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    3: ةصفح  رياضي دهم عمومي  العاده) (فوق 99ارديبهشت  19آزمون 

  
  

  

  

  معنا شده است؟ نادرستواژة كدام گزينه  - 1
    سوداگر: تاجر) 2    ابدال: مردان كامل )1
 جولقي: لباس پشمينه) 4    طاس: كاسة مسي) 3

 است؟ نادرستمعني چند واژه  - 2

اندام / لگام: دهنة اسب / تقرير: بيان كردن / فياض: فراوان /  بدسگال: غضبناك / تكيده: باريكحرمت: ارجمندي / چنبر: محيط دايره / تملّك: دارا شدن / «
  »طرفه: معجزه

  سه )4  دو  )3  يك )2  صفر) 1
 است؟  متفاوتها  در كدام گزينه، تعداد نادرستي اماليي با ساير گزينه - 3

  طمأنينه –السبيان  نساب –آقشته  )2    راحب  –طرّار  –عاجز ) 1
  فاتح –تساحب  –مطربي  )4    قريهه  –معركه  –معطوف ) 3

  اماليي وجود دارد؟ نادرستيدر كدام گزينه،  - 4
  حازق مسئلهدرد دلم از پير خرابات بپرسيد / زيرا كه طبيب است در اين ) 1
 شد هاشبا يو ب مثل يب يكان شه ز معراج شب/  صفا كن يطلب م رو يم يشب چون مصطف رهيدر ت )2

  يونان نداني كز كجا آمد پديد / وز سفاهت عيب افالطون يوناني كنيحكمت ) 3
  تو چه داني كه نطق مرغان چيست / قصة هدهد از سليمان پرس) 4

  شود؟ در كدام بيت جناس همسان ديده مي - 5
  بر متاب يز من رو يرو چيبه ه يبار/  كمند زلف يچون مه ار چه بتاب يبر رو) 1
  كجا باشد از شراب بيسرمست را شك/  ستين بيشك گونيساعتم از آن لب م ك) ي2
  ماست ةمانيپ ةاز جرع يگرچه كوثر نم/  جرعه شراب كي ياز پ ميا ختهيآب رو ر) 3
  ماست ةزنده به جانان يدل جان هر زندهي / نيب يرا تو اگر زنده به جان م يهر كس) 4

  در كدام بيت آراية تمثيل وجود دارد؟ - 6
    جا تا كجا سر بركنم؟ غواص و دريا ميكده / سر فرو بردم در آنعشق دردانه است و من ) 1
  از تلخي بادام چه پرواست شكر را؟/  از صحبت ناجنس به كامل نرسد نقص) 2
  جاست اي جان من خطا اين شناس نه چو بشنوي سخن اهل دل مگو كه خطاست / سخن) 3
  ام به بد ديدن شهرم به عشق ورزيدن / منم كه ديده نيالوده ةمنم كه شهر) 4

 ؟نداردهاي نوشته شده در مقابل كدام بيت تماماً در آن وجود  آرايه - 7

  گزم چون غنچه اكنون پشت دست خويشتن (كنايه، تشخيص) زدم زين پيش طفل توبه را / مي ) پنجه بر رو مي1
  آميزي، مراعات نظير) گوهر تلخ كي گردد ز دريا در صدف (حس) عيش قانع را نسازد عالم پرشور، تلخ / آب 2
 ) مرا چو صبح به دست دعا نگه داريد / كه روشن است جهان از نفس كشيدن من (اغراق، تشبيه)3

  ) ز انصاف فلك، دلسرد غواصي شدم صائب / ز بس گوهر برون آوردم و ارزان خريد از من (استعاره، جناس)4
 دارد؟ تفاوتدر كدام گزينه با بقيه » ستهضمير پيو«نقش دستوري  - 8

  شيا رب آن نوگل خندان كه سپردي به من )2  جا كه آشنات منم؟ مرو آن تنگفتم) 1
  بر زمين بر به كردار شير  شزد) 4  خرّم و خندان قدح باده به دست  شديدم) 3

 چند تركيب وصفي و چند تركيب اضافي وجود دارد؟  ترتيببهدر متن زير  - 9

- ها/ بگذار بوسه زنيم بر شمشيري كه در دستان توست/ تويي كه گواهي تولد/ و گل آزاديها و فصلسروران/ اي برترين حماسه/ اي سرور باران اي سرور«

  »مان، هديه دادي.
  شش  –يك  )4  پنج –دو  )3  شش –دو ) 2  چهار –يك ) 1

  با ساير ابيات دارد؟ متفاوتيمعناي » وش«در كدام بيت، پسوند  - 10
  آشناوشي كه خيال است نام او / در موج آب ديدة من آشناور است آن) 1
  وش، خورشيد فر / داشت چون يوسف يكي زيبا پسر پادشاهي ماه) 2
  بايد  توان سالم برون آمد / دعاي جوشني از همت مردانه مي ز آتش چون سياوش مي) 3
  ام سرزميني است)وش / يكي روي در چين يكي در حبش (= ن دو روي است خورشيد آيينه) 4

دقيقه 20 )1و نگارش (ارسيف
 ادبيات داستاني

، ال، درس آزاد(طوطي و بقّ
 )خسرو

 ادبيات جهان
 دم، عظمت نگاه)(سپيده
 18تا  14هاي درس
 149 تا  110هاي صفحه

 در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هر درسهدف
 ، )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



    4: ةصفح  رياضي دهم عمومي  العاده) (فوق 99ارديبهشت  19آزمون 

 ؟ندارددر كدام بيت منادا وجود  - 11
  نيست كارم غير مستي كار اين كار است و بس / مي بده ساقي مهل تا روزگارم بگذرد )1
  سر امسال روز و شب چو پارم بگذرد؟ در غم بيهودة سال دگر اي فيض چند / سربه )2
  كند باران راسعدي از سرزنش خلق نترسد هيهات / غرقه در نيل چه انديشه ) 3
  دل اگر خداشناسي، همه در رخ علي بين / به علي شناختم من به خدا قسم، خدا را) 4

  دارد؟  متفاوتيابيات زير همگي از غزلي از سيف فرغاني انتخاب شده است. واژة قافية كدام بيت نقش دستوري  - 12
    را نارد ياد، درمانچنان خو كرد با دردت كه /  رسد راحت دلم كز رنج راه تو به جانش مي) 1
  مسلمان را نينماند د نديچو زلف كافرت ب/  او نيتو كافر شود اسالم د يرو نديچو ب) 2
  را دانيكرد م يخال ديز ماه و اختران خورش/  انيكوين نديآ ينم دايبه عهد حسن تو پ) 3
  خود شبستان را يبه رو يه تو چون روز گردان/ ك چون شود هرگز رسيوصال تو به شب كس را م) 4

  ؟در كدام بيت، فعل ماضي بعيد وجود دارد - 13
  از چه اي كل با كالن آميختي؟ / تو مگر از شيشه روغن ريختي؟) 1
  روي هست / پس به هر دستي نشايد داد دست چون بسي ابليس آدم) 2
  بعد سه روز و سه شب حيران و زار / بر دكان بنشسته بد نوميدوار ) 3
  د خلق را / كاو چو خود پنداشت صاحب دلق رااز قياسش خنده آم) 4

  اثر .......... است.» طلسم سنگ«اثر .......... و كتاب » اخالق محسني«كتاب  - 14
  پور قيصر امين –) عطّار نيشابوري 2  سيدحسن حسيني –) عطّار نيشابوري 1
  سيدحسن حسيني –) واعظ كاشفي 4    پور قيصر امين –) واعظ كاشفي 3

 بيان شده است؟ نادرستام صاحب اثر در كدام گزينه، ن - 15
  نزار قباني سمفوني پنجم جنوب  )2    عبدالحسين وجداني خسرو ) 1
  فرانسوا كوپههاي تازه  هاي زميني و مائده مائده) 4  سديدالدين محمد عوفي الرّوايات  الحكايات و لوامع جوامع) 3

 است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت با بقيه  - 16
  ) تو با خود ببر توشة خويشتن / كه شفقت نيايد ز فرزند و زن1
 پوش به پوشيدن ستر درويش كوش / كه ستر خدايت بود پرده) 2
 ود نصيبي به عقبي برد ) كسي گوي دولت ز دنيا برد / كه با خ3
 ) مكن بر كف دست نه هرچه هست / كه فردا به دندان بري پشت دست4

 كدام گزينه با عبارت زير قرابت معنايي دارد؟ - 17
  »معشوق تو همسايه و ديوار به ديوار / در باديه سرگشته شما در چه هواييد«
  اكنون در وجود خود داري. كه او را هم يعني درنيافتنِ اين توان در انتظارش بود. در انتظار خدا بودن، ) تنها خداست كه نمي1
  درنگ نخواسته باشم تمامي مهرم را نثارش كنم. ام كه بي ) هرگز هيچ زيباي لطيفي را در اين جهان نديده2
  گرداند. اي نگاهمان را به خويش معطوف كند، ما را از راه آفريدگار بازمي ) همين كه آفريده3
  در هر لحظه نو شود. خردمند كسي است كه از هر چيزي به شگفت درآيد.) نگرش تو بايد 4

  دارد؟نزديكي معنايي » كلُ اناء يترشّح بما فيه«كدام بيت با عبارت  - 18
   دهد خون جگر رنگ به بيرون، چه كنم / مي اي ) من نه آنم كه تراوش كند از من گله1
  درد نافة ختنم عجب مدار كه هم/  آيد اگر ز خون دلم بوي شوق مي) 2
  ناليدن پوچي ز جرس بيش نمانده است/  ها ز اجابت اثري نيست در نالة دل )3
  برون ديآ يز بحر شور م ينمك ماه يب/  در افسردگان ريحرف عشق را تأث ستين) 4

 است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  - 19
  منشين با بدان كه صحبت بد / گرچه پاكي تو را پليد كند) 1
  گونه شود به رنگ خويش كنندت بدان، نبيني آن / كه زر به صحبت سيماب سيم) 2
  نمايد تلخي بادام افزون در شكر  كند / مي صحبت نيكان، بدان را خوب رسوا مي) 3
  بدخو شدي ز خوي بد يار بد، چنانك / خنجر خميده گشت چو خميده شد نيام (= غالف شمشير)) 4

  گيرد؟ مشهور طوطي و بقّال قرار ميكدام ابيات در انتهاي داستان  - 20
  و كم شيوجود ب نيست اا خرج يجا/  مرم يعدم از و نيست اا دخل يجا )1
  ؟ستيك ،هست ل در جهانِجز معطّ/  ستا يستيارگاه صنع حق چون نك
  او عصا يبرگرفته چون عصا/  را زهياز است يساحران موس) 2
  شگرف يعمل تا آن عمل راه نيز/  ژرف ستا يعصا تا آن عصا فرق نيز
  يافتيمفتش  راثيكز پدر مي / از آن برتافت نيسر ز شكر د )3

  زال افتيان جان كند و مج يرستم؟ / چه داند قدر مال يراثيمرد م
  يكش ر بال و آفت و محنتي / دشد سرخوش ينشان دوست ين )4

  ستا زر خالص در دل آتش خوش/  ستا دوست همچون زر بال چون آتش
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21 - حيحة: رجمة ن التّعيدلفيناً كبيراً يقفز قُربي في الماء بفَرحٍ!«الص ولكنّي رأيت« 

  پريد.  ديدم كه با خوشحالي در آب مي اما من دلفين بزرگ را در نزديكي خود مي) 1
  اما من دلفين بزرگي  را نزديك خود ديدم كه با شادي در آب پريد. ) 2
  جهيد.  اما من يك دلفين بزرگ ديدم كه نزديك آب با خوشحالي مي) 3
  پريد.  اما من دلفين بزرگي را ديدم كه نزديك من با خوشحالي در آب مي) 4

 رجمة:التّ  ن الصحيح فيعي». فسأتّصل بالمشرف لصيانتها!في هذا الفندق الكبير نواقص، منها: سريرُ غرفتي مكسور و مكيف الهواء ال يعمل، « - 22

