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طراحان 

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

الناز معتمديفاطمه فوقانيـمراديكامران الهحميد اصفهاني)1نگارش (فارسي و
محدثه پرهيزكار خاكي فاطمه منصورـنسترن اردالنميالد نقشي)1عربي  زبان قرآن (

محدثه پرهيزكارـ محمدابراهيم مازنيبقامحمد رضايي-سكينه گلشنيفاطمه فوقاني  )1دين و زندگي (
پيشه فاطمه فالحتآناهيتا اصغريـ فريبا توكلي ـمحدثه مرآتينسترن راستگو  )1(انگليسي زبان

مهربان محمدامين وحدتمحمدرضا انصاريحسين اسفيني ــعادل حسينيفروشانايمان چيني)1رياضي (
اكبري ليدا علي   روزبهانيمحمدمهدي فرد ـ سپيده نجفي ـ  علي علمداري ـ اميرحسين بهروزي  مهرداد محبي    )1شناسي ( زيست

آتنه اسفندياري  اميراحسان بريريـ  بابك اسالمي ـ بهنام شاهنيفروشان ـايمان چيني كفشحميد زرين )1فيزيك (
سميه اسكندري مجيد بيانلو ـ نژاد ايمان حسينـمحمديمحبوبه بيكعلي علمداري  ) 1شيمي (

 گروه فني و توليد
محيا اصغري  مدير گروه 

فردسيدعلي موسوي مسئول دفترچه
جالليمحمديمهين علي آرايي نگاري و صفحه حروف

پيشه فالحتمسئول دفترچه: فاطمه/نسبفاطمه رسوليمدير گروه: گروه مستندسازي
رضا سعدآباديعلي  ناظر چاپ

چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم
از سايت كانون (صفحة مقطع دهم تجربي) دانلود نمائيد.توانيد  توجه: دفترچة پاسخ تشريحي را مي

  
021 - 6463تلفن:   - 923دفتر مركزي: خيابان انقالب بين صبا و فلسطين پالك 

 نام طراحاننام درس
پور ـ آگيتا محمدزاده ـ محمدعلي مرتضويخانحميد اصفهاني ـ سپهر حسن  )1فارسي و نگارش (

بين ـ خالد مشيرپناهينبخش ـ محمدجهابهزاد جهان  )1زبان قرآن (،عربي
فاطمه فوقانيمرضيه زماني ـبقا ـمحمد رضاييـمحمد آقاصالح  )1دين و زندگي (

نژادساسان عزيزيـعبدالرشيد شفيعيـآبيزمهدي رسوليفريبا توكلي ـ  )1انگليسي (زبان
ـيرزادـ   سجاد داوطلـب  ـ  زن فاطمه راي ـ  طاهر دادستانيـمهرداد خاجيـهخواجمشيد حسينيـعميد حساميـداوود بوالحسنيـعلي ارجمند )1رياضي ( ـ كيميـا ش ـانوش شـهرياري  ـ كي

ـ علي غالمعزيزاله علي ـ علي فارسيـ اصغري  ـ حسن نصرتيوهاب نادريـ پور    ناهوك ايمان نخستين 
فـرد ـ پور ـ پيمان رسولي ـ سعيد شرفي ـ محمدحسين ظهيـري     پهر حسني ـ معين خنافره ـ سهيل رحمان  پور ـ س ـ اميررضا جشانيمحمود اميريـاميرحسين آخوندي   )1شناسي ( زيست

 ند ـ مهرداد محبي ـ مژگان مدديمرمحمدرضا قراجه

دي ـ اسـماعيل حـدادي ـ ميـثم دشـتيان ـنسب ـ مهدي پارسا ـ هادي پالور ـ آيدين تمهي   فرد ـ مرتضي اسداللهي ـ عبدالرضا امينيزهره آقامحمدي ـ خسرو ارغواني)1فيزيك (
منش ـ غالمرضا محبي زاده ـ مصطفي كياني ـ كيانوش كيان كار ـ عبداهللا فقهكفش ـ مجتبي ظريفپيمان ـ رضا رضوي ـ حميد زرينعلي راستمحمد

ـ طاهر خشك احمدرضا جشاني  ) 1( شيمي ـ امير حاتميان  ـ حسن پور  ـ حسن ذاكري  ـ علي رحمتي  دامن  ـ علي رحيمي  ـ محمد فالح  كوكنده  ـ امير نگهبان علمداري  ـ علي مؤيدي  نژاد 

دقيقه 165مدت پاسخگويي:    130تجربي:دهمد سؤالتعدا   
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كند؟ تر كامل مي كدام واژه بيت زير را درست - 1
»بينم / آه از آن روز كه بادت گل ... ببرد خبرت مي باغبانا، ز خزان بي«
) ميراب4) بيرنگ3    ) عيال2  رعنا ) 1
معنا شده است؟ نادرستيا عبارتي   در كدام گزينه واژه - 2

) فراعنه: پادشاهان قديم مصر ـ نقض: شكستن2  ين ـ بهايم: چارپايانخلف صدق: جانشين راست) 1
ـ عداوت: دشمني بها نوعي گليم كمپالس: ) 4  ي او كم مباد ـ مرّمت: اصالح عم نواله: سايه) 3
اماليي دارد؟ نادرستيشده براي كدام عبارات،  ي نوشته واژه - 3

ج) هر فرورفتگي اندام چون گودي چشم: وقب               يافتن: تسلّا ب) آرامش  الف) ميان دو كتف: قارب 
كردن : گصيلكردن  روانهو)                      هـ) دوري: فرقت  د) باد شمال شرقي: صبا

) الف ـ و4) ب ـ ج3 ) ب ـ هـ2الف ـ د) 1
است؟ متفاوتدر كدام بيت نقش دستوري ضمير پيوسته  - 4

ك خيزد گهرت از دل پاكناك / پا ي مشغله ) تا در اين مرحله1
) سخن بگوي كه بيگانه پيش ما كس نيست / به غير شمع و همين ساعتش زبان ببرم2
شود از آب چشمم تا چرا / آتش اندر من زد و رفت از دل من بادوار ) خاك ره گل مي3
كسي و غربتم من آن مرغي / كه سنگ تفرقه دورش ز آشيان دارد كنج بيبه ) 4
ي پسين دارد؟ ي پيشين و چند گروه وابسته ترتيب چند گروه وابسته هدر ابيات زير ب - 5

»دلي خويش از هر چيز تعجب كرد تا آن اتّفاق افتاد. سادگي در ميان ما زيست و به ساده به همين طريق بود كه پيرمرد، دور از هر ادا به«
تا هستا،  چهار) 4تا دو ،تا چهار) 3    ) دو تا، سه تا2  ) دو تا، دو تا1
؟نداردربط » واو«كدام بيت  - 6

 صد بار جفت ه اوگشت شيطان خود ب/  هر كه بد كرد و بدان را بد نگفت) 1
وين دل مسكين دارد به هواي تو سري/  همه اندوه دل و رنج تن و درد سري) 2
چون حاصل عمرم اين زمان است/  چه گويم نامده از رفته و) 3
در كف / صدف آورده به كف در و قراري داردجوشد و جز باد ندارد  ) بحر مي4
ي سجع بارزتر است؟ در كدام عبارات زير آرايه - 7

.آغاز كرده تا خلق به جهان برفتند و راه غربت گرفتند تيدراز كرده بود و جور و اذ تياز ملوك دست تطاول به مال رع يكالف) ي
.دونيل مملكت ضحاك و عهد فردر زوا خواندند   يكتاب شاهنامه هم ،به مجلس او يبارب) 
؟كه گنج و ملك و حشم نداشت چگونه برو مملكت مقرر شد دونيتوان دانستن كه فر چيه ديملك را پرس ريزج) و

.ستيهر دو ن نيرا او و ت نندينش منيو رحمت تا در پناه دولتش ا نديتا برو گرد آ ديپادشه را كرم باد) گفتند 
ب، د) 4ب، ج) 3 ) الف، د2  ) الف، ج1
يافت؟ توان نميي ايهام را در كدام بيت زير  آرايه - 8

ي آن چشم سياه انديشد / زانكه هشيار بود بر حذر از مردم مست ) عقلم از غمزه1
توان كرد اين سخن پر دور نيست بين نور نيست / گفت باور مي ) گفتمش دور از تو در چشم جهان2
/ كاكلت آمده در حسن از ايشان بر سر) هر دو ابروي تو طاقند به خوبي ليكن 3
) در صدف گوهر جدا باشد ز آغوش صدف / وصل هجران است هر جا دورباشِ ناز هست4
قرابت معنايي دارد؟» مورچگان را چو بود اتّحاد / شير ژيان را بدرانند پوست«كدام بيت با بيت  - 9

) پركندگي از نفاق خيزد / پيروزي از اتّفاق خيزد1
وخت از همه عالم به اتّفاق / تا جز در او نظر نكند مستمند او) چشمم بد2
ي الطاف با خورشيد فضل / جمع اضداد از كمال عشق او گشته روا جمع گشته سايه) 3
تنند روز و شب ظاهر دو ضد و دشمنند / ليك هر دو يك حقيقت مي) 4
؟نداردبيت كدام گزينه با بيت زير قرابت معنايي  - 10
»ر به ما بگذرد بسي / گاهي شود بهار دگر گه خزان شوددوران روزگا«
 ) اي حافظ ار مراد ميسر شدي مدام / جمشيد نيز دور نماندي ز تخت خويش1
) عمرتان باد و مراد اي ساقيان بزم جم / گرچه جام ما نشد پر مي به دوران شما2
و افسر كي) شكوه سلطنت و حسن كي ثباتي داد؟ / ز تخت جم سخني مانده است 3
خوريم حالي ) چون نيست نقش دوران در هيچ حال ثابت / حافظ مكن شكايت تا مي4

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1و نگارش(فارسي هاي  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 

  آزمون امروز چيست؟شما براي گذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل 10چند از 

)1(و نگارش فارسي

  

ادبيات غنايي، ادبيات سفر و زندگي
71تا  44هاي  صفحه

)1نگارش (
هاي هاي عيني، نوشته نوشته

گونه گزارش
71تا  40هاي  صفحه

دقيقه 10
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گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1عربي، زبان قرآن (هاي  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

چيست؟گذاريهدف امروز آزمون براي   شما
 ون امروزبراي آزم10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

 و األدقّ فيعي 14 – 11( تعريبالرجمة أو تّالجواب لل ن األصح:(
  »:يةِ!يحاوِلُ عمالء األعداء أنْ ال يتَجلَّي اتّحاد البِالد اإلسالم« - 11
كه همبستگي كشورهاي اسالمي آشكار نشود! اند كوشيده ،) مزدوران دشمن1
گر نشود! كنند كه اتّحاد كشورهاي اسالمي جلوه تالش مي ،) مزدوران دشمنان2
كه همبستگي كشورهاي اسالمي آشكار نشود! كردند سعي) كارگزاران دشمنان، 3
گر نشود! جلوه يهاي اسالمكند كه اتّحاد كشور سعي مي ،) مزدور دشمنان4
:عين الصحيح - 12
دارند! مي كنند و كارهاي شايسته را بسيار دوست مي در شهر ما مردم به هم مهرباني: !يتَراحم النّاس في مدينَتنا و يحبونَ الصالحات كَثيراً )1
2 (لَي أسرارِ تع رُّفلتَّعثينَ لنَ الباحلُوا فَريقَينِ مثةِأَرسالْحاد دو گروه از محقّقان را براي آشنايي نسبت به رازهاي آن حادثه فرستادند!: !لك
  !؟افتند ميپي  در پي هايي را ببيني كه از آسمان كني كه ماهي مي آيا باور: ؟!ال تُصدقينَ أنْ تُشاهدي أسماكاً تَتَساقَطُ منَ السماء) أَ 3
 غيرمجاز است!هاي  ها قرص اين :پليس در سالن بازرسي گفت: !هذه الْحبوب غَيرُ مسموحةٍ :لتَّفتيشِرطي في صالَةِ اقالَ الشُّ) 4
  :الْخطأعين  - 13
  كارش را خواهد ديد! ةگويد صبر كنيد، زيرا او نتيج مي بر آنچه نادان: !اصبِروا علَي ما يقُولُ الْجاهلُ لأنَّه سيشاهد نَتيجةَ عمله )1
2 (و« :قالَ اإلمامهنَتَبقيقةِ الْحياةِ إلّا الّذينَ الَي حع رَّفبرند! به واقعيت زندگي جز كساني كه بيدار شدند، پي نمي« :امام گفت: »!اما تَع«
  ا پراكنده ساخته است!پافشاري بر اختالف و دشمني ساكنان زمين ر: !قَد فَرَّقَ اإلصرار علَي الْخالف و العدوانِ سكَّانَ األرضِ) 3
  آميزي داشته باشند! بايد با يكديگر زندگي مسالمت مردم ةهم!: علَي كُلِّ النّاسِ أن يتعايشُوا مع بعضهم تعايشاً سلمياً) 4

»:!بشناسيم را دهد مي رخ پيرامونمان كه حوادثي كنيم ما سعي مي« - 14
!ناحولَ حدثَتأَ يتالّ وادثحالْ ي معرفةَسعنَنَحنُ ) 2!ناثُ حولَتَحد يتالّ ثَوادحالْ فعرِنَ أنْ نُحاوِلُ) 1
!حولنافي تُحدثُ  يتالّ وادثحالْ نا معرفةَحاولْ) 4!ناجانب تَحدثُ يتالّ نَعرِف الْحادثةَ نَجتهد أنْنَحنُ ) 3
  :عين ما فيه المتضادانِ من االسم و الفعل - 15

