
  تجربيتجربي    دهمدهم  پايةپاية
  9898 ارديبهشت 13

گويي زمان پاسخصفحه ةشمارسؤال ةشمارتعداد سؤال نام درس عنوان

مي
عمو

 

دقيقه 15  3  1  10) 1فارسي و نگارش (

دقيقه 20  4  11  20طراحي  )1( زبان قرآن عربي شاهد
دقيقه 15  6  31 10)1دين و زندگي (
دقيقه 10  7  41 10)1زبان انگليسي (

اخ
صي

صا
ت

 

  8  2051عادي -  )1رياضي (
دقيقه 30

  11  2071موازي -  )1رياضي (

دقيقه 35  9114 20عادي-)1فيزيك (
  17  111 20موازي-)1فيزيك (

دقيقه 20  21  20131عادي-)1(شناسيزيست
  23  20151موازي-)1(شناسيزيست

  26  171  20طراحيعادي -  )1شيمي (
يقهدق 20 شاهد

  28  191  20طراحيموازي -  )1شيمي (
شاهد

-  31  290 9نظرخواهي
طراحان 

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

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

محدثه پرهيزكارسيداحسان هندي-صالح احصائيحامد دوراني  )1دين و زندگي (
پيشه فاطمه فالحتفريبا توكليسپيده عرب  )1(انگليسي زبان

 خانلو حميدرضا رحيم  هانيه ساعي يكتا-يحسين اسفين –كفش حميد زرين–مداحيسروش كريمي فروشانايمان چيني )1رياضي (
اسفندياري آتنهعرفان مختارپور  –بابك اسالمي  –مداحي  سروش كريميكفش حميد زرين   )1فيزيك (

اكبري ليدا علي محمدمهدي روزبهاني - محمد عابدي -علي علمداري-فرداميرحسين بهروزي مهرداد محبي )1( شناسيزيست
الهه شهبازي  سلمياميرحسين م – علي حسني صفت–نژادايمان حسين-مجيد بيانلو علي علمداري   )1( شيمي

 گروه فني و توليد
محيا اصغري مدير گروه اختصاصي

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 مستندسازي گروه

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
سيدمحمدعلي مرتضويـآكيتا محمدزادهـپورخانحسنسپهرـحميد اصفهاني  )1( فارسي و نگارش

زادها قليعليرضـمريم آقاياريـدرويشعلي ابراهيمي  )1( زبان قرآن عربي
فيروز نژادنجفـ  كبير مرتضي محسنيـ  وحيده كاغذيـبقامحمد رضاييـحامددورانيـپورامين اسديانـمحبوبه ابتسام  )1دين و زندگي (

سپيده عربـميرحسين زاهديـفريبا توكلي  )1انگليسي ( زبان

 )1رياضي (
ـ ناصر اسكندري ــعلي ارجمند ـ   حميدرضا سجودينيما سلطاني ـ سجاد ساالري ـ ـ   شكيب رجبي بوالحسني ـ مهرداد خاجي ـداوود-محمد پوراحمديمحمد بحيرايي 

 محمدجواد محسنيـپور سرابيعلي غالماصغري ـاهللا عليمبينا عبيري ـ عزيز

  كـار ـ معصـومه عليـزاده ـ سجاد ساالري ـ مجتبي ظريـف  كفش ـ  زرين ميثم دشتيان ـ رضا رضوي ـ حميد زهره آقامحمدي ـ اميرحسين برادران ـ اسماعيل حدادي ـ   )1فيزيك (
 مصطفي كياني ـ محمد نادري ـ احسان هادوي

 )1( شناسي زيست
 دي ـ علـي كرامـت ـن ـ حسين زاهـدي ـ اميرحسـين كارگرجـ   فرد ـ پگاه جهانگيريامنش ـ عليرضا آروين ـ اميرحسين بهروزيمازيار اعتمادزاده ـ رضا آرين

 ناكوهيمحمود نصرتمهرداد محبي ـ

ـ دامن ـ حسن رحمتيزاده ـ طاهر خشكبهزاد تقي   )1( شيمي نژاد ـ رضا جعفري فيروزآبادي ـ ملكان ـ اميرمسعود صلحي ـ محمد فالح   منصور سليمانيكوكنده 
 محمدرضا وسگري-علي مجيديعلي مؤيدي ـ

دقيقه 165مدت پاسخگويي:  سؤال نظرخواهي9+130تجربي:دهمد سؤالتعدا   
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  3: ةصفح دهم عمومي پايةارديبهشت 13آزمون  -) 7( پروژة

 كند؟ بيت زير را كدام واژه كامل مي - 1
»بر زانو... همي گويم به صد زاري، سر / دريغا روزگار ما و آن ايام در مهرش «

الزام) 2اقبال) 1
ابدال) 4ادبار) 3

 معنا شده است؟ نادرستهاي زير  چند تا از واژه - 2
/ بدانديش : بدسگال/ قطعاً : ارتجاالً/ ف تأس: ندامت/ ناتوان : زبون/ دست  چيره: حاذق/ پوش  ژنده: جولقي«

»طنين: وانا/ ي برخي چهارپايان  فضله: سرگين/ نعره : عربده/ ارزش  اي كم جامه: پالس
سه تا) 2چهار تا )1
يكي) 4دو تا) 3

اماليي وجود دارد؟ نادرستيدر كدام بيت  - 3
ه رنج از بهر اين در هر ديارناقدان بيني ب/  عاقالن بيني به شادي بهر آن در هر مكان) 1
توفيق و پاك از شرك خار ي آبدار از چشمه/  و دستان زندا گلبني بايد كه تا بلبل بر) 2
غبار كسوف و بي آفتاب و آسماني بي/  جهان اشباح همچو جاني خالي از اعراض و) 3
 زار ناله آنحضرت سيمرغ كو تا بشنود /  داوود هم برخاست از صحراي غيب ي ناله) 4

نقش دستوري عبارتي كه در بيت زير. بيايد» هسته+ صفت بياني «، عبارتي به شكل »صفت بياني+ هسته «جاي  تركيب وصفي مقلوب يعني به - 4
 است، چيست؟» تركيب وصفي مقلوب«
»كه جان يابدت زان خورش پرورش/ مخور طعمه جز خسرواني خورش «

متمم )4مسند) 3مفعول )2  نهاد )1
ي پيشين گروه اسمي بارز است؟ ترتيب چند فعل و چند وابسته بيات زير بهدر ا - 5

بر دكان بنشسته بد نوميدوار/ بعد سه روز و سه شب حيران و زار «
تا كه باشد اندر آيد او به گفت/ نمود آن مرغ را هر گون شگفت  مي

مو، چو پشت طاس و طشت با سر بي/ گذشت  اي سر برهنه مي جولقي
»!فالن هي، «: بانگ بر درويش زد كه/ در گفت آمد در زمان طوطي ان

 »تو مگر از شيشه روغن ريختي؟/ از چه اي كل با كالن آميختي؟ 
نه، چهار) 4هشت، سه) 3نه، سه) 2  ده، چهار )1

؟توان دانست موارد ميترتيب كدام  به را مراجع ضماير پيوسته در ابيات زير - 6
اي نوايي سبز گويا طوطي خوش/ ي ا بود بقّالي و وي را طوطي«

هاي روغن گل را بريخت شيشه/ جست از صدر دكان سويي گريخت 
وش بر دكان بنشست فارغ خواجه/ اش  از سوي خانه بيامد خواجه

»بر سرش زد گشت طوطي كل ز چرب/ ديد پر روغن دكان و جامه چرب 
قّال ـ بقّالب) 4  طوطي ـ طوطي ) 3  بقّال ـ طوطي ) 2  طوطي ـ بقّال) 1

شود؟ وضوح ديده مي ي جناس به تا از ابيات زير آرايه ر چندد - 7
 وگرنه طوطي و شارك چو آدمي گوياست/ سخن به دانش گويند پايگه گيرد ) الف
 آتش زدي اندر من و چون دود برفتي/ دست آمده بس زود برفتي  اي دير به) ب
 دگر كشيده صف ز قطارهاهمي ز پشت يك/ هاي بارور چو اشتران باربر  درخت) ج
 ستن اسرو آزاد غالم بت چاالك م/  سرو؟ يزادآن م شيكند پ باغبان، چند) د
ي غمم بود از همين كه خدانكرده خطا كني همه/ تو كمان كشيده و در كمين كه زني به تيرم و من غمين ) هـ

يكي) 4  دو تا ) 3سه تا) 2  چهار تا ) 1
 شود؟ ده ميي تضمين دي در كدام بيت آرايه - 8 

اگر زخم بينند و گر مرهمش/ وقت شوريدگان غمش خوشا ) 1
باده پيش آر هر چه بادا باد/ فسوس ااين جهان  استباد و ابر ) 2
 ز روي خوب، لكم دينكم و لي ديني/ باشد اي مسلمانان  شكيب نميمرا ) 3
ن استچون خارپشت بر بدنم موي سوز/ اي بخواه  گر گوييم كه سوزني از سفله) 4

قرابت معنايي دارد؟» قضا همي بردش تا به سوي دانه و دام/ كبوتري كه دگر آشيان نخواهد ديد «كدام دو بيت با بيت  - 9
نوشته	گردد	دگر		نه از مردي/  سرشته	گردد	دگر	نه از دانش )الف
ديده بردوختي از خلق جهان چون بازم/ چون كبوتر بگرفتيم به دام سر زلف ) ب
 كبوتر با كبوتر باز با باز/ س خود هر جنس پرواز كند با جن) ج
نوشته نه كاهد نه هرگز فزود/ چه بود  نوشته چنين بود و بود آن) د
ج ـ د) 4ب ـ ج) 3  د   ب ـ) 2  الف ـ د ) 1
 توان يافت؟ مفهوم ابيات زير را در كدام بيت مي -10

گرچه پاكي تو را پليد كند/ با بدان كم نشين كه صحبت بد «
 »اي ابر ناپديد كند لكّه/ بي بدين بزرگي را آفتا

نام نيكش سكنجبين باشد/ سركه چون با عسل درآميزد ) 1
فغان از دست زنبوري ندارد/ ناخت سعدي وليكن چون عسل بش) 2
جز از سخن نخورد كس به راه گوش عسل/ به گوش در سخن حجت اي پسر عسل است ) 3
بي خار كه چيد گل از اين گلشن؟/ و؟ بي نيش عسل كه خورد از اين كند) 4

)1( گارش نوفارسي
)1(فارسي 

داستانيادبيات 
)خسرو، طوطي و بقّال، درس آزاد( 

131تا  112 يها صفحه
)1( نگارش

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

گونه هاي داستان نوشته
123تا  98 يها صفحه

قهيدق 15
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  4: صفحة دهم عمومي پايةارديبهشت 13آزمون  -) 7(پروژة 

 

»!قصصاً جميلةً و رائعةً جداً حولَه الّذي نقرأ و نسمع لفينُالد الخلقِ ن عجائبِم«: اليةترجمة العبارة التّ في عين الصحيح -11
!شود و شنيده مي هاي بسيار جذاب و زيبايي گفته موجود آفرينش است كه دربارة آن داستان ترينانگيز دلفين، شگفت )1
!شويم زده مي شنويم و شگفت خوانيم يا مي هاي زيبا و جالبي را مي اين است كه دربارة آن داستان ،هاي خلقت دلفين يكي از شگفتي) 2
!شنويم خوانيم و مي هاي خيلي زيبا و جالبي مي دلفين است كه دربارة آن داستان ،هاي آفرينش يكي از شگفتي) 3
!اش خوانديم و شنيديم درباره زيبا و جذابيداستان رود كه  ر ميادلفين به شم ،دگان عجيباز جمله آفري) 4
»!يومٍ من الصباح إلي المساء ط يجعل نظارته علي عينَيه و يعمل بجدّ كلّنشي في شارِعنا خبازكان «: ارة التّاليةعين التّرجمة الصحيحة للعب -12

!كرد گذاشت و از صبح تا شب كار مي چشمش مي بود كه هر روز عينكش را روي يدر خيابان ما، نانواي فعال )1
!كرد كار مي بعدازظهرگذاشت و هر روز با جديت از صبح تا  هايش مي بود كه عينكش را روي چشم با نشاطدر خيابان ما، نانوايي ) 2
!كرد جديت هر روز، از صبحگاه تا شامگاه كار مي و با زد به چشم ميدر كوچه ما، نانواي فعالي بود كه عينك خود را ) 3
!كرد تالش و پشتكار، هر روز از صبح تا غروب كار ميگذاشت و با  در خيابان ما، نانواي فعالي عينكش را روي چشمش مي) 4
:عين الصحيح في التّرجمة .»!في األخطاء ن الوقوعِم كمنقذُ ليمالس نّ العقلَإ« -13

!عقل سالم تو را از افتادن در اشتباهات نجات مي دهد همانا) 2  !دهندة تو از افتادن در اشتباهات است  جاتعقل سليم ن )1
!در اشتباه است واقع شدندهندة تو از  نجات  عقل سليم) 4  !شود تو از ارتكاب اشتباهات مي قطعاً عقل سالم مانع )3
:التّرجمةفي  الخطأعين  -14