 گيرم! كند. پس با مدير داخلي تماس مي هاي بزرگ نقص وجود دارد، از جمله: تخت اتاقم شكسته و كولر كار نمي ) در هتل1

  ت!ها تماس خواهم گرف كند، پس با مدير داخلي براي تعميرات آن ها: تخت اتاقم شكسته است و كولر كار نمي ) در اين هتل بزرگ كمبودهايي هست، از جمله آن2
  ها تماس خواهم گرفت! كند، پس با مدير خدمات براي تعميرات آن كه: تخت اتاقم شكسته است و كولر كار نمي ) در آن هتل بزرگ كمبودهايي هست، از جمله اين3
  ها تماس خواهم گرفت! آن كند، با مدير داخلي براي تعميرات ها: تخت اتاقم شكسته و كولر كار نمي هاي بزرگي هست، از جمله آن ) در اين هتل، نقص4

 التّرجمة: عين الصحيح في  - 23

 »نترنت بمبلغ ستّةٍ و عشرين رياالً.تَستَطيعينَ أن تَشحني رصيد جوالك عبر اإل«

  توانيد موبايل را از طريق اينترنت به مبلغ شصت و سه ريال شارژ كنيد.  مي) 1
  تواني موبايلت را به مبلغ شصت و سه ريال با اينترنت شارژ كني.  مي) 2
  توانيد موبايلتان را با بيست و شش ريال شارژ كنيد و به اينترنت وصل شويد.  مي) 3
  تواني موبايلت را از طريق اينترنت به مبلغ بيست و شش ريال شارژ كني. مي) 4

24 - التّرجمة  في الخطأن عي :  
  شوند، مرده نگوييد. و به كساني كه در راه خدا كشته مي»: لمن يقتل في سبيل اهللا أموات و ال تقولوا) «1
  رسانند.  يوم ال ينفع مال و ال بنون:  روزي كه نه دارايي و نه فرزندان سود نمي) 2
  و مرا از وارثان بهشت پرنعمت قرار بده.»: و اجعلني من ورثة جنة النعيم) «3
  كند.   ل في المزرعة من الصباح إلي اللّيل: كشاورز از صبح تا شب در مزرعه كار ميكان الفلّاح يعم) 4

  التّرجمة:  في الخطأعين  - 25
  : شاعراني كه ابياتشان آميخته به عربي و فارسي است، ايراني هستند!لكثير من الشّعراء اإليرانيين أبيات ممزوجةٌ بالعربيةِ و الفارسيةِ) 1
  هاي پرندگان را مشاهده كردم! : در جنگل، باالي اين درختان النهاألشجار وكنات الطّيور شاهدت فوق هذه  الغابة في ) 2
  : به صفات برتر اخالقي، پايبند باشيد!عليكم بمكارم األخالق) 3
  يابي! : اگر خاك قبرم را ببويي، بوي عشق را ميوجدت رائحة الود إن شَممت رفاتي) 4

26 - ن الصحيح في التّرجمة:عي  
1 ( :عديينُ الحيا«يقولُ السةِو قَد تُفتَّش ع وجو شده است! جستها  در تاريكيو گاهي چشمة زندگي «گويد:  سعدي مي »:في الظّلمات«  
  پسندي وصف كردم! طور كه آن را دوست داري و مي و هر بانمكي را همان وصفْت كُلَّ مليحٍ كما تُحب و تَرضي:) 2
  شود! هر كس آزموده را بيازمايد، دچار پشيماني نمي منْ جرَّب المجرَّب حلَّت بِه النّدامة: )3
  آيي! گويد قطعاً تو مي اگر مرا ترك كني، آغاز روز و شبم يكسان است و گاهي دلم مي إن هجرتَني سواء عشيتي و غَداتي و قلبي قد يقولُ إنّك آتي:) 4

27 - حيح في المفهوم: عين الص 

  العالم بال عمل كالشّجر بال ثمر!: علم چندان كه بيشتر خواني / چون عمل در تو نيست ناداني ) 1
  النّاس علي دين ملوكهم!: دو نعمت است مرا كان ملوك را نبود / به روز راحت شكر و به روز رنج شكيب) 2
  »لكم دينكم و لي دين«»: يا أيها الّذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم) «3
  ادبان!  إنّ اهللا أمرني بمداراة الناس!: ادب از كه آموختي؟ از بي) 4

دقيقه 25 )1عربي، زبان قرآن (

یا َمن فی الِبحاِر «
صناعه التلمیع »/«َعجائُِبهُ 

 »فی االدب الفارسی
  ۸و  ۷های درس

 102تا  73هاي صفحه 

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

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

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف
 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
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28 - الكتب بساتين العلماء.«في المفهوم:  االقربن عي«  
  هاي ماست  از كتاب عمر ما فصل شباب افتاده است / آسمان در حيرت از باالنشيني) 1
  احتفظوا بكتبكم فإنّكم سوف تحتاجون إليها.) 2
  بشوي اوراق اگر همدرس مايي / كه علم عشق در دفتر نباشد ) 3
  شود مغسول نويسم و در حال مي توانم كرد / كه مي ز دست گريه كتابت نمي) 4

 : الخطأعين  - 29

  هو الّذي له حركات جميلة و كالم جميل. (السوار) ) 2    بيت الطّيور. (الوكر)) 1
  شرف و عظمةٌ و عزّة النفس. (الكرامة) ) 4  . (الهجر)عن زوجتهالزوج ابتعاد الصديق عن صديقه أو ) 3

 »السكوت ذَهب و الكالم فضّةٌ!«في المفهوم:  ال يناسبعين ما  - 30

  إنّ الصمت باب من أبواب الحكمة.) 2  زبان دركش اي مرد بسياردان / كه فردا قلم نيست بر بي زبان ) 1
  القول بالحقّ خيرٌ من العي و الصمت (العي: ناتواني و درماندگي) ) 4  صمت السالمةُ من العثار (العثار: لغزش)إن كان في الكالم البالغةُ، ففي ال) 3

 : في التّرادف أو التّضاد الخطأعين  - 31

  ضحك ≠) بكي 4  فجأة ≠بغتةً  )3  ستَر= كتم  )2  بعث= أرسل) 1
32 - الخطأن عي : 

  : منطقه برّية بجوار البحار و المحيطات.ء) الشاطي2  تعيش فوق الجبال.الطّاووس: من الطّيور المائية ) 1
  ) الدلفين: من الحيوانات اللّبونة الّتي تُرضع صغارها.4    ) الخفّاش: طائر من اللبونات.3

33 - حيح للسؤال التالي: عين الجواب الص  
  »عفواً؛ من هو مسؤول تنظيف الغرف و الحفاظ عليها؟«
1 ( ت الغرفناقص. )2    نظيفة.لَيس في الغرفة الثالثة شرشف  
  السيد دمشقي مشرف خدمات غرف الفندق. )4    أعتذر منك؛ رجاء، استَرِح.) 3

34 - نون الوقاية«فيه  ليسن ما عي :« 

  و قل رب ... و أخرِجني مخرَج صدقٍ) 2  يا محمد، يا علي . . . وانْصراني فإنّكما ناصران.) 1
  اللّهم اجعلنا شكورينَ.) 4  »رحمتك في عبادك الصالحينو أدخلني ب) «3

 فيه اسم الفاعل أو المفعول أو المبالغة: ليسعين ما  - 35

  رجاء، أعطني شريحة الجوال! )2    ليست دموع عيني هذي لنا العالمة؟) 1
  سموا هذا األبيات بالملَمع. )4    سيد القوم خادمهم في السفر.) 3

 ما جاء اسم المبالغة؟ في أي عبارة  - 36

  ال اُريد أن أنظر إلي وجه هذا الرّجل؛ ألنّه كذّاب.) 2  هذا االُستاذ علّامة جامعتنا و نحن نكرّمه دائماً.) 1
  أ أرباب متفرّقون خيرٌ أمِ اهللا الواحد القهار. )4    أليست حقيبتي في هذه الغرفة؟ ) 3

37 - من حروف الجرّ:  ليسن ما عي فيه حرف 

  »فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يرَه« )2  » اقرأ و ربك األكرم الّذي علَّم بالقلم) «1
  »من عمل صالحاً من ذكرٍ أو اُنثي و هو مؤمنٌ فَلَنُحيينَّه حياةً طيبة) «4  » هو الّذي خلق لكم ما في األرض جميعاً) «3

 :أكثرعين ما جاء اسم الفاعل فيه  - 38

  ) اهللاُ خلق اإلنسانَ متفكِّراً ولكنِّ أكثر النّاس ال يعقلون.2  هو مسرور من نجاحه في االمتحان. ) رأيت صديقي ضاحكاً و1
  »في الْأَرضِ خَليفَةً قَالَ ربك للمالئكَةِ إنّي جاعلٌ و إِذْ) «4    ) المعلّم يحب الطّالب المجتهد.3

39 - حيح في حروف الجرّ: عيعثني . . . هاعليكم بمكارم األخال«ن الصي بق فإنّ رب« ،»إذا سألك عبادي . . . . ي فإنّي قريب«  

  بـ ، من )4  إلي ، عن )3  إلي، من )2  بـ ، عن) 1
  فيها اسم الفاعل و اسم المفعول معاً: ما جاءعين عبارةً  - 40

  ال يرفع صوته أمام المستَمعينَ أبداً!) علي المتكلِّم أن 2  ) المؤمنون ينفقون أموالهم إلي المحرومين عند شدائد الدهر.1
!4  ) كان الْمستضعفون ينتصرون علي الكُفّار في ساحة القتال!3   ) قد أنشَد هذا الشّاعر أبياتاً معروفةً عن التّعليمِ
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  ترين زمان آراستگي چه اوقاتي است؟ توصية اختصاصي نبي مكرم اسالم (ص) به زنان امت اسالمي، در مورد آراستگي ظاهري كدام است و مهم - 41

  ها  زمان حضور در اجتماعات و معاشرت –ها  ) مقداري بلند گذاشتن ناخن2  زمان عبادت و بندگي  –ها  ) كوتاه كردن ناخن1
  ها  زمان حضور در اجتماعات و معاشرت –ها  ) كوتاه كردن ناخن4  زمان عبادت و بندگي –ها  ) مقداري بلند گذاشتن ناخن3

  ها، حجاب زنان به چه عنواني مطرح بوده است؟  ي گسترش حجاب در جهان كدام سرزمين است و در عموم فرهنگبه عقيدة برخي مورخان غربي، منشأ اصل - 42

  يك اصل پسنديده –) يونان باستان 2    يك قانون مدني –) ايران باستان 1
  يك اصل پسنديده –) ايران باستان 4    يك قانون مدني –) يونان باستان 3

  ؟ ، مقصود، ارتباط كدام دو عبارت با يكديگر است»ترين فايدة روزه ارتباط دارد ز، با مهمفايدة دوم نما«اگر گفته شود:  - 43

1 (»لذ اَ اهللاِ كرُولَ« –» رُكب2    »قونَتَّم تَكُلَّع (»لذ اَ اهللاِ كرُوما كُكَ« –» رُكبتب ذينَي الَّلَع ن قَممكُبل«  
  »قونَتَّم تَكُلَّعلَ« –» رِنكَالم و حشاءالفَ نِنهي عتَ«) 4  »مكُبلن قَم ذينَي الَّلَع بتما كُكَ« –» رِنكَالم و حشاءالفَ نِنهي عتَ«) 3

  هاي عفاف در انسان، مسبب چيست؟  مطابق با كالم اميرالمؤمنين علي (ع)، كدام مورد در حكم محاربه با خداوند است و ضعف و گسستگي رشته - 44

  تر شدن پوشش  سبك –) آراستن خود براي جلب توجه ديگران 2  تر شدن پوشش  سبك –نما  ) پوشيدن لباس نازك و بدن1
  كسب مقبوليت از راه نادرست  –نما  ) پوشيدن لباس نازك و بدن4  كسب مقبوليت از راه نادرست –) آراستن خود براي جلب توجه ديگران 3

  شود و حفظ پاكي در طول روز و زندگي باصفا، در گرو چيست؟  عرضة نابجاي زيبايي منجر به سلب كدام گوهر مقدس مي - 45

