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 كند؟ بيت زير را كدام واژه كامل مي - 1

 »...بال  ،يهاللّ گر نه روح/ ؟ نفست از چه مرده زنده كند«
 ابدال) 2   اشباه) 1
  شوكت) 4   مفلس) 3

 معنا شده است؟ نادرستاي  در كدام گزينه واژه - 2
 كدخدامنش: وش خواجه/ نرمي كردن : تلطّف )1
  يمس كاسة: طاس/ خريدار و فروشنده : سوداگر) 2
   عيناً: بعينه/ پشيماني : ندامت) 3
  جالل: شوكت/ دستار : جالجل) 4

  اماليي دارند؟ نادرستيها  كدام تركيب - 3
  زبون و خوار، قهر و غضب، مايه و دارايي) 2 دستي، عربده و هياهو، مالزم و همراه حازقي و چيره )1
  آور، طينت و سرشت شگفت و سفاهت و ناداني، طرفه) 4 صرع گين و فضله، خبث و پليدي، عارضةسر) 3

  اماليي هست؟ نادرستيدر كدام بيت  - 4

  سلطان به خال و به مال ةخدمت خاص/  ارد هر كس كه كندذرا بگ زدانيفرض  )1
 من بگزار اميسالم من برسان و پ/  گه ار مجال بود ببوس خاك درش وان )2

  كرد قرض ديو بازم نباقرض خود بگزارم /  چنان كردن كه بعد از خرج راه ياحسان ديبا ) 3
  آر و بازم پرس تا خاك رهت گردم         يگذار/ ي زيمرا بر خاك و بگر يكه بگذار نينه راه است ا )4

 مركّب دارند؟  - ترتيب چند واژه ساختمان وندي، ساختمان مركّب و ساختمان وندي در عبارت زير به - 5

. وجوي آب روان شد شد، در جست نداشت، در آن راه سوزان كه آهن در آن از تابش نور نرم مياي  بدان نابينا كه هيچ اندوخته  مند هستي، اگر عالقه«
 ».اش تار بود تاب و ديده اي شنيد، چوپان را ديد كه اسير بدذاتي رفيق، از تشنگي بي ناله

 ده، صفر، دو) 4  نه، يك، دو) 3  نه، يك، يك) 2  ده، صفر، يك )1
 

 مفرد دارد؟ كدام بيت فعل ماضي نقلي سوم شخص - 6

  رفتم، آسودم چو شمع يدامان خموش ريز/  از من برده بود شيپاس صحبت داشتن آسا) 1
  بود آن كز خدا مست آمدست يبا خدا باق/ ؟ جان او رديبم يك رديدم پذ نيگفت آن كا )2
  بقا را ةگرفته باشد سر چشم يچو عل/  به خدا كه در دو عالم اثر از فنا نماند) 3
  ام ام آنچ از دل و جان كاسته در غم افزوده/  كار ةاز دست بشد صرف رتميح نيبا چن) 4

  مفعول است؟  قافيه در كدام بيت، نقش دستوري واژة. وي كرماني استابيات زير همگي از غزلي از خواج - 7
  را طوفان سرشكم چه محل باران شيپ/  كيروز باران نتوان بار سفر بست ول) 1
  را ارانتو عطّ نيسنبل مشك ةحلق/  تتار يآهو ةپر از ناف ستيدستگاه) 2
  را دارانيست خرا محال يچه سودا نيا/  زيندهد دست به صد جان عز وسفيوصل ) 3
 را ارانبه در صومعه خم يابيكه ن/  خرابات بپرس يحال خواجو ز سر كو) 4

 است؟ متفاوتدر كدام بيت » ناگهان« نقش دستوري واژة - 8

  ردياست و ناگهان گ وريكه روزگار غ/  آن بهبه كس مرا  ميدل نگشا ريضم) 1
  ها شهياند ةشيافروخته در ب يآتش يا/  منتها يرحمت ب يناگهان و زيرستخ يا )2
  ؟را محابا يبند كند مست ب زيچه چ/  چو فتنه مست شود ناگهان برآشوبند )3
  ماورا قينبوده زان طر يكه تو را وهم/  محو فنا يزان سو زديبخ يناگهان گرد) 4

 در كدام بيت جناس هست؟  - 9

  آمدت ينام خواجو بر زبان م يگاه گاه/  سخن يبوستان از دوستان رفت انيچون م )1
  كجا باشد از شراب بيسرمست را شك/  ستين بيشك گونيساعتم از آن لب م كي) 2
  دتيسلطان با فيدست دربان بوس اگر تشر/  انت هواستعم ياگر لؤلؤ ريگ ايراه در) 3
  خواب ثعبان در دنِيكه بود شور و بال د/  ناي از شانميخواب و پر ف تو درزل دميآ) 4
 ؟نيستكدام بيت استعاري  شدة كاربرد واژة مشخّص -10

  بت    شب فكند تاب چنبر و در ديبر مه كش/  نقاب شب يرو مه بتدرآمد آن  شبيد) 1
  لعل    و جگر خستگان كباب يلبش م لعل/  سپند چارگانيرخسارش آتش و دل ب) 2
  مه    ز مشك ناب يو افكنده دانه برگل سور/  تابان ز عود خام مهبنهاده دام بر ) 3
  بادام    خواب مين بادام ةعشوه گوشه برمن ب/  شكست يگالله بر گل و هر لحظه م زد يم) 4

)1( و نگارشفارسي

  )1(فارسي 
  ادبيات داستاني

  )، خير و شرطوطي و بقّال، درس آزاد( 
  131تا  112 يها صفحه 

  )1( نگارش
  ، )3(ي ذهني  نوشته

، ناسازي معنايي يا تضاد مفاهيم
  گونه هاي داستان نوشته

  124تا  98 يها صفحه 

قهيدق 20
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 .راز كل شما تأثير داردپاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در ت )شاهد(آزمون گواه   
 

 ؟نيستمنطقاً كدام بيت از دفتر اول مثنوي معنوي  -11

  شكر  از پر آن و خالي يكي اين/ هر دو ني خوردند از يك آبخور ) 1
  زار؟ مظلوم از ظالم شناسد كي/ قرار  رشوت دل به قاضي دهد چون) 2
  پيوند بگسلد هول از دشمنش جنگ به/ باشد  پيلتن و يال قوى چه اگر جوان) 3
  شود بستان سرسبزي او سرّ/ شود  پنهان زمين اندر چون دانه) 4
 شود؟ مي يافت بيشتر بيت كدام در» كنايه« -12

  حباب همچو جاست به سر دهد باد به اگر/ وجود  الف بحر پيش زند كه سري سبك) 1
  است پوچ مردان همت نظر در كف همچو/ اندازد  آب سر بر خود سجادة كه هر) 2
 ميزبان ترش اين زباني خوش به منگر/ صعب  است اي كاسه سيه دست سپيد دهر) 3

  روشن گدا چشم شود آيد كور دفرزن چون كه/ دارد  دگر چشم گوشة چشمان تنگ با فلك) 4
  هاست؟  كدام آرايه فاقدبيت زير،  -13

  »با وجود جود دستت برق خندان بر سحاب/ با شكوه كوه فضلت ابر گريان بر جبال «
  تشخيص، مراعات نظير) 4  ايهام، حس آميزي) 3  استعاره، جناس) 2  تشبيه، تضاد) 1
 راع، بيت زير يك بيت تمثيلي است؟با كدام مص -14

  »/ ...داني كه جانم از تو نشكيبد  وندا تو ميخدا«    
  ازيرا هيچ ماهي را دمي از آب نگريزد) 2    اي دارم كه بند و پند نپذيرد دل ديوانه) 1
  زيبد زيبد مرا مستي همي تو را هستي همي) 4  زهي هستي كه تو داري، زهي مستي كه من دارم) 3
  ؟نيستمفهوم  بيت كدام گزينه با ديگر ابيات هم -15

  ماست كان نشسته ما و ست عاريه/ ماست  جان وبال تقليدي علم) 1
  باد تقليد آن بر لعنت دوصد كه/ داد  باد بر تقليدشان خلق را) 2
  شود تحقيق كه آن قدر كن تقليد/ مكن  انكار نداني مرا راز گر) 3
  قويست كوه اگر تقليد بود كه/ نيكُويست  هر آفت تقليد زانك) 4
  ؟ندارديگر ابيات قرابت معنايي بيت كدام گزينه با د -16

 صال دهد درمي تو مست چشم دو ليكن/ كلوخ  زدي لب بر و دركشيدي جام صد) 1

  هال بكن داني، تو! كنيش؟ همي پنهان/ رسد  مي فرسنگ به دو او بوي كه مي آن) 2
  قفا در و روي بر نشانش شود پيدا/ شراب؟  شود كي نهان اي است، نشانه خود اين) 3
  سرا هم و جنس هم مستان، جاي جاست كان/ شتر  ران گلزار سوي بهل را ربازا) 4
  دقيقاً كدام است؟» مرانيست و بسيار چيز هست / جز يكي دختر عزيز مرا «مفهوم بيت  -17

  فرزنديِ گوينده داشتن مال فراوان و تك) 2    داشتن مال و عزيزانِ اندك) 1
  اندك و فرزندانِ بسيارداشتن مال ) 4    داشتن مال و عزيزانِ فراوان)  3
  به بيت زير نزديك است؟ بيتدام مفهوم كلّي ك -18

 »در بد من مبين كه خود كردم/ زنهار اگرچه بد كردم گفت «

  كه جرم من ز من است و بالي خويش منم/ دانم  ز هركسي چه شكايت كنم چو مي) 1
  سيه مار كي روي تابد ز مور؟/ هژبر ژيان كي شود صيد گور؟ ) 2
  ي پلنگان را به مشت بشكند كله/ كه هست زان شيرانش پشت  روبهي) 3
  جاي كه غرّيدن شيران نر آيد آن/ با يوز رود كس به طلب كردن آهو؟ ) 4
 آورد؟ را به ياد مي» از ماست كه بر ماست«مفهوم كدام بيت ضرب المثل  -19

 كه با ما نرگس او سرگران كرد/ دل نباشم؟  چرا چون الله خونين) 1

  فرّاش باد هر ورقش را به زير پي/ بين و سلطنت گل كه بسپرد حشمت م) 2
  شكايت از كه كنم؟ خانگيست غمازم/ سرشكم آمد و عيبم بگفت روي به روي ) 3
  ورنه پروانه ندارد ز سخن پروايي/ شرح اين قصه مگر شمع برآرد به زبان ) 4
 ه با بيت زير قرابت معنايي دارد؟بيت كدام گزين -20

 »خار خرما و خاره زر گردد/ ه راهبر گردد جا ك دولت آن«

  به دامن درآويزدت بدگمان/ اگر برپري چون ملك ز آسمان ) 2 بگو روي اخالص بر خاك نه/ مگو پاي عزّت بر افالك نه ) 1
  آهنش نقره شد پالس حرير/ چون سعادت بدو سپرد سرير ) 4 ز كردار بد دامن اندر كشم/ اگر بدشنيدن نيايد خوشم ) 3
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  »يده ثم هخلقَ شيء ي كلَّربنا الّذي أعطَ«: في ترجمة هذه اآلية الشّريفة عين الصحيح -21
 .سپس هدايت نمود همان كسي است كه همه چيز را به مردمش اعطا كرد، خداوند )1

