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 ومدمرحله 

  سوال  180تعداد کل سواالت :

  دقیقه 247:  ونــــزمان کل آزم

 »این آزمون نمره منفی دارد«

ل
وا

 س
چه

تر
دف

 



   

  گروه تولید آزمون:

  ناظرین علمی

  فرهاد نصیري کما  ادبیات فارسی

  سید کافی ثارالهی  معارف اسالمی

  وحید سلیقه  عربی

  مهدي بحري  زبان خارجه

  فریمان طهماسبی  ریاضی

  علیرضا زرینی  فیزیک

  حمید نیک نفس  شیمی

  محمد کریمی  زیست شناسی

  

  

  

  

  طراحان سوال

  میالد حجرین  ادبیات فارسی

  حسین نظري  معارف اسالمی

  سلیقهوحید   عربی

  نوید مقصود  زبان خارجه

  داود بابایی نژاد  ریاضی

  سماکچیحسین   فیزیک

  دپارتمان شیمی  شیمی

  کریمیحمد م  زیست شناسی

  گروه اجرایی آزمون

  علی اکبر جمشیدي  مدیر آزمون

  اسماعیل پیروي  سرپرست اجرا

  مهیار قلی پور   حروف چینی و صفحه آرایی

  مهیار قلی پور  مسئول فنی آزمون



 است؟ نادرست واژگان از برخی معناي گزینه کدام در . 1

  )آسمان: سپهر( ،)شمشیر: تیغ( ،)حریف: هماورد( ،)ریسمان: کمند) (1

  )مریخ سیاره: بهرام( ،)تیر فلزي نوك: پیکان( ،) جنگی کاله: خود( ،)آزرده: رنجه) (2

 )کردن حرکت: کردن گران عنان( ،)کردن انتخاب: کردن گزین( ،)گناه: زه به( ،)شیپور: بوق) (3

  )شگون: فال( ،)ستاره: اختر( ،)زلف: گیسو( ،)بودن شایسته: سزیدن) (4

   است؟ آمده نادرست آن روي روبه کمانک در واژه چند معنی . 2

: خیر خیره( ،)درجه: جاه( ،)افسار: عنان( ،)ویله: ترس( ،)پدرام: نیکو( ،)دوده: طایفه(هوشی)، (نسیان: بی ،)پهلوان: (گُرد

 )پست زمین( ، خور)ستیز و جنگ: کردن پنجه( ،)تشجاع: نبرده( ،)کمان چله: زه( ،)تنومند: تهمتن( ،)سریع

  یک) 4        ) دو3      سه) 2         چهار) 1

 است؟ نادرست واژه چند امالي زیر، کلمات گروه میان در . 3

 حالل -متالطم و آرام -ستور و خطوط -شجاعت ورةاسط -شرمیبی و وقاحت -مکتوب و شده هک -الخمینی هرس«

  »ستایش و تقریظ -شلوغی و ازدحام -لباس آستر -احمر

  چهار) 4       سه) 3         دو) 2     یک) 1

 دارد؟ وجود امالیی غلط بیت کدام در . 4

 سپاس زبان گزارد خدمت چه قیاس  در حق هايکَرَم نگنجد) 1

 دهد می درمان درد گذاردمی مرهم زخم را  خسته جان که میدانی به عشقم کشد می) 2

 شناخت باید اینچنین دولت قدر گذارد  باید اینچنین سلطان حقّ) 3

 العالمین رب امر گزارد تا  زمین تا بیامد و بست میان او) 4

 است؟ رفته کار به متفاوت معناي به بیت کدام در »کجا« . 5

 جاي به همیشه باشد و کجا هست      خداي آفرین کرد سر نامه) 1

 شجرند مبارك آب این لب بر حکما  شود زنده بدو مرده کجا استآبی حکمت) 2

 بشکرد خرد را اژدها دل  خورد در خرد با کجا کن همان) 3

 اینهاستی معده و شکم اندازة بر گر  بهشت بودي کجا ابداالن و خوارانکم جاي) 4

 است؟ شده نوشته اشتباه گزینه کدام فعل زمان . 6

 )ساده ماضی( پایت خاك فداي دارم سري) 2  )ساده ماضی( هاتن و فرسود غمت در هاجان چه) 1

 اخباري مضارع(کمندم در سر آهوي گویی که) 4  )اخباري مضارع( پسندم می خود بر بیداد این من) 3

 شود؟ می یافت اضافی و وصفی ترکیب چند ترتیب زیر به منظومۀ در . 7

- می را تو احساس موسیقی خاك،/  لطیف خواب یک به شعله، یک به که/  نگرندمی چنان چینه یک به شهر مردم«

 ،»باد در آیدمی اساطیر مرغان پر صداي شنود/ و

1 (3-52 (6-43 (4-54 (4-6

۱

تجربى دهم
ادبیات فارسى

تعداد سوال:20
زمان پیشنهادى:15 دقیقه



  است؟ کدام زیر، جملۀ اصلی اجزاي . 8

 و نویسنده نداشتن متفکّران، و اندیشمندان هاياندیشه و افکار از بردن سود و خواندن به نداشتن عادت سوادي،بی«

 ».رود می شمار به جهان هايسرزمین بیشتر در کتاب قحطی و فقر اصلی عوامل ها،ناآگاهی از بسیاري و ناشر

  مسند به گذرا جزئی سه) 2    متّمم به گذرا جزئی سه) 1

 مسند و مفعول به گذرا جزئی چهار) 4  مسند و متمّم به گذرا جزئی چهار) 3

 ؟شودنمی دیده غیرساده ي جمله بیت کدام در . 9

  شمع چو پنهانم راز گیتی به روشن شدي کی/  رو گرم نبودي گلگونم اشک کمیت گر) 1

  شمع چو بارانم اشک نزار زار دل این/  توست سرگرم همچنان آتش و آب میان در) 2

  شمع چو ایوانم دیدارت از گردد منور تا/  نازنین اي خود وصل از شبی کن سرفرازم) 3

 شمع چو برافشانم جان تا دلبرا بنما چهره/  تو دیدار با باقیست نفس یک صبحم همچو) 4

 است؟ متفاوت شده مشخّص واژة کدام دستوري نقش .10

  است خبر با ما عالم کز داند، کسی وین/  نیست عالم از خبر کم منم، هشیار مرد) 1

  است سحر باد تن در نفسی بویت ز تا/  بود خواهد سحر باد همنفس من، جان) 2

  است تاجور ،سرم تو پاي کف خاك به تا/  دارم افسر، سر گر من، سر! بادا خاك) 3

 رهگذرست؟ را تو که پسندي، چه من دل بر/  نپسندم رهگذرت بر که خار آن آخر) 4

 دارد؟ وجود »جناس و آمیزي حس ، تشخیص ، تشبیه« هاي آرایه همۀ بیت، کدام در .11

 کس به نـپـردازم وي کـز امافـتــاده کـسـی با من  سـرم بر دشـمـن تـیـغ یا بــرم آیـد می دوسـت گر) 1

 مـگـس آیـد می و دسـت در همچنـان بیزن باد او  کندمـی تندي که چندان سمگ بر بضاعت شـیرین) 2

 نفـس آیدنمی بر دل از خـورشیدم بی صبح چون  شوم غــافـل او یــاد کـز دمـــی بنشـینـم که هـر با) 3

 قفـس از خوان می فریـاد من همچـو پـایبنـدي ور   نفـس شیـــریـن بلبـل اي بنـال آمــد بـهـار بـوي) 4

 :جزبه هست، اغراق ابیات همۀ در .12

گَرد برخاست و اسپ برِ از نشست کرد  نیم دو به او نیزة بزد) 1

 ابر به آمد اندر رزم گرد همی گبر  و خود با رهّام تیز، بشد) 2

 آبنوس سپهر شد، آهنین زمین اشکبوس  برد دست گران، ز گر به) 3

 گذر تیرش پیش را مرغ نَبُد  بر بگشاد و کرد زه به را کمان) 4

 به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟» جناس، استعاره، واج آرایی و مجاز«هاي آرایه .13

