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دقيقه 20
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 مسئولين درس
 مسئولين درس گروه مستندسازي ويراستار ان علمي مسئولين درس گروه آزمون نام درس

الناز معتمديپور خانحسنسپهرحميد اصفهاني)1( و نگارشفارسي
محدثه پرهيزكار فاطمه منصورخاكي - سيدمحمدعلي مرتضوي-درويشعلي ابراهيمي رضا معصومي )1(زبان قرآن عربي

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

 خانلو حميدرضا رحيم ي حسين اسفين –كفش  حميد زرين–مداحيسروش كريمي فروشانايمان چيني )1رياضي (
اسفندياري آتنه  عابديني محمدحسين حاجي –عرفان مختارپور  –بابك اسالمي  –مداحي  سروش كريمي  كفش حميد زرين   )1فيزيك (

اكبري ليدا علي محمدمهدي روزبهاني –سپيده نجفي  - محمد عابدي -علي علمداري-فرداميرحسين بهروزي داد محبيمهر )1( شناسي زيست
الهه شهبازي  عرفان محمودي – علي حسني صفت–نژادايمان حسين-مجيد بيانلو علي علمداري   )1( شيمي

 گروه فني و توليد
محيا اصغري مدير گروه اختصاصي

شيال كياني ترچهمسئول دف
جالليمحمديمهين علي آرايي اختصاصي نگاري و صفحه حروف

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

 رضا سعدآباديعلي  چاپناظر 
چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم

021 - 6463تلفن:   - 923دفتر مركزي: خيابان انقالب بين صبا و فلسطين پالك 

 نام طراحاننام درس
سيدمحمدعلي مرتضوي-آكيتا محمدزاده-پورخانحسنسپهر-حميد اصفهاني  )1( فارسي و نگارش

يانيفرشته ك-مريم آقاياري-درويشعلي ابراهيمي  )1( زبان قرآن عربي
فيروز نژادنجف - محمد مقدم-كبيرمرتضي محسني-وحيده كاغذي-فردين سماقي-محبوبه ابتسام  )1دين و زندگي (

سپيده عرب - علي عاشوري-علي شكوهي-ميرحسين زاهدي-فريبا توكلي-تاريآناهيتا اصغري  )1انگليسي ( زبان

 )1رياضي (
ـ علي ارجمند ـ محمد بحيرايي ـ داوود بوالحسني ـ محمد خواه ـ مهرداد خاجي ـ شكيب رجبي ـ مهرنـوش رضـوي ـ فروشان ـ جمشيد حسيني  ايمان چينيپوراحمدي 

  ناهوكي ـ مهدي نصرالهينظم ـ حسن نصرتپور ـ سيمين كالنتريون ـ رحيم مشتاقعلي غالم

ـ جواد احمدي   )1فيزيك ( ـ آيدين تمهيدي ـ مليحه جعفري ـ ميثم دشتيان ـ حميد ززهره آقامحمدي  كار ـ حميدرضا عامري ـ  كفش ـ سعيد طاهري بروجني ـ مجتبي ظريف رينشعار 
پور ـ جعفر مفتاحمصطفي كياني ـ احمد مرادي

 )1( شناسي زيست
ـ  رسـولي  پيمـان پـور ـ شـاهين راضـيان ـ       فرد ـ پگاه جهانگيريـان ـ سـهيل رحمـان     منش ـ مازيار اعتمادزاده ـ اميرحسين بهروزيرضا آروين ـ رضا آرينعلي

  اي  ي ـ جليل نقرهنشتاي حسن محمد-سينا نادريمهدي روزبهاني ـ مجتبي عطار ـ علي كرامت ـ مهرداد محبي ـمحمد

منصـور- هـادي زمانيـان  كوكنـده ـ    پـور ـ حسـن رحمتـي     دامن ـ مصطفي لطيفـي  كيش ـ طاهر خشكمرتضي خوشـزادهاشكان پارسيانژاد ـ بهزاد تقي   )1( شيمي
  نژاد ـ اميرحسين مسلمي ـ علي مؤيديسگري ـ محمد فالحوملكان ـ اميرمسعود صالحي ـ محمدرضاسليماني

دقيقه 165مدت پاسخگويي:  سؤال نظرخواهي11+130تجربي:دهمد سؤالتعدا   
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چهار بيت زير را يك. يعني زدودنِ مطالبِ نادرست و انتخاب شكل درست كلمات در متن» تصحيح« - 1
انتخاب شده است؟ نادرستشده،  ي مشخّص در كدام گزينه واژه. مصحح، تصحيح كرده است

حسن  روي تو در عالم اوفتد حسنكĤشوب /  مويت رها مكن كه چنين بر هم اوفتد )1
 نهاد  آدم اوفتد بني نهادفرياد در /  وار بگذري ق پريگر در خيال خل) 2
فرقت  ترسم كه راز در كف نامحرم اوفتد/  راز نهان توست	فرقت	مشكن دلم كه) 3
 مرهم  اوفتد مرهمباشد كه اتفاق يكي /  سعدي صبور باش بر اين ريش دردناك) 4

اماليي وجود دارد؟ نادرستيها  در كدام تركيب - 2
خلف صدق ـ غارب و وقب ضايع و تباه ـ )الف
نمط و نوع ـ برازندگي و لياقت ـ تصلّا و آرامش )ب
مولع و آزمند ـ ورطه و محلكه ـ سودا و هوس )ج
حضيض و فرود ـ محنت و اندوه ـ فربه و تناور) د

ب، ج) 2الف، ب) 1
الف، د) 4ج، د) 3

 بين آثار زير، چند اثر به نظم است؟ - 3
»اتاق آبي ـ اسرارالتّوحيد  ي ناصرخسرو ـ نامه ـ سفرنامه ـ قابوسي عطّار  نامه الهي«
يكي) 4    دو تا) 3    سه تا) 2    چهار تا )1

در كدام بيت متمم با دو حرف اضافه هست؟ - 4
يا چو مردانت مرگ روياروي/ يا بزرگي و عزّ و نعمت و جاه ) 1
سر از ذوالمنن است به يك جهان نور نثارش/  وصالدرگاه خور درشعر فتد 	اين	اگر) 2
 نهفت در درج را	اين		هاستدركه /  شاهم فرستاد و گفتبه درگاه  )3
 به از شنعت شهر و جوش عوام/ گردن بر از جور دشمن حسام  به )4

 است؟ تر كمهاي گروه اسمي  در كدام بيت تعداد وابسته - 5
ي هما را يهسا  كه به ماسوا فكندي همه/ علي اي هماي رحمت تو چه آيتي خدا را  )1
كه علم كند به عالم شهداي كربال را/ جز از علي كه آرد پسري ابوالعجايب  به) 2
كه نگين پادشاهي دهد از كرم گدا را/ ي علي زن  برو اي گداي مسكين در خانه) 3
 به پيام آشنايي بنوازد آشنا را/ همه شب در اين اميدم كه نسيم صبحگاهي ) 4

شود؟ ديده مي» حسن تعليل«و » استعاره«ي  ايهدر كدام دو بيت هر دو آر - 6 
كز بند غمت خاطر آزاد ندارد/ ي تن مرغ اسيري است  دل در قفس سينه) الف
در و ديوار گواهي بدهد كاري هست/ گر بگويم كه مرا با تو سر و كاري نيست ) ب
ي سيراب پر در عدن است دهان غنچه/ ز وصف گوهر لعل تو در حريم چمن ) ج
 اگر نه حيرت از آن دست زرفشان دارد/ ان كان زراندود باز مانده چرا؟ ده) د

ب، د) 4    ج، د) 3    ب، ج) 2    الف، ب) 1
شود؟ ها همگي در بيت زير ديده مي كدام آرايه - 7 

»اي عراقي بگو كه عاقل نيست/ هر كه مجنون نشد در اين صحرا «
آميزي ـ مجاز ـ حس تشبيه ـ استعاره) 2   تضاد ـ تلميح ـ تشبيه ـ ايهام) 1
نظير ـ تضاد آميزي ـ كنايه ـ مراعات حس) 4    بخشي ـ كنايه  ايهام ـ تلميح ـ شخصيت) 3

در كدام گزينه فعلي دعايي هست؟ - 8
 كه مرغان هوا حيران بمانند/  بدين الحان داودي عجب نيست) 1

 اگر ساكن بخوانندبيامرزاد /  آواز خداي اين حافظان ناخوش
بدبخت نيكبختانند ي كه خار ديده/  دي ايمن از حسود مباشچو نيكبخت ش) 2

 بدي كنند به جاي تو هر چه بتوانند/  چو دستشان نرسد الجرم به نيكي خويش
 كه خردمند را عزيز كنند/  رسم و آيين پادشاهانست) 3

 با خردمندزاده نيز كنند/  وز پس عهد او وفاداري
 ه در مصالح بيچارگان نظر نكندك/  ستا نشان آخر عهد و زوال ملك وي) 4

 ين بتر نكندا كه دشمنان تو با تو از/  به دست خويش مكن خانگاه خود ويران
 زير نزديكي معنايي بيشتري دارد؟ عباراتكدام بيت با  - 9

نآاست،  غم به نآ تشبازگ كه دياش هر و نشوند جاي از باطلي و حـقّ هر بزرگان به كه بِنگردي، خويش نهاد و حال از هر محالي، به كه كوش بدان «
».اميد، بسته دان و اميد را در نوميدي در را نوميدي و شاب اميدوارتر نوميدي وقت به و مشمر شادي را

خبر اين نيز بگذرد انده مخور كه بي/ ار دور روزگار نه بر وفق راي توست  )1
 رگ سفري هستب و شادي است كه او را سر/ قدري غم ز دلم دور نبوده است هرگز ) 2
همه از تو خوش بود اي صنم چه جفا كني چه وفا كني/ تو گر تفقّد و گر ستم بود آن عنايت و اين كرم ز ) 3
باك يكي است مردن و زيستن مردم بي/ كه از خويش گذشتيم چه هجران چه وصال ما   )4
 كدام بيت با بيت زير قرابت معنايي بيشتري دارد؟ -10

»)دوپاره شود: انشقت/ بگسلد: بست( ءلو بست الجبال او انشقّت السما/ ابد ز دوستي مرد آن بود كه روي نت«
ها بعد از تو روا باشد نقض همه پيمان/ تا عهد تو دربستم عهد همه بشكستم ) 1
ها نظري باشد رفتن به گلستان كوته/ تا خار غم عشقت آويخته در دامن  )2
ها سهل است بيابان چون عشق حرم باشد/ گر در طلبت ما را رنجي برسد شايد  )3
ها گويم و بعد از من گويند به دوران مي/ گويند مگو سعدي چندين سخن از عشقش  )4

قهيدق 10 )1(و نگارش يفارس
)1(فارسي 

ستايش، ادبيات تعليمي، ادبيات سفر و 
زندگي، ادبيات غنايي، ادبيات پايداري، 

ادبيات انقالب اسالمي، ادبيات
حماسي

111تا  10هاي  صفحه
)1(نگارش 

ستايش،  پرورش موضوع، عينك
سنجش) 2(ي ذهني  ، نوشته...نوشتن، 

و مقايسه
97تا  11هاي  صفحه
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»عسي أن يكونوا خيراً منهم قوم من قومٍ يسخَرْها الّذينَ آمنوا ال يا أي« :ريفةالشّ لآلية رجمةعين األصح و األدقّ في التّ -11
!ها بهتر شويد خند نكنيد، اميد است از آنن، بر شماست كه اقوام ديگر را ريشيمااهل ااي  )1
!ها بهتر از خودشان باشند شايد آن ،را ريشخند كنند ]ديگر[ ، مردمانيايد، نبايد مردماني كه ايمان آورده كسانياي ) 2
!ر باشندچرا كه ممكن است از شما بهت ،اهل ايمان، اقوام ديگر را تمسخر نكنيداي  )3
!ها خوب باشند آن چه بسا ديگر اقوام را نبايد مسخره كنيد، ايد، مردماني از كه ايمان آورده كسانياي ) 4
:ن الصحيح في التّرجمةعي .»!يمكنُ لنا أن نَستَعينَ بِالبكتيريا المضيئة إلنارة المدن ال« -12

!ردن شهرها كمك بگيريمبراي ما امكان ندارد كه از باكتري نوراني براي روشن ك )1
!شهرهايمان بهره ببريمروشنايي  هاي نوراني براي يراز باكت ما امكان ندارد بتوانيم) 2
!امكان آن نيست كه از باكتري نوراني براي روشن كردن شهرمان كمك بجوييم) 3
!شهرها استفاده كنيم نوراني كردنهاي روشن براي  براي ما ممكن نيست كه از باكتري) 4
:في التّرجمة الخطأين ع -13

!شود ن با رايانه نوشته ميات معيهاي اداري ما در ساع نامه: !سوب في الساعات المحددةكتَب الرّسائلُ في إدارتنا بالحاتُ )1
!فرزندانش خريد اي براي صبحانة هپدر، نان و پنير و كر: !اشتَري الوالد خبزاً و جبنَةً و زبدةً لفطور أوالده) 2
!كرد مييي خوب تالوت قاري آياتي از قرآن را با صدا: !آيات من المصحف بصوت جيد يتلو ان القارئك) 3
!جا برخواهم گشت ام، پس به آن را فراموش كرده اتاق اولكليد : !الغرفة األولي فسأرجع إلي هناكنَسيت مفتاح  قَد )4
:حيحةرجمة الصعين التّ -14