 .ما كسي است كه به هر چيزي خلقتش را عطا كرد و هدايت نمود ةپرورند )2

 .سپس هدايت كرد اش را عطا نمود و ه همه چيز خلقت ويژهخداوند ما كسي است كه ب )3

 .سپس هدايت نمود ما كسي است كه به هرچيزي آفرينشش را عطا كرد، ةپرورند )4

  :للتّرجمة. »!تّصل بالمشرف لصيانتهاسور و مكيف الهواء ال يعمل، فسأكمسريرُ غرفتي  :ي هذا الفندق الكبير نواقص، منهاف« -22
  !س خواهم گرفتل تعميرات تماوپس با مسؤ. كند تخت اتاقم شكسته و كولر كار نمي :هايي هست، از جمله گ نقصردر اين هتل بز )1
ها زنگ خواهم  ل براي تعمير آنكند، پس به مدير داخلي هت تخت اتاقم شكسته و كولر كار نمي :كه هايي وجود دارد، از جمله اين در آن هتل بزرگ نقص) 2
  !زد
ها تماس خواهم  كند، پس با مدير داخلي براي تعميرات آن تخت اتاقم شكسته است و كولر كار نمي :ها زرگ كمبودهايي هست، از جمله آندر اين هتل ب) 3

  !گرفت
  !كنم ن ميها تلف كند، پس به مدير خدمات براي تعميرات آن تخت اتاقم شكسته است و كولر كار نمي :ها بودهاي بزرگي هست، از جمله آناين هتل، كم در) 4
  :عين الصحيح -23

1( وصو تَرضَي فت ا تُحبكنم تعريف مي پسندي وست داري و ميد تو طوري كه ها را آن با نمك ةهم: !كلّ مليح كم!  
  !آن شاعر، ابياتي را آميخته به عربي و فارسي به خوبي سرود: !ة و الفارسية جيداًجة بالعربيبياتاً ممزوأ اعرشّالأنشَد ذلك ) 2
  !اي؟ هاي اداري را از كارمند نمونه گرفته آيا نامه: !إدارية من الموظّف المثالي؟ رسالةً تَستَلم أ) 3
4 (ي زميلٌ ذكي يكند زندگي را پنهان مي دارم كه راز موفقيتش در يمن همكالسي باهوش: !ستُرُ سرّ نجاحه في الحياة منّيلَد!  
 :التّاليةفي ترجمة العبارات  عين الصحيح -24

 !بخشرا ب مگناه اتبزرگيبه من رحم كن و به خاطر  پروردگارا :!لي ذنوبي بعظمتك اغفر ي ونيا ربي إرحم )1

 !ماه رمضاني كه در آن قرآن نازل شده است :»القرآن فيه الّذي اُنزلَ رمضانَ شهرُ« )2

 !صداهاستجزو بدترين  همانا صداي خر، :»ميرلصوت الح صواتاأل إنّ أنكرَ« )3

4( مالفطورِ وعد مو ابعةِن الس استنيم تا نه و ربع  زمان صبحانه از هفت و :!حتّي التّاسعة إلّا ربعاً النّصف! 

  :عين العبارة الّتي فيها كلمتانِ متضادتانِ -25
  !ما شاهدت سقوط طائرةٍ أو نزول الماء هناك) 2   !إنَّ الدالفين تَصفرُ و تَضحك كإنسان فَرحٍ )1
  !يادون حول الطيور تفرَّقتإذا تجمع الص) 4  !رفَع الدلفين إنساناً إلي األعلي ثم أخذَه إلي الشّاطئ) 3
  »!عن ذُنوب عباد اهللاِ و هو غفّار رحيم …لماذا ! يا مؤمنونَ«: عين الصحيح للفراغِ حسب المفهومِ -26

  ال تُجرِّبونَ) 4  ال تَعزمونَ) 3  ال تَعفونَ) 2  تُنفقونَال ) 1
  »عين الحياة في الظّلمات فتَّشقد تُ« :عين األقرب من مفهوم هذه العبارة -27

  !ام به تو روشن به روي تو روزست و ديده شبم )1
  !آزموده را آزمودن خطاست) 2
  پايان شب سيه سپيد است/ ميدي بسي اميد است در نو) 3
4 ( لُ شهدعيشي و أنت حام رِّرجواب تلخ بديع است از آن دهان نباتي/ فَكَم تُم  
 ؟العبارة هذه فييوجد  فاعل م اسمكَ -28

 »!رالعصو مجاهدتهم في مرِّ محاولتهم و نتيجةُ جاحذا النّه و كثر مجامع علمية ناجحونَااب و علماء بالدي في لّط«

 نانإث )4  خمسة    )3  ثالثة )2  أربعة   )1

  اسم المبالغة؟ جاء مافي أي عبارةٍ  -29
  !ال اُحب ذلك الرَّجل الكذّاب و ال أذهب إليه) 2  !ألنَّه غفّار الذّنوب في جميع األحوالاهللا  أشكُرُ )1
  !نظّارتك ليلة أمس يا والدي؟ جعلتأينَ ) 4  !الدهر و هو أستاذنا في الجامعةهذا الشيخ علّامة ) 3
30- ن اسم الفاعل مةعيكني الجملة االسمين ر:  

  !أحب عباد اهللا إلي اهللا أنفعهم لعباده) 2    !ضرب لنا المعلّم مثالً رائعاً من الدرس )1
  !في كُتب الطب آثار من العلماء المسلمينَ) 4    !قلوب المؤمنينَ منكسرة في هذا اليوم) 3

دقيقه 15)1(زبان قرآن عربي

 هجائبن في البِحارِ عيا م  
 في األدبِ التَّلميعِ صناعةُ

الفارِسي  
 و الفاعلِ اسم+ متن درس 

فعولِ اسمالم بالَغةِ و اسمالم  
  93تا  71هاي  صفحه



   6: صفحة   دهم عمومي پاية                     97ارديبهشت  14آزمون  -) 7(پروژة     
  

 

  
  

 بر كدام شخص كفارة جمع واجب است؟ -31

  .در هنگام روزه شراب بخورد به عمدكه كسي  )1
  .با خشم به والدين خود نگاه كند ،فرزندي كه در هنگام روزه) 2
  .روزة واجب خود را نگيرد عمداًكسي كه  )3
  .ت باقي بماند تا روزه نگيردكسي كه تا اذان صبح بر جناب) 4
چه  ، بههاي بزرگ ت و ميزان موفقيت انسان در رسيدن به هدفهاي دل اس صبر و پايداري در برابر خواهش تمرين  يك مصداق كامل كدام -32

 چيزي بستگي دارد؟

  نگهداري و تقواتسلط انسان بر خود و خود - روزه) 2  نگهداري و تقواتسلط انسان بر خود و خود - نماز )1
  خودشناسي و اعتماد به نفس - روزه )4    خودشناسي و اعتماد به نفس - نماز )3
جا  روز در آنده خواهد  خود كه ميفري كه در ماه مبارك رمضان از صبح در سفر است و قبل از ظهر به محل اقامت مسا تكليف نماز و روزة -33

 چيست؟برسد  بماند،

  .را بگيرد خود هبايد نمازش را كامل بخواند و روز )1
  .بايد كامل بخواندهايش را ، ولي نمازتواند روزه بگيرد نمي) 2
  .تواند روزه بگيرد خواند و نمي يم كاملنماز ظهر و عصر را  )3
  .بگيردو از فرداي آن روز، روزه  بخواندكامل بايد نماز را  ،اگر محل اقامت وطن اوست )4
 چيست؟ وابسته بهتأثير نماز ميزان كدام فايدة نماز باالتر است و  -34

  غيرمشروعكسب درآمد از راه  -»و المنكر الفحشاءتنهي عن «) 2  تداوم و ميزان دقت و توجه ما -»لذكر اهللا اكبر و« )1
  غيرمشروعكسب درآمد از راه  -»و لذكر اهللا اكبر« )4  تداوم و ميزان دقت و توجه ما - »لعلّكم تتّقون« )3
 تري برخوردار است؟ چرا خصلت ارزشمند عفاف در وجود زنان از ارزش بيش -35

  .است زيبايي بيشتر ،باشد تر هر چه عفاف قويزيرا ) 2  .گيرد گرمي را از خانواده مي زيبايي،جاي  هچون عرضة ناب) 1
  .است از مردان به نعمت زيبايي آراسته خداوند زنان را بيش )4  .بيانگر زيبايي دروني است زناحساسات لطيف ) 3
 كند؟ از ديگري تبعيت مي ،يك و كدام دارد اي وجود بين عفاف و آراستگي چه رابطه -36

  .عفاف برخاسته از آراستگي است - معكوس) 2  .تعفاف برخاسته از آراستگي اس -مستقيم )1
  .آراستگي برخاسته از عفاف است - معكوس )4  .آراستگي برخاسته از عفاف است -مستقيم )3
 چيست؟) ع(چه چيزي را نشانة سستي و ضعف دينداري فرد معرفي كرده است و جنگ با خدا از ديدگاه امام علي ) ع(امام صادق  -37

  نما پوشيدن لباس نازك و بدن - براي انجام گناه آراستن خود براي ديگري )1
  نشان دادن ژوليدهپرداختن به خود و خود را ن - آراستن خود براي ديگري براي انجام گناه) 2
  آراستن خود براي ديگري براي انجام گناه -نما پوشيدن لباس نازك و بدن )3
  نشان دادن ليدهژوپرداختن به خود و خود را ن -نما پوشيدن لباس نازك و بدن )4
چه چيزي را از بين  جاي زيبايي، نابهكنترل كند و عرضة ها  و كندروي ها انسان خود را از تندروي ،آن شود تا به وسيلة يك باعث مي كدام -38

 برد؟ مي

  آراستگي و مقبوليت - مقبوليت) 2    عفت و حيا - مقبوليت )1
  آراستگي و مقبوليت - عفاف )4    عفت و حيا - عفاف )3
 داند؟ آن را چگونه امري مي ،يست و قرآنچ جتبرّ -39

  طبيعي - تفريط در مقبوليت) 2    طبيعي - افراط در آراستگي )1
  جاهالنه - افراط در آراستگي )4    جاهالنه - تفريط در مقبوليت )3
خداوند دوست دارد ) ص(و با توجه به سخن رسول اكرم به كدام مفهوم اشاره دارد » اين دو زيبا نمودنبهتر كردن وضع ظاهري و باطني و « -40

 رود، چگونه باشد؟  دوستان خود مياش به سوي  وقتي بنده

  آماده و آراسته -آراستگي) 2    آماده و آراسته - عفاف )1
  معطّر و جذّاب - عفاف )4    معطّر و جذّاب -آراستگي )3

دقيقه 10

  قدم در راه
ياري از نماز و روزه، 

  فضيلت آراستگي 
 138تا  118هاي  صفحه

)1( دين و زندگي
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41- When I saw grandma … the morning, she was sitting alone … the top of the stairs.  

1) in / in  2) on / on 

3) in / on  4) in / out 

42- You seem to be terribly cold. You … go to see a doctor. 

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

43- I asked him how long it would … to get to the Eiffel Tower. 

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

44- When he was speaking to a(n) … visitor, he found it best to speak English a little slower than usual. 

