر حجم يك مول گاز برابر  ةدرج 25در دماي ) 2 .ليتر است /4
22 با سلسيوس و فشار يك اتمسفر حجم يك مول گاز برابر ةدر دماي صفر درج )3 .ليتر است /4
22با در دما و فشار ثابت حجم مولي گازها برابر ) 4 .استليتر  /4

كدام گزينه درست است؟ - 174
.ها در جستجوي فرايندهايي براي توليد محصوالت كشاورزي بيشتر هستند دان اي از شيمي است كه در آن شيمي شيمي سبز شاخه )1
.سوختي است كه در ساختار خود كربن، هيدروژن و گوگرد دارد ،سوخت سبز) 2
.شوند به همين دليل در ساختار آنها اكسيژن نيز وجود دارد ي سبز بر پايه مواد گياهي مانند نشاسته ساخته ميها پالستيك )3
.دهند اكسيد واكنش مي سديم يا اكسيد مراكز صنعتي را با كلسيم وها  اكسيد توليد شده در نيروگاه دي كربن ،به مواد معدني CO2براي تبديل ) 4

؟هاي زير در ارتباط با گاز نيتروژن كامالً صحيح است يك از عبارت كدام - 175
.شود در ساختار لوويس آن، دو جفت الكترون ناپيوندي و سه پيوند اشتراكي ديده مي )الف
.ترين جزء سازندة هواكره پس از گاز اكسيژن است اصلي) ب
.دهد واكنش مي طور معمول هب با گاز اكسيژن در دماي اتاق پذيري كمي دارد و واكنش )پ
.وجود داردالكترون ناپيوندي  تك با اكسيژن، يكآن اي رنگ  ساختار لوويس تركيب قهوهدر ) ت
پ -ب ) 2   پ - الف  )1
ت - الف ) 4   ت -ب  )3

گزينه كمتر خواهد بود؟ين جهاني دماي سطح زمين در كدام ميانگبه ازاي توليد ميزان برق يكسان از منابع مختلف توليد برق، شيب نمودار  - 176
انرژي خورشيد )2 گاز طبيعي )1
باد )4 گرماي زمين )3

است؟ نادرستكدام گزينه دربارة آلوتروپ گاز اكسيژن  - 177
.رنگ است بنفشهاي سه اتمي است كه در حالت مايع،  گازي با مولكول )1
.هواكره، مانند پوششي كرة زمين را احاطه كرده استمقدار فراوان آن در  )2
.نام استراتوسفر قرار دارد هواكره بهبيشترين مقدار آن در منطقة مشخصي از  )3
.الكترون ناپيوندي وجود دارد 12مولكول آن، سه پيوند اشتراكي و  ساختار لوويس در )4

)از راست به چپبه ترتيب (مناسب هستند؟   (II)و (I)هاي  دام گزينه براي پر كردن جاهاي خالي عبارتاطالعات موجود در ك - 178
I (پذير است هاي زيست تخريب از پالستيك ……نفتي  ةها با پاي پالستيك ة توليدقيمت تمام شد.

II ( گازهايN2  وO2  دهند با هم واكنش مي ………در دماهاي.
كمتر، باال) 2 ، باالبيشتر )1
كمتر، پايين) 4 بيشتر، پايين )3

قهيدق 20) 1(شيمي 
ردپاي گازها در زندگي

از ابتداي چه بر سر هواكره  2فصل 
آوريم؟ تاپايان خواص و رفتار گازها مي

84تا  68هاي  صفحه

برنامة از ها آن مدرسة برنامة كه استي آموزان دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه
.اند نداده پاسخي عاد سواالت به و است تر عقب كانون
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باشد؟ تواند نميزير  هاي عبارتمربوط به تغييرات كلي چه تعداد از  زيرنمودار  - 179
مساحت برف در نيمكره شمالي) الف
هاي آزاد سطح آبميانگين جهاني ) ب
ميانگين جهاني دماي سطح زمين) پ
1( 1   2 (2 
صفر) 4   3 )3

يك كيلومتر مسافت در سال را داشته باشد و هر خودرو به ازاي هر داكسي دي كيلوگرم كربن 50متر توانايي مصرف  سانتي 29- 34قطر ميانگين اگر هر درخت با  - 180
كيلومتر در يك سال چند 6000مسافت توليد شده توسط يك خودرو با پيمايش  CO2براي جذب  ،كند اكسيد توليد دي گرم كربن 250شده مقدار طي 

الزم است؟ با قطر ذكر شده درخت
1( 30   2 (300 
3( 3000   4 (30000 

كند؟ ها، جمله زير را به درستي تكميل مي يك از گزينه كدام - 181
» ……در گازها  «
.يابد با كاهش فشار در دماي ثابت، حجم كاهش مي )1
.يابد فشار در دماي ثابت، حجم كاهش ميبا افزايش ) 2
.يابد با كاهش دما در حجم ثابت، فشار افزايش مي )3
.يابد با كاهش دما در فشار ثابت، حجم افزايش مي) 4

كدام گزينه درست است؟ - 182
.دشو و سبب گرم شدن كره زمين مي ههواكره جذب شد ةبخش زيادي از پرتوهاي خورشيدي به وسيل )1
.دهد فروسرخ از دست مي صورت تابشي جذب شده را به گرماكمي از زمين بخش ) 2
.يافت كاهش مي C°18 در حدوددماي كرة زمين ميانگين اگر هواكره وجود نداشت،  )3
.شود افزايش بخار آب در هواكره سبب افزايش ميانگين دما در كره زمين مي) 4

