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  بيان شده است؟ نادرستكدام گزينه، معناي يك يا چند واژه  در - 1

  خوانان/ مصادره: جريمه كردن/ تكلّف: رنج بر خود نهادن ) مقريان: قرآن1
   گور/ نفوس: انسان) هماورد: رقيب/ مدفن: 2
  آميز دربارة كتاب/ بارگي: اسب/ جنود: سپاهيان ) تقريظ: مطلبي ستايش3
  ) كام: نيت/ توش: توانايي تحمل فشار/ توسن: اسب سركش4

  است؟ نادرستكدام گزينه   - 2
  ويژگي داستاني، قهرماني، ملي و خرق عادت دارد. 4هر حماسه آيد و  شود و شاعر، مورخ ملت به شمار مي ) در حماسه، تاريخ و اساطير، خيال و حقيقت به هم آميخته مي1
  اثر مرتضي آويني است كه در مجلة ادبيات داستاني به چاپ رسيده است.» شكن دريادالن صف) «2
  اند. ايت كردهكه مقام معظم رهبري آن را ستوده، اثر چهار بانوي قهرمان جنگ ايران و عراق است كه خاطرات خود را رو» ام من زنده«) كتاب 3
  كند. هايش، منش انقالبي جامعة ايران را وصف مي ه ) سرور اعظم باكوچي معروف به سپيده كاشاني، شاعر معاصر است كه در سرود4

  است؟ نرفتهبه كار » ممال«كدام دو بيت،  در  - 3
  الف) نگه كرد رستم بدان سرفراز / بدان چنگ و يال و ركيب دراز

  رستمي / گر از تخمة نامور نيرميب) من ايدون گمانم كه تو 
  ج) ملك را بود در رفتن حجيبي / نبودش هم به نارفتن شكيبي
  د) بر دل سركشان كشيد كمان / بر صف دشمنان گشاد كمين

  د - ) ج4  ب - ) الف3  ج - ) الف2  د - ) ب1
  بيت ... جز بهمقابل ابيات كامالً درست است،  هاي آرايه  - 4

  تشبيه) -/ تا نشكني ز سنگ مالمت سبوي خويش (استعاره   پاكبازرسي به حلقة رندان  ) كي مي1
  جناس) - گيران قفس را نكهت گلشن بس است / ديدة كنعانيان را بوي پيراهن بس است (تلميح  ) گوشه2
  كنايه) - ) چو آشاميدم آن پيمانه را پاك / درافتادم ز مستي بر سر خاك (مجاز 3
  اغراق) - دگر افتاد (استعاره  زنده كه بر يك / بس كشتة دل) مژگان تو تا تيغ جهانگير برآورد 4

  گزينة ..... يك متمم همراه با دو حرف اضافه به كار رفته است. جز بهها  در همة گزينه  - 5
  ) نباشم بدين محضر اندر گوا / نه هرگز برانديشم از پادشا1
  ) بزد بر كمربند گردآفريد / زره بر برش يك به يك، بردريد2
  شهر اندرون هر كه برنا بدند / چه پيران كه در جنگ دانا بدند) به 3
  همچو خورشيدي دگر  زكيكن ) داشت استادش به زير پرده در / يك4

  است؟ نبردهگويي بهره در كدام گزينه از طنز شاعر  - 6
  ) تهمتن برآشفت و با طوس گفت / كه رهام را جام باده است جفت1
  سرت را كه خواهد گريست؟ ؟ / تن بي) بدو گفت خندان: كه نام تو چيست2
  ) پياده مرا زان فرستاد، طوس / كه تا اسپ بستانم از اشكبوس3
  ) تو قلب سپه را به آيين بدار / من اكنون، پياده، كنم كارزار4

  است؟ نيامده »وابسته«پيش از جملة » پايه«كدام بيت، جملة  در  - 7
  مستي هم حجاب است ) ز هستي درگذر زيرا كه در عشق / نه هستي شور و1
  ) پر كن قدح تا رنگ زرق از خود فروشويم به مي / كز زهد و دلق نيلگون رنگي نديدم رنگ را2
  ) ماييم آن گداي كه سلطان گداي ماست / ما زير دست مهر و فلك زير پاي ماست3
  ) چون از كمند عشق اميد خالص نيست / رغبت بود به كشته شدن پاي بند را4

  سروده شده است؟» شيوة بالغي«اول كدام بيت به  مصراع  - 8
  گردد گردد / نگاهي تا گشايد بال و پر، پروانه مي ) اگر عارض برافروزي، شرر پروانه مي1
  ) سرد مهري بين كه كس بر آتشم آبي نزد / گرچه همچون برق از گرمي سراپا سوختم2
  ام ام در انجمن پيچيده هرود / دود شمع كشت ) گر چه خاموشم ولي آهم به گردون مي3
  ام صد پاره دارم آتشي / شعله را چون گل درون پيرهن پيچيده ة) جاي دل در سين4

  قرابت معنايي دارد؟» سر گرگ بايد هم اول بريد / نه چون گوسفندان مردم دريد«كدام گزينه با بيت  بيت  - 9
  ) چو گربه نوازي، كبوتر برَد / چو فربه كني گرگ، يوسف درد1
  چه سود مرا ز زندگاني / چون از پي سود در زيانم؟ )2
  ) بكش آتش خرد پيش از گزند / كه گيتي بسوزد چو گردد بلند3
  داري گرگان خصومت با شبان باشد ) عجب نبود كه در ايام عدلش گوسفندان را / به جانب4

  است؟ متفاوتكدام بيت با ابيات ديگر  مفهوم  - 10
  همي گرد گيتيش برتاختي ) زمان تا زمان زينش برساختي /1
  ) بشد تيز، رهام با خود و گبر / همي گرد رزم اندر آمد به ابر2
  دشت / زمين شش شد و آسمان گشت هشت ) ز گرد سواران در آن پهن3
  ) عنان را بپيچيد و برخاست گرد / ز بانگش بلرزيد، دشت نبرد 4

دقيقه 15 )1و نگارش (ارسيف
، دبيات انقالب اسالميا

ادبيات حماسي (رستم و 
 )اشكبوس

 101تا  72هاي صفحه
 )1نگارش (

، نوشتة سازي) جانشين1نوشتة ذهني (
  ) سنجش و مقايسه2ذهني (
 97تا  72هاي صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 ، )1فارسي (هاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10خود را بنويسيد: از هر  10گذاري چند از هدف
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 

 براي آزمون امروز 10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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  رجمة:في التَّ حيحعين الص» العظيم!غلَقَ ذلك المضيقَ فَشَكرُوه علي عمله أطَلب الملك منَ النّاسِ أن يأتوا بالحديد و النّحاسِ ف« - 11
  پادشاه از مردم خواست كه با آهن و مس بيايند پس آن تنگه را بست و از او بخاطر كار بزرگش سپاسگزاري كردند!) 1
  كارش كه بزرگ بود سپاسگزاري كردند! به دليلبندد و از او پس آن تنگه را ب مردم از پادشاه خواستند كه آهن و مس بياورد ) 2
  كار بزرگش سپاسگزاري كردند! بخاطراو پادشاه از مردم خواست كه آهن و مس بياورند پس آن تنگه را بست و از ) 3

  سپاسگزاري نمود!  آن كار بزرگ دليل بهپادشاه از مردم خواسته است با آوردن آهن و مس آن تنگه را ببندند پس او از ايشان ) 4
  ين الصحيح في ترجمة العبارات التالية:ع - 12

  آيا ممكن است كه از آن معجزة دريايي استفاده نماييد؟! :من هذه المعجزة البحرية؟! اهل يمكنكُم أن تَستفيدو) 1
  كنند. ميصحرايي راهنمايي همة حيوانات دانشمندان را به خواص پزشكي گياهان  ا العلماء علي الخواص الطبية للنباتات البرّية:كُلّه الحيوانات لّدتَ ) 2
3 (ن منطقة الخَطَر: كانَ للغراب صوتسريعاً ع دبِه الحيوانات حتّي تَبتع به سرعت دور گردند. ركند تا از منطقة خط كالغ صدايي دارد كه به وسيلة آن حيوانات را آگاه مي يحذّر  
  پرست توانسته است كه چشمش را در چندين جهت گوناگون بچرخاند. آفتاب :عينيها في اتّجاهات مختلفةٍ استطاعت أن تُديرَ حرباء قدال) 4

  في الترجمة: الخطأعين  - 13
  دهد! حركت مي جهتيهر  دركند ولي او سرش را  چشم جغد حركت نمي تتَحرَّك عينُ البومةِ ولكنَّها تُحرِّك رأسها في كُلِّ جهةٍ: ال) 1
  شود! نورشان از ماهيان نوراني فرستاده مي ،صدها چراغ رنگي ةِ:يحِ الملَونةِ ينبعثُ ضَوؤُها منَ األسماك المضيئات المصابمئ ) 2
3 (:ورٍ في أعماقِ البِحار و المحيطاتقاطَ صاصونَ التالغو ستطيعها عكس بگيرند! اقيانوسي درياها و هاتوانند در ژرفا غواصان مي ي  

4 (ضيئةِ إلربوماً بِالبكتيريا المشرُ يستَعينُ البن:ما يدنوراني كمك بگيرد!  هاي روزي انسان براي روشن كردن شهرها از باكتري بسا چه نارةِ الم  
  الصحيح حول المفهوم للبيت التالي؟ما هو  - 14

  »پندم چه دهي نخست خود را / محكم كمري ز پند در بند«
1 (قد جا) 2    هعباد اهللا إلي اهللا أنفعهم لعباد أَحب يا ايها النّاسكمءتكم موعظةٌ من رب!  
3 (كملتأمرونَ الناس باأونَ أنفُسبرّ و تَنس  4 ( اللّا وسعهاإف اهللا نفساً كلِّي  

  عين الخطأ في المترادفه و المتضاده: - 15
  زباله = نُفايه) 2    = حاضر  زجاه) 1
  ضياء = النور) 4    عين ينبوع ) 3

  في الحوار: الخطأعين  - 16
  طاق كسري؟ نعم. إنه من اصحاب التبي و اصله من اصفهان هل لك معلومات عن )1
  د الشّهداء (ع) و أصحابِه!سي مرقَدلم يذهبنَ إلي كربالء؟ لزيارة  ) 2
  مظاهر؟ ال، ال أعرفُه كامالً و أظنُّ أنّه من أنصارِ الحسين (ع)! تعرفينَ من هو حبيب بن أ) 3
  حولَ التّاريخ! سائقٌ و لك معلومات كثيرةٌلماذا تتَعجبينَ يا زائرة؟! ألنَّك ) 4

  :عراب الكلمات للعبارة التاليةإفي  الخطأعين  - 17
  »!ار الحطبالحسد يأكلُ الحسنات كما تأكلُ النّ«
  به : مفعولالحطب) 4  : فاعلالنار) 3  : خبريأكلُ ) 2  : فاعلالحسد) 1