 پاداش آن جفاها یک ره وفا توان کرد الف) بیدادگر نگارا تا کی جفا توان کرد 

 کی آن قدر تطاول با آشنا توان کرد ب) بیگانه رحمت آورد بر زحمت دل ما 

 جانی به ما توان داد، کامی روا توان کرد ج) مخمور و تشنگانیم زان چشم و لعل میگون 

 که دل هر دو جهان بسته به یک مو دارد  گیسو داردد) این چه تابی است که آن حلقۀ 

 د - الف -ج -) ب4   الف -ب -ج - ) د3   د - ج -ب -) الف2   ج -الف -د - ) ب1

۲

تجربى دهم



 شود؟می دیده گزینه کدام در زیر بیت هاي آرایه .14

 »باد باد، هرچه دهم باد به دل نیز من  باد داد سفرکرده یار ز آگهی دوش«

 تضمین -تشخیص -ایهام -تکرار) 2  تشخیص -کنایه -همسان جناس -تکرار) 1

استعاره -تشبیه -ناهمسان جناس -تشخیص) 4  کنایه -تضاد -ناهمسان جناس -همسان جناس) 3

 دارد؟ مفهومی تناسب »ستآشفته خوابش عمر همه دریا /طوفان از باکم نیست و دریایم«با  گزینه کدام .15

 سپار طوفان به تن رويو گر می  زینهار گفتمت مرو دریا به) 1

 برددریا نمی به پناه تا سیالب   امگریه ز شبیخون شودنمی ایمن) 2

 ماست ما عدم آسودگی که موجیم  نگیریم آرام که آنیم به زنده ما) 3

ماند ماند، ساحل دامان در که هرکس صدف چون  بالست آسانیتن را دریا آغوش تشنۀ) 4

 ؟ندارد معنایی تناسب» .نامیدم شهادت اشتیاق در پیکري را تو« عبارت با گزینه کدام .16

 را گلویش سازد تر است هیهات خضر، آب به  جانش شد تازه شهادت تیغ چشمه کز کسی) 1

 رقصدمی دار دوش به پروا بی منصور سر  را شهادت مشتاق تیغ، باشد عید هالل) 2

 ایم کرده بسمل رقص شهادت، شمشیر زیر  سرا وحشت این از آزادي نیست نشاطی کم) 3

 باشدمی آلود خون شمشیر گل، شاخ را ما که  کن گلستان سیر غافلی، شهادت ذوق کز تو) 4

 سوخته دیگر هايجان برخی از ترسخت که است این براي باشد، داشته ارزشی ما جان اگر« عبارت با گزینه کدام .17

 ؟ندارد مفهومی تناسب ».است

 شو پروانه امت بازي، عشق طریق در  ترنزدیک سوختن از را قرب راهی نیست) 1

 را دانه این نَما و نَشو باعث شد سوختن   رهاند گیريزمین از را دل سوز،عالم عشق) 2

 را سوخته جان است بال و پر سوختن، که  داندنمی نَفَس، ره این در که هر نسوخت) 3

 را آتش اشتهاي نَبُود سوختن که  شود سیرچشم است محال حرص ز مال،) 4

 است؟ شده اشاره دیگر ابیات با متفاوت اينکته به بیت کدام در .18

 را تو کنم هویدا که اينگشته پنهان  حضور طالب شوم که اينکرده غیبت) 1

 فرستمتمی دعا و عیان بینمتمی  نیست بعد و قرب فاصلۀ عشق راه در) 2

 حضور لذت نبود غیبتی، تا نیست   کنمنمی شکایت تو غیبت دست از) 3

 هستی که همچنان تو و آیند و روند دگران  افتد غیبت و حضور که آفتابی مثل نه تو) 4

 است؟ متفاوت ها گزینه بقیه با گزینه کدام .19

 خواسته و زر پر بود گنجی چو   آراسته گردد خرد کز دلی) 1

 دنیا اندرین نگردي تا غرقه زن   وي در دست است خرد کشتی،) 2

 را خویش سازم دیوانه این از بعد  را دوراندیش عقل آزمودم) 3

 بود افسر چو جان سر بر خرد  بود را برادر خرد مدارا) 4

۳

تجربى دهم



  :به جز دارند، تناسب زیر بیت با ابیات همۀ .20

 تقول؟ لمن ندارم استماع گوش من    قبول کند نصیحت که مبر گمان بیدل

 را پند نماندست مجال من گوش در    دوست  حدیث بشنیدم تا که مده پندم) 1

  مخروش بیهوده دهل چون سعدي که       کنندممی نصیحت خردمندان) 2

 نیوشد می نصیحت یا پذیردمی درمان که هر    نباشد  صادق بود ور نباشد عاشق همچنان) 3

  پذیرفتن نتواند که گوییمی که با ولیکن  را عاشق سرگردان است آسان گفتن نصیحت) 4

۴

تجربى دهم



21- َعیِّن الَخطأ فی الَترجمۀ:

 الُغصون النضرة َنَمت من َحبٍّۀ : شاخه هاي سرسبز از یک دانه رشد کرده اند.
 ِاّن األنُعم المنهمرة التی نراها من اهللا تعالٰی : همانا نعمت هاي ریزانی که آن ها را می بینیم از خداوند واال مرتبه است.

 قول ٰالَأْعَلُم نصف العلم : گفتن نمی دانم نیم دانش است.
 من ذاالذي ُیْخِرُج من الشجرة الثمرة؟ : چه کسی از درخت میوه ها را خارج ساخته است؟

22- عّین الّصحیح فی الترجمۀ و المفهوم:
 ... و ما َظَلَمُهُم اُهللا ولکن کانوا أنُفَسُهم َیظِلموَن :

و خداوند به ایشان ستم نکرده بلکه به خودشان ستم کرده اند!
و خداوند به ایشان ستم نکرد بلکه به خودشان ستم می کردند!

و ستمی از سوي خداوند به ایشان نشد بلکه آنان به خویشتن ستم می کنند!
و خداوند به کسی ستم نمی کند بلکه مردم به خودشان ستم می کنند!

حیح فی الترجمۀ:  23-َعیِّن الصَّ
ماء. ِاْرَحُموا َمن فی أالرض َیْرحمکم من فی الَسَ

به کسی که در زمین است رحم کن تا آن کسی که در آسمان است به تو رحم کند.
به کسانی که در زمین هستند رحم کنید تا کسی که در آسمان است به شما رحم کند.

هر که در زمین رحم کند قطعًا کسی که در آسمان است به او رحم خواهد  کرد.
در زمین رحم کنید تا در آسمان به شما رحم  کنند.

حیح فی التَّرجمۀ أو المفهوم: 24- َعّین الصَّ
 «و اْجَعْل لی لِساَن ِصدٍق فی اآلِخریَن!»:

و زبانم را درباره ي دیگران راستگو گردان!  و براي من یادي نیکو در آیندگان قرار ده! 
و چنان کن که آیندگان مرا راستگو بدانند! و چنان کن که دیگران درباره ي من به نیکی یاد کنند!

لیلین فی محافظۀ إیالَم! حیح فی ترجمۀ الکلمتیِن: شاهدُت هذیِن الدِّ 25- َعیِّن الصَّ

جهانگرد - استان جهانگرد - شهر راهنما - استان راهنما - شهر

26- َعیِّن الَخطأ فی ترجمۀ الکلمات الّتی تحتها خّط:

ف علی الحقوق و المسؤولّیات واجٌب علی کلِّ ُمواطن!: شناختِن  إنَّ التَّعرَّ
 لیس لبعض الّشعوب فضٌل علی اآلخریَن بسبِب الّلون!: ملل

 بحثُت عن قّصۀ قرآنّیۀ قصیرة فی اإلنترنت!: مباحثه کردم
 فی المساء صدیقتی إسَتَلَمت رسائَل أسرته عبر الّتلغرام! از راهِ 

27- َعیِّن جوابًا یناسب للعبارة الّتالیۀ فی المفهوم:
«چنین گفت پیغمبر راست گوي / ز گهواره تا گور دانش بجوي!»

 «واعلموا أن اهللا یعلم ما فی َانفسکم»  قول ال أعلم نصف العلم! 
«أطلبوا العّلم و لو بالّصین»  «قال ِإنّی أعلم ما ال تعلمون» 

۵

تجربى دهم
عربى

تعداد سوال:20
زمان پیشنهادى:15دقیقه



حیح فی الّترجمۀ: 28- َعیِّن الصَّ

 ُیْعَرُف الُمجرمون بسیماُهم: گنهکاران را با چهره شان می شناسند.
 َافال َیْنُظروَن ِالی اإلبل َکْیَف ُخِلَقْت؟: آیا به شتر نگاه نمی کنید چگونه آفریده شده است؟

 و یقول االنساُن أ إذا ما ِمتُّ لََسوَف ُاْخَرُج َحیا؟: و انسان می گوید آیا پس از این که مردم، زنده بیرون آورده خواهم شد؟
 و َاّتقوا یومًا ال تجري نفٌس عن َنْفٍس شیئًا: و بترس از روزي که کسی از دیگر، چیزي را دفع نمی کند.