!هل تَعلَم أنَّ بعض الفواكه المجفَّفَةِ أكثرُ فائدةً منَ الثِّمارِ الطّازجةِ )2  ؟!ظُنُّ أنَّ ظاهرةَ مطرِ السمك حقيقةٌ و ليس فلماً خيالياًهل تَ )1
!إلساءةِ و التَّفرِقَةِال باو الوحدةِ و  حسانِيأمرُنا اإلسالم باإل )4  !تَصعد بخارات المياه إلي السماء ثم تنزلُ بِشكلِ القطَرات علي األرضِ )3
:منَ الحروف الزّائدةِ للفعلِ» س« عين - 16
!تُسئْهم تستوي الحسنةُ و ال السيئة، فأحسنِ النّاس و ال ال )2    !سنَستَلم أدويةَ األم  من مستوصف قرب عيادةِ الطّبيب )1
!ال تَستَمع إلي كالمِ زميلٍ يستَترُ عيوبك دائماً )4!المينَن نستسلم أمام الظّأسلَمنا لرب العالمينَ و ل )3
:فيه فعالنِ لهما حرفانِ زائدانِما  نيع - 17
!يةِ العقيدةِفي العالَم و يؤَكِّد علي حرّ عايش السلميينشُرُ اإلسالم السالم و التّ )1
2( حاوِلُونَ أن يي مالءواطنينَ و لكنَّهم الالعالم فُوفتَفَرَّقونَ أبداً فَرِّقوا بين صي!
!حاولْنا أن نُحولَ سلوكَنا في مجاالت الحياةِ فتَحولت حياتُنا و أصبحت جميلةً )3
!حاد األمةِ اإلسالميةكّةَ المكرَّمةِ فَيتَجلَّي اتّيجتَمع المسلمونَ أيام الحج في م )4
»أنتم هنَّ، أنا،« :الترتيبهذا الضمائر علي  تناسبعين أفعاالً  - 18
تَكَلَّمنا ،يتَكَلَّمنَ ،تَكَلَّمت) 4   يتَكَلَّمونَ ،تَكَلَّمنَ ،أتَكَلَّم )3  تََكَلَّمونَتَ ،تَكَلَّمنَ ،أتَكَلَّم) 2   تَتَكَلَّمونَ ،نَتكلَّمتَ ،تلَّمكَتَ )1
 وزنُ مصدره عن الباقي: يختلفمزيداً عين فعالً  - 19
فَرَّقوا، فَإنَّ البرَكَةَ مع الجماعةِ!تَكُلوا جميعاً و ال تَ )2           »!يتَفَكَّرونَ في خَلقِ السماوات و األرضِ ربنا ما خَلَقت هذا باطالً« )1
كُم من خيرٍ تَجِدوه عند اهللاِ!ما تُقَدموا لأنفُس )4               !   يط األطلسيبالمياه المجاوِرةِ بل بِمياه المحال تَتَعلَّقُ نَّ األسماك إ )3
:فعالاألفي ضبط حركات  الخطأعين  - 20
1( »ئاتيبنَ السذهي ناتس2                   »إنَّ الح( »استَغف قٌّ واهللاِ ح عدرَفَاصبِر إنَّ و ذَنبِكل!«  
  »!أحسن كَما أحسنَ اهللاُ إلَيك« )4!تَفرُغُ بطّاريتُه خاللَ نصف يومٍ جوالٌ لي )3

دقيقه 15  )1عربي، زبان قرآن (

مطَرُ السمك
لميالس شالتّعاي

4و  3هاي  درس
46تا  23هاي  صفحه



5: ةصفحتجربي  دهم پاية عموميدي 27آزمون  - )4(پروژة 

ين مقصود خواهند بود؟كدام آيات و احاديث مؤيد ا ترتيب به ،»هاي عالم برزخ، وجود شعور و آگاهي در آن است يكي از ويژگي« :اگر گفته شود - 21
».ايشان به اين كالم از شما شنواترند«ـ »كَلَّا إِنَّها كَلمةٌ هو قَائلُها«) 1
»گذارند. گناه آن را به حساب او نيز مي«ـ »كَلَّا إِنَّها كَلمةٌ هو قَائلُها«) 2
3 (»حاً فيما تَرَكتملُ صاللّي اَعگذارند. او نيز مي گناه آن را به حساب«ـ » لَع«
4 (»حاً فيما تَرَكتملُ صاللّي اَعايشان به اين كالم از شما شنواترند«ـ » لَع.«
فرشتگان به چـه ،چه دليل است و همچنين در عالم برزخ به  ،دهند سر مي» عونِارجِ بِّر«اينكه آدميان پس از مرگ، از خداوند درخواست  - 22

 د؟گويند كه وارد بهشت شوي كساني مي
 .اند كساني كه پاكيزه - »كَلَّا إِنَّها كَلمةٌ هو قَائلُها«) 1
2 (»خٌ إِلَى ورْزب هِمائرنْ ومِ ٰموثُونَ يعبكساني كه به آيات پروردگارشان ايمان آوردند –»ي.
3 (»ا تَرَكْتيما فحاللُ صمّي أَعلاند كساني كه پاكيزه -»لَع. 
.كساني كه به آيات پروردگارشان ايمان آوردند -  »الْموت أَحدهم جاء إِذَا ٰحتَّى«) 4
و مورد اهميت بحث از معاد مطرح مـي كنـد   در چه نوع استداللي را» به گفت طفل جستي راه پرهيز / به گفت انبيا از خواب برخيز« بيت - 23

قطعيت آن با كدام آية مباركه در ارتباط است؟
»أَفَحسبتُم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثًا وأَنَّكُم إِلَينَا لَا تُرْجعونَ« -نقلي ) 2  »أَفَحسبتُم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثًا وأَنَّكُم إِلَينَا لَا تُرْجعونَ« - عقلي ) 1
  »فيه ريب لَا الْقيامةِ يومِ ٰلَيجمعنَّكُم إِلَى« -نقلي ) 4  »يومِ الْقيامةِ لَا ريب فيه ٰلَيجمعنَّكُم إِلَى« - عقلي ) 3
وافي به اين مقصـود  …و  … پيام آيات ترتيب بهاثبات كنيم، » قدرت الهي«و » الهيعدل «يم حقانيت رستاخيز را مبتني بر هرگاه بخواه - 24

باشد. مي …كه امر ثانوي، بيانگر است
ضرورت وجود معاد - »د.نخداست كه بادها را مي فرستد تا ابر را برانگيز« -  »؟داد خواهيمپاكان و بدكاران قرار آيا متقين را مانند نا« )1
امكان وجود معاد – .»دانم كه خدا بر هر كاري توانا است مي« - »ايم؟ ه آفريدهدايد كه شما را بيهو آيا پنداشته«) 2
را نيزها  آنبلكه سرانگشتان  ،آوريم مي ها را به حالت اول در هاي آن تنها استخوان نه« - »؟ داد خواهيمر آيا متقين را مانند ناپاكان و بدكاران قرا«) 3

امكان وجود معاد –.»كنيم گونه كه بوده، مجدداً خلق مي همان
ضرورت وجود معاد – .»د را فراموش كرده بودكه آفرينش نخستين خو درحالي ،و براي ما مثلي زد« - »ايم؟ ه آفريدهدايد كه شما را بيهو آيا پنداشته«) 4
مقارن با كدام يك از مراحل و ترتيب به» .كه مست نيستند رسند؛ در حالي نظر مي چون افراد مست به روز هم  مردم از هيبت آن«آية شريفة  - 25

قيامت است؟ حوادث
ها همة انسانشدن  زنده –دوم  ةمرحل )2    ها تغيير در ساختار زمين و آسمان – اول ة) مرحل1
مهيب يشدن صداي شنيده –اول  ة) مرحل4    كنار رفتن پرده از حقايق عالم – دوم ةمرحل )3
دومو مـورد  دارد  متوفيعمل يا سرنوشت  ة، در عالم برزخ چه اثري بر پروند»انفاق بازماندگان براي شخص متوفّي«و  »هاي غلط سازي مد« - 26

كند؟ رزخ اشاره ميهاي ارتباط دنيا و ب به كدام يك از نشانه
بسته نشدن پروندة اعمال -  رسد اما تأثيري در سرنوشت او ندارد. به او مي -  گردد. و انسان در قيامت به آثار آن آگاه مي شود پروندة آن بسته مي) 1
شدن پروندة اعمالبسته ن -  گذارد. رسد و در سرنوشت او تأثير مي به او مي - .شود ميشدن پروندة گناهان فرد  موجب سنگين) 2
دريافت پاداش خيرات بازماندگان -  گذارد. رسد و در سرنوشت او تأثير مي به او مي - .شود ميشدن پروندة گناهان فرد  موجب سنگين) 3
ريافت پاداش خيرات بازماندگاند -  رسد اما تأثيري در سرنوشت او ندارد. به او مي -  گردد. شود و انسان در قيامت به آثار آن آگاه مي پروندة آن بسته مي) 4
؟باشد يك از رخدادهاي قيامت مي  وقوع كدام» بمسب«و » تابع« ترتيب به» آشكار شدن اسرار و حقايق عالم« - 27
ها زنده شدن همة انسان – تابيدن نور حقيقت از جانب خداوند) 2  برپا شدن دادگاه عدل الهي -تابيدن نور حقيقت از جانب خداوند) 1
برپا شدن دادگاه عدل الهي - حضور شاهدان و گواهان) 4    ها زنده شدن همة انسان - شاهدان و گواهانحضور ) 3
توجه به كدام آية شريفه مد ،»بودم  ام چيزي از پيش فرستاده اي كاش براي اين زندگي«باشد كه:   اين» ةالحسر يوم«اگر افسوس انسان در  - 28

نظر قرار گرفته است؟
1 (»نَبؤُا ايبِما قَد ذئموأَخَّرَلْإِنْسانُ ي و نَّه كَلَّا«) 2    » مةٌ اامكَل وا هلُهقَائ نْ وم هِمائرخٌ ورْزب«
  »يكْسبونَ كَانُوا بِما أَرجلُهم تَشْهد و«) 4    »أَيديهِم وتُكَلّمنَا أَفْواههِم ٰنَخْتم علَى«) 3
اي است؟ و اين مسئله گوياي چه نكته» .گونه است زنده شدن قيامت نيز همين« :فرمايد تبيين كدام مورد ميدر قرآن كريم،  - 29
د جسم انساندـ توانايي خداوند در آفرينش مج آفرينش نخستين انسان) 1
ـ علم خداوند به چگونگي خلقت اولية انسانآفرينش نخستين انسان ) 2
است. قيامت عظيماي از رستاخيز  فرارسيدن بهار، رستاخيز طبيعت است كه نمونه ـ نظام مرگ و زندگي در طبيعت ) 3
جريان موقت مرگ و زندگي در طبيعت، موجب درك بهتر معاد است.  نظام مرگ و زندگي در طبيعت ـ مطالعة) 4
نند و اين افراد چه دستاويز باطلي را برايك د ميشزگسترة زمين خداوند براي مهاجرت را گوافراد، فرشتگان الهي، خطاب به كدام دسته از  - 30

كنند؟ توجيه اعمال خود ارائه مي
ـ فشار اجتماعي و عوامل محيطيبر خود يان ستمكار متوفّ) 2  گناهكاران منكر معاد ـ فشار اجتماعي و عوامل محيطي) 1
ـ گستردگي نعمات الهي و فريفته شدن آنان بر خود مكاريان ستمتوفّ) 4  گناهكاران منكر معاد ـ گستردگي نعمات الهي و فريفته شدن آنان) 3

)1و زندگي ( دين

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1دين و زندگي (هاي  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 ازهدفآزمون قبل10چند از

دقيقه 10
تفكر و انديشه

آيندة روشن، منزلگاه بعد،
واقعة بزرگ

80تا  50هاي  صفحه



6: ةصفحتجربي دهم عمومي پايةدي 27آزمون  - )4(پروژة 

31-  That was ... exam I had all year, but my grade was … than others. 
1) the most difficult - best 2) difficultest - better
3) the most difficult - better 4) difficultest - best

32-  The teacher was able to make his students more interested in studying hard with his ... words. 
1) alive 2) powerful 3) hard - working 4) generous

33- We try to do what is best for our customers … the quality of our products. 
1) in fact 2) instead of 3) in terms of 4) such as

Doctors often ask people to go to the laboratory and have a blood test. They order blood tests to …(34)… things 
such as the levels of glucose, hemoglobin, or white blood …(35)… . Sometimes, blood tests can help doctors see 
whether an organ (such as the liver or kidneys) is working well. Blood tests can also help doctors find medical 
problems or  …(36)… . 
34- 1) check  2) keep 3) grow 4) collect
35- 1) parts  2) types 3) pains 4) cells
36- 1) systems 2) diseases 3) microbes 4) patients

   Do you know why many different types of animals live in Africa? Unlike other parts of the world, Africans are still 
friends with the environment, and they love protecting and living with animals. People in Africa respect all animals, 
wild or domestic, because nature is very important to them. In other parts of the world, however, people do not care 
very much about animals. They destroy jungles and cut down trees in order to build cities and live there, but there 
are not many developed cities in Africa. Instead, people live in their villages and do not destroy nature. 
    Many African people become sad when they see tourists destroy their environment. Tourists sometimes drive 
cars in the environment, take photos of animals and give them unhealthy food. All of these things are harmful to 
animals: they become frightened by cars and are made sick by the food that tourists give them. Sometimes 
Africans have to defend tourists when they make a wild animal angry. 
37- The passage provides enough information to answer all of the following EXCEPT … . 

1) why tourists make the Africans sad
2) why taking photos of animals is harmful to them
3) what type of animals the Africans respect
4) what people in other parts of the world do to jungles

38- According to the passage, tourists … .  
1) are kind to animals by giving them food
2) make animals sick by giving them unhealthy food
3) live in African villages because they love nature 
4) never use cars when they go to the environment

39- The word “defend” in paragraph 2 is closest in meaning to … . 
1) protect 2) pump 3) carry 4) thank

40- The pronoun “their” in paragraph 2 refers to … . 
1) tourists 2) cars 3) villages 4) Africans

PART C: Reading Comperhension 
Directions: Questions 37-40 are related to the following passage. Read the passage and decide which choice (1), (2), 
(3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 34-36 are related to the following passage. Read the passage and decide which choice (1), (2), 
(3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 31-33 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.

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( زبان انگليسيهاي  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؟ي گذار هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند از  هدفآزمون قبل10چند از

  

)1(زبان انگليسي 
Wonders of Creation

2درس 
69تا  43هاي  صفحه

دقيقه 25



7: ةصفحتجربي  دهم پاية عموميدي 27آزمون  - )4(پروژة 

41-  Some people think that a holiday by the sea is … a holiday in the mountains, but I don’t think so. 
1) best than 2) as better as 3) better than 4) as worse as

42-  The … weather made it difficult to enjoy the vacation. They seemed more … than relaxed. 
1) hotly - uncomfortable 2) hotly - uncomfortably
3) hot - uncomfortably 4) hot - uncomfortable

43- The instructor at the summer camp asked all the students to sit on the ground in a … and talk  
about the activities they are going to do the next day. 
1) ring 2) body 3) trip 4) toll

44- Remember to … your speed before you reach the place where the road turns right and left sharply. 
1) move 2) drop 3) save 4) hunt

45- Although the president cannot manage to control the increase in the prices, he insists on … his 
programs against the crisis. 