: ليس عين الخبر - 18   مضافاً
  سيد القَومِ خادمهم في السفرِ!) 4  !الغُراب يرسلُ أخبار الغابةِ )3  !حرِّكةٍالحرباء ذات عيونٍ متَ ) 2  .ثمرةُ العلمِ إِخالص العملِ) 1

19 - ةالبقي من عرابهايختلف إ تي تحتها خطٌّكلمة الّالن عي:  
  باالكالب األمنَ الشرطيحفظ ) 2    من عباده العلماء اهللاإنّما يخشي ) 1
  زيتا خاصاً الغدةتحتوي ) 4    أن تري في اتّجاهينِ الحرباءتستطيع ) 3

  أن يبنَي للمجهول: اليمكنُعين ما  - 20
1 (غرفتي، ليس هذا مفتاح ني  رجاءةًقَبِ ما ) 2  !ثالثَ مئةٍ و ثالثينَأعطلَ ذوالقرنَينِ هدي  نَ النّاسمعمله! أمام  
3 (م المحكمهنهم!لالفاسدينَ م دالةِ و أصلَحبالع 4  ك (األوضاع ا استقرَّتلم للمسار كالغرب! ل نحو  

دقيقه 15) 1( عربي، زبان قرآن

 »هذا خَلقُ اهللاِ«
 ذوالقَرنَينِ

 + الِفعُل املَجهوُل منت درس 
 66تا  47هاي صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 ، )1( عربيهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10خود را بنويسيد: از هر  10گذاري چند از هدف
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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جهاد در راه خدا در برنامة تمام «و » اطاعت از اهل بيت (ع)«، »گريزد عاشق روشنايي از تاريكي مي«هر يك از مفاهيم  - 21
 باشد؟ كدام يك از آثار محبت به خدا مي، از مصاديق »پيامبران الهي بوده است

 بيزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان  -دوستي با دوستان خدا - دوستي با دوستان خدا )1

  بيزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان  - بيزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان - دوستي با دوستان خدا) 2
  دوستي با دوستان خدا  - بيزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان - با آنانبيزاري از دشمنان خدا و مبارزه ) 3
  بيزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان - دوستي با دوستان خدا - بيزاري از دشمنان خدا و مبارزه با آنان) 4

  اد (ع)، مأنوسان با خدا .......دهد، ....... است و بنابر مناجات امام سج هايي كه آدمي در طول زندگي انجام مي منشأ فعاليت - 22
  غير او را اختيار نكنند.  –فرامين و دستورات خداوند ) 2  غير او را اختيار نكنند.  –هاي او  ها و محبت دلبستگي )1
  نشوند. گردان  اي از او روي لحظه –فرامين و دستورات خداوند ) 4  گردان نشوند.   اي از او روي لحظه –هاي او  ها و محبت دلبستگي )3

  گران ظاهر ناپسند، با ادعاي باطن نيك، بايد به كدام مستند روايي توجه كنند تا رفتار خود را اصالح كنند؟  توجيه - 23
  » كند، او را دوست ندارد. كسي كه از فرمان خدا سرپيچي مي) «2  » قلب انسان حرم خداست؛ در حرم خدا غيرخدا را جا ندهيد.« )1
  »شود. هر كس در روز قيامت با محبوب خود محشور مي) «4  » دارد. دازة چيزي است كه دوست ميارزش هر انساني به ان« )3

  كند؟  هاي پيروي از خود را چه چيزهايي بيان مي اميرالمؤمنين علي (ع)، در يكي از احاديث خود دربارة چگونگي پيروي از ايشان، راه - 24
 ري و كوشش در راه خدا و عفت و درستكاري پرهيزكا )2  ايمان به خدا و عمل صالح و عفت و حيا  )1

  قناعت و كسب علم، كوشش در راه خدا و حيا )4  ايمان به روز جزا و پرهيزكاري و تقوا و عمل صالح  )3
  خواهيم محبت خداوند در دلمان خانه كند، بايد چه كنيم؟  داري كدام است و اگر مي گر دين آغاز - 25

 بايد محبت كساني را كه رنگ و نشاني از او دارند و خداوند محبت و دوستي آنان را به ما توصيه كرده، در دل جاي دهيم.  –دوستي خدا  )1

  بايد محبت كساني را كه رنگ و نشاني از او دارند و خداوند محبت و دوستي آنان را به ما توصيه كرده، در دل جاي دهيم.  –برائت و بيزاري از دشمنان خدا ) 2
  بايد عمل به دستوراتش را كه توسط پيامبران ارسال شده است، سرلوحة كار خود قرار دهيم. –برائت و بيزاري از دشمنان خدا  )3
  بايد عمل به دستوراتش را كه توسط پيامبران ارسال شده است، سرلوحة كار خود قرار دهيم.  –دوستي خدا ) 4

  آورد؟  كند و چه ثمرة ديگري را به بار مي را براي او آسان مي» و اصبرِ علَي ما اَصابك« وجود كدام مؤلفه در زندگي يك انسان، عمل به - 26
  همراهي راه رستگاري با رضايت خداوند -عشق و محبت الهي ) 2  اعطاي زندگي حقيقي به روح بشري  –عشق و محبت الهي  )1
  همراهي راه رستگاري با رضايت خداوند –بستن با خدا عهد ) 4  اعطاي زندگي حقيقي به روح بشري  –عهد بستن با خدا ) 3

  مت بهشت، چيست؟ اصرار و پافشاري دوزخيانِ مست و مغرور در نعمت دنيا در كدام مورد، عاقبتي شوم را براي آنان در قيامت فراهم كرده است و باالترين نع - 27
 رسيدن به مقام رضاي خدا  –ه انجام گناهان كبير) 2  رسيدن به مقام رضاي خدا –تكذيب روز رستاخيز  )1

  نشيني با پيامبران، راستگويان، شهيدان و نيكوكاران هم –انجام گناهان كبيره ) 4  نشيني با پيامبران، راستگويان، شهيدان و نيكوكاران هم –تكذيب روز رستاخيز ) 3
  آيد، كدام است و امام كاظم (ع) در مورد آن چه فرمايشي دارد؟  يكي از آثار عزم قوي كه از پژوهش در وحي الهي به دست مي - 28

1( »كلي ما اَصاباصبِر ع شود. ها و كارها مي گسيختگي تصميم گذشت ايام، آفاتي در پي دارد و موجب از هم« - » و « 

 » شود. ها و كارها مي گسيختگي تصميم گذشت ايام، آفاتي در پي دارد و موجب از هم« -» انَّ ذلك من عزمِ االُمورِ) «2

  » اي است كه با آن خواستار تو شده باشد. دانم كه بهترين توشة مسافر كوي تو عزم و اراده خدايا مي« -» انَّ ذلك من عزمِ االُمورِ) «3
4» (كلي اَصاباصبِر ع اي است كه با آن خواستار تو شده باشد. نم كه بهترين توشة مسافر كوي تو عزم و ارادهدا خدايا مي« -» و«  

  دهند؟  كنند، چه واكنشي نشان مي شوند، يا به خود ستم مي بنابر آيات قرآن، بهشتي كه براي متقيان آماده شده كدام ويژگي را دارد و اين افراد وقتي مرتكب عمل زشتي مي - 29
 برند.  كنند و خشم خود را فرو مي انفاق مي –ل دنيايي آنان است. محصول طبيعي اعما )1

  كنند.  افتند و براي گناهان خود طلب آمرزش مي به ياد خدا مي –محصول طبيعي اعمال دنيايي آنان است.  )2
  برند.  كنند و خشم خود را فرو مي انفاق مي –ها و زمين است.  وسعت آن، آسمان) 3
  كنند.  افتند و براي گناهان خود طلب آمرزش مي به ياد خدا مي –و زمين است.  ها وسعت آن، آسمان )4

داند و از نظر ايشان، اقدامي كه پس از مراقبت، در ثبات قدم در مسير قرب الهي مؤثر است، چه تأثيري بر  ترين انسان را چه كسي مي حضرت علي (ع) زيرك - 30
  عيوب خواهد داشت؟ 

 ها احاطه و جبران آن –كسي كه فراوان به ياد مرگ است و خود را آمادة آن كند  )1

  ها  احاطه و جبران كردن آن –كسي كه از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بكشد ) 2
  ها  واقف شدن و اصالح كردن آن –كسي كه از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بكشد ) 3
    ها  واقف شدن و اصالح كردن آن –به ياد مرگ است و خود را آمادة آن كند كسي كه فراوان ) 4

دقيقه 10 )1( دين و زندگي
 تفكر و انديشه
 فرجام كار
 قدم در راه

آهنگ سفر، دوستي با خدا
 118تا  82هاي صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 ، )1( دين و زندگيهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10خود را بنويسيد: از هر  10گذاري چند از هدف
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف است؟بوده  10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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31- When Alice and her little brother … in the living room, their mother was cooking a delicious food in the 

kitchen. 

1) was playing 2) play 3) were playing  4) are going to play 

32-  My mother told us, “Take care of … while you are crossing the street.” 

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

33- Which sentence is grammatically WRONG? 

1) I clean my room everyday. 

2) Unfortunetly, he didn’t remember to return my book. 

3) She watches television at the moment. 

4) I do not like this new music that is playing now. 

34- In 1942, when the flu was …, doctors helped lots of patients  by using the new medicine, penicillin. 

1) changing into 2) getting around 3) giving up 4) putting out 

35- The teacher’s questions made us wonder if our … in the topic was enough. 

1) patience 2) knowledge 3) detail 4) situation 

36- If you go to any doctor, they will … the importance of daily exercise for your health. 

1) research 2) protect  3) emphasize  4) interview 

37- We can provide you all kinds of information about the problems … in the class. 

1) solved 2) done 3) invented 4) succeeded 

38- Many small birds find their ways by the stars, as has been verified by the … . It’s really wonderful. 

1) difficulties 2) skills 3) experiments 4) plans 

39- Thomas Edison is one of the most … inventors in the history of science. These inventions include the 

phonograph, the film camera, and the electric light bulb. 

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

40- The president … that the most important issue of the government is children’s education. 

1) tries 2) compeletes 3) believes 4) defend 

 

   

 )1زبان انگليسي (

PART A: Grammar and Vocabulary 
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 the correct choice on 
your answer sheet. 

دقيقه 20

The Value of 
Knowledge 

 Writingتا انتهاي 
 93تا  71هاي صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 ، )1( زبان انگليسيهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10خود را بنويسيد: از هر  10گذاري چند از هدف
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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41- Everything is OK, and now we … some workers to repair the wooden bridge. 