!ام اين انگشتر طاليي را به بهاي پانصد هزار تومان، دو سال پيش خريده :»!خاتم الذَّهبي بقيمة خَمسمئة ألف تومانٍ قَبلَ سنتينِكنت اشتريت هذا ال« )1
!هتل آمدندها در  كارگران نظافت در وقت معين براي تميزكردن اتاق :»!في الفندق فرَالغُ لتنظيف المحدد في الوقت التّنظيف أتَي عمالُ«) 2
!جا، تماس خواهم گرفت مهربانم در شهري دور از اين با مادربزرگ :»!من هنا بعيدةٍ ونة في مدينةٍصل بجدتي الحنسأتّ«) 3
!را متحير كرددوستم در يادگيري دانش شيمي، م قوي حافظة: »!الكيمياء علمِ لصديقي في تعلُّمِ القويةُ اكرةُحيرَتني الذّ«) 4
»دين ليكم وم دينُكُلَ«: اليةريفة التّيناسب مفهوم اآلية الشّ عين ما -15

1( »ين ال إكراهالنّ) 2»في الدي دينِعلَ اس مهملوك!
»حنيفاً للدينِ كو أقم وجه«) 4    !هلَ ن ال عهدمل دينَ ال) 3
»!فارسيّ -معجمٍ عربيّبِ …إلي الفارسية،  غيرهاقصيرةٍ حولَ الحيوانات ثم قصةٍ  …«ين؟ ما هو المناسب للفراغَ -16

مستَعيناً -ث عنابح) 2مرتبطاً -عن ثحاب )1
مستَعيناً -بحثَ عن) 4مساعدةً -بحثَ) 3
؟»عليك و يوم لك ، يوميومانِ هرُالد«عبارة لمفهوم الما هو  -17

!بود به نام پدرخاكش به سر كه زنده / ي جوهر ذاتي خويش باشگوهر نما )1
!گهي پشت به زين و گهي زين به پشت/ چنين است رسم سراي درشت) 2
!د نوشتنگران بر تو نخواهدكه گناه / ب رندان مكن اي زاهد پاكيزه سرشتعي) 3
كنون نيست يا بود و به بخت ما/ د هرگزدر دهر وفا نبو) 4
مفعولٌ؟ الفاعلِ مفي أي عبارةٍ اس -18

!إلي المختَبر مع مدير المدرسة لِّمونَعجاء هؤالء المت قد) 2  !أمسِ لّغة العربية في قاعة االمتحانات يومرأيت معلِّم ال )1
!الكُتُب اشتَري والدي لي معجماً غالياً في سوقِ) 4!بالعربية وجةًشُّعراء اإليرانيون أبياتاً ممزأنشَد ال) 3
:قطففيه اسم المبالغة جاء جواباً  عين -19

خلَّاق -فهامة -ظلّام) 2نصار -رمان -طُلّاب )1
اردو -بطّارية -ستّار) 4حفاظ -عباد -حلّال) 3
:»الجار و المجرور«عين الخبر من نوع  -20

!الةادسة نحن نقوم بأداء الصاعة السفي الس) 2!لي شيرازائرة إولي أنا سافرت بالطّفي المرّة األ )1
!جميلةٌ لألطفال عبرٌفي هذه القصص ) 4!فريضةٌ العلمِ مٍ طلبمسل علي كلِّ) 3

دقيقه 20)1(زبان قرآن ،عربي

هجائبن في البِحارِ عيا م
الفارِسي في األدبِ التَّلميعِ صناعةُ

 اسم و الفاعلِ اسم+ متن درس 

بالَغةِالم و اسم المفعولِ
95تا  73هاي  صفحه
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  5: صفحةدهم عمومي پايةارديبهشت 13آزمون  -) 7(پروژة 

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

:»!اإلنشاد أكثر فأكثر يعراء حول فضيلة االُم شجعناهم علعندما سمعنا أشعار هؤالء الشّ« -21
!تري تحسين كرديم هاي بيش فضيلت مادر شنيديم، ايشان را بر سروده ةچون شعرهاي شاعران را دربار )1
!تر تشويق كرديم تر و بيش ها را بر سرودن بيش شعار اين شعرا را راجع به فضيلت مادر شنيديم، آنوقتي ا )2
!تر تشويق نموديم خاطر سرودن بيش ي شاعران را در مورد برتري مادر گوش كرديم، آنان را به هنگامي كه سروده )3
!م، آنان را بر سراييدن بيش از پيش تحسين نموديمهاي اين شعرا را پيرامون برتري مادر گوش دادي آنگاه كه سروده )4
22- »عماً فَتَـتَجدوالقرْشِ ع كمالفينُ سالد بسلَها و تَحوةِ حها الحادها بِاُنوفتَضْرِب!«:

!كنند ها را مضروب مي هاي تيز آن شوند و با دندان د پس پيرامونش جمع مينشو ها دشمن دلفين محسوب مي كوسه )1
!زنند ها ضربه مي هاي تيز به آن شود، پس از جمع شدن پيرامونشان با دندان كوسه ماهي دشمن دلفين شمرده مي )2
!زنند شوند و با دم خود به آن ضربه مي آورند پس دورهم جمع مي ها را دشمن به حساب مي ها كوسه دلفين )3
!زنند هاي تيزشان او را مي بيني ع مي شوند و باشمارند پس اطرافش جم ها كوسه ماهي را دشمن مي دلفين )4
 :لفينالد ترجمة الجمل حولَ يف الخطأعين  -23

خورند، كنند و جز ماهي را نمي ها كسي را اذيت نمي دلفين :ال تُؤذي الدالفينُ أحداً و ال تأكلُ إلّا السمك،) 1
2 (ها پستاندار هستند، ها نيستند، زيرا آن ساير ماهيها مانند  آن :ة األسماك ألنّها لبونةٌ،هي ليست مثل بقي
ها دشمني خطرناك به نام كوسه ماهي دارند، دلفين :سم سمك القرش،اعدواً خطراً ب للدالفينَإنّ ) 3
!كشند دشمنشان را با ضربه زدن با بيني تيز خود ميآنان  !:فهي تقتلُ عدوها مع الضرب باُنوفها الحادة) 4
:للفَراغِ حسب المعنَي حيحغيرَ الصعين  -24

األسنان: !تُـفْرِز السائلَ الّذي يؤدي دوراً مهماً في هضْمِ الطَّعامِ …) 2  الغزال: !وصف الشُّعراء جمالَ عيونه و حيوانٌ لَبونٌ يعيش في الْجِبالِ … )1
السؤال: !ألنّه نصف العلم …نُصحنا بحسنِ ) 4  األسود : !» …الذَّهب «بـ اَلنَّفطُ سائلٌ قابلٌ لالشتعالِ يعرَف لنَفاسته ) 3
:حول ما اُشير إليه بخطٍّ الخطأعين  -25

1 ( تكلَّم ةُعندئذلّامةٍ العشهامب) :! 2    )المبالغةإسم( واتَواضَع لممن تُعلِّمونَه العل) :!يماضالفعل ال(
)المفعول إسم!: (المعينِأنت ترجع من السفرِ في الوقت ) 4  )إسم الفاعل!: (لَهم في سبيلِ اهللاِينفقونَ أموا المؤمنون) 3
:عين الجار و المجرور بمعني الفعل -26

!الحقيبة علي المنضدة) 2    !النّاس علي دين ملوكهم) 1
!اسعليكم بمداراة النّ) 4    !العزيزة ييا أم يعلي عين) 3
 ا يلتّالإقرأ النّص  بدقّةٍ )30 -27( عن األسئلة أجِبثم:

»منوتشهري«و » سعدي«فمنهم . يعرفون بذي اللّسانين هؤالءف. و الفارسية وجود العلماء الّذين يعبرون عما لديهم باللّغتين العربيةبين ) اإلرتباط(من مظاهر وجود الصلة 
عهد محمود الغزنوي كان يعتبر عيباً أن يفمنذ عهد الخلفاء الراشدين إل! الّذي كان يفتخر بما عنده من المفردات العربية» حافظ الشِّيرازي«و » خاقاني«و » عنصري«و 

و ازدهار اللّغة الفارسية ما ضعف شأن اللّغة العربية، بل احتفظ به و الفارسيةاإلمارات  تأسيسبعد أنَّ  جدير بالذّكرو ال! يصدر مكتوب عن قصر السلطان بغير العربية
!حالة أصبح الفصل بينهما أمراً غَيرممكن يإل األمرفوصل ! إرتفع

  ...ذو اللِّسانين هم الّذين : اغللفر الخطأعين  -27
!ولدوا في إيران لكنَّهم أنشدوا آثاراً بالعربية )2     !كانوا يحبون اللّغتين) 1
!عاشوا في بلدتين لكنَّهم رجحوا العيش في إيران) 4    !كانوا أقوياء في آثارهم باللُّغتينِ) 3
:الخطأعين . »باعتقادكم لماذا كان االُدباء اإليرانيون يكتبون و ينشدون بالعربية؟« -28

!كانوا يخافون من السالطين فأرادوا التقرّب إليهم) 2  ! تهم في اللُّغتينِأرادوا أن يثبتوا قدرتهم و جدار) 1
!كانوا يحبون لغة القرآن و ما شعروا بأنّها أجنبية) 4  !قد قصدوا أن يخاطبوا فئات أكبر من الناس) 3
:لماذا؟ عين الصحيح.  »!عيباًصدور مكتوب بغير العربية كانَ يعتبر « -29

!لخوفهم من عدم رعاية القانون في البلد) 2    ! ن استعمال غيرهابسبب كراهتهم ع) 1
!ألنّ اللّغة العربية كانت لغة العلم و المؤسسات الحكومية) 4  !إذا كان يكثر هذا األمر يسبب اُفول اللّغة العربية) 3
:عين الصحيح في المحلّ اإلعرابي للكلمات المعينة -30

مجرور بحرف الجرّ :تأسيس) 2    فاعل: هؤالء) 1
فاعل: األمر) 4    إليه مضاف: الفارسية) 3
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  6: صفحة دهم عمومي پايةارديبهشت 13آزمون  -) 7(پروژة 

  

در چه) ص(بيانگر سيرة رسول خدا  ،ها كردن لباس  و شانه زدن موها و مرتب) ص(بر به آينه نگاه كردن پيام -31
 است؟) ع(است و مؤيد كدام حديث امام صادق بوده هنگامي 

.آماده و آراسته باشد ،رود اش به سوي دوستان خود مي بنده خداي تعالي دوست دارد وقتي -نماز خواندن )1
.آماده و آراسته باشد ،رود اش به سوي دوستان خود مي خداي تعالي دوست دارد وقتي بنده - ا مردمهنگام مالقات ب) 2
.آيد بدش مي ،يده نشان دادنلود و خود را ژوخداوند آراستگي و زيبايي را دوست دارد و از نپرداختن به خ - ا مردمهنگام مالقات ب )3
.آيد بدش مي ،يده نشان دادنود و خود را ژولخداوند آراستگي و زيبايي را دوست دارد و از نپرداختن به خ -نماز خواندن) 4
هاي انسان عفيف است؟ روي در آراستگي و رسيدن آن به خودنمايي چيست و كدام مورد از ويژگي عاقبت گرفتاري به زياده -32

.و جامعه گريزان است ساالن از مقبوليت نزد هم - دن از خدادور ش) 1
.سطحي و كوچك، زبان به تحسين او بگشايند كند كه براي امور حيا مي - دور شدن از خدا) 2
.داند د ميوزيبايي ظاهري را وسيلة اهانت به شخصيت خ -مقبوليتضعيف شدن  )3
.گيز باشدنتواند تحسين برا يابد كه مي تري ميدر وجود خود استعدادهاي واال -مقبوليتضعيف شدن  )4
هاي چموش و لجام پاره كرده سوارند، چه چيست و سواركاراني كه بر اسب» اسب«پيرامون حقيقت تقوا منظور از ) ع(در حديث امام علي  -33

عاقبتي دارند؟
.روند به بهشت مي -نفس) 4   .روند به بهشت مي -گناه) 3  .دنفت ا در آتش مي -گناه) 2   .دنفت ا در آتش مي -نفس) 1
هاي عفاف است؟ كدام مورد از جلوه -34

خودآرايي و محبوبيت) 2    تندروي در كسب مقبوليت ) 1
آراستگي و مقبوليت) 4    تندروي در آراستگي) 3
است؟ چه در مقابل خدا قرار دارد، پيامد كدام يك از دستورهاي الهي در نماز مطابق انديشة اسالمي، عدم توجه به آن -35

كوشا بودن در انجام به موقع و سر وقت نماز) 2  » اهدنا الصراط المستقيم«صادقانه گفتن عبارت ) 1
»المغضوب عليهم و ال الضّالّين غير«با توجه گفتن عبارت ) 4  توجه به بزرگي خداوند بر همه چيز هنگام گفتن تكبير) 3
شود؟ يك از مسائل مي مشمول كدام ،وجوب و امساك روزه -36

.مسافري كه بخواهد كمتر از ده روز در جايي كه سفر كرده، بماند - .مسافري كه براي انجام فعل حرام سفر كند) 1
.مسافري كه بخواهد بيشتر از ده روز در جايي كه سفر كرده، بماند -.مسافري كه براي انجام فعل حرام سفر نكرده باشد) 2
تر از چهار فرسخ شرعي و مجموع رفت و برگشت بيشتر از هشت فرسخ مسافرت كم - از چهار فرسخمسافرت بعد از ظهر و رفتن به بيش ) 3
تر از چهار فرسخ شرعي و مجموع رفت و برگشت كمتر از هشت فرسخ مسافرت كم - مسافرت پيش از ظهر و رفتن به بيش از چهار فرسخ) 4
آن كدام است؟كدام مفهوم در تعريف آراستگي صحيح بوده و حديث مربوط به  -37