1) increasing 2) reporting 3) defending 4) identifying
46-  The head of the police preferred to give more … about the accident after they could arrive at the final 

result. 
1) strategies 2) qualities 3) wonders 4) details

   Mars is the fourth planet from the Sun and the second smallest planet in the Solar System, after Mercury. It 
is often referred to as the “Red Planet” because the iron oxide prevalent on its surface gives it a reddish 
appearance. Mars is a terrestrial planet with a thin atmosphere, having surface features that look like the 
craters of the Moon and the valleys, deserts, and polar ice caps of the Earth. 
   The rotational period and seasonal cycles of Mars are likewise similar to those of the Earth, as is the tilt that 
produces the seasons. Mars is the site of Olympus Mons, the largest volcano and second highest known 
mountain in the Solar System, and of Valles Marineris, one of the largest valleys in the Solar System. The 
smooth Borealis basin in the northern hemisphere covers 40% of the planet and may be a giant impact 
feature. Mars has two moons, Phobos and Deimos, which are small and irregularly shaped. These may be 
captured asteroids, similar to 5261 Eureka, a Mars trojan. 
47- Which of the following questions is the one the passage is primarily written to answer? 

1) How was Mars formed?
2) What life forms can Mars support?
3) What does the planet Mars look like?
4) How big is Mars compared to other planets in the Solar System?

48- The passage suggests that Olympus Mons . . .  . 
1) is the only volcano that we can find on Mars
2) plays a part in the creation of Martian seasons
3) is the second highest mountain in the universe
4) comes second in height in the whole Solar System

49- The word “one” in paragraph 2 refers to … .
1) Valles Marineris 2) Olympus Mons 3) mountain 4) volcano

50- The passage provides enough information to answer which of the following questions? 
1) Why is the atmosphere of Mars thin?
2) Where has the iron oxide on Mars come from?
3) Why are the two moons of Mars irregularly shaped?
4) How many planets are closer to the Sun than Mars is?

PART B: Reading Comperhension 
Directions: Questions 47-50 are related to the following passage. Read the passage and decide which choice (1), (2), 
(3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

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

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



8: ةصفحاختصاصي پاية دهم تجربيدي 27آزمون  –) 4پروژه (

aاگر  - 51 0  تر است؟ كدام عدد از سايرين بزرگ ،باشد 1

1 (a   2 (a2   3( a a   4 (a

)حاصل عبارت - 52 ) 22 3 است؟ زير ةگزين كدام ،24

1(5  2(2 6  

3(4 64(5 4 6

nسوم عدد  ةهاي دوم، سوم و چهارم خود وصل شده است. ريش از محور باال به ريشه nدر شكل زير نقطة  - 53

كدام است؟
1 (a

2 (b

3(  c

4 (d

m) درجة دوم هاي معادلة يكي از جواباگر  - 54 )x x m   21 7 2 كـدامآن ، جواب ديگـر  باشد 2برابر  0

است؟

1 (
3
22 (3

23( 7
24 (1 

tanاگر  - 55 tan   4 24 8 cosباشد، حاصل  45  27 كدام است؟ 1
1 (3   2 (4   3(  5   4 (9 

Aحاصل عبارت - 56
   


 

2 14 1 1 816
5 8 3 50 18

كدام است؟ 

1 (22   2 (22 2   3( 2
444 (1

22
xدر حل معادلة  - 57 x  26 13 5 شود؟ از چه عددي جذر گرفته مي ،روش مربع كامل به 0

1 (144
2892 (289

1443( 144
1694 (169

144

خود را 10تان و چند از  كنيد نقاط قوتهاي مختلف باشيد، سعي  خود در درس 10كه به فكر افزايش چند از  پيش از آن
 ايد، حفظ كنيد. دست آورده هاي قبل به در آزمون كه

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

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

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل 10چند از 

دقيقه 30عادي - ) 1رياضي (
  

هاي گويا و مثلثات/توان
ها و  هاي جبري/ معادله عبارت

ها نامعادله
از ابتداي روابط بين 2فصل 

نسبت هاي مثلثاتي تا پايان
ن تا پايا 4و فصل  3فصل، فصل 

هاي  معادلة درجة دوم و روش
مختلف  حل آن

77تا  42هاي  صفحه

 محل انجام محاسبات



9: ةصفحاختصاصي پاية دهم تجربيدي 27آزمون  –) 4پروژه (

sin عبارت در ربع اول قرار داشته باشد، حاصل  انتهاي كماناگر  - 58 cosA
sin sin cos

  


   

4 4

1 2
كدام است؟

1 (tan   2 (cot 1   3(  tan 21   4(
sin 2

1

nتوان را بهAعدد مثبت اگر  - 59
n
1 Aاُم nريشـه   بـا  برابـر  برابر كنيم، حاصل آن 32برسانيم و سپس  2

 كدام است؟ A شود. عدد مي

1 (2 2   2 (6 2   3( 1
4 2

 4 (1
8 2

ــر - 60 ــين   اگ ــتالف ب ــواباخ ــاي ج ــة  ه xمعادل x  26 6 36 ــوع  0 ــف مجم ــواب، نص ــاي ج ــة ه معادل

x bx   22 10 كدام است؟bمقدار باشد،  0

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

)xدرجه دوم  ةمعادلگر ا - 61 x ) a 2 مضـاعف ةبـا ريشـ   aحاصل جمع مقدار  باشد، داشتهمضاعف  ةريش 5

است؟ كداممعادله 

1 (5
42 (

15
83( 15

84 (
25
8

Aعبارتحاصل  - 62    7 6 10 4 3 2  كدام است؟ 2

1 (3 2   2 (5 3   3( 18 1    4 (18 1

aاگر  - 63 b 3 3 a عبارتباشد، حاصل  2 aA
b b

 


 

2

2
1
1

a)كدام است؟همواره  ) 1

1 (b
a




1
1  2 (b

a



1
1

3( 
a
b




1
1     4 (a

b



1
1

مجموع آن دو عدد كدام است؟ ،باشد  61مجموع مربعات دو عدد صحيح متوالي اگر  - 64

  13يا 11   4 (13يا  11   3(  11) فقط 2   11) فقط 1

حاصل - 65  3 35 2 7 5 2 است؟7 كدام

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

2با فرض  - 66 3x   1، حاصلx
x

 كدام است؟

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

 محل انجام محاسبات



10: ةصفحاختصاصي پاية دهم تجربيدي 27آزمون  –) 4پروژه (

mاگر  - 67 n m   3 35 2 13 2 mحاصلباشد،  6 n  كدام است؟(m,n Z)

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

اگر  - 68    90 tan و 135 cot   2 2 A، مقدار باشد14 sin cos    كدام است؟

1 (3
22 (5

23(7
24 (1

2

چنـد .شـود  مي 468ها  ضرب سن آن سال ديگر حاصل 5سال است و  8اختالف سني دو برادر با يكديگر  - 69

شود؟ مي 100ها  سن آنسال بعد از زمان فعلي، مجموع 

1 (31   2 (32   3(  33   4 (34 

5عبارت  ةدر تجزي - 70 32 24y y y ،  ؟نداردكدام عامل وجود 

1( 2 6y    2 (2y    3 (2y    4 (4y 

aاگر  - 71 0 تر است؟ باشد، كدام عدد از سايرين بزرگ 1

1 (a   2( a2   3( a a   4 (a

)حاصل عبارت - 72 ) 22 3 است؟ زير گزينة كدام ،24

1(5  2(2 6  

3(4 64(5 4 6

nهاي دوم، سوم و چهارم خود وصل شده است. ريشة سوم عدد  از محور باال به ريشه nدر شكل زير نقطة  - 73

كدام است؟
1 (a

2 (b

3 ( c

4 (d

aاگر - 74 b 412 كدام است؟ bچهارم ةريش ،باشد 3

a4   2 (aفقط ) 1 a3   4 (aفقط   )3   4 3

tanاگر  - 75 tan   4 24 8 cosباشد، حاصل  45  27  كدام است؟ 1

1 (3   2 (4   3(  5   4 (9 

موازي - ) 1رياضي (

 محل انجام محاسبات

دقيقه 30

هاي گويا و  مثلثات/توان
هاي جبري عبارت

از ابتداي روابط بين  2فصل 
نسبت هاي مثلثاتي تا پايان فصل

 3و فصل 
 68تا  42هاي  صفحه

كانون برنامة از ها آن مدرسة برنامة كه استي آموزان دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه
.اندادهندپاسخيعادتسواالبهواستترعقب



11: ةصفحاختصاصي پاية دهم تجربيدي 27آزمون  –) 4پروژه (

Aعبارت حاصل - 76
   


 

2 14 1 1 816
5 8 3 50 18

كدام است؟ 

1 (22   2 (22 2   3( 2
444 (1

22

sin تعريف شدة حاصل عبارت - 77 x cos xA cos x( )
cos x sin x


 


1

كدام است؟ 1

1 (tan x   2 (cot x   3(  tan x2   4 (cot x2

sinدر ربع اول قرار داشـته باشـد، حاصـل عبـارت      اگر انتهاي كمان  - 78 cosA
sin sin cos

  


   

4 4

1 2
كـدام

است؟

1 (tan   2 (cot 1   3(  tan 21   4(
sin 2

1

nرا به توانAاگر عدد مثبت  - 79
n
1 Aاُم nبرابر كنيم، حاصل آن برابـر بـا ريشـه     32برسانيم و سپس  2

كدام است؟ Aشود. عدد  مي

1 (2 2   2 (6 2   3( 1
4 2

 4 (1
8 2

yشدة تعريفحاصل عبارت  - 80 x yA x
x xy

 
2

4 3 كدام است؟2

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

Aحاصل عبارت  - 81 ( )


 
 

11 13 3
3 1 4 3

كدام است؟

1 ( 2 2 32 (2 2 3

3( 2 2 34 ( 3 2 3

Aحاصل عبارت - 82    7 6 10 4 3 2 كدام است؟ 2

1 (3 2   2 (5 3   3( 18 1    4 (18 1

 محل انجام محاسبات



12: ةصفحاختصاصي پاية دهم تجربيدي 27آزمون  –) 4پروژه (

aاگر  - 83 b 3 3 aباشد، حاصل عبارت  2 aA
b b

 


 

2

2
1
1

a)همواره كدام است؟ ) 1

1 (b
a




1
1  2 (b

a



1
1

3( 
a
b




1
1  4 (a

b



1
1

عبارت - 84 )حاصل )59 5 7 127 243 ؟كدام است3

1 (
3
73   2 (

2
73   3( 

5
73   4 (1 

اگر ساده شدة عبارت  - 85
23 9 3

27 81



ان اين عدد چند است؟بنويسيم، تو 3را به صورت يك عدد تواندار با پاية 

1( 17
6   2 (17

63 (15
74 (15

7 

2با فرض  - 86 3x   1، حاصلx
x

 كدام است؟

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

mاگر - 87 n m   3 35 2 13 2 حاصل6 mباشد، n است؟ m,n)كدام Z)

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

اگر  - 88    90 tanو  135 cot   2 2 sinباشد، مقدار 14 cos   كدام است؟

1 (3
22 (5

23(7
24 (1

2

Aحاصل عبارت  - 89 (sin x cos x)( sin xcos x)  1 كدام است؟

1 (1   2 (1   3(  sin x cos x3 3   4 (cos x sin x2 2

5 در تجزية عبارت - 90 32 24y y y  ، ؟نداردكدام عامل وجود

1( 2 6y    2 (2y    3 (2y    4 (4y 

 محل انجام محاسبات



13: ةصفحدهم تجربي ةاختصاصي پايدي 27آزمون  - )4(پروژة 

است؟ نادرستترين دريچة قلب انسان  كدام گزينه دربارة كوچك - 91
شود. طرفه شدن جريان خون مي ) باعث يك2    اي است.     ) فاقد بافت ماهيچه1
 .گيرد صورت ميها  انقباض بطنهنگام شروع آن،  بسته شدن) 4    ) در ايجاد صداي دوم قلب موثر است.    3

باشد، معادل قسمتي از مجاري تنفسي انسان هاي غضروفي كامل در ساختار خود مي در گوسفند، بخشي از مجاري تنفسي كه داراي حلقه - 92
سالم و بالغ است كه  ..................

