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گويي زمان پاسخصفحه ةشمارسؤالةشمارتعداد سؤال نام درس عنوان
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 شاهد  دقيقه 20  5  21  20 طراحي

  دقيقه 15  7  41 10 )1زبان انگليسي (

صي
صا

اخت
  

 عادي -  )1رياضي (
  8  51 20 طراحي

 شاهد  دقيقه 30

 موازي -  )1رياضي (
 شاهد  11  71 20 طراحي

  دقيقه 35  14 91 20 عادي-)1فيزيك (
    17 111 20 موازي-)1فيزيك (

  23 20151 موازي-)1(شناسيزيست  دقيقه 20  21 20131 عادي-)1(شناسيزيست
  دقيقه 20  26 171 20 عادي -)1شيمي (
  28 191 20 موازي-)1شيمي (

 -  31 294 5 نظرخواهي
  طراحان  

  مسئولين درس
  وه مستندسازيمسئولين درس گر  ويراستار ان علمي مسئولين درس گروه آزمون  نام درس

  الناز معتمدي  پور خانسپهر حسن حميد اصفهاني )1فارسي و نگارش (
  محدثه پرهيزكار  سيدمحمدعلي مرتضوي رضا معصومي )1زبان قرآن (عربي

  آرزو باالزاده  سيداحسان هندي-سكينه گلشني حامد دوراني  )1دين و زندگي (
  پيشه اطمه فالحتف  عبدالرشيد شفيعي جواد مؤمني  )1(انگليسي زبان

   خانلو حميدرضا رحيم يكتا هانيه ساعي -كفش  حميد زرين–مداحيسروش كريمي فروشانايمان چيني )1رياضي (
  اسفندياري آتنه  مداحي سروش كريمي –عرفان مختارپور  –بابك اسالمي   كفش حميد زرين   )1فيزيك (

  اكبري ليدا علي سپيده نجفي  - محمد عابدي  - لي علمداريع-فرداميرحسين بهروزي مهرداد محبي )1( شناسي زيست
  الهه شهبازي  مجيد بيانلو – نژاد ايمان حسين-صفتعلي حسني علي علمداري   )1( شيمي

 

  گروه فني و توليد
 محيا اصغري مدير گروه اختصاصي

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

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

 رضا سعدآباديعلي  ناظر چاپ

  چي (وقف عام) ي آموزشي قلمبنياد علم
  021 - 6463تلفن:   - 923دفتر مركزي: خيابان انقالب بين صبا و فلسطين پالك 

 

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

 فرشته كياني-مريم آقاياري  )1( زبان قرآنعربي
  فيروز نژادنجف-كبيرمرتضي محسني-فردين سماقي-صالح احصائي-محبوبه ابتسام  )1ن و زندگي (دي

  جواد مؤمني - رضا كياساالر-عبدالرشيد شفيعي-علي شكوهي-ميرحسين زاهدي-شهاب اناري  )1انگليسي (زبان
  ابراهيم نجفي   شكيب رجبي ـ -مهرداد خاجيخواه ــ جمشيد حسينيعلي ارجمند ـ محمد پوراحمدي )1رياضي (
ـ    )1فيزيك ( ـ   اسماعيل حدادي ـ ميثم دشتيان ـ حميد زرين  -فرهاد جويني-اشكان توكلي-نسبعبدالرضا امينيزهره آقامحمدي   -  كـار  مجتبـي ظريـف   كفـش 

  حسين ناصحيـ انزابياميرمحموديـدوستابراهيم قليـعلي عاقليبروجني ـيسعيد طاهر
كرامت ـ مهرداد   ـ علينژاد ـ سعيد شرفي  ـ شايان سبحانيپور ـ پيمان رسولي  سهيل رحمان-پورهادي حسنفرد ـمادزاده ـ اميرحسين بهروزيمنش ـ مازيار اعترضا آرين )1( يشناس زيست

 ناهوكيمحمد نصرتمحبي ـ
ـ سـلمي   ماميرحسين  - نژاد محمد فالح - علي علمداري  ـهادي زمانيان  فرد ـ  كوكنده ـ مسعود رضوانين رحمتيـ حسدامنطاهر خشكزاده ـبهزاد تقي   )1( شيمي