  روز  تكرار نماز در شبانه –) تقوا و آراستگي 2  در حد متعادل نگه داشتن آراستگي –) تقوا و آراستگي 1
  حد متعادل نگه داشتن آراستگي در –) عفت و حيا 4  روز تكرار نماز در شبانه –عفت و حيا  )3

  ، سخن ما صحت .......... .»ها و اقوام نيست. نوع پوشش، تابع آداب و رسوم ملت«در عبارت شريفة .......... ، حدود پوشش زنان مشخص گرديده و اگر بگوييم:  - 46

  ندارد –» يؤذَينَ ذلك اَدني اَن يعرَفنَ فَال) «2  ندارد –» يدنينَ علَيهِنَّ من جالبيبِهِنَّ) «1
  دارد –» ذلك اَدني اَن يعرَفنَ فَال يؤذَينَ) «4  دارد –» يدنينَ علَيهِنَّ من جالبيبِهِنَّ) «3

اثبات كند، خواهد وجود خود را براي ديگران  هاي نامناسب مي ، تعريف .......... است و فردي كه با لباس»بهتر كردن وضع ظاهري و باطني و زيبا نمودن اين دو« - 47

  دهد. .......... خود را نشان مي

  تمايالت منفي  –) آراستگي 4  ضعف روحي –) عفاف 3  ضعف روحي –) آراستگي 2  تمايالت منفي –) عفاف 1
 چيست؟ آيند، بيانگر خودداري از نگاه به نامحرم، .......... است و ستايش حضرت مريم (س) در معبدي كه همگان، چه زن و چه مرد، به پرستش مي - 48

  عفت، توأم با آزادي زن –) تنها وظيفة مردان 2  حجاب، توأم با سلب آزادي –) وظيفة مشترك زنان و مردان 1
  حجاب، توأم با سلب آزادي –) تنها وظيفة مردان 4  عفت، توأم با آزادي زن –) وظيفة مشترك زنان و مردان 3

  نجاسات است؟ مطابق احكام و تعاليم اسالمي، چه تعداد از موارد زير از - 49

    الف) خون انسان و هر حيواني كه خون جهنده دارد.
  ب) كافران 

  گوشت هاي حرام ج) مردار انسان و حيوان
  د) ادرار و مدفوع انسان و هر حيواني كه خون جهنده دارد.

 هـ) زنده و مردة سگ و خوك

  ) دو4   ) چهار3  ) يك2  ) سه1
مقبول  بنابر سخن پيامبر اكرم (ص)، شود و روي خشم به پدر و مادر خود نگاه كند، مشمول كدام عقوبت مي ، فرزندي كه ازسخن امام صادق (ع)با توجه به  - 50

  نبودن چهل روزة نماز و روزه، كيفر كدام كار است؟ 

  دن از هر انساني غيبت كر –) نمازش از سوي خدا پذيرفته نيست. 2  غيبت كردن از هر انساني  –اش از سوي خدا پذيرفته نيست.  ) نماز و روزه1
  غيبت كردن از مسلمان  –) نمازش از سوي خدا پذيرفته نيست. 4  غيبت كردن از مسلمان –اش از سوي خدا پذيرفته نيست.  ) نماز و روزه3

 )1دين و زندگي (
دقيقه 20

 قدم در راه 
(ياري از نماز و روزه، 

فضيلت آراستگي، زيبايي 
 پوشيدگي)

  12تا  10هايدرس
 152تا  119هاي صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
، )1دين و زندگي (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 10قبل چند از  عملكرد شما در آزمون

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
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  هاي چيست؟  چه فرمودند و پوشش مناسب از نشانه» هايي است كه بايد از نامحرم پوشيده شود؟ آيا ساعد زن از قسمت«امام صادق (ع) در پاسخ به سؤال  - 51
  عزت نفس –چه زير روسري است نبايد آشكار شود.  ) خير، آن2  عزت نفس –) بلي، بايد مچ به باال پوشيده شود.  1
  عفاف  –) بلي، بايد مچ به باال پوشيده شود. 4  عفاف  –. وسري است نبايد آشكار شودچه زير ر ) خير، آن3

  ها، براي دستيابي به چيست؟  خواهد انسان را از نماز بازدارد و لزوم اجتناب از آن سورة مائده، شيطان با چه چيزهايي مي 91و  90با توجه به آيات  - 52
  دامني  پاك –پرستي  ) قمار و بت4  دامني  پاك –) شراب و قمار 3  رستگاري –ار شراب و قم )2  رستگاري –پرستي  قمار و بت )1

  ترتيب كدام است؟ به» شناخت حكمت و علت احكام«و » عمل به برنامة جامع تنظيم شده از جانب خدا«فايدة  - 53
  افزايش معرفت انسان به خدا –) حركت در مسير قرب الهي و رسيدن به رستگاري دنيا و آخرت 1
  افزايش ياد خدا در دل انسان –) حركت در مسير قرب الهي و رسيدن به رستگاري دنيا و آخرت 2
  افزايش معرفت انسان به خدا –) افزايش توانمندي انسان در شرايط مقاومت در برابر گناه 3
  افزايش ياد خدا در دل انسان –) افزايش توانمندي انسان در شرايط مقاومت در برابر گناه 4

ها را به چه عملي  ، انسانو كنار زدن موانع دروني نتيجهوصول به اين ها، چيست و خداوند براي اين  هاي بزرگ و كسب موفقيت در آن ة رسيدن به هدفالزم - 54
  سازد؟  رهنمون مي

  روزه  –) صبر و پايداري 4  نماز –) صبر و پايداري 3  روزه –) تسلط بر خويشتن 2  نماز  –) تسلط بر خويشتن 1
انگاري در تنظيم زمان تا  كند، كدام است و اگر شخصي كه غسل بر او واجب است، بر اثر سهل از مبطالت روزه كه انسان را مشمول حكم كفارة جمع مييكي  - 55

  اش چه حكمي دارد؟  اذان صبح، با تيمم روزه بگيرد، روزه
  جا آورد. باطل است و بايد قضاي آن را به –) رساندن غبار غليظ به حلق 1
  جا آورد. باطل است و بايد قضاي آن را به –فرو بردن تمام سر در آب  )2
  صحيح است، اما در مورد غسل نكردن معصيت كرده است. –) باقي ماندن بر جنابت تا اذان صبح 3
 صحيح است، اما در مورد غسل نكردن معصيت كرده است. –) دروغ بستن بر خدا و پيامبر (ص) 4

  چيست؟ » افزايش آرامش رواني زنان در جامعه«و » وت پوشش زنان و مردانتفا«علت هر يك از موارد  - 56
  وجود قانون حجاب  –هاي زنان در قبال نعمت زيبايي خويش  ) مسئوليت1
  استفاده از چادر كه حجاب برتر است. –هاي زنان در قبال نعمت زيبايي خويش  ) مسئوليت2
  وجود قانون حجاب –تر بودن خصلت عفاف در زنان  ) باارزش3
  استفاده از چادر كه حجاب برتر است. –تر بودن خصلت عفاف در زنان  ) باارزش4

  ترتيب از ثمرات و نتايج كدام اعمال در نماز است؟  ، به»تر شدن تمايل به كسب درآمد حرام كم«و » خضوع نكردن در مقابل مستكبران« - 57
  هاي ظاهري كردن بدن و لباس از آلودگي حفظ  –) در نظر داشتن عظمت خدا در ركوع و سجود 1
  هاي ظاهري حفظ كردن بدن و لباس از آلودگي  –خداوند به هنگام تكبير ) در نظر داشتن بزرگي 2
  غصبي نبودن لباس و مكان نمازگزار –) در نظر داشتن عظمت خدا در ركوع و سجود 3
  لباس و مكان نمازگزارغصبي نبودن   –) در نظر داشتن بزرگي خداوند به هنگام تكبير 4

  اي بدانند و تحسين كنند، بيانگر كدام نياز است و كارايي عفاف براي انسان چيست؟  كه ما دوست داريم ديگران ما را فرد مفيد و شايسته اين - 58
  كند. ها كنترل مي ها و كندروي وسيلة آن، خود را در برابر تندروي به –) مقبوليت كه نيازي طبيعي است. 1
  يابد. انسان با آراستگي دروني و ظاهري، در جامعه حضور مي –يت كه نيازي طبيعي است. ) مقبول2
  يابد. انسان با آراستگي دروني و ظاهري، در جامعه حضور مي –) مقبوليت كه نيازي اكتسابي است. 3
 كند. ها كنترل مي ها و كندروي وسيلة آن، خود را در برابر تندروي به –) مقبوليت كه نيازي اكتسابي است. 4

  ؟ گذارد در چه صورت، به زودي از نماز تأثير خواهيم پذيرفت و توجه به نظارت خداوند بر اعمال انسان، چه تأثيري بر وجود نمازگزار مي - 59
    جاي زندگي احساس كردن حضور خدا در جاي – اگر تالش كنيم روز به روز نماز را با كيفيت بهتر و رعايت آداب آن انجام دهيم. )1
  دوري از گناهان –دهيم، درك صحيح داشته باشيم.  گوييم و انجام مي چه كه در نماز مي اگر نماز را كوچك نشماريم و نسبت به آن) 2
  دوري از گناهان  – به روز نماز را با كيفيت بهتر و رعايت آداب آن انجام دهيم. اگر تالش كنيم روز) 3
احساس كردن حضور خدا در  – دهيم، درك صحيح داشته باشيم. گوييم و انجام مي چه كه در نماز مي اگر نماز را كوچك نشماريم و نسبت به آن )4

  جاي زندگي جاي
  فرسخ شرعي باشد، نماز و روزة او چه حكمي دارد؟  4از  تر كماگر كسي به شهري برود كه راه رفت آن،  - 60

  ) بستگي به مسافت برگشت او دارد.1
  بخواند و روزه بگيرد. كاملرا  ش) بايد نماز2
  تواند روزه بگيرد. ند، نمازش شكسته است و نميماجا ب تر از ده روز در آن ) اگر كم3
  تواند روزه بگيرد. خ باشد، نمازش شكسته است و نميفرس 8بيش از ) اگر مجموع مسافت رفت و برگشت او 4
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61- You … ask permission before taking any photographs from inside the museum, or they will be angry with you. 

1) can  2) must  3) may  4) will 

62- When I saw my friend … the morning, she was waiting for me … the top of the stairs.  

1) in / in 2) on / on 3) in / on 4) in / out 

63- You seem to be terribly weak. You … go to see a doctor and take some medicine. 

1) should 2) may 3) can 4) must 

64- He decided to speak English a little slower to help … attendants understand everything clearly. 

1) practical  2) domestic  3) national 4) international 

65- Most Chinese parents speak Chinese at home so that the children do not lose touch with their … and language. 

1) choice 2) culture 3) tourism 4) knowledge 

66- The teacher asked the rude student to behave … or leave the class. 

1) especially     2) politely 3) naturally             4) hopefully 

67- We had no other … but to participate in online classes in order not to fail the exams. 

1) plain 2) choice  3) agent 4) part 

68- I asked the taxi driver how long it would … to get to the destination. 

1) take  2) make 3) use 4) go 

 

Iran as a great …(69)… is a true paradise for tourists. Each year, many people from all parts of the world visit 

this beautiful country’s attractions. Iran is a four-season country and tourists can find a …(70)… of activities 

from skiing to desert touring in different parts of it. Many Muslims also travel to Iran in order to visit holy 

shrines in Mashhad, Qom and Shiraz. It has many historical …(71)… and amazing nature. Also, Iranian 

people are …(72)… and nice to travelers.  

69- 1) vacation     2) destination      3) attraction     4) suggestion 

70- 1) range        2) cell   3) fame     4) act 

71- 1) plans   2) entertainments  3) pyramids   4) sites 

72- 1) holy   2) ancient     3) probable       4) hospitable 

 

 )1زبان انگليسي (

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 61-68 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. 

