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 سعيد جعفري، عبدالحميد رزاقي، محسن فدايي، افشين كياني، محمد نوراني )1فارسي (
  محمد داورپناهي، محمدحسين رحيمي، خالد شكوري، مجيد فاتحي، رضا يزدي )1عربي، زبان قرآن (

  منصوري ، فاطمه فوقانيكبير، شعيب مقدم، احمد  بقا، مرتضي محسني زحل، محمد رضايي عليرضا ذوالفقاري  )1دين و زندگي (
  نژاد، سعيد كاوياني اله استيري، مهدي شيرافكن، ساسان عزيزي رحمت  )1انگليسي ( زبان

  زاده خراساني، احسان غني، بهرام حالج، امير محموديان، كيان كريمياي، حميد عليزادهمهديس حمزه  )1( رياضي
 ميرزايي، زهرا عسگري، مرتضي نوريپور، اسماعيلحميدرضا دهقان، نيما خانعلي  )1هندسه (
  زاده پور، محمدرضا شيرواني زاده، حامد ترحمي، اميرمحمد عبدوي، محمد عظيمالهزاده، مصطفي كياني، بهنام شاهني، فرشاد لطفعليرضا رستم  )1فيزيك (
  دوست، علي طرفي، سروش عبادي عباس مطبوعي، محمد مختاري، عليرضا كيانيزاده، امير حاتميان، صنعان نادري،نيا، سيدمحمد خديوي، سهراب صادقيفخمياعلي  )1شيمي (

 
 
 

 
 مسئول درس مستندسازي گروه ويراستاري مسئول درس و گزينشگر نام درس

  الناز معتمدي  الهام محمدي  اميرحسين رضافر )1فارسي (

  مهدي يعقوبيان  پور، درويشعلي ابراهيمي فاطمه منصورخاكي، اسماعيل يونس  ميالد نقشي )1عربي، زبان قرآن (

  ستايش محمدي  سكينه گلشني، احمد منصوري  فاطمه فوقاني )1دين و زندگي (

  سپيده جاللي  روش، پرهام نكوطلبان فاطمه نقدي، عقيل محمدي  اله استيري رحمت )1زبان انگليسي (

 پوپك مقدم علي مرشدزاده،  ملوندي، فرشاد حسن مهرداد محمدي عاطفه خان )1رياضي (

 فراهاني علي ونكي )1هندسه (
  اميرحسين ابومحبوب، فرزانه خاكپاش، 

 محمدنژاد مجتبي تشيعي، سجاد
 تبريزي سرژ يقيازاريان

 محمدرضا اصفهاني انزابي، بابك اسالمي ، امير محموديرضوان اسدي بهنام شاهني )1فيزيك (

 الهه شهبازي فرد سيدعلي موسويسيدمحمد معروفي، علي علمداري،  نيا ميعلي افخ )1شيمي (
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  دقيقه 165 مدت پاسخگويي: سؤال120تعداد سؤال:



    3: ةصفح  دهم عمومي  1400 اسفند 20آزمون  - ) 5پروژة (

  

 

 

 

  
 

 ؟اند معنا شده اشتباهچه تعداد از واژگان زير  - 1

مريخ / هماورد: رقيب / مزيح: شوخي /  ةار/ عنان: دهانه / كيوان: سي رهاكردنرگ: / تيز: تند و سريع / تَ زحل / كوس: طبل / دد: جانور درنده ةبهرام: سيار«

  »شايسته است: سزد/  گَبر: خفتان / گُرد: دلير

 يك)  4  دو) 3   چهار) 2  سه) 1

    ها تماماً درست است؟معني مقابل كدام واژه - 2

  .كننديم تفحص: كاونديم) الف

  .كننديم ايمه و آماده: كنند يم سير و راست) ب

  .كننديم دعوت: كننديم اجابت) ج

  .يشويم رها: يريگيم انس) د

  »د«و » ب«) 4  »ب«و » الف« )3  »ج«و » ب« )2  »ج«و » الف) «1

 شود؟ اماليي ديده مي غلطهاي زير چند  در گروه كلمه - 3

رق عادت ـ فصاحت و ـ زجر و مصادره ـ طوس و رهام ـ خـ حريف و رقيب ـ دفعِ مضّرت عامل  كام و آرزوو هراس ـ زه و وتر ـ  عباستدعا و خواهش ـ ر«

  »گي ـ اغراق و مبالغه بالغت ـ اسب و باره

  يك) 4  دو )3  سه )2  چهار )1

  است؟  نرفتهبه كار » ممال«در كدام گزينه  - 4

  دادگر از تو بخواهد داد من روز حسيب  چشيده زان لبان اي صنم گر من بميرم نا )1

  نشست ش بپوشيد و خود برــليحــس  تش ببستـــاك و دســـگند بر خـــبيف )2

  شيبــدر فراز و نــاخت انـــمي تــه  ان و گران شد ركيبــد عنــك شـــسب )3

  هي در نشيبــراز و گـــهي در فـــگ  كيبــشاـــادماني و زو نــــزو شــــك )4

  جا كرده است. به شاعر در سرودن بيت گزينة ...، اجزاي كالم را جا - 5

  شرم از آن چشم سيه دار و مبندش به كمند  ) مكش آن آهوي مشكين مرا اي صياد1

  ها داشتيم نه با تو ماجرا ور    گو آئين درويشي نبود و ) گفت2

  طلبي طاعت استاد ببر مزد اگر مي  ) سعي نابرده در اين راه به جايي نرسي3

   ست كه در پيش سحابي دارد آفتابي  ) ماه خورشيد نمايش ز پس پردة زلف4

  

ادبيات انقالب اسالمي، ادبيات)1(فارسي
 حماسي 

  (رستم و اشكبوس)
  101تا  72هاي  صفحه

دقيقه 10
 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدففارسيهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف

 براي آزمون امروز10ازگذاري چندهدفآزمون قبل10چند از

  كتاب جامع فارسي دهم 493تا  368 تسؤاال هاي آزمون بعد: برنامة تمرين



    4: ةصفح  دهم عمومي  1400 اسفند 20آزمون  - ) 5پروژة (

 بالغي سروده شده است؟كدام بيت به شيوة  - 6

  تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري  ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند )1

  يـــك قطــره از آن چكيد و نامش دل شد  سـرنشـــتر عشـــق بر رگ روح زدنـــد )2

  داردجز خــون دل و ديــده، ثمرها  كه بــه  مهر او تازه نهالي است به بـــستان وجود )3

  بـــيا تـا پـاي دل از گــل بـرآريـــم  بيـــا تا دســـت از ايــن عالم بداريم) 4

 شود. مشاهده مي» معنايي ةشبك« …گزينة  جز بهها  در همة گزينه - 7

  چشم نرگس به شقايق نگران خواهد شد  ارغوان جام عقيقي به سمن خواهد داد )1

  بـــارش بــــگو از لــــب شــــكرگـو   فتـخواهــد گــتر بــ هر چه زان تلخ )2

  تر از سمـــاع و بـــانگ چـنگ با طــرب  اي بدي كه تو كني در خشم و جــنگ )3

  كنند نماز ت بـــــر قــــبله مـيپـــــش  عــــابداني كــــه روي بـــر خــلقند) 4

 وجود دارد؟» اغراق« در كدام دو بيت، آراية - 8

  ارزد ا را كه خاك در نميـــچه افتاد اين سرِ م  اب رخ برتابــاز اين بها كرد كه  رقيبم سرزنش الف)

  بري ت تا كي پيش دشمن ميـراي دوســـماج  وفا يــاي اي ب ردهـــكايت كـــبا رقيب از من ش ب)

  با نوك مژگان بيستون ،چون كوهكن كند هم مي  دهن ، رخسار آن شيرينمن رو چوسخ اگرديد  مي ج)

  با همـــــه پــــادشهي بــــندة تـوران شاهم  گفت آمـــد كه سحر خسرو خاور ميخوشــــم  د)

  اينــك اينــك من و دل، گر به دلي خرسندي  هـ) ملك جـــمشيد نـــدارم كــه زِ تو بوسه خرم

  ) ب ـ ج2    ) الف ـ ب1

  ) الف ـ هـ4    ) ج ـ د3

  ؟ندارد ييقرابت معنا اتياب بقيةبا  تيدام بك - 9

  از راه كه آن خون دل فرهادست روــــم  بود دامن كوه رابيس ةـــر از اللــــر پــگ) 1

