
»99 خرداد 23« آزمون
دهم رياضي

دقيقه 55گويي:  مدت پاسخ
سؤال  60 تعداد كل سؤاالت:

.استها اجباري  براي آن دفترچة دهم گويي به تمام سؤاالت آموزان دهم رياضي توجه كنند كه پاسخ دانش

ت داشته است تا آزمون منطبق برسؤال نسبت به دفترچه دوازدهم تغييرا 1سؤال و در درس شيمي  5همچنين در درس فيزيك 
هاي درسي دهم باشد. كتاب

شمارة صفحة شمارة سؤالتعداد سؤالنام درس
  سؤال

گويي زمان پاسخ
(دقيقه)

211- 14-15 15)1فارسي (
511- 166-30 15 )1دين و زندگي (

718- 319-45 15)1(فيزيك 
1015-11 46-60 15 )1(شيمي 

55-- -1-60 60 جمع كل
پديدآورندگان

  نام طراحاننام درس

مي
عمو

  

مقدم، مريم شميراني، محسن فدايي، كاظم كاظمي، ستوده، داود تالشي، ابراهيم رضايي محسن اصغري، حنيف افخمي  1فارسي 
  الدين، مرتضي منشاري، حسن وسگري بخش زماني، الهام محمدي، افشين محي سعيد گنج

بقا، محمدرضا فرهنگيان، پور، محسن بياتي، محمد رضايي محبوبه ابتسام، امين اسديان محمد آقاصالح،1دين وزندگي 
كبير، فيروز نژادنجف، سيدهادي هاشمي، سيداحسان هندي خاني، مرتضي محسني علي فضلي

صي
صا

اخت

پيمانراستمحمدعلي  -سعيد طاهري بروجني  - سعيد شرق –ناصر خوارزمي-زهره آقامحمدي–فردخسرو ارغواني1 فيزيك
شادمان ويسي  –حسين مخدومي   –عليرضا گونه  -محسن قندچلر -علي قائمي  -معصومه عليزاده 

1 شيمي
- ميالد شيخ –پرويزي شهرام شاه -حسين سليمي  –حميد ذبحي–موسي خياط عليمحدي-فرشته پورشعبان
–مرتضي كاليي -مسعود علوي امامي  -محمد عظيميان زواره   - زواره  رسول عابديني -االسالمي خياوي 

محمد وزيري
علمي روهگ

1شيمي 1فيزيك 1دين و زندگي 1فارسي نام درس

پورامين اسديانالهام محمديگزينشگر
نژادايمان حسينسيدعلي ميرنوريسيداحسان هندي

محسن اصغريگروه ويراستاري
مرتضي منشاري

صالح احصائي
بقا حمد رضاييم

سكينه گلشني
محمدابراهيم مازني

امير محمودي انزابي
پور سهند راحمي

مرتضي خوش كيش
محمدرسول يزديان

آباديمصطفي رستمسيدعلي ميرنوريبهراد احمدپورمحمدحسين اسالميويرايش استاد
نژادايمان حسينبابك اسالميمحمد آقاصالحالهام محمديمسئول درس

توليد و يفن گروه
اختصاصي (محمد اكبري)، عمومي (الهام محمدي)گروه مدير

)، عمومي (معصومه شاعري)عادل حسينياختصاصي (ئول دفترچهمس
)فريبا رئوفي( )، مسئول دفترچه عموميآتنه اسفندياري(اختصاصيمسئول دفترچه،)نسبفاطمه رسولي(مدير گروهگروه مستندسازي

 زهرا تاجيك-ندا اشرفي–جوحسن خرم راآ و صفحه نگار حروف
، عليرضا سعدآباديسوران نعيميناظر چاپ

زمونآگروه 
»وقف عام«چي  بنياد علمي آموزشي قلم

021021--64636463تلفن:   تلفن:     ––  923923پالك پالك   ––خيابان انقالب بين صبا و فلسطين خيابان انقالب بين صبا و فلسطين  :دفتر مركزي
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 ؟معني مقابل چند واژه، درست است -1

 )،كـارزار : آورددان)، ( )، (دوات: مركـب دادن پاسـخ : كـردن  اجابـت اي از دستگاه شـهناز)، (  )، (جولقي: درويشي)، (شور: گوشهدرنگ بي: ارتجاالً(

 (معاصي: گناه)، (كُلّه: برآمدگي پشت پاي اسب)

  هفت )4  شش )3  پنج )2  چهار )1

 ؟است ادرستنموارد كدام گزينه  -2

  الف) تاوان: زيان رساندن، آسيب

  ب) بسنده: كامل، شايسته

  چكش بزرگ فوالدينكوب،  ج) پتك: آهن

  د) زه: وتر، كمان

  ، درمانده هـ) ستوه: خسته

  و) سمند: زرده، مطلق اسب

  و، الف )4  هـ ، ب )3  الف، د )2  ج، ب )1

 ؟كار رفته است اماليي به غلطدر كدام گزينه  -3

  باشد ميگيرد به خود زه چون كمان پر زور  نمي  ارد طاق ابرويشزخط فرمان گ نشد سر بر )1