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

45- We had no other … but to stay in our host’s house for the whole night. 

1) plain 2) choice  3) attraction 4) culture 

46- Now, if you want to travel to countries in the EU, you do not have to have a … .  
1) booklet 2) nature 3) passport 4) pilgrim 

 

 

 
 

A very strict officer was talking to some new soldiers whom he had to train. He had never 

seen them before, so he began, “My name is Stone, and I’m even harder than stone, so do what 

I tell you or there’ll be trouble. Don’t play any tricks on me, and then we’ll get on well 

together.” Then he went to each soldier one after another and asked him his name. “Speak 

loudly so that everyone can hear you clearly,” he said, “And don’t forget to call me “sir”.” 

Each soldier told him his name, until he came to the last one. This man remained silent, and so 

captain Stone shouted at him, “when I ask you a question, answer it!” “My name’s Stone 

Breaker, sir”, he said nervously. 

47- The underlined word “train” in the first sentence is closest in meaning to … . 

1) learn 2) teach 3) accept 4) obey 

48- According to the text, which sentence is not correct? 

1) Captain Stone trained young soldiers. 

2) He warned young soldiers that there would be trouble if they did what he told them.  

3) All soldiers said their names.  

4) He shouted at the silent soldier. 

49- The last soldier was unhappy because … . 

1) his name was Stone Breaker 

2) he didn’t know the answer to the captain’s question 

3) he didn’t understand the captain’s question 

4) he had the same full name as the captain 

50- The underlined word “him” refers to … . 

1) Stone 2) Stone Breaker 3) man 4) soldier 

PART A: Vocabulary and Grammar
Directions: Questions 41-46 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four 
words or phrases marked (1), (2), (3) and (4). Choose the one word or phrase that best completes 
the sentence. Then mark your answer sheet. 

)1(انگليسي  زبان دقيقه15

Traveling the 
World  

 تا ابتداي

Pronunciation  
 113تا 97هايصفحه

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. 
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    1 رياضي    

  

هر دو رخ دهند  Bو A«باشند، كدام نمودار توصيف درستي براي  Sي ا سه پيشامد در فضاي نمونه Cو A،Bاگر - 51

  است؟ »رخ ندهد Cولي

1(

A B

C

     2(

A B

C

    

3(

BA

C

    4(

A B

C

   

  ، چقدر است؟باشد راحتمال آن كه حتماً فرزند اول و آخر پس  فرزندي، 4اي  در خانواده - 52

1(3
16     2(5

16     

3(1
4    4(1

2    

 .)تكرار حروف مجاز نيست(  ختم شود؟» ي«شروع و به » ج«، چقدر احتمال دارد با حرفمرا به تصادف كنار هم قرار دهي »جهانگردي«ي  اگر حروف كلمه - 53

1(1
7     2(1

8     

3(1
28    4(1

56    

  روي تاس آبي رنگ از تاس قرمز رنگ بيشتر باشد، چند عضو دارد؟ پيشامد آن كه عدد ظاهر شده. ازيماند آبي و قرمز را با هم ميدو تاس  - 54

1(20    2(10     

3(15    4(18   

  به طوري كه خواهرها همواره كنار هم باشند؟ ،عكسي يادگاري بگيرند توانند به چند طريق ميسه برادر و سه خواهر  - 55

1(36    2(72     

3(144    4(720   

  .)تكرار حروف مجاز نيست( دار شروع شود؟ نقطه حرفتوان ساخت به طوري كه با  حرفي مي 5ي  چند كلمه» يكسان« ي ف كلمهبا حرو - 56

1(24    2(48     

3(72    4(12   

دقيقه 30 

/  شمارش بدون شمردن
  آمار و احتمال

تا پايان  7و فصل  6فصل 
  گيري شانس احتمال يا اندازه

  151تا  118هاي  صفحه

ها ي آزمون ما از برنامهي شي مدرسهآموزان گرامي، اگر برنامهدانش
در  90تا  71 هاي به سؤال 70تا  51هاي  جاي سؤال توانيد به تر است مي عقب
 .پاسخ دهيد13تا11يهاصفحه
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P(n,r)متمايز باشند، مقدار ءشي nازتايي  rهاي ها و تركيب به ترتيب تعداد جايگشت C(n,r)و P(n,r)اگر - 57
C(n,r)

  كدام است؟همواره برابر  

1(n!    2(r!     

3((n r)!    4(1(n r )!    

  رسيد ؟ Eشهر بهAتوان از شهر به چند طريق مي، طرفه باشند ها يك ي جاده اگر همه - 58

  .)بور كردتوان ع بار مي از هر شهر فقط يك(

1(14      

2(11     

3(7      

4(10   

0با ارقام  - 59 2 4 7 3, , ,   .)نيستتكرار ارقام مجاز (؟ توان نوشت چند عدد زوج سه رقمي مي ,

1(12     2(36     

3(18    4(30    

  برقرار باشد؟ »هزارگان صدگان دهگان يكان «نامساوي ،ارد، به طوري كه بين ارقام اين عدددوجود تكراري با ارقام غيررقمي  4ند عدد چ - 60

1(72     2(112     

3(210    4(280    

رنـگ   مهـره هـم   2مهره به تصادف خارج كنيم، چقدر احتمال دارد دقيقاً  اگر از اين جعبه سه. ي قرمز وجود دارد مهره 5ي سياه و  مهره 4اي  در جعبه - 61

  باشند؟

1(3
4     2(4

5     

3(5
6    4(6

7    

  هاي ممكن براي اين رمز كدام است؟ تعداد حالت. است تشكيل شدهيك رقم و يك حرف الفباي فارسي  ازرمز يك دستگاه  - 62

1(320     2(640     

3(160    4(80    

  همراه هم نيايند، كدام است؟ cو aباشد و bطوري كه فاقد به Aعضوي 8ي  عضوي از مجموعه 5 هاي  مجموعه تعداد زير - 63

 A a,b,c,d,e,f ,g,h   

1(10     2(11     

3(5    4(6    

  

  

A

B E

D

C

توانيد رشد  مي ،با آگاهي و همراهي والدين پيش بياييد و در مسير درست باشيدبا برنامه و  اگر تابستاندر 
  .گيري داشته باشيد چشم
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  كالسي باشند؟ طوري كه هم بهنفر انتخاب كرد  3توان  نفر كالس سومي به چند طريق مي 6نفر كالس دومي و  7نفر كالس اولي،  5از ميان  - 64

1(10     2(35     

3(45    4(65    

كه رئوس آن از اين هفت  رسم كردتوان  چند مثلث مختلف مي. ي دو خط موازي قرار دارندبه صورت زير رو Gو A،B،C،D،E،Fي  هفت نقطه - 65

  نقطه انتخاب شوند؟

1(24     

2(30     

3(36     

4(35    

3اگر - 66 3 5 2 2C(n , ) P(n , )  ، در اين صورتn كدام است؟  

1(27     2(3     

3(6    4(33    

  .)تكرار ارقام مجاز نيست( ؟چند حالت ممكن است براي اين رمز ،زوج كنار هم نباشند ارقاماگر . تشكيل شده است سه رقمرمزي از  - 67

1(100     2(300     

3(460    4(400    

ها را بدون  اگر بتواند سوال. جواب دهدبه سواالت ادفي فردي قصد دارد به صورت تص. اي است گزينه 2سوال  4اي و  گزينه 4سوال  2يك آزمون شامل  - 68

  كار را انجام دهد؟ تواند اين جواب هم بگذارد، او به چند روش مي

1(265     2(2050     

3(256    4(2025    

  

  روز تولد دو نفر در يك فصل از فصول سال باشد كدام است؟ ،حداقل ،نفر 4از ميان  كه احتمال آن - 69

1(27
32     2(29

32     

3(30
32    4(31

32    

0با ارقام  - 70 1 2 3 4 5, , , ,   توان ساخت؟ ميقام رارقمي زوج بدون تكرار چند عدد چهار  ,

1(60     2(96     

3(156    4(250    

  
  

A B C D

E F G
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  1 رياضي    

  

2ي دوم نمودار تابع درجه - 71 4 1f (x) x x   زير است؟ مطابق كدام گزينه  

1(  2(  

3(   4(   

21برد تابع  - 72 2y (x )    كدام است؟  
1( 2,     2( 1,      

3( 1,    4( 2,    

0گاه حاصل آن ،يك تابع هماني باشد fيك تابع ثابت و gاگر - 73
6 3

3 30
g( ) f ( )

f ( ) g(sin )



g(x))0كدام است؟  )  

1(3 3     2(3     

3(3
3    4(3    

fموداراگر ن - 74 (x)  1تابع نمودار  باشد،مقابل به صورت 1f (x )  كدام است؟  
  

  

1(x
-2-3

1

-2

-3

2

3

1 2 3

y

  2(x
2 3-1-2-3

1

-2

-3

2

3

1

y

-4

    

3(   4(x
-2-3

1

-2

-3

2

3

1 2 3

y

-1
   

 دقيقه30 .تر هستند ها عقبي آزمونآموزاني كه از برنامهي دانشهاي ويژهسؤال دقيقه30

  شمارش بدون شمردن/ تابع
از ابتداي انواع توابع تا پايان فصل و 

  6فصل 
 140تا  109هاي  صفحه

x
-1-2-3

1

-2

-3

2

3

1 2 3

y



   12: ي صفحه      دهم رياضياختصاصي   97 اردبيهشت 14ون آزم -)7(ي  پروژه

  

با توجه به تابع - 75
2

1 0 2
0

x x
f (x) x

x x

 


  
 

33، حاصل 1 2f ( ) f ( ) f ( )   كدام است؟  

1(1    2(2     

   صفر )4    3)3

2يك سهمي است كه از نقاط صورت به fنمودار تابع - 76 5( , 1و ( 8( , ) گذرد و محور ميy 1.كند مي قطع 1اي به عرض   ها را در نقطهf (   كدام است؟ (

     صفر )2     8)1

3(1    4(1    

 رسيد ؟  Eبه شهرAتوان از شهر به چند طريق مي، طرفه باشند ها يك ي جاده اگر همه - 77

  .)توان عبور كرد بار مي از هر شهر فقط يك(

1(14      

2(11     

3(7      

4(10   

  وجود دارد؟با ارقام متمايز  457تر از  چند عدد سه رقمي كوچك - 78

1(253     2(252     

3(246    4(244    

  .)تكرار ارقام مجاز نيست(اگر ارقام زوج كنار هم نباشند، براي اين رمز چند حالت ممكن است؟ . رمزي از سه رقم تشكيل شده است - 79

1(100     2(300     

3(460    4(400    

ها را بدون  اگر بتواند سوال. جواب دهدبه سواالت فردي قصد دارد به صورت تصادفي . اي است گزينه 2سوال  4اي و  گزينه 4سوال  2يك آزمون شامل  - 80

  كار را انجام دهد؟ تواند اين گذارد، او به چند روش ميجواب هم ب

1(265     2(2050     

3(256    4(2025    

  ي ممكن براي اين رمز كدام است؟ها تعداد حالت. رمز يك دستگاه از يك رقم و يك حرف الفباي فارسي تشكيل شده است - 81

1(320     2(640     

3(160    4(80    

  همراه هم نيايند، كدام است؟ cو aباشد و bبه طوري كه فاقد Aعضوي 8ي  عضوي از مجموعه 5هاي   مجموعه تعداد زير - 82

