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 مسئولين درس
 مسئولين درس گروه مستندسازي ويراستار ان علمي درس گروه آزمونمسئولين نام درس

الناز معتمديپور خانسپهر حسنحميد اصفهاني)1فارسي و نگارش (
محدثه پرهيزكارسيدمحمدعلي مرتضوي-فرشته كيانيرضا معصومي)1زبان قرآن (عربي

رزو باالزادهآسكينه گلشني سيداحسان هنديحامد دوراني  )1دين و زندگي (
فاطمه فالحت پيشهعبدالرشيد شفيعيجواد مؤمني  )1(انگليسي زبان

 خانلو حميدرضا رحيم حسين اسفيني – يكتا هانيه ساعي -كفشحميد زرين–مداحيسروش كريمي فروشانايمان چيني )1رياضي (
اسفندياري آتنه  عابديني اجيمحمدحسين ح –عرفان مختارپور  –بابك اسالمي   كفش حميد زرين   )1فيزيك (

اكبري ليدا علي سپيده نجفي  - محمد عابدي  - علي علمداري-فرداميرحسين بهروزي مهرداد محبي )1( شناسي زيست
الهه شهبازييانلوبمجيد  – نژاد ايمان حسين-صفتعلي حسنيعلي علمداري   )1( شيمي

 گروه فني و توليد
يمحيا اصغر مدير گروه اختصاصي

شيال كياني مسئول دفترچه
جالليمحمديمهين علي آرايي اختصاصي نگاري و صفحه حروف

چين: فاطمه علياري / حروفمسئول دفترچه: معصومه شاعريلي مرتضوي /عمحمدسيدمدير گروه: گروه عمومي
زديليال اي – پيشه فالحتمسئول دفترچه: فاطمه/مدير گروه: مريم صالحي گروه مستندسازي

 رضا سعدآباديعلي  ناظر چاپ

چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم
021 - 6463تلفن:   - 923دفتر مركزي: خيابان انقالب بين صبا و فلسطين پالك 

 نام طراحاننام درس
آكيتا محمدزاده-پورخانسپهر حسن-حميد اصفهاني-افسانه احمدي  )1( فارسي و نگارش

رضا معصومي–حمدعلي مرتضويسيدم–فرشته كياني-مريم آقاياري  )1( زبان قرآنعربي
فيروز نژادنجف  - كبيرمرتضي محسني-وحيده كاغذي–حامد دوراني–ابوالفضل احدزاده-محبوبه ابتسام  )1دين و زندگي (

جواد مؤمني –رضا كياساالر–علي شكوهي–عبدالرشيد شفيعي–ميرحسين زاهدي–شهاب اناري  )1انگليسي (زبان
 - وهـاب نـادري    - نظم  رحيم مشتاق - نيما سلطاني  - هانيه ساعي يكتا - شكيب رجبي -مهرداد خاجي-حامد خاكي-محمد پوراحمدي-محمد بحيرايي-ارجمندعلي )1رياضي (

 نصرالهيمهدي-ابراهيم نجفي
حسين نجفي محمد -  محمد سجادي سيد - كفش  زرين  حميد - اسماعيل حدادي-امارماسماعيل-نسبتعبدالرضا اميني-محمديزهره آقا   )1فيزيك (

 - شرفي  سعيد -  سارا رضايي - محمد مهدي روزبهاني  - پور  هادي حسن - فرد  اميرحسين بهروزي-يا آيتيرپو-اهللا امراييروح-منشرضا آرين-زادهمازيار اعتماد )1( شناسي زيست
 محمود نصرت ناهوكي-مهرداد محبي-علي كرامت

 - ملكـان   منصور سليمان - هادي زمانيان  - كوكنده  حسن رحمتي - حسن ذاكري -دهيحسن خواجهمحمد-دامنطاهر خشك-زادهبهزاد تقي   )1( شيمي
  وسگريرضا  محمد - محمدرضا ميرقائمي سيد-اميرحسين مسلمي-نژادفالحمحمد-علي علمداري

دقيقه 165مدت پاسخگويي:  سؤال نظرخواهي11+130تجربي:دهمد سؤالتعدا   
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3: ةصفح دهم عمومي پايةآذر 16آزمون  -) 3( پروژة

كند؟ ابيات زير را كدام واژه كامل مي - 1
خو را نكشند صفتان زشت روبه/  عشق جز نكو را نكشند ... در«

»كه او را نكشند بود هر آن رمردا/  زيز كشتن مگر يگر عاشق صادق
خ) مسل2عيال )1
) كراي4) رعنا3

اماليي دارد؟ نادرستيكدام بيت  - 2
يتو بر دهان آر كه شهد محض بود چون/  مدار و باك يبگو يجواب تلخ چه دار) 1
يست كه در جسم مرده جان آرا كه ممكن/  شيمرهم ر يچه جا ييو گر به خنده درآ) 2
يز بحر و كان آر فيو لطا يسفر كن/  كه در آفاق يز من بشنو ا فهيلط يك) ي3
ي؟چه ارمغان آر غرابتاهل و  شيبه پبار /  نباشد اندرسعدي  عيگرت بدا) 4

است؟ كمترادبيات غناييِ كدام بيت  ةجنب - 3
باشدم ز دست خيال / در سراي نشايد بر آشنايان بست خواب نميمجال  )1
 توانم خاست چرا كه از سر جان بر نمي/  توانم بي او نشست يك ساعت نمي) 2
 كاين به سرپنجگي ظاهر جسماني نيست/  ديو به بازوي رياضت بشكن ةپنج) 3
هرگز به سخن عاقل و هشيار نباشد/  سرمست ةدوست كه ديوانپندم مده اي ) 4

وجود دارد؟» واو«از » ربطي«و » عطفي«هر دو نوع گزينه در كدام  - 4
 دود بر سر آتش نشاند و رفت ما را چو/  دردا كه يار در غم و دردم بماند و رفت) 1
فتي چشاند و رايجامي نداد و زهر جد/  انگيز شوق را طرب ةمخمور باد) 2
در بحر خون فكند و جنيبت براند و رفت/  چون صيد او شدم من مجروح خسته را) 3
 همه فرياد خواند و رفتآن باغ و ه آمد ب/  گل در حجاب بود كه مرغ سحرگهي) 4

به بيت نسبت داده شده است؟ اشتباهكدام نوع فعل به  - 5
مضارع التزامي  رآيدبر سر آنم كه گر ز دست برآيد / دست به كاري زنم كه غصه س )1
مضارع اخباري  كند از پرتو من زندگي  گل به همه رنگ و برازندگي / مي )2
ماضي استمراري  ناليد / عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش دوش مرغي به صبح مي )3
ماضي التزامي  تا نگردي آشنا زين پرده رمزي نشنوي / گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروش )4

ترتيب كدام است؟ اند به آن دو ضميري كه در ابيات زير جهش يافتهنقش دستوري  - 6  
الف) به قدم رفتم و ناچار به سر بازآيم / گر به دامن نرسد چنگ قضا و قدرم

روي جانت فدا باد تري اي سرو آزاد / به تنها مي ب) ز جان نازك
1( مضاف م  )2    اليه  اليه ـ مضاف3  مفعول ـ متم( ماليه ـ  مضاف4    متم( اليه مفعول ـ مضاف

در ابتداي چند تا از ابيات زير، حرف اضافه است و متمم ساخته است؟» تا« - 7
 يكتا ةباد تو را بند		تا	اين چرخ دو/  گردد بر بنده و آزاد		تا	چرخ دو		تاالف) 
 پخته گردد نان ما	تا	ها انگور گردد غوره/  روضه گردد گورها		تا		ها سبزه گردد شوره	تاب) 
 شكن، دستم گير ده و توبه اي توبه/  كي شكنم	تا		چند كنم توبه و		ات  ج)
خروشد چو بلبل مي	تا	ست سعديا ههم گلي ديد/  تي پيدا نگرددغمي پنهان نباشد رقّ	تا  د)

 به سحر باز من		تا		شب ةديد/  نبري ظن كه به بازيچه بود	تاهـ) 
دكش دل زحمت رخت نمازي مي		تا	هديد/  ست كاره انفس باقيست با آاليش افتاد	تاو) 

چهار تا )4    سه تا  )3    دو تا  )2) يكي1
 ها در بيت زير هست؟ كدام آرايه - 8

»زنم تا به كام غير ديدم لعل يار / چون گهر دندان به دندان مي«
نظير، تشبيه ) ايهام، كنايه، مراعات2بخشي، مبالغه، جناس تلميح، شخصيت )1
نظير، تشبيه ) مبالغه، جناس، مراعات4بخشي ميح، شخصيت) ايهام، كنايه، تل3

 كدام بيت با بيت زير ارتباط تصويري دارد؟ - 9
»صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بيني / ز روي لطف بگويش كه جا نگه دارد«

زلف تو روز روشن مردم سياه كن/  خنده به خورشيد و ماه كن اي طلعت تو )1
 ي است سيه روي ماه كنا خط تو سايه/  اب سوزآفت	دل	خال تو آتشي است) 2
تو خرمن سنبل تباه كن		ةشان	اي/  م مريزه ما به		دل	آشيان		شانه	از) 3
دهان تو شد اشتباه كن ةدر نكت/  آموز حكمت است خرد كه مسئله ير) پ4
؟نداردمفهوم ابيات زير ارتباط  كدام بيت با -10

ن بستان گرورا فرمود رو / مشت خاكي از زمي صدق ليجبرئ«
»العالمين ميان بست و بيامد تا زمين / تا گزارد امر رباو 
خاكش سر نهد افالك او شيپ/  شود چاالك او يگر كف خاك) 1
است رهيگ قليكن زانك ص قلشيص/  است هريو ت ظيغلي گر تن خاك) 2
تمي عمارت دل كن كه اين جهان خراب / بر آن سر است كه از خاك ما بسازد خشبه ) 3
ماند به تاك ) آدم از خاك است كي ماند به خاك؟ / هيچ انگوري نمي4

)1( و نگارشفارسي
)1فارسي (

ستايش، ادبيات تعليمي،
ادبيات سفر و زندگي،

ادبيات غنايي (مهر و وفا)
54تا  10 هاي صفحه

 )1( نگارش
ستايش، پرورش موضوع، عينك

نوشتن
39تا  11هاي  صفحه

دقيقه 10
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4: صفحة دهم عمومي پايةآذر 16آزمون  -) 3پروژة (

 

حيحة:عين التّرجمة الص ؛!»ة ليلة أمسِرّياح الشديدة النّاس في سماء القريو ال حيرت الغيوم السوداء« -11
ابر سياه و بادهاي شديد آسمان روستا ديشب، مردم را متحير كرده بود! )1
!شب مردم را حيران كردهاي شديد در آسمان روستا، ديه و بادابرهاي سيا) 2
ما، ديشب مردم را به وحشت انداخت! ةابرهاي سياه و بادهاي قوي در آسمان دهكد) 3
!مردم با ابرهاي تيره رنگ و بادهاي شديد آسمان دهكده، ديشب حيرت زده شدند) 4
:التّرجمةعين الصحيح في  ؛»و يسمونَه مهرَجانَ مطَرِ السَمك!ا اليوم سنوياً ندوراس بهذحتفلُ النّاس في الهي« -12

را خوشحالي و شادماني كنند!  دوراس روز جشنوارة باران ماهينمردم ساالنه رسم دارند كه در ه )1
گيرند! جشن مي ،مردم هندوراس هر سال اين روز را كه جشنوارة باران ماهي ناميده شده است) 2
نامند! مي  گيرند و آن را جشنوارة باران ماهي دم ساالنه در هندوراس اين روز را جشن ميمر) 3
جشن گرفتند! ،كه جشنوارة باران ماهي ناميده بودندرا امسال، مردم در هندوراس روزي ) 4
:الصحيح  عين -13

!گيرد روزها مي ةز سي ماهي همتر ا اين صياد بيش»: !لَّ يومٍا الصياد يأخذ أكثَر من ثالثينَ سمكاً كهذ« )1
!مرد در ساعت هشت و ربع با اتومبيل برخورد كرد»: !ربعاً ة إلّامنالساعة الثّا  تَصادم الرّجلُ بِالسيارة في«) 2
!هاي مفيدي پيرامون شيمي ديدم در كتابخانه، كتاب»: !حولَ الكيمياء ت في المكتبة كُتُباً مفيدةًالحظ«) 3
4 (»ماذا لميل قينَال تُصدچرا سخن دوستت را باور نكردي؟!ماي خواهر عزيز»: !؟ك يا اُختي العزيزةتكالم ز !
:ي تحتها خطٌّعين الصحيح في التّرجمة للكلمات الّت -14

دة!قّات المتعدبالمش مفروشهالحياة  أنَّ صدقيالف) يا بنتي، 
جم فوائد كثيرة!بالمعا ستعيناً معني كلمات م البحث عنب) إنَّ في 

أجد مساعداً لمشاكلي! ال لحظاتربي في  عم أتناجي ج)
أجورنا! جريأن يد) قرأت في المواعظ النبوية أنَّ اهللاَ قد وعدنا 

گويم / د: جاري شود ب: مباحثه / ج: راز مي) 2الف: پوشيده/ ب: مباحثه/ د: جاري شود )1
گويم / د: جاري كند وجو / ج: راز مي ب: جست) 4د: جاري كندوجو /  الف: پوشيده / ج: جست) 3
في المترادف أم المتضاد:  الخطأعين  -15

تَناولوا / أكَلوا ينقطع يجري) 2صناق  دزائ /نَشَرَ  بسطَ )1
مستعد زجاه /تألَ إم فرغَ )4    رَّب خَ ي بن /راقب  الحظَ) 3
؟أخط هفردم أَي جمع -16

