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 گويي زمان پاسخ شمارة صفحه شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس عنوان

مي
عمو

  

  دقيقه 10  3 1 10 )1و نگارش (فارسي
  دقيقه 25  5 11 20 ) آشناي +(طراح)1عربي زبان قرآن (

  دقيقه 10  7 31 10 )1دين و زندگي (
  دقيقه 15  9 41 10 )1انگليسي (زبان

صي
صا

اخت
  

  دقيقه 30  10  51  20 ) آشناي +(طراح)1رياضي (
  دقيقه 20  13 71 20 )1شناسي (زيست

  دقيقه 35  16 91 20 )1فيزيك (

  دقيقه 20  20  111  20   )1شيمي (
   

  
 

  طراحان 
  نام طراحان نام درس

  سيد محمدعلي مرتضوي ـ آگيتا محمدزاده، ـ خان پور سپهر حسن ـ نيلوفر اميني ـ حميد اصفهاني  )1( فارسي و نگارش
  ميالد نقشي ـ عرب ابراهيم رحماني ـ محمد داورپناهي ـ بهزاد جهانبخش ـ ولي برجي  )1عربي زبان قرآن (

  احمد منصوري ـ مرتضي محسني كبير ـ عليرضا ذوالفقاري زحل ـ محمد آقاصالح  )1دين و زندگي (
  نژاد ساسان عزيزي ـ عاشوريعلي  ـ اله استيري رحمت  )1( زبان انگليسي

 ـ  مهـدي نصـرالهي   ـ  علي ارجمنـد  ـ  اي مهديس حمزه ـ  مهرداد خاجي ـ  آباديوحيد ونـحسن اسماعيليـپورخانسهيل حسنـمالرمضانيمهدي  )1رياضي (
  زن فاطمه راي ـ ميالد منصوري

 ـ  ـ پژمان آروش ـ محمدامين بيگـدلي  زاده ـ علي طاهرخاني ـ مهرداد محبي    سهيل رحمانپور ـ مهرزاد اسماعيلي ـ احسان مزيكي ـ مهدي مهدي  )1شناسي ( زيست
  معين خنافره ـ زاده محمدحسن مومن ـمرند  محمدرضا قراجه ـ نويد اميديان

  )1فيزيك (
زاده ـ   ـ احسان كرمي ـ بيتا خورشيد ـ محمدجعفر مفتاح ـ ميثم دشتيان ـ زهره آقامحمـدي ـ محمدرضـا شـيرواني        شهرام آموزگار ـ هاشم زمانيان ـ محمد گودرزي

  دي ـ شهرام آزاددين تمهيدي ـ بهادر كامران ـ سيدجالل ميري ـ مصطفي كياني ـ مجتبي نكوئيان ـ سجاد ساالري ـ محمد اكبري ـ معصومه عليزاده ـ پيام مراآي

  )1شيمي (
 ـ االسالمي خياوي ميالد شيخ ـ زاده مرتضي رضاييـمرتضي زارعي ـ حسن امينيـجعفر پازوكيـكامران جعفريـفاطمه رحيميـميالد ميرحيدري

 ـ  محمدپارسا فراهـاني  ـ  زاده ابراهيم  سمانه ـ  محمدحسين راستي ـ  حامد رواز ـ  زواره رسول عابديني ـ  اميرعلي برخورداريون ـ  دوست هومن ضيافت
  پور احمدرضا جشاني ـ رضا سليماني

  
 

  و ويراستاران مسئولين درس
مسئولين درس گروه  نام درس

مسئولين درس گروه   فيلتر نهايي  ان علميويراستار  آزمون
  مستندسازي

 )1( فارسي و نگارش
زاده  حميد لنجان
  اصفهاني

  -  فاطمه فوقاني ـ الهام محمدي
  الناز معتمدي

  ليال ايزدي  -يشعلي ابراهيميودرـفاطمه منصورخاكي  ميالد نقشي )1عربي زبان قرآن (
  محدثه پرهيزكار  -عليرضا ذوالفقاريـمحمدابراهيم مازنيـسكينه گلشني  فاطمه فوقاني  )1دين و زندگي (
  سپيده جاللي  -پرهام نكوطلبانـمحدثه مرآتي   نسترن راستگو )1( زبان انگليسي

  حسين اسدزاده  علي ونكي   مهرداد ملوندي ـ علي مرشد  حسين حاجيلو  )1رياضي (
  سادات هاشمي مهسا  رفيعي داتكيارش سا  ليدا علي اكبري ـ فرد اميرحسين بهروزي  مهرداد محبي  )1شناسي ( زيست

  آتنه اسفندياري  ضمير عليرضا روشن  انزابي ـ بهنام شاهني  ـ امير محمودي بابك اسالمي  كفش حميد زرين )1فيزيك (
  الهه شهبازي  پرست بنيامين خوش  نژاد سيدمحمدحسن معروفي ـ ايمان حسين ـ مقدم زاده محمد حسن  علي علمداري  )1شيمي (

 

  ليدگروه فني و تو
 محيا اصغري  مدير گروه 

 فرددعلي موسويسي  مسئول دفترچه
  مسئول دفترچه: آفرين ساجدي/مدير گروه: اميرحسين رضافر  گروه عمومي

 جالليمحمديمهين علي  آرايي  صفحه
   فريبا رئوفيمسئول دفترچه: /نسبفاطمه رسوليمدير گروه:  گروه مستندسازي

 چي (وقف عام) علمي آموزشي قلمبنياد    حميد محمدي  ناظر چاپ
  دانلود نمائيد. (صفحة مقطع دهم تجربي) توانيد از سايت كانون توجه: دفترچة پاسخ تشريحي را مي

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

  هدقيق 165مدت پاسخگويي:    130تعداد سؤال دهم تجربي:   
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  ها درست معنا شده است؟ واژه ةدر كدام گزينه هم -1

  ب / زبون: دروغگو / منكر: زشتضپوش / قهر: غ ) جولقي: پشمينه1

  خردي / مخذول: خوار ) حاذق: طماع / ندامت: پشيماني / سفاهت: بي2

: بي3   ارزشمند / مندرس: فرسوده ةال: بدانديش / پالس: جامدرنگ / بدسگ ) ارتجاالً

 كار اندام /  الزام: ضرورت / عنود: ستيزه ) تقرير: بيان / تكيده: الغر و باريك4

  اماليي وجود دارد؟ نادرستيدر ابيات زير در مجموع چند  -2

 پس چرا حال دل دگرگون است/  شبيخون است يگر نه زلفش پ«

 عقل در كار عشق مفتون است/  لوب استقصبر در چنگ شوق م

 چون نگريم كه بخت وارون است/  چون ننالم كه تيغ بر فرق است

 اش از حساب بيرون است كشته/  كه به حشر يخون من ريخت قاتل

 داغ و دردي كه از حد افزون است/  عشق ةقسمت من ز كارخان

 »مون استضصاحب صدهزار م/  تو شد يسرا تا فروغي غزل

  چهار تا) 4    سه تا ) 3    تا دو) 2    يكي) 1

  پيشين گروه اسمي در متن زير هست؟  ةچند نوع وابست -3

  »اي، زير پالسي مندرس، جان سپرد و آن همه استعداد و قريحه را با خود به زير خاك برد. از اين مالقات، چند روزي نگذشت كه خسرو در گوشه«

 چهار نوع) 4    سه نوع) 3    دو نوع) 2    يك نوع) 1

  چند بيت از ابيات زير مفعول است؟  ةوستضمير پي -4

 وه كه گر بر سر كوي تو شبي روز كنم / غلغل اندر ملكوت افتد از آه سحرمالف) 

 هاي جهانم كرد آزاد غم عشق تو اي حور پريزاد / ز غمب) 

  چرخ هر سنگ داشت بر من زد / ديگرش سنگ در فالخن نيستج) 

  ل دهان بگيردساقي تو بيا ده ز آن پيش / كم دست اجد) 

  هـ) روزه هرچند كه مهمان عزيز است اي دل / صحبتش موهبتي دان و شدن انعامي 

  چهار تا) 4    سه تا ) 3    دو تا) 2    يكي) 1

   ؟وجود داردشخص  شخص و چند فعل سوم چند فعل دوم ترتيب بهدر ابيات زير  -5

 چنان تيره شد روز روشن ز گرد / تو گفتي كه خورشيد شد الجورد«

  »ور برآمد سراسر خروش / همي كر شدي مردم تيزگوشز كش

 ) يك ـ سه4    ) دو ـ چهار3  ) يك ـ چهار2    ) دو ـ سه1

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

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10بل چند از ق نوعملكرد شما در آزم

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

  )1( فارسي

  دقيقه 10
  ادبيات داستاني

، (طوطي و بقّال، درس آزاد 
  )روسخ

  129تا  110 هاي صفحه 
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   وحشي بافقي، شاعر ابيات زير، كدام بيت را تضمين كرده است؟ - 6