 A a,b,c,d,e,f ,g,h   

1(10     2(11     

3(5    4(6    

A

B E

D

C
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  كالسي باشند؟ نفر انتخاب كرد به طوري كه هم 3توان  نفر كالس سومي به چند طريق مي 6نفر كالس دومي و  7نفر كالس اولي،  5از ميان  - 83

1(10    2(35     

3(45    4(65    

توان رسم كرد كه رئوس آن از اين هفت  چند مثلث مختلف مي. ندبه صورت زير روي دو خط موازي قرار دار Gو A،B،C،D،E،Fي  هفت نقطه - 84

  نقطه انتخاب شوند؟

1(24     

2(30     

3(36     

4(35    

3اگر - 85 3 5 2 2C(n , ) P(n , )  ، در اين صورتn كدام است؟  

1(27    2(3     

3(6    4(33 

غذايي استفاده ي  ماده 3ز كه حداقل ا شرط آن تواند غذا بپزد به او به چند طريق مي. كند تفاده ميي غذايي اس نوع ماده 6يك آشپز در پخت غذا فقط از  - 86

  كرده باشد؟

1(60    2(20  

3(40    4(42    

هاي انتخاب شده، از  كتاب  انتخاب شود به طوري كه كتاب 2ل شام ،ي هديه  كتاب عربي قرار است يك بسته 3كتاب تاريخ و  3از بين سه كتاب رياضي،  - 87

  كار وجود دارد؟ انجام اينچند حالت براي . يك درس نباشند

1(25    2(27  

3(54    4(96    

ي موعهتوان از مج چند تابع مي - 88 1 2 3A , , ي به مجموعه 2 3 1B , , ؟نباشدثابت  ياكه تابع هماني  به طوري ،نوشت   

1(27    2(24  

3(23    4(25    

0با ارقام  - 89 1 2 3 4 5, , , ,   توان ساخت؟ قام ميرچند عدد چهار رقمي زوج بدون تكرار ا ,

1(60    2(96     

3(156    4( 250   

  آمده باشد؟ 3قبل از رقم  2كه رقم  طوري به ،ستا موجود 3و يك رقم  2رقمي شامل تنها يك رقم  4چند عدد  - 90

1(248    2(192  

3(304    4(360    

  

A B C D

E F G

  .دهاي پايان سال آماده شوي ، براي امتحانهاي پرتكرار امتحانيسؤالهاي  با كتاب
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      1هندسه     

  كند؟ يك از موارد زير، لزوماً دو خط موازي را در فضا مشخص مي كدام - 91

 دو خط موازي با يك صفحه )2        دو خط عمود بر يك خط )1

  دو خط عمود بر يك صفحه )4        ر با يك خطفدو خط متنا )3

  است؟ نادرستچند مورد از موارد زير ، رو روبهمنشور با توجه به  - 92

  .ر استفمتنا DFبا خط ABخط) الف

  .اند متقاطع DFو خط BCخط) ب

  .متقاطع است ABEDي با صفحه ADFCي صفحه) پ

  .ر استفمتنا BCبا خط DEخط) ت

  .موازي است DFبا خط ACخط) ث

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

  هاي زير صحيح است؟ چه تعداد از عبارت - 93

  .گذرد شمار خط مي بيداخل يك صفحه، از هر نقطه ) الف

  .گذرد ا آن خط ميشمار خط متقاطع ب ه از هر نقطه غير واقع بر يك خط، بيدر صفح) ب

  .گذرد شمار صفحه مي بي ،در فضا از هر نقطه) پ

 .گذرد بر يك خط، تنها يك خط موازي با خط اوليه ميغير واقع  ي در فضا از هر نقطه) ت

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

 جسم مقابل كدام است؟ يرو و روبه نماهاي باال، چپ هاي مجموع تعداد مربع - 94

1 (20          

2( 24      

3 (22             

4 (25   

 چه تعداد از موارد زير، همواره درست است؟ - 95

  .ديگر نيز عمود باشد، آن دو صفحه بر هم عمودند ي اگر هر خط عمود بر يك صفحه، بر صفحه) الف

 .ي ديگر، عمود باشد، آن دو صفحه بر هم عمودند اگر يك خط واقع بر يك صفحه، بر فصل مشترك آن صفحه و صفحه) ب

  .آن دو صفحه بر هم عمودند ،عمود باشد ي ديگر اگر يك خط واقع بر يك صفحه، بر دو خط متقاطع از صفحه) پ

   3 )4     2 )3   1 )2     صفر )1

 Pي و صفحه 2dخطوضعيت صورت در اين .  )است Pي  خارج صفحه 1d( موازي است 1dبا خط Pي هستند و صفحه  متقاطع 2dو 1dو خطد - 96

 چگونه است؟نسبت به هم 

    .ولي خارج آن است Pموازي 2dخط )2       .هستند متقاطعفقط  )1

  .قرار دارد Pي به تمامي درون صفحه 2dخط) 4   .پذير است هر دو حالت موازي يا متقاطع امكان )3

 دقيقه 30

  تجسم فضايي
از ابتداي خط، نقطه و صفحه تا پايان 

  تفكر تجسمي
  91تا  77هاي  صفحه

A B

C

D E

F
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 كدام گزينه همواره درست است؟ .قرار دارد 2Pو 1Pمتمايز ي داخل دو صفحه dخط - 97
       .موازي باشد 2Pتواند با مي ،موازي باشد 1Pبا Pي  اگر صفحه )1
   .استموازي  2Pمتقاطع باشد، با 1Pبا Pي  اگر صفحه )2
       .قرار دارد Pدر داخل dمتقاطع باشد، 2Pو 1Pبا Pي  ر صفحهاگ )3
  .متقاطع است 2Pو 1Pي از صفحاتحداقل با يك، باشدdموازي با يا   اگر صفحه) 4

 ؟نيستموازي نباشد، كدام گزينه صحيح  Pبا MNاگر خط ،اند مفروضمطابق شكل  Pاي غير واقع بر نقطه Kو Pي واقع بر صفحه ABCمثلث - 98

1( MN ي صفحهP امتداداي واقع بر  را در نقطهBC كند قطع مي.        

2( MN وAK رندفمتنا.  

           .متقاطع است Pبگذرد با MNاي كه از هر صفحه )3

4 (MN ي صفحهP اي واقع بر امتداد  را در نقطهAC كند قطع مي.  

  هايي كه بايد برداشته شود تا نماي باالي شكل مقابل، به صورت زير باشد، كدام است؟ تفاضل حداقل و حداكثر مكعب - 99

1(27           

2(21        

3(18              

4(12   

  يك مكعب كامل خواهيم داشت؟ ،داده شده ي با اضافه كردن كدامين گزينه به سازه  - 100

1(      2(          

3(
 

      4(     

  
  

 بگذرد و هر دو خط  Aي  طوري كه از نقطهتوان رسم كرد، به  مي چند خط مانند. است مفروضخارج آن دو،  Aي  نقطه و Lو Lدو خط متنافر   - 101
L وLرا قطع كند؟    

  حداكثر يك خط) 2    .توان رسم كرد گاه چنين خطي نمي هيچ )1
  شمار بي) 4        حداقل يك خط) 3

   هاي زير درست است؟ يك از گزينه كدام. ي متمايز در فضا هستند چهار نقطه،  DوA،B،Cنقاط    - 102
  .كند از اين چهار نقطه همواره يك صفحه عبور مي) 1
  . موازي باشندCDوABاين چهار نقطه در يك صفحه قرار دارند، فقط در صورتي كه دو خط ) 2
    .متقاطع باشندCDوABاين چهار نقطه در يك صفحه قرار دارند، فقط در صورتي كه دو خط )3
  . ، موازي يا متقاطع باشندCDوABاين چهار نقطه در يك صفحه قرار دارند، اگر و تنها اگر دو خط )4

    اند؟ نسبت به هم چگونهوعمود باشند،Dبر خطواگر دو خط   - 103
      موازي )2          غيرمشخص )1
  داخل يك صفحه )4          بر هم عمود )3
  
  

P

A

B

C

NM

K

 .پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد     )گواه( هاي شاهدسوال   

ي او  دهد روش مطالعهان ميكه نشاست آموز هر دانشي مناسبالگوي مطالعهتشخيصآزمون گواه،هدف از 
  .قدر منطبق با سؤاالت كنكور استچه
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   است؟ نادرستگاه كدام گزينه   باشد، آنPوPي فصل مشترك دو صفحهDاگر خط   - 104

  .عمود استDعمود باشد، بر خطPوPي هر صفحه كه بر دو صفحه) 1
      .موازي استDموازي باشد، با خطPوPي هر خط كه با دو صفحه )2
    .عمود استPوPي حهعمود باشد، بر دو صفDهر صفحه كه بر خط  )3
  .عمود استPوPي عمود باشد، بر دو صفحهDهر خط كه بر خط )4

توان رسم  مي dو موازي خط  Pي  ي عمود بر صفحه شمار صفحه بي Aي  از نقطه در كدام حالت. مفروض است Pي  و صفحه dخارج خط  Aي  نقطه  - 105
  كرد؟
1( d || P          2( d P    
3 (d P          4( d P    

مـوازي  QوPعمود كنيم كه با فصل مشترك صفحات خواهيم خطي بر مي. با اين دو صفحه اشتراك ندارداند و خط متقاطعQوPي دو صفحه  - 106
    ؟باشد، مسئله چند جواب دارد

    الزاما يك جواب )2          ابفاقد جو )1
  شمار جواب فاقد جواب يا بي) 4        شمار جواب بي )3

    ؟اند همواره با هم موازيDوDدر كدام حالت دو خط   - 107
      .هر كدام بر يكي از دو خط متوازي عمود باشد )1
    .موازي باشندPي معلوم هر دو با صفحه )2
      .موازي با اين دو صفحه باشدDي متقاطع و فصل مشترك دو صفحهDخط )3
  . دني متقاطع عمود بر هم، عمود باش هر كدام بر يكي از دو صفحه )4

  ؟ ندارددر نماي باالي حجم زير، كدام چندضلعي وجود   - 108
  

1 (          2 (  

3 (          4 (  

  ؟نيستاز نماهاي شكل مقابل  يك هيچهاي زير مربوط به  يك از گزينه كدام  - 109

1 (  2(   

3(   4 (  

     ؟نيست زيريك از نماهاي شكل  به هيچ  مربوطيك از تصاوير زير  كدام  - 110

  

1(   2(   

  

3(   4(   
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   1 فيزيك            

  

  ؟نيستهاي زير با در نظر گرفتن گاز آرماني به عنوان دستگاه صحيح  يك از گزينه كدام - 111

   .ناميم توانند با آن تبادل انرژي داشته باشند، محيط مي اجسام پيرامون دستگاه را كه مي) 1

شود، متغيرهاي ترموديناميكي دسـتگاه   ها توصيف مي هاي ميكروسكوپي را كه حالت تعادل دستگاه با آن كميت) 2

   .ناميم مي

گـوييم يـك فراينـد ترمودينـاميكي      مي  رود، هنگامي كه دستگاه از يك حالت تعادل به حالت تعادل ديگري مي) 3