ع: بقعة / ينابيع: ينبوعبقا) 2    ئحبهيمة / سواح: سا  بهائم: )1
عجة / شعوب: شعابنعاج: ن) 4    : بحثأبحاثآثار: أثر / ) 3
»!حرِالب سماك في أعماقِاأل  . . . . لـريقاً فَالعلَماء  . . . .«عين المناسب للفراغينِ:  -17

أرسلوا ـ تَعرُّف) 2يرسلون ـ التَّعرُّف علي )1
تَعريفسلُ ـ تُر) 4التَّعرُّف عليأرسلَ ـ ) 3
حسب الحقيقة و الواقعِ: الخطأعين  -18

!2    قد شئ سرعتَه، تَقلُّ سرعتُه!) عندما يف1 ) يحاولُ العلماء معرفةَ سرِّ الظّواهر الطّبيعيةِ
3! الية!) يستطيع أكثرُ النّاسِ أن يصدقوا األفالم الخي4    ) يقدر األعصار أن يسحب األشياء الثّقيلةَ
؛ كَم تلميذاً في هذه المدرسةِ؟»يذاً!عندما تدخلُ مدرستي الصغيرة، تُشاهد أربعةَ صفوف علي اليمينِ و ثالثةَ صفوف علي اليسارِ، في كلِّ صف أربعة عشر تلم« -19

) تسعة و ثَمانون2َو أربعونَ) اثنتان 1
) أربعة و عشرون4َ) ثَمانية و تسعون3َ
زائد؟ »اءالتّ«رف ح ليسفعلٍ  أي في -20

سبكتَا) 2تَكَلَّموا )1
ستَترُكينَ) 4يشتَغلونَ) 3

دقيقه 20)1( زبان قرآنعربي

اُهللا، ذاَک هَو 
المواِعُظ الَعدديَُّة ِمن

  َرسوِل اِهللا،
  مَطُر السََّمک
متن درس + 
)١اشکاُل األفعاِل (

www.Kanoon.ir



5: صفحةدهم عمومي پايةآذر 16آزمون  -) 3پروژة (

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

:التّرجمةعين الصحيح في ؛ »تصدق انّ الفرس يقدر علي النّوم واقفاً علي أقدامه! ن يتساقط من السماء مطرٌ من السمك كما أنّها الأهي ال تصدق « -21
راحتي بخوابد! شد كه اسب ايستاده بتواند به شد كه باران ماهي از آسمان ببارد و نيز باورش نمي نمياو باورش ) 1
كني كه اسبي ايستاده بتواند به خواب رود! طور كه باور نمي كني كه باران ماهي از آسمان بر سرت ببارد؟ همان باور نمي) 2
كند كه اسب بتواند ايستاده روي پاهايش بخوابد! گونه كه او باور نمي و بريزد همانكند كه از آسمان باراني از ماهي فر او باور نمي) 3
گويد كه اسبي كه بر پاهايش ايستاده بتواند بخوابد! طور كه راست نمي ريزد همان گويد كه از آسمان باران ماهي فرو مي او راست نمي) 4
:التّرجمةعين الصحيح في ؛ »طيبات!إنّ عباد اهللا ينتفعونَ من نعمه و ليسوا محرومين عن ال« -22

كنند! بهره نمي را بي ها خود برند واز پاكي مسلّماً عبادت كنندگان خدا از نعم الهي سود مي) 1
سازند! را محروم نمي قطعاً عابدان خدا از نعم او نفع برده و از رزق و روزي پاك، خود) 2
هاي پاك محروم نيستند! شوند و از روزي مند مي هاي او بهره بندگان خدا از نعمت) 3
.!شوند هاي حالل محروم نمي مندند و از روزي بندگان خدا از موهبت او بهره) 4
 : الصحيح  عين -23

پدرم به من ياد داد چگونه يك گل را آبياري كنم، علَّمني أبي كيف أغرس وردةً،:) 1
را بسيار دوست داشتم، و من اين كار و أنا اُحب هذا العملَ كثيراً،:) 2
مقدار كمي از آب براي آن بس است، يكفي مقدار قليلٌ من الماء لها،:) 3
ولي گلدان آن هميشه زير نور خورشيد است! !: و لكن مزهريتي تحت ضوء الشّمسِ دائماً) 4
:الْخَطأعين  -24

!   اَلمطَر: م) 2    اَلجامعة : مرْكَزُ التَّعليمِ الْعالي! ) 1 فَـرِ بِالطّائراتلسكانٌ ل
اَلمحافَظة: مجموعةٌ منَ الْمدن!) 4   اَلمستَوصف: مكانٌ لفَحصِ المرْضَي!     ) 3
عين الصحيح في العمليات الحسابية التالية: -25

خمسة زائد ستّة يساوي أحد عشر!) 2   عشرون في اثنين يساوي اثنين و عشرين!) 1
أربعون ناقص ثالثون يساوي سبعين!) 4   مئة تقسيم علي عشرين يساوي عشرة!) 3
عين الصحيح في صيغة األفعال: -26

1 ( و يفيد لنا!تلك الجو لطِّفيه!) 2    األشجار يعهذا التلميذ ال تيأس في س
الكذب تقرب اإلنسان من الشيطان!) 4   !هؤالء الطّالبات يطالعنَ دروسهنَّ بدقّةٍ) 3
 التّال أجِب عن األسئلة بدقّةٍ: يإقرأ النّص 30 – 27( ثم(
مضت ، مع اإلمبراطورية الساسانية عندما كانت أصفهان مدينة سنة 2500قال سائح أجنبي. تبدأ قصة المدينة منذ حوالي ». في العالم! مدن سبعاصفهان من أجمل «

ألنّها تشتهر بسبب عدد كبير من المعالم التّاريخية، المساجد و األسواق. قسم العالمة، و لكن تعرف اآلنَ مدينة اصفهان، مركز محافظة اصفهان، باسم نصف دينية بارز
ظفنة اُخري في ايران، فمن واجبنا أن نحاإنّ اصفهان تجذب السواح أكثر من أي مدي .نهر زاينديه المدينة منذ زمن بعيد، ولكنّه يحتوي على عدد قليل من الجسور

!علي هذه المدينة الجميلة جداً
!…النّص عن ال يتكلَّم -27

عدد الجسور فوق نهر يجري في اصفهان) 2     بداية مدينة اصفهان) 1
الساحات الجميلة التاريخية في اصفهان) 4     السياحة في مدينة اصفهان) 3
حول مدينة اصفهان: أالخطعين  -28

1 (! هي مشهورة باسم نصف العالم منذ زمن بعيد!) 2            هي من أجمل مدن العالم جداً
علي اإليرانيين التعاون في الحفاظ عليها بكلّ همة!) 4  عدد السواح في اصفهان أكثر من مدن ايران االُخري!) 3
فيه الصفة: ليستعين ما  -29

مدينة اُخري) 4  اصفهان  مركز محافظة) 3   سائح أجنبي) 2    مدينة دينية بارزة) 1
) الخطأعين  -30 في العدد و المعدود: (حول ما اُشير اليه بخطّ

1 (مدن: المعدود) 2        سبع: العدد األصلي
ليسنة: المعدود للعدد األص) 4     العالم: المعدود) 3
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6: صفحة دهم عمومي پايةآذر 16آزمون  -) 3پروژة (

  

آمده و ويژگي حركت انسان به سوي هدف برخالف ديگر … عبارتدار بودن جهان خلقت در قرآن كريم، با  تعبير هدف -31
 …است و انسان به دنبال چيزي است كه …موجودات، 

  اهداف مشخص دارد. - اختياري - عند اهللا) 2    اهداف مشخص دارد. - طبيعي -عند اهللا  )1
  پذيرد. هرگز پايان نمي -اختياري - حق) 4    پذيرد. يان نميهرگز پا - طبيعي - حق )3
هستيم. …ها نيازمند  بستن به آن انسان است و براي انتخاب صحيح هدف و دل ةنوع نگاه و انديش …اختالف در هدف  - 32

  معيار - علت) 2    تالش بسيار - علت  )1
  معيار - معلول) 4    تالش بسيار - معلول )3
خدادادي در وجود ماست و كدام آيه/ آيات به آن اشاره دارد؟ ةآوردن به خير و نيكي يادآور كدام سرمايبيزاري از زشتي و بدي و روي  -33

»انا هديناه السبيل اما شاكراً و اما كفوراً« - نشان دادن راه رستگاري و شقاوت به انسان) 1
»واهاو نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تق« - شناخت خير و نيكي و گرايش به آن) 2
»انا هديناه السبيل اما شاكراً و اما كفوراً« - شناخت خير و نيكي و گرايش به آن) 3
»و نفسٍ و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها« - نشان دادن راه رستگاري و شقاوت به انسان) 4
هايي دارند؟ چه ويژگي كنند براساس آيات قرآن كساني كه مردم را در هنگام فراخواندن ديگران به نماز مسخره مي -34

اند.  ) محبت خدا را در دل حس نكرده2    شيطان آنها را گمراه كرده است. ) 1
  ) ميل سركش نفس اماره در درون آنها طغيان كرده است. 4    كنند.  ) گروهي هستند كه تعقل نمي3
هاي غلط هدف از اعطاي كدام سرمايه به انسان درست زندگي از راهشود و تشخيص مسير  گزينش راه رستگاري با استفاده از كدام سرماية الهي انجام مي -35

است؟
  اختيار  -و فطرت ) عقل2    عقل  - و عقل اختيار) 1
  اختيار  - و عقل ) اختيار4    عقل  -و فطرت ) عقل3
گردد؟ مي مفهوم چه تعداد از عبارات زير» لمونلهي الحيوان لو كانوا يع ةب و انَّ الدار االخرعالدنيا اال لهو و لَ ةذه الحياو ما ه«از آية شريفة  -36

دهد. اي از دنيا و آخرت ارائه مي اين آيه مقايسه الف)
.داشتب) دربارة درك زندگي حقيقي بايد استمرار دانايي 

زندگي دنيوي و حقيقي بودن زندگي اخروي است. يكم ارزش ةج) اين آيه تاكيد كنند
دهد. به دل خويش راه نمي د) انسان معتقد به آخرت ترس و غم

) چهار 4  ) سه 3  ) دو 2  يك ) 1
د را قبول دارند، از نتايج چيست؟گرفتاري به غفلت از آخرت از سوي كساني كه معا -37

   نهايت طلبي اعتقاد نداشتن به وجود روح و بي )1
   ها  ايمان سطحي به معاد و فرو رفتن در هوس) 2
  هاي روحي شدن بيماريكناره گرفتن از ديگران و دچار ) 3
شود هايي كه موجب سرگرداني و يأس مي قدم گذاشتن در راه) 4
ما را متوجه كدام ،هاي مختلفي كه خداوند در وجود ما قرار داده است خاك شويم اين عبارت كه اگر بناست با اين همه استعدادها و سرمايه -38

كند؟ موضوع مي
 در پرتو عدل خداوندضرورت معاد ) 2    در پرتو حكمت خداوند  ضرورت معاد) 1
  اشاره به قدرت نامحدود خداوند معاد با امكان )4    امكان معاد و رستاخيز طبيعت ) 3
هاي قرآني دربارة امكان معاد بيش از هر چيز كدام صفت اند و در استدالل پيامبران الهي چه چيزي را سرلوحة دعوت خويش قرار داده -39

خداوندي مطرح است؟
حكمت الهي  -) ايمان و تقوا2    قدرت الهي  -ان و تقواايم) 1
  حكمت الهي  -) توحيد و معاد4    قدرت الهي  -) توحيد و معاد3
يك از قوانين زير ارتباط دارد و كدام آية شريفه، مؤكّد با كدام» تو را چندين پيمبر كرده آگاه / كه خواهد بود كاري صعب بر راه«بيت  -40

اين مطلب است؟
  »اهللا ال اله الّا هو ليجمعنّكم الي يوم القيامة« - دفع خطر احتماليلزوم  )1
  »اهللا ال اله الّا هو ليجمعنّكم الي يوم القيامة« -عدل الهي الزمةمعاد ) 2
  »ام نجعل الّذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في األرض« - لزوم دفع خطر احتمالي )3
  »لّذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في األرضام نجعل ا« -عدل الهي الزمةمعاد  )4

دقيقه 15

تفكر و انديشه
هدف زندگي، پر پرواز،

اي به روشنايي، پنجره
آيندة روشن

60تا  11هاي  صفحه

)1( دين و زندگي
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7: صفحةدهم عمومي پايةآذر 16آزمون  -) 3پروژة (

   

41- John: What do you decide to buy your sister for her birthday? 

  Paul: I … her a book on drawing or painting. 

1) will buy 2) am buying

3) bought 4) am going to buy

42- The man stopped walking and looked in … at us, while we were making strange noises and playing jokes on 

each other in the street. 

1) power 2) planet 3) liquid 4) wonder
43- Father told me not to … all my money into just one business as I may lose all my savings at a time without a 

careful plan. 

1) carry 2) visit 3) pump 4) donate
44- At first, nobody had a … understanding of what to do, but after a while all of us realized how we should face 

the problem. 

1) clear 2) alive 3) fresh 4) near
45- As far as I know, … 70% of the students in this class are going to take part in the upcoming picnic. 

1) nearly 2) clearly 3) cheaply 4) early

     While all of us are informed of some dying-out animals more or less, I’m sure you have heard a lot of whales. 

As you know, whales are hunted for many purposes, including using their meat and other body parts. The oil 

from their bodies has been … (46) … to make a variety of goods such as transmission oil, candle wax, cooking 

margarine and jewelry which was made from whale bone and toys (such as chess pieces). The practice of … 

(47) … whales began in the 9th century by a few Spanish men. By the 20th century, however, many people in 

different countries … (48) … to kill a large number of whales. Certain species of whales were hunted so much 

that their numbers began to fall terribly. Now, there are fewer whales than there had been … (49) … . Despite 

international pressure to save the whales around the world, whaling continues to be a(n) … (50) … facing 

whales and their future here on earth. 