!ش زيبا هستندهاي شمال و مزارع بسيار وسيع برنج جنگل!: ل و مزارع رزها الوسيعةماابات الشّما أجمل غ )1
!كنند؟ زندگي مي با همو دريا   ها در رودخانه دانستيد ماهي مي آيا: !هر و البحر معاً؟ألسماك تعيش في النّانَّ تعلمون أ أ) 2
!به خودشان و زباني مشترك مخصوصزباني  ؛زبان دارند ر حيوانات دوت بيش!: عامة بها و لغةلغة خاصه  ؛نات لغتاناألغلب الحيو) 3
4 (كنند در سرتاسر زمين فساد ايجاد مي و مأجوج ان يأجوجمرد: !يفسدون في األرض يأجوج و مأجوججال ر!
»!ظالم البحر إلي نهار مضيء …األسماك المضيئة «: في الكلمة الّتي تمأل الفراغ الخطأعين  -15

ستُحولُ) 4يحولون) 3  تُحولُ) 2  تحولَ )1
»الموت نفسٍ ذائقةُ كلُّ«: ريفةمن مفهوم هذه اآلية الشّ األقربعين  -16

!ما الموت إلّا صياد يلقي شبكتَه كلَّ يومٍ) 2    !النّاس نيام؛ فإذا ماتوا انتَبهوا )1
!ياءالجهلُ موت األح) 4    !مرده از نيشتر مترسانش) 3
»هتموهحب أحدكم أن يأكلَ لحم أخيه ميتاً فَكَرِي أ« :من مفهوم العبارة؟ األقرب ما هو -17

گوش دارد كسي پسشبود كز /  يبسمكن پيش ديوار غيبت ) 2  نتوانم كه حكايت كنم اال به حضور/ گذرد  آنچه در غيبتت اي دوست به من مي )1
غيبت ايشان كني كيفر بري/ خوري   هاي بندگان حق گوشت) 4  غ فروبند استواراز غيبت و درو/ اي اوست ديگر زبان خويش كه جاي ثن) 3
:في محاسبةِ العمليات الحسابية الخطأ عين -18

!عشَرَ أحدمانيةَ عشر ناقص سبعة يساوي ثَ) 2    !داً و ستّينواحيساوي  أحد عشرفي  ستَّةٌ )1
!ستَّةَ عشَرَ تقسيم علي أربعة يساوي أربعة) 4    !إثنا عشر زائد خَمسة يساوي سبعة عشَرَ) 3
:فيه حرف أو حروف زائدةعين جملةً خبرها فعل  -19

!عند غروب الشَّمس مياه تجري في المسيل القريب) 2  !ث في طبقات األرض تغييراتواهر تحدهذه الظّ )1
!اهللا ، ماشاءغة العربية جيداًلّسيدتي عرفت ال) 4  علي األرض متساقطةفت علي أسماك ملونة فجاة تعرَّ) 3
:ت التّاليةاعين الصحيح في المحلّ اإلعرابي للكلمات المعينة في العبار -20

)صفة -إليه مضاف( :!المسابقاتبداية قبل الرّياضة تُغسل مالبس ) 2  )خبر -مبتدأ( :!القلبيةمفيدةٌ لمعالجة األمراض  باتاتالنّهذه  )1
)إليه مضاف -مفعول! (فرة العلميةمن الس هات ذكريات اُختي بتَكَ) 4  )مفعول -خبر( :!من الخَطَر الحيوانات بقيةَبه  يحذِّر صوتللغرابِ ) 3

دقيقه 15)1(زبان قرآن ،عربي
هذا«، ...ذاك هو اهللاُ، 

، ذوالقَرنَينِ»خَلقُ اهللاِ
6تا  1هاي  درس
72تا  1هاي  صفحه



  5: صفحةدهم عمومي پايةفروردين 16آزمون  -) 6(پروژة 

  

كشد؟ است و چرا آتش جهنم از درون جان آنان شعله مي پاسخ قاطع خداوند به جهنميان براساس علم الهي كدام -21
 .هاست طبيعي خود اعمال انسان تصويرزيرا آتش جهنم  - ؟كنيد آيا زمين خدا وسيع نبود تا مهاجرت )1
.هاست زيرا آتش جهنم حاصل عمل خود انسان - ؟آيا زمين خدا وسيع نبود تا مهاجرت كنيد) 2
  .هاست زيرا آتش جهنم حاصل عمل خود انسان - گيريد اگر به دنيا بازگرديد، همان راه گذشته را پيش مي )3
  .هاست طبيعي خود اعمال انسان تصويرزيرا آتش جهنم  - گيريد يد، همان راه گذشته را پيش مياگر به دنيا بازگرد) 4
كدام مفهوم دربارة بهشت و جايگاه نيكوكاران درست است؟ -22

  .گيرند اي خاص از بهشت قرار مي هر يك از بهشتيان در درجه )1
  .بينند د، آماده ميكن شان تمنا ميهاي گويند كه هر چه دل بهشتيان خداي را سپاس مي) 2
.اند مترنم »منزهي پاك وتو  !خدايا«و به جملة  اند يك جايگاه دربهشتيان با فرشتگان ) 3
  .كنند نشينان بهشتيان هميشه شاداب و سرحال بوده و هميشه احساس طراوت و تازگي مي فقط هم )4
كند و مثال برنامة زندگي خود را تنظيم و سعادت زندگي خويش را تأمين مي پس توانايي تغيير قوانين را ندارد، كدام رابطه، انساندر  -23

 آن كدام است؟

  رباخواري - قراردادي) 2    ورزش و سالمتي -طبيعي )1
  ورزش و سالمتي - قراردادي )4    رباخواري -طبيعي )3
بخش و مطمئن در دنيا و رستگاري ابدي در آخرت معلول چيست؟ زندگي لذت -24

  .هاي فرعي ترجيح دهيم هاي اصلي را به هدف هدف) 2  .هاي اصلي هستند، كنار بگذاريم را كه مانع رسيدن به هدف  هاي فرعي هدف )1
  .ها به پيش ببريم زندگي را فقط با انجام درست مسئوليت )4    .زندگي را در مسير قرب الهي قرار دهيم )3
خداوند به ،قرآن آيات مطابقنمايد و  قرب الهي ميدر مسير  اقداماتاز  يك توجه كداممما را  ،عهد عتاب، هنگام سستي درموضوع سرزنش و  -25

 چه كساني به زودي پاداش عظيمي خواهد داد؟

  ها پيروي از برترين اسوه - و عزم براي حركت تصميم) 2    وفاداري نسبت به عهد با خدا -مراقبت )1
  به عهد با خدا وفاداري نسبت - محاسبه )4    ها پيروي از برترين اسوه - ارزيابي )3
و اثر و پيامد آن كدام است؟ چيستاولين قدم جهت قرار گرفتن در مسير قرب الهي  -26

  شكرگزاري و خشنودي خدا - عهد بستن با خدا )1
  ها استواري بر هدف و شكيبايي و تحمل سختي - عزم براي حركتتصميم و ) 2
  ها استواري بر هدف و شكيبايي و تحمل سختي - عهد بستن با خدا )3
  شكرگزاري و خشنودي خدا - عزم براي حركتتصميم و  )4
تابع كدام است؟ ترتيب به خشنودي او خداوند متعال، ناخشنودي وبا بستن  عهد در مسير بندگي و اطاعت الهي و -27

  و خوشبختي خويش رستگاريقدم برداشتن در مسير  - گام نهادن در مسير هالكت و ظلم به خود )1
  سپردن سرنوشت خويش به دست حوادث - كت و ظلم به خودگام نهادن در مسير هال) 2
  سپردن سرنوشت خويش به دست حوادث - نشيني در مقابل مشكالت وادار شدن به عقب )3
  و خوشبختي خويش رستگاريقدم برداشتن در مسير  - نشيني در مقابل مشكالت وادار شدن به عقب )4
ترتيب نتيجة چيست؟ به» عدم اعراض از خدا«و » گزينش غيرخداعدم « ،)ع(ين امام سجاد المحب مطابق دعاي مناجات -28

  مأنوس شدن با خدا -چشيدن لذت دوستي با خدا) 2  تبري و دشمني با دشمنان خدا -چشيدن لذت دوستي با خدا )1
  تبري و دشمني با دشمنان خدا - مأنوس شدن با خدا )4  چشيدن لذت دوستي با خدا - مأنوس شدن با خدا )3
»اگر قلب انسان با خدا باشد، كافي است و عمل به دستورات او ضرورتي ندارد«: گويند ها كه مي قرآني با توجيه برخي انسان كدام عبارت -29

؟نيستسازگار 
1( »2    »ونهم كحب اهللايحب (»اً هللا اشدحب«  
3( »انداداً اهللا  من دون ذو من النّاس من يتّخ« )4    »عونيون اهللا فاتبان كنتم تحب«  
؟استمقايسة جبهة محبان حق و مخالفان حق  ،م آيهكدا -30

  »…من دون اهللا اندادا  خذاس من يتّو من النّ«) 2  »… خر و عمل صالحاًمن آمن باهللا و اليوم اآل« )1
3( »4    »…بعوني ون اهللا فاتّقل ان كنتم تحب( »ارام نجعل المتقين كالفج«  

دقيقه 15

هتفكر و انديش
قدم در راه

فرجام كار، آهنگ سفر،
دوستي با خدا

118تا  11هاي  صفحه

)1( دين و زندگي
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31- We … volleyball after school. It is fun, would you like to join us? 

1) play 2) played

3) will play 4) are going to play

32- I have never forgotten the … bed in which I used to sleep as a child. 

1) large wooden beautiful brown 2) beautiful brown large wooden

3) beautiful large brown wooden 4) beautiful large wooden brown

33- When you want to travel to a country, reading about the culture of that area is … to understand the people 

of that country. 

1) one of most the important ways 2) one of the most important ways

3) important of the most one ways 4) one most the important of ways

34- It was really hard to make Andrew understood the truth. Honestly speaking, I tried to tell him what was 

happening but he … . 

1) won’t listen 2) doesn’t listen 3) wasn’t listening 4) isn’t listening

35- Hundreds of people came to form a … chain around the nuclear plants to support our nuclear activities. 

1) country 2) phrase 3) human 4) culture

36- It was Delta’s … wish that except the boat all her property must be given away for charity. 

1) dying 2) bleeding 3) packing 4) burning

37- I didn’t … want any more coffee, but Drake ordered another one for me in the small cafe.  

1) wonderfully 2) actually 3) angrily 4) nationally

38- Although the government cannot manage to control the increase in the divorce rate, the president insists on 

… his programs against the crisis.

1) increasing 2) reporting 3) defending 4) identifying

39- The new research reveals that in a/an … way some animals’ hearts pumps blood more than one thousand 

times per minute around their body. 

1) amazing 2) medium 3) uninterested 4) suitable

40- The results that have been … to achieve for the final exams are not what the students actually expected. 

1) chosen 2) saved 3) helped 4) hoped

PART A: Vocabulary and Grammar
Directions: Questions 31-40 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four 
words or phrases marked (1), (2), (3) and (4). Choose the one word or phrase that best completes 
the sentence. Then mark your answer sheet. 

)1(انگليسي  زبان دقيقه20

Saving Nature  
Wonders of Creation

The Value of 
Knowledge 

3و  2، 1هاي  درس
95تا 15هايصفحه
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41- While I  … for the English test yesterday, my brother was having fun with his friends. 

1) was studying 2) study 3) am studying 4) studied

42- My mother told me, “Be careful with that knife. You might cut …”.

1) yourself 2) itself 3) ourselves 4) yourselves

43- Do you know how languages were …? I think by traveling. 

1) believed 2) invented 3) developed 4) endangered

44- Bill Gates is very … in the world. Everybody knows him as a rich man. 

1) famous 2) appropriate 3) energetic 4) pleasant

45- He believes that money can … all his problems, but I don’t think so. 

1) try 2) solve 3) seek 4) save

 

 

Leonardo da Vinci wasn’t just an amazing artist; he was also an inventor, scientist, mathematician, writer 

and a musician. He had …(46)… in all scientific things. He did drawings of many things from war machines 

to boats and other ideas.  

Leonardo also did a lot of …(47)… to learn more about the flight of birds. He tried very hard and created 

plans for …(48)… machines that were like today’s gliders and helicopters. 

He was also very interested in the anatomy of the human body, studying it in detail and creating hundreds 

of drawings. Leonardo worked very hard during his lifetime, and he never …(49)… . 

Leonardo da Vinci began painting the Mona Lisa, his most famous painting, around 1503. Every year, 

millions of people visit the Louvre Museum in Paris to see this wonderful painting. He …(50)… on May 2, 

1519 at the age of 67. 

46- 1) an interest 2) a success 3) a belief 4) an emotion

47- 1) wonders 2) experiments 3) facts 4) exercises

48- 1) natural 2) great 3) quick 4) flying

49- 1) gave up 2) got around 3) grew up 4) found out

50- 1) filled out 2) talked about 3) died out 4) passed away

PART D: Cloze Test 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

PART B: 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.