  شستم دوش در كنجي كه سازم / سر كل را به زير فوطه پنهانن«

  ان گشت خنداندر آن ساعت حكيمي در گذر بود / مرا چون ديد زان س

  پريشان حال خود بودم در آن وقت / ز فعل او شدم از سر پريشان

  به من گفتا كه دارويي مرا هست / كز آن دارو سر كل راست درمان

  بيا تا بر سرت پاشم كه رويد / تو را موي سر از خاصيت آن

  اي حرف بزرگان كشيدم از جگر آهي و گفتم / مگر نشنيده

  »رد / در او تخم و عمل ضايع مگردانزمين شوره سنبل بر نيا

  ) بيت هفتم4   ) بيت ششم3 ) بيت پنجم2   ) بيت چهارم1

  كدام دو آرايه در بيت زير هست؟  -7

  »شورش ةريزد نمك از پست چشمي برده دل تا ديدم از دورش / كه گاه خنده مي ز من بادام«

  ) كنايه ـ تلميح1

   ايهامنظير ـ  ) مراعات2

  ) استعاره ـ تشبيه3

  تعليل ) جناس ـ حسن4

  قرابت معنايي دارد؟ » كل اناء يترشّح بما فيه«كدام بيت با عبارت  -8

 دارم ) گرچه افتاد ز زلفش گرهي در كارم / همچنان چشم گشاد از كرمش مي1

 دهد از رخسارم ) به طرب حمل مكن سرخي رويم كه چو جام / خون دل عكس برون مي2

 برد / آه اگر زان كه در اين پرده نباشد بارممطربم از دست برون خواهد  ة) پرد3

 او شد در خواب / كو نسيمي ز عنايت كه كند بيدارم ةبخت به افسان ة) ديد4

  قرابت معنايي بيشتري دارد؟ » بايد ببيني قلمزن چي قلم زده«كدام بيت با عبارت  -9

  نديدي آن زا گليمي بويي هم با تو در گليم است / تو از سيهكه جستي  اي   آن نافه) 1

  آسا رود منزل به منزل جا به جا آفتاب/  نيمن گرد زم اتيو آ هيمن ز من چو سا) 2

  هوي درآيد ز اشك من عمدا هاي نيارم گريستن كه فلك / به هاي )  به هاي3

  و فارغ ز انقالب است آفتاب شياز تشو منيا/  گه الغر و گه فربه است ت،يمه ز نور عار) 4

  ؟نداردها قرابت معنايي  گزينه كدام گزينه با ديگر -10

  ) با بدان كم نشين كه صحبت بد / گرچه پاكي تو را پليد كند1

  اي ابر ناپديد كند آفتابي بدين بزرگي را / لكّه

 ) به ذات خويش اگرچند مرد نيك بود / وليك صحبت بد نيك را تباه كند2

  اه كندكز وي سپيد گردد پوست / چو جفت زاج شود عالمي سيوچنان كه ماز

  ) نادان همه جا با همه كس آميزد / چون غرقه به هر چه ديد دست آويزد3

  نام همراه مباش / كز صحبت ديگدان سياهي خيزد با مردم زشت

  ن وحشت ماآما / از بهر چه بود جنگ و  فرقتبود حق  نبشته) چون زود 4

  ما / ور نيك بديم ياد كن صحبت ما زحمتگر بد بوديم رستي از  
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 و األدقّ في الجواب للتّرجمة ن األصحة عين أو إلي العربي15 -  11( :م(  
 »:!أرجو أنا و أحبتي يهجرني عندما عيشي يمرَّر كَم« - 11

 دارم! اميد من كه حالي در شوند مي جدا من از دوستانم كه گاه آن شود مي تلخ بسيار چه من بر ) زندگي1
 دارم! اميد من كه حالي در شوند مي جدا من از دوستانم كه هنگامي شود مي تلخ ام زندگي ) چقدر2
 اميدوارم! ها آن به من كه كنند در حالي مي تلخ را ام زندگي شدند دور من از كه دوستانم ) چطور3
  اميدوارم! من كه حالي در كنند يم تركم كه دوستاني كنند مي تلخ را ام زندگي ) چقدر4
  !»:ةٍتكلَّم باستخدامِ أصوات معينت الدالفينِكل َّأنّ  ةفي الموسوعات العلمي ديؤَكَّ« - 12

  كنند! ها با به كار بردنِ صدايي مشخص صحبت مي دلفين ةهم كه است شده هاي علمي تأكيد  نامه ) در دانش1
  كنند! ها با به كار بردنِ صداهايي مشخص صحبت مي دلفين ةهم كه دوش ميهاي علمي تأكيد  نامه ) در دانش2
  كنند! ن با هم صحبت ميها با به كار بردن صداهايي معي دلفين ةهم علمي تأكيد دارد كه ةنام دانش) 3
  د!كن با يكديگر صحبت مي نمعيكه دلفين با به كار بردن صداهايي شود  ميهاي علمي تأكيد  نامه ) در دانش4
13 - الصحيح:  نعي   

1 ( :!   كسي را نيافتم! ،ام تشكر كنم دهنده هنگامي كه تصميم گرفتم از نجاتو و لما عزَمت أن أشكرَ منقذي ما وجدت أحداً
2( ما تحت كند! رازهايي كه زير دريا هستند را كشف ميو !: و شگفتي رِسرااألعجائب و المن  ءالما و تَكشف  
3 (عجيباً ألنّ الد دوست انسان در درياهاست! ،!: عجيب نيست، زيرا دلفينرن صديق اإلنسان في البحافيالليس  
  دهد! اش شير مي از حيوانات پستانداري است كه به بچهاو بونة الّتي تُرضع صغارها!: و لّو هو من الحيوانات ال )4
  :الخطأعين  - 14

1لمة بِالمة و الفارسيوا أبياتَهم الممزوجة بِالعربيمع ناميدند! و فارسي ابيات آميخته به عربي !:ع) سخود را ملم  
  ) ال تُجرِّبوا المجرَّب حتّي ال تَحلّ بكُم النّدامة!: آزموده را نيازماييد تا پشيماني بر شما فرود نيايد!2
!: در دوري دوستان عذاب بسياري را ديده است!3   ) قد أَري في بعد األَحبة عذاباً كثيراً
  !هايم مشاهده نكردم در آغاز كار پيشرفتي را در درس!: ياألمر ما شاهدت تقدماً في دروسة ايفي بد) 4
 »:كند! هايم كمك مي من هميشه مرا در درس ةفهميدهمشاگردي بسيار « - 15

!2  ) زميل فهامتي يساعدني في دروسي إلي األبد!1  ) زميلي الفهامة ساعدني في دروسي أبداً
!ا أن) زميلي فهامة يساعد 3 !4    في دروسي دائماً   ) زميلي الفهامة يساعدني في دروسي دائماً
  عين الصحيح في ضبط حركات الحروف: - 16

1! لُ شهدحام عيشي و أنترِّرن 2    ) فَكَم تُمم (جرَّب جرَّبالنَّدامة! الم حلَّت به  
  أساً من الكرامة!ك ه) حتّي يذوقَ من4    !واتلَالخَعينُ الحياةِ في  شتُفَتِّ) و قَد 3
  الكلمات: عن متضاد أالخطعين  - 17

  السالمة! هافي بعدها عذاب في ...قرب: ) 1
  إنَّ مع العسرِ ...! : يسراً) 2
  في القلة! الصدقَةمن عالمات االنسان المؤمن ... الكذب: ) 3
4 ( :   هماً في الحرب و ...!ي سمك القرش دوراً مدؤيالسلمِ
  :الخطأعين  - 18

  !الصفة للّذين ينقذون األخَرين من حادث :المنقَذون) 2  صفة للحيوانات الّتي تُرضع صغارها! :اللَّبونة) 1
  طَلب المساعدة ممن له قدرة علَي المساعدة! :اإلستغاثة) 4  يقال لمن ال ينجح في إمتحانات نهاية السنة! :الرّاسب) 3
  حرف واحد:   دةياالفاعل بز اسمجاء  ما فيهعين  - 19

1( ! !) 2    رب هب لي حكماً و ألحقني بِالصالحينَ   يدافع المومنُونَ عن المظلومينَ
3(  ! !) 4    العالم بِال عملٍ كَالشَّجرِ بِال ثَمرٍ   و يقولُ الكافرُ يا لَيتَني كُنت تُراباً
  »»سبيالً إليههللا علي الناس حج البيت من استطاع «اَن اقول لكم  هدع علي« ؟كم مجروراً بالحرف الجار في العبارة التالية - 20

  ) ستـة4  ) خمسة3  ربعةأ) 2  ) ثالثة1

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

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10بل چند از ق نوعملكرد شما در آزم

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

  )1( زبان قرآن ،عربي
  البِحارِ عجائبه يمن ف اي
التَّلميعِ في األدبِ الفارِسي صناعةُ

درس + اسم الفاعلِ و اسم  متن(
 )ةِالمفعولِ و اسم المبالَغ

  95تا  73هاي  صفحه

  دقيقه 25
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 حيحن الص21 و 22( :في الجواب للترجمة عي( 

21 - »ومخَلَ الّذي هعاًيقَ لَكُم ما في الْأرضِ ج«: 
 !ديآفر تانياست برا نيمز درآنچه را  ةهماست كه  ياو كس )1
 شد!  دهيشما از خاك آفر ياو برا ةليوسبه  زيهمه چ )2
 است! نيكه در زم يموجودات ةهماوست  ةديكه آفر يكس )3
 !ديشما را از خاك آفر ياست كه همگ ياو آن كس )4
   !»:اةيالح قةيحق يعمرهم و توصلوا إل عوايما ض مةيقد عرفوا بأخالقهم الكر نيالّذ« - 22

 !ابندي يدست م يقيحق ينكرده به زندگ عيخود را شناخته و بدان مشهور شدند، عمر را ضا ةميكرها كه اخالق  آن) 1
 !اندافتهيدست  يزندگ قتياند و بر حق اند، عمرشان را تباه نكرده شناخته شده شانمهيبه اخالق كر كه يكسان )2
 !اندافتهيرا در شان يزندگ قتياند و حق نبرده نياز ب ران خود شهره هستند، عمرشا ةميكركه به اخالق  آنان )3
 !ابندي يدرم اًرا واقع يزندگ قتيرا شناختند، عمرشان تلف نشده و حق شيخو ةميكرها كه اخالق  آن )4
 ) ةي: (حسب أحكام نون الوقاحيالصح نيع - 23