46- 1) created 2) attacked 3) used 4) protected

47- 1) hunting 2) changing 3) losing 4) destroying

48- 1) saved 2) checked 3) increased 4) began

49- 1) ago 2) before 3) soon 4) in future

50- 1) place   2) idea 3) danger 4) building

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

your answer sheet.

PART A: Vocabulary and Grammar
Directions: Questions 41-45 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 دقيقه 15

Saving Nature
Wonders of 

Creation
Readingتا ابتداي

49تا  15هاي  هصفح
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8 :ةصفحپاية دهم تجربي اختصاصيآذر 16زمون آ -) 3پروژة (

اگر  - 51 2 6A x R, x   ، A B ( , ) 3 6  وA B [ , ] 2 7  باشد، مجموعةB  است؟ بازه كدامبرابر
1( ( , )3 7   2 (( , ]3 7  3 ([ , ]3 7   4 (( , )2 7

Aاگر  - 52 B  وA نامتناهي است؟  گاه كدام مجموعه حتماً آن ،اي نامتناهي باشد مجموعه 

1( B   2 (A B   3 (B A   4 (A B 

هنفر گرو 5و  Oنفر گروه خوني  AB، 3نفر گروه خوني  A، 17نفر گروه خوني  15 نفره، 40در يك كالس  - 53

 ؟دارند Oيا  Aدارند. چند نفر گروه خوني  Bخوني 

1( 5   2 (18   3 (15   4 (22 

است؟ 91ها برابر  كبريت ها از تعداد چوب با توجه به الگوي زير، در كدام مرحله تفاضل تعداد مربع - 54
1( 8   

2 (10 

3 (12 

4 (14 

؟است كدامدنباله اين يكم و  بيست ةجمل .است 24بعدي  ةو مجموع سه جمل - 3ل او ةحسابي مجموع سه جمل ةدر يك دنبال - 55
1( 76   2 (56   3 (65   4 (67 

هندسي ةسه جملة متوالي يك دنبالترتيب  ، بهبا جمالت متمايزحسابي  ةيك دنبالاز جمالت نهم، هفتم و سوم  - 56

حسابي كدام است؟ ة. نسبت جملة دهم به جملة هشتم از اين دنبالهستند

1( 1
3   2 (1

53 (1
94 (1

11

ABاگر  ،در شكل زير - 57  cotو  4 
437 3  باشد، طولCD  ًكدام است؟تقريبا

1( 16 3
5

2 (15 3
2

3 (16 3
3

4 (15 3
5

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1رياضي (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

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

 روزبراي آزمون ام10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

عادي - ) 1رياضي (

باشند. اشتباهات، كارنامة بازيابي و كارنامة مبحثي سه ابزار مؤثر مي ةها، كارنام جهت جبران ضعف

دقيقه 30
  

مجموعه، الگو و دنباله/
هاي گويا و مثلثات / توان

هاي جبري عبارت
تا پايان 3و فصل  2، فصل 1فصل 

ريشه و توان
53تا  1هاي  صفحه

محل انجام محاسبات
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9: ةصفح           تجربي                                         پاية دهم  اختصاصي  آذر 16زمون آ -) 3( ةپروژ

EC) كدام است؟ tanگاه  آن ،يك مربع باشد ABCDاگر  - 58 , AE ) 2 8

1( 3
2

2 (3
5

3 (5
3

4 (4
3

ةمساحت ناحيـ  .ايم كردهمساوي تقسيم قسمت  به سه را ABCاالضالع  هر ضلع مثلث متساوي زير،در شكل  - 59

است؟ ABC مثلث مساحت سايه زده چه كسري از

1( 5
12

2 (2
9

3 (1
4

4 (4
9

cosحاصل  - 60 sin tan
cos cot cot

    
    

90 270 180
0 270 كدام است؟90

1( 1   2 (1   3 ( 4  صفر (2

tanاگر  - 61  
2 5

دوم محورهاي مختصات ةناحي باشد كه درPروي دايرة مثلثاتي نقطة   كمانو انتهاي 5

كدام است؟ Pنقطه  مختصات دوم هاي اول و ، مجموع مؤلفهاستواقع 

1( 5 2
3
2 (2 5

3


3 (5 2
34 (2 5

3
 

ــر  - 62 sinاگ  2 sinو  0 tan   ــد 0 ــاه آن ،باش ــان   گ ــاي كم ــدام ناحيــ  انته ــره ةدر ك ــاتي داي مثلث

)360است؟ )    

چهارم) 4  سوم) 3  دوم) 2  اول )1

3اگر نمودار خط  - 63 4L : x ay  صورت مقابل باشد به، a كدام است؟

1(  3

2 (3   

3 (3 3   

4 (3 3

محل انجام محاسبات
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10: ةصفحاختصاصي  پاية دهم تجربيآذر 16 زمونآ -) 3پروژة (

sinر اگ - 64  2
2عبارت باشد، حاصل4 2

2
1

1
A sin cos

cot
    

 
كدام است؟ 

1( 5
82 (5

8

3 (7
84 (7

8

21تعريف شدة عبارت حاصل - 65 1 21 1 tan
sin sin

  
   

كدام است؟ 

1( 12 (2) 4   1) 3صفر 

sinاگر  - 66 cos   
1
آنگاه حاصل 3 ،tan cot   كدام است؟

1( 9
82 (8

9

3 (9
44 (4

9

هاي زير همواره درست است؟ چه تعداد از عبارت - 67

1الف)  1tan
sin sin

  
 

1ب) 
1

cosx tan x
cosx sin x

 


1ج)  tan coscot
cos sin

  
  

 

sinد)  cos sin cos      4 4 2 2

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

3حاصل عبارت - 68 4 51 10 008 3 625 32A / 
     كدام است؟

1( /0 9   2 (/0 1   3 (0 5/   4 (/0 5

است؟ نادرستكدام گزينه  - 69

1( 5 90 01 0 1( / ) ( / )     2 (( ) ( ) 6 312 2

3 (3 50 1 0 00001( / ) /  4 (7 730 4 5( / ) ( ) 

Aاگر  - 70  3 7 ،B  3 13 ،4 83C   4و 0 0014D /  ؟نيستباشد، كدام گزينه صحيح

1( 2 1A   2 (2 3B 

3 (3 4C 4 (0 2 0 3/ D / 

محل انجام محاسبات
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11: ةصفح           تجربي                                         پاية دهم  اختصاصي  آذر 16زمون آ -) 3( ةپروژ

گر ا - 71 2 6A x R, x    ،A B ( , ) 3 6  وA B [ , ] 2 7  باشد، مجموعةB برابر كدام بازه است؟

1( ( , )3 72 (( , ]3 7

3 ([ , ]3 74 (( , )2 7

Aاگر  - 72 B  وA نامتناهي است؟  گاه كدام مجموعه حتماً اي نامتناهي باشد، آن مجموعه

1( B   2 (A B   3 (B A   4 (A B 

نفر گروه 5و  Oنفر گروه خوني  AB، 3نفر گروه خوني  A، 17نفر گروه خوني  15نفره،  40در يك كالس  - 73

دارند؟ Oيا  Aدارند. چند نفر گروه خوني  Bخوني 

1( 5   2 (18   3 (15   4 (22 

است؟ 91ها برابر  كبريت د چوبها از تعدا با توجه به الگوي زير، در كدام مرحله تفاضل تعداد مربع - 74

1( 8 

2 (10 

3 (12 

4 (14 

دامكـ دنبالـه  ايـن  بيست و يكم  ةجمل .است 24بعدي  ةو مجموع سه جمل - 3اول  ةحسابي مجموع سه جمل ةدر يك دنبال - 75

؟است

1( 76   2 (56   3 (65   4 (67 

ترتيب سه جملة متوالي يك دنبالة هندسي جمالت نهم، هفتم و سوم از يك دنبالة حسابي با جمالت متمايز، به - 76

به جملة هشتم از اين دنبالة حسابي كدام است؟ هستند. نسبت جملة دهم

1( 1
32 (1

53 (1
94 (1

11

دقيقه 30  موازي - ) 1رياضي (
مجموعه، الگو و دنباله/

مثلثات
تا پايان 2و فصل  1فصل 

ي مثلثاتي  دايره
41تا  1هاي  صفحه

محل انجام محاسبات

برنامة از هاآن مدرسة برنامة كه استي آموزاندانش مخصوص هاسوال نيا به دادن پاسخ: توجه
 .اندنداده پاسخي عاد تسواال به و است ترعقب كانون
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12: ةصفحاختصاصي  پاية دهم تجربيآذر 16 زمونآ -) 3پروژة (

ABدر شكل زير، اگر  - 77  cotو  4 
437 3 ول باشد، طCDًكدام است؟ تقريبا

1( 16 3
5

2 (15 3
2

3 (16 3
3

4 (15 3
5

EC)كدام است؟ tanگاه  يك مربع باشد، آن ABCDاگر  - 78 , AE ) 2 8

1( 3
2

2 (3
5

3 (5
3

4 (4
3

ايم. مساحت ناحيـة قسيم كردهرا به سه  قسمت مساوي تABCاالضالع  در شكل زير، هر ضلع مثلث متساوي - 79

است؟ ABCسايه زده چه كسري از مساحت مثلث 

1( 5
12

2 (2
9

3 (1
4

4 (4
9

cosحاصل  - 80 sin tan
cos cot cot

    
    

90 270 180
0 270 ام است؟كد90

1( 1   2 (1   3 4  ) صفر (2

محل انجام محاسبات
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13: ةصفح           تجربي                                         پاية دهم  اختصاصي  آذر 16زمون آ -) 3( ةپروژ

tanاگر  - 81  
2 5

م محورهاي مختصاتباشد كه در ناحية دوPروي دايرة مثلثاتي نقطة  و انتهاي كمان 5

كدام است؟ Pهاي اول و دوم مختصات نقطه  واقع است، مجموع مؤلفه

1( 5 2
3
2 (2 5

3


3 (5 2
34 (2 5

3
 

ــر  - 82 sinاگ  2 sinو  0 tan   ــد، آن 0 ــان    باش ــاي كم ــاه انته ــة  گ ــدام ناحي ــره در ك ــاتي داي مثلث

)360است؟ )    

) چهارم4  ) سوم3  ) دوم2  اول )1

3اگر نمودار خط  - 83 4L : x ay  صورت مقابل باشد،  بهa كدام است؟

1(  3   

2 (3   

3 (3 3   

4 (3 3 

2طـة  راب روند افزايشي دارند، كه جمالت آن naبا جملة عمومي در يك دنبالة هندسي - 84
2 8 42a a ( a ) برقـرار

اين دنباله كدام است؟قدرنسبت  است،

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

متر باشد و با سطح زمين زاوية 20 طول نردبانم، اگر اي قرار داده قائم ديواري لبة نردباني را بهمطابق شكل زير  - 85

30 است؟ متر چندارتفاع ديوار  ،بسازد

1( 10 

2 (12   

3 (10 3 

4 (5   

چقدر است؟ BCطول ضلع  ،مثلث مقابل در - 86

1( 15   

2 (15 2 

3 (30 2 

4 (20 3 

محل انجام محاسبات
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14: ةصفحاختصاصي  پاية دهم تجربيآذر 16 زمونآ -) 3پروژة (

sinدر شكل زير حاصل  - 87 A 22 sin)كدام است؟ تقريباً  1 / )65 0 9

1( /2 1

2 (/1 38

3 (/1 19

4 (/1 28

كدام است؟ به سينوس زاوية   ةنسبت تانژانت زاويدر شكل زير،  - 88

1( 1
4

2 (1
3

3 (4 

4 (3 

18خورده در شش ضلعي منتظم زير برابر ر اگر مساحت بخش هاشو - 89 م است؟كدا OHباشد، طول ارتفاع  3

1( 3 

2 (3 3 

3 (3

4 (2 3 

cosروي دايرة مثلثاتي و  Pدرشكل زير، نقطة  - 90   3
tanاست، 2 cot   كدام است؟

1( 4 3 

2 (4 3 

3 (4 3
3

4 (
4 3

3 

محل انجام محاسبات
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15: ةصفحاختصاصي پاية دهم تجربيآذر 16زمون آ -) 3پروژة (

شود. ليتر بر ساعت خارج مي 54 ثابت كنيم. آب از اين سوراخ با آهنگ سوراخي در ته يك مخزن آب ايجاد مي - 91
 مكعب بر ثانيه است؟متر آب از اين سوراخ، چند سانتي آهنگ خروج

1( 15   2 (/1 5   3 (/194 4   4 (/19 44
از ترتيـب  ) به همراه خطاي آن، به2) و (1هاي ( كش گيري توسط هر يك از خط اندازه ةنتيجهاي زير،  با توجه به شكل - 92

در كدام گزينه آمده است؟ راست به چپ
1( / cm / cm , / cm cm 46 4 0 5 4 2 1
2 (46 4 0 5 4 2 0 5/ mm / mm , / cm / cm 

3 (/ mm / mm , / cm cm 46 4 0 5 4 3 1
4 (/ mm / mm , / cm / cm 46 4 0 50 4 30 0 5

/شعاع مدار زمين به دور خورشيد ميانگين  - 93 m 111 5 kgو جرم زمين  10 246 تخمين مرتبة بزرگي .باشد مي 10
كدام است؟ اي شكل، در مداري دايره چرخش به دور خورشيد در حينحسب ژول  بركرة زمين انرژي جنبشي 