1) need 2) are needing 3) needed 4) were needing 

 
Tahereh Saffarzadeh was an Iranian writer, translator and thinker. When other kids were still … (42)… 

outside, she learned reading and … (43)… the Holy Quran. When she was a young student, she worked very 
hard to learn new things. She also wrote poems at that time. She … (44)… her first book while she was still a 
university student. Soon she got interested in translating the Holy Quran and she worked … (45)… hours 
and never … (46)… trying. She published her translation of the Holy Quran in 1380.  

42- 1) played       2) play        3) playing     4) plays 
43- 1) hoping     2) hunting      3) rewriting     4) reciting 
44- 1) published        2) dropped   3) exercised     4) collected 
45- 1) healthy   2) alive  3) useless   4) long 
46- 1) acted   2) cared     3) destroyed       4) quitted 

 

 
 

They are quite a talking point in Italy at the moment, these so called mammoni. Just why is it that Italian 
children leave home so late in life? Many stay with their parents until well into their thirties. Some never 
leave the family nest at all. One reason is the Italian education system. It may seem unbelievable to those of 
you who finished your degree at the age of 21, but most Italian students don’t graduate until their late 
twenties. 

lt is up to their families to support them financially, as the few scholarships granted are given to those 
from large families with lots of brothers and sisters who are also students. Another reason is the bella 
figura, which is still such an important part of Italian life. Roughly translated, this means to create a good 
impression on others. In order to achieve la bella figura it is quite normal for Italian youngsters to be given 
a brand new car at the age of 18, plus a mobile phone, and of course there will be no lack of parental 
handouts for new clothes, shoes, sunglasses and all those other essentials. Naturally this means there is no 
contribution to the housekeeping, even if the child is earning. One 35-year-old teacher, who is my friend, 
very honestly said, “My parents pay the bills and in exchange I’m there for them if they need me. I’m not 
unusual.” 

47- The word “They” in paragraph 1 refers to Italian … . 
1) family patterns 
2) parents who are in their thirties 
3) children leaving home so late in life 
4) young people tending to get a college degree late in life 

48- According to the passage, those Italian students who get financial aid for college education … . 
1) should then support their brothers and sisters 
2) come from large families with talented children 
3) can be hopeful to end their education before the age of 21 
4) are not as great in number as those who go to college without such aid 

49- The passage states that those young people whose families give them cars, mobile phones and so on … . 
1) are not required to help around the house 
2) should begin working as soon as they can 
3) are not likely to live independently until they are 35 
4) are expected to behave well enough to be a model for youngsters in other families 

50- The author refers to a friend of his in paragraph 2 in order to … . 
1) mention an exception 
2) introduce another reason 
3) modify an earlier statement 
4) further support the main point of the same paragraph 

  شاهد (گواه) -)1زبان انگليسي (

PART B: Grammar  
Directions: Question 41 is an incomplete sentence. Beneath the 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 the correct choice on your 
answer sheet. 

PART C: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the 
correct choice on your answer sheet. 

PART D: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the 
correct choice on your answer sheet. 
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b -b+1
2

b

a+6

a2

-2

a

3

-2

-3

-4

2

1

21 43 65

x

y

  
  
  

  

  ؟تابع است لزوماً يك از روابط زير كدام - 51
  تر از خودش را نسبت دهد. عدد اول بزرگهر اي كه به هر عدد طبيعي،  رابطه) 1
|حاصل اي كه به  رابطه) 2 x |، x .را نسبت دهد  
  ش را نسبت دهد.ان، برادردفراي كه به هر  رابطه) 3
  اش را نسبت دهد. گروه خوني ،اي كه به هر فرد رابطه) 4

9شود كه با رابطة  استفاده مي» Fفارنهايت «و » Cگراد  سانتي«گيري دما از واحدهاي  براي اندازه - 52 325F C  اند. اگر دماي يك  وابستهديگر  به يك

  ؟دماي آن برحسب فارنهايت چند درجه زياد خواهد شد ،درجه زياد شود 40گراد  جسم برحسب سانتي
1 (40  2 (72  3 (60  4 (62  

f ،نشان دهيم fRرا با  fو برد  fDرا با  f ةباشد و دامن زيرصورت  به fاگر نمودار تابع  - 53 fD R ؟كدام است  
1 (2 2( , ]   
2 (4 6[ , )   
3 (3 6( , )   
4 (2 6[ , )   
  

23 ةرابط - 54 2 1 2 3 2 4f {( ,m ),( , ),( ,m),( ,m ),(m, )}    به ازاي كدام مقدارm ؟يك تابع است  
   mهيچ مقدار ) 4  2) 3  - 1) 2  - 2) 1

مجموعة كه به هر عدد طبيعي از اي باشد  رابطه Rاگر  - 55 5 6 7 8, , حداقل چند زوج مرتب حذف  Rاز  ،آن عدد را نسبت دهد طبيعي هاي عليه مقسوم ,
  ؟كنيم تا به يك تابع تبديل شود

1 (5  2 (6  3 (7  4 (8  
  ؟كدام است (m) به عنوان تابعي از طول آن (P)تر است. محيط مستطيل  واحد كم 3برابر عرض آن  2طول يك مستطيل از  - 56

1 (6 6P m    2 (3 3P m  3 (3 3P m    4 (3 3
2 2P m    

22yاگر رأس سهمي  - 57 x bx c    2 ةنقط 2( , ) ،22معادلة  هاي حاصل ضرب ريشه باشد 0x bx c    ؟است كدام  
1 (4  2 (3  3 (2  4 (6  

aمقدار  نمايش يك تابع باشد، زيرنمودار  اگر - 58 b ؟تواند باشد كدام مي  
1 (2 -  
2 (1 -  
  صفر) 3
4 (1  

4اگر  - 59 2 6f ( x) f ( ) x   ، گاه  آنf (x) ؟كدام است  
1 (2 1x    2 (2 1x    3 (3x    4 (3x    

24اگر عبارت  - 60 2 1y x (m )x     2همواره مثبت باشد، عبارت 3y x x m    ؟استچگونه  
 مثبت يا صفر يا منفي) 4  مثبت يا صفر) 3  همواره منفي) 2  همواره مثبت) 1

  

 دقيقه 30عادي -)1رياضي (

  ها / تابع ها و نامعادله معادله
از ابتداي سهمي تا  4فصل 

تا  5پايان فصل و فصل 
  و برد توابع پايان دامنه

  108تا  78هاي  صفحه

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

 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از  بدهيد؟ توانيد پاسخ صحيح سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف بوده است؟

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
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 ؟كند نميهاي زير، يك تابع را توصيف  يك از رابطه كدام - 61

  دهد. سوم آن را نسبت مي ريشة ،اي كه به هر عدد حقيقي  طه) راب2  دهد. ي دوم آن را نسبت مي ها ريشه ،ي كه به هر عدد مثبت ا ) رابطه1
  دهد. مكعب آن را نسبت مي ،ي كه به هر عدد حقيقي ا ) رابطه4  دهد. مربع آن را نسبت مي ،اي كه به هر عدد حقيقي  ) رابطه3

 ؟كند نميكدام نمودار يك تابع را مشخص  - 62

  
1 (  2(  3(  4(  
  
  

  شود؟  نمودار زير با حذف حداقل چند نقطه به يك تابع تبديل مي - 63
1( 1  
2( 2  
3( 3  
4( 4  
  

2تابع  - 64 2 23 2 2 5 2f {(m m,m m),( ,n n ),( ,p)}      .حاصل شامل يك زوج مرتب استm n p   كدام است؟ 

1( 2  2( 2  3( 4  4( 4  
29يك تابع  ةدامن - 65 5n  3عضو و برد آن 7n  عضو دارد. چند عدد طبيعي برايn وجود دارد؟  

1 (2  2 (3  3 (4  4 (1  
R ةنشان دهيم، مجموع Dو  Rترتيب با  تابع زير را به ةاگر برد و دامن - 66 D  شامل چند عدد صحيح است؟ 

1( 1  
2( 2    
3( 3  
  صفر )4
  

2تابع  ةاگر دامن - 67 1f (x) x 3 ة، باز[ , )  1تابع  ةو دامن 33g(x) x  3 ةباز( , ]  باشد، اجتماع برد توابعf  وg  كدام است؟   

1(   2(   3( 5{ }  4( 4 5( , )  

2صورت  به fتابع  - 68 21 2 1 1 2 1f {( , ) , (m , ) , ( , m m) , (m , m )}    مفروض است. كدام زوج مرتب عضو تابعf ؟ نيست   

1( 2 1( , )  2( 1 2( , )  3( 2 1( , )  4( 1 2( , )  

2yةنمودار سهمي به معادل - 69 ax bx c   محور ،x1هاي ها را با طول و محور  3وy رأس اين سهمي از  ةكند. فاصل قطع مي 6ها را با عرض
  ها كدام است؟ xمحور

1 (8  2 (10  3 (12  4 (14  
متر سيم مصرف كرده است. حدود تغييرات اندازة طول  140، جهت كاشت سبزيجات، xطول  يك باغبان براي محصور كردن يك زمين مستطيل شكل به - 70

  تر مساوي عرض آن است.) (طول مستطيل بزرگ مترمربع گردد؟ 825تر يا مساوي  اين زمين چقدر باشد تا مساحت زمين، بيش
1 (25 70x   2 (10 35x   3 (15 55x   4 (35 55x   

 

 سؤالي 20 يا 10 هاي بستهها، مربوط به هر مبحث در كنار آن درج شده است. منظور از پيمانههايپيمانهها، تعدادامسال در برنامة راهبردي آزمون
  وجود دارد.هاي آبيكتاباست كه براي هر مبحث در

 شاهد (گواه)/ (عادي) -)1رياضي (

y

x

1

-2 -1

2 3

4

2

1

-3-4
-1

-2

-3

y

x

-1

1

-1 1

1

2

3

5

7

1

2

3

5
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1

2

3

1

2

3

1
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b -b+1
2

b

a+6

a2

-2

a

3

  
  تابع است؟ لزوماً يك از روابط زير كدام - 71

  تر از خودش را نسبت دهد. عدد اول بزرگهر اي كه به هر عدد طبيعي،  ) رابطه1

| حاصلاي كه به  ) رابطه2 x |، x .را نسبت دهد  

  ش را نسبت دهد.ان، برادرداي كه به هر فر ) رابطه3

  اش را نسبت دهد. گروه خوني ،اي كه به هر فرد ) رابطه4

23 ةرابط - 72 2 1 2 3 2 4f {( ,m ),( , ),( ,m),( ,m ),(m, )}    به ازاي كدام مقدارm يك تابع است؟  

   mار ) هيچ مقد4  2) 3  - 1) 2  - 2) 1

2y، عبارت mبه ازاي چه مقاديري از  - 73 x x m   ؟همواره مثبت است  

1 (1
4m    2 (1

4m   3 (1
4m     4 (1

4m     

مجموعة كه به هر عدد طبيعي از اي باشد  رابطه Rاگر  - 74 5 6 7 8, , حداقل چند زوج مرتب حذف  Rاز  ،آن عدد را نسبت دهد طبيعي هاي عليه مقسوم ,