شود. ها خارج نمي گاه از شش بگيرد كه هيچ تواند در تماس با حجم هوايي قرار در طي يك دم و بازدم مي در حالت طبيعي، )1
شود. دار است و در انتهاي خود به ساختاري شبيه به خوشة انگور ختم مي ) فاقد مخاط مژك2
هاي آن توانايي ترشح عامل كاهنده نيروي كشش سطحي را ندارند. ) هيچ يك از ياخته3
ها قرار دارند. از ششطور كامل درون قفسه سينه انسان و خارج  اين مجاري به )4

كند؟ كدام گزينه، عبارت زير را به درستي كامل مي - 93
..................»در شكل مقابل كه مربوط به بخشي از قفسة سينة انسان است، بخش شمارة «
آيد. ، فقط در دم يا بازدم عميق به انقباض در مي4) 1
شود. جا نمي كت قفسة سينه جابههاي تنفسي، در پي حر ، با استراحت ماهيچه1) 2
ها، پر شده است. هاي نوع دوم ديوارة حبابك ، توسط مايع ترشح شده از ياخته3) 3
ها تشكيل شده، فرا گرفته است. هاي حبابكي و رگ ها، كيسه ها، نايژك اي را كه عمدتاً از نايژه ، مجموعه2 )4

دهد؟ هاي زير زودتر از سايرين رخ مي  هاي قرمز، كدام يك از گزينه چهانيدراز در گوي در رابطه با فعاليت آنزيم كربنيك - 94
.شود يم آزاد آن بياز ترك دياكس يها، كربن د به ششيون بيكربنات  دنيبا رس) 1
شود. بيكربنات و هيدروژن تجزيه مي هاي سرعت به يون اسيد به ) كربنيك2
شود. وارد ميكربنات از گويچة قرمز خارج و به خوناب  ) يون بي3
آيد. اسيد پديد مي اكسيد، كربنيك دي از تركيب آب با كربن )4

است؟ نادرستكدام گزينه با توجه به شكل مقابل  - 95
دو طرفه است.» ب«) جهت حركت مواد در بخش 1
  اي خود دارند.  ، فقط يك نوع ليپيد در غشاي ياخته»الف«هاي بخش  ) ياخته2
  اي را دارند. ياخته ، توانايي آغاز گوارش برون»ج«خش ي موجود در ب ها ) ياخته3
 خارج شود.  »ب«بخش از تواند  مي، »ج«ي بخش  ها ) مواد دفعي توليد شده توسط ياخته4

هر بخش از دستگاه تنفس انسان كه ..................، قطعاً .................. - 96
به بخش هادي تعلق دارد. - دار است ) واجد مخاط مژك1
ترين الية خود، غدد ترشحي دارد. در بيروني - شكل است Cهاي غضروفي  ) داراي حلقه2
شود. با حضور اجزاي كوچكي به نام حبابك مشخص مي -عامل سطح فعال را برعهده دارد ) ترشح3
در سطح مجاور هوا، توسط الية ضخيمي از آب پوشيده شده است. - دار است ) فاقد بافت پوششي مژك4

شود؟ در انسان سالم، مشاهده مي» دم و بازدم عادي«در هر دو فرايند د از موارد زير، چند مور - 97
ها نايژهب) تنظيم ميزان جريان هوا توسط   الف) تغيير حجم قفسة سينه 

اي هاي بين دنده ها توسط انقباض ماهيچه جا شدن دنده د) جابه  جو فشارج) كمتر بودن فشار مايع جنب از 
1 (1                  2 (2                    3 (3             4 (4  

كردن اشتباهاتتان استفاده كنيد. گذاري چند تا از ده تا و كتاب اشتباهات متداول براي كم توانيد از هدف شما مي

بل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري ق هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( شناسي زيستهاي  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 

  ت؟شما براي آزمون امروز چيسگذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل 10چند از 

دقيقه 20عادي - )1( شناسيزيست

گوارش و جذب مواد/ تبادالت
گازي/ گردش مواد در بدن

از ابتداي تنوع گوارش در 2فصل 
4و فصل  3جانداران تا پايان فصل 

تا پايان تشريح قلب گوسفند
51تا  30هاي  صفحه

 الف

ب
ج



14: ةصفحدهم تجربي ةاختصاصي پايدي 27آزمون  - )4(پروژة 

شده در آن صحيح است؟ هاي مشخص خوار است. كدام گزينه در ارتباط با بخش لولة گوارش نوعي حشرة گياه دهندة شكل مقابل نشان - 98
شدن مواد غذايي است. ذخيره و نرم، در انتهاي خود با بخش حجيمي در اتباط است كه محل 1) بخش 1
كند. هايي را براي گوارش غذا ترشح مي ، قسمت كوچكي از معده است كه آنزيم2) بخش 2
كنند. شدن بيشتر مواد غذايي كمك مي هايي دارد كه به خرد ، دندانه3) بخش 3
.محل عبور مواد گوارش نيافته استپس از روده قرار گرفته و  ،4) بخش 4

كند؟ تكميل مي نادرستي ه عبارت زير را بهكدام گزين - 99
..................»شود، قطعا  هر بخش از مجاري تنفسي انسان سالم كه بعد از حلق قرار دارد و حلقة غضروفي .................. در آن ديده مي«

هادي دستگاه تنفس قرار دارد و فاقد حبابك است.  در بخش - ) كامل1
2 (C دار است و توانايي تنگ و گشاد شدن را ندارد. ط مژكداراي مخا - شكل
3 (C اي دستگاه تنفس قرار ندارد. واجد غدد ترشحي در ديوارة خود است و در بخش مبادله - شكل
دار است. پايان رسيدن مخاط مژك هاي عملكردي دستگاه تنفس است و محل به جزء بخش -قطعه ) قطعه4

كدام گزينه صحيح است؟ - 100
 شوند. هاي خوني درون كمان آبششي مشاهده مي ها، رگ ماهي) در آبشش 1
) ممكن نيست جانور داراي تنفس آبششي، فاقد شبكة مويرگي در سطح تنفسي باشد.2
طور مستقل به تبادالت گازي با محيط بيرون بپردازند. توانند به هاي پيكر ستارة دريايي مي ) همة ياخته3
اي در بدن خود هستند. گيرند، فاقد ساز و كارهاي تهويه پوست كمك مي ) همة جانوراني كه براي تنفس از4

است؟ نادرستكدام گزينه دربارة تشريح قلب گوسفند،  - 101
اند. ها قابل مشاهده اهرگيها و س ، سرخرگآن قلب يدر باال) 1
.دهده كرمشارا  يلياكلي ها سرخرگ يتوان دو ورود يم ،ينيس ةچيدر يسرخرگ آئورت، باال يدر ابتدا) 2
.ديد توان يرا م يارتجاع يها و طناب يا هچيماهي ها يبرآمدگ ،يلخت سه ،ينيس ةچي، درراست و بطن ششي سرخرگ ةواريبا بازكردن د) 3
.دديرا بهتر  زهايدهلخارجي  ةواريتوان د يسوند، م ريدر مس وارهيد دنيبه سمت باال و بر يلخت و سه يدولخت يها چهيدر انيبا عبور دادن سوند از م) 4

است؟ نادرست، »هاي مجاري دستگاه تنفس انسان سالم همة زوائد ياخته«چند مورد از موارد زير دربارة  - 102
اند. احاطه شده ي) توسط ترشحات مخاطالف

كنند. ب) ترشحات مخاطي را به سمت حلق هدايت مي
گيرند. ج) در مسير هواي خروجي از بدن در فرايند سرفه قرار مي

شوند. هاي مجاري دستگاه تنفس مشاهده مي سطح غشاي هر يك از ياختهد) در 
1 (1    2 (2    3 (3             4 (4

كند؟ تكميل مي درستينا كدام گزينه عبارت زير را به - 103
..................»ازدمي، .................. حجم ذخيرة ب  در يك فرد سالم، در هنگام ثبت حجم ذخيرة دمي«
.رديگ يمرتبط با دستگاه تنفس صورت م يا چهيماه يها اختهيانقباض  -) همانند1
هاي خوني در حال وقوع است. ها و مويرگ بين حبابكتبادالت گازي  -) همانند2
آيد. حالت مسطح درمي بند به ماهيچة ميان -برخالف) 3
يابد. فزايش ميا ميزان فضاي حفرة شكمي  -) برخالف4

هاي مرتبط با آن به درستي بيان شده است؟ كدام گزينه در رابطه با قلب انسان و رگ - 104
 ) بزرگ سياهرگ زيرين كه از نيمة پايين قلب به آن متصل شده است، داراي خون تيره است.1
اند. شده متصلبه سمت چپ آن و چهار رگ با خون روشن، به سمت راست قلب ) پنج رگ با خون تيره، 2
 كند، نسبت به انشعاب ديگر، بيشتر است. ) طول انشعابي از سرخرگ ششي كه خون را به شش راست منتقل مي3
از سه قطعة آويخته تشكيل شده و در دو طرف خود با خون روشن در تماس است. و بطن راست، زيدهل نيب) دريچة 4

بيان شده است؟ نادرستي كدام گزينه در رابطه با تبادالت گازي در جانوران به - 105
 هاي اصلي تنفس، براي تبادالت گازي را مشاهده كرد. توان سه نوع از روش ) در طول زندگي نوعي دوزيست مي1
 اي براي تنفس ندارد. كند، ساختار ويژه هاي خود غذا را از محيط به حفرة دهاني وارد مي اي كه توسط مژك ياخته ) جانوري تك2
شوند. يپوست مبادله م قياطراف از طر طيمح با فراوان وجود دارد و گازها يها رگيبا مو يرپوستيز يرگيمو ةشبك ي،در تنفس پوست) 3
دهد. ها را نسبت به پستانداران افزايش مي هاي هوادار هستند كه كارايي تنفس آن ) پرندگان عالوه بر شُش، داراي ساختارهايي به نام كيسه4
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، صحيح است؟»هاي زندة بخش هادي دستگاه تنفس انسان سالم ياختههمة «چند مورد، دربارة  - 106
.كنند يمبادله م مايع اطراف خودرا با  يتنفس ي) گازهاالف

كنند. توليد  ATPتوانند مولكول  ب) تنها در اثر مصرف گلوكز مي
شوند. ينم دهيزنده دريغ يايند كه در دنيي هستها مولكولفاقد توانايي توليد  ج)

شود. ها ممكن است مختل  آن يا اختهي يندهاياز فرا ياريبساكسيد خون،   د) در صورت افزايش بيش از حد كربن دي
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

توان گفت بيني همانند ..................  در رابطه با بخش هادي دستگاه تنفس انسان سالم، مي - 107
 براي زنش به سمت حلق دارد، اما فاقد مو است.هايي  مژك - ها ) نايژه1
دار ندارد. در ابتداي ساختار خود پوست نازكي دارد، اما ياختة مژك - ) ناي2
كند. داراي ترشحات مخاطي است، اما عامل سطح فعال ترشح نمي -ها ) نايژك3
دارد.كند، اما ترشحات ضد ميكروبي ن به گرم و مرطوب كردن هوا ورودي كمك مي - ) ناي4

است؟ نادرستكدام گزينه در ارتباط با مركز تنفسي بخشي كه در شكل مقابل باعالمت سؤال مشخص شده،  - 108
كند. اين بخش به تنهايي مدت زمان دم را تنظيم مي )1
دهد. ) مركز تنفس در پل مغز، با اثر بر اين مركز، دم را خاتمه مي2
شود. از اين مركز صادر مي اي خارجي ) دستور انقباض ماهيچة بين دنده3
شود. از اين مركز صادر مياي كه در تنفس آرام و طبيعي، نقش اصلي را دارد،  ) دستور انقباض ماهيچه4

در قلب فرد سالم و بالغ، ..................  - 109
ريزد. ) سياهرگ اكليلي، خون خود را به دهليزها مي1
شود. ل، بسته مي) دريچة دولختي، پس از شنيده شدن صداي او2
كند. دريچة سيني آئورتي، از بازگشت خون به بطن راست جلوگيري مي )3
كند. دنبال شنيده شدن صداي دوم، خوني دريافت نمي ) سرخرگ آئورت، به4

...........توان گفت كه .......در ارتباط با بخشي از دستگاه تنفس انسان كه در آن مسافت انتشار گازها به حداقل رسيده است، مي - 110
شوند.) گازهاي تنفسي همواره با عبور از دو غشاي پايه مبادله مي1
كنند.هاي ديوارة آن، عامل سطح فعال را ترشح مي) برخي از ياخته2
 ها نقش دارد.) با داشتن ترشحات مخاطي در به دام انداختن ميكروب3
ها نقش دارند.روبخواري ميكخوارهاي متعلق به ديوارة آن، در بيگانه) درشت4

..................»همة جانداران « كدام گزينه عبارت مقابل را به درستي كامل مي كند؟ - 111
كنند. دريافت مي زبانيبدن جانوران م عاتيمااي، مواد مغذي را از  ) تك ياخته1
 را دارند. ) واجد حفرة گوارشي، توانايي ترشح آنزيم گوارشي2
ي دارند.ا ياخته دار، گوارش برون ) مژك3
دان، سنگدان نيز دارند. ) داراي چينه4

است؟ نادرستكدام گزينه در مورد دستگاه گوارش پستانداران نشخواركننده،  - 112
است. يگوارش سلولز ضرور يها برا كروبيم در نشخواركنندگان، وجود) 1
ها قرار گرفته است. گيري كامل تودة غذايي قبل از شيردان آن محل آب) 2
شود. هاي گوارشي در شيردان، انجام مي ) گوارش سلولز در بزرگترين قسمت معده قبل از گوارش آن توسط آنزيم3
هان برگردانند و بجوند.خورند تا در فرصت مناسب يا مكاني امن، غذا را با نشخواركردن به د ) اين جانوران به سرعت غذا مي4

كند؟ درستي كامل مي  كدام گزينه عبارت زير را به - 113
..................»در .................. برخالف ملخ، «
جهت حركت مواد در طول لولة گوارش از سمت دهان به سمت مخرج است. -گاو  )1
شي وجود دارد.امكان مشاهدة غدة بزاقي در سطحي باالتر از لولة گوار -) انسان2
يابد. اي گوارش نمي ياخته صورت درون غذا فقط به -) پارامسي3
محلي براي ذخيره مواد غذايي وجود دارد. -خوار ) پرندة دانه4

موازي - )1شناسي (زيست
گوارش و جذب مواد/ تبادالت گازي

از ابتداي تنوع گوارش در جانداران 2فصل 
تا پايان تهوية  3تا پايان فصل و فصل 
ششي

44تا   30هاي  صفحه

تر عقب كانون برنامة از ها آن مدرسة برنامة كه استي آموزان دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه
 .اندندادهپاسخيعادتسواالبهواست

دقيقه 20

؟
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هادي دستگاه تنفس انسان، ..................  هاي بخش اختالل در عملكرد مژك - 114
شود. ريزي از ناحية ابتداي بيني مي ) موجب خون1
شود. ميبه صدا  يده شكل) همواه سبب مشكل در 2
.دشو يم مشاهده اتيدخانكنندة  قطعا فقط در افراد مصرف )3
هاي به دام افتاده در آن شود. تواند منجر به ايجاد اشكال در دفع ترشحات مخاطي و ناخالصي ) مي4

شده است؟ انيب يبه درست نه،يكدام گز - 115
است. يخارج راندن مواد رونيب يسازوكارها از يكيعطسه  )1
گردد. ) در هنگام سرفه هوا با فشار از راه دهان يا بيني خارج مي2
آورد. وجود مي ههاي صوتي را ب حنجره، پرده ةدر ناحيمخاط به سمت خارج خوردگي  چين )3
دخانيات، عطسه راه موثرتري براي بيرون راندن مواد خارجي است. ةكنند در افراد مصرف )4

صحيح است؟ ايجاد شده در انتهاي ناي انشعاب دواز  كيهر ام گزينه دربارة كد - 116
هوا و خون نيستند. نيقادر به تبادل گازها ب )2ند.هستخود  ةواريدر دفاقد غضروف  )1

باشند. خود مي ةواريفاقد ماهيچه در د )4ند.قرار دار ها شش طور كامل درون به )3

باشد، معادل قسمتي از مجاري تنفسي انسان هاي غضروفي كامل در ساختار خود مي از مجاري تنفسي كه داراي حلقه در گوسفند، بخشي - 117
سالم و بالغ است كه  ..................