8: ةصفحپاية دهم تجربي اختصاصي فروردين 16زمون آ -) 6پروژة (

A

B C
30 45

8

)اگر بازة   - 51 , ]6 Aمجموعة مرجع باشد و  9 [ , ] 2 Bو  9 ( , ] 6 Aباشد. در اين صورت  1 B  كدام است؟

1( ( , ]1 92( ( , ]6 2  3( ( , )1 24(  

كدام نفر در هيچ 7اند. اگر  درس رياضي قبول شده نفر در 20در درس فيزيك و نفر  15ه ، نفر 30در يك كالس  - 52

اند؟ ول شدههر دو درس قب در از دو درس قبول نشده باشند، چند نفر

1( 12   2 (10   3 (8   4( 5 

،دنباشـ  8و  27ترتيب از راست به چپ  به ntهاي سوم و ششم يك دنبالة هندسي با جملة عمومي  جمله اگر - 53

tحاصل عبارت t t ... t
t t t ... t

   
   

2 5 8 95
4 7 10 97

كدام است؟

1( 2
32 (3

23 (4
94( 9

4

است؟ مساحت مثلث زير كدام - 54

1( ( )8 1 3

2 (8 3 12
3

3 (8 

4( 16 3 24
3

tanاگر داشته باشيم  - 55  cosو  0 cot   مثلثاتي واقع شده است؟ ةدر كدام ناحي ، زاوية 0

چهارم )4  سوم) 3  دوم) 2  اول )1

cot تعريف شده اصل عبارتح - 56 (cot tan )
sin

    
2

كدام گزينه است؟ 1

1( sin   2 (1   3 (1 )4  صفر

aاگر  - 57 a  4 ؟نيستدرست  گزينه  گاه كدام باشد، آن 330

1 (a a6 5   2 (a a3 4   3 (a a3   4 (a a6 5 4

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

ر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع ه 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 (

مجموعه، الگو و دنباله/ مثلثات/ 
هاي جبري/  هاي گويا و عبارت توان

ها / تابع ها و نامعادله معادله
 5تا پايان فصل  1فصل 
117تا  1هاي  صفحه

محل انجام محاسبات



9: ةصفحتجربيپاية دهم  اختصاصيفروردين 16زمون آ -) 6پروژة (

x- 1

x2
x

x2 +1

{

{

2

)/حاصل عبارت  - 58 ) ( ) ( ) 
1 1

0 75 3 64 5 2 9 4 است؟5 كدام

1( 2
22 (2 2   3 (2   4( 3 2

Aحاصل عبارت  - 59 ( ) ( )   3 31 3 1 در كدام گزينه آمده است؟ 3

1( 20   2 (34 3   3 (24   4( 38 3

mxلة درجه دوم معاد - 60 (m )x   2 1 3 m براي مجموع مقادير ممكن. داراي يك ريشة مضاعف است 0

كدام است؟

1( 12   2 (13   3 (14   4( 16   

y ةبه معادلسهمي   - 61 ax x b  2 اي نقطه در ها را و محور طول 1اي به عرض  در نقطه را ها محور عرض، 3

كدام است؟سهمي  عرض ترين مقدار بيش .كند قطع مي 2به طول 

1( 8
7   2 (6

7   3 (16
7   4( 15

8

xتر باشد، مجموعـة مقـادير    واحد بزرگ 5هاي زير، اگر مساحت مستطيل از مساحت مثلث حداقل  در شكل - 62

 كدام است؟

1( [ , )4

2 (( , ]5 10
3 3

3 ([ , )
5
3

4( [ , )
10
3

آن عدد را نسبت دهد، با حذف حداقل چند طبيعي هاي عليه ، مقسوم6تا  3به هر عدد طبيعي از  Rاگر رابطة  - 63

شود؟ ، اين رابطه تبديل به تابع ميRزوج مرتب از 

1( 7   2 (5   3 (6   4( 8   

fتابع  برداگر  - 64 (x) x  2 ]، بازة 3 , ]2 باشد، دامنة اين تابع شامل چند عدد طبيعي است؟ 3

 3 )4   2 )3   1) 2صفر )1

}عضوي  كاگر مجموعة ت - 65 fبرد تابع 16{ (x) (a b)x (b c)x c    2 2 2 اعـداد حقيقـي   و مجموعة 2

R  باشد، حاصل دامنة آنb c كدام است؟

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

محل انجام محاسبات



10: ةصفحاختصاصي  پاية دهم تجربيفروردين 16 زمونآ -) 6پروژة (

)gتابع ثابت و  g ،تابع هماني fاگر  - 66 )f ( )
f ( ) g( )




5 5 15 fگاه حاصل آنباشد، 5 ( ) g( )
g( )




4 4
4 كدام است؟1

1( 3
72 (7

33 (7
24( 2

7

ا ضابطة ب fبرد تابع  - 67
x ، x

f (x) x ، x
x ، x

   
   
  

2

2
2 1

1 1
1 1

؟استكدام  

1( [ , ) [ , )0 1 2     2 (( , ) [ , )  1 2

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

ــر  - 68 fاگـ {( ,a) , (b , ) , (c,a )}  2 1 3 ــاني و  1 ــابع همـ ــ cو  a ،bتـ ــرايب معادلـ ــه دوم ةضـ درجـ

ax bx c  2 كدام است؟درجه دوم  ةلهاي معاد قدر مطلق تفاضل ريشه ،دنباش 0

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

fار مساحت محدود به نمود - 69 (x) | x |  2 كدام است؟ ها محور طولو  2

1( 4   2 (8   3 (16   4( 32   

كه واحد به سمت باال منتقل كرديم 3 هاyمحور  واحد به سمت چپ و روي 2ها xيك سهمي را روي محور  - 70

yصورت در انتها معادلة سهمي به x  سهمي اوليه كدام بوده است؟ ةمعادل .تبديل شد 2

1( y (x )   212 (y x  2 3

3 (y (x )   22 34( y x x   2 4 7

)اگر بازة     - 71 , ]6 Aمجموعة مرجع باشد و  9 [ , ] 2 Bو  9 ( , ] 6 Aباشد. در اين صورت  1 B  كدام است؟

1( ( , ]1 92 (( , ]6 2  3 (( , )1 24(  

كدام نفر در هيچ 7اند. اگر  درس رياضي قبول شده نفر در 20در درس فيزيك و نفر  15ه ، نفر 30در يك كالس  - 72

اند؟ از دو درس قبول نشده باشند، چند نفر در هر دو درس قبول شده

1( 12   2 (10   3 (8   4( 5 

دقيقه 30موازي –) 1رياضي (
  

مجموعه، الگو و دنباله/ مثلثات/ 
هاي جبري/  هاي گويا و عبارت توان

ها / تابع ها و نامعادله معادله
تا پايان  5و فصل  4تا فصل  1فصل 

دامنه و برد توابع
108تا  1هاي  صفحه

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

محل انجام محاسبات



11: ةصفحتجربيپاية دهم  اختصاصيفروردين 16زمون آ -) 6پروژة (

A

B C
30 45

8

باشـد، 8و  27ترتيب از راست به چـپ   به ntششم يك دنبالة هندسي با جملة عمومي  هاي سوم و اگر جمله - 73

tحاصل عبارت t t ... t
t t t ... t

   
   

2 5 8 95
4 7 10 97

كدام است؟

1( 2
32 (3

23 (4
94( 9

4

مساحت مثلث زير كدام است؟ - 74

1( ( )8 1 3

2 (8 3 12
3

3 (8 

4( 16 3 24
3

tanاگر داشته باشيم  - 75  cosو  0 cot   در كدام ناحية مثلثاتي واقع شده است؟  ، زاوية0

چهارم )4  ) سوم3  ) دوم2  اول )1

cotحاصل عبارت تعريف شده  - 76 (cot tan )
sin

    
2

كدام گزينه است؟ 1

1( sin   2 (1   31 )4  ) صفر

aاگر  - 77 a  4 ؟نيستگزينه درست   گاه كدام باشد، آن 330

1 (a a6 5   2 (a a3 4   3 (a a3   4 (a a6 5 4

)/حاصل عبارت  - 78 ) ( ) ( ) 
1 1

0 75 3 64 5 2 9 4 است؟5 كدام

1( 2
22 (2 2   3 (2   4( 3 2

Aحاصل عبارت - 79 ( ) ( )   3 31 3 1 در كدام گزينه آمده است؟ 3

1( 20   2 (34 3   3 (24   4( 38 3

محل انجام محاسبات



12: ةصفحاختصاصي  پاية دهم تجربيفروردين 16 زمونآ -) 6پروژة (

x- 1

x2
x

x2 +1

{

{

2

mxمعادلة درجه دوم  - 80 (m )x   2 1 3 m براي داراي يك ريشة مضاعف است. مجموع مقادير ممكن 0

كدام است؟

1( 12   2 (13   3( 14   4( 16 

yسهمي به معادلة   - 81 ax x b  2 اي ها را در نقطه و محور طول 1اي به عرض  ها را در نقطه ، محور عرض3

ترين مقدار عرض سهمي كدام است؟ كند. بيش قطع مي 2به طول 

1( 8
72 (6

73 (16
74( 15

8

xتر باشد، مجموعـة مقـادير    واحد بزرگ 5هاي زير، اگر مساحت مستطيل از مساحت مثلث حداقل  در شكل - 82

كدام است؟

1( [ , )4

2 (( , ]5 10
3 3

3 ([ , )
5
3

4( [ , )
10
3

آن عدد را نسبت دهد، با حذف حداقل چند طبيعي هاي عليه ، مقسوم6تا  3به هر عدد طبيعي از  Rاگر رابطة  - 83

شود؟ اين رابطه تبديل به تابع مي، Rزوج مرتب از 

1( 7   2 (5   3 (6   4( 8 

fاگر برد تابع  - 84 (x) x  2 ]، بازة 3 , ]2 شامل چند عدد طبيعي است؟ باشد، دامنة اين تابع 3

 3 )4   2) 3   1) 2صفر )1

fاگر برد تابع   - 85 {( , ), ( , ), ( ,n ),( ,m),(n, )}  21 1 3 3 2 1 1 mگـاه مقـدار    باشـد، آن  8شامل عدد  4 n

است؟ كدام

1( 4   2 (23 (5   4( 9 

محل انجام محاسبات
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2

1

2

3

8

5

a

a +2

a

f

fاگر - 86 {( , a), ( , ), ( , ), ( ,a )}    5 2 3 4 5 0 3 ؟استطبيعي  عددچند  شامل برد تابع ،يك تابع باشد 1

 3 )4   2) 3   1) 2صفر )1

يك تابع است؟ گزينه مربوط بهكدام  - 87

1( 

y

x

3

2

1

h

2 (

2

2

3

4

1

2

3

4

g

3 (f {( , ) , ( , ) , ( , )} 3 2 9 3 4 1   4( k {( , ) , ( , ) , ( , )}  2 5 3 4 3 4 6 1

كند؟ نمودار زير، يك تابع را مشخص مي ،aبه ازاي چند مقدار  - 88

1( 1 

2 (2 

شمار بي) 3

هيچ مقدار )4

xةمجموعه جواب نامعادل - 89 x x
x x
 


 

3

2
5 9

1
كدام است؟

1( ( , )1 12 ([ , )3

3 ({ }4( { }3

yاگر محور تقارن سهمي به معادله  - 90 x bx  2 xخط  ،3  ها راxمثبت محور  قسمتو سهمي  باشد 1

M ،قطع كند Nاي به عرض   ها را در نقطه و محور عرض Mطول  اي به در نقطه N كدام است؟

 3 )4   2) 3   1) 2صفر )1

محل انجام محاسبات
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v

h

1

2

v2

گاز

تواند در خود كيلوگرم الكل را دارد، حداكثر چند كيلوگرم آب مي 2000گنجايش  حداكثر مخزني كه -91

gجاي دهد؟ ( g, /
cm cm

   ــل آب الكـ 3 31 0 8(

1( 2400   2( 2000   3( 1600   4( 2500 

mاولية با تنديو توپي از سطح زمين مطابق شكل زير،  -92
s

شود. اگر پرتاب مي ساختمانيباالي طرف  به 40

mvتوپ با تندي 
s

2 h) متر  برحسب  ساختمانبرخورد كند، ارتفاع  نساختمابه باالي  30 كدام 2(

Ng و نظر كنيد است؟ (از مقاومت هوا صرف
kg

 10(  

1( 25 
2( 30 
3 (35 
4 (40 

اتالف انرژي در اين بتوانيم توان ورودي بدون تغيير دردرصد است. اگر  70يك دستگاه باالبر ة بازد -93
 شود؟ درصد كاهش دهيم، بازدة آن چند درصد مي10دستگاه را 

1( 80   2( 73   3 (75   4 (78 
يك پارچه و افزايش در فرض كنيد در دو آزمايش تحقيقاتي هدف ايجاد خاصيت آبگريزي (ضد آب كردن) -94

يك از موارد زير در كدام از راست به چپ ترتيب به .بر روي سطح ديوار باشد رنگخاصيت چسبندگي يك 
گيرد؟ مي هاي ذكر شده در آب و رنگ مورد توجه قرار آزمايش

افزايش نيروي دگرچسبي ـ افزايش نيروي دگرچسبي )1
كاهش نيروي دگرچسبي ـ كاهش نيروي دگرچسبي )2
نيروي دگرچسبي افزايشكاهش نيروي دگرچسبي ـ ) 3
افزايش نيروي دگرچسبي ـ كاهش نيروي دگرچسبي) 4

آب در دو شاخه يكسان است. قرار داشته و سطح تعادلدر حال  ، درون لولة مانومتر آبزيرشكل  مطابق -95
نسبت به cm5نفت بريزيم، آب در شاخة مقابل به اندازة  cm330اگر در شاخة سمت راست به اندازة

كند؟  رود. فشار مخزن گاز در اين حالت نسبت به حالت اوليه چند پاسكال تغيير مي حالت اوليه باال مي

kg،است cm22سطح مقطع لوله ثابت و برابر( kg,
m m

   آب نفـــت 3 31000 800Ng ,
kg

 10(

1( 700 
2( 1400 
3 (1900 
4 (200 

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

عادي - ) 1فيزيك (

هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، 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