  ها امتحان دارد عقيق در هجوم تشنگي  حرص هر جا غالب افتد بر جگر دندان فشار )2

  بايد نفس كشيد به دوش شكست رنگ  اي صبح گر ز محمل عجزيم چاره نيست )3

  ز كن به بساط فراغ پابيدل درا    اي يك گام اگر ز وهم تعلّق گذشته )4

 ؟است نادرستها  تمامي واژه اماليبا توجه به گروه كلمات زير در كدام گزينه  -4

 )وصلتو  فُرقت)، (وقب و غارب)، (قوك و قورباغه)، (تقريض و ستايش)، (داران مجاهد علَمي)، (مشر )، (وقاهت و بيلعيم و كريم)، (نقض پيمان(

  لعيمتقريض،  ،غارب )2    وقب، قوك، داران علم )1

  تقريضقوك، وقاهت،  )4    ، وقاهتنقض، فرقت )3

 ؟ترتيب از كدام پديدآورندگان است به» نامه وني پنجم جنوب، قابوسام، اسرارالتوحيد، سمف من زنده« آثار -5

  منور، نزار قباني، عنصرالمعالي كيكاووس معصومه آباد، محمدبن )1

  الملك په، خواجه نظامكو عبدالحسين وجداني، ناصرخسرو، فرانسوا )2

  رمنو  بن كوپه، محمد اتوسي، فرانسود بن زي محمود شاهرخي، محمد )3

  بن منور، محمد شكرچي، عنصرالمعالي كيكاووس سپيده كاشاني، محمد )4

  

   دقيقه 11وقت پيشنهادي:       161تا صفحة  10/ صفحة 18تا  1درس   :1فارسي
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 است؟ نرفتهكار  به» ايهام« ةدر كدام گزينه آراي - 6

  رط با ساغر كنمعهد با پيمانه بندم ش  ) عهد و پيمان فلك را نيست چندان اعتبار  1

 بيار اي باد شبگيري، نسيم كوه الوندم  ) به بوي دوست جان دادن حيات جاودان باشد 2

  چشم و دل مردم به جمالش نگران است  نظران است صاحب ة) ياري كه رخش قبل3

  هاي پر غم دور از تو به چشم    نظران از آن دو نرگس ) صاحب4

 ؟يه آمده استهاي تشب كدام گزينه همة پايه »تشبيه«در  -7

  حسن طالع بين كه ديدم آن رخ چون آفتاب  آفتاب حسن طالع شد چو افكندي نقاب )1

  سان در سر اين فكر به پايان رفتم شمع    كلكم افتاد به غواصي اين بحر سراب )2

  شكم لعل و مرجان شد ز عشق لعل و مرجانشسر  ة لعل است و مرجان است دندانشلبش مانند )3

  برآيد كام دل چون دل بود راست    زين دل كه ما راست تر ندانم راست )4

 گزينة ... فعل به قرينة معنوي حذف شده است. جز ها، به گزينه  در همة -8

  به غمت كه هرگز اين غم ندهم به هيچ شادي  چه مبارك است اين غم كه تو در دلم نهادي )1

  م كه گويم كه از آن بِهم نداديتو چه دادي  تر؟ ز تو دارم اين غم خوش به جهان از اين چه خوش )2

  به از اين درِ تماشا كه به روي من گشادي  توان بست و كدام خواب نوشين چه خيال مي )3

  نظر كدام سروي؟ نَفَس كدام بادي؟  تويي آن كه خيزد از وي همه خرّمي و سبزي )4

 ؟است» اليه مفعول، متمم، مضاف«ترتيب  به» ضمير پيوسته«در كدام بيت نقش  -9

  دستت از دامان ندارم، تا به پايانم بري  رود سر مي رچون به همراهي قبولم كردي ا )1

  ترت بوسه دهم دست و كمان را تا پيش    به تيرم زني اول خبرم ده كه گه  وان )2

  لب را و جان و دل فدا كردمنهادم بر لبت   كشيدم در برت ناگاه و شد در تاب گيسويت )3

  دار سوگندم به حق دوستي جانا كه باور  تر دارم انت دوستبه جانت كز ميان جان ز ج )4

 گزينة ... برابر است. جز ها به هاي وصفي در همة گزينه تعداد تركيب -10

  جا چه حاجت است اظهار احتياج خود آن    نماست ضمير منير دوست جام جهان )1

  حرا مراليلي است زين ص هر غباري محمل  گير را هر جا كه جويي حاضر است حسن عالم )2

  دل به جواني برابر است اين پير زنده    شود ز شراب كهن مرا دل تازه مي )3

  ديدة هركس كه حيران است در دنبال اوست  لواي ديگر استد از دو عالم هر كه برخيز )4
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بـه نـوعي   » .شاني از خداستآرزو مكن كه خدا را در جايي جز همه جا بيابي. هر مخلوقي ن«با مفاهيم عبارت  گزينة ... جز بهها  گزينههمة  - 11

 قرابت دارند.