  ».دو ركعت نماز كه با بوي خوش گزارده شود، بهتر از هفتاد ركعت نماز بدون بوي خوش است« -بهتر كردن وضع باطني بدون توجه به وضع ظاهري )1
  ».آماده و آراسته باشد رود، اش به سوي دوستان خود مي خداي تعالي دوست دارد وقتي بنده« –بهتر كردن وضع ظاهري و باطني و زيبا نمودن اين دو  )2
مبادا خود را براي جلب توجه ديگران بيارايي كه در اين صورت ناچار« - كنيم ها كنترل مي ها و كندروي خود را در برابر تندروي ،آن حالتي كه به وسيلة) 3

».شوي با انجام گناه به جنگ با خدا بروي مي
».دين استو ضعف نما نپوشيد؛ زيرا چنين لباسي نشانة سستي  و بدنلباس نازك « - روي در زيبايي بدون خودنمايي زياده) 4
فرسخ باشد، 5و مسافت مسافرتش بيش از كه اين سفر بر او واجب نبوده روزه برود  7نماز و روزة فرزندي كه با نهي پدر و مادر به سفري  -38

چگونه است؟
  .يد روزه بگيرد و نمازش شكسته استنبا) 2  .بايد نماز را شكسته بخواند، ولي روزه را تمام بگيرد )1
  .فرسخ است يا خير 4تر از  بستگي به مسير بازگشتش دارد كه كم) 4  .اش را بگيرد بايد نماز را كامل بخواند و روزه) 3
سورة مائده، ابزار شيطان براي ايجاد دشمني و كينه بين مردم چيست؟ 91و  90با توجه به آيات  -39

  شراب و قمار )4  غفلت از نماز )3  سگ و خوك) 2  پرستي بت )1
 كنندة روزه است؟ چه تعداد از موارد زير باطل -40

»فرو بردن تمام بدن و سر در آب - استمناء - سيگار گشيدن - استفراغ عمدي - آب خوردن سهوي«
سه) 4پنج) 3  چهار) 2  دو )1

دقيقه 15

قدم در راه
و روزه، ياري از نماز

فضيلت آراستگي
142تا  120هاي  صفحه

)1( دين و زندگي
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41- When you have to get up early … the morning, you … stay up late watching television. 

1) at / can’t 2) in / should

3) in / shouldn’t 4) on / could

42- The manager is really busy at the moment. … you call back later? 

1) Should 2) Must 3) May 4) Can

 

 

 

Researchers say that traveling abroad makes the brain more creative. Need proof from an expert? Here's 

Columbia Business School Professor, Adam Galinsky, in an interview for The Atlantic: “…(43)… experiences 

increase the ability to make deep connections …(44)…  different forms.” In short, …(45)…  situations help the brain 

learn how to move smoothly between different ideas. 

This life skill comes in handy whenever you’re faced with problems that require new ideas. All people 

…(46)… travel once in a while because traveling  can make you reinvent your life from one stage to the next.  

43- 1) Domestic 2) Foreign 3) Energetic 4) Hospitable

44- 1) in front of 2) above 3) between 4) under

45- 1) careful 2) cloudy 3) unfamiliar 4) famous

46- 1) must  2) shouldn’t 3) must not 4) should

Not many animals have hand-like paws. The monkey is one of them. The monkey, like a man, has a thumb 

that can be put opposite other fingers. By pressing its first finger against its thumb, a monkey can pick up 

things as tiny as an insect. Because other animals don’t have this thumb, it is difficult for them to pick up 

small things and carry them. The monkey’s ability to hold rice with its paw often causes problems for it. 

Hunters fill a coconut with a handful of rice, leaving a hole in the shell of the nut. The monkey has no 

trouble putting its paw through the hole. But, it can’t draw the paw out while it is holding a handful of rice. 

Since it is often too stupid or greedy to open its hand, the monkey is unable to free itself from this simple 

trap. 

47- A monkey can pick up small objects by pushing its thumb against … . 

1) things 2) its forefinger 3) its hand 4) the objects

48- According to the text, not many animals have … . 

1) fingers 2) hands 3) paws 4) hand-like paws

49- Hunters put rice in the coconut trap, because monkeys … . 

1) can get the rice out easily 2) have trouble taking the rice out of it

3) mustn’t close their hands to hold rice 4) have no trouble putting their paws in

50- The success or failure of a coconut trap depends on … . 

1) what kind of rice is in the trap 2) how large the coconut is

3) how many holes are in the coconut 4) whether the monkey will give up the rice

)1(انگليسي  زبان دقيقه10

Traveling the World 
Pronunciation تا ابتداي

 113تا  97هاي  صفحه

PART C: 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 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.

PART A: Grammar and Vocabulary 

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then 

mark the answer on your answer sheet. 
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L

d1

2

3

4

5

6 7

d

d

d

d

L L L L L L
1 2 3 4 5

توان درست كرد؟ چند رنگ جديد مي رنگ قرمز، آبي، زرد، سياه و سفيد، 5از  رنگ 3با تركيب حداقل   -51

1( 13   2( 14   3( 15   4( 16   

a,b,d,e,fحروف  كه با استفاده ازحرفي  3تعداد كلمات  -52 ,s, t 5چند برابر تعداد كلمات توان ساخت،  مي

توان ساخت؟ (تكرار حروف مجاز نيست.) است كه با استفاده از حروف مذكور ميحرفي 

1( 1
122 (1

63 (1
24( 2 

,با ارقام  -53 , , , , ,0 1 2 3 4 5  توان نوشت؟ مي 300تر از  چند عدد زوج سه رقمي بزرگ6

1( 112   2 (111   3 (101   4( 81 

مسـتطيل بـه وجـود چند L7تا  L1و خطوط عمودي  d5تا d1زير از برخورد خطوط افقي در شكل  -54

؟آمده است

1( 200 

2 (210 

3 (220 

4( 240   

}ارقام مجموعة  از استفاده باخواهيم  مي - 55 , , , ..., , }0 1 2 8 طوري كه م، بهبسازيرقمي بدون تكرار ارقام  4 اعداد 9

توانيم بسازيم؟ مي با اين شرايط تعداد عدد هچ د.نداشته باش رقم فرد 2رقم زوج و  2 اعداد ساخته شده

1( 2400   2 (1440   3 (2160   4( 2880   

نفـر 12نفر از بـين ايـن    5توان  به چند طريق مي .كنند زندگي مي )زن و شوهروج (ز 6در يك آپارتمان  -56

 ؟ها وجود داشته باشد  بين آن زوجانتخاب كرد كه دقيقاً يك 

1( 240   2 (480   3 (360   4( 540 

گيرد در پايان آزمون به آن پاسخ دهيد.  اگر پاسخ دادن به سوالي وقت زيادي از شما مي

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1رياضي (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  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 امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

دقيقه 30عادي - ) 1رياضي (
  

مار وشمارش بدون شمردن / آ
احتمال

تا پايان 7و فصل  6فصل 
گيري شانس احتمال يا اندازه

151تا  118هاي  صفحه
محل انجام محاسبات
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3نيستند و  ها در آن» ش«و  »س«حرف  2عضوي از مجموعة حروف فارسي كه  7هاي  تعداد زيرمجموعه -57

هستند، كدام است؟ ها حتماً در آن »م«و » ل«، »ب«ف حر

1(  
 
 

27
4   2 ( 

 
 

30
4  3 ( 

 
 

32
4  4(  24 25 26

نـوع 4)، 2نوع دسر وجود دارد و در رستوران ( 7نوع غذاي اصلي و  5نوع پيش غذا،  3)، 1در رستوران ( -58

ها را انتخاب كند و نوع دسر وجود دارد. اگر فردي يكي از اين رستوران 2نوع غذاي اصلي و  6پيش غذا، 

درغذا و حداكثر يك دسر را انتخاب كند،  ك غذاي اصلي، حداكثر يك پيشاز منوي آن رستوران دقيقاً ي

وجود دارد؟ اومجموع چند حالت براي ميز غذاي 

1( 105 482 (153 

3 (250     4( 180   

نقطـه 2تـوان نوشـت كـه فقـط      مي و بدون توجه به معنا حرفي 5 ةچند كلم» رزميخوا«با حروف كلمة  -59

داشته باشد؟

1( 720   2 (744   3 (624   4( 480 

)در معادلة  nمقدار  -60 ! !) n! 13 13 كدام است؟ 12

1( 11   2 (13   3 (14   4( 15 

؟استكدام  nدر معادلة زير، مقدار  -61

P(n, ) C(n , ) 4 60 2 2 

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

در يك گلفروشي، هشت نوع گل متفاوت وجود دارد و براي ايجاد هر دسته گل، به چهار نوع گل نياز داريم. به - 62

باشد؟ نداشتهها در آن وجود  ن گلاز اي خاص دو نوعكه رد توان دسته گلي تهيه ك چند حالت مي

1 (8  2 (10  3( 12  4 (15   

45درصـد و در هـر دو درس    70 فيزيـك در درس درصـد،   65درس رياضـي   احتمال قبولي فردي در -63

 كه حداقل در يكي از دروس قبول شود، چقدر است؟ درصد است. احتمال آن

1( /0 9   2 (/0 75   3 (/0 6   4( /0 48

محل انجام محاسبات
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10: ةصفحاختصاصي  پاية دهم تجربيارديبهشت 13 زمونآ -) 7پروژة (

A B C

تر باشد، كدام است؟ كه تعداد فرزندان دختر از پسر بيش احتمال آن دارد.فرزند  4اي  خانواده -64

1( 3
4   2 (5

16   3 (3
8   4( 1

2
صورت تصادفي انتخاب كنـيم، برويم. اگر يكي از مسيرها را به Cبه  Aهر خواهيم از ش در شكل زير مي -65

عبور كنيم؟ Bچقدر احتمال دارد از شهر 

1( 2
3

2 (1
2

3 (1
4

4( 5
6

مهره به تصادف خارج 3مهرة آبي وجود دارد، اگر از اين جعبه  3مهره سياه و  4مهرة قرمز،  5اي  در جعبه -66

رنگ باشند؟ مهره هم 2كنيم، چقدر احتمال دارد دقيقاً 

1( 18
352 (25

44

3 (22
354( 29

44

P(Aاگر  -67 B) P(A ) P(B ) P(A B)
 

  4 2 3
 باشد،P(A) كدام است؟

1( 1
52 (2

5

3 (4
5     4( 3

5
طور تصادفي در كنار هم بچينـيم، بـا به را كتاب شيمي متفاوت 5كتاب رياضي متفاوت و  6اگر بخواهيم  -68

؟گيرند نميكدام احتمال هيچ دو كتاب شيمي در كنار هم قرار 

1( 21
222 (13

223 (9
224( 1

22

P(A)اگر  -69  1
3، P(B)  3

P(Aو 4 B)  1
6 پيشـامد  نـه كـه   باشد، احتمال آنA   رخ دهـد و نـه

كدام است؟ ، B پيشامد

1( 5
12   2 (1

4   3 (1
10   4( 1

12
چقدر احتمال دارد كه حداقل ،لنگه از آن بيرون آوريم 5قرار دارد، اگر  متمايز كفشجفت  10اي  در جعبه -70

يك جفت از آن بيرون آمده باشد؟

1( 168
3232 (21

12923 (155
3234( 1271

1292

محل انجام محاسبات
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11: ةصفحتجربيپاية دهم  اختصاصيارديبهشت 13زمون آ -) 7پروژة (

L

d1

2

3

4

5

6 7

d

d

d

d

L L L L L L
1 2 3 4 5

توان درست كرد؟ ديد ميچند رنگ ج رنگ قرمز، آبي، زرد، سياه و سفيد، 5از  رنگ 3با تركيب حداقل  -71

1( 13   2 (14   3 (15   4( 16   

a,b,d,e,fحرفي كه با استفاده از حروف  3تعداد كلمات  -72 ,s, t 5 توان ساخت، چند برابر تعداد كلمات مي

توان ساخت؟ (تكرار حروف مجاز نيست.) حرفي است كه با استفاده از حروف مذكور مي

1( 1
122 (1

63 (1
24( 2 

,با ارقام  -73 , , , , ,0 1 2 3 4 5 توان نوشت؟ مي 300تر از  چند عدد زوج سه رقمي بزرگ6

1( 112   2 (111   3 (101   4( 81 

چند مسـتطيل بـه وجـود L7تا  L1و خطوط عمودي  d5تا d1در شكل زير از برخورد خطوط افقي  -74

آمده است؟

1( 200  

2 (210 

3 (220 

4( 240   

}ارقام مجموعة  از خواهيم با استفاده مي - 75 , , , ..., , }0 1 2 8 طوري كه رقمي بدون تكرار ارقام بسازيم، به 4اعداد  9

توانيم بسازيم؟ رقم فرد داشته باشد. چه تعداد عدد با اين شرايط مي 2رقم آن زوج و  2اعداد ساخته شده 

1( 2400   2 (1440   3 (2160   4( 2880   

نفـر 12نفر از بـين ايـن    5توان  به چند طريق مي .كنند زوج (زن و شوهر) زندگي مي 6در يك آپارتمان  -76

ها وجود داشته باشد؟  انتخاب كرد كه دقيقاً يك زوج بين آن

1( 240   2 (480   3 (360   4( 540   

3ها نيستند و  در آن» ش«و  »س«حرف  2عضوي از مجموعة حروف فارسي كه  7هاي  تعداد زيرمجموعه -77

حتماً در آن هستند، كدام است؟» م«و  »ل«، »ب«حرف 

1(  
 
 

27
4   2 ( 

 
 

30
4  3 ( 

 
 