! اللما حرُسييو ال  العلم حرُسيي )2    قربني! قفزُي راًيكب ناًيدلف تيرأ )1  أبداً
! يعرِّفننا نفسك حتّ )3 حني بالق )4                 نعرفَكنييبأعمال تف اميإنصد !  حقّاً
 الفعل:  يالجار و المجرور بمعن نيع - 24

 المنضدة! يعل بةيالحق )2    ملوكهم! نيد يالنّاس عل) 1
 بمداراة الناس! كميعل )4    !زةيأمي العز اي نييع يعل )3
: هيإل ريشاُ حول ما الخطأ نيع - 25    بخطٍّ

1 ( تكلَّم ةُعندئذلّام(إسم المبالغة) الع :! !: (الفعل الماضي) واضَعواتَ )2  بشهامةٍ لممن تُعلِّمونَه العل 
!: (إسم الفاعل) لِيأموالَهم في سب نفقونَي المؤمنون )3  )!: (إسم المفعولنِيالمعأنت ترجع من السفرِ في الوقت  )4  اهللاِ

 )  أجب عن األسئلة التالي بدقّة ثم ناسبيبما ) 30- 26اقرأ النّص النّص:  
»مظاهرِن م لةِ وجود(اإلرتباط) بينَ الص ة وجودة و الفارسيالعربي ا لَالعلماء الّذين يرون عمعبدفهؤالء. م باللّغتينِهِي بذي اللّسانينِ فونَعرَي .
نذ عهد من المفردات العربية! فَبما عنده م فتخرُالّذي كان ي» حافظ الشِّيرازي«و » خاقاني«و » عنصري«و » يهرمنوتش«و » سعدي«نهم مفَ

 و الفارسيةاإلمارات  تأسيس ! بعدالعربيِة بغيرِ السلطانِ رِـعن قص مكتوب صدرعيباً أن ي عتبرُمحمود الغزنوي كان ي دهع يإل اشدينَالخلفاء الرّ
ةِ اللّغةِ زدهارِاة، بل  الفارسيشأن اللّغة العربي ما ضعفابه و  ظَاحتُفةٍحال يإل األمرُ! فوصل رتفع مكنٍبينَ لُالفص أصبحهما أمراً غَيرم!«  
    ... يللفراغ: وجود أشعار بالعربية عند الشُّعراء اإليرانيين يدلّ عل الخطأعين  - 26

  أنّ المسلمين ما شاؤوا زوال اللّغة الفارسية! )2  يمكن فصلها! الن وجود صلة قوية بين اللّغتي )1
  أنّ اإليرانيين ما شاهدوا أنّ اللّغة العربية تنافس لغتهم! )4   كثرة وجود المفردات العربية في اللّغة الفارسية! )3
    للفراغ: ذو اللِّسانين هم الّذين ... الخطأعين  - 27

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

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

  م عن استعمال غيرها! تهاهبسبب كر ) 1
  لخوفهم من عدم رعاية القانون في البلد! )2
  إذا كان يكثر هذا األمر يسبب اُفول اللّغة العربية! )3
  ألنّ اللّغة العربية كانت لغة العلم و المؤسسات الحكومية! )4
    :نةيفي المحلّ اإلعرابي للكلمات المع حيالصح نيع - 30

    : مجرور بحرف الجرّسيستأ )2    هؤالء: فاعل) 1
 األمر: فاعل )4    هيإل : مضافةيالفارس )3

 االت آشنا (گواه)ؤس -1عربي، زبان قرآن 
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 ؟كند هايي براي تقويت تقوا پيشنهاد مي قرآن كريم چه راه و آيد آيا رابطة نماز با تقوا يك رابطة مستقيم به حساب مي -31

  و روزه زنما –خير  )1

  نماز و عمل صالح –بله  )2

  عمل صالح و روزه –بله  )3

 نماز و روزه –بله  )4

 كند؟ اي را يادآوري مي رنگ خواهد شد و در سورة عنكبوت، پس از بيان فوايد نماز، خداوند چه نكته بدون رعايت آداب خواندن نماز، چه چيزي كم -32

  مالعانقش الهي در  – زندگي انسانتأثيرات نماز بر  )1

  علم الهي بر اعمال   –) تداوم و كيفيت انجام نماز 2

  نقش الهي در اعمال  –) تداوم و كيفيت انجام نماز 3

  علم الهي بر اعمال  –انسان  زندگي ) تأثيرات نماز بر4

 ؟كدام گزينه از مصاديق تبرج استمعلول چيست و  ،ارزش بيشتر داشتن عفاف در زنان -33

   هاي روشن پوشيدن لباس –زيبايي آراسته است.  نعمتردان به م خداوند زنان را بيش از )1

   هاي نامناسب هايي با عكس پوشيدن لباس –آراسته است.  ييبايز نعمتاز مردان به  شيخداوند زنان را ب) 2

  هاي روشن پوشيدن لباس –خواند.  ) زن كانون عفاف خانواده و همواره ندايي دروني او را به پاكي فرا مي3

  هاي نامناسب هايي با عكس پوشيدن لباس –. خواند يفرا م ياو را به پاك يدرون ييكانون عفاف خانواده و همواره ندا نز) 4

 ترتيب كدام است؟ شود به هاي زير كه در نماز گفته مي بازتاب و نتيجة هريك از عبارت -34

  اهدنا الصراط المستقيم -

  اهللا اكـبر -

  نيغيرالمغضوب عليهم و ال الضّالّ -

اند قرار  خود را در زمرة كساني كه راه را گم كرده –هاي ديگر در نظرمان كوچك خواهد شد.  قدرت –هاي ديگر  توجه نكردن به قدرت )1

  نخواهيم داد.

فته رگها خشم  كه خداوند بر آن خود را در زمرة كساني –در نظرمان كوچك خواهد شد.  گريد يها قدرت –هاي انحرافي دل نبستن  ) به راه2

  قرار نخواهيم داد. 

ها خشم گرفته  خداوند بر آن كه يخود را در زمرة كسان –نخواهيم كرد.  خضوع و خشوعدر مقابل مستكبران  –دل نبستن  يانحراف يها به راه) 3

  داد. ميقرار نخواه

اند قرار  كه راه را گم كرده يزمرة كسان ردخود را  –كرد.  مينخواه خضوع و خشوعدر مقابل مستكبران  – گريد يها توجه نكردن به قدرت) 4

  داد. مينخواه

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

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

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

  )1( و زندگي دين

  هدقيق 10
  قدم در راه

 لتياز نماز و روزه، فض ياري
   يآراستگ

  142تا  120هاي  صفحه
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 كدام است؟  »جنگ با خدا«و  »داري سستي و ضعف دين«ترتيب نشانة  در كالم امام صادق (ع) و مولي الموحدين (ع) به  -35

  عدم رعايت عفاف و آراستگي  –نما پوشيدن  ) لباس نازك و بدن1

  نما پوشيدن  س نازك و بدنابل –) آراستن خود براي جلب توجه ديگران 2

  گرانيجلب توجه د يبراخود آراستن  - دنينما پوش لباس نازك و بدن) 3

  عدم رعايت عفاف و آراستگي – گرانيجلب توجه د يآراستن خود برا) 4

 شود و اين عدم مقبوليت به چه معناست؟ از منظر اهل بيت (ع) كدام عمل سبب عدم مقبوليت نماز و روزه مي  - 36

  شود. مي  باعث بطالن نماز و روزه –ت كردن پدر و مادر حانار )1

  .شود يم  باعث بطالن نماز و روزه  –) غيبت كردن 2

  برد. تأثير نماز را از بين مي – ناراحت كردن پدر و مادر) 3

  برد.  تأثير نماز را از بين مي –) غيبت كردن 4

 روز كدام مورد است؟ نماز در شبانه رمعلول تكرا و است نياز به مقبوليت در چه دوراني بيشتر  -37

  حفظ پاكي و آراستگي در طول روز و باصفا بودن زندگي  – نوجواني )1

  زندگي ساختن  توحفظ خود از هرگونه گناه و آلودگي و با طرا – نوجواني) 2

  يدر طول روز و باصفا بودن زندگ يو آراستگ يحفظ پاك – بزرگسالي) 3

  يزندگ ساختن  توو با طرا يونه گناه و آلودگگرحفظ خود از ه – بزرگسالي) 4

 ة آراستگيزميندر  و ديگر پيشوايانفرمايد و شيوة بيان ايشان  چه مي خود به زنان در مورد آراستگي،اختصاصي   سفارش فلسفةرسول خدا (ص) در مورد  -38

 ؟اي داشت چه ثمره

  دانستند. ق پيشوايان ميالخآراستگي را از امؤمنان  - » امروز ما در شرايط بهتري هستيم.« )1

  .دانستند يم انيشوايرا از اخالق پ يمؤمنان آراستگ - » براي آنان زيباتـر است.«) 2

  مسلمانان اسوة ساير ملل قرار گرفتند. - » امروز ما در شرايط بهتري هستيم.«) 3

  ملل قرار گرفتند. ريمسلمانان اسوة سا -  »است. باتـريآنان ز يبرا«) 4

شود و حكم روزة اين فرد در مسير بازگشـت از   كه شرايط مسافر شرعي را دارد، اگر پيش از ظهر مسافرت كند چه زماني روزة او باطل مي يدار فرد روزه -39

 مسافرت چيست؟

  اگر قبل از ظهر به وطن برسد در هر صورت بايد روزه بگيرد. –فرسخ شرعي مسافت طي كند.  4وقتي بيشتر از ) 1

  تواند روزه بگيرد.  اگر بعد از ظهر به وطن برسد نمي –كند.  يمسافت ط يخ شرعسرف 4از  شتريب يوقت) 2

  .رديروزه بگ دياگر قبل از ظهر به وطن برسد در هر صورت با –زماني كه به حد ترخص برسد. ) 3

  .رديروزه بگ تواند  يظهر به وطن برسد نماگر بعد از  – كه به حد ترخص برسد. يزمان) 4

  بطه با انسان آراسته، آراستگي و فضيلت آن به درستي بيان شده است؟اركدام گزينه در  -40

   آراستگي به معناي بهترين وضع ظاهري و باطني يك انسان است.) 1

  شود. مند مي هر فردي پس از تفكر پيرامون موضوع آراستگي به آن عالقه) 2

 برند. لذت مي ونشيني با ا كنند و از هم مردم جامعه، انسان آراسته را تحسين مي) 3

  كند. داشتن ادب، مهرباني و سخاوت زندگي را پاك و باصفا مي) 4
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                                 دقيقه 15

 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer 
sheet. 