 إقرأ النَّصَّ الّتالی ثمَّ أِجْب عن أسئلۀ الّتالیۀ: 
ِم و َأْنَشُدوا أشعارًا و قصائَد فی مواضیَع ُمْشَتِرکٍۀ، فکأنّما مفهوٌم واحٌد ُترِجَم إلی لُغاٍت ُمْخَتِلَفۀ! قال عراء َدورًا کبیرًا فی َتقاُرِب اُألمَّ ي األدباُء و الشُّ لقد َأدَّ
ابع هذا اعُر اإلیرانیُّ الکبیُر سعديٌّ الّشیرازيُّ فی القرِن السِّ ابع): «أنا الغریُق فما خوفی ِمَن الَبَلِل!» و َأْنَشَد الشِّ المتنّبی (من ِکباِر ُشعراِء الَعَرِب فی القرِن الرِّ
ُعوَب َتَتقاَرُب فی أفکاِرها و إْن َتباَعَدْت فی َأْوطاِنها! (َبَلل: المضموَن: «غرقه در نیل چه اندیشه کند باران را»، فکثیٌر ِمْن هِذِه اآلثاِر األدبیِّۀ َیُدلُّ علی أنَّ الشُّ

رطوبت، تري)

حیح َحَسَب الّنّص: 29- َعیِِّن الصَّ

عراء إستخداُم مفاهیَم اجتماعیٍّۀ مشتِرکٍۀ فی آثاِرهم!  عوب و اُألَمُم ُمَتقاِرُبوَن تمامًا فی حیاِتِهُم اإلجتماعّیۀ!   علی الشِّ  الشُّ
 کاَن الّسعديُّ ُیَتْرِجُم َأْشعاَر المتنّبی إلی الفارسّیۀ!  َتباُعُد األوطاِن ال ُیَؤّدي إلی َتباُعِد األفکار! 

حیح َحَسَب الّنّص: 30- َعیِِّن الصَّ

عراء ُیْنِشُدوَن أشعاَرُهم فی مفهوٍم واحد!  ُعوب!  کاَن کباُر الشِّ ا فی َتقاُرِب الشُّ ُیَؤّدي األدُب دورًا مهم 
 کان المتنّبی و سعديٌّ ُیْنِشداِن بُلَغٍۀ واحدة!  َیُقوُم اُألَدباُء بَتْرَجَمِۀ اآلثاِر األدبّیۀ بُلغاٍت عدیدٍة لَِتباُعِد اَألوطان! 

31- ما هو العنواُن المناسُب للّنّص؟

عراُء و حیاُتُهُم اإلجتماعّیۀ    التَّرجمُۀ و َدْوُرها بیَن اُألَمم    المتنّبی و سعدّي   َدْوُر اَألَدِب فی َتقاُرِب اُألَمم    الشُّ

32- َعیِّْن فی النَّص ما لیس اسَم الفاعِل مفهومًا:

ُمْخَتِلَفۀ الّشاعر ُمْشَتِرَکۀ الّسابع

ُعوَب َتَتقاَرُب فی أفکاِرها!» 33- کم حرف َجّر فی العبارة التٌّالیۀ؟«فکثیر ِمْن هِذِه اآلثاِر األدبیِّۀ َیُدلُّ علی أنَّ الشُّ

خمسۀ رابعۀ ثالثۀ  إثنانِ 

34- َعیِِّن الخطَأ:

ز  َز»: ُمَجهَّ  اسم الفاعل من «ُیشاِهُد»: شاِهد  اسم المفعول من «َجهَّ
 اسم المفعول من «َرَزَق»: َمْرُزوق  اسم الفاعل من «َیَتَعلَُّم»: ُمَتَعلِّم 

حیَح عن المحّل اإلعرابّی لمفردات العبارة الّتالیۀ: «َنَظُر الولِد إلی والَدْیِه ُحبا لهما عبادٌة!» 35- َعیِِّن الصَّ

ُحبا: المفعول عبادة: الخبر الولد: الفاعل نظر: الفعل

ة 36- عّین الخطأ عن عدد الحروف الجارِّ

 َو َتصُفُر و َتْضَحُک کاِالنساِن   واحد 

 کان الَغّواصون یذهبون الی َالعماِق المحیط ُیشاهدون فیه المصابیح   واحد  

 هناَك فی البحر َاسماٌك لَها َبْکتیریا مضیئٌۀ   ِاثنان 

 لَِبْعِض الحیوانات غرائُز َتْعَلُم بها کیَف َتْسَتْعِمُل اَالعشاب الطّبیۀ.   إثناِن  

←

←

←

←
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37- عیِّن الخطأ َحوَل الَمَحلِّ اإلعرابّی لِلکلماِت الُمَعیَّنۀ:

اصوَن َذَهبوا إلی أعماق البحر  فاعل   الِحرباُء ُتدیُر َعیَنیـها  مضاف إلیه  الَغوَّ

ُر الَحَیواناِت  مفعول  َجماُل المرِء َفصاَحُۀ لِساِنه  خبر   َصوُتُه ُیَحذِّ

38- کم فعًال مجهوًال فی اآلیۀ الکریمِۀ الّتالیۀ: «َو ِإذا ُقِرَئ الُْقْرآُن َفاْسَتِمُعوا لَُه َو َأْنِصُتوا لََعلَُّکْم ُتْرَحُموَن»

أرَبَعۀ ثالثۀ اثنان واحد

حیح فی بناِء الفعل المجهول: «َخَلَق اُهللا اإلنساَن.» 39- َعیِّن الصَّ

 َخَلَق اُهللا اإلنساُن  ُخِلَق االنساُن  ُخِلَق اُهللا االنساَن  ُخِلَق اُهللا االنساُن 

40- عیِّن الَخَطأ:

ْل – مفرد – مذکر   ر: اسم فاعل – من باب َتَفعُّ  ُمْنَتِشر: اسم فاعل – مفرد – مذکر – من باب ِانفعال   ُمتفکِّ
 مقبولوَن: اسم مفعول – ثالثی مجرد – مفرد مذکر   ُمجِرمون: اسم فاعل – من باب ِافعال – جمع – مذکر  

←←

←←
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.بهشت .......... در دارد . يك در مخصوص ...............و ............ و يك در مخصوص............. است و14
.باالترين نعمت بهشت .......... است  

)هشت ، پيامبران ، رستگاران ، متقين ، زندگي در جوار اوليا1  

)هفت ،پيامبران ،رستگاران ، متقين ، رسيدن به مقام خشنودي.2  

رسيدن به مقام خشنودي هشت ،پيامبران ، صديقان ، شهيدان ،)3  

زندگي در جوار اوليا،پيامبران ، صديقان ، شهيدان ، هفت ) 4  

24. .................. .بر اساس تعاليم اسالمي ، آتش جهنم ......... و براي همين  

) حاصل عمل خود انسان هاست ، در ظاهر و باطن انسان نفوذ مي كند .1  

.، نمايش داده در ظاهر و باطن انسان نفوذ مي كند  بسيار سخت و سوزاننده است ،  )2

) حاصل عمل خود انسان هاست ، از درون جان ان ها شعله مي كشد .3  

) بسيار سخت و سوزاننده است ، از درون جان ان ها شعله مي كشد .4  

ز او انفصال ناپذير استتنها مصاحبي كه مصاحبتش از انسان ، در همه مراتب حيات ا .43
...............مي باشد كه در  عرصه قيامت .......... مي شود .

عين آن ، نمايان  –) صورت حقيقي اعمال 1  
عين آن ، نمايان  –)ايمان و اعتقاد راستين 2  
تصويرآن ، نمايش داده –) صورت حقيقي اعمال 3  
هتصوير آن ، نمايش داد –)ايمان و اعتقاد راستين 4  

ست .ا........از آثار عزم قوي است ، خداوند راه سعادت مارا قرين ........... قرار داده . 44

) استواري بر هدف ، رضايت خود 1  

) شكيبايي ، سعادت ديگران 2  

) استواري بر هدف ، راه ائمه 3  

) شكيبايي ، خشنودي مردم 4  

۸
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؟نتيجه اي را در پي خواهد داشت مطابق تعاليم اسالمي ، عدم حسابرسي اعمال در دنيا چه .45

صورت جدي )حسابرسي در قيامت به2         )عدم محاسبه صحيح1  

) عدم مراقبت صحيح 4         فقيت در برنامه ريزي  ) عدم مو3  

وري كه به طوريبودن پيامبر و اهل بيت به اين معنا .......... و اسوه بودن ان ها مربوط به ام. اسوه 64
طبيعي تغيير ميكند ........