   .انجام شده است

   .در مورد يك گاز آرماني، انرژي دروني فقط تابع دماي گاز است) 4

 ؟نيستهاي زير صحيح  كدام يك از گزينه - 112

       .يابد اگر فشار و مقدار گاز ثابت باشد، با افزايش دما حجم گاز نيز افزايش مي) 1

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

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

   .ي وارون دارد در دما و فشار ثابت، حجم گاز با جرم گاز رابطه )4

 . ………درروي يك گاز آرماني  در فرايند انبساط بي - 113

     .يابد انرژي دروني گاز افزايش مي) 2      .ماند دماي گاز ثابت مي) 1

  . يابد دماي گاز كاهش مي) 4    .ماند انرژي دروني گاز ثابت مي) 3

 دهد؟ را برحسب دماي آن به درستي نشان مي آرمانيير، در فشار ثابت، تغييرات حجم مقدار معيني از يك گاز يك از نمودارهاي ز كدام - 114

1( T(K)

V(cm )
3

  2( T(K)

V(cm )
3

  

3( T(K)

V(cm )
3

  4( 

V(cm )
3

T(K)  

  كار دستگاه بر روي محيط به ترتيب از راست به چپ كدام است؟  ،طي شده توسط گاز آرماني فشار حجم و هم هم هايدر فرايند - 115

Pصفر) 1 V ,       2(Q P V ,     

Pصفر) 3 V ,     4(Q P V ,    

  

دقيقه 25

  ترموديناميك/ دما و گرما
از ابتداي قوانين گازها تا  4فصل 

تا پايان  5پايان فصل و فصل 
  ي ترموديناميكي چرخه
  158تا  129هاي  صفحه

ها  ني آزموي شما از برنامهي مدرسهآموزان گرامي، اگر برنامه دانش
 150تا  131 هاي به سؤال 130تا  111هاي  جاي سؤال توانيد به تر است مي عقب

 .پاسخ دهيد23تا21يها در صفحه

 .پاسخ دهيد به آن پايان آزمونگيرد، در  از شما مي وقت زيادياگر پاسخ دادن به سوالي 
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Paليتـر حـاوي گـاز كامـل هيـدروژن در فشـار       4مخزني به حجـم   - 116 53 جـرم گـاز موجـود در مخـزن چنـد گـرم اسـت؟        . اسـت  C027و دمـاي  10

)31 1000m L،2 2H
gM

mol
8و JR

mol.K
( 

1(1
2     2(1   

3(3
2     4(2   

گذاريم و ظرف آب را به  بنديم و آن را به طور افقي درون ظرف آبي مي كند به فشارسنجي مي مطابق شكل، سر سرنگي را كه پيستون آن آزادانه حركت مي - 117

  .)ض كنيدهواي درون سرنگ را گاز آرماني فر(  كند؟ هاي زير، درون سرنگ، تغيير مي چه تعداد از كميت. كنيم آرامي گرم مي

    حجم) ب  دما) الف

  مقدار هواي درون سرنگ) د  فشار) ج

1(1       

2(2   

3(3       

4(4   

1فشار مقدار معيني گاز اكسيژن را در حجم ثابت از - 118 1اتمسفر به /5 ي سلسيوس باشد، دماي نهايي  درجه 27ي گاز  اگر دماي اوليه. رسانيم اتمسفر مي /8

  ي سلسيوس كدام است؟ آن برحسب درجه

1(57     2(67     

3(77     4(87
 

   

دماي آب درياچه در تمام (شود، برحسب متر كدام است؟  برابر مي 4آيند  هاي گاز وقتي از ته درياچه به سطح مي اي كه در آن حجم حباب عمق درياچه - 119

5،نقاط آن برابر
0 10P Pa،31 g

cm
  10و Ng

kg
 است(.  

1(20     2(30   

3(40     4(50   

، در فرايند معرفي )كار انجام شده روي دستگاه( Wو) تگاهگرماي گرفته شده توسط دس( Q،)تغيير انرژي دروني دستگاه( Uهاي با توجه به عالمت - 120

  شود؟ هاي زير، الزاماً قانون اول ترموديناميك نقض مي شده در كدام يك از گزينه

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

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

ي صحيحي از   كدام گزينه مقايسه. دهد نشان مي) 2(و ) 1(نمودار مقابل، تغييرات فشار برحسب دماي مطلق يك مول گاز كامل تك اتمي را طي دو فرايند  - 121

  دهد؟  ارائه مي dو a،b،cنقاطگاز در حجم 

1(c a d bV V V V     

2(a c b dV V V V      

3(d c a bV V V V     

4( b a d cV V V V     

 آب

d

b

a

c

P

T

(1)

(2)

  هواي محبوس
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Pنمودار - 122 V  در اين فرايند به ترتيب از راست به چـپ عالمـت  . زير استفرايندي براي يك گاز كامل در حجم ثابت مطابق شكلU وQ )  گرمـاي

 كدام است؟) گرفته شده توسط دستگاه

       مثبت، مثبت )1

     منفي، منفي )2

      صفر، مثبت )3

  منفي  صفر،  )4

V(كلوين افزايش يابد؟  40يك گاز آرماني در حجم ثابت مول از  10ژول گرما الزم است تا دماي  چند كيلو - 123
JC /

mol.K
 12 5( 

1(1     2(/2 5  

3(5    4(10   

Pشكل زير نمودار - 124 V گرماي داده شده به دستگاه در طي اين فرايند برحسب ژول كدام . دهد نشان ميحجم را براي گاز كامل تك اتمي  ميك فرايند ه

3(است؟ 5 31 1000 1 10 2Vm L, atm Pa,C R  (  

1(15     

2(15    

3(25       

4(25   

Pنمودار - 125 T در اين صورت، به ترتيب از راست به چپ گرماي داده شده . مول گاز كامل دو اتمي مطابق شكل زير است 2حجم مربوط به  يك فرايند هم

3. (ليتر است ..…… كيلوژول و حجم گاز  ..……به گاز در اين فرايند  51 1000 8 2V
Jm L,R , C R

mol.K
  ( 

1(80 8,      

2(80 8,     

3(40 4 8, /      

4(40 4 8, /  

 اتمـي، فراينـدي را مطـابق نمـودار زيـر طـي كنـد، گرمـاي داده شـده بـه گـاز در ايـن فراينـد چنـد كيلـوژول اسـت؟                  اگر يـك مـول گـاز كامـل تـك      - 126

)58 2P
JR , C R

mol.K
 ( 

1(4        

2(2     

3(4      

4(2  

P

V

(2)

(1)

V

P1

P2

P(atm)

V(L)

(2)

(1)

1

0/5

1/2

P(Pa)

T(K)
200 400

8
�

10

4
�

10

4

4

P(Pa)

T(K)
400300

P
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ز تغيير انرژي دروني گاز در اثر گرماي داده شده به آن ي درستي ا كدام گزينه مقايسه. داده شده است Qاتمي گرماي  تكآرماني به يك گاز  - 127

  دهد؟ فشار ارائه مي حجم و هم دما، هم در سه فرايند هم

1(U U U       2(U U U      

3(U U U      4 (U U U      

دهد و  به محيط مي ACمجموع گرمايي كه گاز در مسير. رود مي Cبه Aق شكل از طريق دو مسير از اتمي مطاب مقداري گاز كامل تك - 128

3(است؟  چند ژولدهد  كاري كه در همان مسير روي محيط انجام مي 5 31 1000 2 2P Vm L,C R,C R  51و 10atm Pa(  

1(1650   

2(1650     

3(1050   

4(1050   

چند كيلوژول در اين صورت گرماي داده شده به محيط توسط گاز در هر چرخه . كند اي را مطابق شكل زير طي مي چرخه ،مقداري گاز كامل - 129

31(است؟  1000m L(  

1(3   

2(3     

3(2   

4(2   

چند كلوين است؟  Bي دما باشد، دماي گاز در نقطه هم ACاگر فرايند. كند ي زير را طي مي يك مول گاز كامل تك اتمي چرخه - 130

)5 31 10 1 1000atm Pa, m L 8و JR
mol.K

(  

1(150   

2(75   

3(300   

4(50   

  

 حجم هم دما هم فشار هم فشار هم دما هم حجم هم

 فشار هم حجم هم حجم هم دما هم فشار هم دما هم

P(atm)

V(L)

1

4

3

1

A

B C

P(kPa)

V(L)

200

30

400

10

a

c
b

d

300

P(atm)

V(L)

3

4

6
A

B C
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   1فيزيك                  

  ؟نيستهاي زير با در نظر گرفتن گاز آرماني به عنوان دستگاه صحيح  يك از گزينه كدام - 131
   .ناميم توانند با آن تبادل انرژي داشته باشند، محيط مي اجسام پيرامون دستگاه را كه مي) 1
شود، متغيرهـاي ترمودينـاميكي دسـتگاه     ها توصيف مي هاي ميكروسكوپي را كه حالت تعادل دستگاه با آن كميت) 2

   .ناميم مي
گوييم يك فرايند ترموديناميكي انجـام   مي  رود، هنگامي كه دستگاه از يك حالت تعادل به حالت تعادل ديگري مي) 3

   .شده است
   .در مورد يك گاز آرماني، انرژي دروني فقط تابع دماي گاز است) 4

  ر صحيح است؟هاي زي يك از گزينه كدام - 132
    .افتد تابش گرمايي از سطح هر جسم در هر دمايي اتفاق مي) 1
    .افتد هاي اتمي اتفاق مي انتقال گرما در فلزات تنها از طريق ارتعاش) 2
    .شود تر به جسم با دماي باالتر مي اختالف دما باعث شارش گرما از جسم با دماي پايين) 3
  .مايي كمتري دارندسطوح تيره، ناصاف و مات تابش گر) 4

 ؟نيستكدام گزينه در مورد انتقال گرما به روش همرفت درست  - 133

      .افتد ها اتفاق مي در جامدات، مايعات و گاز )1
    .گيرد جايي بخشي از خود ماده انجام ميهمرفت همراه با جاب )2
      .گيرد اين پديده در اثر كاهش چگالي با افزايش دما صورت مي )3
  .شود تا با اين حركت، انتقال گرما صورت پذيرد به حركت واداشته مي) طبيعي يا مصنوعي(در همرفت واداشته، شاره به كمك يك تلمبه ) 4

  ؟نيستهاي زير در مورد تابش گرمايي صحيح  يك از گزينه كدام - 134

500تابش گرمايي در دماهاي زير حدود ) 1 C  تابش فروسرخ استعمدتاً به صورت.    
  .شود هاي فروسرخ از ابزاري موسوم به دمانگار استفاده مي ي تابشبراي آشكارساز )2
      .گيرد خواهيم دماي آن را اندازه بگيريم، دماي جسم را اندازه مي ها با تماس با جسمي كه مي همچون ساير دماسنج ،سنج تف )3

1100گيري دماهاي باالي اندازهسنج نوري به عنوان دماسنج معيار براي  تف )4 C است شده انتخاب.  
يك از  كدام. بريم با مشخصات داده شده فرو مي بحاوي آ ثابت است، در دو ظرف  ي مسي را كه سطح مقطع آن در تمامي طول ميله مطابق شكل، يك ميله - 135