  اي نهفته كه پيدا كنم تو را كي بوده    اي ز دل كه تمنا كنم تو را كي رفته )1

  اي كه هويدا كنم تو را پنهان نگشته    اي كه شوم طالب حضور غيبت نكرده )2

  كنم تو راباال تا باخبر ز عالم     چشم من ببين  باالي خود در آينة )3

  هرگه نظر به صورت زيبا كنم تو را    به كارگه عشق كار من زيبا شود )4

 ؟ها با هم قرابت معنايي دارند كدام بيت -12

  داري؟ نالي و فرياد كه را مي از كه مي  تو به تقصير خود افتادي از اين در محروم )الف

  باشد اي تا آب با روغن نمي ندارد ناله  جنس آتش رابه فرياد آورد آميزش نا )ب

  شود آخر پر عقاب پر تير مي  دارد از ستم مرگ دست نمي ظالم به )ج

  »خورد گاو نادان، ز پهلوي خويش«    بس ايمن به بازوي خويش ينباش )د

  الف، د )4  الف، ج )3  الف، ب )2  ج، د )1

 .دارد ييانبيت ... قرابت مع جز بهبيت زير با همة ابيات  -13

 »ر گه خزان شودگار به ما بگذرد بسي / گاهي شود بهار دگدوران روز«

  بلبل ضرورت است كه نوبت دهد به زاغ  سبزي دميد و خشك شد و گل شكفت و ريخت )1

  كه گلستان تو را نوبهار بسيار است  به يك خزان مكن از حسن خويش قطع اميد )2

  صد فصل در ميان خزان و بهار اوست  گزاف باغي است تازه باغ عذارش كه بي )3

    ياد از بي برگي فصل خزان آرم تو را  اگر باغبان گاهي در بهار از من مرنج اي )4

 ؟با كدام بيت قرابت مفهومي دارد» ما بارگه داديم اين رفت ستم بر ما / بر قصر ستمكاران، گويي چه رسد خذالن؟«بيت  -14

  رخش بيداد و ستم بر دادخواهان تاختن    اي بيدادگر داد مظلومان بده تا چند )1

  زنجير عدل آويخته، نوشيرواني را ببين  رفشاني را ببينزلف مسلسل ريخته، عنب )2

  ام اهل ظلم قدم دركشيده باري ز    عدل مقامام در  گرچه قدم نداشته )3

  بيداد ظالمان شما نيز بگذرد  چون داد عادالن به جهان در، بقا نكرد )4

در كدام گزينه » نام فرصت حيات، متعالي شدن با عشقگيري، اغت رعايت اعتدال، گوشه«ترتيب قرار گرفتن ابيات به لحاظ داشتن مفاهيم  -15

 ؟درست آمده است

  اي است در، از خلق بر خويشتن، بسته  اي است اگر در جهان، از جهان رسته )الف

  پاش كش و نيمي مي نيمي سوي خود مي    ب) تعليم ز اره گير در امر معاش

  نهند انعام را ي فضيلت ميبر چنين عام  ي با ماهرويان  مهر نيستا ج) هر كه او را ذره

  تا ببينم كه سرانجام چه خواهد بودن  د) خوشتر از فكر مي و جام چه خواهد بودن

  ب، الف، ج، د )2    ب، الف، د، ج )1

  ، ب، ج، د الف )4    الف، ب، د، ج )3
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  كند؟ خداوند سبحان شك دربارة معاد را نفي مي ، چرا»كم الي يوم القيامة ...لَيجمعنّ وه اهللا ال اله الّا«به آية شريفة  نظربا امعان  - 16
  »و من اصدق من اهللا حديثاً«) 4  »ان هم الّا يظنّونَ«) 3  »تَفعلون لَمونَ مايع«) 2  »هو قائلها كلّا انّها كلمةٌ«) 1
  ة شريفه است؟و پاكي در طول روز و با صفا شدن زندگي، معلول انجام مكرّر عبارت ذكرشده در كدام آي آراستگيصيانت از  -17
  »من جالبيبهنّ قل الزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهنّ بييا ايها النّ«) 1
  »ما كتب علي الّذين من قبلكمكَمنوا كتب عليكم الصيام آذين يا ايها الّ«) 2
3 (»واقم الصو  ءالة تنهي عن الفحشاالة انّ الصنكر ...الم«  
  »نّ ذلك من عزم االمورو اصبر علي ما اصابك ا«) 4
  سازد؟ هاي الهي مندرج در كدام آية شريفه، نظام جهان را بري از ايراد مي تحقق يافتن وعده -18
  »ارجِعونِ لَعلّي اَعملُ صالحاً فيما تَرَكت كَلّا انَّها كَلمةٌ هو قائلُها و من ورائهِم برزخٌ ربقالَ «) 1
  »في االَرضِ اَم نَجعلُ المتَّقينَ كَالفُجارِ المفسدينَكعلُ الّذينَ آمنوا و عملُوا الصالحات اَم نج«) 2
  »اَليوم نَختم علي اَفواههِم و تُكَلِّمنا اَيديهِم و تَشهد اَرجلُهم بِما كانوا يكسبونَ«) 3
  »و اَخَّرَ ما االنسانُ يومئذ بِما قَدينَبؤُ«) 4
پروردگارا به ما در دنيا نيكي عطا كن و در آخرت نيز نيكي مرحمت فرما و ما را از عـذاب  «گويند:  خداوند در ازاي مطالبات گروهي كه مي -19