) نيست كه عين آن ها باشيم ،  نيست 1  

) است كه در همان حد عمل كنيم ، است 2  

) نيست كه عين آ ن ها عمل كنيم ، است3  

) است كه در همان حد عمل كنيم ، نيست 4  

ا ............... آسيبعهدي كه با خدا بسته ايم ، مانند نوزادي است كه احتياج به ...............دارد تا ب.74
. نبيند  

) مراقبت ، عهد شكني1  

محاسبه ، گذشت ايام )2  

) مراقبت ، گذشت ايام3  

) محاسبه ، عهد شكني 4  

بخشش...»  قل ان كنتم تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم اهللا يغفرلكم ذنوبكم« شريفه  .با توجه به آيه84
گناهان از سوي خدا ........ است.

) برخاسته از دوستي با دوستان خدا 1  

) برخاسته از تنفر از دشمنان خدا 2  

) معلول دوست داشتن خدا  نسبت به گناهان 3  

) علت دوست داشن خدا نسبت به گناهان 4  

۹
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يت مربوط بهمطابق فرمايش امام صادق ( ع) ، كسي كه ............،  خدا را دوست ندارد و اين روا. 49
 .......... است

) با اهل بيت دوستي نكند /  دوستي با دوستان خدا1  

) با اهل بيت دوستي نكند / اپيروي از خداا2  

) از فرمان خدا سر پيچي كند / دوستي با دوستان خدا 3  

فرمان خدا سر پيچي كند / پيروي از خدا ) از4  

در ............  ............ سر چشمه بسياري از تصميم ها و كار هاي ماست و فعاليت هاي آدمي ، ريشه. 50
دارد و با شدت يافتن آن ها ..............

) ايمان به خدا / محبت و دلبستگي هاي او / تاثير آن در زندگي عميق تر مي شود 1  

تاثير آن در زندگي عميق تر مي شود ) محبت و دوستي / محبت و دلبستگي هاي او /2  

) ايمان به خدا / ايمان و عمل او / تاثير آن در زندگي پايدار تر مي شود .3  

) محبت و دوستي / ايمان و عمل او / تاثير آن در زندگي پايدار تر مي شود ./4  

» يهن من جالبيبهن ... نبي قل الزواجك و بناتك و نساء المومنين يدنين عليا ايها ال« از دقت در آيه شريفه  .51
 كدام مفهوم دريافت مي شود ؟ 

)زنان مسلمانان ، با الگوگيري از همسران پيامبر (ص) با حجاب آشنا شدند .1  
)زنان مسلمان ، حجاب را رعايت مي كردند ولي حدود آن را نمي دانستند 2  
)زنان مسلمان ، احكام حجاب را با تبعيت از وحي خداوند آموختند . 3  
) زنان مسلمان ، حجاب را رعايت نمي كردند و حدود آن را هم نمي دانستند .4  
كساني كه دچار تبرج شده اند ، در حقيقت ......... 25  

) جاهل اند و در آراستگي خود دچار افراط شده اند .1  

تگي خود دچار تفريط شده اند ) جاهل اند و در آراس2  

) مي دانند كه در آراستگي خود دچار تفريط شده اند 3  

) مي دانند كه در آراستگي خود دچار افراط شده اند 4  

۱۰

تجربى دهم



تن آرايش غير معمول و ريشه نداش گرايشي كه سبب مي شود انسان از اعتدال خارج نشود ،......... نام دارد  .35
 ...... است . 

عفاف   -فاف  ) ع2آراستگي                                                               –) عفاف 1  

عفاف  -) مقبوليت  4                                                         آراستگي     -)مقبوليت  3  

؟ مهم ترين فايده روزه چيست و با كدام يك از فوايد نماز ارتباط دارد .45  

) ياد خدا / دوري از گناه 2    ) ياد خدا / تقوا                                                                  1  

) تقوا / دوري از گناه 4      ) تقوا / ياد خدا                                                                  3  

به سفر برود ........... اره ي جمع بر او واجب مي شود و اگر كسي به قصد ستم به مظلوماگر كسي ......... ، كف .55  

ا باطل كند / نبايد روزه بگيرد )با انجام عمل حرام روزه ي خود ر1  

) عمدا روزه نگيرد / نبايد روزه بگيرد 2  

) با انجام عمل حرام روزه ي خود را باطل كند / بايد روزه  را كامل بگيرد 3  

)عمدا روزه نگيرد / بايد روزه را كامل بگيرد 4  

هم ........... بدهد  اگر كسي روزه ي ماه رمضان را .......... نگيرد ، بايد  هم قضاي آن را به جا آورد و. 65  

مد طعام  ) عمدا / يك2 )عمدا/ كفاره            1  

) سهوا / يك مد طعام 4  )سهوا / كفاره             3  

انتخاب بهترين زمان براي ......... بوده و با ياد آوري قيامت بايد .......... . 57  

م ) محاسبه و ارزيابي / خود را محاسبه و ارزيابي كني1  

) محاسبه و ارزيابي / از عهد و پيمان خود مراقبت كنيم 2  

) عهد بستن با خدا / خود را محاسبه و ارزيابي كنيم 3  

)عهد بستن با خدا / از عهد و پيمان خود مراقبت كنيم 4  

۱۱
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تصوير عمل / گزارش عمل / تجسم عمل / به ترتيب مربوط به كدام عالم است ؟ . 85  

دنيا / قيامت  /) دنيا 2           ) برزخ / دنيا / قيامت                                                             1  

) دنيا / برزخ / قيامت 4             ) برزخ / دنيا/ برزخ                                                               3  

هومي دارد ........ با حادثه ي ................. مرحله ي دوم قيامت ارتباط مفتجسم اعمال در .. 95  

رزخ / حضور شاهدان و گواهان ) ب2) قيامت / حضور شاهدان و گواهان                         1  

) برزخ / نامه اعمال 4 ) قيامت / نامه اعمال                3  

كدام عبارت قرآني به علت پوشش اشاره دارد ؟. 06  

) و قالوا ما هي حياتنا الدنيا  الدنيا نموت و نحيا و ما نحن بمبعوثين 1  

) قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت 2  

) و ان عليك لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون 3  

  اايها النبي قل الزواجك و بناتك و نساء المومنين يدنين عليهن من جالبيبهن ذلك ادني ...) يا 4

۱۲
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61) He quitted ………….. in the factory. 

a) work b) working c) worked d) to work

62) If you have a strong belief ……….. yourself, you can be very successful. 

a) in b) on c) into d) at

63) She could not find any reasonable …………. for her educational problems. 

a) invention b) solution c) experiment d) medicine

64) The kind of trip that is usually done through the sea is called a/ an …………. . 

a) travel b) journey c) vacation d) voyage

65) Which one is closest in meaning to attractive?

a) boring b) surprising c) appealing d) creative

66) The type of journey to a holy and religious place is called a/ an ………….. . 

a) pilgrim b) site c) vacation d) pilgrimage

67) Which one is not a synonym for probably?

a) certainly b) likely c) possibly d) maybe

68) They told us …………. stories and we got amused. 

a) entertainment b) entertain c) entertained d) entertaining

69) During the New Year the price of the hotels ………….. from one city to another. 

a) entertains b) attracts c) travels d) ranges

70) Which one is closest in meaning to lately?

a) hardly b) rapidly c) recently d) quietly

71) What ……….. you ………… last night at 8? It was very noisy. 

a) were/doing b) are/doing c) did/do d) do/do

72) Did you enjoy ………….. at the party last night? 

a) you b) your c) yours d) yourself

۱۳
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73) One day scientists ………… find life on other planets. 

a) might b) should c) must d) could

74) He did not sleep a wink last night. He ………….. be very tired now. 

a) should b) must c) ought to d) can’t

75) He is tired …………. and bored ………….. his life.  

a) of/of b) of/with c) with/of d) with/with

Cloze Test 

Mina was interested in traveling and she always wanted to ……76………. foreign lands and 
people. But after experiencing the enjoyment and fear of …… 77 …… other than her own for a 
while, she ……78………. began to wish for her own land, and to think that there is no place like 
home. The culture of foreign countries ……79……. Mina, but she never forgot that the place 
where she felt the happiest and most ……80…….. was her own home and her family and 
friends.  