  .)نظر كنيد با محيط صرفي مسي  از تبادل گرمايي ميله(  ؟نيستهاي زير صحيح  گزينه
      .يابد زمان اختالف دماي دو ظرف كاهش مي با گذشت )1
    .شود تر مي با افزايش طول ميله زمان مورد نياز براي رسيدن به تعادل دمايي طوالني )2
    .شود منتقل مي) 1(به آب ظرف ) 2(ب ظرف آي مسي، از  گرما از طريق ميله )3
مسي، مدت زمان مورد نياز براي رسيدن بـه تعـادل   ي  با افزايش سطح مقطع ميله) 4

  .يابد دمايي افزايش مي
1و 2mي اتاقي به ترتيب ي پنجره طول و عرض شيشه - 136 5/ m 5و ضخامت آنmm در يك روز زمستاني كه اختالف دماي سطوح داخلي و خارجي. است 

كيلـوژول گرمـا از    10800ي سلسيوس است، اگر با استفاده از يك بخاري برقي، دماي داخل اتاق را ثابت نگه داريم، در هر ساعت درجه 5ي پنجره  شيشه

Wي اين پنجره برحسب رسانندگي گرمايي شيشه. رود طريق پنجره هدر مي
m.K

   كدام است؟ 

1(0 01/     2(0 1/     

3(1     4(10
 

   

.تر هستند ها عقب ي آزمونكه از برنامهآموزانيي دانشهاي ويژهسؤال  دقيقه 25 

  ترموديناميك/ دما و گرما
هاي انتقال  از ابتداي روش 4فصل 

تا  5گرما تا پايان فصل و فصل 
  3- 5پايان تمرين 

 149تا  121هاي  صفحه

آب
kg1 kg1

(1) (2)

0C 100Cآب

مس� م
لهي
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C )Bو Bنسبت اختالف دماي نقاط. كند شارش مي ACي در شكل زير، گرما به صورت يكنواخت در ميله - 137 CT T (به اختالف دماي نقاطA وB 

)A BT T ( كدام است؟)1 22A CT T ,k k  و سطح مقطع در تمام طول ميله ثابت است(.    

1(2       

2(1
2     

3(4       

4(1
4 

   
چند مول هوا وجود دارد؟  ، تقريباً)ي سلسيوس فشار يك اتمسفر و دماي صفر درجه(مكعب در شرايط متعارف براي گاز  متر سانتي 21در مخزني به حجم - 138

)8 JR
mol.K

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

1(29 62 10/      2(49 62 10/      

3(28 81 10/      4(48 81 10/ 
 

   
 .ي سـرنگ باشـد    هوا درون محفظه 20mLكشيم تا مي يا  پيستون آن را به اندازه. كند، در اختيار داريم پيستون آن آزادانه حركت مي سرنگي مدرج كه - 139

027ي سرنگ را از اگر دماي هواي داخل محفظه. بنديم سپس سر سرنگ را با يك درپوش مي C 087به C ليتر  برسانيم، حجم هواي درون سرنگ چند ميلي
    كند؟ و چگونه تغيير مي

    يابد افزايش مي ،3/3) 2    يابد افزايش مي ،4) 1
  كاهش مي يابد ،3/3) 4    كاهش مي يابد ،4) 3

 ؟نيستهاي زير صحيح  كدام يك از گزينه - 140

       .يابد حجم گاز نيز افزايش مياگر فشار و مقدار گاز ثابت باشد، با افزايش دما ) 1
  .يابد در صورتي كه حجم و مقدار يك گاز ثابت باشد، با كاهش دما فشار گاز نيز كاهش مي) 2
    .يابد اگر دماي مقدار معيني از يك گاز ثابت باشد، با افزايش فشار گاز، حجم گاز كاهش مي) 3
   .ون داردي وار در دما و فشار ثابت، حجم گاز با جرم گاز رابطه) 4

 دهد؟ را برحسب دماي آن به درستي نشان مي آرمانييك از نمودارهاي زير، در فشار ثابت، تغييرات حجم مقدار معيني از يك گاز  كدام - 141

1(T(K)

V(cm )
3

  2( T(K)

V(cm )
3

  

3( T(K)

V(cm )
3

  4( 

V(cm )
3

T(K)  

1فشار مقدار معيني گاز اكسيژن را در حجم ثابت از - 142 1اتمسفر به /5 ي سلسيوس باشد، دماي نهايي  درجه 27ي گاز  اگر دماي اوليه. رسانيم اتمسفر مي /8
  ي سلسيوس كدام است؟ آن برحسب درجه

1(57     2(67     
3(77     4(87

 
   

TCTA k1 k2

A

L

B
C

L
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07اي مقدار معيني گاز را ازاگر در حجم ثابت، دم - 143 C 077به C  يابد مي  ………درصد  ..……برسانيم، فشار گاز.  

    افزايش، 20)2    افزايش، 25)1
  كاهش، 20)4    كاهش، 25)3

مام دماي آب درياچه در ت(شود، برحسب متر كدام است؟  برابر مي 4آيند  هاي گاز وقتي از ته درياچه به سطح مي اي كه در آن حجم حباب عمق درياچه - 144

5 نقاط آن برابر،
0 10P Pa،31 g

cm
  10و Ng

kg
 است(.  

1(20     2(30   
3(40     4(50   

ي تلمبه را  خروجي هواي استوانه راه ورودي و. محبوس است) طول استوانه( 20cmي يك تلمبه به طول اتمسفر درون استوانه 1مقدار معيني هوا با فشار  - 145
  شود؟ افزايش دهيم، فشار هواي محبوس داخل استوانه چند اتمسفر مي 40cmاگر طول استوانه را در دماي ثابت به. بنديم مي
1(0 5/     2(2   
3(1 5/     4(0 75/   

، در فرايند معرفي )كار انجام شده روي دستگاه( Wو) گرماي گرفته شده توسط دستگاه( Q،)تغيير انرژي دروني دستگاه( Uهاي با توجه به عالمت - 146
  شود؟ هاي زير، الزاماً قانون اول ترموديناميك نقض مي ز گزينهشده در كدام يك ا

1(0 0 0W , Q , U        2(0 0 0W , Q , U      
3(0 0 0W , Q , U        4(0 0 0W , Q , U      

ي صحيحي از   كدام گزينه مقايسه. دهد نشان مي) 2(و ) 1(طي دو فرايند نمودار مقابل، تغييرات فشار برحسب دماي مطلق يك مول گاز كامل تك اتمي را  - 147

  دهد؟  ارائه مي dو a،b،cنقاطگاز در حجم 

1(c a d bV V V V     
2(a c b dV V V V      
3(d c a bV V V V     
4( b a d cV V V V     

V(كلوين افزايش يابد؟  40مول از يك گاز آرماني در حجم ثابت  10ژول گرما الزم است تا دماي چند كيلو - 148
JC /

mol.K
12 5( 

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

Pشكل زير نمودار - 149 V گرماي داده شده به دستگاه در طي اين فرايند برحسب ژول كدام . دهد نشان ميحجم را براي گاز كامل تك اتمي  يك فرايند هم

3(است؟ 5 31 1000 1 10 2Vm L, atm Pa,C R  (  

1(15     
2(15    
3(25       
4(25   

Pنمودار - 150 T ز راست به چپ گرماي داده شده در اين صورت، به ترتيب ا. مول گاز كامل دو اتمي مطابق شكل زير است 2حجم مربوط به  يك فرايند هم

3. (ليتر است ..…… كيلوژول و حجم گاز  ..……به گاز در اين فرايند  51 1000 8 2V
Jm L,R , C R

mol.K
  ( 

1(80 8,      

2(80 8,     

3(40 4 8, /      

4(40 4 8, /  

 آب

d

b

a

c

P

T

(1)

(2)

P(atm)

V(L)

(2)

(1)

1

0/5

1/2

P(Pa)

T(K)
200 400

8
�

10

4
�

10

4

4
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  1 شيمي    
  

  
  

كلريـد و گرافيـت بـه     شوند كه محلول سـديم  بندي مي تقسيم ………و  ………ي رساناي   ها به دو دسته رسانا - 151

  . ………هاي يوني رسانايي الكتريكي يكساني  محلول ي  هو نيز هم باشند ترتيب مثالي براي هر كدام مي

  دارند - يوني -الكتروني) 2    دارند - الكتروني -يوني )1

  ندارند - يوني -الكتروني) 4    ندارند - الكتروني -يوني )3

  است؟ صحيح عبارتكدام  - 152

  .شود از اتيلن گليكول خالص به عنوان ضد يخ استفاده مي) 1

  .است در آب درياي مديترانه نسبت به اقيانوس آرام بيشتر دهش هاي حل نمك درصد جرمي) 2

  .ها است ز گازمخلوط ناهمگني ا  كنيم، هواي پاكي كه تنفس مي )3

  .شود استفاده مي ppmهاي بسيار غليظ از  تر غلظت محلول براي بيان ساده) 4

پذيري  كند، تركيب دوم داراي فرايند انحالل گيري مي ميدان الكتريكي جهت هاي زير به ترتيب از راست به چپ، تركيب اول در در كدام يك از گزينه - 153

  ؟آيد كيب سوم يك ماده نامحلول به شمار ميگرماده است و تر

1(3 4 2 3 3Ca (PO ) , NaNO , NH    2(4 2 4 2CaSO , Li SO , SO   

3(3 4 2 2 4Ca (PO ) , Li SO , CO     4(4 3CaSO , NaNO , HF   

2Hدر مورد - 154 O 2وH S 11ند؟ا درست ،ند مورد از مطالب زيرچ 32 16(H , S ,O :g.mol )    

  .پيوندي برابر با يك است يها جفت الكترونتعداد ناپيوندي به  هاي جفت الكترونتعداد در هر دو مولكول نسبت  )الف

  .ندنك گيري مي هر دو مولكول به دليل قطبي بودن در ميدان الكتريكي جهت) ب

2Hدماي جوش) پ S  2تر بودن از سنگينبه دليلH O باالتر است.  