  پيما محمدعلي نيك-سيدمحمدرضا ميرقائمي-لي مؤيديع-سينا مرتضويسيد-عرفان محمودي

  دقيقه 165مدت پاسخگويي:  سؤال نظرخواهي5+130تجربي:دهمد سؤالتعدا   
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 3: ۀصفح    دهم عمومی پایۀ   آبان 18آزمون  -) 2( پروژة 

معنا شده است؟ نادرستهاي زیر  چند تا از واژه - 1
: دلّاك/ ستوران : بهایم/ چرك : شوخ/ تباه : ضایع/ نامه : رقعه/ رها : یله/ کلید : مفتاح/ گردن   پشت: قفا«

»وابسته: مولع/  عنکبوت: غوك/ خدا را به پاکی یادکردن : تسبیح/ گلّه : رمه/ کش حمام  کیسه
 پنج تا) 4  چهار تا ) 3    اسه ت) 2  دو تا) 1

امالیی دارد؟ نادرستیکدام بیت  - 2
  قزح کمان دارد؟ چرا سپهر ز قوس/ افکند  اگر نه تیر جفا بر کمینه می) 1
 که سنگ تفرقه دورش ز آشیان دارد/ کسی و غربتم من آن مرغی  کنج بیبه ) 2
 ن داردکشان دلو و ریسما ز چرخ و کاه/ نهال جاه تو را آب تا دهد کیوان ) 3
 ي جنان دارد کسی که آرزوي روضه/ کلید حب تو بحر گشاد کارش بس ) 4

 چیست؟» گلستان«ترتیب از آثار چه کسانی است و  قالب  به» دیوار«و » سفرنامه« - 3
 .نثر آمیخته به نظم است  ناصرخسرو ـ جمال میرصادقی ـ )1
  . سعدي ـ محمدمهدي اشتهاردي ـ سراسر نظم است) 2
  .نثر آمیخته به نظم است  جمال میرصادقی ـسعدي ـ ) 3
 .ناصرخسرو ـ محمدمهدي اشتهاردي ـ سراسر نظم است) 4

ترتیب کدام است؟ ي پیشین دارند به هایی که در عبارت زیر وابسته نقش دستوري گروه - 4
 و وردبرآ اي نعره بود، ما همراه سفر آن در که اي شوریده. خفته اي، بیشه کنار در سحر و بودم رفته شب همه کاروانی در شبی که دارم یاد«

».نیافت آرام نفس، یک و گرفت بیابان راه
  قید ـ متمم ـ قید ) 2      مفعول ـ متمم ـ مفعول )1
 مفعول ـ مسند ـ مفعول) 4      قید ـ مسند ـ قید )3

شده متفاوت است؟ ي مشخّص نقش دستوري کدام واژه - 5
  مرغ  رم ببرد و طاقت و هوشعقل و صب/ نالید  ی به صبح میمرغدوش  )1
  آواز  من رسید به گوش آوازمگر / یکی از دوستان مخلص را ) 2
  بانگ  مرغی کند چنین مدهوش بانگ/ گفت باور نداشتم که تو را  )3
 شرط  گوي و من خاموش مرغ تسبیح/ آدمیت نیست  شرطگفتم این ) 4

. است...   ي رکن نخست تشبیه در عبارت زیر، رکن دوم تشبیه در بیت گزینه - 6
 باشد روم؛ گرمابه در که ستمخوا می و بودیم نکرده باز سر، موي که بود ماه سه و بودیم ماننده دیوانگان بـه عاجزي و برهنگی از رسیدیم، بصره به چون«

 ».بود سرد هوا که شوم گرم که
ددر زنجیر بو	دیوانه	زیر هر مویش دلی/  وار	دیوانه	زدم	چون	چنگ در زنجیر زلفش) 1
مدام است  پیوسته چو ما در طلبِ عیش / با محتسبم عیب مگویید که او نیز ) 2
 ما		ار بربندیمتو زنّ	همچو/  ما	این چنین تنهات نپسندیم  )3
 ما	بریم دیوان خود به آه سحر می/  عاجزان		همچو	کند ستمی،	ما	هر کس به) 4

؟»تشبیه«داریم و هم » مجاز«در کدام بیت هم  - 7
 ام باز باید خامه زان که آتش/ ام  دهم شرحش بسوزد نامهگر  )1
گوهرافشان شد ز هجر یار خویش/ ابر از چشم گوهربار خویش همچو ) 2
 کز نگاه او دل از دستم فتاد/ که یا رب نرگس مستم فتاد؟ بر ) 3
  چون تو با مایی نباشد هیچ غم/  گر هزاران دام باشد هر قدم) 4