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

دقيقه 25

Traveling the World 
  4 درس

 119 تا 97هاي 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  10از گذاري چند 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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Learning is a strong reason why people love to travel.  They want to experience unfamiliar things and leave 

with new skills or knowledge. 

Seeing the world is more educational than a high school or college class. This amazing course in finding out 

how the rest of the world lives actually will cover subjects like history, geography and sociology. Every 

destination can be a completely different world and has something special to teach visitors. 

People may travel to learn something specific such as a new language or parts of a different culture. Also, 

They’ll discover totally different ways of doing things and learn about new customs, cultures, people and 

places. And because you’re actually learning this thing in real life, not reading it in a textbook, it will stay with 

you for a long time.  

73- What is the best title for the passage? 

1) Learning Importance  2) Traveling Destinations 

3) Difference of Education and Traveling 4) A Way of Learning 

74- The underlined word “experience” in the first line is closest in meaning to … . 

1) quit 2) try 3) care 4) carry 
75- According to the passage, what can you learn from traveling? 

1) Educational courses 

2) A whole new culture 

3) Different reasons why people travel 

4) Historical information about the destination 
76- The underlined pronoun “it” in the last paragraph refers to … . 

1) thing 2) learning 3) life 4) textbook 

Understanding the type of journey or experience you want is the essence of choosing the right destination and 

making your trip a success. Too often, people are heard saying “I need a vacation from my vacation.”  It 

doesn’t have to be this way. 

Travel can be so fulfilling if you take the time to plan a meaningful getaway that meets the needs, hopes, and 

wants of you and your travel companions. But, when you choose your travel destination because it’s where you 

think you should take your kids or where everyone else you know goes, your trip can end up being boring and 

not being worth your time and money.  

77- What is the best title for the passage? 

1) How to Travel  2) Where to Travel 

3) The Best Travel Companion 4) Meaningful Needs in a Vacation 

78- What does the author mean by “I need a vacation from my vacation”? 

1) I enjoyed the vacation a lot that I’ll plan for it again.  

2) I can’t get the vacation out of my head. 

3) The vacation was so tiring that I need a rest.   

4) My trip was a success that met my needs so well. 
79- The underlined word “getaway” in the second paragraph is closest in meaning to … . 

1) airport 2) a short holiday 3) information booklet 4) historical site 

80- What does the underlined word “it” in the second paragraph refer to? 

1) companion 2) trip 3) travel 4) destination 
 

PART C,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. 



    11: ةصفح  دهم رياضي اختصاصي  العاده) (فوق 99ارديبهشت  19آزمون  

A

D

E

B C

  
  

  

  

  ختم شود؟ » ر«شروع و به » ج«توان نوشت كه با حرف  حرفي مي 5چند كلمه  ،و بدون تكرار حروف» جمهوري«حروف كلمه  با - 81

1 (12  2 (24  3 (36  4( 18  

  ؟رسيد Eشهر به Aتوان از شهر  به چند طريق ميطرفه باشند،  اگر مسيرها يكرو  در شكل روبه - 82

1 (16  

2 (20  

3 (24  

4 (26  

  ؟ نباشدبه شرطي كه اولين رقم صفر  رقمي ساخت 8شماره تلفن  ،9توان با اعداد صفر تا  به چند طريق مي - 83

1 (810   2 (910 9   3 (79 10   4( 89   

  بيشتر باشد؟ (تكرار مجاز است.)  3000توان نوشت به طوري كه عدد حاصل از  رقمي مي چند عدد چهار 0و  2، 3، 7ارقام با  - 84

1 (128   2 (64  3 (63   4( 127  

ن كار ممكن است؟ اي پر كنيم كه حروف هيچ دو خانة مجاوري تكراري نباشد، به چند طريق اي با حروف صدادار انگليسي جدول زير را به گونه خواهيم مي - 85

 حرف صدادار داريم.) 5(در زبان انگليسي 

1 (5120   

2 (3240   

3 (4096   

4 (6020   

  ؟وجود دارد 400رقمي فرد كوچكتر از  3چند عدد  - 86

1( 120  2( 130  3( 150  4 (160  

هاي هم  طوري كه همة كتاب توان كنار هم قرار داد به  سه كتاب مبحث رياضي، چهار كتاب مبحث زيست و دو كتاب مبحث شيمي را به چند طريق مي - 87

 مبحث كنار هم باشند؟ 

1 (1622   2 (1728   3 (1450   4 (2146   

0با ارقام  - 88 1 2 3 4 5, , , ,   توان ساخت؟  چند عدد سه رقمي زوج بدون تكرار مي ,

1 (32  2 (40  3 (52  4( 80  

  باشد، كدام است؟ (تكرار ارقام مجاز است.) 10ها  تعداد اعداد چهاررقمي كه جمع دو رقم مياني آن - 89

1 (810  2 (710  3 (729  4 (900  

 دقيقه 35 مشترك - )1رياضي (

 شمارش، بدون شمردن 
 (شمارش، جايگشت) 

  6فصل 
 132تا  118هاي صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدف)1رياضي (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 امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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  ؟توان نوشت رقمي زوج با ارقام متمايز مي چند عدد پنج 7و  5، 2، 1، 0ارقام با  - 90

1 (36  2 (48  3 (24  4 (42  

كه پدر و مادر در  پذير است بطوري ايستند به چند طريق اين كار امكان سه فرزند همراه با پدر و مادرشان براي انداختن عكس يادگيري در كنار هم مي - 91

  طرفين سه فرزند باشند؟ 

1 (6  2 (18  3 (12  4( 36  

  توانند از اتوبوس پياده شوند؟ ايستگاه توقف كند، اين افراد به چند طريق مي 8زن در يك اتوبوس حضور دارند؛ اگر اتوبوس در  6مرد و  7 - 92

1 (8 87 6     2 (138   

3 (813     4 (13 136 7   

دهمي يك در ميان در صف قرار   آموزان نهمي و طوري كه دانش آموز دهمي را در يك صف قرار داد به دانش 5آموز نهمي و  دانش 4توان  به چند طريق مي - 93

  ؟گيرند

1 (9!     2 (2 5 4! !    

3 (5!     4 (4 5! !   

  توان نوشت؟  ، فاقد رقم صفر و با ارقام متمايز مي5و مضرب  1000كوچكتر از طبيعي چند عدد  - 94

1 (56  2 (65  3 (75  4( 85  

  كنار هم نباشند؟  Dو  Cكنار هم باشند ولي  Bو  Aكه دو شخص  توانند در يك رديف بنشينند بطوري نفر به چند طريق مي 6 - 95

1 (96  2 (120  3 (144  4( 180  

  كدام است؟ كنندگان  است، تعداد شركت 42هاي اول و دوم شوند برابر  در يك مسابقه تعداد حاالت ممكن براي اينكه دو نفر حائز رتبه - 96

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

n)اگر  - 97 )!

n n


  

 2
2 72 210 24

5 6
 كدام است؟  nباشد، 

1 (11   2 (13   3 (12   4 (9   

لزوماً  باشد؟ (نه cبعد از  oو حرف  oبعد از  mطوري كه حرف  توان نوشت به حرفي بدون تكرار حروف مي 7، چند كلمة »compute«با حروف كلمة  - 98

  بالفاصله)

1( 7
2
!     2 (7

3
!   

3 (7
6
!     4( 5!   

  رقم متمايز و فاقد صفر تشكيل شده است. اگر هيچ دو رقم فردي در اين رمز كنار هم نباشد، چند حالت براي اين رمز ممكن است؟  4رمزي از  - 99

1 (1224    2 (720  

3 (1200    4( 1442  

,P(nاگر  - 100 ) n 2 5 P(nباشد، حاصل  7 ,n ) 3  كدام است؟  4

1 (!5   2 (!4   3 (!3   4 (!2 
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A

B

  
  
  

  

  با چند يال ديگر مكعب متنافر است؟  ABدهد. يال  رو يك مكعب را نشان مي شكل روبه - 101

1( 1    2 (2   

3 (3    4 (4  

ABو  ندارندباشند كه بر يك خط قرار  P ةسه نقطه از صفح Cو  A ،Bفرض كنيد  - 102 AC اگر .K ةاي خارج از صفح نقطه P  باشد كه
KB KC  و خطKA  بر خطAB گاه خط . . . نسبت به . . . است. عمود باشد، آن  

1 (BC - مثلث  ةصفحKAC 2    عمود (KA -  خطKC عمود  
3 (KB -  خطAC 4    موازي (KA - ةصفح P عمود   

  نسبت به خط ديگر چه وضعيتي دارد؟ كند. خط   را قطع مي Dو  Dيكي از دو خط موازي  در فضا، خط  - 103
  متقاطع) 2    نامشخص) 1
  متنافر) 4    موازي) 3

Pو  Pموازي  ةبر دو صفح R ةدر شكل زير، صفح - 104   عمود است و دو خطD  وD هاي آن با اين دو صفحه است. كدام گزاره درست  فصل مشترك
  ؟نيست

    اند. با هم موازي Dو  D) دو خط 1
  موازي است.  Pو  Pبا  Rعمود بر  ة) هر صفح2
  موازي است.  P ة، با صفحP ة) هر خط از صفح3
  عمود است.  Pو  Pبر  Rموازي با  ة) هر صفح4

105 - A ،B ،C  وD ؟گذرد كدام است دوي اين نقاط مي متمايز در فضا غيرواقع در يك صفحه هستند. وضعيت خطوطي كه از دوبه ةچهار نقط    
    موازي يا متنافر )2    فقط متقاطع )1
  فقط متنافر )4    متقاطع يا متنافر )3

    ؟نسبت به هم چه وضعي دارند و  dگاه دو خط  ، با اين صفحه موازي باشد، آنP ةخارج از صفح قرار دارد. اگر خط P ةبه تمامي در صفح dخط  - 106
  متقاطع يا متنافر )4  موازي يا متنافر )3  فقط متقاطع )2  فقط متنافر )1

  كند. در فضا، اگر ...... يكي از ...... را قطع كند، لزوماً ديگري را هم قطع مي - 107
  اي/ دو خط موازي) صفحه4   خط متقاطع ) خطي/ دو3  متقاطع  ةاي/ دو صفح) صفحه2  ) خطي/ دو خط موازي 1

  صورت كدام گزينه درست است؟ كند. در اين قطع مي را در خط  P ة، صفحQ ةعمود است و صفح Pو  Pمتمايز  ةبر دو صفح Dخط  - 108
1( Q  عمود برP .2    است( Q  موازي باP .است  
3( Qة، صفح P  را در خطي عمود بر 4  كند. قطع مي( Qة، صفح P  را در خطي موازي با كند. قطع مي  

dو  d خطدو  - 109   متنافرند. اگر روي خطd متمايز  ةدو نقطA  وB  و روي خطd  متمايز  ةدو نقطC  وD گاه امتداد  را انتخاب كنيم، آن
  چه وضعي نسبت به هم دارند؟  BDو  ACهاي  خط پاره

  متقاطع يا متنافر) 4  متنافر يا موازي) 3  موازي يا متقاطع ) 2  لزوماً متنافر) 1
  متنافرند. كدام مورد همواره صحيح است؟ 2Lو  1Lهاي  ترتيب با خط اند و به واقع P ةدر صفح 2dو  1dموازي  خطدو  - 110

  كند.  را قطع مي 2dو  1dوجود داشته باشد، هر دو خط  P ةدر صفح 2Lيا  1Lاگر خطي موازي با  )1
2 (1L  2وL اند.  در يك صفحه واقع  
  موازي است. P ةوجود داشته باشد، با صفح 2Lو  1Lاي شامل  اگر صفحه) 3
  متقاطع است. 2Lو  1Lبا  P ةصفح) 4
  

دقيقه 15 مشترك–هندسه

 تجسم فضايي
 (خط، نقطه و صفحه) 

  4 فصل
 86تا  77هاي 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
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  است؟ نادرستي زير  ها يك از گزينه كدام - 111

  اختالف دما است.  ،عامل اصلي شارش گرما )1

  هاي آزاد نيز در انتقال گرما نقش دارند. الكترون  هاي اتمي، در فلزات افزون بر ارتعاش )2