41- You … study harder because you are going to have a difficult exam … Monday. 
1) may – on 2) should – on 3) may – in 4) should – in 

42- Everybody knows that drivers … stop when the traffic lights are red.   
1) can’t 2) may not 3) should 4) must   

43- When passengers travel by plane, there is a legal … to wear a seat belt in the plane.  
1) possibility 2) obligation 3) destination 4) entertainment 

44- In my opinion, he has no … but to be more careful with his money because he lost his job last week. 
1) ceremony 2) choice 3) activity 4) culture 

45- As an English teacher, you need to be completely … with all these teaching strategies. 
1) domestic 2) ancient 3) familiar 4) hospitable 

46-  I personally think that we must try to teach our children to … other people’s beliefs. 
1) respect 2) hurt 3) attract 4) locate 
PART B: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice 
on your answer sheet. 
  More and more young people are suffering from dangerous behavior because of their unusual 
appearance. Fourteen-year-old Alfie Lewis went to hospital after an attack by a group of teenagers 
in his town last week. Alfie is an emo – a young person who wears black clothes and listens to 
certain music – and is a target because of this. He says “I would like people to accept me. Most 
people are fine. But there is a small group of people who don’t like me because I am different.” 
Alfie says that he feels safe at school. However, in the town center, he has recently had trouble with 
a group of teenagers from a different school. He always tells them not to follow him, but they don’t 
listen. Last week, it turned violent. “They started throwing food at me” Alfie says. ‘I asked them to 
leave me alone, but suddenly they attacked me. There were four of them, and I had no chance.’ 
Alfie had a broken nose and two broken ribs and was in hospital for three days. Alfie’s parents are 
afraid. They don’t want him to go into the town center on his own, and they want to move to a 
different town. However, they believe that things will be the same there. His mother says “We need 
everyone to be more patient. That way we can have a better society.” 

47-  Which of the following words is defined in the passage? 
1) patient 2) emo 3) however 4) minority 

48-  Which of the following sentences about Alfie is NOT correct? 
1) Listening to the music 2) Wearing black clothes 
3) Being different  4) Being safe in the town center 

49- Teenagers who attacked Alfie … . 
1) were from a different school 2) were his former friends 
3) were passing the food to him 4) were many people 

50- When a person is patient, s/he … . 
1) accepts whatever people say to him 
2) asks people not to follow what s/he usually does 
3) lets people do things although s/he doesn’t like or understand them 
4) does not pay attention to what people say no matter what may happen for the society 

  )1(زبان انگليسي 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( زبان انگليسيهاي  گويي به سؤال قبل از شروع پاسخ فاًطل

  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 امروز 10د از چن يگذارهدف آزمون قبل10چند از

Traveling the World 
  Pronunciationتا ابتداي 

 
  113تا  97هاي  صفحه
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مهرة قرمز وجود دارد. اگر دو مهره از اين كيسه خارج كنيم، با كدام احتمـال   4مهرة آبي و  3اي  در كيسه - 51

  ؟نيستنداين دو مهره همرنگ 

1 (3
7   2 (4

7   3 (13
21   4 (16

21   

  توان ساخت؟   رقمي زوج مي چند عدد سه 4و  3، 2، 1، 1، 0با ارقام  - 52

1 (30   2 (35   3 (36   4 (33   

به چند طريـق   .كنند سخنراني  هستند، ليال، مريم و سوسن نفر آنها 3كه  نفر 6 قرار است همايش در يك - 53

لزومـاً  نـه  كه سخنراني ليال بعـد از سـخنراني مـريم (    طوري ها را تنظيم كنيم، به توانيم برنامة اين سخنراني مي

  فاصله) باشد؟ نه لزوماً بالنراني سوسن بعد از سخنراني ليال (بالفاصله) و همچنين سخ

1 (60   2 (90   3 (180   4 (120   

از بزرگ توان ساخت به نحوي كه ارقام آن  چند عدد سه رقمي بدون تكرار ارقام مي 5و  4، 3، 2، 1با ارقام  - 54

  ؟ چك به بزرگ چيده شده باشندبه كوچك يا از كو

1 (5   2 (10   3 (15   4 (20   

 1و  2، 3، 4، 5وجود دارد كه شامل اعداد  16عضوي از مجموعه اعداد طبيعي كوچكتر از  10 ةچند زير مجموع - 55

  ؟ نباشد 7و  6د ولي شامل باش

1 (21   2 (35   3 (56   4 (227   

  باشد؟  5 رقم توان ساخت كه حتماً شامل چند عدد چهاررقمي بدون رقم تكراري مي 8و  7، 5، 4، 3، 1با ارقام  - 56

1 (240   2 (120   3 (60   4 (360  

  

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

  دهيد؟توانيد پاسخ صحيح ب 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 30  )1(رياضي 
  

  

شمارش، بدون شمردن / 
  آمار و احتمال

يان تا پا 7و فصل  6فصل 
  گيري شانس احتمال يا اندازه

  151تا  118اي ه صفحه

  محل انجام محاسبات
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اي از متمم  كدام گزينه، زير مجموعه .گيريم را در نظر مي» شدن عدد اول رو«پيشامد  ،در پرتاب يك تاس - 57

  اين پيشامد است؟ 

   3شدن عدد كوچكتر از  ور) 2   3از شدن عدد بزرگتر  ور) 1

  شدن عددي كه نه اول باشد نه مركب ور) 4    شدن عدد زوج ور) 3

سـه رقمـي    عـددي هـا   با سه تا از اين كـارت  شده است. نوشته 5تا  1كارت مختلف اعداد طبيعي  5روي  - 58

  د، كدام است؟ پذير باش بخش 15بر  د ساخته شدهعدايم. احتمال اينكه  ساخته

1 (1
12   2 (1

10   3 (2
15   4 (1

15   

  طبيعي است؟ شده، توان دوم يك عدد  وحاصل ضرب دو عدد ر ،با كدام احتمال .اندازيم دو تاس را با هم مي - 59

1 (2
9   2 (3

5   3 (1
6   4 (1

3  

0/ابر برترتيب  به Bو  A هاي احتمال قبول شدن فردي در آزمون استخدامي شركت - 60 0/و  7 است. اگر  6

0/هاي استخدامي موفق شـود   احتمال اينكه او در حداقل يك از اين آزمون باشـد، احتمـال اينكـه هـم در      8

  كدام است؟  Bپذيرفته شود هم در شركت  Aشركت 

1 (/0 7   2 (/0 6   3 (/0 5   4 (/0 4   

  
موتور مختلـف و دو  حجم  5مدل و  3رنگ (زرد، سبز، سفيد و مشكي)،  4در يك كشور، نوعي اتومبيل در  - 61

 ةشود. چند نوع از اين اتومبيل با رنگ سفيد يا مشكي و با دنـد  نوع دنده (اتوماتيك و غير اتوماتيك) توليد مي

 شود؟ اتوماتيك توليد مي

1 (15  2 (60  3 (120  4 (30 

 سه رقمي، ارقام تكراري وجود دارد؟ طبيعي در چند عدد - 62

1( 504  2( 648  3( 240  4( 252 

...حاصل  - 63    2 4 6 16  است؟ 10!چند برابر 18

1 (6/25  2 (2/51  3 (8/12  4 (4/102  

هاي ساخته شده  چينيم. چه تعداد از كلمه هاي مختلف كنار هم مي را در حالت» جهانگردي«  كلمه روفح - 64

 شوند؟ ختم مي» ي«آغاز و به حرف » ج«با حرف 

1 (!6  2 (!
!