  كند و آنان مصداقي از كدام آية مباركه هستند؟ چه موهبتي را عطا مي» آتش نگاه دار.
  »ريد ثواب الدنيا فَعند اهللاِ ثَواب الدنيا و اآلخرةمن كانَ ي«پاداش داده خواهند شد ـ ) 1
  »عليهم من آمن بِاهللاِ و اليومِ اآلخرِ و عملَ صالحاً فَالخوف«پاداش داده خواهند شد ـ ) 2
  »اآلخرةمن كانَ يريد ثَواب الدنيا فَعند اهللاِ ثواب الدنيا و«اي دارند ـ  از كار خود نصيب و بهره) 3
  »عليهم من آمن بِاهللاِ و اليومِ اآلخرِ و عملَ صالحاً فَالخوف«اي دارند ـ  از كار خود نصيب و بهره) 4
، پيـام كـدام آيـة    »محبت عاشقان به خداوند و دلدادگان به غير او، در ترازوي سنجش پروردگار داراي مقياس متفاوتي است« :بگوييماگر  -20

  ايم؟ يش كردهشريفه را مفهوم جان خو
     ...» ونهما يحبخذ من دون اهللا أنداداس من يتّو من النّ«) 1
2 (»بعوني يحببكم اهللاون اهللا فاتّقل إن كنتم تحب«  
      »ما أحب اهللا من عصاه«) 3
4 (»لي حرفمن النّاس من يعبد اهللا ع فإن أصابه خير اطمأنَّ به و«  
هاي رشد است و كدام آية  سرمايهاز يك  گيري از كدام ترتيب معلول بهره طلبي، به شته شدن از راحتهاي زودگذر و باز دا از خوشي شدن منع -21

  شريفه، حاكي از مفهوم دوم است؟
    » ةاملوفس الّال اقسم بالنّ«عقل ـ عقل ـ ) 1
  » فجورها و تقواها فالهمها«ـ  وجدانوجدان ـ ) 2
    » فالهمها فجورها و تقواها«وجدان ـ عقل ـ ) 3
  » ال اقسم بالنفس اللوامه«عقل ـ وجدان ـ ) 4
  

هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش

  دقيقه 11وقت پيشنهادي:   148تا  11هاي  / صفحه 12تا پايان درس  1كل مباحث كتاب درسي / درس   :1دين و زندگي 



   6: ةصفح  دهم رياضي                           99خرداد  23 العاده فوق آزمون 
 

  ها، بايد به پيام كدام حديث التزام داشته باشيم؟ اهل بيت عصمت و طهارت (ع) در جهت آشنايي با عيوب و اصالح آن سخنانمطابق با  -22
  »... انداداًنَ الناسِ من يتخذ من دون اهللا و م«) 2  »االمورما اصابك انَّ ذلك من عزمِ واصبر علي «) 1
  »سكُم قَبلَ اَن تُحاسبواحاسبوا اَنفُ«) 4  »الصالة تنهي عنِ الفحشاء و الَمنكَرِ و اَقمِ الصالة انّ«) 3
كنند، فرشتگان چه واكنش يا پاسخي  به عقوبت ناشي از اعمال اختياري خود، نزد فرشتگان اعتراف مي بدكارانگاه كه  در مرحلة قيامت، آن -23

  شنوند؟  ها دارند و در جوابي قطعي به درخواست بازگشت به دنيا از خدا، چه مي آن در مقابل
  راه راست آيد؟  خواست به مگر پيامبران براي شما داليل روشني نياوردند؟ ـ آيا در دنيا به اندازة كافي به شما عمر نداديم تا هر كس مي) 1
  كنيد؟ مگر شيطان و بزرگان بر شما تسلطي داشتند كه امروز آنان را مالمت ميمگر پيامبران براي شما داليل روشني نياوردند؟ ـ ) 2
  كنيد؟ ميدانند ـ مگر شيطان و بزرگان بر شما تسلطي داشتند كه امروز آنان را مالمت  جا مي پذيرند و آن را بي ها را نمي درخواست تخفيف آن) 3
راه   خواست به دانند ـ آيا در دنيا به اندازة كافي به شما عمر نداديم تا هر كس مي يجا م پذيرند و آن را بي ها را نمي درخواست تخفيف آن) 4