دقيقه 35

گيري/ كار، انرژي فيزيك و اندازه
هاي فيزيكي و توان/ ويژگي

مواد/ دما و گرما
و 3تا پايان فصل  1فصل 

تا پايان دما و 4فصل 
  دماسنجي

95تا  1هاي  صفحه



15: حةصف                                         اختصاصي پاية دهم تجربي  فروردين 16زمون آ -) 6پروژة (

آب ظرف

هن�روسنج
م�عب

m

ما�ع
1

a

m m

ما�ع ما�ع
2 3

b c

A B C D E

رقراتعادل  تدر حال cو  a ،bمايع  3درون  m3و  m1 ،m2هاي  جسم به جرم 3مطابق شكل زير،  -96
چگالي اجسام به صورت  ةمقايسدارند. اگر     1 2 صورت ها به چگالي مايع ةمقايس و 3

a b c     جرم جسم برابر باشد، كدام مقايسه در مورد 3نيروي شناوري وارد بر هر اندازة و  باشد
اين اجسام درست است؟

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

بهرا كه متر  سانتي 10به ضلع  و توپر فلزي ي. مكعبظرف به طور كامل از آب پر است زيردر شكل  -97
نيوتون را نشان دهد؟ 20عدد ريم تا نيروسنج بآب فرو ب  متر در چند سانتي استنيروسنجي متصل شده 

)g
cm

 آب 31، g/
cm

 ــزي 32 جســم فل mgو 5
s

 210(

1( /2 5
2( 2   
3 (5   
غيرممكن است نيروسنج اين عدد را نشان دهد.) 4

كدام گزينه در .در حركت است Eبه  Aاز  يا با جريان اليهناپذير  اي تراكم اي مطابق شكل شاره در لوله -98
  مورد آهنگ جريان شاره و تندي آن صحيح است؟ 

ه هر دو در حال افزايش است.آهنگ جريان شاره و تندي شار Bدر بخش  )1
.در حال كاهش استآهنگ جريان شاره ثابت و تندي شاره  Dدر بخش  )2
آهنگ جريان شاره ثابت و تندي شاره در حال كاهش است. Bدر بخش ) 3
اره در حال افزايش و تندي شاره در حال كاهش است.آهنگ جريان ش Dدر بخش ) 4

درجةباشد. اگر دماي اين جسم برحسب كلوين دو برابر شود، دماي آن بر حسب  مي C15دماي جسمي  -99
 سلسيوس چند درجه افزايش خواهد يافت؟

1( 303   2( 273   3 (576   4 (288 
اين .دهد واحد نشان مي 110 را واحد و نقطة جوش آب 30يك دماسنج مخصوص، نقطة ذوب يخ را  - 100

(فشار يكاين دما معادل چند درجة سلسيوس است؟  ،واحد نشان دهد 62دماسنج، اگر دماي جسمي را 
)صورت خطي مدرج شده است. هدماسنج ب اتمسفر است.

1( 30   2( 32 
3 (40   4 (42 

؟مترمكعب چند ميكرومترمكعب است هر دسي - 101
1( 1510  2( 1510  3( 1810  4( 2110  

را وارد Fكه با سطح داراي اصطكاك است نيروي افقي  mروي يك سطح افقي بر جسمي به جرم  - 102
روي F رسد. اگر كار نيروي مي vكنيم. جسم از حال سكون به حركت درآمده و پس از مدتي به تندي  مي

باشد، كدام گزينه درست است؟ Kو انرژي جنبشي جسم در اين لحظه  Wدر اين مدت جسم 
1( W K  2( W K  3( W K  4(  W K

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

محل انجام محاسبات
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A B

متر بر ثانيه 8كنيم و جسم با تندي  رها مي سطح زمين متري 5كيلوگرم را از ارتفاع  2جسمي به جرم  - 103

N(g ست؟چند ژول ا جايي روي جسم در اين جابه رسد. كار نيروي مقاومت هوا به زمين مي )
kg

 10

1( 64 -  2(  36 -  3( 36  4( 64  
كند؟ ها را تقريباً تراكم ناپذير مي كدام عامل، مايع - 104

ها در فواصل نزديك بين مولكول ةنيروي جاذب )2  وجود پيوندهاي يوني بين مولكولي )1
جايي بين مولكولي هاي مايع در جابه آزاد بودن مولكول )4  ها در فواصل خيلي نزديك نيروي رانشي بين مولكول )3

متر آب ريخته شده است. سانتي 10اع است و در آن تا ارتف cm220اي سطح مقطع يك ظرف استوانه - 105

/gروي آب چند گرم روغن با چگالي 
cm30 بابريزيم تا فشار حاصل از اين دو مايع در كف استوانه برابر  6

mg؟ پاسكال شود 2000 )
s

 gو 210
cm

 چگالي آب)31

1( 100  2( 120  3( 200  4( 240  
مترشود، چند سانتيسطح آزاد روغن كه با آب مخلوط نمي آب و روغن در حال تعادل هستند. زيردر شكل  - 106

باشد؟ باالتر از سطح آزاد آب مي

   )kg
m

 Ng، چگالي آب 31000
kg

 kgو 10
m

 چگالي روغن) 3800

1(/13 5
2( 12 
3(3   
4( /1 5

كه شامل آب است و بار ديگر در ظرف Aبار در ظرف  مطابق شكل زير جسمي به جرم مشخص را يك - 107
B اگر نيرويو در هر دو حالت جسم در حال تعادل است بريم طور كامل فرو مي شامل نفت است به كه .

، همچنينANدهد  نشان مي Aو عددي كه نيروسنج ظرف  A ،AFشناوري وارد بر جسم در ظرف 
باشد، BNدهد  نشان مي Bو عددي كه نيروسنج ظرف  B ،BFنيروي شناوري وارد بر جسم در ظرف 

)كدام گزينه صحيح است؟  )  

1( A BF F  وA BN N

2( A BF F  وA BN N

3( A BF F  وA BN N

4( A BF F  وA BN N

mتنديآب با  cm20به قطر  شكل اي استوانه اي از لوله - 108
s

چند تقريباً شود. آهنگ جريان آب خارج مي 10
)؟ متر مكعب بر دقيقه است )  3

1( 3/0  2( 8/1  3( 18  4( 3  
كند؟ هاي زير را توجيه مي اصل برنولي چه تعداد از عبارت - 109

.كند پف مي حركتشش برزنتي روي كاميون در حال پو الف)
هاي دريا باالتر از ارتفاع ميانگين آب شود. موج  تواند باعث شود ارتفاع وزش باد مي ب)
هاي عطر. شدن عطر با فشار دادن مخزن پالستيكي پر از هوا در شيشه  پاشيده ج)
ين.شدن جريان آب به زم باريك شدن جريان آب شير با نزديك د)

آب در سقوط از آبشار. تنديافزايش  هـ)
1( 4  2( 3  3( 2  4( 1  

سنج به ترتيب از راست به چپ بر چه چيزي مبتني است؟ اساس كار دماسنج گازي و تف - 110
قانون گازهاي كامل - تابش گرمايي )2  تابش گرمايي -اصل پاسكال )1
ل پاسكالاص - قانون گازهاي كامل )4  تابش گرمايي - قانون گازهاي كامل )3

نفت آب

محل انجام محاسبات
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مخزن
گاز

cm50

ρ1

2ρ

{h=؟

v

h

1

2

v2

/اي  جرم كره - 111 kg7 /gآن  ةسازند ةاست. اگر چگالي ماد cm10و شعاع آن  5
cm32 چندتقريباً  ،باشد 5

)كره خالي است؟  ظاهري درصد حجم )  3

1( 5   2( /2 5
3 (25   4 (75 

mاست. اگر تندي اين جسم را kg2جرم جسمي  - 112
s

به انرژي جنبشي آن افزوده J300افزايش دهيم،  10

mشود. تندي اولية اين جسم چند مي
s

است؟بوده 

1( 8   2( 20 
3 (10   4 (15 

mطح زمين و با تندي اوليةمطابق شكل زير، توپي از س  - 113
s

شود. اگر طرف باالي ساختماني پرتاب مي به 40

mvتوپ با تندي 
s

2 h)متر   به باالي ساختمان برخورد كند، ارتفاع ساختمان برحسب  30 كدام 2(

Ngنظر كنيد و  است؟ (از مقاومت هوا صرف
kg

 10(  

1( 25 
2( 30   
3 (35   
4 (40   

فرض كنيد در دو آزمايش تحقيقاتي هدف ايجاد خاصيت آبگريزي (ضد آب كردن) در يك پارچه و افزايش - 114
يك از موارد زير در ترتيب از راست به چپ كدام بندگي يك رنگ بر روي سطح ديوار باشد. بهخاصيت چس

گيرد؟ هاي ذكر شده در آب و رنگ مورد توجه قرار مي آزمايش
افزايش نيروي دگرچسبي ـ افزايش نيروي دگرچسبي )1
كاهش نيروي دگرچسبي ـ كاهش نيروي دگرچسبي )2
ايش نيروي دگرچسبيكاهش نيروي دگرچسبي ـ افز) 3
 افزايش نيروي دگرچسبي ـ كاهش نيروي دگرچسبي) 4

/در شكل زير، فشارسنج فشار گاز داخل مخزن را  - 115 kPa2 gرگدهد. ا نشان مي 75
cm

 1 و31

g/
cm

 2 31 m(gمتر است؟ چند سانتي (h) در دو شاخه 2باشد، اختالف ارتفاع مايع  5 )
s

 210

1( /0 15
2( 15 
3 (/0 3
4 (30 

دقيقه 35وازيم -)1فيزيك (

گيري/ كار، انرژي و اندازه فيزيك
هاي فيزيكي و توان/ ويژگي
مواد

3تا پايان فصل  1فصل 
90تا  1هاي  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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A B

m

ما�ع
1

a

m m

ما�ع ما�ع
2 3

b c

آب ظرف

هن�روسنج
م�عب

در حالت تعادل قرار cو  a ،bمايع  3درون  m3و m1 ،m2هاي  جسم به جرم 3مطابق شكل زير،  - 116
چگالي اجسام به صورت  ةدارند. اگر مقايس    1 2 صورت ها به چگالي مايع ةو مقايس 3

a b c      جسم برابر باشد، كدام مقايسه در مورد جرم 3باشد، و اندازة نيروي شناوري وارد بر هر
اين اجسام درست است؟

1( m m m 1 2 3

2( m m m 1 2 3

3 (m m m 1 2 3

4( m m m 1 2 3

ا كه بهمتر ر سانتي 10در شكل زير ظرف به طور كامل از آب پر است. مكعبي فلزي و توپر به ضلع  - 117
نيوتون را نشان دهد؟ 20آب فرو ببريم تا نيروسنج عدد   متر در چند سانتي نيروسنجي متصل شده است

)g
cm

 آب 31 ،g/
cm

 ــزي 32 جســم فل mgو 5
s

 210(

1( /2 5
2( 2   
3 (5   
غيرممكن است نيروسنج اين عدد را نشان دهد.) 4

/mدرون يك لوله  درگازي  جريانآهنگ  - 118
s

3
0 /kmاست. اگر تندي حركت اين جريان گاز  15

h
4 5 

)متر است؟   سانتيچند  تقريباًباشد، قطر لوله  )  3 
1( 2   2( 20 
3 (4   4 (40 

باشد؟ هاي زير صحيح مي يك از گزينه كدام - 119
كند. طور مداوم تغيير مي اي شاره، نقش كلي جريان شاره با گذر زمان به ) در حركت اليه1
گذرد، ثابت است. ) در حالت پايا، مقدار آبي كه از هر مقطع لوله در مدت زمان معيني مي2
كند، در مسير حركت شاره، با افزايش تندي شاره، متداد افق حركت مياي در ا طور اليه اي كه به ) براي شاره3

يابد. افزايش ميفشار 
رود. كار مي ها به ) اصل برنولي تنها براي مايع4

ايجاد كنيم، ارتفاع آب Bو  Aاي افقي آب جريان دارد. اگر دو سوراخ ريز در نقاط  شكل در لوله مطابق - 120
تر از در اين نقطه بيش در لوله آبجريان است، زيرا ............  A........... از سوراخ Bخارج شده از سوراخ 

است. Aنقطة 
تر ـ فشار ) بيش2تر ـ تندي بيش )1
تر ـ فشار كم )4تر ـ تندي ) كم3

باشند. از .................. و كيلوگرم و ثانيه از................... مي SIدر جرم و زمان - 121
هاي فرعي كميت -يكاهاي اصلي )2  يكاهاي اصلي -يكاهاي فرعي )1
هاي فرعي كميت -هاي اصلي كميت )4  يكاهاي اصلي -هاي اصلي كميت )3

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

محل انجام محاسبات
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A ةوزن جسم باشد و جسم از نقط 1/0 با نيروي اصطكاك برابر ةانداز دار در سطح شيب اگردر شكل زير،  - 122

N(g جايي چند ژول است؟ زمين روي جسم در اين جابه گرانشبرسد، كار نيروي  B ةبه نقط )
kg

 10

1( 40 
2( 50 
3( 200 
4( 100 

شود و پس از برخورد به فنري در سطح رها ميAةگرم از نقط 200به جرم اي  گلولهمطابق شكل زير،  - 123

سطح افقيو  J2با  برابرABدر مسير روي جسم . اگر كار نيروي اصطكاككند را متراكم مي  افقي آن