32
4  4(  24 25 26

دقيقه 30موازي –) 1رياضي (

تابع/ شمارش بدون شمردن
از ابتداي انواع توابع تا پايان

6فصل و فصل 
140تا  109هاي  صفحه

از هاآن مدرسة برنامة كه استي آموزاندانش مخصوص هاسوال نيا به دادن پاسخ: توجه
 .اندنداده پاسخي عادتسواالبهواستترعقبكانونبرنامة

محل انجام محاسبات
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12: ةصفحاختصاصي  پاية دهم تجربيارديبهشت 13 زمونآ -) 7پروژة (

نـوع 4)، 2نوع دسر وجود دارد و در رستوران ( 7نوع غذاي اصلي و  5نوع پيش غذا،  3)، 1در رستوران ( -78

ها را انتخاب كند و د دارد. اگر فردي يكي از اين رستوراننوع دسر وجو 2نوع غذاي اصلي و  6پيش غذا، 

غذا و حداكثر يك دسر را انتخاب كند، در از منوي آن رستوران دقيقاً يك غذاي اصلي، حداكثر يك پيش

مجموع چند حالت براي ميز غذاي او وجود دارد؟

1( 105 48   2 (153   3 (250   4( 180

نقطـه 2تـوان نوشـت كـه فقـط      حرفي و بدون توجه به معنا مي 5چند كلمة » خوارزمي«با حروف كلمة  -79

داشته باشد؟

1( 720   2 (744   3 (624   4( 480 

)در معادلة  nمقدار  -80 ! !) n! 13 13 كدام است؟ 12

1( 11   2 (13   3 (14   4( 15 

كدام است؟ nير، مقدار در معادلة ز -81

P(n, ) C(n , ) 4 60 2 2 

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

ايجاد هر دسته گل، به چهار نوع گل نياز داريم. بهدر يك گلفروشي، هشت نوع گل متفاوت وجود دارد و براي  - 82

باشد؟ نداشتهها در آن وجود  از اين گل خاص توان دسته گلي تهيه كرد كه دو نوع چند حالت مي

1 (8  2 (10  3 (12  4 (15   

(d)آن را بر حسب قطر  (V)، تابعي كه حجم مكعب 3و  2، 1 متناسب با اعداد اضالع مكعب مستطيلي -83

بيان كند، كدام است؟

1( dV 
3

142 (dV 
314

3

3 (dV ( ) 3
2 14

4( dV 
33

7 14

f اگر - 84 (x) (a )x (a b)x x a b      22 3 كدام است؟ a.bضرب  ، يك تابع ثابت باشد، حاصل2

1( 2   2 (4  3 (6   4( 8  

fاگر -85 ( ) g( )
g( ) f ( )





3 2 3 10
2 7 1 9،f و  يتابع همانg  تابعي ثابت باشد، مقدارg( f(دامنة توابع كدام است؟  0(

است.) Rبرابر با gو 

.توان تعيين كرد نمي )4صفر) 3   7) 2   4 )1

محل انجام محاسبات
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13: ةصفحتجربيپاية دهم  اختصاصيارديبهشت 13زمون آ -) 7پروژة (

yبرد تابع -86 x x  كدام است؟ 2

1( ( , ] 
1
42 ([ , )

1
2

3 (( , ]
1
44( [ , ]

1 1
4 4

برد تابع زير كدام است؟ -87

x ، x
f (x) x ، x

، x

  


   
 

2 1 0
2 0 3

1 3

1( R2 (( , ) [ , ] 1 2 5

3 (R ( , ) 1 54( ( , ) { } 5 3

؟تنيسهاي زير صحيح  كدام يك از گزينه  - 88

.امكان ندارد تابعي هم ثابت باشد و هم هماني )1

yتابع ) 2 | x |  به ازايx  تابعي هماني است. 0

دامنه و برد تابع هماني يكسان است.همواره ) 3

نيست.تر از تعداد اعضاي برد آن  گاه كم يك تابع ثابت هيچ ةتعداد اعضاي دامن )4

fمساحت ناحية محدود بين نمودار  -89 (x) | x |   3 yو خط  3  1 چقدر است؟

1( 16   2 (18   3 (32   4( 9 

xاگر  -90 ;xf (x)
x ;x

  
 

2 0
3 1 0

yباشد، نمودار تابع  f (x )  2 كدام است؟ 2

1( 

y

x
1 2

1

2 (

y

x
1 2

1

2

3

3 (

y

x
-2 -1

1

4( 

y

x

1

2

3

-2 -1
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14: ةصفحپاية دهم تجربي اختصاصيارديبهشت 13زمون آ -) 7پروژة (

جامدما�ع گاز

A B

CD

F

E

 است؟ نادرستهاي زير  با توجه به شكل زير كدام يك از گزينه  - 91

1( Aذوب :  - Cميعان :

2( Fتصعيد :  - Bتبخير :

3 (Dذوب : - Cچگالش :  

4 (E :چگالش  - Dانجماد :  

هاي زير درست است؟ چند مورد از عبارت - 92

دهد. الف) تبخير سطحي مايع در هر دمايي رخ مي

شود. مي تر بيشتبخير سطحي آهنگ  ،مايعآزاد سطح ب) با افزايش 

شود. مي ترآهنگ تبخير سطحي كند ،پ) با افزايش فشار وارد بر سطح مايع

.كند با افزايش دماي مايع آهنگ تبخير سطحي كاهش پيدا ميت) 

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

ر محيط صفحه، چند برابر تغيير قطر آن است؟يدهيم. تغي اي شكل را افزايش مي دماي يك صفحة دايره - 93

1( 4     2( 2

3(4 (ولي بستگي دارد.به ضريب انبساط ط

0/درجة سلسيوس افزايش دهيم، طول آن  50اگر دماي يك ميلة فلزي را  - 94 يابد. اگر درصد افزايش مي 02

افزايش دو نمونة كامال مشابه از اين ميله را از يك انتها به هم چسبانده و دماي مجموعه را به اندازة 

2/ها  يم، طول مجموعة ميلهده  چند درجة سلسيوس است؟ شود.  هر ميله مي اولية برابر طول 0006

1( 50   2( 75   3 (100   4 (150 

 mm240آنمساحت  دهيم،افزايش  C50را  cm20اي نازك و مربع شكل به ضلع صفحهاگر دماي  - 95

كند؟ يابد. چگالي صفحه چند درصد و چگونه تغيير مي افزايش مي

1( /0 0/ )2  يابد.  درصد افزايش مي 15 يابد. درصد كاهش مي 1

3 (/0 0/) 4  يابد.  درصد كاهش مي 15 يابد. درصد افزايش مي 1

هاي آبي كانون استفاده كنيد. ابجهت بازيابي قبل آزمون، از كت

عادي - ) 1فيزيك (

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10اري چند از گذ ، هدف)1فيزيك (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  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 امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

محل انجام محاسبات
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15: حةصف                                   اختصاصي پاية دهم تجربي        ارديبهشت 13ون زمآ -) 7پروژة (

0/ظرفي به گنجايش  - 96 به ضريب انبساط حجمي يمايعاز  cm3480ليتر حاوي 5
K

 4 15 است. اگر 10

/افزايش دهيم، C100دماي مجموعه را cm32 كند. ضريب انبساط طولي مايع از ظرف سرريز مي 5

است؟ SIظرف چند واحد 

1( /  41 5 10   2( 510 

3 ( 53 10   4 ( 55 10 

را Qاگر گرماي  .است Bبرابر گرماي ويژة  3 و گرماي ويژة آن Bبرابر جرم گلولة  A ،2جرم گلولة  - 97

را به جسم Qيابد. در صورتي كه بخشي از گرماي  افزايش مي C25بدهيم دماي آن  Bفقط به جسم 

B  و مابقي آن را به جسمA  دهيم، دماي جسمB ،C7 تغيير دماي جسم  يابد. افزايش ميA در

گيرد.) (فرض كنيد هيچ تغيير حالتي صورت نمي ؟اين حالت چند درجة سلسيوس است

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

C82از  atm1 ثابت دقيقه دماي مقداري آب را در فشار 5يك گرمكن با توان گرمايي ثابت، در مدت  - 98

تبخير شود؟ C100درصد آب در دماي  20كشد تا  رساند. چند دقيقه ديگر طول مي مي C100به 

(اتالف انرژي نداريم.)

V
J kJ(c , L )

kg. C kg
 

آب 4200 2268

1( 30   2( 35   3 (150   4 (155 

در اختيار داريم. در ،دما هستند اندازه و هم خالي كه هم تو ديگري توپر و يكي رساناي مسي ةدو گلول - 99

و در آزمايش دوم به هر دو به يك اندازه گرما دهيم و را به يك اندازه افزايش ميدآزمايش اول دماي هر 

شود؟ تر مي ترتيب از راست به چپ در آزمايش اول و دوم حجم نهايي كدام گلوله بزرگ دهيم. به مي

توخالي ـ توخالي )2    توپر ـ توپر )1

شوند ـ توخالي هر دو يك اندازه مي) 4  شوند ـ توپر و يك اندازه ميدهر ) 3

150گرم يخ و  50سلسيوس را درون مخلوطي شامل  ةدرج 80كيلوگرم با دماي  2رم قطعه فلزي به ج - 100

33/اندازيم. اگر تا برقراري تعادل گرمايي، مجموعة آب و يخ به اندازة  گرم آب كه در تعادل هستند، مي 6

(اتالف انرژي نداريم.)است؟ SIكيلوژول گرما گرفته باشند، گرماي ويژة فلز چند واحد 

F
kJ J(L c )
kg kg. C

 
336آب و4200

1( 560   2( 280   3 (540   4 (270 

مساحت اوليه اضافه 008/0 ةبه مساحت آن به انداز ،دهيم افزايش C400فلزي را  ةاگر دماي يك صفح - 101

كدام است؟ SIشود. ضريب انبساط سطحي فلز در  مي

1( 510   2(  52 10   3 (410   4 ( 42 10

محل انجام محاسبات
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16: ةصفحاختصاصي  پاية دهم تجربيارديبهشت 13زمون آ -) 7پروژة (

cm100

A B

L

L
L

(1)
(2)

(3) 2
3

L
L

L

2

خارج كرده cm100 ةو فاصل cm50 هاي اي به شعاع از يك ورقة فلزي دو صفحة دايرهبق شكل زير، مطا - 102

نه تغييرمتر و چگو  بين دو دايره چند ميلي AB دهيم. فاصلة افزايش مي C100را   دماي آن سپس و

(كند؟  مي
C

 6 110 فلز (

1( /0 ، كاهش2

2( /0 ، افزايش2

3 (/0 كاهش ،1

4 (/0 شيافزا ،1

ها را آن ةدهد. اگر دماي هم جنس با اضالع متفاوت را در يك دما نشان مي  فلزي هم ةصفح سه شكل زير - 103

تر نسبت به بقيه بيش ترتيب از راست به چپ ارتفاع و مساحت كدام صفحه به يكسان زياد كنيم، ةبه انداز

يابد؟ افزايش مي

1( ( ) ( )3 2

2( ( ) ( )1 2

3 (( ) ( )2 3

4 (( ) ( )3 3

در اين حالت حجم آن چند درصد .درصد افزايش يابد Xدهيم تا طول آن  اي آن قدر گرما مي به ميله - 104

افزايش خواهد يافت؟

1( x2( x33 (x34 (x33 

ها را قرار داده و دماي آن  ها را به دنبال هم است. آن cm40جنس،  هم دما و هم تفاوت طول دو ميلة - 105

C100 4/بريم. در اين حالت مجموع طول دو ميله  باال مي شود. اگر ضريب انبساط طولي ميمتر  0008

ها  ميله
C




6 12 است؟ چند مترتر  ميلة بزرگ اولية باشد، طول 10

1( 2   2( /2 2   3 (/2 21   4 (/2 19

Cبايد گرفته شود تا به يخ با دماي  C20گرم آب  100از  ژول برحسب كيلو چه مقدار گرما - 106 20

F( تبديل شود؟
J kJ، L

kgkg. C
 4200 336آب

J c
kg. C

 2100 )c يخو

1( /46 2   2( /12 6   3 (42   4 (/37 8

محل انجام محاسبات
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اين گرمكن در مدت .گرم آب درون يك گرماسنج قرار دارد 100طور كامل در  واتي به 200يك گرمكن  - 107

كدام SIرساند. ظرفيت گرمايي گرماسنج در  مي C40 به C20يك دقيقه، دماي آب و گرماسنج را از 

Jاست؟  )
kg. C

 4200 آبcنظر كنيد. و از اتالف گرما صرف( 

1( 180   2( 1800   3 (360   4 (3600 

را به آن اضافه C25كيلوگرم آب  mمقدار  .باشد مي C100كيلوگرم آب جوش  2ظرفي حاوي  - 108

نظر كنيد.) (از اتالف گرما صرف كدام است؟ mمقدار  شود. C40عادل مجموعه كنيم تا دماي ت مي

1( 2   2( 4   3 (6   4 (8 

پس از .كنيم مخلوط مي C20آب  kg2را در يك فضاي عايق گرما با  C20يخ  kg4مقدار   - 109

ماند؟ گرم يخ باقي مي برقراري تعادل چند كيلو

)J
kg. C




يخ 2100
Jc , c

kg. C
آب 4200 ،F

kJL
kg

 336(

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

1/كوچكي  ةچالدر  - 110 اثر تبخير سطحي مقداري ازسلسيوس قرار دارد. اگر بر  ةكيلوگرم آب صفر درج  02