است؟ در كدام گزينه آمدهدر فشار ثابت نمودار تغييرات حجم گاز برحسب دما  - 183

1(  2( 

3( 4( 

اند؟ چه تعداد از موارد زير صحيح - 184
.بستگي داردمحتوي آن گازي به شكل و حجم ظرف  ةشكل و حجم يك ماد) الف
.جامد به شكل و حجم ظرف بستگي ندارد ةشكل و حجم يك ماد) ب
.دارد ولي حجم آن، وابسته به حجم ظرف نيستبستگي محتوي آن مايع، به شكل ظرف  ةك مادشكل ي) پ
.در دما و فشار يكسان، حجم يك مول از گازهاي نيتروژن و اكسيژن با هم برابر است) ت
1( 4   2 (3 
3( 2   4 (1   
.نماييدگذاري  هر درس هدف ةزمان مطالع هاي مختلف خود چه به لحاظ تعداد تمرين و تست و چه به لحاظ مدت براي درستابلو نوروزي با   
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)با توجه به جدول زير كه فشار و حجم مقدار مشخصي از گاز آرگون را در دماي ثابت  - 185 C)°22 دهد، مقادير  نمايش ميx  وy ترتيب از راست به چپ به

كدام است؟
1( 90 3 4/2 (105 4

3( 100 3 6/    4 (95 3 8/   

شده است؟ مربوط به مراحل دوم و سوم تشكيل اوزون تروپوسفري درست نشان داده ةچرخ گزينه، در كدام - 186

1(  2(

3(  4(  

N)چگالي نيتروژن  - 187 N)چند گرم بر ليتر است؟ برابر با  atm1و فشار  C0در دماي  2( g.mol ) 114

1( 1 5/ 2 (0 635/ 

3( 1 25/4 (0 75/

188 - 0 5و  Aگرم گاز  /5 يكسان، با هم برابر دمايدر  سيلندرحجم دو . دهيم متحرك قرار ميپيستون سيلندر با طور جداگانه، در يك  را به Bگرم گاز  /0

C)توانند باشند؟  كدام گازها مي از راست به چپ ترتيب به Bو  Aگازهاي . است , O , Ne , H , He : g.mol )     112 16 20 1 4

1( Ne , H22 (H , Ne2

3( He , CO24 (CO , He2

به ترتيب از راست به چپ، در كدام گزينه) ب(و ) الف( هاي پرسشپاسخ صحيح يكسان است، و دماي هاي با حجم  ط به ظرفوبا توجه به شكل زير كه مرب - 189

است؟ Oآمده , H : g.mol )  116 معادل 1 را ذره هر 0و بگيريد /01 نظر در ).مول

Hفشار در ظرف حاوي اكسيژن چند برابر فشار در ظرف حاوي ) الف O2 است؟

Hهاي حاوي اكسيژن و  اختالف جرم ظرف) ب O2 ، ها جرم يكساني دارند ظرف(  چند گرم است؟برابر با(.  

1( 1 76 1 25/ /2 (3 6 1 5/ /

3( 1 76 1 5/ /4 (3 6 1 25/ /

درصد فشار 20پس از باز كردن شير، فشار گاز . هرگونه گاز است فاقد (B)به حجم يك ليتر قرار دارد و ظرف  (A)در ظرف  NO2در شكل زير، گاز  - 190

.)يند دما را ثابت فرض كنيدادر طول فر(است؟  (A)چند برابر حجم ظرف  (B)حجم ظرف . شود مي (A)اوليه ظرف 

1( 5   

2 (3   

3( 4   

4 (2   

80 y   76   فشار(cmHg)
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.ها دقت كنيد سؤال ة هاي زير، به شمار گويي به سؤال گرامي؛ لطفاًً در هنگام پاسخ آموزان نشدا  

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

ي؟ـچه زمان:تماس تلفني
با شما تماس گرفت؟  يـچه زمان پشتيبان -289
)تماس توافق كرده بوديم ساعتقبال در مورد روز و (طبق توافق قبليدر زمان مناسب ) 1
)البته قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم(تماس گرفت زمان مناسبدر ) 2
.تماس گرفت) روز قبل از آزمون(پنج شنبهدر روز ) 3
.گرفت روز يا ساعت نامناسب تماسدر ) 4

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

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

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

. ريزي ندارم من دفتر برنامه) 4.                ام را بررسي نكرد ريزي امهپشتيبان من دفتر برن) 3
كالس رفع اشكال

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

شـروع به موقع
شود؟ شروع مي به موقـعي شما  آيا آزمون در حوزه -294
.شود گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي پاسخ) 2  .شود موقع و دقيقاً سروقت آغاز ميبله، هر دو مورد به ) 1

.نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4  .شود هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال پاسخ) 3
متأخـرين

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

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

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

گاه خير، هيچ) 4به ندرت) 3
امروز  ارزيابي آزمـون

كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي كيفيت برگزاري آزمون امروزلي به طور ك -298
ضعيف) 4     متوسط) 3       خوب            ) 2   خيلي خوب) 1

پشتيبــان