  كنيم تا به يك تابع تبديل شود؟

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

عبارت  - 75
2

2
1 4

6 9
(x )(x )

x x

 

 
  ؟دهد تغيير عالمت مي ة زير،در كدام باز 

1 (1 2( , )   2 (3 1( , )   3 (2 1( , )    4 (2 3( , )   

1 ةمجموعه جواب نامعادل - 76 2 0(| x | )(| x | )   ؟كدام است  

1 (2 1x     2 (1 1x    3 (2 2x     4 (0 1x    

22yاگر رأس سهمي  - 77 x bx c    2 ةنقط 2( , ) ،22معادلة  هاي حاصل ضرب ريشه باشد 0x bx c    است؟ كدام  

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

3xخط  - 78   21سهمي 2 2y (k )x kx    ؟ترين مقدار اين سهمي كدام است كم .كند را در رأس سهمي قطع مي  

1 (5/2-  2 (3 - 3 (5/3-  4 (4 -  

aمقدار  نمايش يك تابع باشد، زيرنمودار  اگر - 79 b  تواند باشد؟ ميكدام  

1 (2 -  

2 (1 -  

  ) صفر3

4 (1  

24اگر عبارت  - 80 2 1y x (m )x     2همواره مثبت باشد، عبارت 3y x x m   چگونه است؟  

 ) مثبت يا صفر يا منفي4  ) مثبت يا صفر3 ) همواره منفي2  ) همواره مثبت1

 دقيقه 30 موازي - )1رياضي (

  ها / تابع ها و نامعادله معادله
از ابتداي سهمي تا  4فصل 

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

  100تا  78هاي  صفحه

 تر هستند. ها عقبآزمونآموزاني كه از برنامةاي ويژة دانشهسؤال
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 ؟كند نميهاي زير، يك تابع را توصيف  يك از رابطه كدام - 81

  دهد. سوم آن را نسبت مي ريشة ،اي كه به هر عدد حقيقي  طه) راب2  دهد. ي دوم آن را نسبت مي ها ريشه ،ي كه به هر عدد مثبت ا ) رابطه1

  دهد. مكعب آن را نسبت مي ،ي كه به هر عدد حقيقي ا ) رابطه4  دهد. مربع آن را نسبت مي ،كه به هر عدد حقيقياي   ) رابطه3

 ؟كند نميكدام نمودار يك تابع را مشخص  - 82

  

1 (  2(  3(  4(  

  

  ؟تواند باشد ميسهمي شكل زير، كدام  ضابطة - 83

1 ( 2 3 5y x x    

2( 2 4 5y x x    

3 (2 4 5y x x     

4 (2 4 5y x x     

2تابع  - 84 2 23 2 2 5 2f {(m m,m m),( ,n n ),( ,p)}     .حاصل شامل يك زوج مرتب است m n p   كدام است؟ 

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

4 اگر مجموعه جواب نامعادلة - 85 1 3 1 5x x x a     4 بازة 2[ , )   باشد، مقدارa كدام است؟  

1( 6 -  2 (7 -  3 (6  4( 7  

2صورت  به fتابع  - 86 21 2 1 1 2 1f {( , ) , (m , ) , ( , m m) , (m , m )}    مفروض است. كدام زوج مرتب عضو تابعf ؟ نيست   

1( 2 1( , )  2( 1 2( , )  3( 2 1( , )  4( 1 2( , )  

1 مجموعه جواب نامعادلة - 87 1 32
x 

   ؟نيستشامل چند عدد صحيح 

1 (11  2 (12  3 (13  4 (10  

2درجه دوم معادلة ،aبه ازاي كدام مقادير  - 88 32 02x ax a    حقيقي متمايز است؟ داراي دو ريشة   

1 (6a   2ياa   2(4a   3ياa  3(2 6a   4(3 4a   

متر سيم مصرف كرده است. حدود تغييرات اندازة طول  140، جهت كاشت سبزيجات، xطول  يك باغبان براي محصور كردن يك زمين مستطيل شكل به - 89

  تر مساوي عرض آن است.) (طول مستطيل بزرگ مترمربع گردد؟ 825تر يا مساوي  ساحت زمين، بيشاين زمين چقدر باشد تا م

1 (25 70x   2 (10 35x   3 (15 55x   4 (35 55x   

2yنمودار سهمي به معادلة - 90 ax bx c   محور ،x1هاي ها را با طول و محور  3وy كند. فاصلة رأس اين سهمي از  قطع مي 6ها را با عرض

  ها كدام است؟ xمحور

1 (8  2 (10  3 (12  4 (14 

شاهد (گواه)/ (موازي) -)1رياضي (

5

-1 x

y

1

2

3

5

7

1

2

3

5

6

1

2

3

1

2

3

1

2

3

5
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TB C

K
H

A

BA

CD

E

  
  
  
  
  
  

  در . . . ضلعي محدب، تعداد قطرها با تعداد اضالع برابر است. - 91
1 (8  2 (7  3 (6  4 (5  

ABاگر  زيردر شكل  - 92 ACگاه حاصل  ، آنTH TK  برابر با طول كدام جزء مثلث هموارهABC ؟است  
   ACميانة وارد بر  )1
   Cساز داخلي زاوية  نيم) 2
   ABارتفاع وارد بر ) 3
   BC ارتفاع وارد بر )4
  

  :اين چهار ضلعي محدب لزوماً .يك مستطيل حاصل شده است ،هاي يك چهارضلعي محدب هاي ضلع از به هم وصل كردن متوالي وسط - 93
  قطرهاي عمود بر هم دارد.) 4  قطرهاي برابر دارد.) 3  االضالع است. ي متواز) 2  لوزي است.) 1

A)ˆ90ةالزاوي در مثلث قائم - 94 )ABC ةساز زاوي نيم  بين ة، زاويÂ 20وارد بر وتر  ةو ميان .مثلث  ةترين زاوي كوچك اندازة استABC كدام است؟  
1 (30    2(25  3 (35  4 (20  

2DEعمود است. اگر  CDبر  ECلوزي و  ABCDرو  در شكل روبه - 95 AC، ؟گاه زاوية حادة اين لوزي چند درجه است آن  
1 (30  
2 (45  
3 (60  
4 (75  
  

  ؟است. مساحت اين ذوزنقه كدام است 12و  3ها  الزاويه قطرها بر هم عمودند و طول قاعده قائم ةدر يك ذوزنق - 96
1 (30  2 (45  3 (60  4 (75  

  ؟چه كسري از مساحت ذوزنقه است ABMاست. مساحت مثلث  ADوسط  Mدر شكل مقابل  - 97

1 (1
12   

2 (1
9   

3 (1
6   

4 (1
8   

3به مساحت  ABC االضالع درون مثلث متساوي Mنقطة  - 98 3ترتيب  به ACو  ABاز اضالع  Mقرار دارد. اگر فاصلة نقطة  3
3و  2

باشد،  4
  ؟كدام است BCفاصلة آن از ضلع 

1 (3
4   2 (1   3 (5

4   4 (3
2   

3ABوسط  Mرو  در شكل روبه - 99   وN  4وسطAC   است. اگر زاويةA  قائمه باشد، فاصلةO  ازBC ؟كدام است  
1 (4/0  
2 (6/0  
3 (8/0  
4 (1  
  

4AMزاوية بين دو ميانة  ABCدر مثلث  - 100   8وBN  ،60  است. طول ضلعAC ؟كدام است  

1 (16
3   2 (6  3 (20

3   4 (8   

دقيقه 15 ) 1هندسه (

 ها چندضلعي
ها و  از ابتداي چندضلعي

ها تا پايان  هايي از آن ويژگي
 كاربردهايي از مساحت

 69تا  53هاي صفحه

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

 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از  بدهيد؟توانيد پاسخ صحيح سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف بوده است؟

 

 براي آزمون امروز 10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

A B

D C

M

2

6

CB

NM

A

O
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m

�

2m

�

m

2�

(A) (B) C)(

R R

  
 
 

  
  است؟ نادرستكدام گزينه دربارة دماپا (ترموستات)  - 101

  ) اساس كار آن، انبساط گرمايي متفاوت فلزات است. 1
  شود.  جريان با استفاده از حسگرهاي گرمايي انجام مي شدن ) در آن قطع و وصل2
  ) يك نوع دماسنج نواري دوفلزه است. 3
  دهد.   شدن، تيغة با ضريب انبساط بيشتر، كمان خارجي آن را تشكيل مي ) در هنگام گرم4

  است. دماي اين جسم برحسب درجة فارنهايت كدام است؟  C050دماي جسمي  - 102
1 (59  2 (122 3 (58  4 (82  

درجة سلسيوس افزايش  100يابد. اگر دماي آن را مجدداً به اندازة  درصد افزايش مي 5/0درجة سلسيوس افزايش دما،  100طول يك ميلة فلزي در اثر  - 103
  چند درصد خواهد بود؟ در حالت جديد دهيم، افزايش طول آن

  توان اظهارنظر قطعي كرد. ) نمي4  درصد 5/0تر از  ) كم3 درصد 5/0تر از  ) بيش2  درصد 5/0) 1
10آب از  چه دماي چنان - 104 C  0به C كاهش يابد، چگالي آن چگونه تغيير خواهد كرد؟  

  يابد.  ) دائماً كاهش مي2    يابد. ) دائماً افزايش مي1
  يابد. ) ابتدا كاهش و سپس افزايش مي4  يابد. ) ابتدا افزايش و سپس كاهش مي3

متر مكعب شود؟ (ضريب انبساط  سانتي 8006كيلوگرم، چند كيلوژول گرما بدهيم تا حجم آن  20متر و جرم  سانتي 20به يك مكعب فلزي توپر به ضلع  - 105
5 برابر جسم طولي 110 ( )

K
  وc J / kg C 400  .است(  

1 (600  2 (100 3 (300  4 (200  
10در دماي  Rط يك صفحة فلزي، دو دايره به شعاع مطابق شكل زير، در وس - 106 C 100كنيم. در اثر افزايش دما تا  جدا مي Cبه ترتيب از راست به چپ ، 

  كند؟ فاصلة بين دو دايره و چگالي صفحة فلزي چگونه تغيير مي
  كاهش - ) كاهش1
  كاهش - ) افزايش2
  افزايش - ) افزايش3
  ثابت - ) كاهش4

1، خروجيشده به توان  در يك پمپ الكتريكي، نسبت توان تلف - 107
  باشد. بازدة اين پمپ الكتريكي چند درصد است؟ مي 4

1 (25  2 (75 3 (20  4 (80  
متر، در راستاي قائم  10كيلوگرم را به اندازة  36اي به جرم  كشد تا اين باالبر، جعبه است. چند ثانيه طول مي 60% وات و بازدة آن  300اي  بر ساده توان باال - 108