فنر چند ژول خواهد در ذخيره شده حداكثر انرژي پتانسيل كشساني ،بدون اصطكاك باشد

g)شد؟ m / s ) 210

1( 1   2( 14 

3(10   4( 12 

كند؟ را تقريباً تراكم ناپذير مي ها مايعكدام عامل،  - 124

ها در فواصل نزديك بين مولكول ةنيروي جاذب )2  وجود پيوندهاي يوني بين مولكولي )1

جايي بين مولكولي هاي مايع در جابه آزاد بودن مولكول )4  واصل خيلي نزديكها در ف نيروي رانشي بين مولكول )3

متر آب ريخته شده است. سانتي 10است و در آن تا ارتفاع  cm220اي سطح مقطع يك ظرف استوانه - 125

/gروي آب چند گرم روغن با چگالي 
cm30 بااز اين دو مايع در كف استوانه برابر بريزيم تا فشار حاصل  6

mg؟ پاسكال شود 2000 )
s

 gو 210
cm

 چگالي آب)31

1( 100  2( 120  3( 200  4( 240  

مترشود، چند سانتيسطح آزاد روغن كه با آب مخلوط نمي زير آب و روغن در حال تعادل هستند.در شكل  - 126

باشد؟ ح آزاد آب ميباالتر از سط

   )kg
m

 Ng، چگالي آب 31000
kg

 kgو 10
m

 چگالي روغن) 3800

1(/13 5

2( 12 

3(3   

4( /1 5

محل انجام محاسبات
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A B

ها به سطح افقي ر از آب با هم برابر است. اگر نيرويي كه ظرف، حجم و عمق آب در دو ظرف پزيردر شكل  - 127

اشد، كدام رابطه درست است؟ (جرمبP2وP1ها و فشار آب در كف ظرفF2وF1ترتيب  كنند به وارد مي

ها با هم برابر است.) ظرف

1 (P P ,F F 1 2 1 2
1
4

  2 (P P ,F F 1 2 1 24

3 (P P ,F F 1 2 1 2  4 (P P ,F F 1 2 1 2
14 4

كه شامل آب است و بار ديگر در ظرف Aبار در ظرف  مطابق شكل زير جسمي به جرم مشخص را يك - 128

B اگر نيرويو در هر دو حالت جسم در حال تعادل است بريم طور كامل فرو مي كه شامل نفت است به .

، همچنينANدهد  نشان مي Aو عددي كه نيروسنج ظرف  A ،AFشناوري وارد بر جسم در ظرف 

اشد،ب BNدهد  نشان مي Bو عددي كه نيروسنج ظرف  B ،BFنيروي شناوري وارد بر جسم در ظرف 

)كدام گزينه صحيح است؟  )  

1( A BF F  وA BN N

2( A BF F  وA BN N

3( A BF F  وA BN N

4( A BF F  وA BN N

mتنديآب با  cm20به قطر  اي شكل استوانه اي از لوله - 129
s

چند تقريباً شود. آهنگ جريان آب خارج مي 10

)؟ متر مكعب بر دقيقه است )  3

1( 3/0  2( 8/1  3( 18  4( 3  

 كند؟ هاي زير را توجيه مي اصل برنولي چه تعداد از عبارت - 130

كند. پوشش برزنتي روي كاميون در حال حركت پف مي الف)

هاي دريا باالتر از ارتفاع ميانگين آب شود. موج  تواند باعث شود ارتفاع وزش باد مي ب)

هاي عطر. شهشدن عطر با فشار دادن مخزن پالستيكي پر از هوا در شي  پاشيده ج)

شدن جريان آب به زمين. باريك شدن جريان آب شير با نزديك د)

آب در سقوط از آبشار. تنديافزايش  هـ)

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

نفت آب

محل انجام محاسبات
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يابد. افزايش مي او كليههاي  نفرون......................  در شبكة مويرگي......................  هاي يون ترشحكاهش يابد، نسبت به حالت طبيعي هاي فردي  اگر تعداد بازدم - 131
1 (H2كالفك (Hاي دور لوله
3 (HCO HCO) 4درون كپسول بومن 3 اول3

كند، صحيح است؟ ها فقط خون تيره عبور مي داري كه از درون حفرات قلب آن كدام گزينه دربارة همة جانوران مهره - 132
.د متفاوتي دارنداما عملكر ،) اندام كلية اين جانوران ساختار يكسان1
گيرد. هاي آبششي صورت مي ) در تمام طول حياتشان، تبادل گازهاي تنفسي در تيغه2
باشد. هاي خوني، نيازمند فشار خون مي ) خون در اين جانوران براي حركت درون رگ3
.كند خون ضمن يك بار گردش در بدن، دوبار از قلب عبور مي) 4

كند؟ درستي كامل مي  ، جملة زير را بهكدام گزينه - 133
»...................... تواند مين ......................بخش  ......................، بخش مقابلبا توجه به شكل «

گردد. بههاي  هاي آب، سبب ايجاد لعاب در دانه ـ با جذب مولكول3، بر خالف ـ 1 )1
اي باشد. ساكاريدهاي غيررشته اي از پلي ههاي سلولزي در زمين ـ داراي رشته3، برخالف ـ 2) 2
اي نازك مانده است، حضور داشته باشد. اي كه در آن جا ديوارة ياخته ـ در منطقه2، همانند ـ 3) 3
اندازه آن افزايش يابد. ،پروتوپالست و اضافه شدن تركيبات سازندة ديواره رشدـ همراه با 2، همانند ـ 1) 4

د، صحيح است؟شو خارج ميسالم رودة انسان پرز ي كه از يرگهر موچند مورد، دربارة  - 134
شود. اي مي اي سبب ورود خوناب به مايع بين ياخته از طريق جريان توده - الف
 د.كن به سمت قلب هدايت ميدر نهايت محتويات خود را  - ب

 بر عهده دارد.هاي بافت را  تبادل اكسيژن با ياختهوظيفه  - ج

) صفر4   3) 3   2) 2   1) 1
 ؟است نادرستميكروبي در جانداران،  هاي چند مورد، دربارة تاثير اجتماع - 135

گوارش سلولز در نشخواركنندگاندر موثر  -ب  انسان يزندگ تيفيك يارتقا -الف
اهانيگ براي يمواد مغذ يةته -د  انجام گوارش ميكروبي در معدة اسب -ج
1 (2   2 (4   3 (1   4 (3 

...................... در سمت راست قرار دارد،  يكه دريچة سيني سرخرگ شش در حالتي كنيم، قلب نگاه مي  تصوير برش تي از باال بهالغ، وقدر يك انسان سالم و ب - 136
...................... هدريچ

 قلب قرار دارد. )ميوكاردماهيچه(هاي تغذيه كننده  ترين ـ در محل جدا شدن سرخرگ ) جلويي1

شامة بطن متصل است. برون اليةبه  ارتجاعيهاي  ابطنـ توسط ترين  ) عقبي2
.استدر ساختار خود  اندكاي  هاي نزديك به هم با فضاي بين ياخته ترين ـ داراي ياخته ) بزرگ3
شود. مي ها بطن  به هاترين ـ در اطراف خود داراي نوعي بافت پيوندي عايق بوده كه مانع انتشار پيام از ميوكارد دهليز ) كوچك4

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

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
خود را بنويسيد: 10از  گذاري چند ، 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
شناسي ديروز، امروز و زيست

فردا/گوارش و جذب مواد/
تبادالت گازي

در بدن/تنظيم/گردش مواد 
اسمزي و دفع مواد زائد/ از

ياخته تا گياه
تا 6و فصل  5تا فصل  1فصل 

هاي ياختة گياهي پايان ويژگي
98تا  1هاي  صفحه
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 كند؟ كامل مي نادرستيعبارت زير را به  ،كدام گزينه - 137

»كند. تغيير مي......................  تحت تاثير ......................  فعاليتدر بدن انسان سالم، «
عوامل عصبي و شيميايي -ها ديواره رگ هاي ماهيچه) 1
گاسترينهورمون  -مستقيماً ميآنز فاقدي گوارشدكننده شيره ترشحي هر غده تولي) 2
حجم آن مقدار آب خون و -كنندة آنزيم رنين در كليه هاي ترشح ياخته )3
هاي حساس به كمبود اكسيژن گيرنده -كنندة فشار خون سرخرگي ) مراكز عصبي تنظيم4

.نداردوجود ......................  ، امكان ...................... اي از فرايند تشكيل ادرار كه  ، در مرحلهانسان در گرديزه - 138
تأمين نيروي الزم براي آغاز اين مرحله توسط فشار خون -وجود دارد به كپسول بومن خوناب  يها پروتئين ورود) مانعي براي 1
به گرديزهكربنات  روژن و بيهيد هاي يونهمزمان  ورود -شوند ها وارد مي به درون نفرون دار ) مواد زائد نيتروژن2
خون ورودي به سرخرگ وابران غلظتتغيير  -شود از خون به ادرار وارد مي ) گلوكز و آمينواسيدها3
به خون دياس كياوربازگشت   -كنند مصرف مي ATPخوردة نزديك  هاي مكعبي لولة پيچ ) ياخته4

...................... وضعيت تورژسانس ...................... پالسموليز در ياختة گياهي  - 139
 شود. ي ميا ياخته) همانند ـ باعث افزايش فاصلة بين پروتوپالست و ديوارة 1
باشد. ) برخالف ـ مربوط به قرارگيري ياخته در محيطي با فشار اسمزي باال مي2
به استوار ماندن اندام شود. تواند منجر هاي غير چوبي گياه، مي ) همانند ـ در اندام3
ي يكسان باشد.ا ياختهشود كه فشار اسمزي در دو طرف ديوارة  زماني ايجاد مي -) برخالف4

؟كند درستي تكميل ميزير را به كدام گزينه عبارت  - 140
.»...................... هاي ديواره بخش  ياخته......................  هاي ديواره بخش با توجه به شكل مقابل، ياخته«

هاي سازنده اش نقش داشته باشد.واحدسلولز به  گوارش شيمياييتوانند در  مي ،1 -، همانند4) 1
كنند.هاي گوارشي، غذا را تجزيه مي با ترشح آنزيم ، 3 -برخالف ،1) 2
 ممكن نيست برخي مواد حاصل از گوارش شيميايي را جذب كند. ،2 -، همانند3) 3

ممكن است در مجاورت با غذاي دوباره جويده شده قرار گيرند. ،2 -ف، برخال4) 4
شود؟ روبين موجود در صفرا محسوب مي مولكول است كه منشا بيليكدام ويژگي مربوط به نوعي  - 141

 .ندارد ينقش ها ونيجذب و انتقال در ) 1
كند. تأثير پروتئاز تغيير مي آن تحت ساختار بخشي از )2
انسان نقش دارد. ابدر خونصورت محلول  به O2همانند  CO2در حمل ) 3
خون نقش دارد. pHها در تنظيم  گلوبولين برخالفكه  است نوعي پروتئين) 4

............. انعكاس تخلية ادرار، ..........پس از آغاز ، و سالم بالغ انساندر بدن يك  - 142
.دشو ميي صاف ديواره مثانه، ادرار از مثانه به ميزراه وارد ها اهيچهانقباضات مبا افزايش شدت  )1
شود. اي موجود در انتهاي ميزناي، مانع بازگشت ادرار از مثانه به ميزناي مي  ) انقباض دريچة ماهيچه2
 خواهد شد. ارسالي به نخاع عصب پيامهاي كششي ديواره مثانه،  تحريك گيرندهبا ) 3
رود. فراتر مي) ميزان ادرار موجود در محل ذخيره موقت ادرار، از حد معيني 4

كردند، صحيح است؟ داري كه در دوران نوزادي از اكسيژن محلول براي انجام تنفس استفاده مي درباره جانوران مهرهكدام گزينه  - 143
 شود. ل كليه مشاهده نميترين شك ها پيچيده ) در بدن هيچ يك از آن1

شود. ها، دفع نمك به صورت محلول در آب مشاهده مي ) در بدن همة آن2
كند. ها عبور مي از حفرات قلب آن روشن) داراي دستگاه گردش خوني هستند كه فقط خون 3
باشد. ميها  آنادراري  هايي در دستگاه صورت سازگاري كارها براي مقابله با مسائل تنظيم اسمزي، به ) هر يك از راه4

؟باشد نمي، از نظر درستي يا نادرستي، مشابه عبارت زير گزينهكدام  - 144
»طور كامل تشكيل شده است. ترين شكل كليه را دارند، ديوارة بين بطن چپ و راست به در همة جانوراني كه پيچيده«
 هاست. اش، محل ذخيرة آب و يون ه مثانهداري است ك ماهي، مشابه كليه مهره  ) كلية ماهي قرمز بر خالف سفره1
گردد. گيرد، ادرار به شكل رقيق دفع مي ها صورت مي هاي آبشش ها از طريق ياخته ) در همة ماهياني كه تبادل يون2
.است هيدو نوع ساز و كار متفاوت در تهوداراي هوادار دارد،  يها سهيك يمشابه جانوران دارا يا هيكه كل يجانور هر )3
هاي مالپيگي نقش دارند. لوله مربوط به هاي فقط در جذب آب و يون هاي پوششي رودة آن، ياخته راست روده ملخ برخالفدر  )4
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كند؟ عبارت زير را به درستي تكميل مي چند مورد - 145
»، ممكن است ......................ودش هاي صعودي موج ثبت مي قسمتزمان با آن در نوار قلب  كه همانسان سالم هايي از چرخه ضربان قلب  در بخش«

هاي قلبي مشاهده شود. ، استراحت ماهيچهدر تمام حفرات قلب - الف
ترين حفرات قلب مشاهده شود. ا تيره به درون بزرگورود خون روشن ي - ب
اي ميوكارد رو به كاهش باشد. هاي ماهيچه ياخته گروهي ازميزان انقباض در  - ج
مصرف كنند. ATPهاي خود  اي ميوكارد قلب، براي فعاليت ماهيچههاي  ياخته  همة - د