  ديز سنگ ناله برآ دياك الله بروـــــخ ز  و نالم ميبه دشت و كوه چو از داغ عشق گر) 2

  كفنان نيهمه خون نياند ا كه دانيشه كه  گفتم يمن الله سحر مـــا در چـــا صبـــب) 3

 ه بردمد از خاك كشتگان غمتــــالل كه  يدلت آگه شود مگر وقتا ـــــال مــــز ح) 4

  با مفهوم كدام بيت متناسب نيست؟» هم اول بريد/ نه چون گوسفندان مردم دريد سر گرگ بايد«بيت   -10

  كه چو پر شد نتوان بستن جوي    چشمه ببند ) اي سليم آب ز سر1

  سر گذشتنه وقتي كه سيالب از   ) كنون كوش كĤب از كمر درگذشت2

  كند كاين همه بيداد شبان مي    ) گلّة ما را گله از گرگ نيست3

    كه گيتي بسوزد چو گردد بلند    ) بكُش آتش خُرد بيش از گزند4

   



    5: ةصفح  دهم عمومي  1400 اسفند 20آزمون  - ) 5پروژة (

  

 

 

 

  

 

 ن عو األدقّ في الجواب للتّرجمة ي ةاألصح16 - 11( :من أو إلي العربي(   

 :»!عتبر بحيرةُ زريبار في مدينةِ مريوان بمحافَظَة كُردستان من أجملِ مناطق الجذبِ السياحي في غرب إيرانتُ« -11

  آورند! ترين مناطق جذب گردشگري در غرب ايران به شمار مي زريبار در شهر مريوان استان كردستان را از زيبا درياچة) 1
  باشد! مريوان در استان كردستان است و از مناطق جذب گردشگري ميدر شهر ترين درياچه در غرب ايران زريباز  زيبا) 2
 آيد! گري در غرب ايران به شمار ميترين مناطق جذب گردش دستان از زيبااستان كر در زريبار در شهر مريوان درياچة) 3

  آيد! گري در غرب ايران به شمار مياستان كردستان از مناطق زيباي جذب گردشدر زريبار در شهر مريوان  درياچة) 4

 :»مضيق و أشعلَ ناراً! حاس و الحديد ثُم وضعهما فيالنُّبأمر ملك عادل موحد جيوشه العظيمة بأن يأتوا « -12

  ور كردند! اي قرار دادند و آتش را شعله مس و آهن بياورند، سپس آن دو را در تنگه كه دادخداپرست به ارتش بزرگ خود فرمان و پادشاهي عادل ) 1
 ور كرد! تنگه گذاشت و آتشي را شعلهمس و آهن آوردند، سپس آن دو را در يك هاي بزرگ خود دستور داد كه  ارتش يك پادشاه دادگر يكتاپرست به) 2

 ور كنند! بيايند و آهن و مس را در آن تنگه قرار دهند و آتش را شعله فرمان داد كهيك پادشاه دادگر خداپرست به سپاهيان بزرگ ) 3

  قرار داد و آتشي را برافروخت! ها را در يك تنگه مس و آهن بياورند سپس آن ه سپاهيان بزرگ خويش دستور داد كهيكتاپرست ب و پادشاهي عادل) 4

13- عحيح: نيالص 

 شود! اي ترشح مي هايي است كه از آن مايع پاك كننده زبان گربه پر از غده: !إنَّ لسان القطّ مملوء بِغُدد تُفرِز سائالً مطَهِّراً )1

 كند! دادن سرش در هر سمتي جبران مياين نقص را با حركت : !يعوض هذا النَّقص بتَحريك رأسها في كُلِّ جهةٍ )2

3(  دن الم رمديد مهاي مردم غارت شد! ها تخريب شدند و دارايي ها و روستا بسياري از شهر: !دن و القُري و نُهبت أموال النّاسالع 

  شود! حيوانات ديگر هشدار داده ميد كه به وسيله آن به نصدايي دار ها كالغ: !ر بِه بقية الحيواناتللغُراب صوت تحذَّ  )4

14- يحيح: نعالص 

 داري! آتش نگه مي پس ما را از شكنجةتو پاكي : !سبحانك فقنا عذاب النّار )1

 !فروش به مناطق ديگري ارسال شدند براي ها كاال: !رسل البضائع إلي مناطق أخري للبيعأَ )2

 ها را ثبت كنند! ها دستور دادند كه اسم ها به كارمند مدير: !يسجلوا األسماءفين أن ظّالمديرون المو رُميأ )3

  !دهد آموزانش موفقيت در امتحان را مژده مي معلم به يكي از دانش :!به بالنّجاح في اإلمتحانار المعلّم أحد طلّيبشّ  )4

15- يفي الترجمة الخطأن ع:  
  !پرسند، بگو يادي از او بر شما خواهم خواند ذو القرنين مي ةاز تو دربار !:ذكراًل سأتلو علَيكُم منه يسألونَك عن ذي القَرنَينِ قُ )1

  اي سروده است! مورد ايوان كسري قصيده بحتري از بزرگترين شاعران عرب در !:إيوانِ كسرَي البحتُري من أكبـَرِ شُعراء العرَبِ قَد أنشَد قَصيدةً حولَ )2

  !هم در بازار تباه شد؟  اي دوستانم، آيا پول شما !:ضُيعت أموالُكُم في السوق أيضاً؟يا أَصدقائي، هل  )3

  ها را غنيمت شمردند! پس فرصت ،مشاهده كردند را عظمت سپاهش ي هستند كهقوم ها اين !:اغْتَنَموا الْفُـرَصشاهدوا عظَمةَ جيشه فَ قَوم ؤالءه )4

  

دقيقه 15)1، زبان قرآن (عربي
  »هذا خَلقُ اهللاِ«

  ذوالقَرنَينِ
متن درس + الفعلُ 

  المجهولُ
  66تا  47هاي  صفحه

 قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاريهدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدفعربيهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف

 براي آزمون امروز 10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  كتاب جامع عربي، زبان قرآن دهم 439تا  314 تسؤاال بعد:هاي آزمون  برنامة تمرين



    6: ةصفح  دهم عمومي  1400 اسفند 20آزمون  - ) 5پروژة (

16- عن ايها را نپذيرفتم پس آن ،هداياي كمي براي من آوردند«:حيح في التعريبلص!«:  

 جاؤوا لي هدايا قليلة فرفضتُها! )1

 جاؤوا لي بهدايا قليلة فرفضها! )2

 جاؤوا لي هدايا قليلة فأرفضها! )3

 جاؤوا لي بهدايا قليلة فرفضتُها! )4

17- ن عالكلمات) توضيح : (فيالخطأي   

  مستَنقَع: مكان فيه مياه و رائحة مياهه كريهة!  لْا )1

 المحيط!أصغر من  خل ماء األنهار فيه و هوبحر: يداَلْ )2

  »!األَخشاب«الخَشَب: شيء سائلٌ نقدر أن نشربه و جمعه  )3

 الضّيف أو الصديق بسرورٍ و فرحٍ!يرَحب: يستقبلُ  )4

18- يحيحعحول الكلمات التالية نَ الص: 

 :»!الغابة أخبارالحليب و يرسلُ الغُراب  تُعطي البقرةُ«

      فاعل: البقرة )1

  مصدر باب افعال: أخبار) 2

      مضارع باب إفعال: تُعطي) 3

  مفعول: الغابة) 4

19- يلبناء المجهول الخطأ نع: 

1( ل تُقبولدها الصغير االُم!  قبالصغيري ل الوالد!  