10با تندي ثابت باال ببرد؟  N
(g )

kg
   

1 (5  2 (10 3 (20  4 (30  
mتندي خود را از  ثانيه، 4دت براي سبقت گرفتن از يك كاميون، در م ،800kgاتومبيلي به جرم  - 109

s
mبه  5

s
دهد. توان متوسط اين  افزايش مي 20

1بخار كدام است؟  اتومبيل با ناديده گرفتن نيروهاي مقاوم برحسب اسب 750( hp W)   
1 (30  2 (40 3 (50  4 (60  

100گلوله را به  هر سه هاي مساوي در اختيار داريم. دماي فوالدي، مسي و آلومينيمي با جرم گلولة سه - 110 C و سپس روي يك ورقة پارافين قرار  يمرسان مي
450(تري ذوب خواهد كرد؟  پارافين بيش مقدار دهيم. كدام گلوله مي 390 900J J J

c ,c ,c
kg.K kg.K kg.K

  j¯¼Î u¶ ´Ã¹Ã¶¼²A  نداريم.)و اتالف انرژي  
  يمس) 2    يآلومينيم) 1
  كنند. ذوب مي پارافين هر سه گلوله مقدار يكساني) 4    يفوالد) 3

باشد، از تركيب كدام  لها مطابق شك دماي مايعچه جرم و  ايم. چنان از يك نوع مايع ريختهمقادير مختلفي  Cو  A ،Bهاي  ، در ظرفزير مطابق شكل - 111
  (اتالف انرژي نداريم.) شود؟ تري حاصل مي دماي تعادل بيش ،دو ظرف

1 (A  وB   
2 (A  وC   
3 (B  وC   
  هر سه تركيب يك دماي تعادل دارند) 4

 درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هرهدف عادي - )1فيزيك (
 ، )1فيزيك (هاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10خود را بنويسيد: از هر  10گذاري چند از هدف
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟بوده است؟ هدف 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

دقيقه 35
 كار، انرژي و توان/ دما و گرما

از ابتداي كار و انرژي دروني  3فصل 
  گرماتا پايان  4تا پايان فصل و فصل 

 102تا  71هاي صفحه
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2m

A

B C

v
1

3/5m

�

�

-2�

A

B

Q

ي، دماي آب به پس از برقراري تعادل گرماي .كنيم مخلوط مي ،سلسيوس ةدرج 50 با دماي گرم آب 200درجة سلسيوس را با  20 با دمايب آگرم  100 - 112
  (اتالف انرژي نداريم.)رسد؟ چند درجة سلسيوس مي

1 (30  2 (40 3 (9/26  4 (6/31  
وات است. زمان مورد نياز  220كن داراي برچسب  گرم اين شود. يك فنجان قهوه استفاده مي تهية آب براي 110g جوشاندنكن الكتريكي براي  از يك گرم - 113

20ب از آكه دماي  براي اين C  4200(به نقطة جوش در فشار يك اتمسفر برسد، چند ثانيه است؟ J
c

kg C
JA   نداريم انرژيو اتالف.(  

1 (168  2 (336 3 (616  4 (717  
 ،باشد Bبرابر جرم جسم  A ،2جرم جسم اگر  .دهد را نشان مي ها ي داده شده به آنبرحسب گرما Bو  Aنمودار شكل زير تغيير دماي دو جسم  - 114

  است؟ كدام B جسم به گرماي ويژة A جسم ةنسبت گرماي ويژ
1 (6   

2 (1
6   

3 (3
2   

4 (1
3   

تر چند كيلوژول  برقراري تعادل گرمايي، آب گرمبراي  .كنيم سلسيوس مخلوط مي ةدرج 60گرم آب  180 سلسيوس را با درجة 11گرم آب  240مقدار  - 115

4200( ؟دهد ميگرما از دست  J
c

kg C
JA  (.و اتالف انرژي نداريم  

1 (168/21  2 (192/34 3 (316/8  4 (552/69  

840ظرفيت گرمايي  با 500gدر ظرفي به جرم  - 116 J

C
10و دماي   C،  600مقدارg 20 با دماي آب C 2 به جرم و يك گلولهkg  50با دماي C 

420 خواهد بود؟دماي تعادل چند درجة سلسيوس  ،گرمايي انرژي نظر از اتالف دازيم. با صرفان مي J
c )

kg C
¾²¼±¬   4200و J

(c
kg C

JA    

1 (12  2 (48 3 (36  4 (24  
درجه نشان دهد،  20دهد. اگر اين دماسنج دماي جسمي را  درجه نشان مي 190درجه و نقطة جوش آن را  - 10يك دماسنج ساختگي، نقطة ذوب يخ را  - 117

  دهد؟ اي دماي آن را چند درجة سلسيوس نشان مي دماسنج جيوه
1 (15   2 (16  3 (10   4 (5   

20مايع در دماي  349cmمقدار  ،350cmدرون ظرفي به حجم  - 118 C  70وجود دارد. اگر دماي اين مجموعه را به C متر مكعب از  برسانيم، چند سانتي
)شود؟  مايع درون ظرف، به بيرون سرريز مي K K )        3 1 5 11 10 1 10ÍÄI¶ ýoË»   

  ) صفر4  375/1) 3 375/2) 2  2/1) 1
به  2vبا تندي  ABكند و مماس بر مسير بدون اصطكاك  شروع به حركت مي Aاز نقطة  1vو با تندي اولية  1kgاي به جرم  مطابق شكل زير، گلوله - 119

باشد،  نيوتون BC ،7ة نيروي اصطكاك در مسير ايستد. اگر متوسط انداز مي Cمتر در مسير افقي، در نقطة  5/3رسد و پس از طي مسافت  مي Bنقطة 

2نسبت 
1

v

v
210mكدام است؟  

(g )
s

   

1 (49
9   

2 (3
7   

3 (1   

4 (7
3   

34و چگالي  10cmتوپر فلزي به قطر  ةكريك  - 120 g

cm
10/را از ارتفاع   12 تنديبا  ،سطح زمينمتري  6 m

s
كنيم. اگر در لحظة  به سمت زمين پرتاب مي 

16آن به  تندي ،به سطح زمين رسيدن جسم m

s
و دماي جسم را به اندازة  شدن جسم شده شده صرف گرم درصد انرژي تلف 60كه  با فرض اين ،برسد 

0 25/ C ظرفيت گرمايي جسم چند ه باشدباال برد ،J

C
10 است؟  N

g )
kg

 3 و(    

1 (120  2 (240 3 (960  4 (1920  
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R R

 
  ؟است نادرستكدام گزينه دربارة دماپا (ترموستات)  - 121

  انبساط گرمايي متفاوت فلزات است.  ،اساس كار آن) 1
  شود.  جريان با استفاده از حسگرهاي گرمايي انجام مي شدن در آن قطع و وصل) 2
  يك نوع دماسنج نواري دوفلزه است. ) 3
  دهد.   كمان خارجي آن را تشكيل مي ،با ضريب انبساط بيشتر ةشدن، تيغ گرمدر هنگام ) 4

  فارنهايت كدام است؟  درجة است. دماي اين جسم برحسب C050دماي جسمي  - 122
1 (59  2 (122 3 (58  4 (82  

  يابد؟ افزايش يابد، حجم كره چند درصد افزايش مي شعاع اوليه درصد 1/0فلزي  ةشعاع يك كر ،اگر با تغيير دما - 123
1 (1/0  2 (10 3 (3/0  4 (3  

افزايش سلسيوس  ةدرج 100 ةبه انداز مجدداًآن را دماي اگر يابد.  افزايش ميدرصد  5/0 افزايش دما، سلسيوسدرجة  100طول يك ميلة فلزي در اثر  - 124
  چند درصد خواهد بود؟ در حالت جديد نآافزايش طول  ،دهيم

  توان اظهارنظر قطعي كرد. نمي) 4  درصد 5/0تر از  كم) 3 درصد 5/0تر از  بيش) 2  درصد 5/0) 1
10چه دماي آب از  چنان - 125 C 0 به C كاهش يابد، چگالي آن چگونه تغيير خواهد كرد؟  

  يابد.  مي دائماً كاهش) 2    يابد. مي دائماً افزايش) 1
  يابد. مي ابتدا كاهش و سپس افزايش) 4  يابد. مي ابتدا افزايش و سپس كاهش) 3

10چه حداقل دماي اين منطقه  متر استفاده شده است. چنان 20هاي بتني به طول  براي ساختن يك بزرگراه طبقاتي در يك منطقه، از قطعه - 126 C  و
40حداكثر دماي آن  C ها در نظر بگيريم تا بتن تاب برندارد؟  متر فاصله ميان قطعه چند ميلي حداقل باشد، بايد( K )    6 114 10·¼TM   

1 (14  2 (2/4 3 (8/16  4 (4/8  
60چه دماي يك استوانة فلزي از  چنان - 127 C  105به C  0افزايش يابد، چگالي آن كند. ضريب انبساط سطحي اين فلز چند واحد  درصد تغيير مي /27

SI ؟است  
1 (52 10  2 (53 10 3 (54 10  4 (51 5 10/    

10در دماي  Rبه شعاع دو دايره  ،فلزي ةدر وسط يك صفح ،طابق شكل زيرم - 128 C 100در اثر افزايش دما تا  .كنيم جدا مي C، به ترتيب از راست به چپ 
  كند؟ فلزي چگونه تغيير مي ةبين دو دايره و چگالي صفح ةفاصل

  كاهش - كاهش) 1
  كاهش - افزايش) 2
  افزايش - افزايش) 3
  ثابت - كاهش) 4

كار مفيد انجام  56kJانرژي،  80kJبا مصرف  ثانيهدر هر  Bماشين  و دهد كار مفيد انجام مي 30kJ ،انرژي 40kJبا مصرف ثانيه در هر  Aماشين  - 129
  ترتيب داراي توان ورودي . . . و بازده . . . است. ، بهAدر مقايسه با ماشين  Bماشين در اين صورت دهد.  مي
  تر بيش - تر كم) 4  تر كم - تر كم) 3 تر كم -تر بيش) 2  تر بيش -تر بيش) 1

2و با تندي كرده بدون تندي اوليه شروع به حركت  Aاز نقطة  2kgجسمي به جرم مطابق شكل زير  - 130 m

s
بدون  ABگذرد. اگر مسير  مي Cاز نقطة  

N چند ژول است؟ BCداراي اصطكاك باشد، كار نيروي اصطكاك در مسير  BCاصطكاك و مسير 
(g )

kg
 10   

1 (24  
2 (24 -  
3 (12  
4 (12 -  

10mخود را از  تنديثانيه  6براي سبقت از رقيب خود، در مدت  ،مسابقه يك كيلوگرم در دور پاياني 60 به جرم اي دونده - 131

s
12به   m

s
. دهد افزايش مي 

  حداقل توان الزم براي انجام اين كار چند وات است؟
1 (1320  2 (644 3 (3864  4 (220  

دقيقه 35 موازي - ) 1فيزيك (
 كار، انرژي و توان/ دما و گرما 

از ابتداي كار و انرژي دروني تا پايان  3فصل 
 پايان انبساط گرماييتا  4فصل و فصل 
 95تا  71هاي صفحه

 تر هستند.ها عقبآزمونآموزاني كه از برنامةاي ويژة دانشهسؤال



  

   

v
1

2m

A

B

v
1

 در راستاي قائم ،ر

متر باال  60 ندازة

 اين توان متوسط

 50به طول  يكاك

 رويجايي  تر جابه

به  2vبا تندي  
باشد،  نونيوت 7 

درجه نشان دهد، 

متر مكعب از  انتي

 
 تلف بررسي كنيد.