شود. ها خارج نمي گاه از شش تواند در تماس با حجم هوايي قرار بگيرد كه هيچ در طي يك دم و بازدم مي در حالت طبيعي، )1
شود. دار است و در انتهاي خود به ساختاري شبيه به خوشة انگور ختم مي ) فاقد مخاط مژك2
هاي آن توانايي ترشح عامل كاهنده نيروي كشش سطحي را ندارند. ) هيچ يك از ياخته3
ها قرار دارند. طور كامل درون قفسه سينه انسان و خارج از شش اين مجاري به )4

كند؟ ر را به درستي كامل ميكدام گزينه، عبارت زي - 118
..................»در شكل مقابل كه مربوط به بخشي از قفسة سينة انسان است، بخش شمارة «
آيد. ، فقط در دم يا بازدم عميق به انقباض در مي4) 1
شود. جا نمي هاي تنفسي، در پي حركت قفسة سينه جابه ، با استراحت ماهيچه1) 2
ها، پر شده است. هاي نوع دوم ديوارة حبابك ايع ترشح شده از ياخته، توسط م3) 3
ها تشكيل شده، فرا گرفته است. هاي حبابكي و رگ ها، كيسه ها، نايژك اي را كه عمدتاً از نايژه ، مجموعه2 )4

دهد؟ ر از سايرين رخ ميهاي زير زودت  هاي قرمز، كدام يك از گزينه انيدراز در گويچه در رابطه با فعاليت آنزيم كربنيك - 119
.شود يم آزاد آن بياز ترك دياكس يها، كربن د به ششيون بيكربنات  دنيبا رس) 1
شود. بيكربنات و هيدروژن تجزيه مي هاي سرعت به يون اسيد به ) كربنيك2
شود. كربنات از گويچة قرمز خارج و به خوناب وارد مي ) يون بي3
آيد. اسيد پديد مي سيد، كربنيكاك دي از تركيب آب با كربن )4

است؟ نادرستكدام گزينه با توجه به شكل مقابل  - 120
دو طرفه است.» ب«) جهت حركت مواد در بخش 1
اي خود دارند. ، فقط يك نوع ليپيد در غشاي ياخته»الف«هاي بخش  ) ياخته2
دارند. اي را ياخته ، توانايي آغاز گوارش برون»ج«ي موجود در بخش  ها ) ياخته3
خارج شود. »ب«بخش از تواند  مي، »ج«ي بخش  ها ) مواد دفعي توليد شده توسط ياخته4

هر بخش از دستگاه تنفس انسان كه ..................، قطعاً .................. - 121
به بخش هادي تعلق دارد. - دار است ) واجد مخاط مژك1
ترين الية خود، غدد ترشحي دارد. يدر بيرون - شكل است Cهاي غضروفي  ) داراي حلقه2
شود. با حضور اجزاي كوچكي به نام حبابك مشخص مي -عامل سطح فعال را برعهده دارد ) ترشح3
در سطح مجاور هوا، توسط الية ضخيمي از آب پوشيده شده است. - دار است ) فاقد بافت پوششي مژك4

شود؟ در انسان سالم، مشاهده مي» عادي دم و بازدم«در هر دو فرايند چند مورد از موارد زير،  - 122
ها نايژهب) تنظيم ميزان جريان هوا توسط   الف) تغيير حجم قفسة سينه 

اي هاي بين دنده ها توسط انقباض ماهيچه جا شدن دنده د) جابه  ج) كمتر بودن فشار مايع جنب از فشار جو
1 (1                  2 (2                    3 (3             4 (4  

 الف

ب
ج
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شده در آن صحيح است؟ هاي مشخص خوار است. كدام گزينه در ارتباط با بخش لولة گوارش نوعي حشرة گياه دهندة شكل مقابل نشان - 123
شدن مواد غذايي است. ، در انتهاي خود با بخش حجيمي در اتباط است كه محل ذخيره و نرم1) بخش 1
كند. هايي را براي گوارش غذا ترشح مي ، قسمت كوچكي از معده است كه آنزيم2) بخش 2
كنند. شدن بيشتر مواد غذايي كمك مي هايي دارد كه به خرد ، دندانه3) بخش 3
.محل عبور مواد گوارش نيافته استپس از روده قرار گرفته و  ،4) بخش 4

كند؟ تكميل مي نادرستي كدام گزينه عبارت زير را به - 124
..................»شود، قطعا  كه بعد از حلق قرار دارد و حلقة غضروفي .................. در آن ديده مي هر بخش از مجاري تنفسي انسان سالم«

هادي دستگاه تنفس قرار دارد و فاقد حبابك است.  در بخش - ) كامل1
2 (C دار است و توانايي تنگ و گشاد شدن را ندارد. داراي مخاط مژك - شكل
3 (C اي دستگاه تنفس قرار ندارد. در ديوارة خود است و در بخش مبادله واجد غدد ترشحي - شكل
دار است. پايان رسيدن مخاط مژك هاي عملكردي دستگاه تنفس است و محل به جزء بخش -قطعه ) قطعه4

است؟ نادرست، »هاي مجاري دستگاه تنفس انسان سالم همة زوائد ياخته«چند مورد از موارد زير دربارة  - 125
اند. احاطه شده يشحات مخاط) توسط ترالف

كنند. ب) ترشحات مخاطي را به سمت حلق هدايت مي
گيرند. ج) در مسير هواي خروجي از بدن در فرايند سرفه قرار مي

شوند. هاي مجاري دستگاه تنفس مشاهده مي د) در سطح غشاي هر يك از ياخته
1 (1    2 (2    3 (3    4 (4

كند؟ تكميل مي درستينا كدام گزينه عبارت زير را به - 126
..................».................. حجم ذخيرة بازدمي،   در يك فرد سالم، در هنگام ثبت حجم ذخيرة دمي«
.رديگ يمرتبط با دستگاه تنفس صورت م يا چهيماه يها اختهيانقباض  -) همانند1
هاي خوني در حال وقوع است. ها و مويرگ بين حبابكگازي  تبادالت -) همانند2
آيد. حالت مسطح درمي بند به ماهيچة ميان -برخالف) 3
يابد. افزايش مي ميزان فضاي حفرة شكمي  -) برخالف4

، صحيح است؟»هاي زندة بخش هادي دستگاه تنفس انسان سالم همة ياخته«چند مورد، دربارة  - 127
.كنند يمبادله م مايع اطراف خودا با ر يتنفس ي) گازهاالف

كنند. توليد  ATPتوانند مولكول  ب) تنها در اثر مصرف گلوكز مي
شوند. ينم دهيزنده دريغ يايند كه در دنيي هستها مولكولفاقد توانايي توليد  ج)

شود. ها ممكن است مختل  آن يا اختهي يندهايفرااز  ياريبساكسيد خون،   د) در صورت افزايش بيش از حد كربن دي
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

توان گفت بيني همانند ..................  در رابطه با بخش هادي دستگاه تنفس انسان سالم، مي - 128
 هايي براي زنش به سمت حلق دارد، اما فاقد مو است. مژك - ها ) نايژه1
دار ندارد. كي دارد، اما ياختة مژكدر ابتداي ساختار خود پوست ناز - ) ناي2
كند. داراي ترشحات مخاطي است، اما عامل سطح فعال ترشح نمي -ها ) نايژك3
كند، اما ترشحات ضد ميكروبي ندارد. به گرم و مرطوب كردن هوا ورودي كمك مي - ) ناي4

است؟ نادرستشده،  كدام گزينه در ارتباط با مركز تنفسي بخشي كه در شكل مقابل باعالمت سؤال مشخص - 129
كند. اين بخش به تنهايي مدت زمان دم را تنظيم مي )1
دهد. ) مركز تنفس در پل مغز، با اثر بر اين مركز، دم را خاتمه مي2
شود. اي خارجي از اين مركز صادر مي ) دستور انقباض ماهيچة بين دنده3
شود. از اين مركز صادر مياصلي را دارد،  اي كه در تنفس آرام و طبيعي، نقش ) دستور انقباض ماهيچه4

توان گفت كه ..................در ارتباط با بخشي از دستگاه تنفس انسان كه در آن مسافت انتشار گازها به حداقل رسيده است، مي - 130
شوند.) گازهاي تنفسي همواره با عبور از دو غشاي پايه مبادله مي1
كنند.عامل سطح فعال را ترشح ميهاي ديوارة آن، ) برخي از ياخته2
 ها نقش دارد.) با داشتن ترشحات مخاطي در به دام انداختن ميكروب3
ها نقش دارند.خواري ميكروبخوارهاي متعلق به ديوارة آن، در بيگانه) درشت4

؟
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kmكيلوگرم كه با تندي 2000انرژي جنبشي خودرويي به جرم  - 131

h
در حال حركت است، چند كيلوژول است؟ 72

1( 5184   2( 10368   3( 800   4( 400 
به درستي مقايسه شده است؟زير در كدام گزينه انرژي جنبشي اجسام  - 132

1 (2 3 1K K K 

2 (3 2 1K K K 

3 (3 2 1K K K 

4 (3 2 1K K K 

Fمطابق شكل زير، جسمي تحت تأثير نيروي ثابت - 133
 به اندازة شود. كار جا مي متر در راستاي افقي جابه 5،

cos)جايي چند ژول است؟  اين نيرو در اين جابه / ) 37 0 8
1( 150 
2( 120 
3( 90   
4( 60   

در است. اگر شده، متصل محتوي جيوه استاي كه  به لوله باشد كه حاوي مقدار معيني گاز مي محفظة شكل زير - 134
13/محفظه  گاز درون اي فشار پيمانه حالت تعادل در (h)ختالف ارتفاع مايع درون لوله ا ،پاسكال باشدكيلو 6

اختالف دارد؟ ،كه در لوله به جاي جيوه، آب باشدبا حالتي  متر چند سانتياين حالت 
N g g

(g , , / )
kg cm cm

    10 1 13 63  جيوه     آب3

1( 146 
2( 136 
3( 126 
4( 116 

/) 2شكل( ةو فشار هواي محبوس در انتهاي لول cmHg72اگر فشار هواي محيط  زيردر شكل  - 135 kPa10 88

Hg) كدام است؟ 2) به حالت (1در حالت ( ة درون لولهارتفاع جيونسبت  ،باشد
N kg

(g , )
kg m

   310 13600

1( 8
9

2( 9
8

3( 1 

4( 8
7

آزمون به آن پاسخ دهيد. گيرد در پايان اگر پاسخ دادن به سوالي وقت زيادي از شما مي

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

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

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از 

دقيقه 35عادي – )1فيزيك (
    

هاي فيزيكي مواد/ كار، ويژگي
انرژي و توان

از ابتداي فشارسنج 2فصل 
فصل وهوا(بارومتر) تا پايان 

شده تا پايان كار انجام 3فصل 
توسط نيروي ثابت

60تا  37هاي  صفحه

 محل انجام محاسبات



19: ةصفحاختصاصي پاية دهم تجربيدي 27آزمون  - )4(پروژة 

هـا در عهـا، مـاي    (در تمام لولهاي مخزن گاز مقداري منفي است؟  هاي زير، فشار پيمانه يك از شكل  در كدام - 136
حال تعادل هستند.)

1 (

گاز

  2 (

گاز

  3 (

گاز

  4( 
و 80cmHg برابـر بـا   از راسـت بـه چـپ    ترتيـب  بـه  Bو  Aهـاي   در شكل زير، فشار گـاز درون مخـزن   - 137

70cmHg 33ه چگاليها مايعي ب است و درون لوله 4 g
/

cm
  ترتيب از راسـت در حالت تعادل قرار دارد. به

313 جيــوهمتـر جيـوه اسـت؟ (    متـر و فشـار هـواي محـيط چنـد سـانتي       چند سـانتي hبه چپ 6 g
/

cm
  و

10 N
g

kg
 (

1( 10  ،75
2 (40  ،75
3 (10  ،78
4 (40  ،78

نيوتون 27كه از طرف مايع نيرويي به بزرگي  است. براي اين cm220در شكل زير سطح مقطع لوله برابر با - 138
جـا كنـيم؟ جابـه  طـرف پـايين   بـه  متـر بايـد در راسـتاي عمـودي     به انتهاي لوله وارد شود، لوله را چند سانتي

)g
/

cm
 313  ،Nجيوه5

g
kg

10  و(P cmHg 76

1( 3  
2( 66  
3( 10  
4( 79  

يابد. اگر سطح مقطع افزايش مي cmHg8درون مخزن  هوايفشار ، ا روشن كردن پمپ متصل به مخزن، بزيردر شكل  - 139
)رود؟  متر پايين مي با هم برابر باشد، مايع در لولة سمت چپ چند سانتي شكل Uلولة  لوله در دو سمت )  4    ــايع جيوه  م

1( 4   
2( 8   
3( 16   
4( 32 

شود. اين يعني نيرويي نشين مي كه جسمي را درون يك مايع فرو برده و رها كنيم، جسم در مايع ته هنگامي - 140
 است. ……ارد شده كه اندازة آن از اندازة وزن جسم از طرف جسم به مايع و ……رو به 

تر پايين ـ كم )4  تر  پايين ـ بيش )3  تر  باال ـ كم )2  تر  باال ـ بيش )1
برنيروي شناوري وارد  .قرار دارد 2و 1هاي  جسمي در دو مايع مختلف به چگالي ،مطابق شكل زير - 141

؟تر است بيش در كدام شكلجسم 
1( ( )1
2( ( )2
در هر دو شكل يكسان است. )3
ين نيست.يقابل تع )4

 محل انجام محاسبات
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طرف باال حركت دميد، كاغذ به د و در سطح باالي آن مييگير كاغذ را جلوي دهانتان مي ورقةيك  كه هنگامي - 142
شود؟ ده با توجه به كدام اصل و چگونه توجيه ميكند. اين پدي مي

هواست.چگالي تر از  اصل ارشميدس ـ چگالي كاغذ بيش )1
.است تر اصل برنولي ـ تندي جريان هوا در باالي كاغذ كم )2
تر از چگالي هواست. اصل ارشميدس ـ چگالي كاغذ كم )3
تر است. ر از زير آن است و فشار در باالي كاغذ كمت اصل برنولي ـ تندي جريان هوا در باالي كاغذ بيش )4

دميدن در لولة افقي اختالف سطحبا  .شكل مايع يكساني قرار دارد U ةسه لول درون هرشكل زير  مطابق - 143
خواهد شد. در اين cm150و  cm100 از راست به چپ ) به ترتيب2) و (1شكل ( Uهاي  آزاد مايع در لوله
) در كدام گزينه درست ترسيم شده است؟3حالت شكل لولة (