 اكتُشفَت قوةُ نواة المادة!  !اكتشف اإلنسان قوة نواة المادة )2

  ك التوصيةُ لألبناء!ال تُتر  !بنائهال يترك الوالد التّوصية أل )3

  ر!سروفُقد ال حادثةِتلك البعد   !رسروال المرأةفقدت  حادثةِبعد تلك ال  )4

20- عبنَي للمجهول:ين الفعل يمكنُ أن ي  

  ليس للنّاس فضلٌ على اآلخرين بسبب النّسب!  )1

  تتقدم األمة الّتي تعتمد على نفسها!  )2

  !أدرس كثيراًللتقدم في دروسي علي أن   )3

 جاء عمال التنظيف إلى اإلدارة و نظَّفوا كل الغُرَف!  )4

 

     



    7: ةصفح  دهم عمومي  1400 اسفند 20آزمون  - ) 5پروژة (

 

 

 

 

  
 

  
  

دهند و در جوابي قطعي به  ها مي كنند، فرشتگان چه پاسخي به آن آنگاه كه بدكاران به عقوبت ناشي از اعمال اختياري خود، نزد فرشتگان اعتراف مي  -21
 شنوند؟ دوزخيان چه مي  درخواست بازگشت به دنيا از خدا،

 آيد؟راست خواست به راه  كس مي آيا در دنيا به اندازة كافي به شما عمر نداديم تا هر – مگر پيامبران براي شما داليل روشني نياوردند؟ )1

  كنيد؟ ميمگر شيطان و بزرگان بر شما تسلطي داشتند كه امروز آنان را مالمت  –  ) مگر پيامبران براي شما داليل روشني نياوردند؟2
  كنيد؟ ميمگر شيطان و بزرگان بر شما تسلطي داشتند كه امروز آنان را مالمت  – .دانند جا مي پذيرند و آن را بي ها را نمي درخواست تخفيف آن  )3
  آيد؟راست ت به راه خواس كس مي آيا در دنيا به اندازة كافي به شما عمر نداديم تا هر – .دانند جا مي پذيرند و آن را بي ها را نمي درخواست تخفيف آن  )4

 ؟نيستچيست و چرا قلب آدمي جز با ياد حضرت حق در آرامش به وابسته   بخشد، بخش بشر كه به او زندگي حقيقي مي اكسير حيات  -22

  حرم خداست. ،قلب انسان –ايمان انسان نسبت به خدا   )2  حرم خداست. ،قلب انسان –محبت انسان به خدا  )1
 ويژگي مؤمنان است. ،دوستي با خدا –) ايمان انسان نسبت به خدا 4  ويژگي مؤمنان است. ،دوستي با خدا –محبت انسان به خدا   )3

 دهيم چيست؟ و اهل بيت (ع) را الگو و اسوة خود قرار ميترين علت از علل اينكه پيامبر اكرم (ص)  مهم  -23

  توانيم بفهميم اين راه، راه موفقيت و پيروزي است. مي )1
  در حد توان شبيه آنان باشيم و در همان حد عمل كنيم. توانيم مي) 2
  مند شويم. هايشان بهره ) مانند ايشان عمل كنيم و از تجربه3
 تر به مقصد برسيم. با تبعيت از آنان، سريع  )4

 ؟نيست »قُل إن كُنتُم تُحبونَ اهللا ...«كدام يك از موارد زير، از مفاهيم مرتبط با آية   -24

  .رسد محبت به خدا و پيامبر (ص) و اهل بيت به رستگاري مي انسان تنها با )1
  ارسال شده است.(ص) ) شرط اصلي دوستي با خدا، عمل به دستورات خداوند است كه توسط پيامبر 2
  است.  همان پيروي از پيامبر اكرم (ص)  ) پيروي از خداوند،3
   است. (ص) آمرزش گناهان معلول تبعيت از پيامبر  )4

شوند كدام  ويژگي كساني كه در بهشت گرامي داشته ميمطابق آيات قرآن كريم گشته است و  هويداالسالم در كدام عبارت  ترنم جاري بر زبان ساكنان دار  -25
 است؟

  كنند. در زمان تنگدستي و توانگري انفاق مي –ذات اقدس باري تعالي  ةتنزي )1
  كنند. تي و توانگري انفاق ميدر زمان تنگدس –) تحميد ذات خداوند عزّوجل 2
  كنند. به راستي اداي شهادت مي –ذات اقدس باري تعالي  ة) تنزي3
   كنند. به راستي اداي شهادت مي –) تحميد ذات خداوند عزّوجل 4

 كند؟ يك از روابط صدق مي در مورد كدام »مشاهدة عين عمل«و  »وضع مقررات جديد«، »ترين رابطة بين عمل و پاداش و كيفر كامل« ترتيب به  -26

  طبيعي –تجسم عمل  –) تجسم عمل 2    طبيعي –قراردادي  –طبيعي  )1
   تجسم عمل –تجسم عمل  –) طبيعي 4  تجسم عمل –قراردادي  –) تجسم عمل 3

 ؟نيستامام علي (ع) چه تعداد از موارد زير از ثمرات محاسبة نفس  اتبر فرمايش بنا  -27

  ها بردن به گناهان و جبران آن ب) پي                                                                      الف) اصالح نفس
 د) رستگاري و قرب الهي                               ج) حساب كشيدن از عمل خود براي بعد از مرگ

   3) 4  2) 3  1) 2  صفر )1
 است؟ نااست و چه سرنوشتي در انتظار آن كدام حق مي خورند، را به نا چهرة باطني عمل كساني كه مال يتيمان  -28

1( »موالَاَ لونَأكُي 2  آتشي فروزان -» لماًتامي ظُالي» (موالَاَ لونَأكُي دردناك عذابي -» لماًتامي ظُالي  
3» (في لونَأكُي ب4  آتشي فروزان -» م ناراًهِطون» (في لونَأكُي بدردناك عذابي -» م ناراًهِطون  

 توانيم مصداقي براي تولّي در نظر بگيريم؟ را مي» ال اله اال اهللا«اطاعت از خداوند رحمان كدام مورد است و كدام قسمت از جملة  ثمرة  -29

  »الّا اهللا« -» هللاِباً ح دشَاَ) «2    »ال اله« -» هللاِباً ح دشَاَ« )1
   »الّا اهللا« -» اهللا مكُيحبِب) «4    »ال اله« -» اهللا مكُيحبِب) «3
  

)1و زندگي (دين
  تفكر و انديشه
  فرجام كار
  قدم در راه
  ،آهنگ سفر

  دوستي با خدا
  118تا  82هاي  صفحه

دقيقه 20
 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف

 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدفدين و زندگيهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
 توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

 بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف

 براي آزمون امروز10چند ازگذاريهدفآزمون قبل10چند از

  كتاب جامع دين و زندگـي دهم 810تا  521 تسؤاال هاي آزمون بعد: برنامة تمرين
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 انجامد؟ تر شدن رسيدن به هدف وابسته به چيست و تكرار عهد و پيمان به چه مي آسان  -30

  استحكام بيشتر آن –) استواري بر هدف 2  ها شكيبايي و تحمل سختي –استواري بر هدف  )1
  استحكام بيشتر آن –تر شدن عزم  قوي  )4  ها شكيبايي و تحمل سختي –تر شدن عزم  ) قوي3
  

  

 
  چيست؟ كنند و پاسخ شيطان به آنان دوزخيان با كدام بيان ديگران را مقصر معرفي مي  -31

  من فقط شما را فرا خواندم و شما نيز مرا پذيرفتيد. -ساختند، ما را گمراه شيطان و بزرگان و سرورانمان) 1
  پيامبران داليل روشن براي شما آوردند، شما خود نپذيرفتيد. -، ما را گمراه ساختندو بزرگان و سرورانمان طانيش) 2
  تيد.من فقط شما را فرا خواندم و شما نيز مرا پذيرف -) شيطان و آرزوهاي دنيايي، ما را گمراه ساختند3 
  پيامبران داليل روشن براي شما آوردند، شما خود نپذيرفتيد. -) شيطان و آرزوهاي دنيايي، ما را گمراه ساختند4

هاي ثابت قدم ماندن در مسير  يك از راه مربوط به كدام ترتيب به» ارزيابي كارها در پايان روز«و » پيمان با خدا براي رضاي او«با توجه به معارف اسالمي،  -32
  به خدا است؟ تقرب

 مراقبت -) عهد بستن با خدا2  مراقبت -) تصميم و عزم براي حركت1

  محاسبه -) تصميم و عزم براي حركت4    محاسبه -) عهد بستن با خدا3
  .در ورودي پيامبران و .......... در بهشت يكسان است -33

  مؤمنان) 4    صالحان) 3  صديقان) 2  شهيدان) 1
  اي دارند؟ كه محصول طبيعي خود عمل است، چه وظيفه ها در مقابل پاداش و كيفري انسان -34