 16: ةصفح 

30
0

B

3/5m

متر 10را به اندازة 

  

به ان با تندي ثابت،

  

  

. تدهد مي افزايش 

 
شيبدار بدون اصطك

  ت است.)

متر dجسم پس از 

10(g   

ABون اصطكاك 

،BCك در مسير 

د 20ي جسمي را 

  
برسانيم، چند سا 

  ر

ي خود را از زواياي مختل

C

كيلوگرم ر 36جرم 

 4 (30 

با يك دقيقه زمان ت

 4 (20 

  ند درصد است؟

 4 (80 

 m

s
mبه  5

s
20

 4 (60 
پايين سطح شا از 

وا 750خار معادل 

اگر تندي ج .كنيم

20mر كدام است؟
)

s

مماس بر مسير بدو
نيروي اصطكاك دازة

ر اين دماسنج دما

 4 (5  
70موعه را به  C

صفر) 4 

هاييازها و خودويژگي

 ي

به ج اي بر، جعبهالبا

/
c

0 در مدترا  8

 پمپ الكتريكي چن

تندي خود را از  

1( hp   

ر 300kgه جرم 

g  بخ و يك اسب

 
1  

كه پايين پرتاب مي

برحسب متر d د،

كند و م حركت مي
اند تد. اگر متوسط

اگر .دهد ه نشان مي

  
مجم اين  اگر دماي

(  1ÍÄI¶   
3/2 

ها، نين، بازخورد توانايي

دهم رياضي تصاصي

بااين كشد تا  ل مي

3 (20 

gت به چگالي 

cm3

3 (60 

اين ةبازد .باشد مي

3 (20 

،ثانيه 4در مدت 

750pست؟  W)

3 (50 
اي به جعبه تواند مي

10كند؟ (  جا N

kg

 2 (25  
 4 (5/12

رو به ،ماس بر سطح

باشدژول  81 مسير

شروع به ح Aطة 
ايست مي Cر نقطة 

درجه 190ش آن را 
  

3 (10 
20 C وجود دارد. ا

K  3 11 10 ý»
3 (375

خود در سايت كانون مه

اخت

چند ثانيه طولست. 

ليتر نفت 20پمپ  

(g   

1 ،خروجيتوان 
م 4

د ، از يك كاميون

بخار كدام اس  اسب

م  مدت چند ثانيه

ج ت به باالي آن جابه

5 ةي اولي m

s
مما 

در اين م  اصطكاك

از نقط 1v اولية دي
در ، در مسير افقي

جوش ةرجه و نقط
 دهد؟ س نشان مي

Cمايع در دماي  

K   51 10ýoË

1

ابزار كارنامجعبهجعه به

اس 60%آن  ةو بازد

10(g    

 2 (10

اينوات است. اگر 

10 است؟ N
g )

kg


 2 (40

شده به ت  توان تلف

 2 (75

راي سبقت گرفتن

هاي مقاوم برحسب
 2 (40

در ،بخار است سب

با تندي ثابت ،سازد

  
  

با تند زير ق شكل

كار نيرويو اندازة 

و با تند 1kgجرم 
متر 5/3ي مسافت 

10(g    

در - 10ذوب يخ را 
چند درجة سلسيوس

 2 (16 
349cmمقدار  ،5

1(شود؟  رريز مي

 2 (375/1

رد خود را دارد. با مراج

 98 اسفند 23ن 

وات و 300اي  ساده

0ت باال ببرد؟  N
)

kg

و 200پمپ  يك 

چند درصد ا آن ةد

نسبت ،پ الكتريكي

بر ،800kg جرم 

ديده گرفتن نيروه

اس 4توان موتور آن 

س مي 30زاوية  ق

 

را مطابق 2kgجرم 

8ر به  m

s
برسد و 

اي به ج گلوله زير، ل
رسد و پس از طي ي

2كدام است؟  
m

)
s

نقطة ذ ،ساختگي ج
اي دماي آن را چ وه

350cm به حجم 

سر ، به بيرونظرف

فرهاي منحصربهويژگي

آزمون - ) 5پروژة (

بر س توان باال - 13

با تندي ثابت

1 (5 

توان ورودي - 13

بفرستد، بازد

1 (80 

در يك پمپ - 13

1 (25 

اتومبيلي به - 13

اتومبيل با نا
1 (30 

باالبري كه ت - 13

با افق متر كه

1 (18000 
3 (18 

جسمي به ج - 13

سطح شيبدا

1 (2/4  
2 (8/7  
3 (10  
4 (12  

مطابق شكل - 13
مي Bنقطة 

2 حاصل
1

v

v

1 (7
3   

2 (3
7   

3 (1   

4 (49
9   

دماسنجيك  - 13
دماسنج جيو

1 (15  
درون ظرفي - 14

مايع درون ظ
1 (2/1 

آموزي وهر دانش

پ

2

3

4

5

6

7

8

9

0
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  عادي -)1شيمي (
 

 

 

  
  
  

 كدام عبارت درست است؟ - 141

  رود. آيد و نه از بين مي ) طبق قانون پايستگي جرم نه تركيبي به وجود مي1

2«) معادلة شيميايي 2 2 22 2Pt(s)H (g) O (g) H O(l) « باشد. دهد كه طي انجام واكنش، فلز پاالديم در نقش كاتاليزگر واكنش مي نشان مي  

  هاي دو طرف معادله بايد يكسان باشد. طبق قانون پايستگي جرم، تعداد مولكول) 3

 ها برابر است. هاي آن عنصر در سمت فراورده ها با تعداد اتم دهنده هاي يك عنصر در سمت واكنش طبق قانون پايستگي جرم، تعداد اتم) 4

2در واكنش  - 142 2 2 2MnO (s) HCl(aq) MnCl (aq) H O(l) Cl (g)   ،  مجموع ضرايب استوكيومتري پس از موازنه نسبت

 ها چند است؟ ها به مجموع ضرايب استوكيومتري فراورده دهنده واكنش

1 (1     2 (5   

3 (4
5     4 (5

4   

3در معادلة نمادي  - 143 5 3 9 2 2 2 2C H N O CO H O N O   ،  2پس از موازنه، نسبت ضريب استوكيومتريCO  2بهN كدام است؟ 

1 (4    2 (3  

3 (2    4 (5/0  

  كننده در واكنش مقابل كدام است؟ مجموع ضرايب مواد شركت - 144

3 2 2 2HNO H O NO O    

1 (10     2 (6   

3 (5     4 (11   

ترتيب از راست به چپ در  اكسيد توليدي به دي ترين مقدار كربن اكسيد توليدي تا بيش دي ترين مقدار كربن منابع توليد انرژي الكتريكي براساس كم - 145

 كدام گزينه آمده است؟

  زغال سنگ - گاز طبيعي - باد - انرژي خورشيد - زمين) گرماي 1

  زغال سنگ - نفت خام -انرژي خورشيد -) باد2

  نفت خام - زغال سنگ - گاز طبيعي - انرژي خورشيد) 3

  خام نفت - باد - گرماي زمين - گاز طبيعي) 4

 عبارت كدام گزينه درست است؟ - 146

  يابد. تري كاهش مي روز كاهش يابد، الزاماً دماي درون گلخانه با شدت كم شبانه) اگر در يك روز زمستاني دماي بيرون گلخانه در ساعتي از 1

  شود. يك فعاليت چه مقدار از اين گاز توليد و وارد هواكره مي انجامدهد بر اثر  اكسيد نشان مي ) ردپاي كربن دي2

  باشد. مي از نفت خام براي توليد برق 2COترين ميزان توليد  بيش) 3

  باشد. مي 7تر از  بيش pHاكسيد محلول در آن، اندكي بازي و داراي  ) باران به دليل وجود كربن دي4

   

 دقيقه 25

 ردپاي گازها در زندگي
هاي شيميايي از ابتداي  واكنش 2فصل 

 و قانون پايستگي جرم تا پايان فصل 
 84تا  61هاي صفحه

 سؤالگذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة هدف
 ، )1شيمي (هاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10خود را بنويسيد: از هر  10گذاري چند از هدف
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟بوده است؟ هدف 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 براي آزمون امروز10اري چند ازگذهدفآزمون قبل10چند از
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  در معادلة زير، پس از موازنه كدام رابطه برقرار است؟ - 147

2 3 2 3 2 4aKNO bKNO cCr O dNO fK CrO     

1 (2 2a b d      2 (a c d    

3 (2 2a c f      4 (b f d    

  دهد؟ در هواكره چند مورد از اتفاقات زير رخ مي 2COبا زياد شدن مقدار  - 148

  آ) افزايش ميانگين جهاني دماي سطح زمين

  آزادهاي  ب) افزايش ميانگين جهاني سطح آب

  ها ها در اقيانوس پ) افزايش جمعيت مرجان

 شمالي ةكر ت) كاهش مساحت برف در نيم

1 (1    2 (2  

3 (3    4 (4  

اثر شكسته شدن هاي توليد شده در  د. ذرهشو ميهاي . . . شكسته  تا از اتم 2هنگام تابش پرتو پر انرژي . . . به مولكول اوزون، پيوند اشتراكي بين  - 149

 افتد. اتفاق مياست، ها در الية اوزون كه بخشي از الية . . .  كنند. اين واكنش هر مولكول اوزون دوباره با هم واكنش داده و مولكول اوزون را توليد مي