  راست آيد؟
  شوند؟ توبة ديرهنگامِ محكوم به بطالن چه عقوبتي را در پي خواهد داشت و چه كساني به اين عقوبت دچار مي -24
  ـ مرتكبين كارهاي زشت عذاب دردناك ) 2  هاي دنيا آتشي بسيار سخت ـ فريفتگان سرمست به نعمت) 1
  آتشي بسيار سخت ـ مرتكبين كارهاي زشت ) 4  هاي دنيا عذاب دردناك ـ فريفتگان سرمست به نعمت) 3
  ها در قيامت چيست؟ رسيدگي به اعمال انسان، كدام حوادث قيامت است و سنجة اعمال انسان ساز زمينه -25
  م ـ واقعيات حوادث تلخ و شيرينها و كنار رفتن پرده از حقايق عال زنده شدن همة انسان) 1
  اعمال پيامبران و امامان   ها و كنار رفتن پرده از حقايق عالم ـ زنده شدن همة انسان) 2
  كنار رفتن پرده از حقايق عالم و برپايي دادگاه عدل الهي ـ اعمال پيامبران و امامان) 3
  واقعيات حوادث تلخ و شيرينكنار رفتن پرده از حقايق عالم و برپايي دادگاه عدل الهي ـ ) 4
افزايد، معلول چيست و چرا برخي معتقدان به معاد، دنيا را معبـود و    هايي كه روز به روز بر سرگرداني و يأس انسان مي در راه گذاشتنقدم  - 26

  دهند؟ هدف خود قرار مي
  دن راجع به مرگ ـ غفلت از آخرتناتواني در تفكر نكر) 2  ها ناتواني در تفكر نكردن راجع به مرگ ـ فرو رفتن در هوس) 1
  ها ميل به جاودانگي ـ فرو رفتن در هوس) 4  ميل به جاودانگي ـ غفلت از آخرت) 3
هاي منزلگاه بعدي  يك از ويژگي ترتيب مؤيد كدام به» درخواست آمرزش براي متوفيان«و » دريافت تمام و كمال حقيقت وجود انسان«موارد  -27

  انسان است؟ 
  مة فعاليتش ـ وجود شعور و آگاهيحيات روح و ادا) 1
  حيات روح و ادامة فعاليتش ـ وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا) 2
  ارتباط متوفي با خانواده و آشنايان ـ وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا) 3
  ارتباط متوفي با خانواده و آشنايان ـ وجود شعور و آگاهي) 4
  شود؟  ترتيب چگونه ياد مي به» اند فراوان به ياد مرگ«و » از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بكشند«اسالمي، از كساني كه  رواياتدر  - 28
  ترين مؤمنان ها ـ باهوش انسان ترين زيرك) 2  ها ترين انسان ها ـ زيرك ترين انسان مؤمن) 1
  ها ين انسانتر وفادارترين مؤمنان ـ مؤمن) 4  ـ وفادارترين مؤمنان ها ترين انسان مؤمن) 3
گويد، دوري از اين امر پليد و شيطاني را ماية كدام بركت الهـي   خداوند تبارك و تعالي، دربارة عمل نارواي شُرب خمر سخن مي كهگاه  آن -29

  داند؟  ها به آن را چه مي كند و هدف شوم شيطان از آاليش انسان معرفي مي
  زداشتن از ياد خدارستگاري ـ با) 2    رستگاري ـ زيبا نشان دادن دنيا ) 1
  تسلط بر خود ـ زيبا نشان دادن دنيا ) 4  تسلط بر خود ـ بازداشتن از ياد خدا) 3
به دليل عذر شرعي نتوانسته است روزه بگيرد و تا سال بعد قضاي آن را نگرفته، محكوم به كدام وظيفه است و احكام خاص نماز  كهشخصي  -30