  نيستند.  خوبي اجسامي مانند شيشه و چوب رساناهاي گرمايي )3

  خوبي نيستند.  ي گرماييهارسانا ،هاي آزاد كم تعداد الكترون به دليل داشتن نافلزات )4

 اي از انتقال گرما به روش همرفت واداشته است؟ هاي زير، نمونه يك از گزينه كدام - 112

  انتقال گرما از مركز خورشيد به سطح آن  )2  گرم شدن هواي داخل اتاق به وسيلة رادياتور شوفاژ )1

  هاي باد ساحلي ن جريا )4  هاي مختلف بدن بر اثر گردش جريان خون و سرد شدن بخشگرم  )3

  كند؟  آزمايش مكعب لسلي چه چيزي را ثابت مي - 113

  ) تابش گرمايي به مساحت سطح يك جسم بستگي دارد. 2  يك جسم بستگي دارد. دماي) تابش گرمايي به 1

  است.  يابش گرمايي از نوع امواج الكترومغناطيس) ت4  جسم بستگي دارد.  يك ) تابش گرمايي به رنگ سطح3

  ؟نيستهاي زير در مورد تابش گرمايي صحيح  يك از گزينه كدام - 114

500) تابش گرمايي در دماهاي زير حدود 1 C .عمدتاً به صورت تابش فروسرخ است    

  شود. مانگار استفاده ميهاي فروسرخ از ابزاري موسوم به د آشكارسازي تابش براي )2

  دهد.  كلم اسكانك انرژي خود را از طريق تابش فروسرخ از دست مي) 3

1100گيري دماهاي باالي به عنوان دماسنج معيار براي اندازه تابشي سنج تف )4 C .انتخاب شده است  

1حجم مقدار معيني گاز اكسيژن را در فشار ثابت از - 115 1ليتر به /2 درجة سلسيوس باشد، دماي نهايي آن  27رسانيم. اگر دماي اولية گاز  ليتر مي /8

  برحسب درجة سلسيوس كدام است؟

1(200   2(450   3(73   4(177
 

   

027اگر در حجم ثابت، دماي مقدار معيني گاز را از - 116 C 087به C  يابد. مي  ………درصد  ..……برسانيم، فشار گاز  

  كاهش، 17)4  كاهش، 20)3  افزايش، 17)2  افزايش، 20)1

3پنج ليتر هواي  - 117 C   267را به    چه در زودپز را بسته و دماي آن متر جيوه وجود دارد. چنان سانتي 76در يك زودپز در فشار C  برسانيم، فشار هواي

  پوشي كنيد.) كند؟ (هوا را گاز كامل فرض كرده و از انبساط حجمي زودپز چشم غيير ميمتر جيوه ت محبوس چند سانتي

1 (76+  2 (76 -  3 (152+  4 (152 -  

دقيقه 30مشترك  - )1فيزيك (
  دما و گرما

هاي انتقال گرما، قوانين  روش
  گازها
   4  فصل

  126تا  111هاي  صفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  ، )1فيزيك (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً 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 ازهدف آزمون قبل10چند از
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P(Pa)

T(K)

0

37

40cm

7در شرايط فشار يك اتمسفر و دماي  ،مترمكعب 28در فضاي اتاقي به حجم  - 118 C  تقريباً چند مول هوا وجود دارد؟

)8 J
R

mol.K
،51 10atm Pa (.و هوا را گاز كامل در نظر بگيريد 

1(125   2(1250   3(42 10   4(
 

52 10
 
   

16جرم  - 119 53هليم در فشار  ليتر گاز /6 10  27پاسكال و دماي C ) 8چند گرم است؟ 3 J
R /

mol.K
  4و جرم مولكولي هليم g

mol
  باشد.) مي 

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

027مقداري گاز كامل هليم در دماي ،بسته در يك مخزن در - 120 C  ،مولكول گاز موجود باشد، فشار گاز  2210وجود دارد. اگر در هر يك ليتر از فضاي مخزن

8( درون مخزن چند پاسكال است؟ J
R

mol.K
 236و عدد آووگادرو را برابر 10 (.در نظر بگيريد  

1 (24 10   2 (44 10   3 (22 10   4 (42 10   

 ؟نيستهاي زير صحيح  كدام يك از گزينه - 121

  رابطة مستقيم دارد.  آنبا حجم  ي گازگاز ثابت باشد، دمايك اگر فشار و مقدار ) 1

  يابد. چگالي آن نيز كاهش مي ي گاز،يك گاز ثابت باشد، با كاهش دما در صورتي كه حجم و مقدار) 2

    يابد. كاهش مي آناگر دماي مقدار معيني از يك گاز ثابت باشد، با افزايش فشار گاز، حجم ) 3

   در دما و فشار ثابت، حجم گاز با جرم گاز رابطة مستقيم دارد.) 4

47مطابق شكل زير، مقداري گاز كامل با دماي  - 122 C  درون سيلندر و زير پيستوني بدون اصطكاك محبوس است. دماي گاز را به تدريج به چند درجة

  نظر نماييد.) (از انبساط حجمي سيلندر در اثر تغيير دما، صرفمتر پايين بيايد؟  سانتي 4سلسيوس برسانيم تا پيستون به آرامي 

1(  79   

2(  32  

3(  15  

4(  7  

مول گاز كامل است كه درون يك استوانه با حجم ثابت قرار دارد. حجم گاز داخل  03/0نمودار شكل زير، مربوط به تغييرات فشار برحسب دماي مطلق  - 123

37استوانه چند متر مكعب است؟ 0 6sin / ) 8و J
(R

mol.K
   

1 (18/0   

2 (32/0  

3 (36/0  

  ي نيست. ) اطالعات مسأله كاف4

3حاوي  33mظرفي به حجم  - 124 2/ kg  27گاز اكسيژن در دماي C  34است. اگر محتويات ظرف را در دماي ثابت وارد ظرفي به حجمm  كنيم، فشار

8يابد؟ اهش ميپاسكال ك گاز نسبت به حالت قبل چند كيلو J
R )

mol.K
2و 32O

g
(M

mol
   

1 (80  2 (60  3 (20  4 (40  
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60cm

20cm

درصد افزايش  21جيوه كاهش يافته و حجم آن  متر سانتي 4دهيم. در نتيجه، فشار مطلق آن  درصد افزايش مي 10حسب كلوين، را بركاملي دماي گاز  - 125

 است؟بوده  تر جيوهم گاز چند سانتي ةيابد. فشار اولي مي

1 (4 4/   2 (44   3 (8 8/   4 (88   

4در كف يك استخر به عمق  32cmيك حباب هوا به حجم  - 126 5/ m  17جا  دما در آنايجاد شده كه C آيد كه دماي  است. حباب تا سطح آب باال مي

27سطح آب  C يابد؟  متر مكعب افزايش مي چند سانتي نسبت به حالت اوليه رسد، حجم آن اي كه حباب به سطح آب مي است. در لحظه  

5
0 10P Pa)،3

آب 310 kg

m
  10و N

(g
kg

   

0)2   صفر )1 5/   3(1   4(3   

  كند؟ تغيير مي ، چگالي اين گاز چگونهدهيم درصد كاهش 20را   و دماي مطلق آن درصد افزايش 20اگر فشار مقدار معيني گاز كامل را  - 127

  يابد. درصد افزايش مي 50) 2    يابد. درصد كاهش مي 50) 1

  كند. ) تغيير نمي4    يابد. درصد افزايش مي 34) 3

27ليتر محتوي مخلوطي از دو گاز هيدروژن و هليم با دماي ثابت  40مخزني با حجم ثابت  - 128 C  گرم باشد، چند  26اتمسفر است. اگر جرم مخلوط  6و فشار

2 گاز را هيدروژن تشكيل داده است؟ دو هاي مخلوط درصد از مول 2H
g

M )
mol

 ،4He
g

M
mol

، 8 J
R

mol.K
 5و

0 10(P Pa   

1 (30   2 (40   3 (60   4 (70   

قرار داده  ،مخزن اصطكاك نداردهاي  ديوارهكيلوگرم كه با  2مقداري گاز كامل در حالت تعادل قرار دارد و روي آن پيستوني به جرم  زير،درون مخزن شكل  - 129

نسبت به وضعيت اوليه پايين بيايد؟  cm15تون در حالت تعادل به اندازةشده است. وزنة چند كيلوگرمي را روي پيستون قرار دهيم تا پيس

)P Pa 5
0 10، N

g
kg

   ماند.) و دماي گاز درون مخزن در طي فرايند ثابت مي 10

1(2        

2(3  

3(4      

4(5  

 5cmمتر پايين ببريم تا ارتفاع ستون هوا  در ظرفي مطابق شكل زير، مقداري هوا باالي ستون جيوه در لوله وجود دارد. لوله را به آرامي چند سانتي - 130

  در نظر بگيريد و دما را ثابت فرض كنيد.)  75cmHgكاهش يابد؟ (فشار هوا را 

1 (5    

2 (10   

3 (12   

4 (15   

  

60cm

A= cm10
2
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  كدام گزينه درست است؟ - 131
  باشند. هايي كه شور هستند مانند درياچة اروميه، منبع غني از مواد شيميايي گوناگون مي چه) آب دريا1
  شود كه جرم آن بيشتر از اجزاي ديگر باشد. ) حالل به بخشي از محلول گفته مي2
  هاي فيزيكي در سرتاسر آن مايع يكسان نباشد. محلول آبي ضديخ، تركيب شيميايي در سراسر آن يكسان است ولي ممكن است ويژگي) در 3
 هاي حل شونده در واحد حجم زياد بوده و غليظ هستند. ها مانند سرم فيزيولوژي و چاي غليظ، شمار ذره ) در برخي محلول4

در اين دما به تقريب كدام  Aپذيري نمك  گرم نمك خشك بر جاي بماند، انحالل 50مقدار  Aگرم محلول سير شده نمك  400اگر بر اثر تبخير  - 132
 است؟

1 (7/13  2 (6/15  3( 3/14  4 (8/16  
  هاي زير درست هستند؟  چند مورد از عبارت - 133

  گرم محلول است.  100يك محلول، جرم حل شونده در حل شوندة رصد جرمي الف) د

Wب) درصد جرمي يك محلول را با 
W% دهند. نشان مي  

  آيد.  بدست مي ppmضرب كنيم، غلظت آن برحسب  410پ) اگر درصد جرمي يك حل شونده را در محلول در 

  گرم آب وجود دارد.  91درصد جرمي،  9/0گرم محلول سديم كلريد  100ت) در هر 

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

3ليتر فسفريك اسيد خالص  ميلي 8/9 - 134 4(H PO 11با چگالي  ( 4/ g.mL  10در اختيار داريم، اگر بخواهيم محلولي با غلظت 35/ mol.L  از آن

11ليتر خواهد شد؟  بسازيم، حجم محلول در نهايت چند ميلي 31 16(H ,P ,O : g.mol )     

1( 1400  2 (350  3 (400  4 (700  

)پذيري چه تعداد از مواد زير در آب  انحالل وضعيت - 135 C)25 به درستي بيان شده است؟ ، 

    سديم كلريد: محلول *    محلول  باريم سولفات: كم*   كلسيم سولفات: نامحلول *  كلسيم فسفات: كم محلول * 

 كلريد: نامحلول نقره* 

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

 ت است؟كدام گزينه درس - 136
  در تهيه شربت معده كاربرد دارد. (Mn)) فلز منيزيم 1
  ها متفاوت است. پذيري نمك ) تأثير دما بر ميزان انحالل2
  شوند. ها تشكيل مي دار در كليه هاي كلسيم هاي كليه از رسوب كردن همة نمك برخي از سنگ )3
  گيري حجم آن است. تر از اندازه مايع آسانگيري جرم يك  اندازه در آزمايشگاه )4

  كند؟ درستي كامل مي كدام گزينة داده شده، عبارت زير را به - 137
هاي . . . با . . . جرم مولي،  هاي . . . دارد، نقطة جوش . . . داشته و در مواد مولكولي داراي مولكول اي كه مولكول در مواد مولكولي با جرم مولي . . .، ماده«