  تروپوسفر - اكسيژن - ) فرابنفش2    استراتوسفر - اكسيژن - ) فروسرخ1

  تروپوسفر - هيدروژن - فروسرخ) 4    استراتوسفر - اكسيژن - فرابنفش) 3

 ؟است نادرستكدام گزينه  - 150

  است. اناكسيد، كاشت درخت هاي كاهش ردپاي كربن دي ) يكي از راه1

45) يك درخت تنومند ساالنه در حدود 2 10 كند. اكسيد مصرف مي گرم كربن دي  

xدر اثر سوزاندن سوخت فسيلي گازهاي  )3 yC H  2وNO شوند. وارد هوا كره مي  

  تر است. توليدي آن بيش 2COتر باشد،  هر چه قطر يك درخت كم )4

  كدام مطلب درست است؟ - 151

  دهندة گرماده بودن واكنش است. نشان نماد  ،واكنشدر يك ) 1

  تواند با تغيير رنگ، مزه، بو و . . . همراه باشد. مي) تغييرات شيميايي 2

  يابد. ي زنگ زده نسبت به ميخ آهني كاهش ميدهد كه طي آن جرم ميخ آهن رخ مي ) اگر ميخ آهني در مجاورت هواي مرطوب قرار گيرد واكنش زنگ زدن3

 به صورت معادلة نمادي نوشته شده است.» نقرهگوگرد + فلز  نقره سولفيد «) واكنش شيميايي 4

  در ميان موارد زير، چند عبارت دربارة سوخت سبز صحيح هستند؟ - 152

  در ساختار آن عالوه بر كربن و هيدروژن، اكسيژن نيز وجود دارد. - 

  شوند. ديل ميتري تب بيني به مواد ساده وسيلة جانداران ذره آيند كه زيست تخريب پذيرند و به از موادي به دست مي - 

  ها هستند. هايي از اين نوع سوخت اتانول و روغن گياهي نمونه - 

 كنند. اي توليد مي همانند سوخت فسيلي گازهاي گلخانه - 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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  است؟ نادرستكدام گزينه  - 153

18زمين به ة) اگر هواكره وجود نداشت ميانگين دماي كر1 C يافت كاهش مي.  
  گردند. هاي بلندتر به هواكره بر مي ) پرتوهاي خورشيدي پس از برخورد به زمين دوباره با طول موج2
2Hو  2CO) برخي گازهاي هواكره مانند 3 O د.نشو اي در هواكره مي باعث ايجاد اثر گلخانه  
 شوند. وسيلة هواكره جذب مي ) بخش كوچكي از پرتوهاي خورشيدي به4

 شوند؟ ها وارد هواكره مي يك از آالينده هاي فسيلي كدام در اثر سوزاندن سوخت - 154

1 (3SO ،2SO ،2NO ،2 4N H  2 (x yC H ،2CO ،HF ،3SO  

3 (x yC H ،2NO ،NO ،CO  4 (2 2H O ،2CO ،CO ،2SO  

aدماي  اگر چگالي گاز اكسيژن در - 155 C  و فشارb 11 با برابر اتمسفر 28/ g.L  ،؟گرم گاز نئون در همان شرايط چند ليتر حجم دارد 10باشد 
120 16(Ne ,O : g.mol )   

1 (25/6    2 (5/12  
3 (50    4 (5/37  

روز چند ليتر اكسيژن وارد  در هر شبانه فرد رهخود كند، هاي  وا وارد ريههليتر  5/0 تنفس و در هر بار تنفس 12هر فرد بالغ در هر دقيقه اگر  - 156
 ؟كند مي خودهاي  ريه

1 (1728    2 (1278  
3 (1827    4 (1672  

حجم و فشار فشار گاز حاصل را دو برابر كنيم،  ،يابد. اگر در دماي ثابت اكسايش مي STPزير در شرايط  موازنه نشدة گلوكز مطابق واكنشگرم  36 - 157

112؟در اين حالت به ترتيب از راست به چپ چند اتمسفر و چند ليتر خواهد بود گاز 1 16(C ,H ,O : g.mol )     

6 12 6 2 2 2C H O (aq) O (g) CO (g) H O(l)    

1 (4 - 44/13    2 (4 - 76/53  
3 (2  - 44/13    4 (2  - 76/53  

 ؟درست است هابر، در مورد فرايند عبارت كدام گزينه - 158

2آن به صورت  موازنه شدة نمادي ةناپذير است كه معادل تواكنشي برگش) 1 2 33 2N (g) H (g) NH (g)  .است  
  در دماي اتاق دارد. خودكي متفاوتي نسبت به حالت پايدار يحالت فيزمحصول جدا شده از اين واكنش ) 2

200در دماي ) 3 C،  450فشارatm شود. در حضور كاتاليزگر آهني انجام مي و  
  گيرد. ن براي پر كردن تاير خودروها مورد استفاده قرار ميآ ةفراورد) 4

112؟استكدام گزينه درست  - 159 1(C ,H : g.mol )   

  كنند. به خاطر ايجاد شرايط بهينه از نظر دما مخلوط واكنش را سرد مي برها اي از فرايند در مرحله) 1
  شود. توليد مي STPدر شرايط  COگاز ليتر  6/33شود، مقدار  مونوكسيد مي  كربنگاز و  مايع گرم گاز متان كه منجر به تشكيل آب 48در سوختن ناقص ) 2
  دهند. ديگر نمي يا جرقه، هيچ واكنشي با يك حتي در حضور كاتاليزگردر دما و فشار اتاق  و هيدروژن گازهاي نيتروژن) 3
  ها داراي حجم و شكل مشخصي نيستند. گازها و مايع) 4

 STPشرايط  درمتان  گرم گاز 24حاصل از سوختن ناقص  COحجم گاز  سوزد. ميبه طور ناقص  ،گاز متان در محيطي كه اكسيژن كمي دارد - 160

112؟ليتر خواهد بود چند ميلي 1(C ,H : g.mol )  2هاي واكنش، گاز  (فرض كنيد در فراوردهCO  باشد.)وجود نداشته 

1 (2/67    2 (33600  
3 (6/33    4 (67200  
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 ؟كدام عبارت درست است - 161

  رود. آيد و نه از بين مي قانون پايستگي جرم نه تركيبي به وجود ميطبق ) 1

2«معادلة شيميايي ) 2 2 22 2Pt(s)H (g) O (g) H O(l) « ديمالادهد كه طي انجام واكنش، فلز پ نشان مي 

  .باشد واكنش ميكاتاليزگر  در نقش

  هاي دو طرف معادله بايد يكسان باشد. مولكول تعداد ،قانون پايستگي جرم طبق) 3

 برابر است. ها فراورده آن عنصر در سمت هاي با تعداد اتم ها دهنده واكنش يك عنصر در سمت هاي اتمتعداد  ،قانون پايستگي جرم طبق) 4

2در واكنش  - 162 2 2 2MnO (s) HCl(aq) MnCl (aq) H O(l) Cl (g)   ، استوكيومتري يبپس از موازنه نسبت مجموع ضرا 

 ؟ها چند است فراورده استوكيومتري ها به مجموع ضرايب دهنده واكنش

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

4   

3 نماديدر معادلة  - 163 5 3 9 2 2 2 2C H N O CO H O N O   ،  2نسبت ضريب استوكيومتري  ،موازنهپس ازCO  2بهN ؟كدام است 

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

  ؟كدام است مقابلكننده در واكنش  مجموع ضرايب مواد شركت - 164

3 2 2 2HNO H O NO O    

1 (10   2 (6   3 (5   4 (11   

ترتيب از راست به چپ در  به توليدي اكسيد دي ترين مقدار كربن تا بيش ياكسيد توليد دي ترين مقدار كربن براساس كم الكتريكي منابع توليد انرژي - 165

 ؟كدام گزينه آمده است

  زغال سنگ - گاز طبيعي - باد - انرژي خورشيد - گرماي زمين) 1

  زغال سنگ - نفت خام -انرژي خورشيد -باد) 2

  نفت خام - زغال سنگ - گاز طبيعي - انرژي خورشيد) 3

  خام نفت - باد - گرماي زمين - گاز طبيعي) 4

 ؟عبارت كدام گزينه درست است - 166

  يابد. تري كاهش مي دماي درون گلخانه با شدت كم الزاماًروز كاهش يابد،  اگر در يك روز زمستاني دماي بيرون گلخانه در ساعتي از شبانه) 1

  .شود يك فعاليت چه مقدار از اين گاز توليد و وارد هواكره مي انجامدهد بر اثر  اكسيد نشان مي ردپاي كربن دي) 2

  باشد. از نفت خام مي براي توليد برق 2COترين ميزان توليد  بيش) 3

  باشد. مي 7تر از  بيش pHو داراي  بازيكسيد محلول در آن، اندكي ا دي وجود كربنباران به دليل ) 4

  ؟پس از موازنه كدام رابطه برقرار است ،زير ةدر معادل - 167

2 3 2 3 2 4aKNO bKNO cCr O dNO fK CrO     

1 (2 2a b d      2 (a c d    

3 (2 2a c f      4 (b f d    

 دقيقه 25 موازي -) 1شيمي (

 ردپاي گازها در زندگي
هاي شيميايي و از ابتداي واكنش 2فصل 

قانون پايستگي جرم تا پايان اوزون، 
 دگرشكلي از اكسيژن در هواكره

 76تا  61هاي صفحه

 تر هستند.ها عقبآزمونآموزاني كه از برنامةاي ويژة دانشهسؤال
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  ؟دهد در هواكره چند مورد از اتفاقات زير رخ مي 2COبا زياد شدن مقدار  - 168

  آ) افزايش ميانگين جهاني دماي سطح زمين

  هاي آزاد ب) افزايش ميانگين جهاني سطح آب

  ها اقيانوس در ها پ) افزايش جمعيت مرجان

 كره شمالي ت) كاهش مساحت برف در نيم

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

هاي توليد شده در اثر شكسته شدن  د. ذرهشو ميهاي . . . شكسته  تا از اتم 2پيوند اشتراكي بين به مولكول اوزون، هنگام تابش پرتو پر انرژي . . .  - 169

 افتد. اتفاق مي است، . . . الية ها در الية اوزون كه بخشي از كنند. اين واكنش با هم واكنش داده و مولكول اوزون را توليد مي هر مولكول اوزون دوباره

  سفروتروپ - اكسيژن - فرابنفش) 2    استراتوسفر - اكسيژن - فروسرخ) 1

  سفرپوترو - هيدروژن - فروسرخ) 4    استراتوسفر - اكسيژن - فرابنفش) 3

 ؟است نادرست گزينه كدام - 170

  .است اناكسيد، كاشت درخت هاي كاهش ردپاي كربن دي يكي از راه )1

45يك درخت تنومند ساالنه در حدود  )2 10 كند. اكسيد مصرف مي گرم كربن دي  

xدر اثر سوزاندن سوخت فسيلي گازهاي  )3 yC H  2وNO  شوند. هوا كره ميوارد  

  .تر است توليدي آن بيش 2COتر باشد،  هر چه قطر يك درخت كم )4

  ؟كدام مطلب درست است - 171

  دهندة گرماده بودن واكنش است. نشان نماد  ،واكنشدر يك  )1

  . . . همراه باشد. ، بو ومزه تواند با تغيير رنگ، شيميايي مي تغييرات )2

  يابد. كاهش مي يي زنگ زده نسبت به ميخ آهندهد كه طي آن جرم ميخ آهن اگر ميخ آهني در مجاورت هواي مرطوب قرار گيرد واكنش زنگ زدن رخ مي )3