  و روزة مسافر بر چه كسي جاري است؟ 
  روزه و كفاره به عهده دارد ـ كسي كه به قصد ستم به مظلوم سفر كرده باشد.  قضاي) 1
  قضاي روزه و كفاره به عهده دارد ـ كسي كه با نهي والدين به سفر رفته باشد. ) 2
  تر در محل سفر نماند.  قضاي روزه و يك مد طعام بايد بدهد ـ كسي كه ده روز يا بيش) 3
  ايد بدهد ـ كسي كه كمتر از چهار فرسخ شرعي از وطن دور شود. قضاي روزه و يك مد طعام ب) 4
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R، شعاع داخلي Rاي فلزي به شعاع خارجي  استوانه كردن با ذوب -31

r  hو ارتفـاع   2 R  Rاي تـوپر بـه شـعاع     ، كـره 6

 (دماي استوانه و كره يكسان است.) ؟است Rچند برابر  Rسازيم.  مي

1( 
3 9
2   2 (3

2   3 (
33 16
4   4 (2

3   

 كش شكل زير كدام است؟   گيري خط دقت اندازه - 32

1( cm1     2 (/ cm0 5   

3 (/ cm0 2     4 (/ cm0 1   

mرا با تندي اولية  kg4جسمي به جرم  -33

s
كه جسـم   هنگامياز لحظة پرتاب تا  كنيم. اگر در راستاي قائم رو به باال پرتاب مي 20

باشد، تندي نهايي جسم نسبت بـه   J600برابر بااندازة كار انجام شده توسط نيروي مقاومت هوا  ،گردد باز مي اش به مكان اوليه

 ؟كند تندي اولية آن چند درصد تغيير مي

1( 10 -  2 (25 -  3 (50 -  4 (90 -  

رها  ،شكل نشان داده شده درحالت افقي  در يك لحظه، ازمتر وصل شده است و  سانتي 80به نخي با طول  mاي به جرم  گلوله - 34

mاي كه تندي گلوله براي اولين بار به  شود. در لحظه مي

s
2 چه مسافتي را برحسـب متـر    شدن از لحظة رها گلوله ،رسد مي 2

( ؟استطي كرده   3 ،N
g

kg
10 نظر شود.) و از اتالف انرژي صرف  

1( 40  2 (80  3 (4/0  4 (8/0  

gليتر آب به چگالي  40در هر ثانيه  ،kW20پمپ آبي با توان ورودي  -35

cm31  را از ته چاهي به عمقm40    تا سطح زمـين بـاال

mكشد و با تندي  مي

s
m؟كند. بازدة اين پمپ چند درصد است پمپاژ ميروي سطح زمين  10

g
s

 
 

 210   

1( 75  2 (80  3 (85  4 (90  

 ؟است نشدههاي زير، علت كدام پديده به درستي ذكر   در عبارت - 36

  سطح آب: كشش سطحي روياور ماندن سوزن فوالدي شن )1

  چسبيدن كارت بانكي به سطح آب: دگرچسبي) 2

  باال رفتن هواپيما در اثر حركت سريع روي باند: اصل برنولي) 3

  آب در حين پايين آمدن از شير آب: ترشوندگيباريكة  كاهش سطح مقطع) 4

قيقهد 18وقت پيشنهادي:   كل كتاب:1فيزيك
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باالتر از ته لوله قرار گيـرد. سـپس در    cm20سطح آب مطابق شكل زير، ريزيم تا  آب مي ر معيني، مقداشكل Uدر يك لولة  - 37

gروغن به چگالي  ، مقداريشاخة سمت راست
/

cm30 ريزيم تا پس از ايجاد تعادل، سطح آب در شـاخة سـمت چـپ تـا      مي 8

سطح فصل مشترك روغن و هوا در شاخة سمت راست در ارتفاع چنـد   ،باال رود. در اين حالت لولهاز ته  متري سانتي 25ارتفاع 

g( ؟متري از ته لوله قرار دارد سانتي

cm
  31JA (.و سطح مقطع لوله در دو طرف يكسان است 

1( 5/27    2 (5/12  

3 (5/32    4 (25/21  

gايم، اگر  شكلي، سه مايع مخلوط نشدني ريخته Uدرون لولة  -38

cm
 1 gو  31

cm
 2 چند گـرم   3باشد، چگالي مايع  34

 متر مكعب است؟ بر سانتي

1( 2  

2 (3  

3 (6  

4 (8  

gبدون آنكه تغيير فازي ايجاد شـود، چگـالي آن از   در نتيجه  هيم،د افزايش مي C2000دماي يك جسم جامد را  - 39

cm38   بـه

g
/

cm35 جسم جامد چند  طولي اينيابد. ضريب انبساط  كاهش مي 6
K

 ؟باشد مي 1

1(  55 10   2 (/  41 5 10   3 (510   4 ( 45 10   

رسد. اگر با همـان دسـتگاه    ميC60گرما بدهيم، دماي آن بهC20به جرم معيني از آبtاگر با يك دستگاه گرماده به مدت - 40

tده به مدتگرما

مانـد؟   بـاقي مـي   نشـده سلسيوس هم جرم با آب گرما دهيم چه كسري از جـرم يـخ ذوب    ةبه يخ صفر درج3

)FL c 80gÄ JA نظر شود.) و از اتالف انرژي صرف  

1(1
4    2(3

4  

3(1
6    4(5

6   



   9: ةصفح  دهم رياضي                           99خرداد  23 العاده فوق نآزمو 
 

P(atm)