  ريزي زندگي خود را تنظيم كنند. ) بايد خود را با آن هماهنگ كنند و با آگاهي كامل از آن، برنامه1
  ) با افزايش دانش آن را تغيير دهند و سعادت خويش را تأمين نمايند.2
  همراهي، از آن استفاده كنند.) هرگونه اقدام مخالف آن را ممنوع سازند و بدون 3
  را بپذيرند و در هنگامي كه غيرعادالنه باشد با وضع قوانين آن را كنترل نمايند. ) آن4

  رود؟ كار مي خدا شدن دل، چيست و در خصوص آن كدام اصطالح اسالمي به ةشرط خان -35
  ما توصيه كرده، در دل جاي دهيم. ـ جهاد ) محبت كساني را كه رنگ و نشاني از خدا را دارند و خداوند دوستي آنان را به1
  ) محبت كساني را كه رنگ و نشاني از خدا را دارند و خداوند دوستي آنان را به ما توصيه كرده، در دل جاي دهيم. ـ تبرّي2
  ) شيطان و امور شيطاني و هر چه را كه ضد خداست از دل بيرون كنيم. ـ تولّي3
  خداست از دل بيرون كنيم. ـ تبرّي را كه ضد) شيطان و امور شيطاني و هر چه 4

  هاي افزايش محبت به خداوند است؟ كدام عبارت بيانگر يكي از راه -36
  طلبي و تحرك و چاالكي ) ايثار و از خودگذشتگي همراه با دوري از منفعت1
  ) آكنده نمودن فضاي دل از عطر محبت به خداوند و دوري از هرگونه نفرت قلبي2
  مخلوقات خداوند ةدل از هر گونه كينه و دشمني و ابراز محبت به هم) خالي نمودن 3
 ) لبريز نمودن عالم از عشق به ذات حق و نفرت و بغض عملي نسبت به دشمنان خدا4

  دستاويز جهنميان در مكالمه با خداوند براي درخواست تجديد حيات در دنيا چيست؟ -37
  و قبول ضاللت ) چيرگي شقاوت 2    ) تسلط شيطان و فقدان اختيار 1
  ) ناگهاني بودن قيامت و نبودن فرصت توبه 4 نصيبي از رسوالن ) عدم كفايت عمر و بي3

  كرد؟ هايي تقسيم مي كند كه رسول خدا(ص) در منزل، اوقات خود را به چه قسمت امام حسين(ع) نقل مي -38
  رسيدگي به ايتام -يراندازيسواركاري و ت -) عبادت2  رسيدگي به ايتام - سواركاري و تيراندازي -) كار خير1
  كارهاي شخصي  - اهل خانه -) كار خير4  كارهاي شخصي - اهل خانه -عبادت )3

  ايم نوبت چيست؟ بعد از محاسبه و ارزيابي، اگر معلوم شود كه سستي ورزيده -39
  الناس است. رين حق، حق ت ايم حالليت بطلبيم كه مهم ) بايد خود را مورد عتاب قرار داده و از كساني كه حقشان را ضايع كرده1
  ) بايد خود را سرزنش كرده و از خدا طلب مغفرت كنيم و عهد مجدد با خدا بسته و وارد عمل شويم.2
  رسد كه بايد انسان همواره ناظر اعمال خود باشد. ) نوبت دقت و مراقبت از اعمال و كردار ما مي3
  اي كه قضا شده، انجام دهيم. ايم، جبران كنيم و نماز و روزه زمينه انجام دادههايي كه در اين  رسد كه بايد كوتاهي ) نوبت حق اهللا مي4

  ؟كه عهد ما با خدا با عهدشكني آسيب نبيند، چه بايد بكنيم و امام علي (ع) در اين باره چه فرمودند براي آن -40
  شود. كارها ميها و  گذشت ايام، آفاتي در پي دارد كه موجب از هم گسيختگي تصميم -) مراقبت كنيم1
  شود. ها و كارها مي گذشت ايام، آفاتي در پي دارد كه موجب از هم گسيختگي تصميم -) ارزيابي كنيم2
  رسول خدا، براي شما نيكوترين اسوه است. -) مراقبت كنيم3
  رسول خدا، براي شما نيكوترين اسوه است. -) ارزيابي كنيم4

   

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

41- All of our family members … a terrible cold last month, so we had to take care of ourselves. 
1) are having  2) had 3) were having 4) have  

42- Some people believe that animals usually live in groups to better defend … against hunters. 
1) them 2) themselves  3) it 4) itself 

43- My wife and I met each other for the first time when we were studying … at the University of California. 
1) experiment 2) research 3) invention 4) medicine 

44- Doctors and health experts believe that we should put as much … on preventing disease as we 
do on curing it.  

1) action  2) knowledge 3) emphasis 4) emotion  

45- Fortunately, the brave soldier … into the river to save Mary’s little son yesterday afternoon.  
1) lost 2) attended 3) looked 4) jumped 

46- Change comes about very … in the computer science, and that is why we can see many new products 
every year. 

 1) finally 2) actually 3) rapidly 4) sadly 
 
PART B: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice 
on your answer sheet. 

The Earth is 4.5 billion years old, but the human race has lived on it for just 200,000 years. In that short time, 
we have achieved some incredible things. Many of humanity’s great achievements are in science and 
technology. The list is almost endless. The invention of the airplane has changed our lives. The discovery of 
antibiotics has saved the lives of millions of people. Can you imagine living without electricity? What about the 
printing press? Without the printing press, you wouldn’t be reading this. In the last 50 years, there have been 
astonishing achievements in communication, such as radio, TV, computers, the Internet, and smartphones. 
Could we live without these things? Probably, but would life be as interesting? 

  What about the arts? The arts have brought pleasure to many people, but are the Beatles and Bach more 
important than antibiotics? And is the Mona Lisa as important an achievement as going to space? Definitely 
no! However, we must not forget humanity’s early achievements, like the use of fire for cooking and heating, 
and the invention of the wheel. Can you imagine modern life without cooked food and cars? What are 
humanity’s greatest achievements? To answer the question, we need to decide what we mean by “great”. Is it 
something that makes us rich or happy or saves lives? Or is it just something that makes us say “Wow,” like 
the Pyramids of Giza? What do you think? 

 

47- The passage mentions all of the following as humanity’s great achievements EXCEPT … . 
1) smartphones 2) airplane 3) electricity 4) fuel 

48- The author asks the question “is the Mona Lisa as important as going to space?” in paragraph 2 to … . 
1) give an example of humanity’s achievement 2) show how important the Mona Lisa is  
3) compare two early achievements 4) show the importance of going to space 

49- According to the passage, we must not forget humanity’s early achievements because … . 
1) modern life would be difficult without them 2) they help us to read this passage 
3) they help us to communicate 4) cars made life easier for us 

50- According to the last paragraph, the answer to the question of what are humanity’s greatest achievements 
depends on … . 

1) our idea of greatness  2) the importance of achievements 
3) the effects of achievements in our lives 4) the use of achievements in our lives 
 

 دقيقه 15

The Value of
Knowledge 

  Writing تا انتهاي
 93تا  71هاي صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
خود را بنويسيد:  10گذاري چند از ، هدفزبان انگليسيهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  )1(زبان انگليسي 

  انگليسي دهمكتاب جامع زبان  740تا  491 تسؤاال هاي آزمون بعد: برنامة تمرين
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x رأس سهمي -51
y bx c


  

2

yبر رأس سهي  2 ( x )  22 1 bمقدار ،واقع است 3 c كدام است؟  

1( 
21
8   2( 

5
6   3(

7
11   4( 

16
7   

دستگاه نامعادالت  چند عدد صحيح در -52
x

x

 


 


2 4
112 2

  كند؟ صدق مي 

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

  چندتا از موارد زير مربوط به تابع است؟ -53

             الف) (

(ب)  
 

3
1 2 3 0 3
5 7 4 5 64

−»H à¾ÿ²¼¶
³»j ¾à ÿ²¼¶            

              (ج)

(د)  f ( , ), ( , ), ( , ) 1 3 2 4 0 4         

  3 )4  2 )3  1) 2  صفر) 1

bحاصل  ،تابع باشد نمودار پيكاني زيراگر  -54 c كدام است؟  

1 (2-  

2 (1-  

3( 3  

4( 8  

fاگر -55 {( , ),(a , ),(b , ),( a , )}    22 2 3 2 2 2 3 1 aدو عضوي باشد، اختالف حداكثر و حداقل مقدار تابعي با دامنة 2 b كدام است؟  