1( 1010   2 (1510   3 (2510   4 (3510 
25/مدرج  ةدرون يك استوان - 94 درون ،تر اسـت  كه چگالي آن از آب كم را آب وجود دارد. يك جسمليتر  ميلي 5

19/گيرد. اگر جرم اين جسم  حجم آن در زير آب قرار مي درصد25طوري كه  اندازيم به  اين استوانه مي گرم 8
32/باشد و آب درون استوانه تا خط  gليتر باال بيايد، چگالي اين جسم بر حسب  ميلي 1

L
كدام است؟ 

1( 750   2 (1500   3 (/0 75   4 (/1 5

A ،5كه چگالي فلز  Bو  Aآلياژي از دو فلز  - 95
اگر چگـالي .ساخته شده است ،باشد مي Bبرابر چگالي فلز 3

4آلياژ حاصل 
(دردر آلياژ كدام است؟  Bبه جرم فلز Aصورت نسبت جرم فلز  باشد، در اين Aچگالي فلز 5

).گيرد تغيير حجمي صورت نمي Bو  Aحين آلياژ شدن دو فلز 
1( 5

32 (3
53 (5

44 (4
5

كند. در كدام جا مي جابه مشخص هاي هتجطي  را يكسان در سه حالت جسم Fنيروي  هاي زير  مطابق شكل - 96
ترين مقدار را دارد؟ ، كمF نيروي توسط روي جسم ار انجام شدهكحالت 

1( 1( )2 (2( )

3 (3( .) جرم جسم بايد مشخص باشد4(

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  د:خود را بنويسي 10گذاري چند از  ، هدف)1فيزيك (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

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

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

خود را افزايش دهيد.  10از  اي فقط در يك يا دو درس، چند سعي كنيد در هر آزمون برنامه

عادي - ) 1فيزيك (

محل انجام محاسبات

دقيقه 35
  
، انرژيگيري/ كار فيزيك و اندازه

و توان
تا پايان كار و 2و فصل  1فصل 

انرژي پتانسيل
44تا  1هاي  صفحه
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16: ةصفحاختصاصي  پاية دهم تجربيآذر 16زمون آ -) 3پروژة (

mدرصد كاهش و تندي آن  20مي جس جرم اگر - 97
s

درصد افـزايش 25افزايش پيدا كند، انرژي جنبشي آن  10

است؟بوده جسم چند متر بر ثانيه  ةيابد. تندي اولي مي

1( 10   2 (20   3 (30   4 (40   

1/ اش تا زمين برابر كه ارتفاع شانهشخصي  ،مطابق شكل زير - 98 متر كه 2جسمي را با طنابي به طول است، متر  8

بـه ازايوصـل كنـيم    Bحال اگر طناب را به نقطـة   كشد، روي سطح افقي مي ،شده است بسته Aبه نقطة 

؟جايي يكسان، اندازة نيرو را چگونه بايد تغيير دهيم تا اندازة كار انجام شده طي دو حالت يكسان شود جابه

درصد افزايش دهيم. 25 )1

درصد كاهش دهيم. 25) 2

درصد افزايش دهيم. 33) 3

درصد كاهش دهيم. 33) 4

mاولية گرم با تندي  200جسمي به جرم  - 99
s

mشـود و بـا تنـدي     طرف ديواري پرتاب مي به 20
s

بـه ديـوار 15

، چند ژول است؟برخورد به ديوارت تا لحظة از شروع حرككار كل انجام شده روي جسم  .كند برخورد مي

1( /17 5   2 (/17 5   3 (/2 5   4 (/2 5

.رها مي شود Aاز نقطة  m4قطر اي به  كره از حال سكون درون نيم kg4، جسمي به جرم زير مطابق شكل - 100

B ،mجسم در نقطة  تندياگر 
s

ول اسـت؟چنـد ژ  Bتـا   Aباشد، كار نيروي اصـطكاك روي جسـم از    5

m(g )
s

 210

1( 60 

2 (30 

3 (60 

4 (30 

 

قيراط اسـت. 6/48اين الماس تقريباً ها در معدني در كشور هند كشف شد. جرم  الماس سانسي در زمان مغول - 101

گرم است.) ميلي 200 معادل گرم و هر قيراط 86/4 معادل جرم اين الماس چند مثقال است؟ (هر مثقال

1 (72/9   2 ( 2  3( 1  4( 86/4  

دسـت آورده اسـت. بـا گيري نموده و اعداد زير را برحسب گـرم بـه   آموزي جرم يك جسم را ده بار اندازه دانش - 102

 گيري، جرم اين جسم چند گرم است؟ طاي اندازهكمترين خ

0/318 , 0/348 , 0/321 , 5/318 , 0/322 , 5/304 , 5/321 , 5/319 , 0/318 , 5/321

1( 25/321   2 ( 3/321  3( 0/320  4( 2/321  

سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.پاسخ دادن به اين -آزمون شاهد(گواه)

محل انجام محاسبات
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17: حةصفاختصاصي پاية دهم تجربيآذر 16زمون آ -) 3پروژة (

400تهـران   هـاي  رو پياده كل فرش كند. اگر طول روهاي تهران را سنگ شهرداري تهران در نظر دارد كه پياده - 103

تعـداد  بزرگـي  ةتخمـين مرتبـ   ،نظـر بگيـريم  متـر در   3روي اسـتاندارد را   كيلومتر باشد و عرض يـك پيـاده  

(موزاييك را مربعي و ابعاد آن؟ كدام است هاي تهران روي كل پياده فرش براي سنگ هاي مورد استفاده موزاييك

)را  cm cm)40 )در نظر بگيريد. 40

1( 310  2( 510  3( 710  4( 910  

/gآن  فلز گرم و چگالي 1080جرم آن  ،متر سانتي 5فلزي  ةشعاع يك كر - 104
cm32 است. درون اين كـره يـك 7

)دهد؟  حجم كره را تشكيل مي حفره وجود دارد. حجم اين حفره چند درصد )  3

1( 10  2( 15  3( 20  4( 25  

كه ميزان طال و نقره را در اين گرم داريم كه از طال و نقره ساخته شده است. براي آن 50به جرم  توپر تزئينيشيء يك  - 105

متـر مكعـب آب از ظـرف بيـرون سـانتي  4اين كـار   ةبريم. در نتيج ر آبي فرو ميشيء تخمين بزنيم آن را در ظرف پ

/gريزد. در صورتي كه چگالي طال و نقره به ترتيب مي
cm319 /gو  2

cm310  توانيم نتيجه بگيريم كه: باشد، مي 5

طال و بقيه نقره است.  اين شيء حجم درصد 4 در حدود )1

آن طالست. حجم درصد 50اين شيء نقره و  حجم درصد 50 )2

اين شيء طال است. حجم درصد 50بيش از  )3

اين شيء نقره است. حجم درصد 50بيش از  )4

kmاتومبيلي با تندي - 106 / h90 در حال حركت است. تندي اتومبيل تقريباً چند متر بر ثانيه افزايش يابد، تا انرژي

)برابر شود؟ 2جنبشي آن  / )2 1 4

1( 10  2( 25  3( 35  4( 50  

F، نيروي ثابت xoy ةمطابق شكل زير، در صفح - 107 N d ةانـداز   را به  كند و آن به جسمي اثر مي 10 m 20

Fكند. كار نيروي جا مي جابه
  ؟ل استجايي چند ژو طي اين جابهروي جسم

1( 200  

2( 100 2  

3( 100  

4( 100 3  

محل انجام محاسبات
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18: ةصفحاختصاصي  پاية دهم تجربيآذر 16زمون آ -) 3پروژة (

m235 ةانـداز  اي پر از هيزم را در راستاي يك زمين هموار بـه  مطابق شكل زير كشاورزي توسط تراكتور، سورتمه - 108

/رتمه و بار آن وزن سو .كند جا مي جابه N 41 47 Fاست. تراكتور نيروي ثابت  10 N  3
1 4 2 ةرا در زاوي 10

  kfنيروي اصـطكاك جنبشـي    كند و باالي افق به سورتمه وارد مي 045 / N  33 4 خـالف جهـت در 10

كدام است؟ جايي در اين جابه شود. كار كل انجام شده روي سورتمه وارد مي ييجا در اين جابه حركت به سورتمه

1( J141000  

2( J940000  

3( J141000  

4( J940000  

mبا تندي  kg8جسمي به جرم  - 109
s

كند. چه نيرويي بر حسـب نيوتـون و در كـدام روي خط راست حركت مي 10

؟ژول برسد 1200متر انرژي جنبشي آن به  8جهت بايد در راستاي حركت به آن وارد شود، تا پس از طي مسافت 

و در جهت حركت 50 )2 و در جهت حركت 100 )1
حركت خالف جهتو در  100 )4  و در خالف جهت حركت 50 )3

mاي با تندي  مطابق شكل، گلوله - 110
s

متوقـف B ةكند و در نقط برخورد مي با جرم ناچيز به فنر A ةدر نقط 5

شـد، تنـدي گلولـه درشود. اگر بزرگي نيروي اصطكاك بين جسم و سطح افقي نصف بزرگي وزن گلولـه با  مي

m(gگذرد، چند متر بر ثانيه است؟ مي A ةاي كه از نقط برگشت، در لحظه )
s

 210

1( 29

2( 21

3( 27

4( 23

»فرعي ـ برداري«و » اي فرعي ـ نرده«، »اي اصلي ـ نرده«هاي  هايي با ويژگي ترتيب، شامل كميت كدام گزينه به   - 111

 باشند؟ يم SIدر 

جايي، انرژي جنبشي، شتاب جابه )1

جايي جابه ) جريان الكتريكي، نيرو،2

) جرم، تندي، مسافت3

) مسافت، تندي، سرعت4

شود. ليتر بر ساعت خارج مي 54 ثابت كنيم. آب از اين سوراخ با آهنگ سوراخي در ته يك مخزن آب ايجاد مي - 112

 مترمكعب بر ثانيه است؟ آهنگ خروج آب از اين سوراخ، چند سانتي

1( 15   2 (/1 5   3 (/194 4   4 (/19 44

دقيقه 35موازي - ) 1فيزيك (

گيري/ كار، انرژي و فيزيك و اندازه
توان

تا پايان كار 2و فصل  1فصل 
نيروي ثابت

34تا  1هاي  صفحه

محل انجام محاسبات

مةبرنا از هاآن مدرسة برنامة كه استي آموزاندانش مخصوص هاسوال نيا به دادن پاسخ: توجه
 .اندنداده پاسخيعادتسواالبهواستترعقبكانون
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19: حةصفاختصاصي پاية دهم تجربيآذر 16زمون آ -) 3پروژة (

از ترتيـب  ) به همراه خطاي آن، به2) و (1هاي ( كش گيري توسط هر يك از خط اندازه ةنتيجهاي زير،  با توجه به شكل - 113

در كدام گزينه آمده است؟ راست به چپ

1( / cm / cm , / cm cm 46 4 0 5 4 2 1

2 (46 4 0 5 4 2 0 5/ mm / mm , / cm / cm 

3 (/ mm / mm , / cm cm 46 4 0 5 4 3 1

4 (/ mm / mm , / cm / cm 46 4 0 50 4 30 0 5

/ميانگين شعاع مدار زمين به دور خورشيد  - 114 m 111 5 kgو جرم زمين  10 246 باشد. تخمين مرتبة بزرگي مي 10

اي شكل، كدام است؟ ش به دور خورشيد در مداري دايرهانرژي جنبشي كرة زمين بر حسب ژول در حين چرخ

1( 1010   2 (1510   3 (2510   4 (3510 

A ،5چگالي فلز كه  Bو  Aآلياژي از دو فلز  - 115
ساخته شده است. اگر چگـالي باشد، مي Bبرابر چگالي فلز 3

4آلياژ حاصل 
در آلياژ كدام است؟ (در Bبه جرم فلز Aصورت نسبت جرم فلز  باشد، در اين Aچگالي فلز 5

گيرد) تغيير حجمي صورت نمي Bو  Aحين آلياژ شدن دو فلز 

1( 5
3   2 (3

5   3 (5
4   4 (4

5

كند. در كدام جا مي مشخص جابه هاي هتجدر سه حالت جسم يكسان را طي  Fهاي زير نيروي   مطابق شكل - 116

ترين مقدار را دارد؟ ، كمFحالت كار انجام شده روي جسم توسط نيروي 

1( 1( )2 (2( )

3 (3( ) جرم جسم بايد مشخص باشد.4(

kmكيلوگرم كه تندي آن  5انرژي جنبشي جسمي به جرم  - 117
h

شد، چند ژول است؟با مي 72

1( 100   2 (1000   3 (1296   4 (12960 

دهد؟ را نشان ميزير اجسام   بين انرژي جنبشي درستي ةكدام گزينه مقايس - 118

1( K K K 2 1 32 (K K K 3 1 2

3 (K K K 1 3 24 (K K K 3 2 1

محل انجام محاسبات
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رويكل انجام شـده   اند. كار به جسمي يك كيلوگرمي كه در ابتدا ساكن است، وارد شده ها  در شكل زير نيرو - 119
(از اصـطكاك سـطحچنـد ژول اسـت؟    ،ه سـمت راسـت  و ب متري در راستاي افقي 10 جايي  در جابه جسم
Fنظر كنيد صرف N , F N , F N , F F N    5 4 3 2 115 30 20 10(
1( 850 
2 (250 
3 (200 
4 (100 

1/برابر اش تا زمين  مطابق شكل زير، شخصي كه ارتفاع شانه - 120 متر كه 2جسمي را با طنابي به طول  است، متر 8
وصـل كنـيم بـه ازاي Bكشد، حال اگر طناب را به نقطـة   بسته شده است، روي سطح افقي مي Aبه نقطة 

يير دهيم تا اندازة كار انجام شده طي دو حالت يكسان شود؟جايي يكسان، اندازة نيرو را چگونه بايد تغ جابه
درصد افزايش دهيم. 25 )1