 »شود. . . . ميدماي جوش 
  تر كم - كاهش -ناقطبي -باالتري - ناقطبي - ) مشابه2  تر بيش -افزايش -ناقطبي -باالتري - قطبي - ) مشابه1
  تر بيش - افزايش - ناقطبي - تري پايين - ناقطبي - متفاوت) 4  تر كم - كاهش - قطبي - تري پايين - قطبي - متفاوت )3

 تي بيان شده است؟در چند مورد از موارد زير مقايسة نقطة جوش به درس - 138
 - 2CO N    - 3HBr AsH    - 3HF NH    - 3HCl PH   
1 (4  2 (3  3( 2  4 (1  

 مشترك-)1شيمي (
 دقيقه 25

 آب، آهنگ زندگي
ها شوندهاز ابتداي محلول و مقدار حل

تا پايان نيروهاي بين مولكولي آب، فراتر 
 از انتظار

  3فصل 
 107تا  93هاي صفحه

 هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروعهدف
 ، )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 امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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20% محلول

Bهنمچ�

2Mgغلظت يون  - 139  26اي از آب دريا  در نمونه 10  11موالر است. اگر چگالي اين نمونه 2/ g.mL  باشد، در هر كيلوگرم از آن چند گرم يون

Mg)124منيزيم وجود دارد؟  g.mol )   

1( 0 12/   2 (1 2/   3 (0 124/   4 (1 24/   

140 - 200mL  3محلول پتاسيم نيترات(KNO 11با غلظت  ( 8/ mol.L  20و در دماي C پذيري داده شده، چه نوع  براساس نمودار انحالل

11محلولي است؟ (چگالي محلول را در اين دما  05/ g.mL 139و در نظر بگيريد 14 16K ,N ,O : g.mol   (  

  

  سير شده  )1

  سير نشده ) 2

  فراسير شده است و به همان صورت پايدار خواهد ماند.) 3

  اطالعات مسأله كافي نيست. ) 4

  

  

  
  است. ......... ه معادل كشود  از كميتي به نام قسمت در ميليون استفاده مي .........هاي  ل تر غلظت محلو براي بيان ساده - 141

ppmدرصد جرمي410بسيار رقيق ـ ) 1   2 410) بسيار رقيق ـدرصد جرميppm    

ppmدرصد جرمي410) رقيق ـ 3   4 410) رقيق ـدرصد جرميppm   

 شونده صرف نظر شود.) شود؟ (از جرم حل ppm 9/1گرم اوره را بايد در چند گرم آب حل كنيم تا غلظت محلول حاصل  ميلي 76 - 142

1 (400  2 (200   3 (20000  4 (40000  

 50است. اگر  B% جرمي نمك 20و محلول دوم شامل  B% جرمي نمك 30در آب موجود است. محلول اول، داراي  Bسه محلول نمك فرضي - 143

در محلول سوم،  Bنمك  آيد. نسبت مقدار جرم آب به جرم دست مي گرم از هر سه محلول با يكديگر مخلوط شوند، محلولي با مشخصات زير به

  كدام است؟ 

1 (5     

2 (10  

3 (9     

4 (2  

 باشد؟  مي نادرستكدام گزينه در ارتباط با نمك طعام  - 144

  گيرد.  ) جداسازي و استخراج آن از آب دريا به روش تبلور صورت مي1

  آور و گاز هيدروژن است.  گاز كلر، فلز سديم، سود سوز ةترين كاربرد آن براي تهي ) بيش2

  باشد.  شربت معده مي ة) يكي از كاربردهاي نمك طعام تهي3

  تر از مصارف خانگي است.  ها بيش ) كاربرد آن براي ذوب كردن يخ در جاده4

 (مشترك) گواه –)1شيمي (
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ليتر از اين محلول رقيق  ميلي 10كنيم. اگر  ر رقيق ميليت ميلي 250اي تا حجم  محلول غليظ سولفوريك اسيد را در يك بالون پيمانه ليتر ميلي 5 - 145

  اين اسيد، چند مول بر ليتر است؟  ةگرم منيزيم كربنات واكنش دهد، غلظت محلول غليظ اولي ميلي 210بتواند با 

H SO MgCO MgSO H O CO   2 4 3 4 2 C)و  2 , O , Mg : g.mol )   112 16 24  

1 (5/10  2 (5/5  3 (5/12  4 (5/6  

  است؟كدام گزينه درست  - 146

  شود. گرم آب گفته مي 100حل شده در  ةپذيري يك ماده، به مقدار ماد ) انحالل1

  شود. گرم آب گفته مي 100حل شده در  ةترين مقدار ماد ) قابليت حل شدن، به بيش2

  شود. حل شده در آب در يك دماي معين گفته مي ةپذيري، به مقدار ماد ) انحالل3

  شود. گرم آب در دماي معين گفته مي 100حل شده در  ةقدار مادترين م به بيشپذيري  انحالل) 4

  است؟  نادرستچه تعداد از مطالب زير  - 147

  است.  NaClپذيري تر از وابستگي انحالل به دما كم KClپذيري آ) وابستگي انحالل

  باشد.  g70و g34تواند برابر پذيري ليتيم سولفات مي انحالل C50و C20ب) در دماي

/بين C25پذيري آن در اي كه انحالل پ) ماده g0   شود.  آب باشد، كم محلول ناميده مي g100در g1تا 1

  باشد.  محلول در آب مي ت) كلسيم سولفات جزء مواد كم

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

  دهنده ساختار قطبي آب است؟ يك نشان كدام - 148

    ) ظرفيت گرمايي زياد2    نمك در آن ي) حالليت باال1

   رنگ) 4  مالش داده شده  اي شيشه) انحراف جريان آب توسط ميلة 3

 كدام مطلب درست است؟ - 149

  است.  HClباالتر از F2، نقطه جوشHClو  F2) با وجود نزديك بودن جرم مولي1

  كنند.  گيري نمي جهت COهاي گيري كرده ولي مولكول ي ميدان الكتريكي جهتدر راستا N2هاي ) مولكول2

3 (CO2 تري نسبت به نيروي بين مولكولي قويO2  .دارد  

  گيرد.  ) هنگام قرارگيري مولكول آب در ميدان الكتريكي، سر اكسيژن آن در جهت قطب منفي ميدان قرار مي4

 Cو  A ،Bاي مربوط است. در اين نمودار نقاط  جدول دوره 4تا  2و به دورة  17و  15هاي  دار عنصرهاي گروه جوش تركيبات هيدروژن ةنمودار زير به نقط  - 150

  ها باشند؟  توانند مربوط به كدام تركيب ترتيب از راست به چپ مي به

1( 3 3AsH HBr PH       

2 (3 3NH HCl PH    

3 (3HCl AsH Hl      

4( HF SbH Hl 3   
  

  

ش
جو

طة 
نق



  

  
  
  
  

  
  سؤاالت غیرمشترکسؤاالت غیرمشترک
  گروه دهم ریایضگروه دهم ریایض

  
  سؤالسؤالتعداد تعداد   نام درسنام درس

  سؤالسؤال  2020 ))11رياضي (رياضي (

  سؤالسؤال  1010 ))11هندسه (هندسه (

  سؤالسؤال  2020 ))11فيزيك (فيزيك (

  سؤالسؤال  2020 ))11شيمي (شيمي (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  گروه آزمون
  چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم
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  اي است؟  درصد شيوع يك بيماري، چه نوع متغير تصادفي - 151

  اسميكيفي  )4  گسستهكمي ) 3  پيوستهكمي ) 2  ترتيبي كيفي ) 1

 كدام است؟ » رخ دهد Bرخ ندهد ولي  A«كه  پيشامد اين باشند، اي يك فضاي نمونه دو پيشامد از Bو  Aاگر  - 152

1 (A B     2 (B (A B)    

3 ((A B)     4 ((A B)   

  چه تعداد از متغيرهاي زير از نوع متغير كمي پيوسته است؟  - 153

  درجات ارتش –رنگ لباس  –گروه خوني  –ماليات ساليانه  –هاي آسمان  تعداد ستاره –ميزان تحصيالت 

  1 )4  2) 3  3) 2  صفر) 1

 متغير هستند؟  و يك مقياس هاي زير، دو مورد گفته شده از يك نوع گزينهدر كدام يك از  - 154

  تعداد شهرهاي ايران  –) شاخص تودة بدني 1

  نوع بارندگي  –) نژاد افراد 2

  گروه خوني افراد  –) مراحل رشد يك انسان 3

  تعداد روزهاي هفته  –) ميانگين نمرات رياضي يك كالس 4

از مجموعة  - 155 A,B,C,E,F,O بسازيم. احتمال اين كه حرف با حروف متمايز حرفي  4خواهيم يك كلمة  ميA  ،در اين كلمه حضور داشته باشد

  چقدر است؟ 

1 (1
2   2 (3

4   3 (1
3   4( 2

3   

  در اين كلمه وجود دارد؟  ”bri“سازيم. با كدام احتمال عبارت  حرفي مي 6بدون توجه به معني آن، كلمات  brightبا حروف كلمه  - 156

1 (1
30   2 (1

5   3 (1
120   4( 1

20   

آموز پاية دهم و هم  نفره انتخاب كرد كه در آن هم دانش 3آموز پاية يازدهم يك كميتة  دانش 4آموز پاية دهم و  دانش 3توان از بين  ميبه چند روش  - 157

 آموز پاية يازدهم وجود داشته باشد؟ دانش

1 (25   2 (30   3 (50   4 (40   

  سؤال اول پاسخ داده شود؟  4سؤال از  3سوال آن پاسخ داد به صورتي كه حداقل به  6توان به  سؤال رياضي به چند طريق مي 8از  - 158

1 (16  2 (22  3 (20  4( 24  

  چقدر است؟ باشد،  6مضرب  ها كنيم. احتمال آن كه مجموع اعداد روي تاس تاس را همزمان پرتاب مي 2 - 159

1 (1
6   2 (1

9   3 (5
36   4( 7

36   

 دقيقه 35غيرمشترك-)1رياضي (

 (تركيب)  بدون شمردن ،شمارش
 آمار و احتمال

گيري شانس، (احتمال يا اندازه 
اي بر علم آمار، جامعه و مقدمه

 نمونه، متغير و انواع آن)
  7و  6هاي فصل

 170تا  133هاي صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدف)1رياضي (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 امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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   ؟مجموعه چند زيرمجموعه چهارعضوي دارداين زيرمجموعه دو عضوي دارد.  A ،45 همجموع - 160

1 (120  2 (210  3 (240  4( 420  

  كدام است؟  ،و بيايدرسكه  2كنيم، احتمال آن كه حداقل  سكه را با هم پرتاب مي 5 - 161

1 (7
8   2 (6

8   3 (15
16   4( 13

16   

  نفره تشكيل داد به شرطي كه در گروه حتماً استاد وجود داشته باشد؟  4قاتي توان گروه تحقي استاد به چند طريق مي 3دانشجو و  6از ميان  - 162

1 (111  2 (126  3 (121  4( 115  

  ؟دنها انتخاب شو هاي مثلث از نقطه توان مثلث رسم كرد به طوري كه رأس رو به چند طريق مي در شكل روبه - 163
1( 70      
2( 12   
3( 84      
4 (54  

از مجموعة  - 164 1 2 3 9, , , و دقيقاً دو عدد  3كنيم. احتمال اين كه اين زيرمجموعه شامل دقيقاً يك عدد مضرب  يك زيرمجموعة سه عضوي انتخاب مي ,...