آب تبخير شود و بقية آن يخ ببندد، جرم آب يخ زده چند گرم است؟

F V
J J(L , L )
g g

 336 2520

1( 120   2( 136   3 (900   4 (884 

درصد افزايش 80دماي آن بر حسب كلوين  ،مي را برحسب درجة سلسيوس سه برابر كنيمسجدماي اگر  - 111

 است؟ بوده فارنهايت ةيابد. دماي اولية جسم چند درج مي

1( 455   2( 182   3 (/327 6   4( /359 6

/را با ولتاژ  C25كوپل دماي  ويك دماسنج ترم - 112 V0 /را با ولتاژ  C40و دماي  14 V0 دهد. نشان مي 2

/سنج عدد  ولت ،متصل كنيم پل را به جسمي با دماي اگر اين دماسنج ترموكو V0 را نشان 32

).چند درجة سلسيوس است؟ (رابطة ولتاژ و دما خطي است دهد.  مي

1( 70   2( 60   3 (55   4 (90 

دهيم. تغيير محيط صفحه، چند برابر تغيير قطر آن است؟ اي شكل را افزايش مي دماي يك صفحة دايره - 113

1( 4     2( 2

3(4 (.به ضريب انبساط طولي بستگي دارد

دقيقه 35موازي -)1فيزيك (

دما و گرما
ن انبساطتا پايا 4فصل 

گرمايي
104تا  91هاي  صفحه

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

محل انجام محاسبات
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18: ةصفحاختصاصي  پاية دهم تجربيارديبهشت 13زمون آ -) 7پروژة (

ايم. اگر دماي آب را به تدريج تا در يك لولة آزمايش، تا ارتفاع معيني آب صفر درجة سلسيوس ريخته - 114

C10  .... افزايش دهيم و تغيير حجم لولة آزمايش ناچيز باشد، ارتفاع آب درون لوله

يابد. افزايش مي همواره )2    يابد.  كاهش مي همواره )1

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

0/درجة سلسيوس افزايش دهيم، طول آن  50اگر دماي يك ميلة فلزي را  - 115 يابد. اگر درصد افزايش مي 02

افزايش انتها به هم چسبانده و دماي مجموعه را به اندازة  دو نمونة كامال مشابه از اين ميله را از يك

2/ها  دهيم، طول مجموعة ميله  چند درجة سلسيوس است؟ شود.  برابر طول اولية هر ميله مي 0006

1( 50   2( 75   3 (100   4 (150 

بنزين،- 116 حجمي انبساط ضريب
K

3 را  110 بنزين مقداري دماي اگر افزايشةدرج 10است. سلسيوس

…دهيم، چگالي آن

.يافتخواهد  افزايشدرصد  1 )2  درصد كاهش خواهد يافت. 1 )1

3( /0 0/) 4  .يافتخواهد  افزايشدرصد  1 درصد كاهش خواهد يافت. 1

mm240افزايش دهيم، مساحت آن C50را  cm20اي نازك و مربع شكل به ضلع اگر دماي صفحه - 117

كند؟ يابد. چگالي صفحه چند درصد و چگونه تغيير مي افزايش مي

1( /0 0/ )2  يابد.  درصد افزايش مي 15 يابد. درصد كاهش مي 1

3 (/0 0/) 4  يابد.  درصد كاهش مي 15 يابد. درصد افزايش مي 1

Rاي به شعاع  اي مسي روزنه روي صفحه بر - 118 cm اي شكل آهني اي دايره صفحه ،مركز با آن و هم دارد وجود 10

/به شعاع  آنروي  cm10 افزايش دهيم تا صفحة چند كلوينحداقل طور تقريبي  بهقرار دارد. دماي هر دو را  002

,آهني از روزنه عبور كند؟ )
K K

      6 6
 آهن مس  

1 118 10 12 است.10 ناچيز  )اصطكاك

1( /33 3   2( /66 6   3 (333   4 (666

0/ ظرفي به گنجايش - 119 از مايعي به ضريب انبساط حجمي cm3480ليتر حاوي 5
K

 4 15 است. اگر 10

/افزايش دهيم، C100دماي مجموعه را  cm32 وليكند. ضريب انبساط ط مايع از ظرف سرريز مي 5

 است؟ SIظرف چند واحد 

1( /  41 5 10   2( 510 

3 ( 53 10   4 ( 55 10 

محل انجام محاسبات
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cm100

A B

kاي به ضريب انبساط حجمي  ظرفي شيشه درون مطابق شكل زير، مايعي به ضريب انبساط حجمي  - 120

و hمايع درون ظرف  ه. اگر ارتفاع اولييمرب باال مي  ةبه انداز را قرار دارد. دماي ظرف و مايع داخل آن

hباشد، خواهيم داشت:  hآن  ةارتفاع ثانوي h( )    1در اين صورت كدام گزينه درست است؟ .

در ابتدا يكسان است.) و ظرفي مايع (دما

1(  2 (k  

3( k  
2
34 (k  

2
3

فارنهايت است؟ درجةسلسيوس نصف درجة مقياس دما در  ،يي برحسب كلويندر چه دما - 121

1( 160   2( 320   3 (433   4 (593   

دهد. هر واحد نشان مي 90و نقطة جوش آب را با عدد  10دماسنج مخصوصي نقطة ذوب يخ را با عدد  - 122

(دماسنج خطي است.)سلسيوس است؟   اين دماسنج معادل چند درجة

1( /0 9   2(
/
1

0 93 (1   4 (/0 8

متر و ضريب انبساط طولي آن  20اي  ة سلسيوس طول ميلهدرج 20در دماي  - 123
C




6 112 .باشد مي 10

 متر به طول آن اضافه شود؟ ميلي 48دماي آن را به چند درجة سلسيوس برسانيم تا 

1( 200   2( 180   3 (220   4 (240 

مساحت اوليه اضافه 008/0افزايش دهيم، به مساحت آن به اندازة  C400اگر دماي يك صفحة فلزي را  - 124

 كدام است؟ SIشود. ضريب انبساط سطحي فلز در  مي

1( 510   2(  52 10   3 (410   4 ( 42 10

متر  سانتيكره چند حجم اين  .رسانيم مي C220به  C20را از  cm10دماي يك كرة مسي به شعاع  - 125

)شود؟ مكعب مي , )
C

    


6
 مس  

13 17 10 

1( /4004 8   2( /4040 8   3 (/4400 8   4 (/4000 8

خارج كرده cm100و فاصلة  cm50هاي  اي به شعاع مطابق شكل زير، از يك ورقة فلزي دو صفحة دايره - 126

متر و چگونه تغيير  بين دو دايره چند ميلي ABدهيم. فاصلة  افزايش مي C100را   و سپس دماي آن

(كند؟  مي
C

 6 110 فلز (

1( /0 ، كاهش2

2( /0 ، افزايش2

3 (/0 كاهش ،1

4 (/0 افزايش ،1

محل انجام محاسبات
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L

L
L

(1)
(2)

(3) 2
3

L
L

L

2

ها را دهد. اگر دماي همة آن جنس با اضالع متفاوت را در يك دما نشان مي  شكل زير سه صفحة فلزي هم - 127

تر ترتيب از راست به چپ ارتفاع و مساحت كدام صفحه نسبت به بقيه بيش به اندازة يكسان زياد كنيم، به

يابد؟ افزايش مي

1( ( ) ( )3 2

2( ( ) ( )1 2

3 (( ) ( )2 3

4 (( ) ( )3 3

درصد افزايش يابد. در اين حالت حجم آن چند درصد Xدهيم تا طول آن  ما مياي آن قدر گر به ميله - 128

افزايش خواهد يافت؟

1( x2( x33 (x34 (x33 

از جيوه C30در دماي بشر. اگر اين ستا cm3100برابر با C30در دماي اي يشهش بشريك ظرفيت  - 129

/ه دمايي بر حسب درجة سلسيوسچ ر شود، درپ با همين دما cm30 ريزد؟ جيوه از آن بيرون مي 75

( , / )
C C

     
 

5 4
 شيشــــه جيــوه

1 110 1 8 10

1( 20   2( 50   3 (80   4 (110 

ها را آن قرار داده و دماي  ها را به دنبال هم است. آن cm40جنس،  دما و هم تفاوت طول دو ميلة هم - 130

C100 4/بريم. در اين حالت مجموع طول دو ميله  باال مي شود. اگر ضريب انبساط طولي متر مي 0008

ها  ميله
C




6 12 تر چند متر است؟ باشد، طول اولية ميلة بزرگ 10

1( 2   2( /2 2   3 (/2 21   4 (/2 19
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؟صادق استگياهان،  بيشترمورد  كدام گزينه، در - 131
دارند. يستيهمز ها ياز باكتر ي) با انواع1
پردازند.ب مورد نياز خود ند فتوسنتز به توليد مواد آليبا انجام فرآيتوانند  مي) 2
خاك دارند. مختلف هاي جود در بخشي به فسفات مو) دسترسي زياد3
كنند. هاي عامل شوري خاك به بهبود كيفيت آن كمك مي نمك ) با جذب و ذخيرة4

..................برخالف كودهاي  ..................براي اصالح خاك، كودهاي  - 132
شوند. تخريب بافت خاك مي ) آلي ـ شيميايي، موجب2 كند.  ) آلي ـ شيميايي، مواد معدني را به آهستگي آزاد مي1
شوند. زا مي عوامل بيماريخاك به ي احتمال آلودگ ) زيستي ـ آلي، موجب4 تري دارند.  هزينه ) شيميايي ـ زيستي، استفادة آسان و كم3

شود. ارسال ميگياه هاي هوايي  اندامدر ريشه دچار تغيير شده و به  پس از جذب .................. هاي باكتري .................. هاي محصوالت باكتري - 133
كنندة نيتروژن تثبيت -ساز، برخالف نيترات) 2 تثبيت كنندة نيتروژن -ساز، برخالف آمونياك )1
ساز آمونياك  - كنندة نيتروژن، همانند تثبيت) 4 ساز راتنيت -ساز، همانند آمونياك) 3

است؟ نامناسبعبارت زير،  تكميل  براي چند مورد، - 134
»..................قطعاً  ..................ر گياهي كه ه«

 باشد. هايي براي گوارش حشرات مي داراي آنزيم - رويد هاي شمال كشور مي در تاالب - الف
كند. هاي همزيست دريافت مي دار را از باكتري مواد نيتروژن - رويد نيتروژن مي هاي كم در خاك - ب
كند. مواد غذايي مورد نياز را از گياهان فتوسنتزكننده دريافت ميهمة آب و  - زندگي انگلي دارد - ج
نمايد. را از طريق ريشه جذب مي نيتروژن مورد نياز خودهمة  - كنندگان نيتروژن دارد رابطة همزيستي با تثبيت - د
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4 

......، قطعاً ...........در يك گياه علفي، هر اندامي كه ................. - 135
است. نيسرالد نخست حاصل فعاليت -نقش دارد كربناتيجذب بدر ) 1
 د.كن مواد معدني را از هوا جذب ميهمة  - كند اكسيد مصرف مي دي ) كربن2
نمايد. ها اكسيژن را جذب مي توسط عدسك -نقش دارد توليد پوستكدر ) 3
باشد. ست خود ميحاوي تركيبات ليپيدي بر سطح روپو -است سرالدهاي پسين حاوي) 4

 ؟است نادرستاي  ريشه درباره هر نوع قارچ، كدام گزينه - 136
گيرند.  هاي ريشه قرار مي هقارچ در تماس با ياخت هاي رشته )1
شود. از شيرة پروردة گياه توسط جز قارچي مصرف مي بخشي )2
د.نپرداز از قارچ به تبادل مواد با ريشه مي يهاي رشته )3
شود. هاي قارچ در سطح ريشه ايجاد مي في از رشتهغالصورت  به فقط )4

است؟ نادرستهاي شكل مقابل  در مورد ياخته گزينهكدام  - 137
دهد. تر حجم ياخته را هسته به خود اختصاص مي بيش )1
هاي هوايي هستند. ك در اندامهاي سازنده پوست منشأ ياخته) 2
سازند. هاي بافتي را مي سامانه هاي مورد نياز دائما در حال تقسيم هستند و ياخته) 3
شوند. پذيري اندام مي داراي ديواره نخستين ضخيم هستند و ضمن ايجاد استحكام سبب انعطاف) 4

ها به صفحه مقطع خود در سايت كانون مراجعه كنيد. كلكسيون روش  توانيد به قسمت مي ،شناسي نفرات برتر آزمون هاي مطالعة زيست براي ديدن روش  

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؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

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

دقيقه 20عادي - ) 1شناسي ( زيست
 

از ياخته تا گياه/جذب و انتقال
مواد در گياهان

از ابتداي سامانة بافتي 6فصل 
تا پايان 7تا پايان فصل و فصل 
ي گياهي جانداران مؤثر در تغذيه

116تا  99هاي  صفحه
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كنند، صحيح است؟ واران زندگي مي هاي ريشة گياهان تيرة پروانه هاي تثبيت كنندة نيتروژن كه در محل گرهك كدام عبارت دربارة باكتري - 138
ندارند. اكسيد دي كربنرا از  ها كربوهيدرات) توانايي ساخت 1
سازند. را در اين گياهان تسهيل ميبه نيتروژن آمونيوم ) تبديل 2
د كه قادرند در هر محيطي سريعاً برويند.ن) با گياهاني همزيستي دار3
دهند. وسنتز هم انجام ميها عالوه بر تثبيت نيتروژن، فت ) همانند سيانوباكتري4