1 (10  2 (12  3( 4  4( 3  

  

  

x

y

 دقيقه 30 ) 1رياضي (

  /تابعهاها و نامعادلهمعادله

 108تا  78هاي 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

  

b
c

+1c
+2c

a

a6-

b+3

b-2

2

  1رياضي تمرين تستي آزمون بعد از كتاب سه سطحي 
   360تا  1هاي  سؤال

 5468كد كتاب:
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f چنانچه رابطة - 56 {( ,x y),( ,y x),( , ),( , ),(xy,z ),(y, z)}   1 2 2 2 2 1 7 4   كدام است؟ xyzتابع باشد، مقدار 2

1 (6  2 (8  3( 12  4( 18  

fتابع نموداركه شكل زير  در صورتي -57 (x) ،باشدf fD R  ؟استشامل چند عدد طبيعي )fD  دامنة تابع وfR (.برد تابع است  

1 (3  

2 (5  

3( 4  

  شمار بي )4

  دهندة يك تابع خطي است؟ كدام شكل نشان -58

1 (  2 (    

3(  4(   

fاست. مقدار زيرشكل  به fنمودار تابع -59 (f ( )) f (f ( ))5   كدام است؟ 3

1 (6  

2 (7  

3( 8  

4( 9  

a) اگر دامنة تابع خطي - 60 ) f (x) ax b  0 را به بازة[ , ]2 ]محدود كنيم، برد آن 3 , ]5 fحاصل د،وش مي 6 ( a b)3  است؟كدام  

1 (39  2 (82  3( 54  4( 67  

  

yنمودار دو سهمي  - 61 x bx c   2
1 yو  2 x x b  2

2     هاي دو سهمي از هم چند واحد فاصله دارند؟ اند. رأس در شكل زير رسم شده 4

1 (4    2 (12  

3 (16    4 (20  

x مجموعه جواب نامعادلة - 62

x





2 12   است؟ ، به صورت كدام بازه 1

1 (( , ) ( , )  
1 1 13 2 2 3   2 (( , ) ( , )  

1 12 12 2 

3 (( , ) 
13 2   4 (( , )

1 1
2 3  

 آشناسؤاالت  –) 1(رياضي
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زير، نمودار يك تابع از  هاي يك از گزينه دهد. كدام را با نمودار پيكاني نمايش مي B به مجموعة A هاي زير، يك رابطه از مجموعة كلهر يك از ش - 63

  از هم متمايز هستند.) Bو  Aهاي  مجموعه (هر يك از اعضاي هستند؟ Bبه  A مجموعة

  
  )    1(شكل                                )     2(شكل                              )       3(شكل                               )     4(شكل 

  4و شكل  2، شكل 1) شكل 2    4و شكل  3، شكل 1) شكل 1

  3و شكل  2) شكل 4    3و شكل  1) شكل 3

   انتخاب شوند؟ Dو A،B،Cتوان تعريف كرد كه مجموعه نقاط روي نمودار آن از بين نقاط چند تابع مي - 64

1( 4  

2( 6  

3( 8  

4 (12  

fصورت  به fتابع  - 65 {( , ) , (m , ) ,( ,m m),(m ,m )}   2 21 2 1 1 2    ؟ نيست fمفروض است. كدام زوج مرتب عضو تابع 1

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

f رابطةاگر  -66 {( , ) ,( , ) ,( , a )}    1 1 0 1 1 af :يك تابع باشد و داشته باشيم 2 ( )

k f ( )





1 22  كدام است؟ kگاه مقدار  ، آن0

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

R نشان دهيم، مجموعة Dو  Rترتيب با  تابع زير را به اگر برد و دامنة - 67 D  شامل چند عدد صحيح است؟   

1( 1  

2( 2    

3( 3  

  صفر )4

f اگر رابطة - 68 {(a , ) , ( , a ) , ( , ) , ( , ) , ( , b)}  25 6 2 3 2 6 7 fتابع باشد، حاصل عبارت  3 ( ) f ( )

f ( )

 3 3
  كدام است؟ 6

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

f،fدر تابع خطي - 69 ( ) 


12
1 2

)fو  ) 1 2 fباشد. حاصل مي 2 ( )
1
   است؟گزينه برابر با كدام  2

1(1
2  2(

1
2  3(

12 2  4 (
1 22  

f يك تابع باشد كه در رابطة fاگر  -70 (x ) f (x ) x   1 fصدق كند، آنگاه  1 (     كدام است؟ 1(

1 (2   2 (
1
2   3( 1

2  4 (2  

x

y

z

A B

a

b

x

y

A B

a

b

c

x

y

A B

a

b

c

x

y

A B

a

b
z

y

x
1

-2 -1

2 3

4

2

1

-3-4
-1

-2

-3

y

x

A
D

B

C
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  گذرد؟ مي رأس اين چندضلعي چند قطر. از هر باشد مي 54تعداد قطرهاي يك چندضلعي  -71

1( 12    2 (11  

3( 10    4 (9  

  آنگاه مجموع زواياي داخلي آن چند درجه است؟ ،قطر بگذرد 16ضلعي محدب  nاگر از دو رأس مجاور يك -72

1(0900     2 (01980   

3( 01620     4 (01200   

  ؟باشد چند واحد مربع مي لوزياين مساحت  .استدرجه  30اندازه زاويه حاده ، واحد 4طول ضلع در يك لوزي به  -73

1 (4    2 (2  

3( 3    4 (8  

ها  محل برخورد قطر O( ؟كدام است OMCمثلثبه  OAB مثلث نسبت مساحت  د،باش مي BC وسط ضلع M ، نقطهABCDاالضالع  در متوازي -74

  است.)

1 (3
2     2 (2   

3 (4
3     4 (5

4   

  اند؟ االضالع كدام متوازياين هاي  اندازه زاويه .باشد ميواحد  6آن  مجاور ضلع وارد برارتفاع طول و واحد  12 ياالضالع يك ضلع متوازيطول  -75

  0150و 030) 2     0120و 060) 1

  0140و 040) 4    0135و 045 )3

 دقيقه 15 ) 1هندسه (

 هاچندضلعي

 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 امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  

 1تمرين تستي آزمون بعد از كتاب سه سطحي هندسه 

   281تا  1هاي  سؤال
 5469كد كتاب:
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A B

CD

E

F

M
N

وجود آمده  چهارضلعي به چهارضلعي اوليه كدام ويژگي را داشته باشد تا ايم. كردهطور متوالي به هم وصل  هاي يك چهارضلعي محدب را به هاي ضلع وسط - 76

  ؟لوزي باشد

  قطرها عمودمنصف هم باشند.) 2  قطرهاي چهارضلعي برهم عمود باشند.) 1

  نيمساز باشد.يكي از قطرها ) 4    قطرها با هم مساوي باشند. )3

  

  ؟است PQDمساحت مستطيل چند برابر مساحت مثلث هستند. BCو ABهاي  وسط ضلع Qو Pدر مستطيل زير -77

1 (15
8   

2 (13
5   

3(8
3   

4 (8
5   

BEاالضالع، متوازي ABCDدر شكل زير، چهارضلعي -78 BC وDF DC يك از روابط زير همواره درست است؟ است. كدام  

1 (ˆ ˆDCF CBE   

2 (ˆ ˆCDF CBA   

3( ˆ ˆDCF BCE  

4 (ˆ ˆDFC FDC   

واحد واحد باشند، اندازة قاعدة كوچكتر چند  8و  10ترتيب  الساقين قطر عمود بر ساق است. اگر اندازة قاعده بزرگتر و قطر آن به در يك ذوزنقه متساوي -79

  است؟

1 (8/2    2 (6/3  

3( 2/3    4 (2/4  

 .كنند قطع مي Nو Mنقاط ترتيب در را به BDقطر CEو AF و  باشد مي CDوسط Fو نقطة ABوسط Eنقطة، ABCDاالضالع در متوازي -80