  چقدر است؟  ،باشد 2مضرب 

1 (1
14   2 (3

28   3 (5
28   4( 3

14   

4از تساوي  - 165 261 4
P(n, )

C(n , )



  كدام گزينه است؟  nمقدار  ،

1 (52  2 (36  3 (28  4( 42  

ها فرد  احتمال آن كه حاصل جمع آن ،كارت برداريم دوتا زوج و بقيه هم فرد هستند. اگر  4اي نوشته شده است.  كارت داريم كه روي هر كدام شماره 8 - 166

  چقدر است؟  ،باشد

1 (3
7   2 (5

8   3 (4
7   4( 5

7   

روش اين  28نفر را به طور تصادف انتخاب كند و بتواند به  2آموزان داوطلب حضور در مسابقات علمي هستند، اگر معلم  از يك كالس تعدادي از دانش - 167
  ؟انجام دهد، تعداد داوطلبان چند نفر بوده استانتخاب را 

1 (7  2 (6  3 (8  4 (9  
  ؟نفر آنها همكار باشند 3نفر انتخاب كرد، طوري كه حداقل  4توان  مهندس، به چند طريق مي 2پزشك و  5معلم،  4از بين  - 168

1( 88  2( 94  3( 120  4 (128 

  باشند؟ (تكرار ارقام مجاز است.) »رقم يكان رقم دهگان   رقم صدگان«توان نوشت كه  رقمي مي 3چند عدد  7تا  3با ارقام  - 169

1 (10  2 (30  3 (35  4( 45  

توان مثلث رسم كرد به طوري كه رئوس مثلث از اين نقاط انتخاب شده باشند و  اند. به چند طريق مي ها قرار گرفته نقاطي روي ضلع زيردر مستطيل شكل  - 170

  ضلع مثلث روي اضالع مستطيل قرار نگرفته باشد؟ هيچ 

1 (60    

2 (62  

3 (89  

4( 91  
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 ايم. چند مكعب كوچك وجود دارد كه فقط دو وجه آن رنگ شده باشد؟  آميزي كرده هر شش وجه شكل زير را رنگ - 171

  
1 (18  2 (27  3 (36  4 (72  

  باشد، كدام است؟  تا نماي باالي شكل داده شده به صورت   توان برداشت ميهاي كوچكي كه  حداكثر تعداد مكعب - 172

1 (107   

2 (111  

3 (115  

4 (119  

  

  

2االضالعي به طول ضلع  نماي روبروي يك مخروط، مثلث متساوي - 173   است؟  است. حجم اين مخروط، چند برابر  3

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

 مقابل باشد؟ ةتواند مربوط به مكعب گسترد هاي زير مي يك از گزينه كدام - 174

1 (   2 (  

3 (   4 (  

 رو، از كدام جهت با بقيه متفاوت است؟ شكل روبه ةنماي ديده شد - 175

1(4         

2(3     

3(2         

4(1    

  

1

5

24

5

2

1

4

32

5

6

دقيقه 15 غيرمشترك -)1هندسه (
 تجسم فضايي

 (تفكر تجسمي) 
  4 فصل

 96تا  87هاي 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

1 2 3 4

5

6

2

1

3

4
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  ماند؟ در هر دو دوران يكسان باقي ميهمواره زير  مقاديريك از  دهيم. كدام اي تقارنش دوران ميهحول محوركه فقط دو محور تقارن دارد، مستطيلي را  - 176

  ) مساحت جانبي2    ) حجم1

  ) مساحت قاعده4    ) مساحت كل3

  دهيم. حجم شكل حاصل كدام است؟ دوران مي ABرو را حول ضلع  شكل روبه ةالزاوي قائم ةذوزنق - 177

1 (19
3
     

2 (23
3
   

3 (6     

4 (8   

و aV،bVهاي حاصل را به ترتيب با را حول هر يك از اين سه ضلع دوران داده، حجم شكل cو bةهاي قائم و ضلع aبه طول وتراي  الزاويه مثلث قائم - 178

cV دهيم. كدام گزينه درست است؟ نمايش مي  

1 (2 2 2
a b cV V V      

2 (a b cV V V

a b c
   

3 (a b cV V V      

4 (a b caV bV cV   

اي است كه از  كند چند برابر مساحت مقطع صفحه ها ايجاد مي موازي قاعده ة، مساحت مقطعي كه يك صفح3و ارتفاع  2 ةاي به شعاع قاعد در استوانه - 179

  گذرد؟ محور استوانه مي

1 (3
     

2 (4
   

3 (2
     

4 (2
3
   

36اي با حجم با كره بيشترين مساحت مقطعي كه از برخورد يك صفحه - 180  شود، كدام است؟ ايجاد مي 

1 (9     

2 (10   

3 (11     

4 (12   
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P(atm)

V(L)
6

5

2

  
 

 

  

      است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام - 181

  هاي آن ماده است.  هاي جنبشي و پتانسيل ذره ماده برابر مجموع انرژي يك انرژي دروني) 1

  انرژي دروني گاز آرماني فقط تابع دماي گاز است. ) 2

  نرژي است. گر قانون پايستگي ا قانون اول ترموديناميك بيان) 3

  گويند.  فرايند ايستاوار مي ،رسد دستگاه به آرامي به تعادل ميها  در آنفرايندهاي ترموديناميكي كه  به) 4

  فشار است؟  يك از نمودارهاي زير، بيانگر يك فرايند انبساط هم كدام - 182

1 (

V

T

(1) (2)

  2 (

P

V

(1)(2)

  3 (

P

T

(1) (2)

  4 (

P

T

(1)

(2)

  

  ؟كند چگونه تغيير ميژول كار بر روي گاز انجام شود، انرژي دروني گاز  80دهد و  ژول گرما به محيط 130اگر در طي فرايندي ايستاوار، گازي آرماني  - 183

   يابد.  ژول كاهش مي 210)4  يابد.  ژول افزايش مي 210)3  يابد.  ژول كاهش مي 50)2  يابد.  ژول افزايش مي 50)1

اگر انرژي  كند. تغيير حجم پيدا ميگيرد و  گرما از محيط مي 900Jدستگاه  ،يك فرايند ترموديناميكي طياست.  ژول 600انرژي دروني يك گاز آرماني  - 184

  دهد، بر حسب ژول كدام است؟  يانجام مروي محيط افزايش يابد، كاري كه دستگاه  درصد 20 دروني دستگاه طي اين فرايند

1 (780 -  2 (780  3 (180 -  4 (180  

510ليتر، مقداري معين از يك گاز آرماني در فشار ثابت  2در پيستوني به حجم  - 185 Pa 5/0دهد و حجم آن  وجود دارد. اين گاز مقداري گرما به محيط مي 

باشد، به ترتيب از راست به چپ دماي نهايي گاز برحسب كلوين و كار انجام شده روي آن بر حسب ژول  400Kيابد. اگر دماي اولية گاز  ليتر كاهش مي

  كدام است؟ 

1 (50 ،150  2 (300 ،50  3 (50 ،150 -  4 (300 ،50 -  

Pشكل زير، نمودار  - 186 V فرايند دهد. اگر در  مقدار معيني گاز كامل را نشان ميab، كند به كاري كه دستگاه  نسبت مقدار گرمايي كه گاز دريافت مي

7دهد، برابر با  روي محيط انجام مي
  حسب كيلوژول كدام است؟ باشد، تغيير انرژي دروني گاز در اين فرايند بر 2

1 (5 -     

2 (9 -  

3 (5  

4 (9  

  

دقيقه 30غيرمشترك–)1فيزيك (

  ترموديناميك 
   5  فصل

  149تا  127هاي  صفحه

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

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10 خود 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 ازهدف آزمون قبل10چند از

  

a b
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P(atm)

V(L)

a

b
c

d6

2

200 400

P

P

P

V
V V

3

2

20 4010

200

400

P(atm)

V(L)

 . ..……ه شده به دستگاه تماماً به كار انجام شده توسط دستگاه تبديل شده است. اين فرايند دما، گرماي داد در فرايند انبساط هم - 187

      كند. فقط قانون دوم ترموديناميك را نقض مي )1

     كند.  فقط قانون اول ترموديناميك را نقض مي )2

      كند. هر دو قانون اول و دوم ترموديناميك را نقض مي )3

  كند. اول و دوم ترموديناميك را نقض نمي هاي كدام از قانون هيچ )4

  دهيم. تغيير انرژي دروني دستگاه در اين دو فرايند چگونه است؟ به مقداري گاز آرماني گرما مي ،دماي مجزا همحجم و  فرايند همدو در  - 188

1( 0 حجم همU  دما همU     2( 0 0حجم هم , U  دما همU  

3 (0 0 حجم هم , U دما همU    4 (0 حجم همU  دما همU  

گذاريم و ظرف آب  بنديم و آن را به طور افقي درون ظرف آبي مي به فشارسنجي مي ،كند ، سر سرنگي را كه پيستون آن آزادانه حركت ميزير مطابق شكل - 189

  (هواي درون سرنگ را گاز آرماني فرض كنيد.)  كند؟ سرنگ، تغيير مي براي گاز محبوس درهاي زير،  كنيم. چه تعداد از كميت را به آرامي گرم مي

    ب) حجم  الف) دما

  د) مقدار هواي درون سرنگ  ج) فشار

1(1     2(2   

3(3     4(4   

 . ……… ،درروي يك گاز آرماني يدر فرايند انبساط ب - 190

     يابد. ) انرژي دروني گاز افزايش مي2      .يابد فشار گاز افزايش مي) 1

  يابد.  ) دماي گاز كاهش مي4  كار انجام شده روي گاز مثبت است.) 3

Pنمودار - 191 V تغيير انرژي دروني و كار انجام به ترتيب از راست به چپ  ،مطابق شكل زير است. در اين فراينديك گاز كامل  انجام شده بر روي فرايند

 كدام است؟شده روي گاز 

       مثبت، مثبت )1

     منفي، منفي )2

      صفر، مثبت )3

  منفي  صفر،  )4

  در فرايندهاي گاز محيط در اين چرخه . . . كيلوژول است و پيمايد. گرماي مبادله شده بين گاز و  يك گاز كامل چرخة نشان داده شده در شكل زير را مي - 192

  . . . گرما گرفته است. 

1 (80 ،+bc  وcd     2 (80 - ،da  وab  

3 (80 - ،bc  وcd    4 (80 ،+da  وab  

   چند كيلوژول است؟ در هر چرخه  كار انجام شده توسط گاز روي محيط ،كند. در اين صورت اي را مطابق شكل زير طي مي مقداري گاز كامل، چرخه - 193

1(150    

2(150     

3(300   

4(300   

  وسهواي محب
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P(atm)

V(L)

a

b
c

d

4

9

3

2

P(atm)

V(L)

A

B
C3

6

4

3

P(Pa)

V(m )

c
b

a

گرماي  ،باشد J850 گاز در اين فرايندروي  كار انجام شده بر اندازة ودما  هم ACكند. اگر فرايند زير را طي مي ةيك مول گاز كامل چرخ - 194

51؟ (مبادله شده در چرخه چند ژول است 10atm Pa8و J
R

mol.K
(  

1(1450   

2(1450   

3(250   

4(250   

    در نظر گرفت. ..……يك فرايند   توان را مي قدرت ةضرب ةسوز بنزيني، فرايند طي شده در مرحل ر يك ماشين دروند - 195

  فشار ) انبساط هم2    فشار ) تراكم هم1

 دررو ) انبساط بي4    رو در ) تراكم بي3

  دهد. بازدة اين ماشين چند درصد است؟ پايين مي گرما به منبع دما 600Jگيرد و  باال مي گرما از منبع دما 800Jيك ماشين گرمايي در هر چرخه،  - 196

1 (20  2 (25  3 (60  4 (75  

Pدر شكل زير، نمودار  - 197 V  براي يك گاز آرماني نشان داده شده است. اگر گرماي داده شده به دستگاه در فرايندab ،3000 و در فرايند  ژول

bc،6300  ژول باشد، گرماي داده شده به گاز در فرايندadc  چند ژول است؟  

1 (6900    

2 (7500  

3 (8100  

4 (8700  

Pنمودار  - 198 V 53طابق شكل زير است. اگر مساحت سطح داخل چرخه كند، م اي كه مقداري گاز كامل طي مي چرخه 10  واحدSI  باشد و اندازة

1شود،  پايين داده مي گرمايي كه به منبع دما
  كند، چند درصد است؟  گرماي مبادله شده بين گاز و محيط باشد، بازدة ماشيني كه اين چرخه را طي مي 3

1( 25    

2 (33  

3 (66  

4 (75  

(كار انجام شده روي دستگاه)، در فرايند معرفي  W(گرماي گرفته شده توسط دستگاه) و Q(تغيير انرژي دروني دستگاه)، Uهاي با توجه به عالمت - 199

  شود؟ قانون اول ترموديناميك نقض مي الزاماًي زير، ها يك از گزينه شده در كدام

1(0 0 0W , Q , U        2(0 0 0W , Q , U      

3(0 0 0W , Q , U        4(0 0 0W , Q , U      

  زير، قابليت ساخته شدن دارد؟ هاي  يك از ماشين كدام ،، در اين صورتاستدرصد  40هاي گرمايي،  حد باالي بازدهي ماشين - 200
 

1(50 150 200L HQ J, W J,Q J        2(100 50 150L HQ J, W J ,Q J        

3(0 200 200L HQ , W J ,Q J       4(100 100 200L HQ J, W J,Q J        
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  اند؟ نادرستچند مورد از مطالب زير  - 201

  * در ساختار يخ، هر اتم اكسيژن به دو اتم هيدروژن با پيوند اشتراكي و به دو اتم هيدروژن ديگر با پيوند هيدروژني متصل است. 