8
6   3 (!8

2  4 (!8
4   

ا تأثير دارد.پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شم - سؤاالت آشنا

  محل انجام محاسبات
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انـدازيم. در ايـن فضـاي     ديگـر مـي   ةاندازيم. اگر رو بيايد يك تاس و اگر پشت بيايد دو سـك  اي را مي سكه - 65

 اي، كدام پيشامد زير تعداد اعضاي كمتري دارد؟ نمونه

  ) تاس عددي اول بيايد.2    سكه رو بيايند.) دقيقاً دو 1

  اول رو بيايد. ة) سك4    ) دقيقاً يك سكه رو بيايد.3

 كند؟ مشخص مي Sاي شكل زير، كدام پيشامد را در فضاي نمونه - 66

1 (C .رخ ندهد  

2 (A وB رخ دهند وليC .رخ ندهد  

3 (A وB وC زمان رخ ندهند. هم  

4 (A ياB رخ دهد وليC .رخ ندهد  

 ايم: صورت زير تعريف كرده اي پرتاب دو تاس، چهار پيشامد به  در فضاي نمونه - 67

A .مجموع دو عدد رو شده اول باشد :  B .هر دو عدد رو شده اول باشد :  

C .هر دو عدد رو شده زوج باشد :  D باشد.   9: مجموع دو عدد رو شده  

  كند؟ كدام گزينه سه پيشامد دو به دو ناسازگار را مشخص مي

1 (B،C وD    2 (A،C وD  3 (A،B وC  4 (A،B وD  

، Kگيريم، براي كـدام مقـدار    در نظر مي Kع دو عدد رو شده را مجمو كنيم. دو تاس را با هم پرتاب مي - 68

 تري وجود دارد؟ احتمال بيش

1 (6  2 (7  3 (8  4 (9 

 صورت زير تعريف كنيم:  بهرا  Bو Aكنيم؛ اگر دو پيشامد سه سكه را همزمان پرتاب مي - 69

A ها به پشت بنشيند. : حداقل يكي از سكه  

B  :اند. هايي باشد كه به پشت نشسته تر از سكه اند بيش هايي كه به رو نشسته تعداد سكه   

Aآنگاه احتمال پيشامد B  كدام است؟  

1 (1
4  2 (3

8  3 (1
2  4 (7

16  

در اين  2ايم. با كدام احتمال، الاقل يك بار رقم  از بين اعداد طبيعي سه رقمي، به تصادف يك عدد برداشته - 70

 عدد ظاهر شده است؟

1 (24/0   2 (25/0  3( 26/0  4 (28/0 

A B

C

S

  محل انجام محاسبات
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 هاي بافتي اين گياه كدام گزينه صحيح است؟ يابي سامانه است. در ارتباط با نحوه سازمان …دهنده  شكل مقابل، نشان - 71

  دهاي چوبي و آبكشي است. اند كه هر دسته داراي آون هاي آوندي، در يك حلقه قرار گرفته در ساقه، دسته - لپه ) ريشه تك1
  هاي آن بيشتر است.هاي حاوي سامانه بافت آونديِ مركز برگ، نسبت به كناره در برگ، قطر استوانه -) ساقه دولپه2

  توانند نيتروژن را به شكل يون آمونيوم جذب كنند. شده، تارهاي كشنده جوان مي در ريشه چوبي -لپه ) ساقه تك3
  دار تشكيل شده است. اليه پارانشيم سبزينه سامانه بافت پوششي معموالً از يكدر برگ،  - ) ريشه دولپه4

 ترين بخش ساقه اصلي (تنه) يك درخت ده ساله، كدام مورد صحيح است؟  در ارتباط با وسيع - 72

  اي است.  پنبه هايي با ديواره چوب ) فاقد ياخته2    ) دو نوع مريستم پسين دارد. 1
  هاي فراوان دارد. هاي پارانشيم و عدسك ) ياخته4  فاقد نقش اصلي است. ) در هدايت شيره خام گياه 3

 …سازند، مي …يون  …هاي موجود در خاك كه با استفاده از نيتروژن  همه باكتري - 73

  واجد توانايي ساخت نيترات نيز هستند. - آمونيوم -) مولكولي جو1
  دگي كنند.صورت آزاد در خاك زنتوانند به مي - نيترات -) مولكولي جو2
  توانند عمل تثبيت نيتروژن را انجام دهند. نمي - آمونياك - ) موجود در مواد آلي3
  شود. وارد تار كشنده مي ،توانايي توليد يوني را دارند كه بدون تغيير - آمونيوم - ) موجود در مواد آلي4

هاي اين گيرد. كدام گزينه در ارتباط با ياخته قرار مي هاي محيطي اي در برابر آسيب با كندن پوست درخت، نوعي كامبيوم از گياهان دولپه - 74
  كند؟ به نكته درستي اشاره مي بخش

  اي شكل دارند. ) در بخشي از گياه كه بافت آوندي به صورت متراكم در مركز قرار گرفته، آرايش دايره1
 ود است.سازد، در مقايسه با آوند آبكش بسيار محد اي كه اين مريستم مي ) مقدار آوند چوبي2

 هاي انسان، هسته درشتي دارند. هايي بنيادي هستند كه برخالف لنفوسيت) ياخته3

  شوند. ايِ ساقه و ريشه تشكيل نمي بافت زمينه  هاي آن، در سامانه) ياخته4
  است؟ نادرست، كدام گزينه »شود بخشي از خاك كه در زيرِ اليه سطحي قرار گرفته و در اثر فرايندي به نام هوازدگي ايجاد مي«در ارتباط با  - 75

  باشند. متفاوت اريبس توانند مي بخش از خاك ني) اندازه ذرات ا1
  .شود يمثبت م يها وني يمانع از شست و شو ي) با داشتن بار منف2
  نيازي به تغييرات متناوب دماي محيط نيست. ) براي ايجاد آن لزوما3ً
  اين بخش از خاك شود.تواند سبب ايجاد  ) هوازدگي فيزيكي و شيميايي مي4

 هاي نشان داده شده در شكل مقابل صحيح است؟ چند مورد در رابطه با ياخته - 76

  شوند. تقسيم مي ها در نوك ساقه و نزديك نوك ريشه قرار دارند و دائماًالف) اين ياخته  
 اي خود باشند.  هاي نازك در ديواره ياختهاي با قسمتتوانند داراي ديوارهب) مي  

  شوند.  ساكاريدي، سبب نفوذ آسان ريشه به خاك مي ج) با ايجاد تركيب پلي  
  شوند.  محافظت   كننده،د) ممكن است توسط بافتي ترشح  

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

روع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از ش هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( شناسي زيستهاي  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 10از چند 

 

  دقيقه 20  )1( شناسيزيست

  

از ياخته تا گياه/جذب و 
  مواد در گياهان انتقال

تا پايان تغذية 7و فصل  6فصل 
  گياهي

   101تا   79هاي  صفحه
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   …اند و اين كودها با كودهاي شيميايي متفاوت …از نظر  …كودهاي  - 77
  . شوند ينم ستيز طيحبه م بيباعث آس - دارا بودن جانداران زنده - يستي) ز1
 شوند.  ميمراه كودهاي ديگر به خاك افزوده به هبرخالف كودهاي زيستي  -زدن به خاك آسيب -) آلي2

 باشند.  شامل بقاياي در حال تجزيه جانداران مي - دارا بودن مواد معدني -) آلي3

  گيرند.  معموالً به تنهايي مورد استفاده قرار مي - سهولت دسترسي و هزينه - ) زيستي4
 كند؟ تكميل مي نادرستيهاي مقابل، چند مورد عبارت زير را به با توجه به شكل - 78

  » … 2ياخته موجود در شكل  … 1ياخته موجود در شكل «  
  شود. در سامانه بافت آوندي يافت مي -الف) همانند  
 نقش استحكامي دارد. -ب) همانند  

  توانايي رشد دارد. -ج) برخالف  
  ) صفر4   3) 3   2) 2   1) 1

 كنند، صحيح است؟مي هاي گياهي شركتياخته وراثتي هايمولكول و هاپروتئين ساختار در كه مهمي عنصر دو جذب ره، درباگزينهكدام  - 79

 كنند.گياهان اين دو عنصر را فقط از خاك جذب مي )1  

 صورت تركيبات يوني، قابل جذب هستند.هر دو عنصر به )2  

 ها مقدار نامحدودي از اين عناصر در دسترس گياه قرار دارد.كدر اغلب خا )3  

  .كنندمي ايجاد هاريشه از تريگسترده كةبيشتر گياهان براي جذب اين دو عنصر، شب )4  
 شوند؟  هايي است كه در بافت آوندي ديده مي چند مورد از موارد زير، مشخصه مشترك همه انواع ياخته - 80

  يم شدن                                                الف) فقدان توانايي تقس  
  جايي نوعي مايع در سراسر گياه  در جابه اصلي ب) نقش  
                       در بدو تشكيلمانند در ساختار ديواره ساكاريدي چسبج) وجود پلي  
  اي هاي متفاوت ليگنين در ديواره ياخته د) وجود شكل  

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

  . نداردوجود  …اي امكان مشاهده  بافت زمينه …هاي  در ياخته - 81
 هاي با فاصله زياد نسبت به يكديگر و داراي توانايي تقسيم شدن ياخته -) پارانشيمي1

 وجود بيش از دو نوع ياخته مستحكم و داراي غشاي دو اليه  - ) اسكلرانشيمي2

  به سطح بيروني اندام نزديك   واجد النهاي  ياخته - ) كالنشيمي3
  اي نازك اندامك حاوي دو نوع رنگيزه و ديواره ياخته -) پارانشيمي4

 … تواندنمي ،كندآن را ترميم مي ،بافت گياهي كه به هنگام زخمي شدن گياه - 82

  دهد. كارهاي متفاوتي مانند ذخيره مواد را انجاملپه،  در ساختار نخستين يك گياه دو) 1
 .وجود نداشته باشد براي آنهاين تنخس ةديوارامكان تشكيل هايي باشد كه  داراي ياخته) 2

  بخشي از هر سه نوع سامانه بافتي را در يك گياه مسن تشكيل دهد.) 3
 ) در فضاي بين روپوست و بافت آوندي مشاهده شود.4