  باشد؟ درست مي همواره كدام گزينه

1 (MN CF  

2 (BM BC   

3(BM DN  

4 (CN BN   
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81 - ر فلزي مكعب توپA به ضلعa ةو كر ر فلزي توپB  به شعاعa مفروض است. ضريب انبساط طولي فلزA فلز ضريب انبساط طولي دو برابرB  و

ها با هم  تغيير حجم آن كنيم كه و مشاهده ميدهيم  مي BQايگرم B ةو به كر AQايگرم Aباشد. به مكعب مي Bفلز چگالي ، نصفAالي فلزچگ

B نسبت است. در اين صورتبرابر 

A

Q

Q
A ( است؟ كدام  Bc c   و گرماي ويژه و چگالي ثابت است.) 3

1( 1     2( 3
4   

3( 4
3     4 (4  

C015،020ترتيب با دماهاي اولية  به Cو A،Bسه جسم - 82 C وC060 پس از تعادل گرمايي، دهيم و  قرار مي كامل با يكديگر را در تماس گرمايي

  (از اتالف انرژي صرف نظر كنيد.) است؟ Cچند برابر ظرفيت گرمايي جسم Aظرفيت گرمايي جسم . شود مي C020مجموعهدماي تعادل 

1 (4    2( 16  

3 (12    4 (8 

 C0100ميله را به هر دو اگر دماي .متر بيشتر از طول يك ميلة مسي در همين دما است يك ميليدرجة سلسيوس، طول يك ميلة آهني در دماي صفر  - 83

      چند متر است؟ گراد ) (در دماي صفر درجة سانتي آهني . طول اولية ميلةآهني خواهد بود از طول ميلة تر بيشمتر  ميلي 5/0مسي  ، طول ميلةبرسانيم

/ )
K

   5 11 8 10u¶ و( /
K

   5 11 2 10¸ÀA   

1 (102/1    2( 498/2  

3 (503/2    4 (448/4 

است. اگر  MW200برابر با كه در پايين اين سد قرار دارد، مولدي خروجي توان الكتريكي متر و 100ارتفاع آب ذخيره شده در پشت يك سد برقابي،  - 84

بايد روي  متري 100از ارتفاع  در هر ثانيه چند متر مكعب آب آب ذخيره شده در پشت سد به انرژي الكتريكي تبديل شود، ي% كار نيروي گرانش80

N( هاي توربين بريزد؟ پره
g

kg
   بگيريد.) kg310جرم هر متر مكعب آب راو  10

1 (250    2( 2500  

3 (200    4 (2000 

  درصد افزايش يابد؟ 25است. دماي اين جسم را چند درجة فارنهايت افزايش دهيم تا دماي آن برحسب كلوين  C0127دماي جسمي  - 85

1 (100    2( 540  

3 (212    4 (180  

  

 

دقيقه 35 )1فيزيك (
 / دما و گرماكار، انرژي و توان 

  102تا  71هاي صفحه

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

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

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

 1فيزيك تمرين تستي آزمون بعد از كتاب سه سطحي 

   330تا  1هاي  سؤال
 5466كد كتاب:
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 كنيم،مخلوط هم   را با Bو A هاي مايعدر ابتدا  اگراست.  C028و  C019و  C012 با ترتيب برابر به Cو A،Bسه مايع  از هاي برابر دماي جرم - 86

در ابتدا خواهد بود. اگر  C023مخلوط برابر با  كنيم، دماي تعادل مخلوط هم   را با Cو Bهاي مايعدر ابتدا اگرو  C016 مخلوط برابر با تعادل دماي 

دادن واكنش شيميايي در اثر  و رخ (از اتالف انرژي هد شد؟افارنهايت خو درجة چند تقريباً مخلوط  دماي تعادل مخلوط شوند،هم   با Cو Aمايع دو

  صرف نظر كنيد.) اختالط

1 (26/20    2( 47/68  

3 (74/19    4 (53/67 

kgسازندة آن مادةة دار كه چگالي اولي حفرهاي  كرهبه  زير،  مطابق شكل - 87

m31200 ،استJ3000 ظاهري در اثر اين كار، حجم . اگر دهيم انرژي گرمايي مي

Jمتر مكعب است؟ كره چند سانتي درون ، حجم اولية حفرةصد افزايش يابددر 15/0كره 
c )

kg. C
 02000½o¨ ،

K   4 110½o¨ و(  3   

1 (250    2( 3750  

3 (25    4 (3975 

mاي به جرم گلوله، شكل زير مطابق - 88 kg تغييرات  اندازة ،Bتا نقطة Aاگر در حركت گلوله از نقطةشود.  رها مياوليه  تنديبدون  و  Aةاز نقط 5

بر ساعت چند كيلومتر  Bةگلوله در نقطباشد، تندي طول مسير حركت  بر گلوله درمقاوم وارد كار نيروي اندازة برابر  4گلوله  گرانشي انرژي پتانسيل

mاست؟ 
g )

s
 037و  210 0 6(sin /   

1 (6/3    2( 8/10  

3 (3    4 (12  

m تنديو به برده سطح زمين از  يمتر 10به ارتفاع  ، حالت سكونمتر مكعب آب را از سطح زمين و از  120اگر پمپ آبي بتواند در هر دقيقه  - 89

s
برساند،  8

N كيلووات است؟ چندپمپ  خروجي  توان ،از اتالف انرژيكردن نظر  با صرف
g )

kg
 kgو10

(
m

  31000JA   

1 (324    2( 324000  

3 (264    4 (264000 

kJة، با گرماي ويژkg4از اتالف گرما، جسمي به جرمكردن نظر  در صورت صرف - 90

kgK
به دماي  هاي زير جسم يك از ، در كنار كدامC020اولية و با دماي 3

  دهد.) حالتي رخ نمي(فرض كنيد هيچ تغيير رسد؟ مي C025تعادل

1( m kg 3،kJ
c

kgK
 4، C  035   2( m kg 6،kJ

c
kgK

 1 ،C  035  

3 (m kg 2،kJ
c

kgK
 3 ،C  040  4 (m kg 12،kJ

c
kgK

 5 ،C  025 
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  هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت - 91

 ترموكوپل، مقاومت الكتريكي است. در دماسنج دماسنجي  كميت 

  بستگي دارد.هاي آن  ترموكوپل به جنس سيمدماسنج گستردة دماسنجي يك 

 و ديگر كاربردي ندارد.شده هاي معيار كنار گذاشته  دماسنج امروزه دماسنج ترموكوپل از مجموعة 

 اند. هاي معيار پذيرفته چهار دماسنج را به عنوان دماسنج ،دانشمندان براي كارهاي علمي  

1 (1    2( 2  

3 (3    4 (4 

  هاي زير نادرست است؟ از عبارت كدام مورد (موارد) - 92

  مايع درون لوله است. گرماي ويژةكميت دماسنجي  ،اي و الكلي هاي جيوه در دماسنجالف) 

  است.  كلوين ،المللي يكاها استاندارد دما در دستگاه بينگيري  اندازهمقياس  ب)

  فارنهايت هستند. درجة 212و  32معادل با ترتيب  پ) صفر و صد درجة سلسيوس به

  سلسيوس است.  درجة - 15/273برابر با تقريبا ترين دماي ممكن و  ن، كمت) صفر كلوي

  پ و ت )2    الف و پ) 1

 فقط الف) 4    ب و ت) 3

دو جسم با  اين مجموعة شود. اگر به زياد مي Bو Aبه اندازة ترتيب ها به بدهيم، دماي آن Qي يكسانهاگرما Bو Aهاي به جسم طور مجزا به اگر - 93

يابد؟ (از تغيير  ها چقدر افزايش مي دماي آن  به تعادل گرمايي برسند، دو جسم در دماي ديگري تاداده شود  Qي اولية يكسان در مجموع گرمايهادما

  ).پوشي كنيد چشم و اتالف انرژي لت اجسامحا

1 (A B

A B

  
 

     2( A B

A B

 
  

  

3 (A B  
2    4 (

A B  
2

 

دهد.  خود را از دست  مكانيكي انرژي از درصد20اين توپ در هر برخورد به زمين،  اگر كنيم. را رها مي mتوپي به جرم ، hباالي ساختماني به ارتفاع  از - 94

hتوپ از زمين بيشتر از  برخورد توپ با زمين، حداكثر فاصلةبار  پس از چند

و سطح زمين را به عنوان مبدأ نظر كنيد (از مقاومت هوا صرف خواهد بود؟ 2

  .)انرژي پتانسيل گرانشي در نظر بگيريد

1 (1    2( 2  

3 (3    4 (4 

19فارنهايتدرجة دماي جسمي برحسب  - 95
از دماي آبي كه بيشترين چگالي را دارد،  …اندازة  به سلسيوس است. دماي اين جسم  دماي آن برحسب درجة 7

  بيشتر است.