درصد كاهش دهيم. 25) 2

درصد افزايش دهيم. 33) 3

درصد كاهش دهيم. 33) 4

قيراط است. 6/48ها در معدني در كشور هند كشف شد. جرم اين الماس تقريباً  در زمان مغول ،الماس سانسي - 121

گرم است.) ميلي 200 معادل گرم و هر قيراط 86/4 معادل جرم اين الماس چند مثقال است؟ (هر مثقال

1 (72/9   2 ( 2  3( 1  4( 86/4  

مساحت مربعي است كه . . .  مربع،يك ميكرومتر - 122

متر است. طول هر ضلع آن يك ميلي )2  تر از يك مترمربع است.  بار كوچك 610مساحت آن  )1

تر از يك مترمربع است. بار كوچك 910مساحتش  )4  طول هر ضلع آن يك ميكرومتر است.  )3

دسـت آورده اسـت. بـا گيري نموده و اعداد زير را برحسب گرم بـه  ك جسم را ده بار اندازهآموزي جرم ي دانش  - 123

 گيري، جرم اين جسم چند گرم است؟ كمترين خطاي اندازه

0/318 , 0/348 , 0/321 , 5/318 , 0/322 , 5/304 , 5/321 , 5/319 , 0/318 , 5/321

1( 25/321   2 ( 3/321  3( 0/320  4( 2/321    

400هـاي تهـران    رو فرش كند. اگر طول كل پياده روهاي تهران را سنگ ي تهران در نظر دارد كه پيادهشهردار - 124

تعـداد  بزرگـي  ةتخمـين مرتبـ   ،نظـر بگيـريم  متـر در   3روي اسـتاندارد را   كيلومتر باشد و عرض يـك پيـاده  

اييك را مربعي و ابعاد آن(موز؟ هاي تهران كدام است روي فرش كل پياده براي سنگ هاي مورد استفاده موزاييك

)را  cm cm)40 در نظر بگيريد.) 40

1( 310  2( 510  3( 710  4( 910  

سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.پاسخ دادن به اين -آزمون شاهد(گواه)

محل انجام محاسبات
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برابر جرم 4/2ة آلومينيمي ر مسي است. اگر جرم گلولتوپ ةنيمي دو برابر قطر يك گلولر آلوميتوپ ةقطر يك گلول - 125

ومينيم چند برابر چگالي مس است؟مسي باشد، چگالي آل گلولة
1( 1/0  2( 2/0  3( 3/0  4( 4/0  

و نقره را در اين كه ميزان طال گرم داريم كه از طال و نقره ساخته شده است. براي آن 50به جرم  تزئيني توپرشيء يك  - 126

متـر مكعـب آب از ظـرف بيـرون سـانتي  4اين كـار   ةبريم. در نتيج ر آبي فرو ميشيء تخمين بزنيم آن را در ظرف پ

/gريزد. در صورتي كه چگالي طال و نقره به ترتيب مي
cm319 /gو  2

cm310  توانيم نتيجه بگيريم كه: باشد، مي 5

طال و بقيه نقره است.  اين شيء حجم درصد 4 در حدود )1

آن طالست. حجم درصد 50اين شيء نقره و  حجم درصد 50 )2

اين شيء طال است. حجم درصد 50بيش از  )3

اين شيء نقره است. حجم درصد 50بيش از  )4

از مسيري كه  ودرو در دو نقطهتندي خ زير، كيلوگرم است. مطابق شكل 800اش  ه جرم خودرويي به همراه رانند - 127

روي آن در حال حركت است نشان داده شده است. تغييرات انرژي جنبشي خودرو بر حسب كيلوژول بين اين

؟دو نقطه كدام است

1( 400     

2( 400000    

3( 200  

4( 200000  

kmاتومبيلي با تندي - 128 / h90 باً چند متر بر ثانيه افزايش يابد، تا انرژيدر حال حركت است. تندي اتومبيل تقري

)برابر شود؟ 2جنبشي آن  / )2 1 4

1( 10  2( 25  3( 35  4( 50  

انجـامكـار   .كنيم وارد مي بر جسم سطح در راستاين نيرو ونيوت 40 ،افقي ياي روي سطح براي كشيدن جعبه - 129

؟م چند ژول استجايي جس متر جابه سانتي 80 شده توسط اين نيرو در

1( 32  2( 50  3( 320  4( 500  

m235انـدازة   اي پر از هيزم را در راستاي يك زمين هموار بـه  مطابق شكل زير كشاورزي توسط تراكتور، سورتمه - 130

/كند. وزن سورتمه و بار آن  جا مي جابه N 41 47 Fاست. تراكتور نيروي ثابت  10 N  3
1 4 2 را در زاوية 10

  kfكند و نيروي اصـطكاك جنبشـي    باالي افق به سورتمه وارد مي 045 / N  33 4 خـالف جهـت در 10

؟جايي كدام است در اين جابه شود. كار كل انجام شده روي سورتمه جايي وارد مي حركت به سورتمه در اين جابه
1( J141000  
2( J940000  
3( J141000  

4( J940000

kmv
h

1 72 kmv
h

2 108 
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 پردازند. رشح .............. مي، به تغدد ..............  هاي موجود در ناحية ، .............. ياختهمعده انساندر  - 131
ـ عامل داخلي معده  يبااليبرخي ـ ) 2    اسيد  كلريدريكـ عمقي ـ  اغلب) 1
ليپاز  برخي ـ عمقي ـ آنزيم) 4    پپسينوژني ـ اليباـ  اغلب) 3

.............. قطعاًاست،  ..............كه داراي  در بدن انسان ..............بافت  هر نوع - 132
اخته در ساختار خود است.واجد تنها يك نوع ي -هاي كالژن رشته -پيوندي) 1
 ، توانايي جذب مواد را ندارد.گوارش در لوله -هاي متنوع چنداليه ياخته با شكل -) پوششي2
 هاي پروتئيني است. داراي انواع رشته -هاي همان بافت اي توسط ياخته توانايي ساخت ماده زمينه -) پيوندي3
كند. اي خود ذخيره مي هسته هاي تك ياختهاطالعات الزم براي رشد و نمو را در  - بر ميزان وزن بدن تاثير - اصلي) 4

 كند؟ زير را به درستي تكميل مي عبارتچند مورد،  - 133
»شود. ..............تواند  مياي بود كه  سرشار از ماده هاي اوليه، مورد استفاده انسان سوخت«

ارش گروهي از جانوران، آبكافتدرون لولة گو -الف
كار برده به ،هاي زيستي جهت توليد سوخت -ب
يههاي برخي جانوران، تجز متوسط آنزي  -ج

صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1
است؟ نادرست كدام گزينهدر ارتباط با دستگاه تنفس انسان  - 134

.داراي انشعاب هستند ها نايژه همانند ها ) نايژك1
اي جزيي از كيسة حبابكي است. هر حبابك روي نايژك مبادله) 2
دار است. هاي مژك اي داراي ياخته ژك مبادلهناي نايژك انتهايي همانند) 3
شود. مي تنظيمها  توسط نايژك ورودي يا خروجيهواي   مقدار، تنفس) هنگام 4

خون است. ..............شود، بيش از  خون حمل مي ..............مقدار در انسان،  - 135
 برابر مقدار اكسيژن محلول در پالسماي سه -اكسيد محلولي كه در پالسماي ديكربن ) 1
متصل به هموگلوبين دراكسيد  ديكربن سه برابر مقدار  -ماياكسيژن محلولي كه در پالس) 2
محلول در پالسماياكسيد  ديكربن برابر مقدار  يازده -صورت بيكربنات در اكسيدي كه به كربن دي) 3
هاي اكسيد قابل حمل توسط هموگلوبين چهار برابر مقدار كربن دي -هاي ) اكسيژني كه توسط هموگلوبين4

..............ياختة نوع اول  ..............ياختة نوع دوم  نسان،هاي ا در حبابك - 136
 ) همانند ـ با اليه غضروفي در تماس است.1
شود. ي اليه نازك آب ميحبرخالف ـ سبب كاهش نيروي كشش سط) 2
 هاست. هاي بافت پوششي ديوارة مويرگ همانند ـ از نظر ظاهري شبيه ياخته) 3
كند. اند، نابود مي دار گريخته و ذرات گردوغبار را كه از مخاط مژكها  برخالف ـ باكتري) 4

هاي اصلي عملكردي دستگاه تنفس انسان است؟ چند مورد زير از وظايف بخش - 137
گرم و مرطوب كردن هواي دمي -ب               ها و ميكروب گردوغبارسازي هوا از ذرات  پاك -الف
اكسيد كربن با خون  تبادل اكسيژن و دي -د                        ه تنفسي هدايت هوا به بيرون از دستگا -ج

1( 1  2( 2  3( 3  4 (4  
 كند؟ ميتكميل  درستيكدام گزينه جملة زير را به  - 138

»مؤثر است. .............. محلي قرار دارد كه در .............. ، محل.............. در لولة گوارش«
هاي غذايي از ـ گوارش ميكروبي توده ده شده در معده، قبليعغذاي دوباره بلگاو ـ آبگيري ) 1
 گيري غذا هاي گوارشي جانور، بعد از ـ آب ) گاو ـ ترشح آنزيم2
غذا ذخيرة ـ از اي، قبل   ياخته ملخ ـ تكميل گوارش برون) 3
تر غذا خرد كردن بيش -از بعد، ذخيره غذا) ملخ ـ 4

.............. ،شود بررسي مي گانهطور جدا هاجزاي سامانه ب در آن نگرشي كه اده ازشناسان، با استف زيست - 139
توانند توضيح دهند. سامانة مركب و پيچيده را ميهاي  ها شد، ويژگي صصان رشتهختد نگرشي كه منجر به همكاري بين مهمانن) 1
كنند. تر مشاهده مي صويري بزرگها را در ت كشف و آنرا ها  ي درهم آميختة درون سامانهها ارتباط) 2
د.كنن را شناسايي مييك موجود زنده  مل زنده و غيرزنده بر روي حياتتأثير عوا) 3
كنند. مياي  ارتباط بين اجزاي سازندة سامانه توجه ويژه  به) 4

..............دارند، همه موادي كه در گوارش نهايي كيموس نقش  - 140
شوند. مي وليدت ،اي اندكي فضاي بين ياخته باهايي  توسط ياخته )2  انجام دهند. را ت آنزيمي خود، واكنش آبكافت توانند با خاصي مي) 1
شوند. ) درون روده باريك فعال مي4                                      شوند. در غدد لوله گوارش ساخته مي) 3

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف

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

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

دقيقه 20عادي )1( شناسي زيست

شناسي، ديروز، امروز و زيست
گوارش و جذب مواد/ فردا/

تبادالت گازي
تا 3و فصل  2، فصل 1فصل

پايان ساز و كار دستگاه تنفس
در انسان

45تا  1هاي  صفحه
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است؟ نادرستكدام گزينه  - 141
باشد. ژن  اند نتيجة مهندسيتو مي، هاي گياهي بيماري بهمقاومت  بهبودهمانند گياهان ت افزايش كيفيت محصوال) 1
ي گياه را بكاهد.اه بيماريايجاد تواند شانس  ميكروبي خاك همانند مهندسي ژن، مي ةديچيپهاي  اجتماع) 2
رند.روغني، در توليد گازوئيل زيستي نقش دا هاي غير هاي روغني همانند دانه هدان) 3
 هاي زيستي موثر است. ) مهندسي ژن در توليد سوخت4

شود. مي ..............با اثر بر .............. سبب  ،شود مي توليد ..............غدد سالم، هورموني كه توسط  انساندر يك  - 142
هاي بافت پوششي افزايش ميزان ترشحات ياخته -پانكراس -دههازدو) 1
 ها افزايش ترشحات آن -هاي غدد معده بزرگترين ياخته -ور از پيلور معدهد) 2
شدن دوازدهه قليايي -ترشحات غيرآنزيمي پانكراس -) بخش انتهايي روده باريك3
گوارشي معده  سبب افزايش توليد هر آنزيم -هاي اصلي غدد معده ياخته -) معده در مجاورت پيلور4

، صحيح است؟در يك انسان سالم پيدهاي موجود در مواد غذاييلي گوارشآغازگر  دربارة هر آنزيمكدام گزينه  - 143
دهد. هاي پروتئيني كالژن، رخ مي هايي با توانايي ساخت رشته ) توليد آن توسط ياخته1
 شود كه در زير معده و موازي با آن قرار دارد. اي توليد مي ) توسط غده2
 د.قش داررين ليپيدهاي رژيم غذايي نت ) در تجزية كامل فراوان3
 د.شو اسيدي آزاد مي pH) به صورت فعال به محيطي با 4

اند؟ هايي است كه سطح داخلي بخش ابتدايي ناي را در انسان پوشانده چند مورد ويژگي ياخته - 144
دهد. يانجام م يكسانيجانداران كار  ةدر همداراي مولكولي هستند كه  -الف
 .گرفته استدر نزديكي قاعده ياخته قرار  ها هسته آن -ب
 ند.باش اندازه تعدادي مژك غيرهمداراي توانند  مي -ج
صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

صحيح است؟هر نوع پروتئين ترشحي موجود در بزاق كدام گزينه درباره  - 145
د.وش هاي پروتئيني و گليكوپروتئيني توليد مي رشته اي از هاي مستقر بر روي شبكه ياخته توسط) 1
كند. يي حفظ ميايميش بيآس ايحاصل از تماس غذا  يدگيخراش ارش را ازگو ةلول ةواريد) 2
هاي گوارشي الزم است. كند كه براي فعاليت بهتر آنزيم ي را فراهم ميشرايط) 3
تواند مؤثر باشد. ) در گوارش مواد غذايي درون دهان مي4