 كند؟ درستي تكميل ميبه هاي زير عبارت را كدام يك از گزينه - 83

  »… قطعاً … در ساختار نخستين هر«  
  ها از هم فاصله گرفته و امكان تبادل گازها فراهم شده است.در مناطقي، ياختهبه گازها  ناپذير نسبت به دليل وجود نوعي بافت نفوذ - دارد تاركشندهاي كه  يشه) ر1
  هاي آوندي چسبيده به روپوست قرار دارند.  برخي از دسته - اي كه كامبيوم آوندساز ندارد ساقه) 2
  هاي آوندي به طور منظم بر روي يك حلقه قرار دارند.  دسته -اي كه پوستك دارد ساقه) 3
 اند. اي شكل تشكيل داده هاي آوندي ساختار ستاره بافت -اي كه روپوست ندارد ريشه) 4
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 كند؟كامل مي نادرستيچند مورد عبارت زير را به - 84

 »…، شود نميپاداكسنده در آن يافت  رنگي باتگياهي كه تركي ةموجود در يك ياخت هاي ديسه يك از هر«  

  كند. هاي ريشه گياه هويج، رنگ نارنجي ايجاد مي در ياختهالف) 
 كند. در ياخته نگهبان روزنه، بخشي از مواد آلي مورد نياز گياه را توليد ميب) 

 كند. شود، ذخيره مي وسيله محلول لوگول شناسايي مي نوعي ماده آلي را كه بهج) 

  ارد.نقش دهنگام كاهش طول روز در فصل پاييز، در تغيير رنگ برگ گياه در د) 
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4  

  بودند. …طور حتم هايي را مشاهده كرد كه بهوسيله ميكروسكوپ ابتدايي خود براي اولين بار ياختهرابرت هوك به - 85

 هاي خود ختههاي ارتباطي پالسمودسم بين يا ) در زمان مشاهده شدن، داراي كانال1

 ديواره  ة) در مراحل ابتدايي تشكيل خود، داراي پروتوپالست دربرگيرند2

 زاي بيروني  ) فاقد توانايي جلوگيري از ورود عوامل بيماري3

 اي در ساختار خود ) واجد ديواره ياخته4

  است؟  نادرستريشه كدام گزينه در رابطه با گياهان داراي شش - 86
 و گل قرار دارد.  ها در آب ) تمام ريشه آن1

 اي دارند.  هاي ويژه ) براي مقابله با كمبود اكسيژن، سازگاري2

  توانند توسط چندين بخش خود با كمبود اكسيژن مقابله كنند.  ) مي3
 رساني كنند. توانند به سطوحي از خود كه درون آب قرار دارند، اكسيژن ) مي4

 كند؟ يطور صحيح تكميل م كدام گزينه، عبارت زير را به - 87

  »…تواند  كننده نشاسته، مي اندامك ذخيره …كننده گلوتن، نوعي اندامك ذخيره«  
  هاي جديد گياه نقش داشته باشد. در رويش و تشكيل بخش -) همانند1
 هاي گياهي، محتويات يكساني داشته باشد.           در همه بافت -) برخالف2

  شغال كند.                همه فضاي دروني ياخته زنده را ا -) برخالف3
 تركيبات رنگي ضدسرطان ذخيره كند.  -) همانند4

  كدام عبارت، صحيح است؟  - 88
  .شوديجذب م اهيتوسط گ  كربناتيصورت ببا حل شدن در آب به دياكسيكربن د ي) مقدار1
 كنند.   ) بيشتر گياهان به كمك فتوسنتز همه مواد مورد نياز خود را توليد مي2

 كنند.  هاي خود، مواد معدني را جذب مي اهان به كمك ريشه) همه گي3

  گيرد.  ) جذب مواد معدني در گياهان فقط از طريق ريشه صورت مي4
   …وجود دارد،  …، هر مريستمي كه در اندام تنها با ساختار نخستينطور طبيعي در يك گياه  به - 89

 شود.  هاي جوانه محافظت مي توسط برگ -) هوايي1

 شود.  توسط بخش انگشتانه مانندي پوشيده مي - ) غيرهوايي2

  نمايد.  شاخه يا برگ جديدي ايجاد نميهيچ با فعاليت خود،  قطعاً -) هوايي3
 فاقد نقش است.  ،هاي بافتي گياههاي مورد نياز براي ساختن سامانه در توليد ياخته - ) غيرهوايي4

 شود. آن محسوب مي … قطعاً جزئي از مواد …بندي اجزاي مختلف خاك،  در دسته  - 90
  يآل -ها جانداران بر سنگ يدهايحاصل از اثر اس ي) اجزا1
  غيرآلي - خاك رس برخالف شن و ماسه) ذرات كوچك 2
 غيرآلي -ها ) ذرات حاصل از هوازدگي شيميايي سنگ3

 آلي   -ها ) عناصر مورد استفاده براي توليد پروتئين4
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اي  حفرة دايرهفاصلة مراكز دو ترتيب از راست به چپ،  بهاگر دماي صفحة فلزي شكل زير را افزايش دهيم،  -91

 كند؟  چگونه تغيير ميها  از يكديگر و مساحت حفره شكل

  افزايش ـ كاهش  )1

  افزايش ـ افزايش ) 2

  ـ افزايش  كاهش )3

  كاهش ـ كاهش )4

/gبا برابر  C20چگالي يك مايع در دماي  -92
cm30  آن چگـالي  ،برسـد  C50بـه  اگر دماي مايع  .است 9

)كند؟  تغيير مي چگونه / )
C

  


3 11 6 10ÍÄI¶  

1( kg/
m343 /kg) 2  يابد.  كاهش مي 2

m343   يابد.  افزايش مي 2

3( 
kg/
m3129 6 /kg )4  يابد.  كاهش مي 

m3129   يابد. افزايش مي 6

Bو  ARهاي  با شعاع توپر دو كرة فلزياگر دماي  -93 AR R بـه يـك انـدازه     و يكنواخـت صـورت   بـه ا ر 2

چند  Aضريب انبساط خطي كرة  .شود مي Bنصف افزايش سطح كرة  Aكرة سطح افزايش  ،دهيم افزايش 

 است؟  Bبرابر ضريب انبساط خطي كرة 

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

0/قطر قاعدة آن  ،دهيم افزايش  C40فلزي را  توپر دماي يك استوانةاگر  -94 يابد. اگر  ش ميدرصد افزاي 02

 دهد.) نميرخ (تغيير حالت ؟ خواهد يافتدرصد افزايش  چند آنحجم  ،افزايش دهيم C120دماي استوانه را 

1( /0 06   2 (/0 18   3( /0 15    4( /0 05   

  

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

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

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از 

 

  دقيقه 35  ) 1فيزيك (
  

  دما و گرما
از ابتداي انبساط  4فصل 

 گرمايي تا پايان تغيير
  هاي ماده التح
  111تا  87اي ه صفحه

محل انجام محاسبات  
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ـ  طور كامل بهبا الكل را با آب و ديگري  را يكي ،C5در دماي  در اختيار داريم. دو ظرف فلزي يكسان -95 ر پ

نسبت حجم الكل ، يپس از رسيدن هر دو مجموعه به تعادل گرماي ،برسد C30. اگر دماي محيط به كنيم مي

 آب لبريز شده كدام است؟  جمح لبريز شده به

( / / ، )
K K K

          3 3 51 1 10 7 10 0 2 10 3 ²H§®و10 JA q±Î  

1( 73
23   2 (79

29   3( 
67
17    4( 61

11   

 C10دمـاي دو ميلـه را   اگـر  است.  cm40 با برابر C20اختالف طول دو ميلة آهني و مسي در دماي  -96

متـر   چنـد ميلـي   ،در اين حالت شود. افزايش طول دو ميله مي cm40 آنهادهيم باز هم اختالف طول  افزايش 

/ترتيب  به SIضريب انبساط طولي آهن و مس در (است؟   51 2 /و  10  51 8  است.)  10

1( /1 44   2 (/  11 44 10   3( /  29 6 10    4( /  19 6 10   

/گرم آب با دماي  400 - 97 C1 ريزيم و  وات مي 840 خروجي با توانبا آن  دما هم را درون يك گرمكن الكتريكي 5

tكنيم. اگر لحظة  گرمكن را روشن مي  نظـر از انبسـاط    با صرف ،را لحظة روشن نمودن گرمكن در نظر بگيريم 0

sگرمكن، سطح آب درون گرمكن در بازة زماني  t s 2 J(cكند؟  چه صورت تغيير مي  به 4 )
kg. C




4200JA  

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

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

، A استوانة ولي شعاع سطح مقطع ،برابر دارند ارتفاعرا در نظر بگيريد كه  Bو  A فلزي دو استوانه توپر -98

A ،3 ة فلزاگر گرماي ويژ .است B استوانة مقطع سطح برابر شعاع 2
باشد و به  B ة فلزبرابر گرماي ويژ 2

چند برابر  A فلز يابد. چگالي افزايش مي به يك اندازهدهيم، دماي آنها  يگرماي يكسانطور يكنواخت  بههر دو 
 ؟است B فلز چگالي

1( 3 2
2   2 (2

3   3( 3    4( 1
3   

اسـت،   C5دماي آن در ظرفي كه  را C15كيلوگرم آب با دماي  10و  C40كيلوگرم آب با دماي  5 -99

شود. ظرفيت گرمايي ظرف، چند كيلوژول بـر   مي C20، دماي آب گرمايي ريزيم و پس از برقراري تعادل مي