76) a) visit b) stay c) make d) search

77) a) pilgrims b) cultures c) activities d) images

78) a) angrily b) comfortably c) rapidly d) recently

79) a) prepared b) located c) attracted d) suggested

80) a) international b) comfortable c) different d) domestic

۱۴
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اگر معادله ي درجه دوم   ریشه ي مضاعف داشته باشد، این ریشه کدام می تواند باشد؟ - 81

معادله ي سهمی شکل روبه رو کدام است؟ - 82

 

 

 

 

) باشد، سهمی مذکور محور عرض ها را با چه عرضی قطع می کند؟ اگر کمترین مقدار تابع برابر با ( - 83

اگر مساحت قسمت رنگی از مربع زیر برابر با  سانتی متر مربع باشد،  چند سانتی متر است؟ - 84

مجموع جواب نامعادلۀ  شامل چند عدد طبیعی است؟ - 85

عالمت عبارت در کدام بازة زیر همواره منفی است؟ - 86

، یک تابع است؟ رابطه ي  به ازاي چند مقدار  - 87

هیچ مقدار  بی شمار

کدام رابطه الزاما یک تابع نیست؟ - 88

رابطه اي که به ضلع مربع مساحت مربع را نسبت می دهد.
رابطه اي که به هر نوزاد یک طول قد نسبت می دهد.

رابطه اي که به هر دانش آموز در امتحان نمره ي آن درس نسبت داده می شود.
رابطه اي که به تعداد گل هاي زده ي شخص در یک لیگ فوتبال نام گل زن نسبت داده شود.

کدام یک از نمودارهاي زیر، مربوط به تابعی است که برد آن زیرمجموعه اي از دامنه اش نیست؟ - 89
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نمودار تابع   را یک واحد در راستاي محور  ها به سمت پایین منتقل می کنیم. سپس نمودار را روي محور  ها،  دو واحد به سمت چپ منتقل - 90
می کنیم. سپس نمودار حاصل را نسبت به محور  ها قرینه می کنیم. در این صورت ضابطه ي تابع جدید کدام است؟

، اگر تساوي  برقرار باشد، آنگاه مقدار  کدام است؟ در مورد تابع  با دامنۀ  - 91

اگر طول یک مستطیل  واحد از عرض آن بیشتر باشد، رابطۀ ریاضی بین مساحت و محیط مستطیل کدام است؟ ( مساحت و  محیط مستطیل می باشد.) - 92

. اگر  باشد، مقدار  کدام است؟ در یک تابع خطی داریم:  و  - 93

اگر  تابع همانی و  تابع ثابت برابر با  باشد، حاصل عبارت  کدام است؟ - 94

  باشد، نمودار تابع  کدام است؟

y

x
44-

-2

اگر نمودار تابع  به صورت - 95

y

x
6-

2

-2 2

y

x
44-

2

y

x
6-

2

-2 2

y

x
6

2

-2 2

اگر بدانیم رابطۀ یک تابع است، آن گاه حاصل  کدام است؟ - 96

اگر عبارت درجۀ دوم  همواره نامثبت باشد، حدود  کدام است؟ - 97

چند عدد سه رقمی بخش پذیر بر  و متشکل از رقم هاي فرد وجود دارد؟ - 98

، چند رمز عبور  حرفی می توان ساخت، به طوري که با  شروع و به  ختم شوند؟ با حروف کلمه ي  - 99

می خواهیم شوراي  نفره اي از بین  نفر سال دهمی،  نفر سال یازدهمی و  نفر سال دوازدهمی تشکیل دهیم، به طوري که حداقل  نفر از آن ها سال - 100
یازدهمی باشند. به چند روش این کار امکان پذیر است؟
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دو تاس را با هم پرتاب می کنیم. با کدام احتمال الاقل یکی از اعداد رو شده در این دو تاس فرد است؟ - 101

از ظرفی شامل  مهره ي سیاه و  مهره ي سفید، به طور همزمان و به تصادف  مهره انتخاب می کنیم. احتمال آن که دو مهره همرنگ باشند، کدام است؟ - 102

اگر دو پیشامد  و  ناسازگار باشند، چه تعداد از موارد زیر همواره صحیح است؟ - 103
 الف )  

پ )  
ب )   

 ت )  

هیچ کدام

نوع متغیرهاي زیر به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟  - 104
«سرعت یک گلوله، مراحل تحصیل، مقاومت الکتریکی یک رسانا، رنگ اتومبیل»

کمی پیوسته – کیفی ترتیبی – کمی پیوسته – کیفی اسمی کمی گسسته – کیفی اسمی – کمی پیوسته – کیفی اسمی
کمی پیوسته – کیفی اسمی – کمی گسسته – کیفی ترتیبی کمی پیوسته – کیفی ترتیبی – کمی گسسته – کیفی ترتیبی

در یک کارخانه ي تولیدي کل قطعات تولید شده در یک ماه ده هزار قطعه است. براي بررسی کیفیت قطعات ماه اردیبهشت  قطعه از قطعات تولیدي آن ماه - 105
به تصادف انتخاب کرده ایم. به ترتیب اندازه ي نمونه کدام است و چند درصد از حجم جامعه در نمونه بررسی شده است؟

 و  و  و  و 
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B

C

A

 

37 ̊L=
cm

90

جیوه

50 cm

گاز

جیوهجیوه

آب 40/8 cm

42cm

A B

1( (2( (

، نیروي دگر چسبی بین مولکول هاي مایع  با سطح  را با  و نیروي دگر در شکل هاي مقابل، اگر نیروي هم چسبی بین مولکول هاي مایع  را با  - 106
چسبی بین مولکول هاي  با سطح  را با  نمایش دهیم، کدام گزینه مقایسه ي این نیروها را درست نشان می دهد؟

فاصله میانگین بین مولکول هاي مجاور در یک ماده، در حالت تعادل در حدود   است. اگر فرض کنیم فاصله بین دو مولکول از این ماده   باشد، - 107
نیروي بین آن ها و .................. اگر فاصله بین آن ها   باشد، نیروي بین آن ها .................. است.

رانشی - صفر رانشی  - رانشی ربایشی- صفر ربایشی - رانشی

فشار کل مطلق در عمق  متري یک استخر، چند برابر فشار کل در عمق  متري همان استخر است؟ - 108

اگر فشار هوا برابر  باشد، فشاري که جیوه به انتهاي بسته ي لوله ي شکل مقابل وارد می کند، چند میلی متر جیوه است؟   - 109

در شکل زیر، جیوه و آب در تعادل هستند. فشار پیمانه اي گاز درون مخزن چند میلی متر جیوه است؟   - 110

مطابق شکل درون ظرفی را از آب پر کرده و درب آن را مسدود می کنیم. اگر آن را از حالت  به حالت  واژگون نماییم، در کدام گزینه مقایسه ي بین نیرو و - 111
فشاري که از طرف مایع بر کف ظرف وارد می شود، به درستی انجام شده است؟

،  و فشار هوا در باال و پایین یک برج به ترتیب  و  است. ارتفاع این برج چند متر است؟ (چگالی متوسط هوا  - 112

چگالی جیوه  است.)

مطابق شکل هاي زیر، یک قطعه ي فوالدي توپر داخل یک قایق اسباب بازي قرار دارد و بر سطح آب درون ظرفی که روي باسکولی قرار دارد، شناور است. پس از - 113
آن که قطعه ي فوالدي را از داخل قایق برداریم و به درون آب بیندازیم، سطح آب درون ظرف .................. و عددي که باسکول نشان خواهد داد .................. حالت قبل

خواهد بود.

پایین تر می رود – برابر با باالتر می رود – برابر با
پایین تر می رود – کم تر از باالتر می رود – بیش تر از  
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A B

d

250 cm 450 cm

مطابق شکل جسمی به جرم  را به یک نیروسنج آویزان می کنیم. نیروسنج را پایین آورده و جسم را به طور کامل وارد ظرف آب می کنیم. لولۀ خروجی آب به - 114
گونه اي است که تمام آب جابه جا شده از ظرف خارج شده و وارد کفۀ ترازو می شود. اگر ترازو عدد  را نشان دهد، نیروسنج چه عددي را بر حسب نیوتون نشان

می دهد؟ 

جریان آب درون لوله اي به صورت الیه اي است. اگر به انتهاي لوله یک شیر وصل شود که قطر مقطع آن، نصف قطر مقطع لوله باشد، تندي آب خروجی از شیر - 115
نسبت به تندي آب درون لوله  .................. درصد  .................. می یابد.