 ..............شود،  جذب مي..... .........در روده باريك يك فرد، هر ماده شيميايي كه به كمك فرايند  - 146
گيرد. ياخته در تماس قرار مي پرز روده باريك، با محتويات ميانهاي داراي ريز بالفاصله پس از ورود به ياخته -بري درون) 1
شود. هاي داراي ريزپرز روده باريك، به شكل كيلوميكرون وارد مويرگ لنفي مي پس از ورود به ياخته -) انتشار2
 شود. اي روده مي ، وارد فضاي بين ياختهATPدر جهت شيب غلظت خود و بدون صرف  -هم انتقالي) 3
نقشي در جذب آن ندارد. ول در كيسه صفرارسوب تركيبات صفرا مانند كلستر -) انتقال فعال4

 ؟زير استعبارت  مشابه ،درستي يا نادرستي كدام گزينه از لحاظ - 147
»دهد. مي مدهد، در همه جانداران كار يكساني را انجا انداران را نشان ميهاي ج دنا كه يكي از شباهت«
است. زيادتعداد جانداران ناشناخته، بسيار  شناسان معتقدند زيست) 1
 اند. گذاري شده ها نام تر آن ها جاندار شناسايي شده، بيش ) تاكنون از ميليون2
 نباشد. ي حياتياخته واحد ساختار و عملاند،  ) ممكن است در جانداراني كه شناسايي نشده3
هاي مشترك افراد يك گونه هستند. از مشاهده تنوع زيستي، در پي يافتن ويژگي پيش شناسان ) زيست4

؟است صحيح در ارتباط با تركيبي كه پس از ورود به دوازدهه در دفع كلسترول اضافه نقش دارد، كدام گزينه - 148
 شود. ذخيره ميجا  همان ) در كيسه صفرا ساخته و1
ها به محيط داخلي نقش دارد. ها و ورود آن چربي در گوارش )2
 رشي الزم براي گوارش شيميايي انواع مواد را دارد.اهاي گو ) آنزيم3
شود. ، به دوازدهه وارد ميدهعملوزالبا  مجراي مستقل يا مشترك) پس از ساخته شدن، از طريق 4

؟رود نميسلياك از بين در بيمار مبتال به چند مورد  - 149
كنندة مادة مخاطي هاي ترشح ياخته -الف
مخاط روده باريكبافت پيوندي زير -ب
پرزريزداراي هاي پوششي  ياخته -ج
صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

است؟ نادرست، داده شده در شكل مقابل نشان جانور بارهدرنه گزيكدام  - 150
 كند. مي جذب طح بدنس مواد مغذي مورد نياز خود را از) 1
 كند. فظ خود را ح پيكر ايستايي همد توان مي) 2
هاي گوارشي دارد. اي براي فعاليت آنزيم ) درون بدن خود، جايگاه ويژه3
دهد. ) بخشي از انرژي موجود در مواد غذايي را به صورت گرما از دست مي4
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 پردازند. .............. غدد، به ترشح .............. مي  هاي موجود در ناحية .... ياختهدر معده انسان، .......... - 151
ـ عامل داخلي معده  ) برخي ـ بااليي2    اسيد  ) اغلب ـ عمقي ـ كلريدريك1
ليپاز ) برخي ـ عمقي ـ آنزيم 4    پپسينوژن) اغلب ـ بااليي ـ 3

.............. قطعاًاست،  ..............كه داراي  .............. در بدن انسانبافت  هر نوع - 152
واجد تنها يك نوع ياخته در ساختار خود است. -هاي كالژن رشته -پيوندي) 1
 توانايي جذب مواد را ندارد. در لوله گوارش، -هاي متنوع چنداليه ياخته با شكل -) پوششي2
 هاي پروتئيني است. داراي انواع رشته -ي همان بافتها اي توسط ياخته توانايي ساخت ماده زمينه -) پيوندي3
كند. اي خود ذخيره مي هسته هاي تك ياختهاطالعات الزم براي رشد و نمو را در  - تاثير بر ميزان وزن بدن - ) اصلي4

.............. تواند نميفرستد،  اندامي كه خون سياهرگي خود را به كبد مي - 153
مواد غذايي به محيط داخلي بدن بپردازد. ارد كردنوبه ) 1
معده شود.  شيرة pHبا ترشح نوعي هورمون باعث كاهش ) 2
خود را مستقيما وارد سياهرگ فوق كبدي كند.  رگسياه) مواد غذايي درون 3
ها بپردازد. هاي خود، به گوارش كربوهيدرات ياخته سطحهاي  ) به كمك آنزيم4

 كند؟ زير را به درستي تكميل مي عبارتچند مورد،  - 154
»تواند .............. شود. اي بود كه مي هاي اوليه، سرشار از ماده مورد استفاده انسان سوخت«

ارش گروهي از جانوران، آبكافتدرون لولة گو -الف
كار برده به ،هاي زيستي جهت توليد سوخت -ب
يههاي برخي جانوران، تجز توسط آنزيم  -ج

) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1
.............. قطعاً.............. هر جانداري كه  - 155

.خود دارد يها اندامچند نوع بافت مختلف در  -در تشكيل اجتماع زيستي نقش دارد) 1
 هاي خود است. همه ياختهدر هسته داراي  -كند ميسازگان زندگي  ر در يك بومهاي ديگ ) با جانداران گونه2
كند. ميشده در دنا، الگوي نمو خود را تنظيم  با اطالعات ذخيره -دارد را در حد ثابتي نگه ميخود خلي حيط دام) 3
كند. ميتبديل  ATPانرژي دريافت شده از غذا را به  همة  -آورد بيش شبيه خود را به وجود مي ) موجوداتي كم و4

در صـورت اسـتفاده ازاز راست به چپ ترتيب  به ،مرغ بدون پوسته آهكي باشد نشانگر يك تخم A، اگر حرفيرزبا توجه به طراحي آزمايش  - 156
است............... ده پديده دهن شود كه نشان مي ..............و  ..............مرغ  ، تخمBدر محيط مشخص شده با حرفغليظ مقطر و محلول نمك  آب

 گيدمتورم ـ چروكيده ـ گذرن) 2  انتقال فعالچروكيده ـ متورم ـ ) 1
شده انتشار تسهيلمتورم ـ چروكيده ـ ) 4  چروكيده ـ متورم ـ گذرندگي) 3

..............قطعاً .............. از لولة گوارش انسان كه  هر بخشدر  - 157
شود. خوردگي مشاهده مي چين -نقش دارند كربناتيو ب نيمخاط در ترشح موس ةالي تك يپوشش يها اختهي) 1
شوند. صاف ايجاد مي ماهيچهتوسط فقط حركات كرمي  -ايي در ابتدا و انتها حضور دارنده بنداره) 2
شود. يافت نمي اي ماهيچه  ياختهدر الية مخاطي،  -رديگ يصورت م موسيك ييگوارش نها) 3
گردد. با ايجاد هر حركت كرمي، بندارة انتهايي باز مي -اي حضور دارد يچه) سه الية ماه4

 كند؟ ميتكميل  درستيكدام گزينه جملة زير را به  - 158
»در لولة گوارش ..............، محل .............. محلي قرار دارد كه در .............. مؤثر است.«
هاي غذايي از ـ گوارش ميكروبي توده در معده، قبلده شده ) گاو ـ آبگيري غذاي دوباره بلعي1
 گيري غذا هاي گوارشي جانور، بعد از ـ آب ) گاو ـ ترشح آنزيم2
ذخيرة غذا ـ از اي، قبل   ياخته ) ملخ ـ تكميل گوارش برون3
تر غذا خرد كردن بيش -) ملخ ـ ذخيره غذا، بعد از4

شود، .............. طور جداگانه بررسي مي جزاي سامانه بهشناسان، با استفاده از نگرشي كه در آن ا زيست - 159
توانند توضيح دهند. سامانة مركب و پيچيده را ميهاي  ها شد، ويژگي ) همانند نگرشي كه منجر به همكاري بين متخصصان رشته1
كنند. تر مشاهده مي ها را در تصويري بزرگ كشف و آنها را  ي درهم آميختة درون سامانهها ) ارتباط2
د.كنن را شناسايي مييك موجود زنده  مل زنده و غيرزنده بر روي حيات) تأثير عوا3
كنند. مياي  ارتباط بين اجزاي سازندة سامانه توجه ويژه  ) به4

دارند، ..............همه موادي كه در گوارش نهايي كيموس نقش  - 160
شوند. مي وليدت ،اي اندكي هايي با فضاي بين ياخته ) توسط ياخته2  افت را انجام دهند. توانند با خاصيت آنزيمي خود، واكنش آبك ) مي1
شوند. ) درون روده باريك فعال مي4                                      شوند. ) در غدد لوله گوارش ساخته مي3

دقيقه 20موازي  –) 1شناسي ( زيست

شناسي، ديروز، امروز و زيست
فردا/گوارش و جذب مواد

2و  فصل  1فصل
38تا  1هاي  صفحه

كانون برنامة از هاآن مدرسة برنامة كه استي آموزاندانش صمخصو هاسوال نيا به دادن پاسخ: توجه
.اندنداده پاسخيعادتسواالبهواستترعقب
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شود. .......... سبب .............. ميشود، با اثر بر .... مي توليد ..............غدد در يك انسان سالم، هورموني كه توسط  - 161
هاي بافت پوششي افزايش ميزان ترشحات ياخته -پانكراس -ازدهه) دو1
 ها افزايش ترشحات آن -هاي غدد معده بزرگترين ياخته -معده دور از پيلور) 2
شدن دوازدهه قليايي -ترشحات غيرآنزيمي پانكراس -) بخش انتهايي روده باريك3
گوارشي معده  سبب افزايش توليد هر آنزيم -هاي اصلي غدد معده ياخته -مجاورت پيلور) معده در 4

در يك انسان سالم، صحيح است؟ كدام گزينه دربارة هر آنزيم آغازگر گوارش ليپيدهاي موجود در مواد غذايي - 162
دهد. هاي پروتئيني كالژن، رخ مي هايي با توانايي ساخت رشته ) توليد آن توسط ياخته1
شود كه در زير معده و موازي با آن قرار دارد. اي توليد مي ) توسط غده2
د.رين ليپيدهاي رژيم غذايي نقش دارت ) در تجزية كامل فراوان3
 د.شو اسيدي آزاد مي pH) به صورت فعال به محيطي با 4

؟كند تكميل مي نادرستيعبارت زير را به چند مورد  - 163
..............» توانند ينم.............. در انسان، «
د.نشودر كبد ساخته و به خون وارد  -ها ليپوپروتئين -الف
و پروتئين ساخته شده باشند. ليپيداز  -ها ليپوپروتئين -ب
چند نوع ليپيد به همراه پروتئين را منتقل كنند. -ها كيلوميكرون -ج
1) 4  2) 3  3) 2صفر) 1

ره هر نوع پروتئين ترشحي موجود در بزاق صحيح است؟كدام گزينه دربا - 164
د.وش هاي پروتئيني و گليكوپروتئيني توليد مي اي از رشته هاي مستقر بر روي شبكه ياخته توسط) 1
كند. يي حفظ ميايميش بيآس ايحاصل از تماس غذا  يدگيخراش گوارش را از ةلول ةواريد) 2
هاي گوارشي الزم است. اليت بهتر آنزيمكند كه براي فع ي را فراهم ميشرايط) 3
تواند مؤثر باشد. ) در گوارش مواد غذايي درون دهان مي4

شود، ..............  در روده باريك يك فرد، هر ماده شيميايي كه به كمك فرايند .............. جذب مي - 165
گيرد. ياخته در تماس قرار مي ريك، با محتويات ميانهاي داراي ريزپرز روده با بالفاصله پس از ورود به ياخته -بري درون) 1
شود. هاي داراي ريزپرز روده باريك، به شكل كيلوميكرون وارد مويرگ لنفي مي پس از ورود به ياخته -) انتشار2
شود. اي روده مي ، وارد فضاي بين ياختهATPدر جهت شيب غلظت خود و بدون صرف  -) هم انتقالي3
رسوب تركيبات صفرا مانند كلسترول در كيسه صفرا نقشي در جذب آن ندارد. -) انتقال فعال4

 كدام گزينه از لحاظ درستي يا نادرستي، مشابه عبارت زير است؟ - 166
»دهد. مي مدهد، در همه جانداران كار يكساني را انجا هاي جانداران را نشان مي دنا كه يكي از شباهت«
است. زيادانداران ناشناخته، بسيار تعداد ج شناسان معتقدند زيست) 1
 اند. گذاري شده ها نام تر آن ها جاندار شناسايي شده، بيش ) تاكنون از ميليون2
) ممكن است در جانداراني كه شناسايي نشده3

كدام گزينه در ارتباط با تركيبي كه پس از ورود به دوازدهه در دفع كلسترول اضافه نقش دارد، صحيح است؟ - 167
 شود. ذخيره ميجا  همان ) در كيسه صفرا ساخته و1
ها به محيط داخلي نقش دارد. ها و ورود آن ) در گوارش چربي2
 براي گوارش شيميايي انواع مواد را دارد. هاي گوارشي الزم ) آنزيم3
شود. عده، به دوازدهه وارد ميممجراي مستقل يا مشترك با لوزال) پس از ساخته شدن، از طريق 4

؟رود نميچند مورد در بيمار مبتال به سلياك از بين  - 168
كنندة مادة مخاطي هاي ترشح ياخته -الف
كمخاط روده باريبافت پيوندي زير -ب
هاي پوششي داراي ريزپرز ياخته -ج
) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1