0* اتانول، استون و هگزان سه حالل با   اي در آب تهيه كرد.  توان محلول سير شده باشند كه از استون و اتانول نمي مي  

  باشد و حالت فيزيكي و تركيب شيميايي در سرتاسر اين مخلوط يكسان و يكنواخت است.  * محلول يد در هگزان، محلول غيرآبي مي

  ها وجود ندارد.  شود و در حالت بخار جدا از هم هستند، گويي پيوندهاي هيدروژني ميان آن ه مي* در عمل تبخير آب، بر پيوندهاي هيدروژني غلب

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

  هاي زير درست است؟  چه تعداد از عبارت - 202

K)هاي عصبي بدون وجود يون پتاسيم  آ) انتقال پيام )  .ممكن نيست  

  ها ناچيز و در حدود صفر است.  وكربنب) گشتاور دو قطبي اغلب هيدر

  ها در هر مولكول اتانول و استون با هم برابرند.  پ) تعداد اتم

  تر است.  هاي آب و اتانول بيش هاي اتانول از جاذبة بين مولكول ت) جاذبة بين مولكول

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

  است؟ نادرستكدام عبارت  - 203

  مجبورند كه به سطح آب بيايند.  ها در هواي گرم براي زنده ماندن ) ماهي1

  شود.  اكسيد توليد مي ) از واكنش قرص جوشان با آب، گاز گربن دي2

  ) انحالل استون در آب و نيز انحالل يد در هگزان از نوع مولكولي است. 3

  شود.  ) بنزين مخلوطي ناهمگن محسوب مي4

و در  A....Bبه چپ كدام رابطه برقرار است؟ (جاذبه ميان حالل و حل شونده  به ترتيب از راست» هگزان در آب«و » يد در هگزان«براي مخلوط  - 204

  باشد.) (حل شونده) مي B....B(حالل) و  A...Aحالت خالص 

1 (2
(A....A) (B....B)

(A....B)


  2و
(A....A) (B....B)

(A....B)


   

2 (2
(A....A) (B....B)

(A....B)


  2و
(A....A) (B....B)

(A....B)


  

3 ((A....B) (A....A) (B....B)   و(A....B) (A....A) (B....B)   

4 (2
(A....A) (B....B)

(A....B)


  2و
(A....A) (B....B)

(A....B)


  

 دقيقه 25غيرمشترك-)1شيمي (

 آب، آهنگ زندگي
(از ابتداي پيوندهاي هيدروژني 

هاي فيزيكي گوناگون در حالت
 آب تا پايان فصل)

  3فصل 
 122تا  108هاي صفحه

 دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هر درس درهدف
 ، )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 امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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0داراي . . . .   گونه - 205   به عنوان . . . كاربرد دارد. و  

  حالل مواد ناقطبي –اتانول  )2      حالل مواد دارويي –اتانول ) 1

   ها حالل برخي چربي –استون ) 4     حالل مواد ناقطبي – ) هگزان3

بيشترين حجم آب مصرفي را به خود اختصاص داده  ..……مثالً در ميان صنايع، صنعت  شود. روزانه در صنايع گوناگون، حجم . . . آب استفاده مي - 206

 است.

  توليد مواد غذايي -كمي ) 2    توليد مواد غذايي -زيادي بسيار ) 1

  كشاورزي  -كمي ) 4    كشاورزي –بسيار زيادي ) 3

 ؟چند مورد از مطالب زير نادرست است - 207

  شود. تر مي رقيق معكوس تر ولي در اسمز) با گذشت زمان، محلول غليظ در فرايند اسمز، غليظآ

  شود. خيارشور استفاده مي ةاها و تهيآب دري ة) از اسمز معكوس براي تصفيب

  كند. ) در اسمز معكوس، آب از ميان يك غشاي نيمه تراوا تنها از سمت محلول غليظ به سمت محلول رقيق حركت ميپ

  ند.ها از بافت ميوه به آب راه مي يابها و ويتامينگيرد، در طي فرايند اسمز، تمام نمك) هنگامي كه ميوه خشك درون آب قرار ميت

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

 . .……هاي گياهان هاي ياختههاي موجود در ديواره روزنه - 208

   دهند.ها را ميهاي كوچك مانند آب و يونها و مولكولگذر برخي ذره ة) فقط اجاز1

  دهند. هاي بزرگ را ميها و برخي مولكولهاي كوچك و يون) اجازه عبور مولكول2

  توانند از آن عبور كنند. ها نميدهند اما يونكوچك مانند آب را ميهاي ) اجازه عبور مولكول3

  توانند از آن عبور كنند. ها مي) خاصيت نيمه تراوايي دارند يعني فقط برخي يون4

  است؟ درستناآب  ةيك از موارد زير در ارتباط با تصفيماكد - 209

  شوند. ها از آب جدا ميهاي سمي، نافلزها و ميكروب و فلز ها كش هاي آلي فرار، حشره ) با عبور آب از صافي كربن، تركيب1

  ها را از آب جدا كرد.توان ميكروبمينروش تقطير  مانند) با روش اسمز معكوس 2

   .داردشده به روش اسمز معكوس پيش از مصرف نياز به كلرزني  ) آب تصفيه3

  روش اسمز معكوس و استفاده از صافي كربن دارد. هاي بيشتري نسبت بهآب به دست آمده از روش تقطير، آالينده )4

 روند.مي ..……به محيط  ………عبور كرده و از محيط  ..……هاي آب از مولكولمعكوس در فرايند اسمز  - 210

  رقيق - غليظ - ) غشاي نيمه تراوا2    غليظ - رقيق -) غشاي تراوا1

 غليظ   -رقيق - ) غشاي نيمه تراوا4    رقيق - غليظ -) غشاي تراوا3
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 باشد؟  در رابطه با اتانول و استون چه تعداد از مطالب زير صحيح مي - 211

  هاي اكسيژن است.  هاي هيدروژن سه برابر اتم آ) در مولكول استون تعداد اتم

  تر است.  ب) به علت توانايي تشكيل پيوند هيدروژني نقطه جوش اتانول از استون بيش

  شوند.  پ) اتانول و استون به هر نسبتي در آب حل مي

  دار هستند.  ت) اتانول و استون دو تركيب آلي اكسيژن

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

 كدام گزينه صحيح است؟ - 212

  هاي بدن قرار دارند. ) تمام آب موجود در بدن، در ياخته2  شوند. هاي بدن در آب حل نمي ) مواد زائد توليد شده در سلول1

  آلي است. ة) حالل موجود در محلول بنزين خودرو يك ماد4  رنگ يد در هگزان نوعي محلول غير آبي است. حلول سبز) م3

 هاي زير همگن است؟  يك از مخلوط كدام - 213

  ) آب و يد4  ) بنزين خودرو3  ) آب و هگزان2  ) آب و يخ1

Cوهاي  كه جرم مولي گونه با فرض اين - 214 B ، Aهاي زير  يك از مقايسه  ها فاقد اتم هيدروژن هستند، كدام  يكديگر برابر است و اين تركيب تقريباً با

 ؟ باشد نميصحيح 

C  B  A  گونه   

2 1  صفر  /6   قطبي گشتاور دو  /3

C ) قدرت جاذبه بين مولكولي:1 A B    2پذيري در هگزان: ) انحالل B A C    

C :آبپذيري در  ) انحالل3 A B    4جوش:  ة) نقطB A C    

  آب احاطه شده است. زيرا توسط.......... ،تواند .......... باشد مي Aدهد. بر اين اساس  را نشان مي A ةشكل زير، يون آب پوشيد - 215

  هاي هيدروژن  اتم - ) 1

  هاي هيدروژن  اتم -   ) 2

  اكسيژن   اتم - ) 3

  اكسيژن   اتم - ) 4
 

رسانيم. اگر مقدار گاز حل شده در  مي C20به C40آب را ازجهت حل نمودن گازي در آب، نسبت به حالت قبل فشار گاز را دو برابر و دماي  - 216

 باشد، كدام رابطه بين اين دو مقدار صحيح است؟  Bو  Aحالت اول و دوم به ترتيب برابر 

1 (A B 2    2 (B A 2  

3 (A B 2    4 (B A2  

Na

Cl

Na

Cl

(غيرمشترك) گواه - )1شيمي (



    31: ةصفح  دهم رياضي اختصاصي  العاده) (فوق 99 ارديبهشت 19آزمون  

(g)NaCl(g)NaCl

A B

H)توان دريافت كه:جدول زير، مي هايدادهبا بررسي  - 217 ,S ,Cl / :g.mol )   11 32 35 5    

gانحالل پذيري سه گاز در چند دما، برحسب    / gH O21001، در فشارatm  
 

)دما   C)

 گاز
20 30 40 50 60 

2CO 169/0 126/0 097/0 076/0 058/0 

2H S 38/0 30/0 24/0 19/0 15/0 

2Cl 73/0 57/0 46/0 39/0 33/0 

 ، سير نشده است.C60گرم آب در دماي  100در  Cl2مول گاز 005/0 محلول) 1

COصورت  پذيري اين گازها در دماهاي داده شده، به انحالل) 2 Cl H S 2 2   ، است.2

Hمول گاز 015/0 محلول) 3 S2  گرم آب در دماي  300درC40 نشده است.، سير  

  تر است.، در مقايسه با دو گاز ديگر، كمC60به C20در CO2گاز ةافزايش دما بر نسبت غلظت موالر محلول سير شد تأثير) 4

 باشند؟  چه تعداد از موارد زير ناشي از فرايند اسمز مي - 218

  زرد شدن برگ درختان)  –ها  خشك شدن ميوه –هاي خشك در آب  متورم شدن ميوه –(چروكيده بودن خيار شور 

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

هاي آلي فرار است. اين نمونه را به سه بخش جداگانه تقسيم كرده و هر  ها و تركيب اي حاوي فلزات سمي، ميكروب اي از آب تصفيه نشده نمونه - 219

اين  تماميها همچنان در  يك از آالينده نماييم. كدام هاي تقطير، اسمز معكوس و صافي كربن تصفيه مي يب توسط يكي از روشترت بخش را به

    هاي تصفيه شده باقي مانده است؟ نمونه

  هاي آلي فرار تركيب –ها  ) ميكروب2    ) فلزات سمي1

  هاي آلي فرار ) تركيب4    ها ) ميكروب3

اند. اگر اين غشاء فقط اجازه عبور  تراوا از يكديگر جدا شده دهد كه توسط غشاي نيمه هاي يكسان را نشان مي با حجم Bو  Aشكل زير دو محلول  - 220

  كند؟  هاي آب را بدهد، با گذشت زمان غلظت دو محلول چه تغييري مي مولكول

    كند.  ) غلظت هيچكدام تغيير نمي1

  يابد.  ) غلظت هردو محلول كاهش مي2

    يابد.  افزايش مي Bكاهش و  A) غلظت 3

  يابد.  افزايش مي Aكاهش و  B) غلظت 4
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