1 (1   2 (2   3 (3   4 (4 
كند كه در نهايت منجر بـه ترشـح هورمـون هايي را راه اندازي مي مجموعه واكنش هاي خوناب، وتئينيكي از پر بر نوعي آنزيم و با اثراندامي كه با ترشح  - 146

...................... در تواند نمي ،شود سترون از غدد فوق كليه ميوآلد
دفع كند. رقيقصورت ادرار  را به ها ونياز  يبرخ ،ييايدر اني) ماه1
ز جذب آب زيادي داشته باشد.با ) خزندگان و پرندگان، توانمندي2
اسمزي مايعات بدن جانور باشد. انداران، متناسب با واپايش تعادل) پست3
 باشد. كليه  بخش قشري درداراي ساختاري شبيه قيف ) گوسفند، 4

  ......................تواند  است، مي ...................... تنفسي كه  عصبي مركز سالم، در انسان - 147
 ع دورتر ـ مدت زمان دم را تنظيم كند.) از نخا1
تر ـ تحت تأثير افزايش اكسيژن، آهنگ تنفس را افزايش دهد. ) به نخاع نزديك2
، آهنگ تنفس را افزايش دهد.اكسيد كربن ديتأثير افزايش  ) از نخاع دورتر ـ تحت3
دم را خاتمه دهد.عمل حبابكي هاي  تواند به دنبال كشيدگي بيش از حد ماهيچه  تر ـ مي ) به نخاع نزديك4

ند؟نك را به درستي تكميل مي عبارت زير مواردكدام  - 148
»......................   ممكنوجود دارند، ......................   طور معمول، جانداراني كه در به«

 گونه باشند. غيرهمنيست،   - اجتماعيك   - ب  گونه باشند. هماست،   - سازگان بوم يك  - الف

با هم در تعامل باشند.نيست،   - دو جمعيت مختلف  - د  در تعامل با هم نباشند.است،   - بوم يك زيست  - ج
) ج، د4  ) الف، ج 3  ) ب، د 2  ) الف، ب 1

كند؟ كامل مي مناسبناطور  كدام گزينه، عبارت زير را به - 149
»..................توانند .... د، مينشو يافت مي......................  كه در تركيباتي«

 در سالمت شوند. يرشد و مشكالت جد اختاللموجب  -چهيكُر) 1
نقش داشته باشند. انخوار گياه دفاع از گياهان در برابردر  -شيرابة گياه) 2
باشند. آمينواسيد، داراي برخالف تركيبات ذخيره شده در كريچه -ديوارة نخستين )3
 ئيدها در مبارزه با بيماري سرطان استفاده شوند.همانند كاروتنو -) شيرابة گياه4

درست است؟ ياهيگ اختهي وارهيد بيترك رييدرباره تغ نهيكدام گز - 150
شده است. يچوب ن،يبه نام پكت يا ماده ليبه علت تشك يچوب يآوندها ةواري) د1
آن است. شدن يا و متورم و ژله ينيماده پروتئ كيجذب آب توسط  ليبه دل وارهيشدن د يا ) ژله2
شود. ياضافه م يا اختهي ةواريبه دليپيدي  باتيشدن، ترك يا د چوب پنبهشدن همانن يني) در كوت3
است كه در سطح برگ قرار دارند. ييها اختهي ةواريبه د يآل باتيگندم به علت افزوده شدن ترك اهيبرگ گ ي) زبر4

  

كند؟ درستي تكميل مي را به كدام گزينه عبارت زير - 151
»......................  نيستدارند، ممكن  ...................... در جانداراني كه «

دار از طريق غدد شاخكي دفع شود. ) فضايي به نام سلوم ـ مواد دفعي نيتروژن1
جلو باشد. دار در ا قيف مژكاي دفعي ب لوله بسته ـ دارايخون ترين سامانه گردش  ) ساده2
ها وارد شود. ها به درون سينوس ) سامانة دفعي متصل به روده ـ همولنف از طريق رگ3
خون روشن و تيره درون قلب با هم ادغام شود. -اي ) غدد دفعي راست روده4

...................... ، هر دريچة...................... توان گفت كه در فاصلة  با توجه به نوار قلب يك انسان سالم، مي - 152
 شود. از جريان خون بين حفرات قلبي نمي ، مانعموجود درون قلب) شروع صداي اول تا پايان صداي دوم ـ 1
كند كه فعاليت الكتريكي ندارد. اي خارج مي اي، خون را از حفره غيرماهيچه -ها تا شروع انقباض دهليزها ض بطن) پايان انقبا2
كند. ـ ابتداي سرخرگ، مانعي در برابر خروج خون از بطن ايجاد مي Rموج بطني تا ثبت  -) عبور پيام از گره دهليزي3
گيرد. ترين فشار خون در حفرة قبلي خود قرار مي ، تحت تأثير بيشبين دهليز و بطن  -عمومي استراحتتا پايان ثبت موج  ها بطن ) انقباض ماهيچه4

موازي - )1شناسي ( زيست
دقيقه 20

شناسي ديروز، امروز و زيست
فردا/گوارش و جذب مواد/

تبادالت گازي
/گردش مواد دربدن/تنظيم
اسمزي و دفع مواد زائد

5تا فصل  1فصل 
90تا  1هاي  صفحه

تر ها از برنامة كانون عقب آموزاني است كه برنامة مدرسة آن ها مخصوص دانش : پاسخ دادن به اين سوالتوجه
 اند.و به سواالت عادي پاسخ ندادهاست
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كند؟ طور مناسب كامل مي ارت زير را بهكدام گزينه، عب - 153
»...................... كه ...................... طور معمول، هر جانور به«

 داراي گردش خون بسته است، سامانة دفعي متانفريدي دارد. -اي  مهره ) بي1
غدد نمكي دفع كند.تواند نمك اضافه را از طريق  ترين شكل كليه را دارد، مي پيچيده -داري ) مهره2
دارد. آب شوراي مشابه ماهيان  تواند آب را از طريق مثانه به خون بازجذب كند، كليه مي -داري ) مهره3
باشد. كند، داراي تنفس نايديسي مي دار خود را از طريق سامانة دفعي متصل به روده دفع مي مواد دفعي نيتروژن -اي  مهره  ) بي4

پوشاند، صحيح است؟ ة بافتي كه سطح داخلي مري را ميكدام عبارت زير دربار - 154
را جذب كنند. ييمواد غذا توانند يم مريمخاط موجود در  يها اختهي ي) برخ1
ارتباط دارند.گليكوپروتئيني و  هاي پروتئيني اي از رشته مستقيماً با شبكه ي آنها ياخته) همة 2
ا غذاي عبوري از درون مري قرار دارند.در تماس مستقيم ب داراي هسته هاي ياختههمه ) 3
باشد. هاي متفاوت نسبت به هم مي هايي با شكل ياختهبافت پوششي است كه داراي  نوعي) 4

...................... تواند نمي......................  در انسان، محل توليد  - 155
ها را جذب كند. آب و يون - B12 ويتامين) 2  تركيبي گليكوپروتئيني ترشح كند. -آميالز) 1
هاي پيوسته باشد. داراي مويرگ -آلدوسترون) 4  هورمون اريتروپويتين ترشح كند. -اوره) 3

دارد.......................  آيند، ساختاري مشابه هايي كه توسط هواي بازدمي به ارتعاش در مي پرده  - 156
پرده ديافراگم) 2  ادرار از مثانه به ميزنايشت از بازگ ت كنندهانعمم   دريچه) 1
بنداره داخلي ميزراه) 4    ) بنداره خارجي ميزراه3

يابد. هاي كليه افزايش مي هاي ...................... در شبكة مويرگي ...................... نفرون هاي فردي نسبت به حالت طبيعي كاهش يابد، ترشح يون اگر تعداد بازدم - 157
1 (H2كالفك (Hاي دور لوله
3 (HCO HCO) 4درون كپسول بومن 3 اول3

كند، صحيح است؟ ها فقط خون تيره عبور مي داري كه از درون حفرات قلب آن كدام گزينه دربارة همة جانوران مهره - 158
) اندام كلية اين جانوران ساختار يكسان، اما عملكرد متفاوتي دارند.1
گيرد. هاي آبششي صورت مي ) در تمام طول حياتشان، تبادل گازهاي تنفسي در تيغه2
باشد. هاي خوني، نيازمند فشار خون مي ) خون در اين جانوران براي حركت درون رگ3
 .كند ر از قلب عبور ميخون ضمن يك بار گردش در بدن، دوبا) 4

شود، صحيح است؟ رودة انسان سالم خارج ميپرز چند مورد، دربارة هر مويرگي كه از  - 159
شود. اي مي اي سبب ورود خوناب به مايع بين ياخته از طريق جريان توده - الف
 كند. محتويات خود را در نهايت به سمت قلب هدايت مي - ب

 هاي بافت را بر عهده دارد. وظيفه تبادل اكسيژن با ياخته - ج
) صفر4   3) 3   2) 2   1) 1

 است؟ نادرستميكروبي در جانداران،  هاي چند مورد، دربارة تاثير اجتماع - 160

موثر در گوارش سلولز در نشخواركنندگان -ب  انسان يزندگ تيفيك يارتقا -الف
اهانيگ يمواد مغذ يةته -د  انجام گوارش ميكروبي در معدة اسب -ج
1 (2   2 (4   3 (1   4 (3 

كه دريچة سيني سرخرگ ششي در سمت راست قرار دارد، ......................  كنيم، در حالتي در يك انسان سالم و بالغ، وقتي از باال به تصوير برش  قلب نگاه مي - 161
...................... هدريچ

ميوكارد) قلب قرار دارد.هاي تغذيه كننده ماهيچه( ترين ـ در محل جدا شدن سرخرگ ) جلويي1
شامة بطن متصل است. هاي ارتجاعي به الية برون ترين ـ توسط طناب ) عقبي2
اي اندك در ساختار خود است. هاي نزديك به هم با فضاي بين ياخته ترين ـ داراي ياخته ) بزرگ3
شود. مي ها بطن  ار پيام از ميوكارد دهليزها بهترين ـ در اطراف خود داراي نوعي بافت پيوندي عايق بوده كه مانع انتش ) كوچك4

 كند؟ كامل مي نادرستيكدام گزينه عبارت زير را به  - 162

»كند. در بدن انسان سالم، فعاليت ...................... تحت تاثير  ...................... تغيير مي«
عوامل عصبي و شيميايي -ها ديواره رگ هاي ماهيچه) 1
گاسترينهورمون  -مستقيماً ميآنز ي فاقدگوارشده توليدكننده شيره ) ترشحي هر غ2
مقدار آب خون و حجم آن - كنندة آنزيم رنين در كليه هاي ترشح ) ياخته3
هاي حساس به كمبود اكسيژن گيرنده - كنندة فشار خون سرخرگي ) مراكز عصبي تنظيم4
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.نداردوجود ......................  ، امكان كه  ......................اي از فرايند تشكيل ادرار  در گرديزه انسان، در مرحله - 163
تأمين نيروي الزم براي آغاز اين مرحله توسط فشار خون -هاي خوناب  به كپسول بومن وجود دارد ) مانعي براي ورود پروتئين1
كربنات به گرديزه هيدروژن و بي هاي نورود همزمان يو -شوند ها وارد مي دار به درون نفرون ) مواد زائد نيتروژن2
تغيير غلظت خون ورودي به سرخرگ وابران -شود ) گلوكز و آمينواسيدها از خون به ادرار وارد مي3
به خون دياس كياوربازگشت   -كنند مصرف مي ATPخوردة نزديك  هاي مكعبي لولة پيچ ) ياخته4

كند؟ را به درستي تكميل ميكدام گزينه عبارت زير  - 164
.......................»هاي ديواره بخش   هاي ديواره بخش ...................... ياخته با توجه به شكل مقابل، ياخته«

توانند در گوارش شيميايي سلولز به واحدهاي سازنده اش نقش داشته باشد. ، مي1 -، همانند4) 1
كنند.هاي گوارشي، غذا را تجزيه مي زيم،  با ترشح آن3 -، برخالف1) 2
 ، ممكن نيست برخي مواد حاصل از گوارش شيميايي را جذب كند.2 -، همانند3) 3

، ممكن است در مجاورت با غذاي دوباره جويده شده قرار گيرند.2 -، برخالف4) 4
شود؟ سوب ميروبين موجود در صفرا مح كدام ويژگي مربوط به نوعي مولكول است كه منشا بيلي - 165

 نقشي ندارد. ها ونيجذب و انتقال ) در 1
كند. تأثير پروتئاز تغيير مي ) بخشي از ساختار آن تحت2
صورت محلول در خوناب انسان نقش دارد. به O2همانند  CO2در حمل ) 3
خون نقش دارد. pHا در تنظيم ه گلوبولين برخالفكه  استنوعي پروتئين ) 4

در بدن يك انسان بالغ و سالم، پس از آغاز انعكاس تخلية ادرار، .......................  - 166
شود. هاي صاف ديواره مثانه، ادرار از مثانه به ميزراه وارد مي ) با افزايش شدت انقباضات ماهيچه1
شود. ي موجود در انتهاي ميزناي، مانع بازگشت ادرار از مثانه به ميزناي ميا  ) انقباض دريچة ماهيچه2
 هاي كششي ديواره مثانه، پيام عصبي به نخاع ارسال خواهد شد. ) با تحريك گيرنده3
رود. ) ميزان ادرار موجود در محل ذخيره موقت ادرار، از حد معيني فراتر مي4