A C

B

V(L)
2 6

4

420ت گرمايي ويژة يو ظرف g500قطعه فلزي به جرم  - 41 J

kg .C
مخلـوط   g500كه در آن  به آرامي درون ظرفي C130با دماي  

بـه   ثابـت شـده و   شود. بعد از مدت زماني، دماي كل مجموعـه  سلسيوس قرار دارد، انداخته مي ةو يخ صفر درجآب در حال تعادل 

C5 ؟ي كه فلز از دسـت داده اسـت، صـرف ذوب كـردن يـخ شـده اسـت       يرسد. چه كسري از گرما مي )F
J

L
kg

 336000 ،

J
c

kg. C
 4200JA   تالف انرژي نداريم.)او 

1( 5
13   2 (3

5   3 (3
4   4 (1

2   

كنـيم   اتمسفر موجود است دريچة مخزن را باز مـي  3/3درجة سلسيوس و فشار  57در يك مخزن، مقداري گاز كامل در دماي  - 42

درجة سلسيوس برسد، فشـار   27بنديم. اگر در اين عمل دماي گاز باقيمانده به  تا نصف جرم گاز خارج شود سپس دريچه را مي

 ؟شود مخزن گاز چند اتمسفر مي

1( 5/1  2 (65/1  3 (3  4 (3/3  

/گاز درون يك محفظه را در فشار ثابت  - 43 Pa 51 5 رسد. اگـر گـاز در ايـن فراينـد      مي 6Lبه  L4كنيم و از حجم  گرم مي 10

750J كند؟ گرما از محيط بگيرد، انرژي دروني آن چگونه تغيير مي 

  يابد.  ژول كاهش مي 450 )2    يابد.  ژول افزايش مي 450 )1

  يابد.  ژول كاهش مي 1050) 4    يابد.  ژول افزايش مي 1050) 3

ترتيب  به CAو  BCي مبادله شده در فرايندهاي دررو و گرما  بي ABچرخة شكل زير، مربوط به يك گاز كامل است. اگر فرايند  -44

2800J   4000وJ دررو چند ژول است؟   باشد، در اين صورت كار انجام شده در فرايند بي 

1( 400    

2 (800  

3 (1200    

4 (1600  

دهـد. بـازدة    كار روي محيط انجام مي 600Jكند و  گرما از منبع دما باال دريافت مي J3000يك ماشين گرمايي در هر چرخه  - 45

 ؟اين ماشين چند درصد است

1( 20  2 (30   3 (60   4 (80   
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3عنصر  - 46 Li  ايزوتوپ سبك وجود داشته  3ايزوتوپ سنگين،  47داراي دو ايزوتوپ است. اگر در طبيعت به ازاي

6و جرم اتمي ميانگين آن برابر  94/ amu  باشد، جرم اتمي ايزوتوپ سنگين آن چندamu است؟ 

  فرض كنيد.) 1amuهاي آن است و جرم هر پروتون و نوترون را برابر  هاي ايزوتوپ سبك برابر تعداد نوترون (تعداد پروتون
1 (6  2 (7  3 (8  4 (9  

0الكتـرون برابـر    برابر جرم الكترون و جـرم  1850برابر جرم الكترون و جرم نوترون  1840اگر جرم پروتون  - 47 00054/ amu    باشـد، جـرم

12 12 –تقريبي يك اتم كربن 
6( C) 241؟ چند گرم خواهد بود 1 66 10( amu / g)   

1( / 249 93 10   2 (/ 241 985 10  3 (/ 231 985 10  4 (/ 239 93 10  
 گرم گاز كلر برابر است؟  2/14هاي  هاي موجود در چند گرم متان با تعداد مولكول تعداد اتم - 48

  135 5 12 1(Cl / , C , H : g.mol )    

1 (16/0  2 (32/0  3 (64/0  4 (38/0  

Xدر يون  - 49 200 0lم، چند الكترون با است. در اين ات 42ها  ها و الكترون تفاوت تعداد نوترون 2  وجود دارد؟ 

1( 11   2 (12  3 (13   4 (14   
 كدام عبارت درست است؟ - 50

  ها يكسان است. ) رنگ شعله نمك سولفات همه فلز1
  .شود ها ايجاد مي اي پيوسته از رنگ دار را از منشور عبور دهيم گستره ) اگر نور نشر شده از شعلة يك تركيب ليتيم2
  تر است. انرژي آن كم ،تر باشد ) هر چه طول موج يك پرتو الكترومغناطيس كوتاه3
 تر از پرتوي سبز است. ) در طيف نشري خطي اتم هيدروژن ميزان انحراف پرتوي آبي هنگام عبور از منشور بيش4

4nهاي كوانتومي  عددالكترون با  5داراي  X80اگر اتم  - 51   وl 1 هاي زير درمورد اتم  باشد، چند مورد از عبارتX درست است؟ 