است؟ نادرستداده شده در شكل مقابل،  كدام گزينه درباره جانور نشان - 169
 كند. ميجذب  سطح بدن ) مواد مغذي مورد نياز خود را از1
 كند.خود را حفظ پيكر ايستايي  هم دتوان مي) 2
هاي گوارشي دارد. فعاليت آنزيماي براي  ) درون بدن خود، جايگاه ويژه3
دهد. ) بخشي از انرژي موجود در مواد غذايي را به صورت گرما از دست مي4

د.ياب ميكاهش  ،..............ميزان  دستگاه گوارش انسان، .............. به طور معمول، در مرحله - 170
حركات كرمي معده - ) فعاليت شديد2    ترشح صفرا  -ديشد تيفعال) 1
ورود خون سياهرگي به كبد -) خاموشي نسبي4  انقباض بندارة پيلور -خاموشي نسبي) 3
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كدام گزينه درست است؟ - 171
شود. استفاده مي MRIهاي تصويربرداري  دستگاه قطعات الكترونيكي در از گاز آرگون براي خنك كردن )1
ترند. منابع زميني نسبت به هوا كره براي توليد هليم در مقياس صنعتي مناسب ،زمين ةدر كر) 2
  دست آورد. توان از تقطير جزء به جزء گاز طبيعي به  تي ميحگاز هليم را به را) 3
شود. هاي غواصي از اكسيژن خالص استفاده مي در كپسول) 4

است؟ نادرست كرة زمين كدام گزينه دربارة اتمسفر - 172
يافته و امكان زندگي را روي زمين فراهم آورده است. كيلومتري سطح زمين امتداد 500 فاصلة گازهاي گوناگون است كه تا مخلوطي از) 1
آن هاست. هاي مولكول انرژي گرمايي موجود در، رهك در سرتاسر هواها  ، جاذبة زمين و علت پخش شدن آنخارج نشدن گازهاي گوناگون از آن) علت 2
  توان آن را هوا ناميد. همان هوا كره است كه مي) 3
 دهد كه اغلب مضر هستند. گوني در بين گازهاي موجود در آن رخ ميهاي شيميايي گونا واكنش) 4

1lالكترون با  9و  5ترتيب داراي  به Bو  A  هاي  اتم - 173  هـا بـه اتـم  ةشود كه در آن هم ها مولكولي ايجاد مي باشند. از تركيب شدن آن مي
اند، چه تعداد از مطالب زير درباره اين مولكول صحيح است؟ رسيده پايدار تايي تآرايش هش

باشد. اتم مي 4هاي شركت كننده در تشكيل اين مولكول  تعداد اتمالف) 
باشد. مولكول كلر مي يك برابر تعداد پيوند(ها) در 3ي آن ساالنوب) تعداد پيوندهاي كو
اند. پيوند ميان دو اتم شركت نكرده تشكيل جفت الكترون وجود دارد كه در 10كول، پ) در نمايش اين مول

صفر) 4   3) 3   2) 2   1) 1
تر است؟ اپيوندي نسبت به سايرين كمهاي ن هاي پيوندي به جفت الكترون داده شده نسبت شمار جفت الكترون زينهگدر كدام  - 174

1 (HCl   2 (Cl2  3 (NH3   4 (H O2

ست؟هاي زير در مورد هواي مايع و جداسازي اجزاي آن به روش تقطير جزء به جزء درست ا چند مورد از عبارت - 175
Cالف) هواي مايع با دماي  200 كنند. را براي جداسازي اجزاي آن وارد برج تقطير مي

دهد. ترين جزء هوا كره را تشكيل مي بيش ،شود از هواي مايع جدا ميب) اولين گازي كه در اين روش 
از آرگون است. تر تمايل اكسيژن براي تبديل شدن به گاز بيش ،پ) در هواي مايع

ها از يكديگر دشوارتر خواهد بود. جداسازي آن ،تر باشند هر چه دماي جوش گازها به يكديگر نزديك جزء به جزء ت) در فرايند تقطير
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4 

؟كند هاي زير جمله زير را به درستي كامل مي چه تعداد از عبارت - 176
»يابد. با افزايش ارتفاع در هوا كره ............ ، ........... مي«

ها در واحد حجم ـ كاهش الف) فشار هوا ـ همواره كاهش                   ب) تعداد ذره
 ت) دما ـ همواره افزايش               ـ افزايش     ذرات باردارپ) تعداد 

1 (3   2 (4   3 (1   4( 2 
mاگر در يون پايدار  - 177 x

n B تر باشد كم 4واحد از عدد اتمي گاز نجيب دورة  2و عدد اتمي آن  باشد 6ها برابر  ها و الكترون تفاوت تعداد نوترون،
 ؟ترتيب از راست به چپ كدام گزينه است به Bبار  ، وmو  n مجموع

2و  2  4 (110و  2   3 (112و  2   2 (110و  112) 1

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( شيمي هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

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

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

دقيقه 20

كيهان زادگاه الفباي هستي
ردپاي گازها در زندگي

تا پايان هوا 2و فصل  1فصل 
مندمعجوني ارزش

52تا  1هاي  صفحه

عادي - ) 1( شيمي
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27: ةصفحتجربياختصاصي پاية دهم آذر16 زمونآ –) 3پروژة (

آورده شده است؟» پ«ست پرسش و پاسخ در» ب«و » الف«هاي  پرسش نادرستترتيب پاسخ  در كدام گزينه به - 178
شود؟ الف) نماد هر زيراليه معين با چند عدد كوانتومي مشخص مي

تواند باشد؟ مي كدام چهارم الية هاي الكتروني ب) عدد كوانتومي فرعي يكي از زيراليه
 كدام است؟ d3كوانتومي اصلي و فرعي زير اليه  اعدادپ) مجموع 

lدو عدد كوانتومي، ) 1  lيك عدد كوانتومي، ) 2  ، چهار 4  ، چهار3
lدو عدد كوانتومي، ) 3  lيك عدد كوانتومي، ) 4  ، پنج3  ، پنج4

شود. در ادامه از آن گسيل مي Aريج گداخته شود. ضمن افزايش دماي فلز، ابتدا نور مرئي دهيم تا به تد اي از فلز آهن را حرارت مي قطعه - 179
هـا كـدام عبـارت   Cو  A ،Bشود. با توجه به طـول مـوج پرتوهـاي     از آن گسيل مي Cو  Bترتيب نور مرئي  نيز با افزايش دماي فلز به

 ؟است نادرست

، زرد و آبي باشند.سرخهاي  توانند به ترتيب مربوط به رنگ ميCو  B،Aالف) پرتوهاي 
Bصورت  دما به ب) مقايسه انرژي و C A  .است

 تر است. بيش Aطول موج آن از پرتو  كهتواند آبي رنگ باشد   مي Cپ) پرتو 
الف، ب) 4  ب، پ) 3  الف، ب، پ) 2  الف، پ) 1

 است؟ اشتباههاي زير  گذاري چند مورد از نام - 180

يدمبر: سديم NaBrب)       منيزيم اكسيد: MgO) الف
Caپ)  P3 ليتيم فلوئوريد :LiF: كلسيم فسفات      ت) 2
آلومينيم نيترات :AlNج)          ت: كلسيم كلريKClث) 

  1) 4صفر) 3   3) 2   2) 1
Mاگر در يون  - 181 3الكترون تعداد تفاوت نوترون ، و عد 6ها  ها آن دو عنصر 75جرمي الكترون Mباشد، 1lبا  چند  چهارم اليه دارد؟در

1 (5   2 (3   3(2   4 (6  
(حروف به كار رفته ارتباطي با نماد شيميايي عناصر ندارد.)درست است؟  E20و A16 ،B31 ،C35 ،D13چه تعداد از مطالب زير درباره عناصر  - 182

ي است.زمين و مشتر موجود در از عناصر مشترك Aالف) 
دهند. يون با بار الكتريكي مشابه تشكيل ميتكا Dو  Bب) 
انجام واكنش شيميايي ندارد. هتمايل ب Cپ) 

 شوند. ت) تنها دو عنصر در واكنش با فلزات به آنيون تبديل مي
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4 

Xصورت  عنصري به اي هاگر آرايش الكترون ـ نقط - 183 
 باشد؟ نادرستتواند  كدام گزينه در مورد اين عنصر مي، باشد

Xتواند تركيب يوني  كسيژن مياين عنصر با ا) 1 O2 ايجاد كند.را  3
جدول تناوبي باشد. 13عنصري از گروه تواند  اين عنصر مي) 2
sتواند الية ظرفيت اين عنصر مي آرايش الكتروني) 3 p2 14 باشد. 4
رسد.به آرايش گاز نجيب هم دورة خود تواند ب اين عنصر با از دست دادن سه الكترون مي) 4

تر است؟ (نمادهاي عناصر فرضي است) ها) در تركيب حاصل از دو عنصر بيش ( ها) به آنيون ( در كدام گزينه نسبت تعداد كاتيون - 184
1 (A9وB202 (C16وD133 (E11وF154 (G34وH19

تقريبـاً چنـد گـرم و جـرم Mg12ترين ايزوتـوپ    ترين و سنگين نظر كنيم، حساب كنيد تفاوت جرم سبك اگر از جرم ناچيز الكترون صرف - 185
241است؟  amuدل چندابه تقريب مع Mg12وتوپ زترين اي سنگين 1 66 10( amu / g)

1 (/   2414 1 66 10   2 (/   2426 1 66 10 
3 (/   2414 3 32 10   4( /   2426 3 32 10 
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28: ةصفحتجربياختصاصي پاية دهم آذر16 زمونآ –) 3پروژة (

............ است.برابر  Nو  eتفاوت  اندارة در يون ............. همانند ............... - 186
1 (P Al  31 3 27 3

15 134   2 (Na N  23 14 3
11 72

3 (S Ca  32 2 40 2
16 202   4 (Sr Ga  88 2 70 3

38 3112

درهليم تبديل شود، در هـر دقيقـه ......... ژول انـرژي     گاز ميليون تن 695ميليون تن گاز هيدروژن به  700هر ثانيه  در خورشيد طياگر  - 187
در kJ42را تقريباً  بزم براي تبخير يك مول آ....... مگا تن آب را تبخير كند. (گرماي ال تقريباً تواند خورشيد آزاد شده و اين مقدار انرژي مي

11نظر گرفته و  16H ,O : g.mol (
1 (/ /  18 2517 51 10 2 7 10   2 (/   12 2711 57 10 27 10 

3 (/ /  18 2511 57 10 2 7 10   4 (/   12 2717 51 10 27 10 
.ي آن ......... استاآخر اتم خنث ةي) الياالكترون (ه فرعيشود و جمع جبري عدد كوانتومي  ............ به .............. ختم مي ةگون يآرايش الكترون - 188

1 (d Cu 10
2920 3   2 (d Cr  5 2

2410 3 

3 (6 3
136 3p Al     4 (6 2

260 3d Fe  

تواند صحيح باشد؟ در ارتباط با اين اتم چه تعداد از مطالب زير مي .شود مشاهده مي اليهزير  7، يك اتم خنثي در حالت پايهرايش الكتروني در آ - 189
قرار دارد. تناوبي در دوره چهارم جدول) الف
الكترون دارد. 2همواره  در آخرين الية الكتروني خود) ب
جاي داشته باشد. تناوبيجدول  13تواند در گروه   مي) پ
0lالكترون با  7داراي  تواند مي) ت  .باشد
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4 

5تـر از   اي قرار دارد، مجموع اعداد كوانتومي اصـلي و فرعـي هـر الكتـرون كوچـك      كه در دورة چهارم جدول دوره Xدر اتم عنصر فرضي  - 190
 باشد. كدام گزينه در مورد اين عنصر همواره صحيح است؟ مي

دهد. تشكيل مي XCl2كلر تركيب يوني با فرمول ازدر واكنش با گ Xعنصر ) 1
0lهاي با  تعداد الكترون) 2  0هاي با  در اين عنصر با تعداد الكترونl   در عنصرCr24 .برابر است
بر است.برا P15هاي ظرفيت اين عنصر با  تعداد الكترون) 3
باشد. مي تناوبي هاي يون پايدار آن برابر عدد اتمي سومين گاز نجيب جدول تعداد الكترون) 4

.........  ه جزكند، ب را به درستي كامل مي هاي زير عبارت داده شده همة گزينه - 191
.....»تكنسيم «
باشد. عنصر ساختگي بشر مي 26) نخستين عنصر از 1
شود. اي ساخته مي در طي واكنش هسته) 2
  در تصويربرداري غدة تيروئيد كاربرد دارد.) 3

نگهداري كرد. براي مدت طوالني توليد و ،توان به دليل ماندگاري باال را مي) 4
است؟ نادرستها در اتم  ، كدام گزينه در مورد حركت الكترون بين اليهرو روبهبا توجه به مفهوم موجود در شكل  - 192

اي است. صورت پيمانه ) جذب يا نشر انرژي هنگام انتقال الكترون از يك اليه به الية ديگر به1
انرژي همانند ماده در نگاه ماكروسكوپي گسسته يا كوانتومي است.) 2
  اي ندارند. ها ميان دو اليه، انرژي معين و تعريف شده الكترون) 3
هاي اتم براي گرفتن يا از دست دادن انرژي محدوديت دارند. ها هنگام انتقال بين اليه الكترون) 4

كيهان زادگاه الفباي هستي  موازي   - ) 1( شيمي
ها به تا پايان تبديل اتم 1فصل 

ها يون
40تا  1هاي  صفحه

دقيقه 20
برنامة از هاآن مدرسة برنامة كه استي آموزاندانش مخصوص هاسوال نيا به دادن پاسخ: توجه

.اندندادهپاسخيعادتسواالبهواستترعقبكانون
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29: ةصفحتجربياختصاصي پاية دهم آذر16 زمونآ –) 3پروژة (

آورده شده است؟» پ«و پاسخ درست پرسش » ب«و » الف«هاي  پرسش نادرستترتيب پاسخ  در كدام گزينه به - 193
شود؟ الف) نماد هر زيراليه معين با چند عدد كوانتومي مشخص مي

تواند باشد؟ هاي الكتروني الية چهارم كدام مي ي فرعي يكي از زيراليهب) عدد كوانتوم
 كدام است؟ d3پ) مجموع اعداد كوانتومي اصلي و فرعي زير اليه 

l) دو عدد كوانتومي، 1  lيك عدد كوانتومي، ) 2  ، چهار 4  هار، چ3
lدو عدد كوانتومي، ) 3  lيك عدد كوانتومي، ) 4  ، پنج3  ، پنج4

است؟ نادرستمشتري و زمين  هاي چند مورد از موارد زير درباره هشت عنصر فراوان در سياره - 194
الف) عنصرهاي اكسيژن و هيدروژن در دو سياره مشترك هستند.