؟ندارندمورد زير هيچ نقشي  در چند دانه نهانگياه يك گرهي در  سرالدهاي ميان - 139
افزايش طول ريشه - ب  افزايش عرض شاخه  - الف
اي ساخت سامانه بافت زمينه - د    ايجاد شاخه جديد  - ج
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4 

است؟ ها هاي همة سيانوباكتري از ويژگيچند مورد  - 140
اكسيد جو توانايي جذب كربن دي - ب       تبديل نيتروژن هوا به آمونيوم  - الف
واران هاي ريشة گياهان تيرة پروانه همزيستي درون گرهك - د      يابي حيات  مين سطح سازمانچهاررسيدن به  - ج
1 (4   2 (3   3 (2   4 (1 

.................زهره  خر درگياه - 141
.شود يمشاهده م ميها پوستك ضخ برگ نيريو ز ييباال) در سطوح 1
.شود ها يافت مي هاي اطراف روزنه ياختهروي  پوستك )2
است.  ش از يك اليه ياخته تشكيل شدهها از بي برگ سطحروپوست  )3
گيرند. هاي روپوست بااليي در تماس مستقيم با تركيبات ليپيدي قرار مي ياخته همه) 4

است؟ نادرست كل مقابل،با توجه به شكدام گزينه  - 142
اي است. ياختهديواره داراي (ب)، بخش  همانند (د) بخش ) 1
 از بين نرفته است.قطعا ياخته  ) در بخش (د) همانند بخش (ج)، ميان2

هاي عرضي از بين رفته است. )، ديوارهدبخش ((الف) برخالف بخش ) در 3
ها، به جا مانده است. اند كه ديواره چوبي شده آن اي هاي مرده بخش (الف) همانند بخش (ب) واجد ياخته) 4

  ................. گياهي ياخته هر - 143
 .رديگ يروپوست قرار م رِيز ،ريپذ انعطاف و ميضخ وارهيو د ينقش استحكام يدارا) 1

 شود. ) واقع در سامانه پوششي گياه، با ترشح تركيباتي باعث كاهش تبخير آب از سطح روپوست مي2

.وردآوجود  هي به نام كرك در سطح خود بوائدند با تمايز يافتن خود زتوا مي ،خودخارجي كوتيني بر سطح  اليهداراي  )3
.گرفته است پوششي قرار ة بافتدر سامان ،خروج آب به گياه در تنظيم ورود وداراي نقش  )4

................. بخش در - 144
 را دارند.با استفاده از مواد معدني توليد كربوهيدرات ها توانايي  همه ياخته ،4 )1

 پذير باشند.ناداشته باشند و نسبت به آب نفوذ يكسانهاي  توانند اندازه و شكل ها مي ياخته همة ،2 )2

 .نگهبان روزنه تمايز پيدا كنند  برخالف ،هاي ترشحي و كرك توانند به ياخته مي هاي نشان داده شده ياخته ،1 )3

.اند ي پوشيده شدهمانند ي باشند كه توسط بخش انگشتانهيها حاصل فعاليت سرالد توانند آن مي هاي ياخته ،3 )4

است؟ درستناچند مورد در ارتباط با همزيستي گياهان  - 145
همزيستي دارد.  هر باكتري تثبيت كنندة نيتروژن، با گياهان رابطة - الف
هاست. از باكتريشده در خاك، حاصل عملكرد زيستي بعضي  هر نيتروژن تثبيت - ب
ها براي گياهان قابل دسترس است. ها تنها پس از مرگ باكتري ي شده توسط باكتر هاي تثبيت نيتروژن - ج
 صفر) 4   3) 3   2) 2   1) 1

1
2

3

4
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است؟ درستناهاي اين بافت  خته، در ارتباط با ياكدام گزينهكند.  اي را پر مي هاي سامانة بافت زمينه بين نوعي از ياخته يدر گياهان آبزي، هوا فاصلة فراوان - 146
شود. ها، مانع رشد پروتوپالست نمي اي آن ديوارة ياخته )1
كنند. الگوهاي رشد و نمو خود را در نوعي مولكول ذخيره مي )2
 شوند. خيم سبب استحكام اندام ميضهاي چوبي  به علت ديواره )3
وجود آيند. هاي سرالد نخستين و پسين به تواند از تقسيم ياخته مي )4

يابند، صحيح است؟ هاي روپوستي گياه تمايز مي هايي كه از ياخته كدام گزينه، درباره همة ياخته - 147
 ها، داشتن اندامكي به نام سبزديسه است. هاي آن ) يكي از ويژگي1
كنند. ) با ترشح نوعي ماده ليپيدي به كاهش تبخير آب از گياه كمك مي2
 ايي با هسته درشت مركزي و به هم فشرده است.ه ها ياخته ) منشأ اصلي آن3
شوند. هاي جديد جايگزين مي ريزند و با ياخته مي مداومطور  به هاي محيطي قرار گرفتن در معرض آسيب) به علت 4

 ؟است صحيح ،كند يمناسب مگياه  شهينفوذ ر يآن را برا شود و يشدن آن م ياز خاك كه باعث اسفنج يبخش ةدربار نهيكدام گز - 148
.شوند يبه خاك افزوده م ييايميش يهاكود همراه بهمعموال دارند و  يشتريجانداران شباهت ب يهاازياستفاده شوند كه به ن كود يعبه صورت نو توانند يم )1
شود. ميخاك هايي با بار منفي از سطح  شدن يون كند و مانع از شسته ) بعضي از اجزاي آن موادي اسيدي توليد مي2
 د.كن تبديل مي اهانيگ يجو را به شكل قابل استفاده برا تروژنين است كه ها اندامگان زياز ر يگروه يدارا )3
 .دخاك شو يرآليمواد غ ديتول ها و سنگ ييايميش بيتخر سبب دتوان يم )4

د، درست است؟شو يم اريبا قطر بس ييها شهيها و ر ساقه ليكه موجب تشك يا دولپه دانه نهان اهانيهر سرالد گ در مورد گزينه كدام  - 149
سازد. يم ينسبت به بافت آوند آبكش يترشيب يچوب يمقدار بافت آوند )1
كنند. يرا فراهم م شهيقطر ساقه و ر شيافزا يالزم برا يها ها، بافت اختهيمداوم  ديبا تول )2
شود. يروپوست م نيمسن جانش يها در اندامآورد كه  يرا به وجود م راپوستيخود در مجموع پ تيحاصل از فعال يها اختهيهمراه با  )3
سازد. يرا م نيو به سمت درون آوند چوب پس نيآوند آبكش پس رونيشود و به سمت ب يم ليتشك نينخست يو آبكش يچوب يآوندها نيب )4

شكل مقابل، در ارتباط با گياهي است كه ................. - 150
اي است. ياخته داراي گوارش برون )1
كند. گاه آوندي گياهان جاليزي نفوذ ميبه دست) 2
به منظور تقويت مزارع برنج وارد شد.هاي شمال كشور  در تاالب) 3
 اندازد. هاي خود به دام مي ها را در گرهك ) حشرات و الرو آن4

اكنه .................  هر نوع ياخته بافت سخت - 151
شود.  ) در توليد طناب و پارچه استفاده مي2    شود.  آوندي مشاهده ميدر سامانه بافت ) 1
است.  فاقد الن) 4    ) ديواره پسين و ضخيم چوبي شده دارد. 3

كدام گزينه صحيح است؟ - 152
.شود يمشاهده م اهيگ شهيدر ساقه و ر تنها آكنه هوادار نرم ،يآبز اهاني) در گ1
هاي حراست. هاي مربوط به جنگل يد و دماي باال از ويژگي) پوشش گياهي اندك، تابش شديد نور خورش2
اند. هاي روپوستي قابل مشاهده هاي نگهبان روزنه تنها ياخته هاي فرورفته در برگ گياه خرزهره، ياخته ) در روزنه3
زنده تيغه مياني در يك دسته از مواد آليبا تركيب ساشود،  آب سبب جذب آب فراوان مي و كم  هاي برخي گياهان مناطق خشك ) تركيباتي كه در كريچه4

قرار دارند.
است؟ صحيح كدام گزينه - 153
فسفات موجود در خاك همانند نيتروژن هوا قابل جذب در گياهان نيست. )1
شود. تامين ميفسفات از خاك  يها ونيصورت  به گياهان ازين مورد فسفر همه) 2
كند. آن را براي گياه غيرقابل دسترس مي ،تركيبات معدني خاك برخياتصال فسفات به ) 3
يابد. ش ميايپسين در ريشه، ميزان جذب فسفر توسط گياه افزحاصل از سرالد هاي  با تشكيل بافتفقط ) 4

 است؟ نادرستموجود در يك گياه علفي،  سرالديترين مناطق  ي مهم كدام عبارت، درباره - 154
شوند.محافظت  ها گروهي از ياختهتوسط توانند  مي) 2  ها قرار دارند. ها و نزديك به نوك ريشه ) تنها در نوك ساقه1
ريشه و ساقه نقش دارند. طولي) در رشد 4    شوند. ) باعث ايجاد سه گروه بافت اصلي گياه مي3

موازي - )1شناسي ( زيست
دقيقه 20

از ياخته تا گياه/جذب و
انتقال مواد در گياهان

از ابتداي رنگ در 6فصل 
هان تا پايان فصل و فصلگيا
ي گياهي تا پايان تغذيه 7

113تا  96هاي  صفحه

تر ها از برنامة كانون عقب آموزاني است كه برنامة مدرسة آن ها مخصوص دانش : پاسخ دادن به اين سوالتوجه
 اند.است و به سواالت عادي پاسخ نداده
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در بخش ................. خاك ................. ،طور معمول به - 155

 .شوند يم مشاهدهت شن و ماسه كوچك رس تا درش اريبس ةذرات از انداز - ) غيرآلي1

شود. افزايش تركيبات اسيدي در خاك، منجر به كاهش ميزان ذرات معدني مي - ) غيرآلي2
شوند. ها مي شوي يون بيشتر اجزاي گياخاك، با توليد مواد اسيدي مانع از شست -) آلي3
رد.وجود داها  آن يةتجز در حال ياجزا ژهيجانداران و به و يايبقا فقط -) آلي4

اندامك ذخيره كنندة ............ با اندامك ذخيره كنندة ............. اساسي دارد. - 156

ـ گلوتن در بذر گندم،َ تفاوتقرمزآنتوسيانين در ريشة چغندر  )1
ـ آنتوسيانين در برگ كلم، شباهت يجوكاروتن در ريشه ه) 2
شباهت، رنگ قرمز گوجه فرنگي -ي در پرتقال توسرخدياس باتيترك) 3
گلوتن در بذر گندم، تفاوت - زميني نشاسته در بخش خوراكي سيب) 4

گياهان، صادق است؟ بيشترزير، درمورد  مواردچند مورد از  - 157
توانند با انجام فرآيند فتوسنتز به توليد مواد آلي مورد نياز خود بپردازند. مي - الف
ي خاك دارند.ها دسترسي زيادي به فسفات موجود در بخش - ب
كنند. هاي عامل شوري خاك به بهبود كيفيت آن كمك مي با جذب و ذخيرة نمك - ج
) صفر4   3) 3   2) 2   1) 1

شود. هاي هوايي گياه ارسال مي پس از جذب در ريشه دچار تغيير شده و به اندام .................. هاي باكتري .................. هاي محصوالت باكتري - 158
كنندة نيتروژن تثبيت -ساز، برخالف ) نيترات2 تثبيت كنندة نيتروژن -ساز، برخالف ونياك) آم1
ساز آمونياك  - كنندة نيتروژن، همانند ) تثبيت4 ساز نيترات -ساز، همانند ) آمونياك3

براي اصالح خاك، كودهاي .................. برخالف كودهاي .................. - 159
شوند. ) آلي ـ شيميايي، موجب تخريب بافت خاك مي2 كند.  يي، مواد معدني را به آهستگي آزاد مي) آلي ـ شيميا1
شوند. زا مي ي خاك به عوامل بيمارياحتمال آلودگ) زيستي ـ آلي، موجب 4 تري دارند.  هزينه ) شيميايي ـ زيستي، استفادة آسان و كم3

، قطعاً ......................در يك گياه علفي، هر اندامي كه ............ - 160
است. نيسرالد نخست حاصل فعاليت -نقش دارد كربناتيجذب بدر ) 1
 كند. همة مواد معدني را از هوا جذب مي - كند اكسيد مصرف مي دي ) كربن2

نمايد. ها اكسيژن را جذب مي توسط عدسك -) در توليد پوستك نقش دارد3
باشد. ركيبات ليپيدي بر سطح روپوست خود ميحاوي ت -) حاوي سرالدهاي پسين است4

است؟ نادرستهاي شكل مقابل  كدام گزينه در مورد ياخته - 161
دهد. تر حجم ياخته را هسته به خود اختصاص مي ) بيش1
هاي هوايي هستند. هاي سازنده پوستك در اندام ) منشأ ياخته2
سازند. هاي بافتي را مي نههاي مورد نياز ساما ) دائما در حال تقسيم هستند و ياخته3
شوند. پذيري اندام مي ) داراي ديواره نخستين ضخيم هستند و ضمن ايجاد استحكام سبب انعطاف4