 ه است.به صورت معادلة نمادي نوشته شد »گوگرد + فلز نقره نقره سولفيد «واكنش شيميايي  )4

  ؟چند عبارت دربارة سوخت سبز صحيح هستند ،در ميان موارد زير - 172

  در ساختار آن عالوه بر كربن و هيدروژن، اكسيژن نيز وجود دارد. - 

  شوند. تري تبديل مي بيني به مواد ساده جانداران ذره ةوسيل زيست تخريب پذيرند و بهآيند كه  از موادي به دست مي - 

  ها هستند. هايي از اين نوع سوخت گياهي نمونه اتانول و روغن - 

 كنند. اي توليد مي همانند سوخت فسيلي گازهاي گلخانه - 

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

  ؟است نادرستكدام گزينه  - 173

18زمين به  اگر هواكره وجود نداشت ميانگين دماي كره )1 C يافت. كاهش مي  

  گردند. هاي بلندتر به هواكره بر مي رخورد به زمين دوباره با طول موجپس از ب يخورشيد پرتوهاي )2

2Hو  2COبرخي گازهاي هواكره مانند  )3 O د.نشو اي در هواكره مي باعث ايجاد اثر گلخانه  

 شوند. هواكره جذب مي ةبخش كوچكي از پرتوهاي خورشيدي به وسيل )4
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 ؟شوند ها وارد هواكره مي يك از آالينده هاي فسيلي كدام اثر سوزاندن سوخت در - 174

1 (3SO ،2SO ،2NO ،2 4N H  2 (x yC H ،2CO ،HF ،3SO  

3 (x yC H ،2NO ،NO ،CO  4 (2 2H O ،2CO ،CO ،2SO  

  ؟مواد در دو معادله كدام است استوكيومتري زير، تفاوت مجموع ضرايب  هاي پس از موازنة معادلة واكنش - 175

2 3 3 3 2I)B O NaOH Na BO H O     

2 3 2II)Cl NaOH NaCl NaClO H O     

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

  ؟هستند نادرستزير  )هاي (از عبارت يك كدام - 176

  كنند. ايي از قانون پايستگي جرم پيروي مييهاي شيم همة واكنش -الف

  شود. ر استفاده ميگدهد كه براي انجام واكنش از فلز پالتين به عنوان كاتاليز نشان مي pd(s)نماد  - ب

  يابد. اتمسفر افزايش مي 20سامانه به بدين معنا است كه در اثر انجام واكنش فشار  20atmنماد  - پ

  فقط ب) 4  ب و پ) 3  الف و پ) 2  ) الف و ب1

500معادلة  استوكيومتري در ترين ضريب نسبت بزرگ - 177
3 2 2 2

CKNO K O N O   Á¯IM ÁI¶j
 ترين ضريب پس از موازنه به بزرگ 

2معادلة  استوكيومتري در 2 2H O H O  ؟پس از موازنه كدام است 

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

  ؟مواد شركت كننده در اين واكنش كدام است استوكيومتري مجموع ضرايب ،زير ةمعادل پس از موازنة - 178

4 3 4 2 6NaBH BF NaBF B H    

1 (7  2 (10  3 (12  4 (9  

  ؟با توجه به واكنش زير كدام عبارت درست است - 179

2 4 4 2 4 3 4P I P H O PH I H PO     

  تر است. ها بيش ها از واكنش دهنده فراورده استوكيومتري مجموع ضرايب) 1

2H استوكيومتري نسبت ضريب) 2 O  3به 4H PO 4 استوكيومتري برابر نسبت ضريبPH I  2به 4P I .است  

  توان موازنه كرد. اين واكنش را به روش وارسي نمي) 3

  مواد اعدادي زوج هستند. پس از موازنه ضرايب همة) 4

2در مورد واكنش  - 180 2 2 2
KI(s)H O H O O  ؟چند مورد از مطالب زير صحيح است  

  واكنش دهنده و آب فراوردة اين واكنش است. KI -الف

  است. 2زنة واكنش برابر اواكنش دهنده پس از مو استوكيومتري ضريب - ب

  شود. انجام مي تري بيش واكنش در حضور كاتاليزگر با سرعت - پ

 جرم مواد مصرف شده با جرم مواد توليد شده برابر خواهد بود. ،اگر واكنش در ظرف در بسته رخ دهد - ت

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

  
   

بود؟ بهتر  امروز آزمون در عمومي درس كدام هاي سوال كيفيت - 181
 )1انگليسي ( زبان )4  )1دين و زندگي ( )3  )1، زبان قرآن (عربي )2  )1فارسي ( )1

 بود؟ بهتر  امروز آزمون در اختصاصي درس كدام هاي سوال كيفيت - 182
 )1شيمي ( )4   ) 1فيزيك ( )3    )1هندسه ( )2     )1رياضي ( )1



 23: ةصفح    

  آزمون هستند.

  ود.
  شود.  ايجادنمي

.   

ن آت و آمد در سال

شو همهمه ايجاد مي
نظمي و سروصدا ي

  ضعيف

  ضعيف

 ي

   وگو كرد؟ ت

  مؤثر بود.  ت كامالً

  

بود د خوب و كافي
  بود.  د عالي

 ه بوديم)
 رده بوديم)

   شته است؟

  سي كرده است؟ 

 
  ي دارم)

 

 متأخر در حال رفت

 ورود، سروصدا و ه
ظر گرفته شده و بي

) ض4 

  شود؟ داده ميم

ض) 4 

دهم رياضي تصاصي

درس گفت 2گذاري  ف
  م.

ي و از لحاظ كيفيت

لفني گرفته است؟

در حدمحتوا   لحاظ
در حدمحتوا   لحاظ

تماس توافق كرده
ت تماس توافق نكر

   

ما تماس تلفني داش
 
.  

 ريزي شما را بررس

م كرد.                 
درس نياز بيش تري

 شركت نمي كنم.

  

  

  ؟
س از آن) داوطلبان

شوند اما در هنگام
اي در نظ جداگانهحل

  كنيد؟ مي
 وسط

خروج زودهنگامي
  

  

  كنيد؟ ي مي
  وسط

ــان

اخت

  درس
با شما دربارة هدف
رس صحبت نكرديم

 از لحاظ زمان كافي
  س صحبت كرد.

با شما تماس تلون

ازودقيقه)  5ر حد
ازودقيقه)  5ش از

  ت؟
ساعت مورد روز و

ر مورد روز و ساعت
 س گرفت.

  ؟تلفني داشت
دقيقه       5قه تا 

  دقيقه  10از

شم يبا اوليا ا كنون
               ته است.

ينم نيز سخن گفت
                         

  ته است.

دفتر برنامه ا كنون
   بررسي كرد.     

  كرد.
 ي نكرد.               

  ت مي كنيد؟
شركت خواهم خودم

م كرد(زيرا به آن د
كند اما من امروزي

  ي كند.

   شود؟ وع مي
 شود. غاز مي
  شود. ز نمي

 شود. ت آغاز نمي

شوند؟ متوقف مي ه
ي گاهي اوقات پس

   نه به طور كامل
ش عداً وارد حوزه مي
ضمناً براي آنان مح

را چگونه ارزيابي م
) متو3

ي اجازه پايان آزمون
 شود. ه داده مي

را چگونه ارزيابي وز
) متو3

پشتيبـ

گذاري دو  د  هدف
تماس تلفني خود ب

در 2گذاري  ة هدف
  لفني نگرفت.

درس، 2گذاري  دف
درس 2گذاري  هدف

تاكنو زمون گذشته
  ي نگرفتند.
  .ي گرفتند

(درن از لحاظ زماني
(بيشن از لحاظ زماني

  
با شما تماس گرفت 

(قبال دروافق قبلي
گرفت(البته قبال در

تماسبل از آزمون)
 گرفت. ب تماس

 
با شما تماس قيقه

دقيق 3) 2              
بيش ا) 4               

تا ي يك ماه گذشته
ستقل با ايشان داش

وگو كرد با والدي فت
 رفته باشد.

من تماس نگرفت ي
  

تا ي يك ماه گذشته
ام را با دقت ريزي ه
ام را بررسي ريزي ه
ام را بررسي ريزي ه

  ارم.

كال پشتيبان شركت
پشتيبان خ اشكال
شركت خواه  ديگر

ع اشكال برگزار مي
ع اشكال برگزار نمي

شر به موقـع شما
ع و دقيقاً سروقت آ
ي رأس ساعت آغاز
ي علمي رأس ساعت

   وجود دارد.

در محل جداگانهخر 
شروع آزمون (و حت

شود اما رعايت مي
شوند و بع توقف مي

شوند ض رد حوزه مي

آزمون امروز قبان
 ) خوب  2 
  

قبل از په داوطلبان
ي ترك حوزه  اجازه

   
  

رگزاري آزمون امرو
 ) خوب2 
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 با پشتيبان دربارة
 پشتيبان شما در ت
در اين نوبت دربارة
بان با من تماس تلف
وگوي ما دربارة هد
بان با من دربارة هد

   انـي پشتيبـفن
از آز پشتيبان شما 

تماس تلفنييشان 
تماس تلفنييشان 

ماس تلفني ايشان
ماس تلفني ايشان

ي؟ـفني:چه زمان
ب يـچه زمان شتيبان

طبق توان مناسب 
تماس گ ان مناسب

پنج شنبه(روز قبوز 
ز يا ساعت نامناسب

  :چند دقيقه؟فني
چند دقشتيبان شما 

قيقه تا سه دقيقه 
دقيقه        10تا   5

  شتيبان با اوليـا
طي پشتيبان شما 

ك تماس تلفني مس
نگامي كه با من گف
انم،شايد تماس گر
ييشان هنوز با اوليا

 ريزي   دفتر برنامه
طي پشتيبان شما 

بان من دفتر برنامه
بان من دفتر برنامه
بان من دفتر برنامه

ريزي ندا فتر برنامه
  ع اشكال

 در كالس رفع اشك
مروز در كالس رفع

پشتيبان در كالس 
يبان من كالس رفع
بان من كالس رفع

  به موقع
ي  آزمون در حوزه

ر دو مورد به موقع
گويي به نظرخواهي 
هاي گويي به سؤال خ

نظمي ر دو مورد بي
  ن

آموزان متأخ  دانش
متأسفانه تا زمان ش
وضوع تا حدودي ر
فراد متأخر ابتدا مت
فراد متأخر بعداً وار

  ن
لكرد و جديت مراق

  خوب
ترك حوزه –مون 

ي شما به  در حوزه
بل از پايان آزمون

  اوقات
 رت
  گاه  هيچ

  امروز  آزمـون
كيفيت برطور كلي 

  خوب

آزمون - ) 5پروژة (
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