معنایی بیشتري دارد؟ ارتباطیت زیر بیت کدام گزینه با ب - 8
 »گاه مدحت به سخن محتاجند/ معراجند  گویان که فلک مدح«

  یبیو ر ایبنده ر يدر شاعر ستین/  دان که بر مدحت تو نیقیخداوند  يا) 1
  رخ رنگ مرا رنگ طبرخون/ ز مدح توست حاصل خداوندا ) 2
 وصف خداوند آن کجا؟ ما خود کجا و/ ایم  کمترین صنع تو مدهوش ماندهدر ) 3
  که مدح او خداوند جهان گفت/ ا و مدح صدري چون توان گفت ثن) 4

؟نداردقرابت معنایی  با دیگر ابیاتبیت کدام گزینه  - 9
 دنیا چو هست بر گذر این نیز بگذرد/ اي دل غم جهان مخور این نیز بگذرد ) 1
 گذرد	هم میماتم و سور جهان زود ز /  گذرد	روزگار طرب و نوبت غم می )2
 گذرد	نبود عمر که بی صحبت جانان/ ن عمر شیرین گذرانیم به تلخی لیک )3
گذرد	گاه در وصل و گهی در غم هجران/  گذرد	تو مپندار که دوران همه یکسان )4
کدام بیت با عبارت زیر قرابت معنایی بیشتري دارد؟ -10

 ».ي دیگري نروم تا روزِي خدا تمام نشده، به دِر خانه«
 را به رحمت نظر سوي اوست		خدا/  آباد و همخوابه دوست	خانه	را هک) 1
 ؟ییجو چه می	خدا	جز	خدا		از/ ؟ این و آن طلب چه کنی	خدا	از  )2
  که گدایان درش را سر سلطانی نیست/ از درگه او کن باري  یگر گدایی کن) 3
 ودنر گر به سنگش بزنی جاي دگر می/  انس گرفت	خدا	خانه	لوف که باأمرغ م) 4

)1( و نگارش فارسی

 )1(فارسی 

، ادبیات سفر ستایش، ادبیات تعلیمی

) سفر به بصره( و زندگی

 35تا  10 هاي صفحه

  )1( نگارش

 ستایش، پرورش موضوع 

  25تا  11هاي  صفحه 

دقیقه 10
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4: صفحة دهم عمومي پايةآبان 18آزمون  -) 2پروژة (

 

»قبله علي لسانه! من الحكمةِ ينابيعت رَهه أربعين صباحاً، ظَلّلمن أخلص «عين التّرجمة الصحيحة:  -11
حكمت از قلب بر زبانش ظاهر شد! ، چهل صبح خالص شد، چشمةوندبراي خدا هر كس )1
!گردد يري مهاي حكمت از قلب بر زبان وي جا كسي كه چهل صبح براي خدا مخلص شود، چشمه) 2
آشكار شد! زبانشهاي حكمت از قلبش بر  هر كس براي خدا، چهل صبح مخلص شد، چشمه) 3
گرداند! زبان و قلب وي آشكار مي را برهاي حكمتش  ، اخالص ورزد، خداوند چشمهكس كه چهل صبحگاه براي پروردگار آن) 4
»!من اثنين ن واحد و ثالثةٌ خيرٌم إثنانِ خيرٌ«عين الصحيح:  -12

ر است!ت يك تن و خوبي سه تن از دو تن بيش خوبي دو تن از )1
نيك بهتر از دو فرد است! و سه فرد از يك فرد بهتر دو فرد نيك) 2
دو تن بهتر است از يك تن و سه تن بهتر است از دو تن!) 3
از دو تن است و اگر دو تن باشيم بهتر است از يك تن! بهتر اگر سه تن باشيم) 4
رجمةِ:في التّ ألخطاعين  -13

1( خداوند، رحمت را صد بخش قرار داد!: !جعل اهللاُ الرّحمةَ مئَةَ جزء
كنند! از اين جزء، آفريدگان به هم مهرباني مي :!من ذلك الجزء يتراحم الخلقُ) 2
است!الل است نُه بخش آن در جستن ح عبادت ده بخش: !العبادة عشرةُ أجزاء تسعةُ أجزاء في طلب الحالل) 3
جام دهد، ده برابر آن پاداش دارد.: هر كس كار نيك ان»من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها«) 4
:الخطأما هو  -14