شود، درست است؟ يم اريبا قطر بس ييها شهيها و ر ساقه ليكه موجب تشك يا دولپه دانه نهان اهانيهر سرالد گ در مورد گزينه كدام  - 162
سازد. يم ينسبت به بافت آوند آبكش يترشيب يوبچ يمقدار بافت آوند )1
كنند. يرا فراهم م شهيقطر ساقه و ر شيافزا يالزم برا يها ها، بافت اختهيمداوم  ديبا تول )2
شود. يروپوست م نيمسن جانش يها آورد كه در اندام يرا به وجود م راپوستيخود در مجموع پ تيحاصل از فعال يها اختهيهمراه با  )3
سازد. يرا م نيو به سمت درون آوند چوب پس نيآوند آبكش پس رونيشود و به سمت ب يم ليتشك نينخست يو آبكش يچوب يآوندها نيب )4

؟ندارنددانه در چند مورد زير هيچ نقشي  گرهي در يك گياه نهان سرالدهاي ميان - 163
افزايش طول ريشه - ب  افزايش عرض شاخه  - الف
اي خت سامانه بافت زمينهسا - د    ايجاد شاخه جديد  - ج
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4 
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 است؟ صحيح ،كند يمناسب مگياه  شهينفوذ ر يآن را برا شود و يشدن آن م ياز خاك كه باعث اسفنج يبخش ةدربار نهيكدام گز - 164
.شوند يبه خاك افزوده م ييايميش يكودها همراه بهمعموال دارند و  يشتريجانداران شباهت ب يهاازيكود استفاده شوند كه به ن يبه صورت نوع توانند يم )1
شود. هايي با بار منفي از سطح خاك مي شدن يون كند و مانع از شسته ) بعضي از اجزاي آن موادي اسيدي توليد مي2
 كند. تبديل مي اهانيگ يجو را به شكل قابل استفاده برا تروژنين است كه ها اندامگان زياز ر يگروه يدارا )3

 .خاك شود يرآليمواد غ ديتول ها و سنگ ييايميش بيتخر سبب تواند يم )4

.................زهره  خر درگياه - 165
.شود يمشاهده م ميها پوستك ضخ برگ نيريو ز ييباالسطوح ) در 1
.شود ها يافت مي هاي اطراف روزنه ياختهروي  پوستك )2
است.  هها از بيش از يك اليه ياخته تشكيل شد برگ سطحروپوست  )3
گيرند. هاي روپوست بااليي در تماس مستقيم با تركيبات ليپيدي قرار مي همه ياخته) 4

  است؟ نادرستكدام گزينه با توجه به شكل مقابل،  - 166
اي است. ) بخش (د) همانند  بخش (ب)، داراي ديواره ياخته1
 ياخته قطعا از بين نرفته است. ) در بخش (د) همانند بخش (ج)، ميان2

  هاي عرضي از بين رفته است. ر بخش (الف) برخالف بخش (د)، ديواره) د3
ها، به جا مانده است. اي اند كه ديواره چوبي شده آن هاي مرده ) بخش (الف) همانند بخش (ب) واجد ياخته4

  ................. گياهي ياخته هر - 167
 .رديگ يرار مروپوست ق رِيز ،ريپذ انعطاف و ميضخ وارهيو د ينقش استحكام يدارا) 1

 شود. ) واقع در سامانه پوششي گياه، با ترشح تركيباتي باعث كاهش تبخير آب از سطح روپوست مي2

.وردآوجود  هي به نام كرك در سطح خود بوائدتواند با تمايز يافتن خود ز مي، خودخارجي كوتيني بر سطح  اليهداراي  )3
.گرفته است پوششي قرار ة بافتدر سامان ،خروج آب به گياه در تنظيم ورود وداراي نقش  )4

................. بخش در - 168
 ها توانايي توليد كربوهيدرات با استفاده از مواد معدني را دارند. همه ياخته ،4 )1

 هاي يكسان داشته باشند و نسبت به آب نفوذناپذير باشند. توانند اندازه و شكل ها مي ، همة ياخته2 )2

 .نگهبان روزنه تمايز پيدا كنند  برخالف ،هاي ترشحي و كرك توانند به ياخته ان داده شده ميهاي نش ياخته ،1 )3

.اند مانندي پوشيده شده ي باشند كه توسط بخش انگشتانهيها حاصل فعاليت سرالد توانند آن مي هاي ياخته، 3 )4

يابند، صحيح است؟ يز ميهاي روپوستي گياه تما هايي كه از ياخته كدام گزينه، درباره همة ياخته - 169
 ها، داشتن اندامكي به نام سبزديسه است. هاي آن ) يكي از ويژگي1

كنند. ) با ترشح نوعي ماده ليپيدي به كاهش تبخير آب از گياه كمك مي2
 هايي با هسته درشت مركزي و به هم فشرده است. ها ياخته ) منشأ اصلي آن3

شوند. هاي جديد جايگزين مي ريزند و با ياخته طور مداوم مي اي محيطي بهه ) به علت قرار گرفتن در معرض آسيب4

است؟ نادرستهاي اين بافت  كند. كدام گزينه، در ارتباط با ياخته اي را پر مي هاي سامانة بافت زمينه بين نوعي از ياخته يدر گياهان آبزي، هوا فاصلة فراوان - 170
شود. وپالست نميها، مانع رشد پروت اي آن ) ديوارة ياخته1
كنند. ) الگوهاي رشد و نمو خود را در نوعي مولكول ذخيره مي2
 شوند. هاي چوبي ضخيم سبب استحكام اندام مي ) به علت ديواره3

وجود آيند. هاي سرالد نخستين و پسين به تواند از تقسيم ياخته ) مي4

د

ج

ب

الف

1
2

3

4
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انحالل اتانول در فرايند انحالل سديم كلريد در آب برخالففرايند  «؟ كند نميدرستي تكميل  هاي زير جملة مقابل را به يك از عبارت كدام  - 171
 ......»آب 

شود. ميتوليد پوشيده  يون آبمول  2، اين تركيباز  موليوني است و از انحالل هر  )1
شود. ساختاري مادة حل شونده در فرايند انحالل نمي  باعث حفظ ويژگي )2
.شود مينيروي جاذبه يون ـ دو قطبي بين حالل و حل شونده  تشكيل موجب) 3
شود. ) مي2ه (شكل هاي منفي آبپوشيد ) و يون1هاي مثبت آبپوشيده (شكل  باعث تشكيل يون )4

 از اين محلول به چند مول از اين ماده نياز است؟ g80درصد باشد، براي تهيه  48اگر درصد جرمي محلول كلسيم برميد  - 172

(Ca ، Br : g.mol )  140 80
1( /0 096   2( /0 192   3( /38 4   4 (/76 8

تر يا مساوي ميانگين قـدرت ، نيروي جاذبة يون ـ دوقطبي بزرگ C25در دماي  زير به آب هاي ت اضافه كردن چه تعداد از تركيبدر صور - 173
شود؟ در آب مي يپيوندهاي هيدروژن پيوند يوني در تركيب و

Naج)              BaSO4ب) MgSO4الف)  S2          (د BaCl2        (هـAgNO3
1( 5   2( 4   3 (3   4( 2 

ن دمـا چنـددر ايـ  محلـول سـير شـدة ايـن مـاده     آب است، غلظت موالر  g100 هردر  g36برابر  C25در دماي  NaClپذيري  انحالل - 174
mol.L1)ي اين محلول برابر لچگااست؟/ g.mL11 Na ،است 17 ،Cl / : g.mol  123 35 5(

1( /5 61   2( /5 29   3 (/  35 29 10   4( /  35 61 10 
است؟ نادرستدام مطلب ك - 175

يابد. هاي مولكولي ناقطبي با افزايش جرم مولي، نقطة جوش افزايش مي در تركيب )1
د.نكن گيري مي سوي ميلة باردار جهت هاي آب از سمت اتم اكسيژن به ، مولكولاي از آب يكهاي با بار منفي به بار كردن ميلهبا نزديك  )2
كنند. گيري نمي ، به دليل ناقطبي بودن در ميدان الكتريكي جهتO2و N2هاي  ) مولكول3
شود. تر به مايع تبديل مي آسان CO گاز، N2از COبودن نقطة جوش تركيب  تر بيشبه دليل  )4

.»اتانول و استون .................. «كنند؟  كدام موارد جمله مقابل را به درستي كامل مي - 176
د.باش ها در حدود صفر مي دوقطبي آنالف) به دليل ناقطبي بودن، گشتاور 

شوند. ب) در حالل قطبي مانند آب حل نمي
ها تهيه كرد. ي از آنا توان محلول سيرشده د و نمينشو پ) به هر نسبتي در آب حل مي

شوند. هگزان حل نمي مانند آلي هاي باشند، در حالل ت) با وجود آن كه تركيب آلي مي
)پ(و  )ب(، )الف( )4   )پ() 3  )ت(و  )پ( )2   )ب(و  )الف( )1

گـرم 115گرم از اين ماده وجود داشته باشد، همراه با حـل كـردن    69گرم محلول سير شدة سديم نيترات  144در  C25اگر در دماي  - 177
سـديم نيتـرات   و درصـد جرمـي   كند در ته ظرف رسوب مي، .................... گرم مادة حل نشده در همين دما گرم آب 50نيترات در  سديم

 است. درصدبرابر .........محلول حاصل به تقريب 
1( 46 69   2( 46 51   3 (/ 47 92 51   4( / 47 92 69

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 لطفاً قبل از شروع پاسخ
  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  براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف 

دقيقه 20عادي - ) 1( شيمي

آب، آهنگ زندگي
از ابتداي محلول و 3فصل 

ها تا پايان آيا شونده مقدار حل
شوند؟ آب حل ميگازها در 
124تا  100هاي  صفحه

)1شكل (

)2شكل (
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NHكدام نمودار در رابطه با مقايسه نقطه جوش  - 178 (g)3 ،N (g)2  وO (g)2  درست است؟(O ,N , H : g.mol )   116 14 1

1( 
NH

N

O

3

2

2

جوش هنقطه

تر�
ب

2( 
NH

N

O

3

2

2

جوش هنقطه

تر�
ب

3 (

NH

N

O

3

2

2

جوش هنقطه

تر�
ب

4( 

NH

N
O

3

2
2

جوش هنقطه

تر�
ب

 زير درست است؟از مطالب چند مورد  - 179
يابد. ن و اكسيژن، افزايش مياز دو گاز نيتروژتر  پذيري گاز نيتروژن مونوكسيد با افزايش فشار، بيش انحالل ،در دماي ثابت و شرايط يكسان الف)

شود. تر مي پذيري گازها، بيش ، انحاللكاهش دماثابت، با  فشارگويد، در  ب) قانون هنري مي
ناقطبي هستند. CO2هاي  زيرا مولكول ،تر از گاز نيتروژن مونوكسيد است اكسيد بيش دي پذيري گاز كربن پ) انحالل

يابد. يري گازها در آب افزايش ميذپ ما و افزايش فشار، انحاللبا كاهش دت) 
1( 1   2( 2   3 (3   4( 4   

ظر بگيريد.)درن kg.L11است؟ (چگالي آب دريا را  ppm1معادل تقريب  به بيان شده در كدام گزينه هاي واحد  - 180
گرم در يك ليتر آب دريا ميلي )2    ليتر آب دريا  ميليگرم در يك  )1
گرم در يك ليتر آب دريا )4    گرم در هزار ليتر آب دريا  ميلي) 3

 كند؟ درستي تكميل مي ت زير را بهكدام گزينه جاهاي خالي عبار - 181
».........قطبي ......... هاي  برخالف مولكول......... هاي  مولكول«
1 (Br HF NO CCl 2 H) 2  هستند.   وو4 S CCl I Cl 2 4 2 نيستند. وو2
3 (PCl CCl HCl H O 3 4 SO) 4  نيستند.   وو2 CO C H OH NH 3 2 2 5 د.هستن وو3

است؟ نادرستكدام گزينه  - 182
حل شونده با حالل در محلول است. هاي بة مولكولتر از جاذ ها در حالل خالص و حل شوندة خالص كم در انحالل استون در آب، ميانگين جاذبه) 1
باشد. ) انحالل جزئي هگزان در آب در مخلوط ناهمگن اين دو مايع از نوع انحالل مولكولي مي2
آورد. صورت مولكولي حل شده و يك محلول سبز رنگ پديد مي كه گشتاور دو قطبي يد و هگزان حدوداً برابر با صفر است، يد در هگزان به اينبه دليل ) 3
هاي آب پوشيده شوند، يون ـ دو قطبي نام دارد. ي از مولكولا از شبكة بلور شده تا با اليه Clو  Naهاي  اي كه باعث جدا شدن يون نيروي جاذبه) 4

 اند؟ ترتيب از راست به چپ كدام به c و a ،b، مقابلبا توجه به جدول  - 183
3/، (II)) كلسيم 1 40و  8
/،(II)) كلسيم2  23 8  400و  10
3/) كلسيم، 3 40و  8
/) كلسيم، 4  23 8 400و  10

Cهاي  كه جرم مولي گونه با فرض اين - 184 B ، Aيـك از  هـا فاقـد اتـم هيـدروژن هسـتند، كـدام        تقريباً با يكديگر برابر است و ايـن تركيـب  و
؟باشد نميهاي زير صحيح  مقايسه

C ) قدرت جاذبه بين مولكولي:1 A B    
B پذيري در هگزان: ) انحالل2 A C    
C پذيري در استون: ) انحالل3 A B 
Bي جوش:  ) نقطه4 A C 

تهي - 185 محلول  ميلي 100 ةبراي Hموالر 9/0ليتر SO2 ميلي4 چند محلول  ، چگـالي 98ليتر بـا اسيد سولفوريك جرمي /درصد g.mL11 8،
S)الزم است؟  ,O ,H : g.mol )   132 16 1