مشتري گازهاي نجيب هليم، نئون و آرگون وجود دارد. ةعناصر سازندة سيارب) در 
ترين عنصر سياره مشتري است. وجود آمد، فراوان پ) نخستين عنصري كه پس از مهبانگ به

شود. ها وجود دارند و در سياره زمين عنصر فلزي يافت مي تر عناصر سازندة سيارة زمين به حالت جامد در سنگ ت) بيش
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4 

ــم - 195 ــداد ات ــود در  تع ــاي موج ــان  45ه ــرم ات C)گ H )2 ــم 6 ــداد ات ــر تع ــد براب ــود در  چن ــاي موج ــان  24ه ــرم مت CH)گ ــي 4( ــد م ؟باش
(C , H : g.mol )  112 1

1 (/1 6   2 (/1 8   3 (/2 1   4 (/2 4
شود. در ادامه از آن گسيل مي Aبتدا نور مرئي دهيم تا به تدريج گداخته شود. ضمن افزايش دماي فلز، ا اي از فلز آهن را حرارت مي قطعه - 196

هـا كـدام عبـارت   Cو  A ،Bشود. با توجه به طـول مـوج پرتوهـاي     از آن گسيل مي Cو  Bترتيب نور مرئي  نيز با افزايش دماي فلز به
 است؟ نادرست

هاي سرخ، زرد و آبي باشند. توانند به ترتيب مربوط به رنگ ميCو  B،Aالف) پرتوهاي 
Bصورت  ب) مقايسه انرژي و دما به C A  .است

 تر است. بيش Aطول موج آن از پرتو  كهتواند آبي رنگ باشد   مي Cپ) پرتو 
الف، ب) 4  ب، پ) 3  الف، ب، پ) 2  ) الف، پ1

mاگر در يون پايدار  - 197 x
n B تر باشد، كم 4واحد از عدد اتمي گاز نجيب دورة  2باشد و عدد اتمي آن  6بر ها برا ها و الكترون تفاوت تعداد نوترون

؟ترتيب از راست به چپ كدام گزينه است به Bو بار  ،mو  nمجموع 
2و  2  4 (110و  2   3 (112و  2   2 (110و  112) 1

هستند؟ نادرست مطالب زيرچند مورد از  - 198
شود. تر فراهم مي تر باشد، شرايط تشكيل عناصر سبك ره بيشالف) هر چه دماي ستا

وجود آوردند. ب) در مهبانگ، با گذشت زمان و افزايش دما، گازهاي هيدروژن و هليم متراكم شدند و سحابي را به
جرم يكساني دارند. ههاي سازند پ) همواره در يك نمونة طبيعي از عنصري معين، اتم

شود عناصر تشكيل دهنده آن در فضا از بين بروند. نفجاري بزرگ همراه است كه سبب ميمرگ يك ستاره با ا )ت
Eاي، اينشتين فرمول هاي هسته انرژي توليد شده در واكنش ةث) براي محاسب mc را پيشنهاد داد. 2

1 (2   2 (3   3 (4   4 (5 
ميليون تن گاز هليم تبديل شود، در هـر دقيقـه ......... ژول انـرژي در 695ميليون تن گاز هيدروژن به  700اگر در خورشيد طي هر ثانيه  - 199

در kJ42را تبخير كند. (گرماي الزم براي تبخير يك مول آب را تقريباً تواند تقريباً ....... مگا تن آب  خورشيد آزاد شده و اين مقدار انرژي مي
11نظر گرفته و  16H ,O : g.mol (

1 (/ /  18 2517 51 10 2 7 10   2 (/   12 2711 57 10 27 10 
3 (/ /  18 2511 57 10 2 7 10   4 (/   12 2717 51 10 27 10  

 است؟ اشتباههاي زير  گذاري چند مورد از نام - 200
يدم: سديم برNaBrب)     منيزيم اكسيد  : MgOالف) 
Caپ)  P3 : ليتيم فلوئوريدLiF: كلسيم فسفات      ت) 2
آلومينيم نيترات :AlNج)           ت: كلسيم كلريKClث) 

  1) 4صفر) 3   3) 2   2) 1
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30: ةصفحتجربياختصاصي پاية دهم آذر16 زمونآ –) 3پروژة (

Mاگر در يون  - 201 3الكترون تعداد تفاوت نوترون ، و آن  6ا ه ها جرمي عدد عنصر 75و الكترون Mباشد، 1lبا چند  چهارم اليه دارد؟در
1 (5   2 (3   3(2   4 (6  

درست است؟ (حروف به كار رفته ارتباطي با نماد شيميايي عناصر ندارد.) E20و A16 ،B31 ،C35 ،D13ز مطالب زير درباره عناصر چه تعداد ا - 202
از عناصر مشترك موجود در زمين و مشتري است. Aالف) 
دهند. كاتيون با بار الكتريكي مشابه تشكيل مي Dو  Bب) 
تمايل به انجام واكنش شيميايي ندارد. Cپ) 

 شوند. ا فلزات به آنيون تبديل ميت) تنها دو عنصر در واكنش ب
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4 

Xصورت  اي عنصري به اگر آرايش الكترون ـ نقطه - 203 


2 را ايجاد كند. 3
جدول تناوبي باشد. 13تواند عنصري از گروه  اين عنصر مي) 2
sتواند آرايش الكتروني الية ظرفيت اين عنصر مي) 3 p2 14 باشد. 4
تواند به آرايش گاز نجيب هم دورة خود برسد. اين عنصر با از دست دادن سه الكترون مي) 4

تر است؟ (نمادهاي عناصر فرضي است) ها) در تركيب حاصل از دو عنصر بيش ( ها) به آنيون ( در كدام گزينه نسبت تعداد كاتيون - 204
1 (A9وB202 (C16وD133 (E11وF154 (G34وH19

تقريبـاً چنـد گـرم و جـرم Mg12ترين ايزوتـوپ    رين و سنگينت نظر كنيم، حساب كنيد تفاوت جرم سبك اگر از جرم ناچيز الكترون صرف - 205
241است؟  amuبه تقريب معادل چند Mg12ترين ايزوتوپ  سنگين 1 66 10( amu / g)

1 (/   2414 1 66 10   2 (/   2426 1 66 10 
3 (/   2414 3 32 10   4 (/   2426 3 32 10 

برابر ............ است. Nو  eدر يون ............. همانند ............... اندارة تفاوت  - 206
1 (P Al  31 3 27 3

15 134   2 (Na N  23 14 3
11 72

3 (S Ca  32 2 40 2
16 202   4 (Sr Ga  88 2 70 3

38 3112
تواند صحيح باشد؟ شود. در ارتباط با اين اتم چه تعداد از مطالب زير مي زير اليه مشاهده مي 7در آرايش الكتروني يك اتم خنثي در حالت پايه،  - 207

ار دارد.قر تناوبي ) در دوره چهارم جدولالف
الكترون دارد. 2همواره  ) در آخرين الية الكتروني خودب
جاي داشته باشد. جدول تناوبي 13تواند در گروه   ) ميپ
0lالكترون با  7داراي  تواند مي) ت  .باشد
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4 

شود و جمع جبري عدد كوانتومي فرعي الكترون (هاي) الية آخر اتم خنثاي آن ......... است. گونة ............ به .............. ختم مي آرايش الكتروني - 208
1 (d Cu 10

2920 3   2 (d Cr  5 2
2410 3 

3 (6 3
136 3p Al     4 (6 2

260 3d Fe  

چنـد  هاي موجود، ، در تمام حالتاگر الكترون برانگيخته شده هيدروژن در تراز پنجم قرار داشته باشد، در هنگام بازگشت اتم به حالت پايه - 209
؟قرار دارندمرئي طيف الكترومغناطيس  ها در ناحيه تواند تشكيل شود و چه تعداد از اين خط مي خط طيفي

1 (4 15   2 (3 15   3 (4 10   4 (3 10   
5تـر از   اعداد كوانتومي اصـلي و فرعـي هـر الكتـرون كوچـك      اي قرار دارد، مجموع كه در دورة چهارم جدول دوره Xدر اتم عنصر فرضي  - 210

 باشد. كدام گزينه در مورد اين عنصر همواره صحيح است؟ مي
دهد. تشكيل مي XCl2در واكنش با گازكلر تركيب يوني با فرمول  X) عنصر 1
0lهاي با  تعداد الكترون) 2  0هاي با  در اين عنصر با تعداد الكترونl   در عنصرCr24 .برابر است
برابر است. P15هاي ظرفيت اين عنصر با  تعداد الكترون) 3
باشد. اتمي سومين گاز نجيب جدول تناوبي مي هاي يون پايدار آن برابر عدد تعداد الكترون) 4
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انـي پشتيبـتلفنتمـاس 
با شما تماس تلفني گرفته است؟تاكنون  از آزمون گذشتهآيا پشتيبان شما  -288
تماس تلفني نگرفتند.) خير، ايشان 1
.تماس تلفني گرفتند) بله، ايشان 2
بود. در حد خوب و كافيمحتوا  از لحاظ ودقيقه)  5(در حد  ) بله، تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني3
بود. در حد عاليمحتوا  از لحاظ ودقيقه)  5(بيش از  تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني ،) بله4

ي؟ـچه زمان تماس تلفني:
با شما تماس گرفت؟ چه زمانـي پشتيبان -289
 ).در مورد روز و ساعت تماس توافق كرده بوديم (قبالً ) در زمان مناسب طبق توافق قبلي1
 ).در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم (البته قبالً رفت) در زمان مناسب تماس گ2
 (روز قبل از آزمون) تماس گرفت. شنبه ) در روز پنج3
 ) در روز يا ساعت نامناسب تماس گرفت.4

يقه؟قچند د :تلفنيتماس 
؟با شما تماس تلفني داشت چند دقيقهپشتيبان شما  -290
دقيقه 5دقيقه تا  3) 2يك دقيقه تا سه دقيقه) 1
دقيقه 10 بيش از) 4دقيقه 10تا   5بين ) 3

تماس پشتيبان با اوليـا
شما تماس تلفني داشته است؟ يبا اوليا كنونتا طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  -291
يك تماس تلفني مستقل با ايشان داشته است. ) بله،1
م نيز سخن گفت.وگو كرد با والدين هنگامي كه با من گفت ) بله،2
شايد تماس گرفته باشد. دانم، ) نمي3
من تماس نگرفته است. يايشان هنوز با اوليا ،) خير4

ريزي  بررسي دفتر برنامه
ريزي شما را بررسي كرده است؟ دفتر برنامه تاكنون طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  -292
ام را با دقت بررسي كرد. يريز ) پشتيبان من دفتر برنامه1
 ام را بررسي كرد. ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه2
ام را بررسي نكرد. ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه3
ريزي ندارم. ) من دفتر برنامه4

كالس رفع اشكال
كنيد؟ آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي -293
رفع اشكال پشتيبان خودم شركت خواهم كرد.                   بله، امروز در كالس) 1
).تري دارم (زيرا به آن درس نياز بيش بله، در كالس پشتيبان ديگر شركت خواهم كرد) 2
كنم. اما من امروز شركت نمي ،كند ) پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار مي3
كند. پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار نمي) 4

شـروع به موقع
شود؟ شروع مي به موقـعشما  ةآيا آزمون در حوز -294
شود. به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي )آزمون و نظرخواهي( دو مورد) بله، هر 1
شود. گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي ) پاسخ2
شود. هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال ) پاسخ3
نظمي وجود دارد. بي )زمون و نظرخواهيآ( دو مورد) در هر 4

متأخـرين
شوند؟ متوقف مي در محل جداگانهآموزان متأخر  آيا دانش -295
) خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون (و حتي گاهي اوقات پس از آن) داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند.1
.شود عايت مير ،) اين موضوع تا حدودي اما نه به طور كامل2
شود. شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي شوند و بعدًا وارد حوزه مي ) بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي3
شود. نمي نظمي و سروصدا ايجاد اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه ) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي4

ـانبقمرا
كنيد؟ آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي عملكرد و جديت مراقبان -296
) ضعيف4) متوسط3) خوب2  ) خيلي خوب1

ترك حوزه –پايان آزمون 
شود؟ داده ميخروج زودهنگام  ةاجاز قبل از پايان آزمونشما به داوطلبان  ةآيا در حوز -297
) گاهي اوقات2 ود.ش ترك حوزه داده مي ة) بله، قبل از پايان آزمون اجاز1
گاه ) خير، هيچ4) به ندرت3

امروز  ارزيابي آزمـون
كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي  -298
) ضعيف4) متوسط3  ) خوب 2  ) خيلي خوب1

ها دقت كنيد. سؤال ةهاي زير، به شمار گويي به سؤالدر هنگام پاسخآموزان گرامي، لطفاًدانشنظرخواهي:
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