 – افزایش – کاهش – افزایش     – کاهش

ضریب انبساط طولی فلزي  است. اگر دماي قطعه اي از این فلز را  درجه ي سلسیوس افزایش دهیم، حجم آن چند درصد افزایش می یابد؟ - 116

،  که از وسط آن دایره اي به شعاع  سانتی متر جدا شده است، از فلزي با ضریب انبساط حجمی مطابق شکل یک دیسک به قطر خارجی  - 117

 ساخته شده است. اگر دماي دیسک را بدون تغییر حالت آن،  باال ببریم مساحت قسمت فلزي چند سانتی متر مربع خواهد شد؟

اختالف بیش ترین و کم ترین دماي یک شهر  درجۀ سلسیوس بوده و شکل زیر، دو میلۀ فلزي را در کم ترین دماي مربوط به این شهر نمایش می دهد. اگر - 118
ضریب انبساط طولی دو میلۀ  و  به ترتیب  و  باشد، حداقل فاصلۀ بین دو انتهاي میله ها  چند میلی متر باشد تا دو میله

هیچ گاه به یکدیگر اصابت نکنند؟

یک گلوله ي سربی به جرم  گرم با سرعت  به یک قطعه چوب برخورد می کند و درون آن متوقف می شود. اگر  درصد انرژي جنبشی گلوله صرف - 119

گرم کردن خودش شود و گرماي ویژه سرب  باشد، دماي گلوله چند کلوین افزایش می یابد؟

یک سر میله ي آلومینیومی به قطر مقطع  و طول  روي یک قالب یخ صفر درجه به جرم  گرم قرار دارد. سر دیگر میله درون آب با دماي - 120
ثابت  است. چند ثانیه طول می کشد تا یخ کامًال ذوب شود؟ (از مبادله ي گرماي یخ و میله با محیط صرف نظر شود.) (

(

در یک روز زمستان دماي بیرون خانه  درجه ي سلسیوس و دماي داخل خانه  درجه ي سلسیوس است. اگر دماي داخل خانه را افزایش داده و  در  - 121
درجه ي سلسیوس ثابت نگه داریم، آهنگ اتالف انرژي گرمایی از طریق رسانش، چند برابر می شود؟
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آهن آلومینیوم
آب

C0100
آب

C020
cm50cm50

cm22

در شکل روبه رو دو  میله به طول  سانتی متر با سطح مقطع یکسان به هم متصل اند. در صورتی که رسانندگی آلومینیوم سه برابر رسانندگی آهن باشد، دماي - 122
محل اتصال دو میله چند درجه ي سلسیوس است؟

دو کره ي مسی  و  با شعاع و دماي اولیه ي مساوي درنظر بگیرید که درون کره ي  حفره اي توخالی وجود دارد. اگر دماي آن ها را به یک اندازه باال ببریم، - 123
کدام رابطه بین افزایش شعاع کره ها و همچنین گرماي گرفته شده توسط کره ها برقرار است؟

 و  و  و  و 

مقدار معینی آب، توان حرارتی ثابتی دریافت می کند. اگر این آب در مدت  دقیقه از دماي  به دماي  درجه (نقطه جوش) برسد، پس از آن چند - 124

دقیقه وقت الزم دارد تا کامًال بخار شود؟  

اگر گرماي ویژه ي آب و یخ به ترتیب   و   و همچنین   باشد، چند کیلوژول گرما الزم است تا  گرم - 125

) درجه ي سلسیوس به آب  درجه ي سلسیوس تبدیل شود؟ یخ (

یک ظرف شیشه اي را که در دماي  گنجایشی برابر با   دارد، با گلیسیرین در همان دما پر کرده ایم. اگر دماي ظرف و گلیسیرین را به  - 126

( برسانیم، مقدار   گلیسیرین سرریز می شود. ضریب انبساط حجمی گلیسیرین در  کدام است؟  ( 

، یک قطعه فلز به جرم  و دماي  می اندازیم. اگر دماي تعادل  شود، طی این فرایند .................. در یک ظرف حاوي  آب  - 127

کیلوژول گرما .................. . 

، از محیط گرفته شده است. ، به محیط داده شده است. ، از محیط گرفته شده است. ، به محیط داده شده است.

اگر فشار گاز کاملی را  درصد افزایش داده و هم زمان دماي مطلق آن را  درصد کاهش دهیم، حجم گاز چگونه تغییر می کند؟ - 128

 درصد کاهش درصد افزایش درصد افزایش درصد کاهش

مطابق شکل زیر، پیستون بدون اصطکاك، گاز کاملی با دماي  محبوس است. دماي گاز را به تدریج به  می رسانیم. در این صورت پیستون چند - 129
سانتی متر جابه جا می شود؟

کدام عبارت درباره ي تبخیر سطحی یک مایع، نادرست است؟ - 130

با افزایش دما، آهنگ تبخیر سطحی افزایش می یابد. تبخیر سطحی مایع در هر دمایی اتفاق می افتد.
با افزایش سطح آزاد مایع، تبخیر سطحی آن نیز افزایش می یابد. با افزایش فشار هوا، آهنگ تبخیر سطحی افزایش می یابد.
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چند مورد از عبارت هاي زیر، شرط برقراري قانون پایستگی جرم در یک معادلۀ شیمیایی است؟  - 131
الف) تعداد اتم هاي هر عنصر در دو طرف معادله یکسان باشد. 

ب) مجموع جرم واکنش دهنده ها برابر با مجموع جرم فرآورده ها باشد. 
پ) تعداد کل اتم ها در دو طرف معادله یکسان باشد. 

ت) تعداد مول هاي واکنش دهنده ها و فرآورده ها با یکدیگر برابر باشد.

، پس از موازنه، مجموع ضریب هاي مولی واکنش دهنده ها و فرآورده ها کدام است؟  در معادلۀ واکنش  - 132

چه تعداد از موارد زیر درست هستند؟  - 133
الف)  موجود در هوا پس از واکنش با آب  می دهد که اسیدي است. 

ب) خاصیت اسیدي باران باعث خشکی و ترك خوردگی پوست می شود. 
پ) از واکنش منیزیم با آب، ترکیبی به دست می آید که  آن بزرگ تر از  است. 

ت) برخی کشاورزان کلسیم اکسید را به عنوان اکسید فلزي براي افزایش بهره وري در کشاورزي به خاك می افزایند.

با در نظر گرفتن ساختارهاي لوویس رو به رو، هر یک از عنصرهاي  و  به کدام گروه از جدول تناوبی تعلق دارند؟ - 134

 و  و 

 و  و 

اگر در  گرم گاز هیدروژن  عدد مولکول از آن وجود داشته باشد،  کدام عدد است؟ - 135

باتوجه به داده هاي جدول، معادله ي موازنه شده ي واکنش    کدام است؟  - 136

موارد «آ» تا «ث» در جدول رو به رو را با گزینه ي مناسب تکمیل کنید. - 137

مس  کلرید - آبی -  - آهن  کلرید - 

مس دي کلرید - آبی -  - مس  کلرید - 

مس  کلرید - آبی -  - مس  کلرید - 

مس دي کلرید – سبز -  - آهن  کلرید - 

در کدام گزینه هر دو مولکول از لحاظ شمار جفت الکترون هاي پیوند ي و جفت الکترون هاي ناپیوند ي با یکدیگر برابر هستند؟ - 138

 و   و   و   و  
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کدام یک از عبارت هاي زیر در خصوص اثر گلخانه اي نادرست است؟ - 139

اگر گاز هاي گلخانه اي هواکره وجود نداشتند، میانگین دماي کرة زمین  درجه کاهش می یافت.
پرتو  هاي خورشید پس از برخورد به زمین با طول موج بلندتر به هواکره باز می گردند و جذب می شوند.

،  و چند گاز دیگر می باشند. گاز هایی که مانع خروج گرما از هواکره می شوند عمدتًا 
بخش قابل توجهی از گرماي جذب شده به صورت تابش فرو سرخ از دست می رود.

چند مورد از عبارت هاي زیر درست است؟  - 140
الف) آب آشامیدنی مخلوطی ناهمگن بوده که حاوي مقدار کمی از یون هاي گوناگون است. 

ب) براي حفظ سالمت دندان به آب آشامیدنی مقدار بسیار کمی یون فلوئورید اضافه می کنند. 
پ) تفاوت آب آشامیدنی و دیگر آب ها در نوع و مقدار حل شونده هاي آن هاست. 
ت) یون هاي کلسیم، کلرید، منیزیم و هیدروکسید در آب آشامیدنی وجود دارند.

کدام یک از موارد زیر، با تعریف مقابل آن مطابقت ندارد؟ - 141

سوخت سبز: سوختی است که در ساختار خود افزون بر کربن و هیدروژن، اکسیژن نیز دارد.
پالستیک سبز: پلیمرهایی هستند که بر پایه ي مواد گیاهی ساخته می شوند.