1 (5/2  2 (5/7  3 (5   4 (10  

غلظت يون  نماد يون  نام
ppm  درصد جرمي

K  b  380  يون پتاسيم
a  Caيون 2   24 10  c

C  B A  گونه 
/2 1/  صفر  6 گشتاور دو قطبي  3

سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.پاسخ دادن به اين-ن شاهد(گواه)آزمو
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دولايره

ش
جو

طه
هنق

A

B

C

 از موارد زير صحيح است؟ چند مورد - 186
گويند. مي يهاي سازنده يك ماده نيروي بين مولكول هاي ميان مولكول كنش به بر هم) الف

يابد. ، از باال به پايين نيروي بين مولكولي افزايش مي17عناصر گروه ب) در 
با حالت فيزيكي متان يكسان است. 17عنصر گروه مين حالت فيزيكي سوC25در دماي پ) 

كنند. گيري مي طور تصادفي در ميدان الكتريكي جهت ، به17گروه هاي  ت) مولكول
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

است؟نادرست با توجه به نمودار مقابل، كدام بيان  - 187
گازپذيري  انحالل ،تر باشد بيش يدر ميان گازهاي ناقطبي هر چه جرم مول) 1

.يابد با افزايش فشار با شيب تندتري افزايش مي
پذيري گاز هيدروژن دارد. ترين تأثير را بر انحالل ) افزايش فشار، كم2
دهد. پذيري آن در دماي ثابت نشان مي ) تأثير فشار گاز را بر انحالل3
فشار4 /،atm5) در  37 5 آرگون10 مي 100در مول حل آب شود. گرم

(Ar g.mol ) 140

اي مربـوط جـدول دوره  17و  15هاي  عنصرهاي گروهبرخي دار  هيدروژن ياه جوش تركيب ةبه نقط رو روبهنمودار  - 188
ها باشند؟ توانند مربوط به كدام تركيب ترتيب از راست به چپ مي به Cو  A ،Bاست. در اين نمودار نقاط 

1( AsH HBr PH 3 3
2 (NH HCl PH 3 3
3 (HCl AsH Hl 3
4( HF SbH Hl 3

C)باشد؟  زير صحيح مي هاي عبارتچند مورد از  - 189 , O , H : g.mol )   112 16 1
باشد. رنگ مي ، بيC25الف) محلول سير شدة اتانول در آب در دماي 

شود. ب) از هگزان به عنوان رقيق كنندة رنگ استفاده مي
است. g.mol112پ) اختالف جرم مولي اتانول و استون برابر 

قطبي آن تقريباً برابر صفر است.دو ت) استون يك تركيب ناقطبي است كه گشتاور
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4

M)اي از پتاسيم دي كرومات ، محلول سير شدهمقابلبه شكل  جهتوبا  - 190 g.mol ) در1294
دراگردماي محلـول را كـاهش دهـيم،    تهيه شده است.  C90گرم آب در دماي 500

/كدام دما، غلظت محلول به حدود mol.L10 رسد و در اين دما چند گرم از اين مي 5
است.) g.mL11پوشي شود. چگالي آب، كند؟ (از تغيير حجم چشم نمك رسوب مي

1 (45،5
2 (25،/58 5
3 (45،250
4 (25 ،/276 5

؟دباش زير صحيح ميهاي  كدام يك از گزينه - 191
ها در آب است.  تر به دليل حل شدن مقدار ناچيز يون تغيير مزه آب آشاميدني بيش )1
توان از نقره نيترات استفاده كرد. براي شناسايي يون كلريد موجود در آب آشاميدني، مي )2
.تر است تر باشد تعداد ذرات موجود در واحد حجم محلول كم سولفات پررنگ (II)هرچه رنگ آبي محلول مس ) 3
هاي گوناگون است. مي از يونآشاميدني مخلوطي ناهمگن بوده كه حاوي مقدار كآب  )4

دقيقه 20موازي  - ) 1( شيمي

آب، آهنگ زندگي
از ابتداي همراهان 3فصل 

ناپيداي آب تا پايان پيوند هاي
هاي فيزيكي هيدروژني در حالت

گوناگون آب
116تا  95هاي  صفحه

كانونبرنامة از هاآن مدرسة برنامة كهاستينآموزادانشمخصوصهاسوالنيابهدادنپاسخ:توجه
 .اندندادهپاسخيعادتسواالبهواستترعقب
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 از اين محلول به چند مول از اين ماده نياز است؟ g80درصد باشد، براي تهيه  48اگر درصد جرمي محلول كلسيم برميد  - 192
(Ca ، Br : g.mol )  140 80

1( /0 096   2( /0 192   3( /38 4   4 (/76 8
 كدام است؟ هر واكنش نامحلول به فراورده محلول ةكيومتري فراوردواست هاي نسبت ضريبهاي زير مجموع  در واكنش - 193

 محلول باريم كلريد + محلول سديم سولفات
 محلول كلسيم كلريد + محلول سديم فسفات

1( 1
2   2( 1

3   3 (2
3   4( 3

4
آب است، غلظت موالر محلـول سـير شـدة ايـن مـاده در ايـن دمـا چنـد g100در هر  g36برابر  C25در دماي  NaClپذيري  انحالل - 194

mol.L1  است؟(چگالي اين محلول برابر/ g.mL11 Na ،است 17 ،Cl / : g.mol  123 35 5(
1( /5 61   2( /5 29   3 (/  35 29 10   4( /  35 61 10 

است؟ نادرستكدام مطلب  - 195
يابد. هاي مولكولي ناقطبي با افزايش جرم مولي، نقطة جوش افزايش مي در تركيب )1
كنند. گيري مي سوي ميلة باردار جهت هاي آب از سمت اتم اكسيژن به ب، مولكولاي از آ اي با بار منفي به باريكه با نزديك كردن ميله )2
كنند. گيري نمي ، به دليل ناقطبي بودن در ميدان الكتريكي جهتO2و N2هاي  ) مولكول3
شود. تر به مايع تبديل مي آسان CO، گاز N2از COتر بودن نقطة جوش تركيب  به دليل بيش )4

همين نسبت در تركيب سمت چپ است؟ نصفها در تركيب سمت راست،  ها به كاتيون در فرمول شيميايي كدام دو تركيب، نسبت شمار آنيون - 196
سولفات (II)كلسيم فسفات ـ آهن  )2    هيدروكسيد  (II)آمونيوم كربنات ـ مس  )1
سولفات (II)آمونيوم كربنات ـ آهن  )4    هيدروكسيد  (II)) كلسيم فسفات ـ مس 3

گـرم 115گرم از اين ماده وجود داشته باشد، همراه با حـل كـردن    69گرم محلول سير شدة سديم نيترات  144در  C25اگر در دماي  - 197
وب مي كند و درصد جرمـي سـديم نيتـراتگرم آب در همين دما، .................... گرم مادة حل نشده در ته ظرف رس 50سديم نيترات در 

 محلول حاصل به تقريب برابر .........درصد است.
1( 46 69   2( 46 51   3 (/ 47 92 51   4( / 47 92 69

NHكدام نمودار در رابطه با مقايسه نقطه جوش  - 198 (g)3 ،N (g)2  وO (g)2  درست است؟(O ,N , H : g.mol )   116 14 1

1( 
NH

N

O

3

2

2

جوش هنقطه

تر�
ب

2( 
NH

N

O

3

2

2

جوش هنقطه

تر�
ب

3 (

NH

N

O

3

2

2

جوش هنقطه

تر�
ب

4( 

NH

N
O

3

2
2

جوش هنقطه

تر�
ب

Hدر مورد  چند مورد از مطالب زير - 199 O2  وH S2 است؟ نادرست
باشند. تر از صفر مي لكول داراي گشتاور دو قطبي بزرگالف) هر دو مو

Hب) دماي جوش  O2  ازH S2 باشد. تر مي تر، پايين به دليل جرم كم
باشد. از نوع وان دروالسي مي فقط پ) نيروهاي بين مولكولي در هر دو

Hهاي  ت) مولكول S2 در دماي ،C25  و فشارatm1 باشد. به حالت گاز مي
1( 1  2( 2  3 (3  4( 4  

درنظر بگيريد.) kg.L11است؟ (چگالي آب دريا را  ppm1تقريب معادل  گزينه بههاي بيان شده در كدام  واحد - 200
گرم در يك ليتر آب دريا ميلي )2گرم در يك ميلي ليتر آب دريا )1
گرم در يك ليتر آب دريا )4گرم در هزار ليتر آب دريا ) ميلي3

 كند؟ درستي تكميل مي كدام گزينه جاهاي خالي عبارت زير را به - 201
».........قطبي ......... هاي  برخالف مولكول......... هاي  مولكول«
1 (Br HF NO CCl 2 H) 2  هستند.   وو4 S CCl I Cl 2 4 2 نيستند. وو2
3 (PCl CCl HCl H O 3 4 SO) 4  تند.  نيس وو2 CO C H OH NH 3 2 2 5 هستند. وو3

هاي ........... و ........... باشد. تواند مربوط به يون مدل فضاپركن نشان داده شده مي - 202
آمونيوم –) سولفات 2    كربنات –) نيترات 1
فسفات –) كربنات 4    آمونيوم –) نيترات 3

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

ش
جو

طه
هنق

A

B

C

 اند؟ ترتيب از راست به چپ كدام به c و a ،bبا توجه به جدول زير،  - 203
3/، (II)) كلسيم 1 40و  8
/،(II)) كلسيم2  23 8  400و  10
3/) كلسيم، 3 40و  8
/) كلسيم، 4  23 8 400و  10

ها درست است؟ ي آن هاي زير چند مورد از مطالب زير، درباره با توجه به شكل - 204

 A  باB دهد و  واكنش ميC  وD شوند. تشكيل مي
 C هاي واكنش  يكي از فراوردهB  باD .و محلول در آب است
 C  وD است. 5با ، برابر ة آنموازنه شد ةدهند و مجموع ضرايب استوكيومتري در معادل با هم واكنش مي
 از واكنش  C  باD ةفراورد  B  ت.شود كه محلول در آب اس توليد مي

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
تهي - 205 محلول  ميلي 100 ةبراي Hموالر 9/0ليتر SO2 ميلي4 چند محلول  ، چگـالي 98ليتر بـا اسيد سولفوريك جرمي /درصد g.mL11 8،

S)الزم است؟  ,O ,H : g.mol )   132 16 1
1 (5/2  2 (5/7  3 (5   4 (10  

 موارد زير صحيح است؟ البچند مورد از مط - 206
گويند. مي يهاي سازنده يك ماده نيروي بين مولكول هاي ميان مولكول كنش به بر هم) الف

يابد. ، از باال به پايين نيروي بين مولكولي افزايش مي17عناصر گروه ب) در 
فيزيكي متان يكسان است. با حالت 17عنصر گروه حالت فيزيكي سومين C25در دماي پ) 

كنند. گيري مي طور تصادفي در ميدان الكتريكي جهت ، به17عناصر گروه هاي  ت) مولكول
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

Na)تر است؟  هاي حل شونده كم در كدام محلول جرم ذره - 207 , O , H , S : g.mol )    123 16 1 32
0ليتر محلول ميلي 100) 1 ديم هيدروكسيدموالر س /01
0/گرم محلول  100) 2 2/موالر سديم هيدروكسيد با چگالي 1 ليتر گرم بر ميلي 13
1كلريد با چگالي درصد جرمي سديم 20ليتر محلول  ميلي 5) 3 ليتر گرم بر ميلي /2
4 (/0 ليتر محلول ميلي 100مول سديم سولفات در  4

و A ،Bاي مربوط است. در اين نمودار نقاط  جدول دوره 17و  15هاي  عنصرهاي گروهبرخي دار  هيدروژن ياه جوش تركيب ةبه نقط رو روبهنمودار  - 208
C ها باشند؟ توانند مربوط به كدام تركيب ترتيب از راست به چپ مي به

1( AsH HBr PH 3 3
2 (NH HCl PH 3 3
3 (HCl AsH Hl 3
4( HF SbH Hl 3

؟نيستند مشابه ديگر با دو تركيبتركيبات آلومينيم سولفات، روي كربنات و منيزيم اكسيد در چند مورد از خواص زير هر كدام از  - 209
 ر فرمول شيمياييها د آ) شمار كاتيون

هاي اكسيژن در فرمول شيميايي ب) شمار اتم
تركيب اين هاي مبادله شده به ازاي تشكيل يك مول از پ) شمار الكترون

ت) دارا بودن هر دو نوع پيوند يوني و كوواالنسي
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

M)اي از پتاسيم دي كرومات ، محلول سير شدهمقابلبه شكل  توجهبا  - 210 g.mol ) در1294
در كداماگردماي محلول را كاهش دهيم، تهيه شده است.  C90گرم آب در دماي 500

/دما، غلظت محلول به حدود mol.L10 رسد و در اين دما چند گرم از اين نمـك مي 5
است.) g.mL11پوشي شود. چگالي آب، جم چشمكند؟ (از تغيير ح رسوب مي

1 (45،5
2 (25،/58 5
3 (45،250
4 (25 ،/276 5

غلظت يون  نماد يون  نام
ppm  درصد جرمي

K  b  380  يون پتاسيم
a  Caيون 2   24 10  c

DCBA

SO 2
4

Ba 2

Na

Cl

NaCl BaSO4 BaCl2 Na SO2 4
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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 به سؤالگوييدر هنگام پاسخآموزان گرامي، لطفاًدانشنظرخواهي:
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