1(   2(   3(   4( 

طي s5 زمان مدت در cm20اي به قطر  را درون لوله cm70 طول مسافتي بهمايع يك از  حجم معينياگر  - 144

cmآهنگ شارش حجمي آن چند ،كند

s

3
(است؟   گيرد.) قطع لوله را در بر ميممايع تمام سطح و 3

1( 840   2( 84   3( 21   4( 210 

Lشارش اي با آهنگ شاره ،مطابق شكل زير - 145

s
دوو سپس شاره به محل تقاطع رسيده  گذرد. ) مي1از لولة ( 2

در حالت پايا cm275و  cm225از راست به چپ ترتيب ) با مساحت مقطع به3) و (2شاخه شده و از دو لولة (

cm) برابر2اگر تندي شاره در لولة ( گذرد. مي

s
cmچند ) تندي شاره 3در لولة ( ،باشد 5

s
است؟ 

1( 25 
2( 35 
3( 45 
4( 55 

1اگر جرم جسمي  - 146
شود. برابر مي 9، انرژي جنبشي جسم بيافزاييم SI واحد 4برابر شود و به تندي آن 4

است؟ SIتندي اولية جسم چند واحد 
1( 4   2( 8   3( /0 44( /0 8

A1،ريد. جرم جسم را در نظر بگي vو تندي  mبه جرم  Bجسم  - 147
برابر 3و تندي آن  Bبرابر جرم 4

برابر شود؟ Bو  Aجسم  دوچقدر تغيير كند تا انرژي جنبشي  Aاست. تندي جسم  Bتندي 
كاهش يابد. vبه اندازة  )2  يابد. افزايش  vبه اندازة  )1
يابد. كاهش v2به اندازة  )4  افزايش يابد.  v2به اندازة  )3

 محل انجام محاسبات
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Fنيروي افقي  - 148
را روي سطح افقي به اندازة   آن شود و مي، بر جسمي اعمال زير مطابق شكلd جا جابه

Fكند. اگر بزرگي نيروي مي
  جا كنيم، كار نيروي  مجدداً همان ميزان جابهافزايش دهيم و جسم را  40%راF

 به
Fيابد. اگر در همان حالت اوليه نيروي افزايش مي J80اندازة 

  با افق زاوية37 و جسم در راستاي افقي ،بسازد
cos)جايي چند ژول خواهد بود؟  ميزان جابه همان كار اين نيرو در ا شودج جابه / , sin / )   37 0 8 37 0 6

1( 200 
2( 160 
3( 120 
4( 280 

شود. اگر اندازة يق از دو طناب استفاده ميابراي كشيدن قاست. رفته  فرو  قايقي درگلمطابق شكل زير   - 149
k(fن و نيروي اصطكاك سطح تماس ونيوت 200برابر هر يك  T2و T1نيروهاي  در ،ن باشدونيوت 50، (

نيروهاي موثر بر قايق چند ژول است؟ كلكار  ،xي در جهت محور متر 20 افقي جايي جابه
1( 5000   
2( 4000   
3( 3000   
4( 2000 

F1نيروي  ود زيرشكل  مطابق - 150
 وF2

ةبر جسمي وارد شده و جسم روي سطح افقي به انداز m10 جا جابه
0/اگر  .شود مي كار كل ،صطكاك تلف شودروي جسم در اثر ا F2و F1توسط نيروهاي  از كار كل انجام شده 2

جايي چند ژول است؟ انجام شده روي جسم در اين جابه
1( 240   
2( 175   
3( /37 5
4( 24   

در است. اگر شده، متصل محتوي جيوه استاي كه  به لوله باشد مقدار معيني گاز ميكه حاوي  محفظة شكل زير - 151
13/محفظه  گاز درون اي فشار پيمانه حالت تعادل در (h)اختالف ارتفاع مايع درون لوله  ،پاسكال باشدكيلو 6

اختالف دارد؟ در لوله به جاي جيوه، آب باشد، كهبا حالتي  متر  چند سانتياين حالت 
N g g

(g , , / )
kg cm cm

    10 1 13 63 جيوه     آب3   

1( 146 
2( 136 
3( 126 
4( 116 

است، هوا به دام افتاده cm22آزمايش كه مساحت سطح مقطع آن ةلي، در باالي لولچدر آزمايش توري - 152
؟ن استوشود چند نيوت لوله وارد مي انتهاي بستةاست. نيرويي كه به 

Hg
g N

( / , g , P cmHg)
kgcm

   0313 6 10 76

1( 310 
2( 10 
3( 1360 
4( /1 36

دقيقه 35موازي –) 1فيزيك (
  

هاي فيزيكي مواد ويژگي
از ابتداي فشارسنج 2فصل 

هوا(بارومتر) تا پايان فصل
52تا  37هاي  صفحه

كانون برنامة از ها آن مدرسة مةبرنا كه استي آموزان دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه
 .اند ندادهپاسخيعادتسواالبهواستترعقب

 محل انجام محاسبات
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و بارومتر cmHg40مانومتر  .ايم ومتر وصل كردهندرون اتاقي يك كپسول گاز را به يك ما مطابق شكل زير - 153

cmHg70 ؟فشار كپسول گاز چند كيلوپاسكال است .دهند را نشان ميHg
N g

(g , / )
kg cm

   310 13 5

1( 30 
2( 40 
3( /40 5
4( 54 

/) 2و فشار هواي محبوس در انتهاي لولة شكل( cmHg72در شكل زير اگر فشار هواي محيط   - 154 kPa10 88

Hg) كدام است؟ 2) به حالت (1باشد، نسبت ارتفاع جيوة درون لوله در حالت (
N kg

(g , )
kg m

   310 13600

1( 8
9

2( 9
8

3( 1 

4( 8
7

gشكل زير كه به يك مخزن محتوي گاز وصل شده است، مقداري جيوه به چگالي  U ةدرون لول - 155
/

cm313 و 5

gمقداري آب به چگالي 

cm31 ؟ (فشارمتر جيوه است در حالت تعادل وجود دارد. فشار گاز درون مخزن چند سانتي

است.) cmHg75هواي محيط 
1( 72  
2( 77  
3( 80  
4( 82  

هـا در هـا، مـايع    اي مخزن گاز مقداري منفي است؟ (در تمام لوله هاي زير، فشار پيمانه يك از شكل  در كدام - 156
حال تعادل هستند.)

1 (

گاز

  2 (

گاز

  3 (

گاز

  4( 
70cmHgو  80cmHgترتيب از راست به چپ برابر بـا   به Bو  Aهاي  در شكل زير، فشار گاز درون مخزن - 157

33ها مايعي به چگالي است و درون لوله 4 g
/

cm
  ترتيب از راست به چپ در حالت تعادل قرار دارد. بهh چند

313 جيــوهمتر جيوه است؟ ( متر و فشار هواي محيط چند سانتي انتيس 6 g
/

cm
   10و N

g
kg

 (

1( 10  ،75
2 (40  ،75
3 (10  ،78
4 (40  ،78

 محل انجام محاسبات
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نيوتون 27ي به بزرگي كه از طرف مايع نيروي است. براي اين cm220در شكل زير سطح مقطع لوله برابر با - 158
جـا كنـيم؟ طـرف پـايين جابـه    متـر بايـد در راسـتاي عمـودي بـه      به انتهاي لوله وارد شود، لوله را چند سانتي

)g
/

cm
 313  ،Nجيوه5

g
kg

10  و(P cmHg 76

1( 3  2( 66  
3( 10  4( 79  

يابد. اگر سطح مقطع افزايش مي cmHg8در شكل زير، با روشن كردن پمپ متصل به مخزن، فشار هواي درون مخزن  - 159
)رود؟  متر پايين مي شكل با هم برابر باشد، مايع در لولة سمت چپ چند سانتي Uر دو سمت لولة لوله د )  4    جيوه ــايع   م

1( 4   
2( 8   
3( 16   
4( 32 

bFدر شكل زير، نيروي شناوري - 160


Wو نيروي وزن 


نشان داده شده هاي مختلف مايعوارد بر چند جسم در  
 . كدام گزينه صحيح است؟است
1 (A ـ  شود مي ور غوطهB ـ  شود مي شناورC  رود. ميپايين
2 (A ـ  رود باال ميB  ـ  شود ميشناورC رود پايين مي. 

3 (A ـ  شود مي ور غوطهB رود ـ  باال ميC شود مي ور غوطه.
4 (A ـ  رود باال ميB ـ  شود ور مي غوطهC رود پايين مي.

شود. اين يعني نيرويي نشين مي كه جسمي را درون يك مايع فرو برده و رها كنيم، جسم در مايع ته هنگامي - 161
 است. ……جسم به مايع وارد شده كه اندازة آن از اندازة وزن جسم از طرف  ……رو به 

تر پايين ـ كم )4  تر  پايين ـ بيش )3  تر  باال ـ كم )2  تر  باال ـ بيش )1
شناوري وارد بر قرار دارد. نيروي 2و 1هاي  مطابق شكل زير، جسمي در دو مايع مختلف به چگالي - 162

؟تر است جسم در كدام شكل بيش
1( ( )1
2( ( )2
در هر دو شكل يكسان است. )3
قابل تعيين نيست. )4

طرف باال حركت دميد، كاغذ به گيريد و در سطح باالي آن مي كه يك ورقة كاغذ را جلوي دهانتان مي هنگامي - 163
شود؟ كند. اين پديده با توجه به كدام اصل و چگونه توجيه مي مي

هواست. چگالي تر از اصل ارشميدس ـ چگالي كاغذ بيش )1
تر است. اصل برنولي ـ تندي جريان هوا در باالي كاغذ كم )2
تر از چگالي هواست. اصل ارشميدس ـ چگالي كاغذ كم )3
تر است. تر از زير آن است و فشار در باالي كاغذ كم ي كاغذ بيشاصل برنولي ـ تندي جريان هوا در باال )4

جريان دارد. چهار لولة در داخل يك لولة افقي كه سطح مقطع آن متغير است صورت پايا بهآب  زيردر شكل  - 164
ام لولهاند. سطح آب در كد اي آب درون لوله به آن مرتبط گيري فشار پيمانه براي اندازه 4و  3، 2، 1قائم و مشابه 

گيرد؟ تر از بقيه قرار مي پايين
1( 1 
2( 2 
3( 3 
4( 4 

 محل انجام محاسبات
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r a 
r a 2

r a
r a  2

D D2D D cm  41

طي s5 زمان مدت در cm20طر اي به ق را درون لوله cm70طول  اگر حجم معيني از يك مايع مسافتي به - 165

cmكند، آهنگ شارش حجمي آن چند 

s

3
( است؟   گيرد.) قطع لوله را در بر ميممايع تمام سطح  و 3

1( 840   2( 84   3( 21   4( 210 

cmبوده و آب با تندي cm24پاش قطع مخزن يك تفنگ آبم سطحاگر  - 166

s
از آن خارج شود، در صورتي 5

cmآب با تندي چند ،اشهمباشد، با فشردن  mm21تفنگقطع لولة سطح مكه 

s
شود؟ ولة تفنگ خارج ميلاز 

1( 2000   2( 20   3( /0 2   4( 200
است؟ Bظرف سرعت خروج آب در چند برابر  Aروج آب در ظرف سرعت خ ،هاي زير با توجه به شكل - 167

(سرعت ورود آب به دو ظرف را يكسان فرض كنيد.)
1( 16 
2( 4   

3( 1
4

4( 1
16

16برابر )  2(تندي شاره در ناحية  .كند صورت پايا شارش مي اي در يك لوله به شاره ،مطابق شكل زير - 168
9

ةناحي رتندي شاره دنسبت  ،كاهش دهيم cm2اگر در دو طرف لوله، قطر را  .باشد مي) 1(تندي شاره در ناحية 
 ؟شود كدام مي )1(  به ناحية) 2(

1( /1 56     2( 0 / 96  
3( /0 564( 1/ 96 

دميدن در لولة افقي اختالف سطح شكل مايع يكساني قرار دارد. با Uمطابق شكل زير درون هر سه لولة  - 169
خواهد شد. در اين cm150و  cm100) به ترتيب از راست به چپ 2) و (1شكل ( Uهاي  آزاد مايع در لوله
) در كدام گزينه درست ترسيم شده است؟3حالت شكل لولة (

1( 2( 3(   4( 

Lاي با آهنگ شارش مطابق شكل زير، شاره - 170

s
گذرد. سپس شاره به محل تقاطع رسيده و دو ) مي1از لولة ( 2

در حالت پايا cm275و  cm225ترتيب از راست به چپ ) با مساحت مقطع به3) و (2شاخه شده و از دو لولة (

cm) برابر2گذرد. اگر تندي شاره در لولة ( مي

s
cm) تندي شاره چند3باشد، در لولة ( 5

s
است؟

1( 25   2( 35 
3( 45   4( 55 

 محل انجام محاسبات
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است؟ نادرست گزينهكدام  - 171
به دليل تمايل زياد اكسيژن براي انجام واكنش است. …فرسايش سنگ و صخره، فساد مواد غذايي و  )1
هاي گوناگون هواكره با هم تفاوت دارد. اين گاز در اليه دو اتمي وجود دارد، هر چند مقدار هاي در هواكره گاز اكسيژن فقط به صورت مولكول )2
كنند. ارتفاعات كپسول اكسيژن حمل مي هنگام صعود بهكوهنوردان  دليلهمين  شود، به با افزايش ارتفاع از سطح زمين، فشار گاز اكسيژن كم مي )3
شود. ها يافت مي ها و پروتئين ها، چربي هاي زيستي مانند كربوهيدرات همة مولكول كره در ساختار هاي آب و در زيست كره، در ساختار مولكول اكسيژن در آب )4

دهد. پس از وارد شدن يك نمونه از هواي مايع با دماي هواكره را نشان مي ةجوش و درصد حجمي برخي از گازهاي سازند ةجدول زير نقط - 172
C 200 باشد. …… برابر با تواند ) دما مي3شوند و در حالت ( جدا مي ……و  ……ترتيب گازهاي  ) به2و () 1هاي ( به برج تقطير، در حالت

  

ـ )1 Cآرگون ـ اكسيژن ـ ) K802آرگون ـ نيتروژن 183
ـ )3 Cهليم خالص ـ نيتروژن خالص ـ ) C804آرگون ـ نيتروژن 200