1 (035 C     2( K304   

3 (/ F087 8     4 (055 8/ F  
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تلف شده و مابقي  هوزن وزن كار نيروياز درصد  16دهد. اگر جرم آب درون دستگاه نصف جرم وزنه باشد و  آزمايش ژول را نشان ميزير، تصويري از شكل  - 96

/آب درون دستگاه به اندازة آن صرف گرم كردن آب شود، براي افزايش دماي C00 m، وزنه بايد چند متر پايين بيايد؟05
g )

s
 و 210

J
(c

kg C
 04200JA   

1 (5/7  

2( 5/12  

3 (88/14  

4 (25  

هاي يكسان تقسيم  رمقطعه را به دو بخش مساوي با ج اين  اگراست.  SIواحد 1560 و ظرفيت گرمايي آن SIدواح 780فلزي  گرماي ويژة يك قطعة - 97

  است؟ SIترتيب از چپ به راست، چند واحد به ،ويژه و ظرفيت گرمايي هر قسمت كنيم، گرماي

1 (1560 ،780    2( 1560 ،1560   

3 (780 ،1560    4 (780 ،780 

پر شده است. يك قطعة فلزي با دماي كلوين  303اي از مايعي با دممتري  سانتي 20ارتفاع   تا cm22ج و بلند با مساحت مقطع يك استوانة قائم مدر - 98

برابر ظرفيت گرمايي قطعة فلزي  3اندازيم. اگر ظرفيت گرمايي مايع  آرامي درون استوانه ميدرجة سلسيوس كه حجم آن نصف حجم مايع است را به  150

K( آيد؟ متر باال مي پس از تعادل گرمايي، سطح مايع درون استوانه چند سانتي  باشد،    3 12 10ÍÄI¶، غيير مقطع استوانه در و ت از تغيير حجم فلز

  .)ج به اندازة كافي بلند استو استوانة مدر با محيط صرف نظر شود تبادل گرماو  ااثر تغيير دم

1 (2/11    2( 8/8   

3 (4/22    4( 6/17  

اختالف طول دو ميله   سلسيوس برسد، درجة متر است. اگر دماي دو ميله به  B، 6و  Aر پ هاي تو در دماي صفر درجة سلسيوس، طول هر يك از ميله - 99

3 6/ cm شود.  مي  4( است؟ كدامبر حسب درجة سلسيوس 11 7 10A / K     4و 12 3 10B / K   ( 

1 (120    2( 100   

3( 80     4( 60  

برابر  BCدر مسير افقي  وارد بر جسمشود. اگر اندازة نيروي اصطكاك جنبشي  رها مي Aاز نقطة بدون تندي اوليه  kg2جسمي به جرم   در شكل زير، - 100

210چند متر بر ثانيه است؟ ( ،Dاز نقطة  آن عبوراولين  د، تندي جسم در هنگامنبدون اصطكاك باش هانيوتون و بقية مسير 4با  m
g

s
 و

053 0 8s in /(  

 

1( 10     2( 2 27    

3 (2 21     4 (2 23  
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  ؟كند نميدرستي از قانون پايستگي جرم را ارائه  فهم هاي زير، كدام عبارت -101

  آيد. ميوجود  نه بهرود و  مينه از بين اتم هيچ عنصري  ،الف) در يك واكنش شيميايي

  آيد. ميوجود  رود و نه به اي نه از بين مي دهمولكول هيچ ما ب) در يك واكنش شيميايي،

  ر است.بر براگبا يكدي ها و فرآورده ها دهنده تعداد مول واكنش مجموع پ)

  است.ها  ها برابر مجموع جرم فرآورده دهنده واكنش مجموع جرمشدة هر واكنش شيميايي  در معادلة موازنهت) 

  الف و ت )2    الف و ب )1

  ب و پ )4    پ و ت )3

  پس از موازنه كدام است؟ IIدر واكنش پتاسيم يديد به ضريب Iدر واكنش كربننسبت ضريب  - 102

I)TiO (s) C(s) Cl (g) TiCl (s) COCl (g)

II) As O (s) KI(aq) HCl(aq) AsI (aq) KCl(aq) H O(l)

   

    
2 2 4 2

2 3 3 2
   

1 (4
3     2 (2

3   

3 (1
6     4( 1

3   

KBrOدر معادلة واكنش -103 N H N KBr H O   3 2 4 2 Hموازنه، ضريب، پس از 2 O2 كدام است؟  

1( 6    2( 12  

3( 8    4( 2  

NaClOميزان اكسيژن توليدي از تجزية يك مول مادة اوليه در واكنش -104 NaCl O 3 22 2 كافي  …طبق واكنش  ...براي سوختن كامل  3

  است.

Fe(s) آهن ـ يك مول )1 O (g) Fe O (s) 2 2 3   

NHـ  آمونياك دو مول )2 (g) O (g) NO(g) H O(g)  3 2 2   

Cـ  گلوكز نيم مول )3 H O (s) O (g) CO (g) H O(g)  6 12 6 2 2 2   

Naـ  سديم سولفيد يك مول )4 S(s) O (g) Na O(s) SO (g)  2 2 2 2   

  

 دقيقه 25 ) 1شيمي (

 ردپاي گازها در زندگي

 84تا  61هاي صفحه

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

  1تمرين تستي آزمون بعد از كتاب سه سطحي شيمي 
   330تا  1هاي  سؤال

5467كد كتاب:
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  است؟ نادرستاز مطالب زير،  چه تعداد -105

  ،رسيد. كلوين مي 255كرة زمين به  دماي ميانگيندر صورت عدم وجود هواكره 

 دهد. صورت تابش فروسرخ از دست مي زمين بخش كوچكي از گرماي جذب شده توسط پرتوهاي خورشيدي را به 

  ،از بيرون گلخانه است. كمترميزان نوسانات دمايي درون گلخانه 

  يابد. هاي آزاد نيز افزايش مي طح آبسنگين اي، ميا گلخانهگازهاي با افزايش مقدار  

1( 1    2( 2  

3( 3    4( 4  

هاي سوختن آن، از ميزان گرماي آزاد شده به ازاي سوختن همين  فراورده تنوع …، گاز طبيعييك گرم ميزان گرماي آزاد شده به ازاي سوختن  - 106

  است. … ،سنگ زغالمقدار 

  برخالف، بيشتر  )2    برخالف، كمتر )1

  همانند، كمتر )4    بيشتر همانند، )3

C)از مطالب زير در رابطه با اتانول چه تعداد -107 H O)2   درست است؟ 6

  گيرد. الف) در برخي كشورها به عنوان سوخت سبز به جاي سوخت فسيلي مورد استفاده قرار مي

  هاي هيدروژن است. هاي اكسيژن مصرف شده يك مول بيشتر از تعداد اتم تعداد اتم ،يك مول اتانول كامل در معادلة موازنه شده سوختن ب)

  آيد. اي به شمار مي هاي واكنش سوختن آن، گاز گلخانه پ) فقط يكي از فرآورده

  است. 9آن، برابر  كاملشده سوختن  زنهوع ضرايب استوكيومتري مواد در معادلة مواممج ت)

1( 1    2( 2  

3( 3    4( 4  

  هاي زير درست است؟ از گزينه يك كدام -108

  سفر قرار دارد.پوبه نام ترو كره از هوا شخصيماوزون در محدوده  گاز بيشترين مقدار )1

نسبت در گاز گوگرددار حاصل از سوختن  برابر همينهاي پيوندي در گاز اوزون  جفت الكترونتعداد هاي ناپيوندي به  نسبت تعداد جفت الكترون )2

  است.سنگ،  زغال

  شود. ها و سبزيجات استفاده مي اوزون به دليل نقطه جوش پايين خود، براي گندزدايي ميوه )3

  .پذيري و چگالي كمتري دارد واكنشاوزون نسبت به اكسيژن  )4
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  ؟است  نادرستهاي زير  يك از عبارت كدام -109