شوم! اين خانه سه در دارد كه من از در دوم داخل مي: اني!دخل من الباب الثّلهذا البيت ثالثة أبوابٍ أ )1
كند، پس بيا به منزل ما! ما براي پنج نفر كفايت مي غذاي خانوادة: نزلنا!إلي م تعالَي خمسةَ أفراد، فطعام اُسرتنا يكف) 2
خريده است! بازارپدر براي دختر، يازده خودكار از : وق!عشر قلماً من الس اشتري الوالد لبنته أحد) 3
!جرعمرُ هذه الشّ) 4 سن اين درخت در جنگل بيست و پنج سال است!: ة في الغابة خمسة و عشرون عاماً
»بعد موتهما! أجرُ استغفار الولَد للوالدينِ …«ما هو المناسب للفراغ؟  -15

يبني) 4يكفي) 3  يجرِي) 2  يجري )1
»سنة! خيرٌ من عبادةِ سبعينَ ساعةٍ تفكّرُ«عين المناسب لمفهوم الحديث الشّريف:  -16

»عشر أمثالها من جاء بالحسنةِ فله«) 2    عباد الرّحمن يتفكّرون ليالً و نهاراً!) 1
3 (! !» ال أعلم«قولُ ) 4    السكوت ذهب و الكالم فضّةٌ نصف العلمِ
  في استعمال العدد: الخطأعين  -17

ابع!امتحانات الصف الرّ نتائجقد شاهدت ) 2!قَلب في الصف بعد خامسِ دقائسيحضُر الطَّا )1
رض في ستّةِ أيامٍ!ماوات و األالس اهللاُ  خلق) 4رجالً! رأيت في هذا البيت سبعينَ) 3
وع كلّها:عين الكلمات المناسبة في النّ -18

أنا -أنتنَّ -هو -أنت) 2أينَ -متي -كَم -ذا )1
تنم -حةصال -رةمستع -رةمنهم) 4 أوجد -أنجم -أنعم -أنزلَ) 3
  :يوجد فيها عدد ترتيبي تيعين العبارة الّ -19

! عةُفي هذه الغرفة سب )1 ية القاعة علي الكرسي العشرينَ!جلست في نها) 2عشَرَ كرسياً خشبياً
لمئة من موجودات العالم حشَرات؟!هل تَعلَم ثمانين في ا) 4بقي ذلك المسافر في الفُندق بمدة اُسبوعين اثنينِ!) 3
مير المناسب للفعلِ:عين الضّ -20

ركة!الشّ منجع ركان ي هي) 2مر!هي سأشتغل بهذا األ )1
أن أذهب الي المكتبة! اُريدنحن ) 4ي اآلن!هو ما ظلم حتّ) 3

دقيقه 15)1( زبان قرآن،عربي

ذاك هو اهللاُ
المواعظُ العدديةُ من

(ص) رسولِ اهللاِ
متن درس + األعداد من

ئةٍواحد إلي م
15تا  1هاي  صفحه
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 5: صفحۀ   دهم عمومی پایۀ   آبان 18آزمون  -) 2(پروژة  

  

شود؟ اشت میدبر ،کدام موضوع» خلقنا السماوات و االرض و ما بینهما العبین و ما خلقنا هما اال بالحقّما و « از آیۀ شریفۀ - 21

 .استبه این جهان گام نهاده  اي براساس برنامۀ حساب شدههر موجودي  )1

 .دهیم می به اوطلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم  کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می آن) 2

  .کند ناپذیر انسان را سیراب می است و روح پایانهدف ترین  خداوند کریم برترین و اصلی )3

  .کند بیند و محبتش را احساس می را می ها و زمین بیاندیشد خدا هرکس در خلقت آسمان) 4

ناپذیر همان اهداف اخروي هستند؟  توان این نتیجه را به دست آورد که اهداف پایان شریفه می کدام آیۀ از ترجمۀ -22

 .کاالي زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است ،آنچه به شما داده شده )1
  .اي ندارند عطا کن، ولی در آخرت بهره خداوندا به ما در دنیا نیکی: گویند بعضی از مردم می) 2
  .الحساب است اي ندارند و خداوند سریع ایشان از کار خوب نصیب و بهره )3
  .دهیم میبه او طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم  کس که تنها زندگی زودگذر دنیا را می آن) 4
ترین مفهوم را به ذهن متبادر  هاي زیر، صحیح یک از گزینه ها، کدام بستن به آن بندي اهداف براي انتخاب صحیح و دل با توجه به رتبه -23