؟هاي زير در كدام گزينه آمده است پاسخ درست پرسشدر حالت پايه) (Cu29با توجه به آرايش الكتروني اتم  - 173
l چند الكترون دارايالف)   ؟باشند يم 1
چقدر است؟ در جدول تناوبي آن با شمارة گروهاين عنصر زيرالية  ترين بيرونيهاي  الكترون مجموع شمارب) 
 قرار دارد؟ دورة جدول تناوبيدر كدام اين عنصر ) پ

1(  4 5 10   2 ( 3 4 12   3(  4 12 12   4 ( 3 4 10
؟گزينه به درستي نوشته شده استهاي ظرفيت در كدام  آرايش الكتروني فشرده و تعداد الكترون - 174

اتم آرايش فشرده ظرفيتيها شمار الكترون  گزينه
1(9  [Kr] s d2 75 4Co27
2(5  [Ar] d s p10 2 54 5 5Br35
3(6  [Ar] d s5 13 4Cr24
4(5  [Kr] d s p10 2 34 5 5As33

 از مطالب زير درست است؟چند مورد  - 175

خاصيت اسيدي دارد.اندكي  حل شده در آن CO2الف) آب باران به علت وجود 
هاي اسيدي است. در هواكره عامل اصلي ايجاد باران NOو  SO2ب) وجود دو گاز 

روند. آب از بين مي محلول در اكسيد كربن دي مقدار اني كه اسكلت آهكي دارند، با افزايشپ) كيسه تن
شود. وري در كشاورزي مي باعث افزايش بهره ،به خاك (CaO) كلسيم اكسيدمقدار مناسبي از ت) افزودن 

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

)نقطه جوش  درصد حجمي گاز در هوا C)

/0 0005  269  
/78 079  196  

/0 928  186  
/20 952  183  

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  ا بنويسيد:خود ر 10گذاري چند از  ، هدف)1( شيميهاي  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 ازهدفآزمون قبل10چند از 

دقيقه 20عادي - ) 1( شيمي
  

كيهان زادگاه الفباي هستي/
ردپاي گازها در زندگي

اي آرايش الكترونياز ابتد 1فصل 
تا 2تا پايان فصل و فصل   اتم

پايان رفتار اكسيدهاي فلزي و
نافلزي

60تا  30هاي  صفحه

11 بهمن) آزمون دوره خواهيد داشت و چنان چه نتوانسته ايد مبحثي را كامل مطالعه كنيد مي توانيد در آزمون بعد جبران كنيد( در آزمون بعد 



26: ةصفحاختصاصي پاية دهم تجربيدي 27آزمون  - )4(پروژة 

درست است؟ ،كسيدزير در مورد كربن مونو هاي عبارتچند مورد از  - 176
.شود هنگامي كه رنگ شعلة گاز طبيعي زرد رنگ باشد توليد ميالف) 

برابر اكسيژن است. 200بسيار زياد و بيش از  گاز اينبا  خون ب) ميل تركيبي هموگلوبين

C صورت به پ) ساختار لوويس آن O
 


است. 

تر بوده و قابليت انتشار آن در محيط بسيار زياد است. ت) چگالي اين گاز از هوا كم
1( 1   2 (2   3( 3   4 (4 

است؟ نادرستنام چه تعداد از تركيبات زير  - 177
:الف)  ZnO  ب)   روي اكسيد: CuS  مس(I) سولفيد
:پ)  Cr O2 :ت)   اكسيد  (II)كروم  3 SrO اكسيد استرانسيم
:) ث FeCl2  آهن(II) كلريد

1( 1   2 (2  3( 3   4 (4 
 باشد؟ كدام گزينه از نظر درستي يا نادرستي مشابه جمله زير مي - 178

»برد دارد.راي كا رشته برش فلزات و ساخت المپدر گاز تنبل معروف است و  بهاي  دومين گاز نجيب جدول دوره«
يابد. ها در واحد حجم كاهش مي ذره شمار ،ح زمين با افزايش ارتفاعسط از كيلومتري 12تا ارتفاع  )1
شود. ايجاد مي Heهواكره در اثر برخورد پرتوهاي پرانرژي مانند پرتوهاي فرابنفش ذرات بارداري مانند  باالي در ارتفاعات) 2
شود. در پزشكي و پركردن تاير خودروها استفاده ميهاي بيولوژيك  از گاز نيتروژن براي نگهداري نمونه )3
است. MRI هاي تصويربرداري مانند خنك كردن قطعات الكترونيكي در دستگاه ،آيد به دست مي هواي مايع ءبه جز ءجزترين كاربرد اولين گازي كه از تقطير  مهم) 4

درست است؟ زير ز مطالبچه تعداد ا ،هاي نوشته شده واكنش ةدربار - 179
Fe(a                                                         شود.       براي توليد سولفوريك اسيد استفاده مي cواكنش  ةالف) از فراورد O ... 2

Mg(bاست.          2 ها برابر با به آنيون ها كاتيون شمار حاصل نسبت ةرد رنگ است و در فراوردز dواكنش  ة حاصل ازب) شعل O ... 2
S(c                                            . دهند اغلب عنصرها با گاز اكسيژن واكنش ميتوان نتيجه گرفت  ها مي پ) از اين واكنش O ... 2

Na(d                        سفيد رنگ است. آن  حاصل از ةو شعل است MgO2 صورت بهbواكنش   ةفراوردفرمول شيميايي ت)  O ... 2
1( 1   2 (2   3( 3   4 (4   

شمارباشد و نسبت  ر ميچندمين عنصدر گروه خود،  Aدوره باشد، عنصر هم X36 عنصر با تناوبي جدول 13از گروه  Aاگر عنصر  - 180
nهاي با  الكترون  nها با  الكترون شماردر اين عنصر به  4  Bدر يون  3

نمادهاي فرضي عناصر هستند.)BوA(كدام است؟ 24

ـ )1 3سومين
ـ) 132 3چهارمين

1ـسومين )133
ـ) 44 1چهارمين

4

به ترتيب از راست به چپ در كدام گزينه آمده است؟» پ«و » ب«، »الف«د دهد. موار را نشان مي ي مايعجزء هوا به نمودار زير فرايند تقطير جزء - 181

گاز آرگون –اكسيد گازي  كربن دي –) آب مايع 2  گاز هليم  –اكسيژن مايع  –) يخ 1
گاز آرگون –گاز نيتروژن  –) گاز هليم 4  گاز هليم  –اكسيد جامد  كربن دي –) يخ 3

؟كند نميتكميل زير را به درستي  ةكدام گزينه، جمل - 182
»عنصر اكسيژن در .......... وجود دارد.«
به شكل اكسيدهاي گوناگون كره ) سنگ2  هاي آب در ساختار مولكول كره آب) 1
هاي زيستي ي مولكول ساختار همهزيست كره در ) 4  هاي دو اتمي مواره به شكل مولكوله ) هواكره3

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

B

C

D

(K)

(km)الايرتفاع

دما

35 55 85

است؟ 1تر از  هاي پيوندي، بزرگ شمار جفت الكترون هاي ناپيوندي به سبت شمار جفت الكترونهاي زير، ن چه تعداد از مولكوليس وساختار لودر  - 183
»CO , HCN , SO , POCl , SOCl , PCl2 2 3 2 3«

1 (3   2 (4   3 (5   4 (6 
از راست به ترتيب به ها . (گزينهباشند مياكسيدهاي اسيدي   واكسيدهاي بازي و ........... مورد جز و........... مورد جز ،يردر ميان اكسيدهاي ز - 184

 چپ خوانده شود.)

دي نيتروژن پنتا اكسيد ●                       سديم اكسيد  ●                 گوگرد تري اكسيد  ●
سزيم اكسيد ●                       كلسيم اكسيد ●                    كربن دي اكسيد  ●
1 (2 – 4   2 (3 – 3   3 (4 – 2   4 (1 – 5

هاي زير درست هستند؟ چند مورد از عبارت - 185
.شوند ور نمي سوزند، اما فلزهايي مانند آهن، هرگز شعلهب، توانند با اكسيژن  مي ) برخي از فلزها مانند منيزيمالف

ترتيب، آبي و زرد است. حاصل از سوختن گوگرد و سديم به ةب) رنگ شعل
.استواكنش سوختن ناقص  ةدهند ، نشانوسيلة گازسوز ة) رنگ زرد شعلپ
شود. اكسيد نيز توليد مي اكسيد، گاز گوگرد دي دي  سنگ، عالوه بر بخار آب و گاز كربن ) در سوختن زغالت
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4 

SO3،Crحيح تركيباتنام ص - 186 O2 3،Sc O2 كدام است؟ MgOو 3
 منيزيم اكسيد –اكسيد  )III(اسكانديم –اكسيد  )III(كروم –گوگرد اكسيد ) 1
 منيزيم اكسيد –اسكانديم اكسيد  –اكسيد  )III(كروم - گوگرد تري اكسيد ) 2
 اكسيد )II(منيزيم  –اسكانديم اكسيد  –كروم اكسيد  –گوگرد تري اكسيد ) 3
اكسيد )II(منيزيم –اكسيد  )III(اسكانديم –اكسيد  )II(كروم –) گوگرد تري اكسيد 4

در همـان Yالكترون ديده شود و عنصر ترين شمار تك سوم جدول تناوبي قرار دارد، بيش ةكه در دور Xاي عنصر نقطه ـ  اگر در آرايش الكترون - 187
اين دو عنصر صحيح است؟ ةزير، دربار هاي عبارتيش از خود برسد، چند مورد از با از دست دادن دو الكترون به آرايش پايدار گاز نجيب پ دوره

Yآ) نماد شيميايي يون پايدار اين دو عنصر 2 وX 4 .است 

است. 12همان منيزيم با عدد اتمي  Yو عنصر 6همان كربن با عدد اتمي  Xب) عنصر
است. Yهاي عنصر الكترون ، دو برابر شمار تكXهاي عنصر الكترون ها، شمار تك اي آن نقطه ـ پ) در آرايش الكترون

است. Ar18هاي ظرفيت عنصر ار الكترون، نصف شمXهاي ظرفيتي عنصر ت) شمار الكترون
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

هاي موجود تعداد الكترون Bاست و در اتم  s4 ةهاي موجود در زيرالي سه برابر الكترون p4 ةهاي موجود در زيرالي تعداد الكترون Aدر اتم  - 188
هـاي درست است؟ (ويژگـي  Bو  A هاي اتم در مورد گزينهاست، كدام  s5 ةزيراليهاي موجود در  ، پنج برابر تعداد الكترونd4 ةدر زيرالي

هاي هر اتم است.) ذكر شده مربوط به آخرين زيراليه
است. 24و  33 با به ترتيب برابر Bو  A) عدد اتمي عناصر 1
پنجم جدول تناوبي است. ةدور pيا  sةدست هايصراز عن Bيك گاز نجيب بوده و عنصر  A) عنصر 2
lالكترون با عدد كوانتومي 10قطعاً داراي  B) عنصر 3 0 .است
باشد. Y30يا X24هاي  صراز عنيكي با تواند هم گروه  مي B) عنصر 4

هاي زير درست هستند؟ مودار مقابل، چه تعداد از عبارتبا توجه به ن - 189
اي بودن هواكره است. ) اين نمودار دليلي بر اليهالف

يابد. افزايش ميC6به ازاي هر كيلومتر افزايش ارتفاع، دما حدودقرار دارد،  Cتا  Bةفاصلتروپوسفر كه در  الية ب) در 
شوند. مشاهده مي در هوا كره ها نيز ، يونDپ) بعد از

است. Bةبيشتر از نقط Cة) فشار هوا در نقطت
1 (2   2 (3   3 (4   4 (1  

Xك اتمياگر آرايش الكتروني يون ت - 190 2 بهp63  تـرين كدام است و در خارجي عنصرختم شود، به ترتيب از راست به چپ، عدد اتمي اين
 الكتروني اتم خنثاي آن چند الكترون وجود دارد؟ ةالي

1 (20  ،1   2 (20  ،2  3 (18  ،1  4 (22  ،2  
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است؟ نادرستكدام گزينه  - 191
به دليل تمايل زياد اكسيژن براي انجام واكنش است. …فرسايش سنگ و صخره، فساد مواد غذايي و  )1
هاي هاي دو اتمي وجود دارد، هر چند مقدار اين گاز در اليه ) در هواكره گاز اكسيژن فقط به صورت مولكول2

د.گوناگون هواكره با هم تفاوت دار
همين دليل كوهنوردان هنگام صعود به ارتفاعات شود، به با افزايش ارتفاع از سطح زمين، فشار گاز اكسيژن كم مي )3

كنند. كپسول اكسيژن حمل مي
شود. ها يافت مي ها و پروتئين ها، چربي هاي زيستي مانند كربوهيدرات كره در ساختار همة مولكول هاي آب و در زيست كره، در ساختار مولكول ) اكسيژن در آب4

ع با دمايدهد. پس از وارد شدن يك نمونه از هواي ماي جدول زير نقطة جوش و درصد حجمي برخي از گازهاي سازندة هواكره را نشان مي - 192
C 200 باشد. ……تواند برابر با  ) دما مي3شوند و در حالت ( جدا مي ……و  ……ترتيب گازهاي  ) به2) و (1هاي ( به برج تقطير، در حالت

  

K80آرگون ـ نيتروژن ـ  )1
Cـ اكسيژن ـ ) آرگون 2 183
C80آرگون ـ نيتروژن ـ  )3
C) هليم خالص ـ نيتروژن خالص ـ 4 200

ه آمده است؟هاي زير در كدام گزين پاسخ درست پرسشدر حالت پايه) (Cu29با توجه به آرايش الكتروني اتم  - 193
lالف) چند الكترون داراي   باشند؟ مي 1
ترين زيرالية اين عنصر با شمارة گروه آن در جدول تناوبي چقدر است؟ هاي بيروني ب) مجموع شمار الكترون

 پ) اين عنصر در كدام دورة جدول تناوبي قرار دارد؟

1(  4 5 10   2(  3 4 12   3(  4 12 12   4 ( 3 4 10
 هاي ظرفيت در كدام گزينه به درستي نوشته شده است؟ آرايش الكتروني فشرده و تعداد الكترون - 194

اتم آرايش فشرده ظرفيتيهاشمار الكترون  گزينه
1 (9  [Kr] s d2 75 4Co27
2 (5  [Ar] d s p10 2 54 5 5Br35
3 (6  [Ar] d s5 13 4Cr24
4 (5  [Kr] d s p10 2 34 5 5As33

xA پايدارآنيون  اتمي باردار در زيرذرات  شمار تفاوت - 195 32 ها برابر باشد، در آخرين اليه پروتون شمارها با  نوترون شماراست، اگر  2 با برابر
lچند الكترون با  اين يون ونيالكتر  وجود دارد؟ 1