  ليتر است. 4/22در دما و فشار يكسان حجم يك مول از گازهاي گوناگون برابر  مطابق قانون آووگادرو، )1

  هاي يكساني دارند. نيتروژن مونواكسيد و اكسيژن، تعداد اتمواكنش اي رنگ حاصل از  از قهوهگاكسيد و  هاي برابري از گاز گوگرد دي در دما و فشار ثابت، حجم) 2

  كند. الف جامد و مايع همه فضاي ظرف را اشغال ميشكل و حجم معيني ندارد و برخ ها گاز )3

  هاست. برابر با نسبت جرم مولي آن نسبت چگالي دو گاز در دما و فشار يكسان)4

Oه در ارتباط با واكنش نكدام گزي -110 O3   .)شوداست؟ (واكنش موازنه  درست در الية اوزون 2

  هاي قابل شارژ، برگشت پذير نيست. باتريبر خالف واكنش انجام شده در  )1

  .دنكن ش گسيل شده به سوي زمين را جذب ميفاوزون تمام امواج فرابن هاي مولكول اين واكنش،بر اثر انجام  )2

  .يابد كره به تدريج كاهش مي هاي اكسيژن هوا با انجام پيوستة اين واكنش، تعداد اتم )3

  شود. مول اوزون مصرف مي 67/0در اين واكنش، به تقريب به ازاي توليد هر مول گاز اكسيژن ) 4

PHموازنه نشدة نشكاگر در وا -111 (g) O (g) P O (s) H O(l)  3 2 4 10 مصرف شود، در مجموع چند مول فراورده توليد  PH3مول 8/0، 2

  شود؟ مي

1( 6/5    2( 4/0  

3( 4/1    4( 2/1  

SOشدةناكسيد طبق معادلة موازنه  از تجزية هر گرم گوگرد تري -112 SO O 3 2 دست  در شرايط استاندارد به ليتر گاز اكسيژن چند ميلي، 2

S)آيد؟ مي , O : g.mol )  132 16   

1( 140    2( 70  

3( 560    4( 112  

  است)(دماي فرآيندها ثابت  … جز بههستند  نادرستهاي زير  همه عبارت -113

  شكل و حجم يك ماده جامد به شكل ظرف بستگي دارد. )1

  .استپذيري مايعات بيشتر از گازها  تراكم )2

  يابد. شوند و با كاهش فشار فاصله بين مولكولي كاهش مي مي  تراكممگازها براثر فشار  )3

  ها برابر است. آن مول تعداد دو گاز با نسبت حجم نسبتدر دما و فشار يكسان  )4
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، فشار گاز افزايش دماي سامانه به اندازه چند كلوينبا كنيم.  محبوس مي C042اي با حجم ثابت، در دماي بستهدر سامانة دررا اي از گاز هليم  ونهنم -114

  يابد؟ درصد افزايش مي 2محبوس، 

1( 3/48    

2( 4/50  

3( 4/8    

4( 3/6  

كنيم، به تقريب حجم گازها  گرم  C027تا C00يك اتمسفر از دماي ثابت را جمع كرده و در فشار KNO3اگر گازهاي حاصل از تجزيه يك مول -115

KNO  .)نشده استشود؟ (معادله واكنش موازنه  چند ليتر مي (s) K O(s) N (g) O (g)  3 2 2 2   

1( 45/18    2( 91/36  

3( 06/43    4( 13/86  

  هاي زير درست است؟ يك از عبارت كدام - 116

 CO2كنند تا موتورهايي با انتشار كمترين مقدار هاي زيادي مصرف مي هزينهو هواپيما، هاي بزرگ توليد خودرو  الف) طراحان و متخصصان در شركت

  بسازند.

  .شود تر تجزيه مي بيني به مواد ساده جانداران ذرهو به وسيلة پذير است  زيست تخريب ،سوخت سبز ب)

  وجود دارد.ناپيوندي   الكترون جفت 2 ،سنگ ـ گاز طبيعي ـ بنزين السوختن هيدروژن ـ زغ فرآوردة مشترك  سيساختار لوو در پ)

  هاي زيست تخريب پذيرند. ها با پايه نفتي باال است و برخي كشورها در پي توليد پالستيك قيمت تمام شده پالستيك ت)

  الف ـ ب ـ پ )2    الف ـ ب ـ ت )1

  الف ـ پ )4    ب ـ پ )3

در اثر اين  اگر گاز هيدروژن آزاد شده كند. مقداري گاز هيدروژن آزاد مي ،در واكنش با مقدار كافي محلول هيدروكلريك اسيد Mگرم فلز 2/7 -117

C)اتينليتر   36/3توسط  واكنش H )2 برابر باشد، عدد  Mدر فلز  ها ها و پروتون نوترونشمار  و طور كامل جذب شود ط استاندارد بهدر شراي 2

C)م است و در واكنش دوم چند مولكول اتاناتمي اين فلز كدا H )2   شود؟ (عدد جرمي را به تقريب برابر جرم مولي عنصر فرض كنيد) توليد مي6

M(s) HCl(aq) MCl (aq) H (g)

C H (g) H (g) C H (g)

  

 
2 2

2 2 2 2 6

2
2   

/ـ  20 )1  229 03 /ـ  12 )2     10  229 03 10  

/ـ  20 )3  226 02 /ـ  12 )4    10  226 02 10  

He(g) He(g)

� =42
1

0
C

P
1

�
2

P
2
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  ها در مورد سوخت سبز درست هستند؟ عبارتزير، كدام در ميان موارد  -118

  سوخت سبز سوختي است كه در ساختار خود عالوه بر كربن و هيدروژن، اكسيژن نيز دارد. )الف

  كند. اي توليد نمي هاي فسيلي، گازهاي گلخانه سوخت سبز برخالف سوخت ب)

  باشد. اي فسيلي ميه تر بودن قيمت آن نسبت به سوخت يكي از مزاياي سوخت سبز مناسب پ)

  باشد. ا ميه اي از اين نوع سوخت نمونهآيد كه اتانول  از پسماندهاي جانوري به دست مي ت)

  ب و پ )2    و ب الف )1

  الففقط  )4    ت پ و )3

NaHCO)اگر در شرايط استاندارد و ظرف سرباز، مقداري سديم هيدروژن كربنات -119 زير تجزيه شود،  موازنه نشدة طور كامل مطابق معادله ، به3(

مخلوط جرم چند گرم از واكنش، ام گرم باشد، با انج 75/7كه اختالف جرم فرآوردة جامد توليد شده و جرم اوليه سديم هيدروژن كربنات،  طوري به

Cواكنش كم شده و آب توليد شده در اين فرايند، از تجزيه چند گرم H N O3 5 3   دست آورد؟ توان به مي 9

NaHCO (s) Na CO (s) CO (g) H O(l)

C H N O (s) CO (g) H O(l) N (g) O (g)

  

   
3 2 3 2 2

3 5 3 9 2 2 2 2
   

  62/13ـ  5/5 )2    35/11ـ  5/5 )1

  62/13ـ  11 )4    35/11ـ  11 )3

، چه تعداد از استبا توجه به شكل زير، كه مربوط به فرايند هابر و توليد آمونياك از واكنش گازهاي هيدروژن و نيتروژن در شرايط مناسب  -120

  هاي مطرح شده درست است؟ عبارت

  

  از نقطه جوش هليم بيشتر، اما از نقطه جوش آرگون كمتر است.Aنقطه جوش ترين عنصر جهان باشد،  ، متشكل از فراوانAز) اگر گاالف

  كند. توليد مي NOترين گاز سازنده هواكره باشد، در هنگام رعد و برق و در موتور خودروها در واكنش با اكسيژن،  ، فراوانBب) اگر گاز

  شود. به صورت گاز از مخلوط واكنش جدا ميC ،NH3در قسمت پ)

  ترتيب شاهد فرايندهاي شيميايي و فيزيكي هستيم. ، بهEو Dهاي ت) در قسمت

 8اكسيد در ميان  كننده در معادله كلي واكنش فوق، مشابه جايگاه اتم مركزي ساختار لوويس گوگرد تري جموع ضرايب استوكيومتري مواد شركتم ث)

  عنصر فراوان مشتري است.

1( 1    2( 2  

3( 3    4( 4  