شیمی سبز: شاخه اي از شیمی است که به کمک آن بتوان کیفیت زندگی را با بهره  گیري از منابع طبیعی افزایش داد.
نشاسته: نوعی پلیمر است که به دلیل داشتن اکسیژن، در زمان کوتاهی تجزیه می شود.

چه تعداد از موارد زیر درباره ي اوزون درست هستند؟  - 142
الف) ایزوتوپی از مولکول اکسیژن است که فقط در فاصله ي  از سطح زمین وجود دارد. 

ب) آلوتروپی از اکسیژن است که داراي  زوج الکترون ناپیوندي است. 
پ) در صنعت از گاز اوزون براي گندزدایی میوه ها و سبزیجات استفاده می شود. 

ت) اوزون گازي واکنش پذیرتر از اکسیژن است که در استراتوسفر مانع از رسیدن پرتو هاي فرابنفش خورشید به سطح زمین می شود.

در چند گونه زیر نسبت تعداد جفت الکترون ناپیوندي به پیوندي، بزرگ تر از  است؟  - 143
آ)            ب)           پ)             ت) 

در چند مورد زیر نامگذاري ها به شکل کامًال صحیح انجام شده است؟  - 144
) اکسید         : نیتروژن تترا اکسید   : روي (

) اکسید         : گوگرد تترا برمید   : آهن (
 : نیتروژن تري فلوئورید

18

OH2CO2

1234
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3
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3P O
3−

4SO
2−

3NO−
3
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0

با توجه به نمودار روبرو که مربوط به تغییرات مقدار گاز کربن دي اکسید هواکره در سده ي اخیر است چه تعداد از عبارات زیر صحیح است؟  - 145
آ) مقدار کربن دي اکسید اضافه شده به هواکره با جابه جایی در هواکره می تواند شهرهایی در فواصل دور را نیز آلوده

کند. 
ب) در سده ي اخیر مقدار میانگین کربن دي اکسید در هواکره به طور کلی رو به افزایش بوده است. 

پ) روند تغییرات گاز کربن دي اکسید در این نمودار سبب شده است که سطح آب دریاها در طی این سال ها کاهش
یافته است. 

ت) روند تغییرات میانگین دماي کره ي زمین برخالف روند تغییرات مقدار گاز کربن دي اکسید در این نمودار است. 
ث) روند تغییرات میانگین گاز کربن دي اکسید تأثیري بر سرعت کاهش میانگین مساحت برف در نیمکره ي شمالی

ندارد.

چند مورد از مطالب زیر، نادرست اند؟  - 146
آ) به علت افزایش دما، فصل بهار در نیمکره ي شمالی، نسبت به  سال گذشته در حدود یک هفته دیرتر آغاز می شود.  

ب) دانشمندان پیش بینی می کنند که دماي کره ي زمین تا سال  بین  تا  کلوین افزایش پیدا کند. 
پ) میانگین دماي کره ي زمین با مقدار کربن دي اکسید موجود در هوا رابطه ي عکس دارد. 

ت) زمانی که موهاي خود را با سشوار خشک می کنیم به دلیل مصرف انرژي الکتریکی مقداري کربن دي اکسید وارد هواکره می کند. 
ث) سبک زندگی می تواند بیانگر میزان اثرگذاري هر یک از انسان ها روي کره ي زمین و هواکره باشد.

کدام یک از عبارت هاي زیر نادرست است؟ - 147

مخلوط گاز هاي نیتروژن و هیدروژن در حضور کاتالیزگر یا جرقه، در یک واکنش سریع و شدید منفجر می شوند.
به دلیل اینکه گاز نیتروژن در مقایسه با گاز اکسیژن غیر فعال و واکنش ناپذیر است در تنظیم باد تایر خودرو کاربرد دارد.

شرایط بهینه براي تولید آمونیاك توسط فرآیند  هابر، دماي   و فشار  در حضور کاتالیز گر آهن است.
یکی از کود هاي نیتروژن دار آمونیاك است که کشاورزان آن را به طور مستقیم به خاك تزریق می کنند.

بر طبق واکنش زیر،  گرم کلسیم کربنات به میزان  تجزیه شده است. جرم جامد باقی مانده در آخر واکنش چه قدر است؟ ( - 148

 (

 گرم  گرم  گرم  گرم 

ترکیب  .................. با وجود آن که جرم مولی  .................. از ترکیب  .................. دارد اما به دلیل گشتاور دوقطبی  .................. نقطه ي جوش  .................. خواهد - 149
داشت.

 – کم تر –  – بیش تر – بیش تر – کم تر –  – بیش تر – پایین تر

 – بیش تر –  – کم تر – بیش تر – بیش تر –  – کم تر – پایین تر

باتوجه به شکل مقابل کدام مطلب نادرست است؟ - 150

بیش تر بودن نقطه ي جوش آب به وجود پیوند هیدروژنی قوي بین مولکولی در آن مربوط است.

افزایش نقطه ي جوش از  به  به افزایش جرم مولی آن ها مربوط است.

تفاوت زیاد نقطه ي جوش آب و  به تفاوت جرم مولی آنها وابسته است.

پایین بودن دماي جوش  و  و  نشانه ي عدم امکان تشکیل پیوند هیدروژنی در آن ها است.

1234
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Cl Ag

NO3 Na

با توجه به جدول انحالل پذیري  پتاسیم کلرید در آب برحسب دما  چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟  - 151

آ) با استفاده از جدول می توان معادله ي  را بیان کرد.  
ب) انحالل پذیري پتاسیم کلرید در آب گرماگیر بوده و با افزایش دما، مقدار ماده حل شده کاهش می یابد. 

پ) تأثیر دما بر انحالل پذیري پتاسیم کلرید بیش تر از سدیم نیترات است. 
ت) در دماي  با افزودن  گرم پتاسیم کلرید به  گرم آب، یک محلول سیر شده به دست می آید. 

، بیش از  گرم رسوب به دست می آید. ث) با کاهش دماي  گرم محلول سیر شده این ماده از  به 

براي استخراج و جداسازي منیزیم در آب دریا، آن را به صورت مادة جامد و نامحلول ................. رسوب می دهند. سپس آن را به ................. تبدیل می کنند. در - 152
پایان با استفاده از ................. آن را به عنصرهاي سازندة آن تجزیه می کنند.

- منیزیم کلرید – جریان برق  - منیزیم هیدروکسید – جریان برق

- منیزیم هیدروکسید – گرماي زیاد - منیزیم کلرید – گرماي زیاد

با توجه به شکل مقابل، واکنش موازنه شده ي مربوطه به کدام صورت زیر است؟ - 153

در  میلی لیتر محلول  درصد جرمی آمونیاك با چگالی  چند مول آمونیاك وجود دارد و این محلول چند موالر است؟ (گزینه ها را از - 154
راست به چپ بخوانید.)          

( درصد جرمی محلول  موالر کلسیم برمید  با چگالی  گرم بر میلی لیتر چقدر است؟( - 155
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کدام عبارت، دربارة شکل مقابل که مربوط به برشی از ساقۀ درخت می باشد، نادرست است؟ - 156

بخش  همانند  در ترابري مواد در گیاه نقش دارد.

بخش  توسط سرالد پسین تولید می شود.

، همۀ یاخته هاي زنده توانایی فعالیت به عنوان مریستم را دارند. در بخش هاي  و 

تعدادي از یاخته هاي بخش  توسط سرالد پسین تولید می شوند.

در ملخ براي انتقال کدام ماده به لولۀ مالپیگی انرژي مصرف نمی شود؟ - 157

اوریک اسید آب یون کلر یون پتاسیم

ماهیان آب شیرین، ................. ماهیان آب شور، ................. - 158

برخالف - مقدار زیادي آب نمی نوشند. همانند - برخی از یون ها را به صورت ادرار غلیظ از کلیه دفع می کنند.
همانند - برخی از یون ها را به صورت ادرار رقیق از کلیه دفع می کنند. برخالف - مقدار زیادي آب می نوشند.

عوامل محافظت کننده از کلیه همگی .................. - 159

در حفظ موقعیت کلیه نقش دارند. به بافت پیوندي تعلق دارند.    
در قرارگیري کلیه ها در موقعیت هاي متفاوت نقش دارند. در صورت تحلیل منجر به افتادگی کلیه می شوند.