1( 8   2 (2   3( 6   4 (4 
؟تاسنادرست از مطالب زير  مواردكدام  - 196

شوند. اتمي يافت مي اند كه گازهاي نجيب در طبيعت به شكل تك پي بردهها به تازگي  الف) شيميدان

Xبه صورت  32عنصري با عدد اتمي  اي ب) آرايش الكترون ـ نقطه



 .است

گروه آن است. ةشمار اب هاي پيرامون هر عنصر برابر تعداد نقطه عنصرها، اي پ) در آرايش الكترون ـ نقطه
F«صورت  به اي نقطه ـ جفت نشده در آرايش الكترون هاي ت) ترتيب شمار الكترون O N C  « .است

(الف)، (ب) و (پ)) 4  (الف)، (ب) و (ت)  )3  (ب) و (پ)) 2  (الف) و (ب)  )1

)نقطه جوش  درصد حجمي گاز در هوا C)

/0 0005  269  
/78 079  196  

/0 928  186  
/20 952  183  

كانون برنامة از ها آن مدرسة برنامة كه استي آموزان دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه  موازي   - ) 1( شيمي
.اندندادهپاسخيعادتسواالبهواستترعقب

دقيقه 20
كيهان زادگاه الفباي هستي/  

ردپاي گازها در زندگي
از ابتداي آرايش 1فصل 

تا پايان فصل و  روني اتمالكت
تا پايان اكسيژن، 2فصل 

پذير در هواكره گازي واكنش
52تا  30هاي  صفحه
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Alبا توجه به شكل زير، كدام گزينه درست است؟ (عدد اتمي:  - 197 , S , Ca , O   13 16 20 8(
رسد. الكترون به آرايش پايدار گاز نجيب آرگون مي دو اتم منيزيم با از دست دادن )1
Mgيوني حاصل   فرمول شيميايي تركيب) 2 Cl2 .است
برابر است. »يدآلومينيم سولف«و  »منيزيم كلريد«دو تركيب يوني  هر واحد از در ها مجموع شمار الكترون )3
برابر است. »يم اكسيدكلس«و  »منيزيم كلريد«و تركيب يوني د براي تشكيل يك واحد ازهاي داد و ستد شده  الكترون شمار) 4

 باشد؟ زير مي ةكدام گزينه از نظر درستي يا نادرستي مشابه جمل - 198

»اي كاربرد دارد. رشته ساخت المپ گاز تنبل معروف است و در برش فلزات و بهاي  دومين گاز نجيب جدول دوره«
يابد. ها در واحد حجم كاهش مي كيلومتري از سطح زمين با افزايش ارتفاع، شمار ذره 12تا ارتفاع  )1

شود. ايجاد مي Heهواكره در اثر برخورد پرتوهاي پرانرژي مانند پرتوهاي فرابنفش ذرات بارداري مانند  باالي ) در ارتفاعات2
شود. هاي بيولوژيك در پزشكي و پركردن تاير خودروها استفاده مي از گاز نيتروژن براي نگهداري نمونه )3
است. MRIصويربرداري مانند هاي ت آيد، خنك كردن قطعات الكترونيكي در دستگاه هواي مايع به دست مي ءبه جز ءترين كاربرد اولين گازي كه از تقطير جز ) مهم4

يك از شود. كدام وارد هوا كره مي ي سوختنها پس از سوزاندن گاز طبيعي يكي از گازهاي موجود در آن، بدون مصرف همراه با ساير فراورده - 199
 باشد؟ هاي زير در مورد اين گاز صحيح مي ويژگي

ترين گاز نجيب كه در هواي مايع نيز وجود دارد. ب) سبك   هاي غواصي كاربرد دارد. الف) دركپسول
متفاوت است.با گاز آرگون  آنت) رنگ و بوي   . همانند گاز آرگون در جوشكاري كاربرد داردپ) 

(ب) و (ت)) 4  (الف) و (پ) )3  (ب) و (پ)) 2  (الف) و (ب)  )1
باشد و نسبت شمار در گروه خود، چندمين عنصر مي Aدوره باشد، عنصر هم X36بي با عنصر جدول تناو 13از گروه  Aاگر عنصر  - 200

nهاي با  الكترون  nها با  در اين عنصر به شمار الكترون 4  Bدر يون  3
نمادهاي فرضي عناصر هستند.)BوAكدام است؟( 24

ـ )1 3سومين
ـ132 3) چهارمين

ـ )133 1سومين
ـ44 1) چهارمين

4

اي عنصرها كدام است؟ است. موقعيت اين عنصر در جدول دوره آن پنجم ةهاي الي يك اتم سه برابر تعداد الكترون ي سوم هاي اليه تعداد الكترون - 201
گروه پانزدهم –پنجم  ة) دور2    گروه شانزدهم –پنجم  ة) دور1
گروه پانزدهم –ششم  ة) دور4    دهمگروه شانز –ششم  ة) دور3

اند؟ مشابه رسيده گاز نجيب ، هر سه يون به آرايش الكتروني در كدام گزينه - 202
1(Mg , Ca , S  2 2 22 (Mg , Li , F  2

3 (Mg , Rb , I  24 (Mg , N , Al  2 3 3

به ترتيب از راست به چپ بـه كـدام  Yو   Xاوكتت يا هشتايي) مشخص كنيد كه  ةناپيوندي (با رعايت قاعد هاي پس از قرار دادن الكترون - 203
رسند.) تايي مي ها به آرايش هشت تمامي اتم Hجز اتم  ه(بجدول تناوبي تعلق دارند؟ از گروه

  15و  16) 4  4و  5) 3  6و  4) 2  16و  15) 1
؟باشند هاي زير صحيح مي از عبارت رداكدام مو - 204

.دهندة هواكره است گاز تشكيلترين  آ) نيتروژن فراوان
.بو است كه كاربردهاي فراواني در زندگي دارد رنگ و بي ترين گاز نجيب، بي عنوان سبك هليم بهب) 

.شود ميپ) آرگون گازي نجيب، بي بو و سمي است كه متاسفانه همچنان در صنايع جوشكاري استفاده 
ترند. ت) منابع زميني هليم از هواكره سرشارتر و براي توليد هليم در مقياس صنعتي مناسب

)ت(و  )آ() 4   )ت(و  )ب((آ)، ) 3   )پ(و  )ب() 2  )ب(و  (آ)) 1

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

ClCl

Y

HHH

X
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A

B

C

D

(K)

(km)الايرتفاع

دما

35 55 85

در كدام گزينه آمده است؟ به ترتيب از راست به چپ» پ«و » ب«، »الف«دهد. موارد  را نشان مي ي مايعجزء هوا به نمودار زير فرايند تقطير جزء - 205

گاز آرگون –اكسيد گازي  كربن دي –) آب مايع 2  گاز هليم  –اكسيژن مايع  –) يخ 1
گاز آرگون –گاز نيتروژن  –) گاز هليم 4  گاز هليم  –كربن دي اكسيد جامد  –) يخ 3

هواكره درست است؟ ةكدام مقايسه در مورد درصد حجمي اجزاي سازند - 206
1 (N O Ar CO  2 2 2  2 (N O CO Ar  2 2 2
3 (N Ar O CO  2 2 2  4 (Ar N O CO  2 2 2

در همـان Yالكترون ديده شود و عنصر ترين شمار تك سوم جدول تناوبي قرار دارد، بيش ةكه در دور Xاي عنصر نقطه ـ  اگر در آرايش الكترون - 207
اين دو عنصر صحيح است؟ ةزير، دربار هاي عبارتدوره با از دست دادن دو الكترون به آرايش پايدار گاز نجيب پيش از خود برسد، چند مورد از 

Yآ) نماد شيميايي يون پايدار اين دو عنصر 2 وX 4 .است 

است. 12همان منيزيم با عدد اتمي  Yو عنصر 6همان كربن با عدد اتمي  Xب) عنصر
است. Yهاي عنصر الكترون ، دو برابر شمار تكXهاي عنصر الكترون ها، شمار تك اي آن نقطه ـ پ) در آرايش الكترون

است. Ar18هاي ظرفيت عنصر ، نصف شمار الكترونXهاي ظرفيتي عنصر ت) شمار الكترون
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

هاي موجود رونتعداد الكت Bاست و در اتم  s4 ةهاي موجود در زيرالي سه برابر الكترون p4 ةهاي موجود در زيرالي تعداد الكترون Aدر اتم  - 208
هـاي درست است؟ (ويژگـي  Bو  A هاي اتم در مورد گزينهاست، كدام  s5 ةهاي موجود در زيرالي ، پنج برابر تعداد الكترونd4 ةدر زيرالي

هاي هر اتم است.) ذكر شده مربوط به آخرين زيراليه
است. 24و  33 با به ترتيب برابر Bو  A) عدد اتمي عناصر 1
پنجم جدول تناوبي است. ةدور pيا  sةدست هايصراز عن Bنجيب بوده و عنصر  يك گاز A) عنصر 2
lالكترون با عدد كوانتومي 10قطعاً داراي  B) عنصر 3 0 .است
باشد. Y30يا X24هاي  صراز عنيكي با تواند هم گروه  مي B) عنصر 4

هاي زير درست هستند؟ با توجه به نمودار مقابل، چه تعداد از عبارت - 209
اي بودن هواكره است. الف) اين نمودار دليلي بر اليه

يابد. افزايش ميC6به ازاي هر كيلومتر افزايش ارتفاع، دما حدودقرار دارد،  Cتا  Bةفاصلتروپوسفر كه در  الية ب) در 
شوند. مشاهده مي در هوا كره ها نيز ، يونDپ) بعد از

است. Bةبيشتر از نقط Cة) فشار هوا در نقطت
1 (2   2 (3   3 (4   4 (1  

Xاگر آرايش الكتروني يون تك اتمي - 210 2 بهp63  ةترين الي كدام است و در خارجي عنصرختم شود، به ترتيب از راست به چپ، عدد اتمي اين
 الكتروني اتم خنثاي آن چند الكترون وجود دارد؟

1 (20  ،1   2 (20  ،2  3 (18  ،1  4 (22  ،2

؟هاي كدام درس عمومي در آزمون امروز بهتر بود كيفيت سوال - 211
نگارش () 1 و قران () 2    )1فارسي زبان زندگي () 3       )1عربي، و انگليسي () 4   )1دين ) 1زبان
؟ هاي كدام درس اختصاصي در آزمون امروز بهتر بود كيفيت سوال - 212
  )1شيمي () 4   )1فيزيك () 3       )1شناسي ( زيست) 2    )1( رياضي) 1
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گذاري دو  درس  و گو با پشتيبان دربارة هدف گفت
وگو كرد؟ درس گفت 2گذاري  آيا پشتيبان شما در تماس تلفني خود با شما دربارة هدف - 287
درس صحبت نكرديم. 2گذاري  خير، در اين نوبت دربارة هدف )1
پشتيبان با من تماس تلفني نگرفت. )2
مؤثر بود.  درس، از لحاظ زمان كافي و از لحاظ كيفيت كامالً 2گذاري  ما دربارة هدفوگوي  گفت )3
درس صحبت كرد. 2گذاري  ) پشتيبان با من دربارة هدف4

انـي پشتيبـتلفنتمـاس  
با شما تماس تلفني گرفته است؟كنون  تا از آزمون گذشتهآيا پشتيبان شما  - 288
لفني نگرفتند.) خير، ايشان تماس ت1
.) بله، ايشان تماس تلفني گرفتند2
محتوا در حد خوب و كافي بود. از لحاظودقيقه)  5(در حد ) بله، تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني3
محتوا در حد عالي بود. از لحاظودقيقه)  5(بيش از تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني ،) بله4

تماس تلفني:چه زمانـي؟
چه زمانـي با شما تماس گرفت؟پشتيبان  - 289
 ).در زمان مناسب طبق توافق قبلي(قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق كرده بوديم) 1
 ).در زمان مناسب تماس گرفت(البته قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم) 2
 در روز پنج شنبه(روز قبل از آزمون) تماس گرفت.) 3
 نامناسب تماس گرفت. در روز يا ساعت) 4

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

تماس پشتيبان با اوليـا
شما تماس تلفني داشته است؟ يون با اولياتا كن طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  - 291
) بله،يك تماس تلفني مستقل با ايشان داشته است.1
وگو كرد با والدينم نيز سخن گفت. ) بله،هنگامي كه با من گفت2
دانم،شايد تماس گرفته باشد. ) نمي3
رفته است.من تماس نگ يايشان هنوز با اوليا،) خير4

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

كالس رفع اشكال
آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي كنيد؟ - 293
بله، امروز در كالس رفع اشكال پشتيبان خودم شركت خواهم كرد.                  ) 1
).درس نياز بيش تري دارمبله، در كالس پشتيبان ديگر شركت خواهم كرد(زيرا به آن ) 2
)  پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار مي كند اما من امروز شركت نمي كنم.3
پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار نمي كند.) 4

شـروع به موقع
شود؟ ي شما به موقـع شروع مي آيا آزمون در حوزه - 294
شود. ) بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي1
شود. گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي ) پاسخ2
شود. هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال ) پاسخ3
نظمي وجود دارد. ) در هر دو مورد بي4

متأخـرين
شوند؟ آموزان متأخر در محل جداگانه متوقف مي آيا دانش - 295
از آن) داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند. ) خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون (و حتي گاهي اوقات پس1
شود اما نه به طور كامل ) اين موضوع تا حدودي رعايت مي2
شود. شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي شوند و بعداً 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 ارد حوزه مي) بله، افراد متأخر بعداً و4

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

ترك حوزه –پايان آزمون 
شود؟ ي خروج زودهنگام داده مي قبل از پايان آزمون اجازه ي شما به داوطلبان آيا در حوزه - 297
) گاهي اوقات2  شود. ي ترك حوزه داده مي ) بله، قبل از پايان آزمون اجازه1
گاه ) خير، هيچ4    ) به ندرت3

امروز  ارزيابي آزمـون
كنيد؟ به طور كلي كيفيت برگزاري آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي - 298
 ) ضعيف4) متوسط3  وب) خ2   ) خيلي خوب1

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

پشتيبــان