  .باشند مايع مي به حالت مادهاق هر دو در دماي ات) ت

1( 4     2 (1    

3 (2     4 (3    

 دهد؟ درستي نشان مي را به 17گروه ابتدايي دار سه عنصر  هيدروژن هاي تركيبنمودار دماي جوش كدام  - 155

1( 

ش
جو

طه
هنق

)
C

(

HF H HCl Br
    2 (

ش
جو

طه
هنق

)
C

(

HF H HCl Br
  

3( 

ش
جو

طه
هنق

)
C

(

HF H HCl Br
    4 (

ش
جو

طه
هنق

)
C

(

HF H HCl Br
  

تر  ها عقب آزمونيي شما از برنامهي مدرسهآموزان گرامي، اگر برنامه دانش
 ي ها در صفحه 190تا  171 هاي به سؤال 170تا  151هاي  جاي سؤال توانيد به است مي

 .پاسخ دهيد 31تا  28

دقيقه 20

  آب، آهنگ زندگي
از ابتداي محلول و  3فصل 

ها تا پايان  شونده مقدار حل
  ها رسانايي الكتريكي محلول

  125تا  100هاي  صفحه
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  . ..…… به جزرد زير صحيح هستند ي موا همه - 156

  .انحالل مولكولي است  انحالل اتانول در آب،) 1

   .شوند اجزاي مخلوط به ميزان ناچيزي در يكديگر حل مي  ،به حالت مايع هاي ناهمگن در مخلوط) 2

  .هاي آبي هستند محلول  هاي موجود در بدن انسان، اغلب محلول) 3

   .ها ناچيز و در حدود صفر است بنهيدروكر ي گشتاور دو قطبي همه) 4

  ؟است نادرستكدام مقايسه  - 157

   آب يخ: چگالي) 2   هگزان اتانول: گشتاور دو قطبي) 1

4: جوشي  نقطه) 3 4SiH CH     4( 2: جوش ي نقطه 3H O HF NH    

  ارد از مطالب زير در مورد استون درست است؟كدام مو - 158

  .ها است و انواع الك ها حالل مناسبي  براي چربي، رنگ )الف

  .كرداي از آن تهيه   لول سيرشدهتوان مح شود و مي در آب حل مي) ب

  .صفر است در حدودهاي آن   گشتاور دو قطبي مولكول) پ

  .ي جوش اتانول كمتر است ي جوش آن از نقطه نقطه) ت

  .بين مولكولي آن از نوع پيوند هيدروژني است ي  نيروي جاذبه) ث

    ت -الف) 2    ب -الف) 1

   ث -ت -پ) 4    پ -ب -الف) 3

135؟با توجه به جدول داده شده كدام عبارت درست است - 159 5 80 127(Cl / ,Br ,I :g.mol )    

  2Cl  2Br  2I  ماده

  جامد  مايع  گاز  حالت فيزيكي در دماي اتاق
  

   .اين مواد قطبي هستند ي هاي سازنده مولكول) 1

  .تر از بقيه است مولكولي در كلر قوي نيروي بين) 2

   .دنكن گيري مي در ميدان الكتريكي جهت  ي يد، هاي سازنده مولكول) 3

   .يابد جوش افزايش مي دمايجرم مولي،  لكولي ناقطبي، با افزايشموهاي  در تركيب) 4

 هستند؟ نادرست ها كدام عبارتدر بين موارد زير،  - 160

  .شود ها در آب كمتر مي پذيري گاز بر اساس قانون هنري، در فشار ثابت، با افزايش دما انحالل )الف

  .موالر سديم نيترات و سديم سولفات به تقريب برابر است 1رسانايي الكتريكي دو محلول ) ب

  .رساناي جريان الكتريسيته است  سديم كلريد در حالت محلول و در حالت جامد،) پ

  .دنكن هاي مثبت به سوي قطب منفي حركت مي قطب مثبت و يون ويهاي منفي به س رسانايي الكتروني يك ماده، يون هنگام) ت

    ت -پ -بفقط ) 2    ت -پ -ب -الف) 1

  پ -ب -الففقط  ) 4    ت -پفقط ) 3

  .دهند سال دوم كتاب درسي را مورد مطالعه قرار مي، داوطلبان تمام مباحث نيمارديبهشت ماه21آزمون  در  
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0اي زير محلوله شكل - 161 025و در دماي را در آب  HF(aq)پتاسيم هيدروكسيد و   موالر اتانول، /1 Cبه ترتيب از راست به چپ . دهد نشان مي

  باشند؟ يك مي بيانگر كدام 3تا  1هاي  محلول

  

  

  

  

  

  

  

  اتانول ،پتاسيم هيدروكسيد  ،HF(aq)   2(HF(aq)،روكسيدپتاسيم هيد  اتانول،) 1

3 (HF(aq)، ،پتاسيم هيدروكسيد،) 4  پتاسيم هيدروكسيد اتانولHF(aq)، اتانول  

11است؟ نادرستزير  هاي گزينهيك از  مكدا - 162 32 12 14 16 35 5 31(H , S ,C , N , O ,Cl / , P :g.mol )        

2O،2CO،2Hهاي در بين مولكول) 1 S،4CH 2وH O  از صفر است تر بزرگگشتاور دو قطبي دو مولكول.  

  .شود تر به گاز تبديل مي مايع آسان HClمايع نسبت به3PHدر شرايط يكسان،) 2

  .به سمت قطب منفي و اتم كربن به سمت قطب مثبت است Hهاي كنند كه اتم گيري مي جهتشكلي  بهدر ميدان الكتريكي 4CHهاي مولكول) 3

   .شود به مايع تبديل مي 2Nتر از گاز آسان COر شرايط يكسان گازد) 4

  با توجه به جدول زير كدام گزينه درست است؟ - 163

D  C  B  A  نماد ماده فرضي در حالت مايع  

2 4/  0  1 8/  0  (D)گشتاور دوقطبي  

  .نوع هيدروژني است از Cي بين مولكولي در ماده نيروي جاذبه) 1

  .ص استلخا Bخالص و Aهاي بين مولكول ي بيشتر از ميانگين جاذبه Bو Aي حاصل از مخلوط كردن دو ماده جاذبه) 2

   .است والسيرد وان Aمولكولي در  ي بين نوع جاذبه) 3

  .دهند لوط ناهمگن تشكيل مييك مخ Bو Dي دو ماده) 4

 دهد؟ را طبق قانون هنري به درستي نشان مي 2Nو NO،2COهاي پذيري گاز كدام گزينه نمودار انحالل - 164
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  ؟اند هاي زير درست چه تعداد از عبارت - 165

  .دشو هاي بدن سبب احساس خستگي مي تها در الكترولي كاهش چشمگير يون )الف

  .به يون سديم دو برابر يون پتاسيم استهر فرد بالغ نياز روزانه بدن ) ب

Na)وجود يون) پ )  عملكرد مناسب دستگاه عصبي بسيار ضروري استو براي تنظيم.  

K)يون ويبيشتر مواد غذايي حا) ت )  شود در بدن به ندرت احساس مي آنهستند و كمبود.  

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

   شود؟ اد يون بيشتري توليد مي، تعدي انحالل يك ليتر از كدام محلول زير در نتيجهدر  - 166

0محلول) 1 0محلول) 2    موالر آمونيوم سولفات /1   نيترات (III)موالر آهن /1

0محلول) 3 0محلول) 4    موالر كلسيم كلريد /2   موالر منيزيم كربنات /2

  .)با يكديگر برابر است Cو A،Bجرم مولي سه ماده آلي( اند؟ چند مورد از مطالب بيان شده درست رو روبه با توجه به شكل - 167

  .شود مايع تبديل ميبه  Bو Aموادتر از  آسان Cماده -

  .تر است در ميدان الكتريكي محسوس Cهاي ماده گيري و منظم شدن مولكول جهت - 

  .تدر آب بيشتر اس Aپذيري ماده در شرايط يكسان انحالل - 

  .استدر هگزان بيشتر  Bنسبت به مادهAپذيري ماده انحالل - 

   .كمتر است Bو Aاز مواد Cمولكولي ماده هاي بين نيرو - 

1 (1    2 (2    

3 (3    4 (4  

0ارز شونده در شكل هم هر ذره حل(  هاي زير صحيح است؟ گيري  كدام يك از نتيجه زير شكلبا توجه به  - 168 باشد و حجم هر دو محلول برابر  مول مي /001

 ).استميلي ليتر  50

  .است Aلغلظت مولي در محلو دو برابر Bغلظت مولي در محلول )1

  .باشد مي Bحجم تقسيم كنيم، غلظت هر بخش دو برابر غلظت محلول را به دو بخش هم Aاگر محلول) 2

اوليه  Bغلظت مولي محلول نهايي سه برابر غلظت مولي محلول ،Bبه محلول Aبا افزودن محلول) 3

  .خواهد بود

، غلظـت  Bبـه ظـرف  مقطـر   ليتـر آب   ميلي 50و نيز اضافه كردن  Bبا افزودن پنج ذره به محلول) 4

  .شود برابر مي BوAهاي محلول

 ؟كند رسوب مي KClسرد كنيم چند گرم ي سلسيوس درجه 15تا دماي   سلسيوس درجه 75در آب را از دماي  KCl گرم محلول سير شده 450اگر  - 169

    ).آب استگرم  100گرم در  30گرم و  50به ترتيب برابرسلسيوس درجه  15و   سلسيوس درجه 75در دماي  KClپذيري نمك انحالل(

1(60     2(135   

3(90     4(180   

0ليتر از محلول ميليچند  - 170 كلسيم به دست نسبت به يون  40ppmگرم محلول با غلظت 500موالر كلسيم نيترات بايد با آب خالص مخلوط شود تا  /05

140Ca( ؟آيد  g.mol(   

1(5     2(2   

3(10     4(2 5/   
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  1 شيمي      

  
  در كدام گزينه آمده است؟ NaClبيشترين كاربرد - 171

    توليد سديم كربنات و مواد شيميايي ديگر )1

  انورانجمصارف خانگي و تغذيه   ها، ذوب كردن يخ در جاده) 2

  آور و گاز هيدروژن  تهيه گاز كلر، فلز سديم، سود سوز) 3

  صنعت نفت و پالستيك ،كاغذ، پارچه، رنگتهيه خمير  گوشت، تهيه كنسرو تن،وري فرآ) 4

  كدام گزينه درست است؟ - 172

  .باشند و مزه شور دارند ها اغلب همگن مي آب درياها و اقيانوس) 1

  .تشكيل شده است كره كره، هواكره و سنگ خش آباي است كه از سه ب زمين سامانه ي كره) 2

  .شوند تقريباً برابر است كره خارج مي كه از آب  شوند با موادي كره وارد آب كره مي مقدار موادي كه از سنگ) 3

 .دهند ها تشكيل مي درصد جرم زمين را آب 75) 4

  كدام عبارت صحيح است؟ - 173

  .شود ده مياز اتيلن گليكول خالص به عنوان ضد يخ استفا) 1

  .شده در آب درياي مديترانه نسبت به اقيانوس آرام بيشتر است هاي حل درصد جرمي نمك) 2

  .ها است مخلوط ناهمگني از گاز  كنيم، هواي پاكي كه تنفس مي) 3

  .شود استفاده مي ppmهاي بسيار غليظ از  تر غلظت محلول براي بيان ساده) 4

  درست است؟ )ها(كدام عبارت - 174

  .آب دريا خالص نيست دليلشوند به همين  ها در آب دريا حل مي ي نمك همه )الف

  .شود كلريد و محلول سديم نيترات، رسوب سفيد رنگ نقره نيترات حاصل مي بر اثر واكنش محلول نقره) ب

  .آب شور درياها در مصارف كشاورزي و صنعتي قابل استفاده است) پ

  .ها است هاي آن  شونده ها در نوع و مقدار حل  يدني و ديگر آبتفاوت آب آشام) ت

    پ -ب -الف) 2    ت) 1

  ت -ب) 4    ت -ب -الف) 3

  است؟ گزينه صحيح   كدام - 175

  .گرم آب حل شده است 100شونده كه در دماي معين در  پذيري يعني مقدار جرم ماده حل انحالل) 1

  .صفر استبرابر ها  پذيري آن انحالل شود كه مواد نامحلول، تنها به موادي گفته مي) 2

  .پذيري آن ماده بيشتر است دما براي تركيبي بيشتر باشد، تأثير دما بر ميزان انحالل -پذيري هر چه شيب نمودار انحالل) 3

  .شوند ها تشكيل مي هاي فسفردار در كليه هاي كليه از رسوب برخي نمك اغلب سنگ) 4

  است؟ نادرستگزينه  كدام - 176

2Hو 2COبراي رشد مناسب افزون بر گياهان) 1 O نياز دارند ...و گوگرد، فسفر، نيتروژن  به عنصرهايي مانند.  