با توجه به شکل مقابل، می توان گفت،  .................. - 160

بخش  نسبت به  به مقدار بیش تري توسط بخش  تولید می شود.
دستجات آوندي در ساقۀ این گیاه به صورت نامنظم قرار دارند.

، یاخته هایی وجود دارد که فاقد هسته و لیگنین هستند. در بخش 

، یاخته هاي بخش هاي  و  به مرکز گیاه نزدیک می شوند. در اثر فعالیت بخش 

هر یاختۀ اسکلرانشیمی (سخت آکنه  اي) بالغ، قطعًا .................. - 161

فاقد الن است. دراز و بلند است. دیواره ي ضخیم چوبی دارد. بدون پروتوپالست است.

در مورد تخلیۀ ادرار چند مورد درست است؟  - 162
الف) علت پیش رانده شدن ادرار در میزراه، حرکات کرمی ماهیچه هاي صاف دیوارة میزراه می باشد. 

ب) وقتی ادرار از طریق میزناي وارد مثانه شد، دریچه اي روي دهانۀ میزناي قرار دارد، که مانع برگشت ادرار به میزناي می شود. 
پ) مثانه، ماهیچه اي صاف و کیسه اي است که محل ذخیرة موقتی ادرار است. 

ت) بندارة داخلی میزراه، می تواند در بزرگسالی به صورت ارادي، مانع خروج ادرار شود.

کدام یک از کالفک انشعاب می گیرد؟ - 163

سیاهرگ هاي کوچک سرخرگ آوران سرخرگ هاي کوچک سرخرگ وابران

در انعکاس تخلیۀ ادرار ممکن نیست .................. - 164

تخلیه ي مثانه به صورت ارادي صورت پذیرد.
تحریک گیرنده هاي کششی سبب فعال شدن آن شود.  

براي دفع ادرار ماهیچه هاي مخطط همانند ماهیچه هاي صاف نقش داشته باشند.
در انسان بالغ و سالم این فرآیند مهار شود.
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چند مورد از عبارات زیر می تواند جملۀ زیر را به درستی کامل کند:  - 165
«سامانۀ بافت پوششی در .................. را .................. می نامند.» 

ب) اندام هاي هوایی جوان - پوستک  الف) ریشه هاي جوان - روپوست
ج) اندام هاي هوایی مسن - پیراپوست               د) ساقه هاي مسن - پریدرم

کدام یاخته هاي زیر، دیوارة پسین ندارند؟  - 166
الف) نگهبان روزنه          ب) نرم آکنه         ج) فیبر          د) نایدیس          هـ) آوند آبکش

ب - ج - هـ الف - ب - هـ ب - د - هـ الف - ب - ج

مغز ساقه در .................. مغز ریشه در .................. - 167

تک لپه اي ها برخالف - دولپه اي ها وجود دارد. دو لپه اي ها همانند - تک لپه اي ها مشاهده نمی شود.
تک لپه اي ها برخالف - دولپه اي ها مشاهده نمی شود. دو لپه اي ها همانند - تک لپه اي ها وجود دارد.

چند مورد جملۀ مقابل را به طور صحیحی تکمیل می کند؟ «در برش عرضی ..................»  - 168
الف- ساقه ي گیاه تک لپه ي علفی، دستجات آوندي روي یک حلقه قرار دارند. 
ب- ریشۀ گیاه تک لپه ي علفی، مغز توسط دستجات آوندي احاطه شده است. 

ج- ساقۀ گیاه دولپۀ علفی، دستجات آوندي روي یک حلقه قرار دارند. 
د- ریشۀ گیاه دولپۀ علفی، آوندهاي چوبی همانند آوند هاي آبکشی توسط پوست احاطه شده اند.

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟  - 169
«هر پودوسیت در کلیه .................»

در تماس با غشاي پایۀ کالفک قرار می گیرد. می تواند چندین شکاف تراوشی ایجاد نماید.
مواد دفعی را از منافذ خود به نفرون وارد می نماید. در بخش ابتدایی نفرون دیده می شود.

چند مورد از جمالت زیر در مورد کوچک ترین رگ هاي بدن به طور قطعی درست است؟  - 170
الف) در یک سمت آن سرخرگ و در سمت دیگر آن سیاهرگ قرار دارد. 

ب) در دیوارة خود سه نوع بافت اصلی دارد. 
ج) خون را با سرعت کمی هدایت می کند. 

د) به تبادل مستقیم مواد بین خون و یاخته هاي بدن می پردازند.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

هر اندامی که هورمون اریتروپویتین ترشح می کند، .................. . - 171

در بخش هایی از زندگی فرد گویچۀ قرمز می سازد. مویرگ هاي منفذ دار دارد. 
در تنظیم میزان هماتوکریت فرد مؤثر است.  اندامی لوبیایی شکل است که در دو طرف ستون مهره ها قرار دارد. 

کدام گزینه در مورد نقش مواد مختلف مؤثر در ساخت و تنظیم تولید گویچۀ قرمز درست است؟ - 172

هر یاختۀ کبدي و کلیوي با تولید اریتروپویتین در این عمل نقش دارند. 
ورزش هاي طوالنی همانند قرار گرفتن در ارتفاعات، سبب آغاز تولید اریتروپویتین می شود. 

در مغز استخوان عالوه بر آهن، انواعی از ویتامین خانوادة  نیز مورد نیاز است. 
برداشتن بخشی از معده نمی تواند در فرایند ساخت گویچۀ قرمز اختالل ایجاد کند. 

سینوس سیاهرگی و مخروط سرخرگی ماهی به ترتیب .................. - 173

خون را به سیاهرگ شکمی و سرخرگ شکمی می دهند. خون را به دهلیز و سیستم تنفسی می دهند.
خون تیره و روشن دارند.  خون را به سیستم تنفسی و دهلیز ها می دهند.

1234

1234

1234

B

۲۶

تجربى دهم



در حرکت مواد در مویرگ ها براساس جریان توده اي، ممکن نیست .................. - 174

بیشتر بودن فشار تراوشی نسبت به فشار اسمزي در طرف سیاهرگی باعث بازگشت توده اي مواد به مویرگ شود.
انتقال مواد تحت تأثیر دو نیروي فشار اسمزي و فشار تراوشی از منافذ دیوارة مویرگ صورت پذیرد.

کاهش آلبومین خوناب با کاهش بازگشت مواد خارج شده از مویرگ به خون همراه باشد.
فشار تراوشی در ورود مواد به مایع بین یاخته اي نقش داشته باشد.

کدام گزینه در مورد گردش خون ماهی صحیح است؟ - 175

 نوع رگ ورودي و خروجی به دستگاه تنفسی آن یکسان است. 
 سرخرگ همانند سیاهرگ می تواند خون تیره یا روشن داشته باشد. 

 کیفیت خون ورودي و خروجی به قلب از لحاظ میزان گازها یکسان نیست. 
 بطن قلب باالتر از دهلیز قلب قرار دارد و جهت جریان خون یک طرفه می باشد.

فراوانترین ماده دفعی آلی در ادرار .................. است که در .................. از ترکیب .................. با کربن دي اکسید حاصل می شود. - 176

اوره - کبد - آمونیاك  آمونیاك - کلیه - اوره  آمونیاك - کبد - اوره  اوره - کلیه - آمونیاك 

در برش عرضی، از ساقه یک درخت چند ساله، قدیمی ترین الیۀ چوب پسین و جدیدترین الیه آبکش پسین، نسبت به بن الد آوند ساز (کامبیوم آوندي)، چگونه - 177
قرار گرفته است؟

دورترین، داخل - نزدیک ترین، خارج  نزدیک ترین، خارج - دورترین، داخل 
نزدیک ترین، داخل - دورترین، خارج  دورترین، خارج - نزدیک ترین، داخل 

کدام یک از بخش هاي یاخته اي زیر، منشأ اپیدرمی ندارند؟ - 178

کرك یاختۀ نگهبان روزنه  کوتیکول تار کشنده 

غدد شاخکی  ................ - 179

در هر نوع سخت پوستی یافت می شوند.
در میگو، مواد دفعی را از منفذ دفعی نزدیک به شاخک، از بدن خارج می کنند.

همانند لوله هاي مالپیگی به روده متصل اند.
برخالف آبشش، دفع مواد زائد را برعهده دارند.

روپوست  .................. پریدرم  .................. - 180

مانند – در افزایش قطر اندام گیاه نقش ندارد. مانند – فقط از یک الیه یاخته تشکیل شده است.
برخالف – می تواند بافتی به نام پوستک را ایجاد کند. برخالف – نتیجۀ فعالیت سرالد نخستین است.
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