Jc(كلوين است؟ 
kg.K

 4200JA  نظر شود.)  از تبادل انرژي با محيط صرفو 

1( 21   2 (18   3( 14    4( 10   

محل انجام محاسبات  
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 نامند.  را ....... و تبديل بخار به مايع را ....... مي بخارتبديل مستقيم جامد به  - 100

  يعانچگالش ـ م )4  تصعيد ـ ميعان  )3  چگالش ـ تبخير ) 2  يد ـ تبخير تصع )1

هـاي زيـر رخ    يك از اتفـاق  كنيم. كدام مقداري نمك با همين دما اضافه مي ،C0 به مقداري يخ در دماي - 101

 است.) و منفي ثابت ،(دماي محيطدهد؟  مي

   .شود ميدر نهايت دماي مخلوط زياد كند و  يخ شروع به ذوب شدن مي )1

  شود. ميو در نهايت دماي مخلوط كم كند  يخ شروع به ذوب شدن مي) 2

  شود.  شود و يخ ذوب نمي مي مخلوط زياددماي  )3

  شود.  ميشود و يخ ذوب  مخلوط زياد ميدماي  )4

 بگيريم تا فقط نيمي از آن يخ بزند؟  C10كيلوگرم آب  2چند كيلوژول گرما از  - 102

F
kJ kJ(c / L )

kg. C kg
 


4 2   JAو336

1( 756   2 (714   3( 420    4( 378   

mبا تندي  C0و دماي  g336قطعه يخي به جرم  - 103
s

درصد  80. اگر شود متوقف مي كرده وبه مانعي برخورد  200

Fشود؟  شود، چند گرم از جرم يخ ذوب مي آنبه مانع صرف ذوب  يخ گرماي حاصل از برخورد
J(L )

kg
 336000  

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

Cبه وسيلة يك گرمكن الكتريكي با توان ثابت، به يك قطعه يخ با دماي  - 104 20  گرمـا  طـور يكنواخـت    بـه

چند ثانيه پس از  ،شود تبديل  C90طور كامل ذوب شده و به آب  ثانيه، قطعه يخ به 45پس از اگر دهيم.  مي

Jcشـود؟ (  درصد از يـخ بـه آب تبـديل مـي     75شروع كار گرمكن، 
kg.K

 2100gÄ،Jc
kg.K

 4200JA  و

F
JL

kg
 336000( 

1( /7 5   2 (15   3( /17 5    4( /22 5   

 كنيم. اگر در پايان تعـادل  يخ و آب در حال تعادل تركيب مي مخلوط را با مقداري C42آلومينيم با دماي گرم  200 - 105

Al( ؟بوده استچند گرم يخ  ةيخ در ظرف باقي بماند، مقدار اولي g75 گرمايي،
Jc

kg.K
 900، F

kJL
kg

 336gÄ  و

 )اتالف انرژي نداريم.

1( 150   2 (/22 5   3( 375    4( /97 5   

محل انجام محاسبات  
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Cو دماي  g50جرم است. اگر يك قطعه يخ به  C0 دماي آب يك استخر بزرگ پر از آب برابر با - 106 40 

، جرم يخ درون استخر چند گـرم خواهـد بـود؟    گرمايي ، پس از رسيدن به تعادلبياندازيمرا درون آب استخر 

 و اتالف انرژي نداريم.)  ي ويژه يخ استبرابر گرما 160گرماي نهان ذوب يخ(

1( 50   2 (75   3( /62 5    4( /12 5   

m3 به اندازة وجود دارد. اگر mدر ظرفي قطعه يخي به جرم  - 107
در ظرف وارد كنيم و  C24 با دماي آب ،2

درصد از يـخ اوليـه در ظـرف     چند ،پس از برقراري تعادل گرمايي ،فقط بين آب و يخ تبادل گرما صورت گيرد

Jcماند؟ ( باقي مي
kg.K

 4200JA و F
kJL
kg

 336( 

1( 55   2 (45   3( 30    4( 70   

 ؟ شود نمي مايعات تبخير سطحي آهنگيك از عوامل زير باعث افزايش  كدام - 108

  سطح آزاد مايع فشار هواي رويافزايش ) 2  افزايش مساحت سطح مايع )1

  مايعباد روي سطح آزاد  وزش افزايش )4    افزايش دماي مايع )3

داخل  دهد و شكل زير، نمودار دماي آب مياتمسفر، گرما  1كن با توان ثابت، به مقداري آب در فشار ثابت مريك گ - 109

Vچند دقيقه است؟ ( tبر حسب زمان است. زمان  گرمكن
kJL
kg

 Jcو  2268
kg.K

 4200JA( 

1( 125   

2 (130   

3( 145    

4( 150   

 تبخير شده و مابقي به يخ تبديل ،گرم از آب20 ،در اثر تبخير سطحي .وجود دارد C0 گرم آب mدرون ظرفي  - 110

Vچندگرم است؟ ( mشود.  مي
kJL
kg

 2268، F
kJL
kg

   )نظر شود. از تبادل گرما با محيط صرف و 336

1( 135   2 (155   3( 120    4 (160   

  

محل انجام محاسبات  
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0/ليتر محلول   ميلي 100براي توليد  - 111 H رموال 02 SO2  ؟ استاكسيد نياز  ديد زير، به چند گرم گاز گوگر شدةنموازنه  هاي مطابق واكنش4

(H , S , O : g.mol )   11 32 16  
SO (g) O (g) SO (g) 2 2 3   
SO (g) H O(l) H SO (aq) 3 2 2 4  

1( /6 4   2( /0 64   3( /1 28   4( /0 128  

 است؟  نادرست زير هاي گزينهكدام يك از  - 112

  گويند.  پذيري مي انحالل ،شود حل مي آبگرم  100كه در دماي معين در  به بيشترين مقدار ماده برحسب گرم )1

  يابد.  مي افزايشبا افزايش دما،  فسفات كلسيمپذيري  پذيري سديم نيترات، انحالل انحالل برخالف) 2

  . است شونده بيش از مقدار انحالل پذيري، در حالل حل شده حلدر محلول فراسيرشده، ) 3

 نيز بيشتر است. يب نمودار بيشتر باشد، تأثير دما بر انحالل پذيري مادة موردنظر هر چه ش ،پذيري با توجه به نمودار انحالل) 4

  كند؟ ارت زير را به درستي كامل ميعبكدام گزينه،  - 113

 .» از آن دارد ……و نقطه جوش  ……گيري  جهت ……در ميدان الكتريكي برخالف مولكول  ……مولكول «

1( CH4 ،NH32  كند، كمتري  ، نمي (HF ،O2كند، بيشتري ، نمي  

3 (H O2 ،CO24  كند، كمتري ، مي (N2 ،COكند، بيشتري ، نمي 

هاي حـل   (جاذبه حالل خالص و حل شونده خالص)  ها در ب رابطه: (ميانگين جاذبهدر آچه تعداد از مواد داده شده  در فرايند انحالل - 114

  ؟است درستـ حالل در محلول)  هشوند

 » ـ استون ـ هگزان ـ سديم كلريد كلريد نقرهول ـ منيزيم سولفات ـ اتان«

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

 است؟  درستكدام گزينه  ،دهد ميرا نشان هاي آب  توسط مولكول اي محلول ماده يوني  كه مراحل تفكيك زيربا توجه به شكل  - 115

  بار مثبت است.  بااي  مربوط به ذره )الف(شكل  )1

Naييون تفكيكتواند نشان دهندة  اين شكل مي) 2 SO2 يوني   معادله تفكيكباشد كه  4

Naصورت  آن به SO (aq) Na (aq) SO (aq)   2
2 4   . است 42

  باشد.  C25ني باريم سولفات در آب در دماي تواند مربوط به تفكيك يو اين شكل مي) 3

 دروژني آب بيشتر بوده است. يدر حل شونده و پيوندهاي ه بي در محلول از ميانگين پيوند يونيدو قط - جاذبه يون ،حين تفكيك يوني اين تركيب ،طور قطع به) 4

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( شيميهاي  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 قبل10چند از 

 

  دقيقه 20  )  1( شيمي
  

  آب، آهنگ زندگي
از ابتداي محلول و  3فصل 

ها تا پايان آيا  شونده مقدار حل
  شوند؟  گازها هم در آب حل مي

  116تا  93هاي  صفحه
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 ؟ درست است زير هاي از عبارت چه تعداد - 116

   جرم مولي استون بيشتر از اتانول است، نقطة جوش اين تركيب از اتانول بيشتر خواهد بود. از آنجا كهالف) 

  متصل است.FوO ،N هاي موادي است كه در مولكول آنها اتم هيدروژن به يكي از اتممولكولي در  ترين نيروي بين قوي يپيوند هيدروژن ب)

  . دهد ك مولكول آب برخالف يك مولكول متان پيوند هيدروژني تشكيل مييپ) 

 تواند وجود داشته باشد.  در هر سه حالت فيزيكي يك ماده مي يپيوند هيدروژن ت)

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

Hدر رابطه با  - 117 O2 ،H S2  وHF ، چند مورد از مطالب زير درست است؟ 

Hجوش  ةالف) نقط O2 تر است. در مقايسه با دو تركيب ديگر باال  

  توانند پيوند هيدروژني تشكيل دهند.  ، مي مولكول ب) هر سه

)آنها داراي گشتاور دوقطبي تركيب هاي هر سه  پ) مولكول )  .بزرگتر از صفرند  

Hهاي  ت) مولكول O2 ،H S2  وHF شود. هاي فيزيكي مايع، مايع و گاز يافت مي ترتيب به حالت دماي اتاق به فشار و در 