  .باشد پتاسيم سولفات تركيبي يوني است كه هر واحد آن شامل دو يون مي) 2

  .لق ندارد بلكه متعلق به كل يون استهاي چند اتمي بار الكتريكي به اتم خاصي تع در يون) 3

  .دهد هاي شيميايي است كه دو عنصر نيتروژن و گوگرد را در اختيار گياه قرار مي آمونيوم سولفات يكي از كود) 4

 دقيقه 20 .تر هستند ها عقبي آزمونآموزاني كه از برنامهي دانشهاي ويژهسؤال دقيقه30

  آب، آهنگ زندگي
پايان كدام مواد با  تا 3فصل 

  سازند؟ يكديگر محلول مي
 119تا  91هاي  صفحه
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پذيري  د انحاللكند، تركيب دوم داراي فراين گيري مي هاي زير به ترتيب از راست به چپ، تركيب اول در ميدان الكتريكي جهت در كدام يك از گزينه - 177

  آيد؟ گرماده است و تركيب سوم يك ماده نامحلول به شمار مي

1(3 4 2 3 3Ca (PO ) , NaNO , NH    2(4 2 4 2CaSO , Li SO , SO   

3(3 4 2 2 4Ca (PO ) , Li SO , CO     4(4 3CaSO , NaNO , HF   

135با توجه به جدول داده شده كدام عبارت درست است؟ - 178 5 80 127(Cl / ,Br ,I :g.mol )    

  2Cl  2Br  2I  ماده

  جامد  مايع  گاز  حالت فيزيكي در دماي اتاق
  

   .ي اين مواد قطبي هستند هاي سازنده مولكول) 1

  .تر از بقيه است مولكولي در كلر قوي نيروي بين) 2

   .كنند گيري مي در ميدان الكتريكي جهت  ي يد، ههاي سازند مولكول) 3

   .يابد هاي مولكولي ناقطبي، با افزايش جرم مولي، دماي جوش افزايش مي در تركيب) 4

  ... . به جزاند  موارد زير صحيحهمه  - 179

  .انحالل اتانول در آب، انحالل مولكولي است) 1

  .شوند يزان ناچيزي در يكديگر حل مي، اجزاي مخلوط به مبه حالت مايع هاي ناهمگن در مخلوط) 2

  .هاي آبي هستند هاي موجود در بدن انسان، محلول ل اغلب محلو) 3

  .ها ناچيز و در حدود صفر است گشتاور دوقطبي همه هيدروكربن) 4

  با توجه به جدول زير كدام گزينه درست است؟ - 180

D  C  B  A  نماد ماده فرضي در حالت مايع  

2 4/  0  1 8/  0  (D)گشتاور دوقطبي  

  .از نوع هيدروژني است Cلكولي در مادهي بين مو نيروي جاذبه) 1

  .خالص است Bخالص و Aهاي ي بين مولكول بيشتر از ميانگين جاذبه Bو Aي حاصل از مخلوط كردن دو ماده جاذبه) 2

  . دروالسي است وان Aمولكولي در  ي بين نوع جاذبه) 3

  .دهند يك مخلوط ناهمگن تشكيل مي Bو Dي دو ماده) 4

  است؟ نادرستكدام مقايسه  - 181

   آب يخ: چگالي) 2   هگزان اتانول: گشتاور دو قطبي) 1

4: ي جوش نقطه) 3 4SiH CH    4( 2: ي جوش نقطه 3H O HF NH    

2Hدر مورد - 182 O 2وH S 11اند؟ چند مورد از مطالب زير درست 32 16(H , S ,O :g.mol )    

  .هاي پيوندي برابر با يك است هاي ناپيوندي به تعداد جفت الكترون در هر دو مولكول نسبت تعداد جفت الكترون )الف

  .كنند گيري مي هر دو مولكول به دليل قطبي بودن در ميدان الكتريكي جهت) ب

2Hدماي جوش) پ S 2تر بودن از به دليل سنگينH O باالتر است.  

  .باشند در دماي اتاق هر دو ماده به حالت مايع مي) ت

1 (4     2 (1    

3 (2     4 (3    

تثبيت ( هاي تابستان شامل دو بخش نگاه به گذشته  آزمون. ميداني براي رقابت فردي استپروژه تابستان،              
  .است) هاي سال آينده خواني قسمتي از درسپيش(و نگاه به آينده)هاآموخته
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  برابر است؟در آمونيوم كربنات  ها به كاتيون ها نسبت تعداد آنيون باتركيب كدام در  ها ها به آنيون نسبت تعداد كاتيون - 183

  نيترات  ومينيملآ) 2    ليتيم سولفات) 1
    منيزيم هيدروكسيد )4    ليتيم كربنات) 3

 دهد؟ درستي نشان مي را به 17دار سه عنصر ابتدايي گروه  هاي هيدروژن كدام نمودار دماي جوش تركيب - 184
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  .)با يكديگر برابر است Cو A،Bجرم مولي سه ماده آلي(اند؟  رو چند مورد از مطالب بيان شده درست با توجه به شكل روبه - 185
  .شود به مايع تبديل مي Bو Aتر از مواد آسان Cماده - 
  .تر است در ميدان الكتريكي محسوس Cمادههاي  گيري و منظم شدن مولكول جهت - 
  .در آب بيشتر است Aپذيري ماده در شرايط يكسان انحالل - 
  .در هگزان بيشتر است Bنسبت به مادهAپذيري ماده انحالل - 
   .كمتر است Bو Aاز مواد Cمولكولي ماده هاي بين نيرو - 

1 (1    2 (2    

3 (3    4 (4  

0ارز شونده در شكل هم هر ذره حل( هاي زير صحيح است؟  گيري  با توجه به شكل زير كدام يك از نتيجه - 186 باشد و حجم هر دو محلول برابر  مول مي /001
 .)ميلي ليتر است 50

  .است Aدو برابر غلظت مولي در محلول Bغلظت مولي در محلول )1
ش دو برابـر غلظـت   حجـم تقسـيم كنـيم، غلظـت هـر بخـ       را به دو بخـش هـم   Aاگر محلول) 2

  .باشد مي Bمحلول
 B، غلظت مولي محلول نهايي سه برابر غلظت مولي محلولBبه محلول Aبا افزودن محلول) 3

  .اوليه خواهد بود
، غلظت Bليتر آب  مقطر به ظرف ميلي 50و نيز اضافه كردن  Bمحلولبا افزودن پنج ذره به ) 4

  .شود برابر مي BوAهاي محلول

124( نيترات صحيح است؟ ممنيزي ي هاي زير درباره چند مورد از عبارت - 187 16 14Mg ,O ,N : g.mol  (  

114جرم مولي اين تركيب برابر )الف 8/ g.mol است.  
  .آنيون آن يك يون چند اتمي است كه بار منفي آن به اتم اكسيژن تعلق دارد) ب
  .اين تركيب در كل داراي بار الكتريكي مثبت است زيرا بار كاتيون آن از بار آنيون بزرگتر است) پ
  .اختار لوويس يون نيترات، اطراف اتم مركزي يك جفت الكترون ناپيوندي وجود دارددر س) ت
1 (3    2 (2    
   صفر) 4     1) 3

ش
جو

طه
هنق

دوقطب� گشتاولاير

(K
) 225

240

275

(D)

A
B

C

Aمحلول Bمحلول



   31: ي صفحه       دهم رياضياختصاصي   97ارديبهشت  14آزمون  -)7(ي  پروژه

  

 شود؟شود؟  آيا مقررات آزمون اجرا ميآيا مقررات آزمون اجرا مي):):ل هاي نظم حوزهل هاي نظم حوزهسواسوا((نظرخواهينظرخواهي

؟ كند رسوب مي KClي سلسيوس سرد كنيم چند گرم درجه 15تا دماي   درجه سلسيوس 75در آب را از دماي  KCl گرم محلول سير شده 450اگر  - 188
    .)گرم آب است 100گرم در  30گرم و  50درجه سلسيوس به ترتيب برابر 15و   درجه سلسيوس 75در دماي  KClپذيري نمك انحالل(

1(60     2(135   
3(90     4(180   

درصد جرمي محلول سيرشده  پتاسيم  ،زير  با توجه به نمودار - 189

075كلريد  در دماي C  به تقريب چند برابر درصد جرمي محلول

  ؟ين دماستمي  ليتيم سولفات در ه دهسير ش

1(1 72/   

2(0 6/   

3(2     

4(0 5/   

گرم سديم هيدروكسيد را در چند ميلي ليتر آب مقطر حل كنيم تا غلظت مولي محلول به دست آمده با غلظت مولي محلولي كه از حل كردن  16مقدار  - 190
5  ).نظر شود  ها صرف از تغيير حجم ناشي از انحالل نمك ( آيد، يكسان باشد؟ ليتر آب به دست مي  ميلي 500هيدروكسيد در گرم پتاسيم  /6

)11 16 23 39H ,O ,Na ,K : g.mol   (  
1(500     2(1000   
3(2000     4(4000   
  

  .ها دقت كنيد ي سؤال هاي زير، به شماره گويي به سؤال آموزان گرامي؛ لطفاًً در هنگام پاسخ دانش
  شـروع به موقع

ي نظرخواهي آمده  هاي علمي در ابتداي برگه گويي به نظرخواهي و سؤال زمان هاي شروع پاسخ(شود؟  شروع مي به موقـعي شما  آيا آزمون در حوزه -294
  )است

  .شود گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي پاسخ) 2  .شود له، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز ميب) 1
  .نظمي وجود دارد در هر دو مورد بي) 4  .شود هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال پاسخ) 3

  متأخـرين
  شوند؟ متوقف مي در محل جداگانهآموزان متأخر  آيا دانش -295

  .داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند) و حتي گاهي اوقات پس از آن(متأسفانه تا زمان شروع آزمون  خير،) 1
  شود اما نه به طور كامل اين موضوع تا حدودي رعايت مي) 2
  .شود و همهمه ايجاد ميشوند اما در هنگام ورود، سروصدا  شوند و بعداً وارد حوزه مي بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي) 3
  .شود نظمي و سروصدا ايجادنمي اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي) 4

  مراقبـان
  كنيد؟ آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي عملكرد و جديت مراقبان -296

  ضعيف) 4   سطمتو) 3  خوب            ) 2     خيلي خوب) 1
  ترك حوزه –پايان آزمون 

  شود؟ داده ميخروج زودهنگام ي  اجازه قبل از پايان آزموني شما به داوطلبان  در حوزه آيا -297
    گاهي اوقات) 2  .شود ي ترك حوزه داده مي بله، قبل از پايان آزمون اجازه) 1
  گاه خير، هيچ) 4    به ندرت) 3

  امروز  ارزيابي آزمـون
  كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي ت برگزاري آزمون امروزكيفيطور كلي  به -298

  ضعيف) 4  متوسط) 3  خوب) 2  خيلي خوب) 1


	jeld-1
	exam-q
	01-q-az-14-ordibehesht_
	02-q-ge
	03-q-ph-14-ordibehesht _111111_
	04-ch-q_3_