كردند، صحيح است؟ ي كه در دوران نوزادي از اكسيژن محلول براي انجام تنفس استفاده ميدار كدام گزينه درباره جانوران مهره - 167
 شود. ترين شكل كليه مشاهده نمي ها پيچيده ) در بدن هيچ يك از آن1

شود. ها، دفع نمك به صورت محلول در آب مشاهده مي ) در بدن همة آن2
كند. ها عبور مي شن از حفرات قلب آن) داراي دستگاه گردش خوني هستند كه فقط خون رو3
باشد. ها مي هايي در دستگاه ادراري آن صورت سازگاري كارها براي مقابله با مسائل تنظيم اسمزي، به ) هر يك از راه4

؟باشد نميكدام گزينه، از نظر درستي يا نادرستي، مشابه عبارت زير  - 168
»طور كامل تشكيل شده است. ارند، ديوارة بين بطن چپ و راست بهترين شكل كليه را د در همة جانوراني كه پيچيده «
 هاست. اش، محل ذخيرة آب و يون داري است كه مثانه ماهي، مشابه كليه مهره  ) كلية ماهي قرمز بر خالف سفره1
گردد. مي گيرد، ادرار به شكل رقيق دفع ها صورت مي هاي آبشش ها از طريق ياخته ) در همة ماهياني كه تبادل يون2
.است هيدو نوع ساز و كار متفاوت در تهوداراي هوادار دارد،  يها سهيك يمشابه جانوران دارا يا هيكه كل يجانور هر) 3
هاي مالپيگي نقش دارند. هاي مربوط به لوله هاي پوششي فقط در جذب آب و يون رودة آن، ياخته ) در روده ملخ برخالف راست4

كند؟ به درستي تكميل مي چند مورد عبارت زير را - 169
......................»شود، ممكن است  هاي صعودي موج ثبت مي زمان با آن در نوار قلب قسمت هايي از چرخه ضربان قلب انسان سالم كه هم در بخش«

هاي قلبي مشاهده شود. در تمام حفرات قلب، استراحت ماهيچه - الف
ترين حفرات قلب مشاهده شود. رگورود خون روشن يا تيره به درون بز - ب
اي ميوكارد رو به كاهش باشد. هاي ماهيچه ميزان انقباض در گروهي از ياخته - ج
مصرف كنند. ATPهاي خود  اي ميوكارد قلب، براي فعاليت هاي ماهيچه ياخته  همة - د

1 (1   2 (2   3 (3   4 (4 
كند كه در نهايت منجر بـه ترشـح هورمـون هايي را راه اندازي مي هاي خوناب، مجموعه واكنش يكي از پروتئين بر اندامي كه با ترشح نوعي آنزيم و با اثر - 170

ر  ......................د تواند نميشود،  آلدوسترون از غدد فوق كليه مي
دفع كند. رقيقصورت ادرار  را به ها ونياز  يبرخ ،ييايدر اني) ماه1
) خزندگان و پرندگان، توانمندي باز جذب آب زيادي داشته باشد.2
) پستانداران، متناسب با واپايش تعادل اسمزي مايعات بدن جانور باشد.3
 باشد. ش قشري كليه ) گوسفند، داراي ساختاري شبيه قيف در بخ4
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 هاي زير صحيح است؟ كدام يك از عبارت  - 171
دهد. هاي باالتر را نشان مي تر به اليه هاي پايين ها از اليه توان گفت هر نوار رنگي در طيف نشري خطي هر عنصر، پرتوهاي نشر شده هنگام رفتن الكترون مي )1
طيف نشري خطي منحصر به فردي دارد. فلزهر  )2
كروسكوپي پيوسته يا كوانتومي است.ما  اده در نگاهمانرژي نيز همانند  )3
هيدروژن و برخي عناصر ديگر ارائه كرد. عنصر براي كاربردي مدلي ،ني دارديكه الكترون در اتم هيدروژن انرژي مع نيلزبور با در نظر گرفتن اين )4

 ؟الب زير درست هستندكدام موارد از مط - 172
تر است. اين فلز و اسيد بيش  سرعت آزادسازي گاز هيدروژن در واكنش ،تر باشد پذيري فلزي بيش هر چه واكنش طور كلي به الف)
Fe«پذيري سه فلز آلومينيم، روي و آهن به صورت  واكنش ةمقايسب)  Al Zn « .است

نفوذ كند. نيز هاي زيرين شود بخار آب و اكسيژن به اليه دارد كه سبب مي پ) زنگار آهن ساختاري متخلخل
دهد و در برابر خوردگي مقاوم است. هاي انتقال برق فشار قوي با اكسيژن هوا واكنش نمي ت) فلز سازندة روكش سيم

الف، ب، ت )2پالف،  )1
الف، ب )4  ب )3

aاگر در اتم خنثي  - 173
b X چهـارم جـدول ةواحد از عدد اتمي گاز نجيب دور 3باشد و عدد اتمي آن  6ها برابر  ها و الكترون نوترون شمار اوتتف

 است؟ كدام bو  aمجموع  ،تر باشد كم اي دوره
1( 108   2( 105   3( 102   4( 107 

.... جز به ،هاي زير صحيح هستند تمام گزينه - 174
هاست. هاي آن ها در نوع و مقدار حل شونده ديگر آّب تفاوت آب آشاميدني و )1
باشد. لوطي ناهمگن ميهاي گوناگون است، بنابراين مخ آب آشاميدني، حاوي مقدار كمي از يون )2
شود. فرايند تقطير است كه در طي آن، آب تقريباً خالص تهيه مي الگويي ازتشكيل باران و برف، فرايند  )3
Caو  Clهاي  براي شناسايي يون )4 2 و سديم فسفات استفاده كرد. هاي نقره نيترات توان به ترتيب از محلول محلول در آب مي

 ؟باشد هاي زير صحيح مي كدام يك از گزينه - 175
كند. و بخار آب، مقدار زيادي انرژي آزاد مي SO2 ،CO2سوزد و افزون بر توليد گازهاي  سنگ در حضور اكسيژن مي زغال )1
.رنگ است بوده و همانند آن بييدارتر كربن مونوكسيد ناپا گازاكسيد از    يد گاز كربن )2
سوزند. زرد رنگ مي شعلةگوگرد و سديم برعكس منيزيم با  )3
دارد و قابليت انتشار در محيط را دارد. هواتري نسبت به  كسيد چگالي بيشكربن مونو )4

)اگر جرم اتمي ميانگين دو ايزوتوپ مس  - 176 Cu , Cu)65 64/برابر  63 دو ايزوتوپ كدام است؟ اين باشد، تفاوت فراواني 2
1( 20   2( 30   3( 60   4( 40 

؟شود. پس از انجام واكنش، كدام عبارت صحيح است سولفات اضافه مي سديم محلولبه ظرف شامل محلول باريم كلريد مقداري  - 177
، با هم برابر است.موازنه شدة واكنش در معادلة  مجموع ضرايب مواد واكنش دهنده و فراورده )1
هاي كلريد موجود در آب آشاميدني استفاده كرد. توان براي شناسايي يون از اين آزمايش مي )2
Naهاي  يون )3 (aq)هاي  ، يونCl (aq) د.نده را جذب كرده و تشكيل رسوب سفيد رنگ مي
برابر است. ها و كاتيون ها  در رسوب سفيد رنگ تشكيل شده، تعداد آنيون )4

خود را افزايش دهيد. 10اي فقط در يك يا دو درس، چند از  ون برنامهسعي كنيد در هر آزم  

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
ن  زادگاه الفباي هستي/كيها

ردپاي گازها در زندگي/ آب،
آهنگ زندگي

تا 3و فصل  2و فصل  1فصل 
پايان همراهان ناپيداي آب

100تا  1هاي  صفحه
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 باشد؟ مي 7تر از  محلول كم pH، از موارد زير در چند مورد - 178

»بازكن در آب، آب باتري خودرو، محلول لوله SO2 محلول فرنگي، شربت معده، در آب، آب گوجه MgOمحلول «
1( 2  2( 3   3( 4  4( 5   

بـاريم g156چند گرم رسوب در ايـن واكـنش از   به تقريب كنيد  مشخص با استفاده از يون سولفات با توجه به واكنش شناسايي يون باريم - 179
هاي كلريد در محلول انتهايي كدام است؟ تعداد يونآيد؟  به وجود مي كلريد

(Ba ,Cl / ,S ,O : g.mol )    1137 35 5 32 16
1( / / 234 5 10 87 75   2( / / 234 51 10 174 75 

3( / / 239 03 10 87 75   4( / / 239 03 10 174 75 
كدام مورد درست است؟ - 180

شود. پر مي f4 ةزودتر از زير الي p5 ةالي زير )1
دهند. يك الية الكتروني را تشكيل مي ،برابر lها با  اليه اي از زير مجموعه )2
كند. تغيير مي nدر هر اليه از صفر تا  lاليه وجود دارد و مقدار  زير،n شمارة در هر اليه به تعداد )3

lو  n2ترتيب برابر با اليه به حداكثر گنجايش الكترون در هر اليه و زير )4 2 باشد. مي 1
lبا  اي ي موجود در زير اليهها در كدام گزينه، تعداد الكترون - 181  lبا  اي ي موجود در زير اليهها دو برابر تعداد الكترون 1  باشد؟ مي 2

1( Cr24   2( Sr38   3( Fe26   4( Se34
»تواند، .............. باشد واكنش ........ با ................ مي  فراورده«؟ كند را به درستي تكميل مي هاي زير جملة داده شده چه تعداد از عبارت - 182

رنگ قرمزسديم كلريد ـ  ـ نيترات  نقرهالف) 
رنگ اي اكسيژن ـ نيتروژن منوكسيد ـ قهوهب) 
سديم فسفات ـ كلسيم كلريد ـ سفيد رنگپ) 
 رنگ بنزين ـ اكسيژن ـ بيت) 

1( 1   2( 2   3( 3   4( 4  
است؟ يتر بيش مقدار در كدام گزينه ،هواكنش پس از موازن شركت كننده در مواد مجموع ضرايب - 183

1( C H (NO ) CO N O H O   3 5 3 3 2 2 2 2
2( Ca(OH) H PO Ca (PO ) H O  2 3 4 3 4 2 2
3( Al O HF NaOH Na AlF H O   2 3 3 6 2
4( KNO K O N O  3 2 2 2

ام است؟با آنيون فسفات كد Mاتم اكسيژن مشاهده شود، فرمول شيميايي كاتيون فلز  9، تبا آنيون كربنا Mفرمول شيميايي كاتيون فلز  اگر در - 184
1( M (PO )3 3 2   2( MPO3   3( M (PO )3 4 2   4( MPO4

با گـرفتن يـك الكتـرون بـه آرايـش Yو اتم  جدول تناوبي اول ةالكترون به آرايش الكتروني گاز نجيب دور 1با از دست دادن  Xاتم اگر  - 185
د. كدام گزينه درست است؟رسب نئون الكتروني گاز نجيب

رسد. تايي مي به آرايش هشت X يون )1
د.نتعلق نداربه يك دورة جدول تناوبي  Yو  Xعناصر  )2
l با آخرين زير اليه )3  در اتم هر دو عنصر، از الكترون پر است. 0

7هاي آن برابر به كل الكترون Yعنصر  هاي ظرفيت نسبت شمار الكترون )4
است.9

367/ ةاز تجزياكسيژن توليد شده اگر  - 186 KClO« ةگرم پتاسيم كلرات طي واكنش موازنه نشد ميلي 5 (s) KCl(s) O (g) 3 را وارد »2
شود؟ توليد مي STPليتر گاز در شرايط  تقريب چند ميلي گلوكز كنيم، به مقدار كافي واكنش اكسايش

)H : g.mol 11 ،O  16،C  12 ،Cl / 35 5 ،K  39(
1( 100   2( 200   3( 250   4( 360 
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؟سولفات درست است مالب زير در مورد آمونيوچه تعداد از مط - 187
وجود دارد. پيوند كوواالنسي 12الف) در اين نمك، مجموعا 

شود. مول يون توليد مي 3پذير است و بر اثر انحالل هر واحد از آن  ب) اين نمك همانند نقره كلريد در آب انحالل
مجموع قدر مطلق بارها در اين نمك با مجموع قدر مطلق بارها در آمونيوم كربنات برابر است. پ)

 يون به كاتيون در كلسيم هيدروكسيد، برابر است.نكاتيون به آنيون در اين نمك با نسبت آ ت) نسبت تعداد
1( 1   2( 2   3( 3   4( 4 

/دمــاي  در - 188 C54 /و فشــار  6 atm1 ــر گــاز متــان   2 CH)جــرم چنــد ليت ــا جــرم  4( /ب  2396 32 ــر اســت؟ H2مولكــول  10 براب
(C , H : g.mol )  112 1 

1( /12 2   2( /22 4   3( /44 8   4( /67 2
اسـت؟  نادرستهاي زير  كدام يك از عبارت ،باشد bكلريد يزيم و من aهر واحد فرمولي اكسيدي از كروم برابر هاي تشكيل دهنده  اگر تعداد يون - 189

).هاي اشاره شده در كتاب درسي را در نظر بگيريد (تنها ظرفيت
باشد. 3تواند   مي bو  aتفاوت  )1
است.كلريد تر از منيزيم  نسبت شمار كاتيون به آنيون در اكسيد كروم بزرگ ،باشد aتر از  بزرگ bر اگ )2
lهاي با  تعداد الكترون ،ترين مقدار ممكن باشد اگر نسبت كاتيون به آنيون در تركيب اكسيد كروم كم )3  باشد. مي 3كاتيون تركيب برابر  2
3/تركيب  هاي دو به كاتيون ها شمار آنيون نسبت مجموع ،ترين عدد باشد بزرگ bو  aاگر مجموع  )4 خواهد بود. 5