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

 ن شده است؟ بيا درستي به كدام گزينه پاسخ هر سه پرسشدر  - 118

  شود؟  ها اغلب از كدام روش استفاده مي الف) در پزشكي براي بيان غلظت محلول

  در آب چگونه است؟  گازهاپذيري ـ دما براي  ب) نمودار انحالل

NaC)درصد جرمي سديم استات  3پ) اگر محلول  H O )2 3 436/شامل  2  ؟ استمحلول چندگرم گرم آب باشد، جرم  5

   450موالريته ـ نزولي ـ ) 2   445درصد جرمي ـ صعودي ـ  )1

  450درصد جرمي ـ نزولي ـ ) 4     445ـ  صعوديموالريته ـ ) 3

0/در  - 119 nXغلظت يون  تركيب يوني، نوعي محلول حاويكيلوگرم از  8  برابر ppm840 هاي تعداد يون و mA  برابر /  2042 14 10 

 است.) g.mol196برابر  X(جرم مولي  ؟د باشدتوان  است. فرمول مولكولي اين تركيب يوني كدام يك از موارد زير مييون 

1( AX   2 (AX2   3 (A X2   4 (AX3  

 با يكديگر برابر است.)  CوA ،Bه شده درست است؟ (جرم مولي از مطالب زير درباره نمودار داد مواردكدام  - 120

، در ميدان الكتريكي نسبت به دو تركيب Aهاي  شدن مولكول گيري و منظم الف) جهت

  تر است.  ديگر محسوس

Aصورت:  ترتيب قدرت نيروهاي بين مولكولي سه تركيب به ب) B C  است.  

   است. از دو مادة ديگر در حالل هگزان بيشتر Cپذيري تركيب  پ) در شرايط يكسان انحالل

  از گشتاور دوقطبي آب كمتر است. Bو  A  دو تركيب ت) گشتاور دوقطبي

 »ب«فقط ) 4  » ت«و » پ«، »الف«) 3  » پ«و » الف«) 2  » ت«و » ب« )1
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C)كدام گزينه درست است؟  - 121 ,H ,O : g.mol )   112 1 16 

  ، نقطه جوش آنها نيز باالتر است. دورة خود در جدول تناوبي هم 15  دار عنصرهاي گروه دروژناز تركيب هي 17دار عنصرهاي گروه  شتر تركيب هيدروژنيبه علت جرم مولي ب )1
  شود.  به حالت گاز تبديل مي تر سخت، در شرايط يكسان، حالل آلي مورد استفاده در تهيه مواد آرايشي، اتانول است كه در مقايسه با حالل الك) 2
  . شود رابري از اتانول و استون را با هم مخلوط كنيم اتانول به عنوان حل شونده در نظر گرفته مياگر جرم ب) 3
 هاي آب خالص و هگزان خالص بيشتر است.  هاي آب و هگزان از ميانگين نيروي جاذبه ميان مولكول نيروي جاذبه ميان مولكول) 4

 اند؟  از مطالب بيان شده زير درست چه تعداد - 122

  است.  NOبيشتر از  CO2پذيري گاز  ل شار يك اتمسفر و در هر دمايي، انحالالف) در ف
  . تر است پذيري آن در آب آشاميدني كم پذيري گاز اكسيژن در آب دريا از انحالل لانحالب) 

  از نوع مولكولي است.  ،يد در هگزان برخالف انحالل سديم كلريد در آب  پ) انحالل
 . ها ناچيز و در حدود صفر است گشتاور دوقطبي اغلب هيدروكربنت) 

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

K)كرومات  ديپذيري پتاسيم  انحالل - 123 Cr O )2 2 0/گـرم اسـت. اگـر     20برابـر   C35در دماي 7 ليتـر محلـول يـك مـوالر پتاسـيم       3

/كرومات با چگالي  دي g.mL11  صورت رسوب تقريباً چند درصد از جرم محلول اوليه به سرد كنيم، C35تا دماي  C90را از دماي  2
 گرم بر مول در نظر بگيريد.)  294كرومات را  آيد؟ (جرم مولي پتاسيم دي در مي

1( /9 4   2 (/6 5   3 (/12 8   4 (/15 2  

 از موارد زير صحيح است؟  دادچه تع - 124

  . مايع است در حالتآب  چگالي چگالي يخ كمتر ازالف) 
  پذيري پتاسيم كلريد در آب بر حسب دما بيشتر است.  سديم كلريد در آب بر حسب دما از شيب نمودار انحالل يپذير ب) شيب نمودار انحالل

  . ها را در خود حل كند ها و الك رنگتواند  استون با وجود اينكه يك تركيب قطبي است اما ميپ) 
 رنگ است.  بنفشمحلول يد در هگزان  كه در حالي ؛استسبزرنگ  يك مادة خالص خودرو ت) بنزين

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

0/اي داراي يون نيترات با درصد جرمي  ري در منطقهاگر آب شه - 125 تـوان   باشد، با استفاده از صافي تصفيه آب آشاميدني، حداكثر مي 01%
مـول يـون نيتـرات را دارد.)     2طور كامل تصفيه كـرد؟ (ايـن صـافي ظرفيـت جـذب حـداكثر        چند ليتر از آب شهري در اين منطقه را به

)N , O : g.mol  114 16، g.mL  چگالي آب) 11

1( 240   2 (1860   3 (200   4 (1240  

هـا از   به استون نسـبت داد؟ (گزينـه  توان  مي ال و چه تعداد رتوان به اتانو ترتيب مي را به زير هاي داده شده در جدول چه تعداد از ويژگي - 126
 راست به چپ بخوانيد). 

  ويژگي تركيب  تركيب آلي
  

  اتانول
  رود. كار مي ها به عنوان حالل در صنعت و آزمايشگاه به - 
  دارد. هاي خود را با مولكول توانايي تشكيل پيوند هيدروژني - 
  گشتاور دوقطبي بزرگتر از صفر دارد. - 
  .است C60نقطه جوش آن كمتر از  - 
  .وجود دارددو جفت الكترون ناپيوندي  در ساختار لوويس آن - 

  

  استون

1( 3 ،4   2 (4 ،3   3 (5 ،3   4 (4 ،4  
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ها زنده  باشد حداقل غلظت گاز اكسيژني كه در آن ماهي C20دماي آب بايد حداكثر ها زنده بمانند،  دان براي اينكه ماهي در يك آبزي - 127

 ؟ توان انجام داد چه اقدامي مي C25ها در دماي  براي نگهداري ماهي و است ppmمانند چند  مي

1( ppm8 - افزايش فشار گاز اكسيژن  

2 (ppm8 -  افزودن مقداري نمك به آب  

3 (ppm8000 - افزايش فشار گاز اكسيژن  

4 (ppm8000 - افزودن مقداري نمك به آب 

 

 درست است؟  گزينهكدام  - 128

  پذيري مربوط به گازي است كه انحالل آن تنها جنبه فيزيكي دارد.  ل در دما و فشار ثابت، بيشترين انحال O2و  CO2 ،NO ،N2در ميان گازهاي  )1

پذيري  انحالل N2پذيري كمتر و نسبت به  انحالل NOشود كه در دما و فشار معين، نسبت به گاز  از واكنش قرص جوشان با آب، گازي توليد مي) 2

  بيشتري در آب دارد. 

  پذيري گازها در آب، با دماي آب رابطه خطي و غيرمستقيم، اما با فشار گاز رابطة خطي و مستقيم دارد.  ل ميزان انحال) 3

 كند.  نمي پذيري گازها در آب تغيير انحالل ترتيب دهيم،چنانچه فشار گاز را افزايش ) 4

 زير همواره درست هستند؟  هاي تعباراز  چه تعداد - 129

شود كه به آن  اي بين ذرات حل شونده و حالل برقرار مي نيروي جاذبه ،تركيباتي مانند سديم كلريد و اتانول در آب  در هنگام انحاللالف) 

  . گويند نيروي جاذبه يون دوقطبي مي

   ها بيشتر است. پذيري اين نمك دار در ادرار آنها از انحالل يمهاي كلس نمك مقدارشوند،  در افرادي كه به تشكيل سنگ كليه دچار ميب) 

  . حالت فيزيكي و تركيب شيميايي در سرتاسر مخلوط استون در هگزان يكسان استپ) 

  . يابد ميزان گاز خروجي هنگام اضافه كردن قرص جوشان به آب افزايش مي ،با افزايش دماي آبت) 

 ) صفر4   2) 3   3 )2   4 )1

گـرم محلـول    95گرم آب است، اگـر   100گرم در  30و  90ترتيب برابر  به C22و  C54پذيري پتاسيم نيترات در دماهاي  انحالل - 130

چند موالر خواهد بود و اگر  به تقريب دست آمده سرد كنيم، غلظت مولي محلول به C22تا دماي  C54را از دماي  KNO3سيرشدة 

شـــود؟  چنـــد گـــرم گـــاز نيتـــروژن توليـــد مـــيبـــه تقريـــب ب توليـــد شـــده را از ظـــرف خـــارج كـــرده و گرمـــا دهـــيم، رســـو

)K , N ,O : g.mol   139 14  )ليتر است. ميلي بربرابر يك گرم  )(چگالي محلول16

KNO (s) K O(s) N (g) O (g)  3 2 2 24 2 2 5 

1( / /2 4 3 7   2 (/ /4 2 2 3   3( / /2 4 2 3   4 (/ /4 2 3 7  