  شود. تبديل مي Xالف) اين اتم در تركيب با فلزات به يون 
  اند. موجود در اليه سوم اين اتم از الكترون پر شدههاي  ب) تمام زيراليه

16هاي آن برابر  هاي اين عنصر به پروتون پ) نسبت شمار نوترون
  است. 7

  دوره است. هم 17ت) اين عنصر با عنصري با عدد اتمي 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

Xآرايش الكتروني  - 52 3  63بهp شود. تفاوت عدد اتمي اين عنصر با چهارمين گاز نجيب در جدول تناوبي برابـر ..... اسـت و ايـن     ختم مي
 عنصر به دستة ......... تعلق دارد.

1 (s15  2 (d16  3 (d15  4 (s16 

 در كدام گزينه، آرايش الكتروني كاتيون هر دو تركيب به آرايش الكتروني دومين گاز نجيب و آرايش الكتروني آنيون هر دو تركيب به آرايش - 53
 الكتروني چهارمين گاز نجيب رسيده است؟

1 (MgCl2  وK N3    2 (MgBr2  وNa Se2  

3 (CaI2  وLi O2    4 (MgO  وNaF 

  دقيقه 15   )1شيمي (

    

  كل كتاب
   3 تا 1هاي  فصل
  122تا  1هاي  صفحه
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2NOو  NOClهاي پيوندي  ترتيب شمار الكترون به bو  aاگر  - 54 Cl  وc  وd هـاي ناپيونـدي    ترتيـب برابـر شـمار جفـت الكتـرون      به
HCN  3وSO  باشد، كدام گزينه درست است؟ 

1 (b a c   2 (d b a c    3 (d a c  2  4 (a c d   
  نامگذاري شده است؟ اشتباهدر كدام گزينه تركيب اول و دوم به درستي و تركيب سوم به  - 55

1 (NaHCO3 سديم كربنات ـ :FeBr3آهن :(III) برميد ـCsI  سزيم يديت :  
2( (NH ) PO4 3 Liاكسيد ـ  (II) : روي ZnOـ  فسفاتآمونيوم   :4 O2  ليتيم :(I)  اكسيد  
3 (Mg(OH)2 منيزيم هيدروكسيد ـ :AlN آلومينيم نيتريد ـ :Cr O2   اكسيد (II) مو: كر3
4 (NaNO3ت ـ ا: سديم نيترCaCO3  :ـ  كلسيم كربناتSrSO4 ت : استرانسيم سولفا  

% جرمي 20گرم آب است، سرد كنيم تا يك محلول  100گرم در  80آن  حل شوندة پذيري گرم از محلولي سير شده را كه انحالل 90اگر  - 56
  دست آيد، چند گرم رسوب تشكيل خواهد شد؟  از آن به

1( 40  2( 5/13  3( 5/27  4( 5/53   
  چه تعداد از مطالب زير درست است؟  - 57

  وجود دارد.  سديم كلريدكيلوگرم  90 درصد جرمي 9/0محلول استريل سديم كلريد از  كيلوگرم 10000در هر الف) 
  شود.  استفاده مي ppmهاي گياهي از غلظت  ها در آب دريا، بدن جانداران و بافت و آنيون ها ب) براي بيان مقادير بسيار كم كاتيون

  دهد.  ميلي ليتر خون نشان مي 100گرم در هر  گلوكز را برحسب ميلي گيري قند خون، غلظت پ) دستگاه اندازه
  گرم از اين ماده وجود دارد.  2% جرمي سديم نيترات، 5گرم محلول  40ت) در 

1( 3  2( 4   3( 2   4( 1   
 كند؟  ميتوليد  SO2 گوگرد است. سوختن هر تُن از آن چند گرمppm96داراي  ،يك نمونه سوخت - 58

(S , O :g.mol )  132 16  
S O SO 2 2  

1 (48  2 (8/76  3 (192  4 (240 

  است؟  نادرستكدام مقايسه دربارة نقطة جوش  - 59
1( H O HF NH 2 3   2 (NH AsH PH 3 3 3  
3 (HF HBr HCl      4 (HCl PH H S 3 2   

045نيترات در دماي  گرم محلول سيرشدة پتاسيم 510زير، هرگاه  به نمودار با توجه - 60 C ل تقريبـاً چقـدر   محلول حاصـ  ةيترموال ،تهيه شود

040است و با سرد شدن محلول تا دماي C 45(چگـالي محلـول در دمـاي    شـود؟   نشـين مـي   شونده ته تقريب چند مول حل به C    برابـر بـا
11 7/ g.mL  (.است(K ,O ,N :g.mol )   139 16 14 
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1( 31/2  ،1/0  2 (31/2  ،3/0  3 (93/6  ،3/0  4 (93/6  ،1/0   