هاي زير مورد از مقايسه چند باشد، b ،1 به 2و نور نشر شده در انتقال الكترون از الية  a ،5به  6شر شده در انتقال الكترون از اليه اگر نور ن - 190
 است؟ نادرست

bانرژي پرتو: الف)  a

a :و هنگام عبور از منشورب) ميزان انحراف پرت b

bپ) طول موج:  a

a ايكس ت) انرژي پرتو:  
دو )4  يك )3  سه  )2  چهار  )1

 هاي زير صحيح است؟ كدام يك از عبارت - 191
تر به هاي پايين ها از اليه هر نوار رنگي در طيف نشري خطي هر عنصر، پرتوهاي نشر شده هنگام رفتن الكترونتوان گفت  ) مي1

دهد. هاي باالتر را نشان مي اليه
هر فلز طيف نشري خطي منحصر به فردي دارد. )2
ماكروسكوپي پيوسته يا كوانتومي است.  انرژي نيز همانند ماده در نگاه )3
كه الكترون در اتم هيدروژن انرژي معيني دارد، مدلي كاربردي براي عنصر هيدروژن و برخي عناصر ديگر ارائه كرد. با در نظر گرفتن اين نيلزبور )4

كدام موارد از مطالب زير درست هستند؟ - 192
تر است. لز و اسيد بيشاين ف  تر باشد، سرعت آزادسازي گاز هيدروژن در واكنش پذيري فلزي بيش طور كلي هر چه واكنش الف) به

Fe«پذيري سه فلز آلومينيم، روي و آهن به صورت  ب) مقايسة واكنش Al Zn  «.است
هاي زيرين نيز نفوذ كند. شود بخار آب و اكسيژن به اليه پ) زنگار آهن ساختاري متخلخل دارد كه سبب مي

دهد و در برابر خوردگي مقاوم است. هاي انتقال برق فشار قوي با اكسيژن هوا واكنش نمي ت) فلز سازندة روكش سيم
الف، ب، ت )2الف، پ )1
الف، ب )4  ب )3

aاگر در اتم خنثي  - 193
b X از عدد اتمي گاز نجيب دورة چهـارم جـدول واحد 3باشد و عدد اتمي آن  6ها برابر  ها و الكترون تفاوت شمار نوترون

 كدام است؟ bو  aتر باشد، مجموع  اي كم دوره
1( 108   2( 105   3( 102   4( 107 

دقيقه 20موازي  - ) 1( شيمي

كيهان زادگاه الفباي هستي/
ردپاي گازها در زندگي/ آب،

  آهنگ زندگي
تا 3و فصل   2،  فصل 1فصل 

ابتداي همراهان ناپيداي آب
95تا  1هاي  صفحه

كانونبرنامة از هاآن مدرسة برنامة كهاستيآموزاندانشمخصوصهاسوالنيابهدادنپاسخ:توجه
 .اندندادهپاسخيعادتسواالبهواستترعقب
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كند؟ تكميل مي نادرستيرا به  زيرهاي زير جملة  كدام يك از عبارت - 194
.................. .» هموارهتوان گفت   مي د،نباش ............... Bو  A ةاگر دو ذر«

كنند. ياي را اشغال م جدول دوره از ايزوتوپ يكديگر ـ يك خانه )1
ها برابر است. آن هاي و الكترون ها يكساني داشته ـ تعداد پروتون خواص شيميايي )2
هاي متفاوتي دارند. هاي يكسان و نوترون عدد اتمي يكسان و عدد جرمي متفاوتي داشته ـ تعداد الكترون )3
.ابر استها با هم بر عدد جرمي آنـ  هاي برابري داشته ها و نوترون تعداد پروتون )4

 باشد؟ هاي زير صحيح مي كدام يك از گزينه - 195
كند. و بخار آب، مقدار زيادي انرژي آزاد مي SO2 ،CO2سوزد و افزون بر توليد گازهاي  سنگ در حضور اكسيژن مي زغال )1
رنگ است. ايدارتر بوده و همانند آن بياكسيد از گاز كربن مونوكسيد ناپ  دي  گاز كربن )2
سوزند. گوگرد و سديم برعكس منيزيم با شعلة زرد رنگ مي )3
تري نسبت به هوا دارد و قابليت انتشار در محيط را دارد. كربن مونوكسيد چگالي بيش )4

)اگر جرم اتمي ميانگين دو ايزوتوپ مس  - 196 Cu , Cu)65 64/برابر  63 باشد، تفاوت فراواني اين دو ايزوتوپ كدام است؟ 2
1( 20   2( 30   3( 60   4( 40 

؟است درستنا ،هاي مصرفي با فرض مصرف مقدار يكسان ها در مورد سوخت كدام مقايسه - 197
سنگ زغال گاز طبيعي ها:  تنوع آاليندهالف) 
نبنزي گاز طبيعي انرژي آزاد شده: ب) 
هيدروژن بنزين هزينه مصرف: پ) 
هيدروژن گاز طبيعي : اكسيد دي  ميزان ردپاي كربنت) 

الف، ب )4  ، تب )3  ب، پ )2  پ، ت  )1
 باشد؟ مي 7تر از  محلول كم pHدر چند مورد از موارد زير،  - 198

»بازكن ي خودرو، محلول لولهدر آب، آب باتر SO2فرنگي، شربت معده، محلول  در آب، آب گوجه MgOمحلول« 
1( 2  2( 3   3( 4  4( 5 

C(دماي  در تقطير جزء به جزء هواي مايع چه تعداد ازكاربردهاي زير مربوط به اولين گازي است كه - 199 200(  شود؟ مي جدا آناز
الف) پر كردن تاير خودروها

هاي هواشناسي ب) بالن
اثر در جوشكاري و برش فلزها پ) محيط بي
 هاي غواصي ت) كپسول

3 )4  2 )3  1 )2  صفر )1
ست؟كدام مورد درست ا - 200

شود. پر مي f4زودتر از زير الية  p5الية  زير )1
دهند. برابر، يك الية الكتروني را تشكيل مي lها با  اليه اي از زير مجموعه )2
كند. تغيير مي nدر هر اليه از صفر تا  lاليه وجود دارد و مقدار  ،زيرnدر هر اليه به تعداد شمارة  )3
lو  n2ترتيب برابر با اليه به حداكثر گنجايش الكترون در هر اليه و زير )4 2 باشد. مي 1

lاي با  هاي موجود در زير اليه در كدام گزينه، تعداد الكترون - 201  lاي با  هاي موجود در زير اليه دو برابر تعداد الكترون 1  باشد؟ مي 2
1( Cr24   2( Sr38   3( Fe26   4( Se34

نسبت به مادة ،واكنشي كه با آزادسازي پرتو فروسرخ همراه است  اتوسفر، فراوردهراست ةدر چرخة گاز اوزون در الي«چند مورد از موارد زير عبارت  - 202
؟كند نميرا به درستي تكميل » تري دارد. كم . . . .اوليه 

الف) جرم مولي
پذيري واكنشب) 

پ) نقطه جوش
 نسبت تعداد جفت الكترون پيوندي به ناپيونديت) 

1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  
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است؟ يتر ه مقدار بيشدر كدام گزين ،واكنش پس از موازنه شركت كننده در مجموع ضرايب مواد - 203
1( C H (NO ) CO N O H O   3 5 3 3 2 2 2 2
2( Ca(OH) H PO Ca (PO ) H O  2 3 4 3 4 2 2
3( Al O HF NaOH Na AlF H O   2 3 3 6 2
4( KNO K O N O  3 2 2 2

S)(تر است؟  در كدام گزينه جرم نمونه بيش - 204 , Al ,Cu ,Fe : g.mol    132 27 64 56

1( /0 / )Al2مول  5  229 03 اتم مس 10
3( /0 / )4گرم گوگرد 8  2212 04 Feاتم  10

با گـرفتن يـك الكتـرون بـه آرايـش Yدورة اول جدول تناوبي و اتم الكترون به آرايش الكتروني گاز نجيب  1با از دست دادن  Xاگر اتم  - 205
برسد. كدام گزينه درست است؟ الكتروني گاز نجيب نئون

رسد. تايي مي به آرايش هشت Xيون  )1
به يك دورة جدول تناوبي تعلق ندارند. Yو  Xعناصر  )2
lآخرين زير اليه با  )3  در اتم هر دو عنصر، از الكترون پر است. 0

7هاي آن برابر به كل الكترون Yهاي ظرفيت عنصر  نسبت شمار الكترون )4
است.9

367/اگر اكسيژن توليد شده از تجزية  - 206 KClO«گرم پتاسيم كلرات طي واكنش موازنه نشدة  ميلي 5 (s) KCl(s) O (g) 3 را وارد» 2
 شود؟ توليد مي STPليتر گاز در شرايط  تقريب چند ميلي واكنش اكسايش مقدار كافي گلوكز كنيم، به

)H : g.mol 11 ،O  16 ،C  12 ،Cl / 35 5 ،K  39(
1( 100   2( 200   3( 250   4( 360   

را بسازند، كدام گزينه صحيح است؟ DE3تركيب  E17و  D15هاي  و اتم AB2تركيب  B8و  A6هاي  اگر اتم - 207
جفت است. DE3 ،8تركيب  در هاي پيوندي و ناپيوندي تفاضل تعداد الكترون )1

DE3،3هاي پيوندي تركيب  تعداد الكترون )2
است. AB2برابر تركيب 4

DE3،/1پيوندي تركيب نا هاي تعداد جفت الكترون )3 است. AB2برابر تركيب  5
د.جفت الكترون ناپيوندي ندارن Dو  Aهاي  اتم ها اين تركيب در )4

/دمــاي  در - 208 C54 /و فشــار  6 atm1 ــر گــاز متــان   2 CH)جــرم چنــد ليت ــا جــرم  4( /ب  2396 32 ــر اســت؟ H2مولكــول  10 براب
(C , H : g.mol )  112 1

1( /12 2   2( /22 4   3( /44 8   4( /67 2
اسـت؟  نادرستهاي زير  از عبارت كدام يك ،باشد bو منيزيم كلريد  aهر واحد فرمولي اكسيدي از كروم برابر هاي تشكيل دهنده  اگر تعداد يون - 209

هاي اشاره شده در كتاب درسي را در نظر بگيريد) (تنها ظرفيت
باشد. 3تواند   مي bو  aتفاوت  )1
تر از منيزيم كلريد است. باشد، نسبت شمار كاتيون به آنيون در اكسيد كروم بزرگ aتر از  بزرگ bاگر  )2
lهاي با  ترين مقدار ممكن باشد، تعداد الكترون اگر نسبت كاتيون به آنيون در تركيب اكسيد كروم كم )3  باشد. مي 3كاتيون تركيب برابر  2
3/تركيب  هاي دو ها به كاتيون ترين عدد باشد، مجموع نسبت شمار آنيون بزرگ bو  aاگر مجموع  )4 خواهد بود. 5

هاي زير باشد، چند مورد از مقايسه b، 1 به 2و نور نشر شده در انتقال الكترون از الية  a، 5به  6اگر نور نشر شده در انتقال الكترون از اليه  - 210
 است؟ نادرست

bالف) انرژي پرتو:  a

aب) ميزان انحراف پرتو هنگام عبور از منشور:  b

bپ) طول موج:  a

aت) انرژي پرتو: ايكس   
دو )4  يك )3  سه  )2  چهار  )1
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انـي پشتيبـتلفنتمـاس 
با شما تماس تلفني گرفته است؟تاكنون  از آزمون گذشتهآيا پشتيبان شما  -288
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 -289
 ).در مورد روز و ساعت تماس توافق كرده بوديم (قبالً ) در زمان مناسب طبق توافق قبلي1
 ).در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم (البته قبالً رفت) در زمان مناسب تماس گ2
 (روز قبل از آزمون) تماس گرفت. شنبه ) در روز پنج3
 ) در روز يا ساعت نامناسب تماس گرفت.4

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

تماس پشتيبان با اوليـا
شما تماس تلفني داشته است؟ يبا اوليا كنونتا طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  -291
يك تماس تلفني مستقل با ايشان داشته است. ) بله،1
م نيز سخن گفت.وگو كرد با والدين هنگامي كه با من گفت ) بله،2
شايد تماس گرفته باشد. دانم، ) نمي3
من تماس نگرفته است. يايشان هنوز با اوليا ،) خير4

ريزي  بررسي دفتر برنامه
ريزي شما را بررسي كرده است؟ دفتر برنامه تاكنون طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  -292
ام را با دقت بررسي كرد. يريز ) پشتيبان من دفتر برنامه1
 ام را بررسي كرد. ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه2
ام را بررسي نكرد. ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه3
ريزي ندارم. ) من دفتر برنامه4

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

شـروع به موقع
شود؟ شروع مي به موقـعشما  ةآيا آزمون در حوز -294
شود. به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي )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 )مون و نظرخواهيآز( دو مورد) در هر 4

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 عايت مير ،) اين موضوع تا حدودي اما نه به طور كامل2
شود. شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي شوند و بعدًا وارد حوزه مي ) بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي3
شود. نمي نظمي و سروصدا ايجاد اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه ) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي4

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

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

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

ها دقت كنيد. سؤال ةهاي زير، به شمار گويي به سؤالدر هنگام پاسخآموزان گرامي، لطفاًدانشنظرخواهي:
  