 سازد؟ می
 .دارند پذیر، ما را از رسیدن به اهداف اصلی باز می پایان  اهداف) 2  .ناپذیر براي زندگی ما ضروري هستند پایان  تنها اهداف )1
 .دلبستگی به اهداف فرعی نباید مانع رسیدن به اهداف اصلی شود) 4  .پذیر الزم است نا براي رسیدن به سعادت تنها برگزیدن اهداف پایان )3
کدام گزینه بیانگر تفاوت عملکرد انسان با گیاهان و حیوانات در رسیدن به هدف است؟ -24

  . ندرو انسان باید هدف خویش را بشناسد و با کمک غریزه به سمت آن برود اما حیوانات و گیاهان به صورت طبیعی به سوي هدف می )1
  .روند رود اما حیوانات به صورت طبیعی و گیاهان غریزي به سمت هدف می کند و به سمت آن می انسان هدفش را انتخاب می) 2
 .رود روند اما انسان پس از تشخیص و انتخاب هدف به سمت آن می گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت غریزي به سمت هدف می )3
  .کنند ها با استفاده از غریزه و به صورت کامالً طبیعی به سمت هدفشان حرکت می و انسان گیاهان، حیوانات) 4
مربوط به کدام سرمایۀ عطا شده به انسان است؟» هجورمدر کنار من و من م/ چه کنم با که توان گفت که او «شعر  -25

 قدرت اراده و اختیار ) 2  سرشت خدا آشنا ) 1

 قدرت تفکر و اندیشه )4  شناخت خیر و نیکی و گرایش به سوي آن) 3

اي دارد؟ دربارة چیست و آن چه ویژگی» ترین دشمن تو دشمن«تعبیر  -26

  .است درونی یعامل -شیطان )2    .درونی است یعامل -نفس اماره )1

 .است بیرونی یعامل -نفس اماره) 4    .بیرونی است یعامل -شیطان )3

ما را به بهترین وجه راهنمایی خواهد کرد؟  ارائه دهیم، کدام گزاره» خودشناسی«صحیحی از  اگر بخواهیم تعریف -27

    پذیر شناخت موانع حرکت انسان در مسیر تقرب به خدا و تشخیص اهداف پایان )1

  پذیر پایان  هاي انسان و موانع حرکت در مسیر اهداف ها و توانایی شناخت سرمایه )2

  نسان در مسیر دنیایی و نحوة مقابله یا اجتناب از این موانعشناخت موانع حرکت ا )3

 ها و شناخت موانع هاي انسان و چگونگی به کارگیري آن ها و توانایی شناخت سرمایه) 4

کریم بیان شده است؟ قرآن در کدام آیۀ» گزینش راه رستگاري با استفاده از سرمایۀ عقل و دوري از شقاوت«مفهوم  -28

 »اها فالهمها فجورها و تقواهاسو و ما و نفسٍ«) 2    »ا کفوراًا شاکرًا و امبیل املسا هدیناه اانّ« )1
 »ۀاموفس اللّال اقسم بالنّ و« )4  »عیرا فی اصحاب السنسمع او نعقل ما کنّ انّلوک« )3
آنی پاسخ گوي ماست؟قرآیات  / کدام آیه اشاره کنیم مفهوم» وال اقسم بالنفس اللوامه«مصداق آیۀ علت اگر بخواهیم به  -29

 »ها فالهمها فجورها و تقواهاو نفس و ما سوا«) 2    »انّا هدیناه السبیل اما شاکرًا و اما کفوراً« )1
3( »و ما هذه الحیاة« )4  »ا بالحقماوات و االرض الّما خلقنا الس ا لهو و لعبنیا الّالد«  
برد؟ حق کردند شیطان دربارة آنان چه ترفندي را به کار می پشت بهایشان هدایت برشدن در بیان قرآن کریم کسانی که بعد از روشن  -30

  .کند به وسیله قمار و شراب در میان آنان عداوت و کینه ایجاد می )1
 .فریفته استاعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهاي طوالنی ) 2
  .کشاند ه میبا وسوسه کردن و فریب دادن آنان را به بیراه )3
  .عقل و وجدان بازداردز پیروي ا کند که انسان را کاري می )4

دقیقه 20

 تفکر و اندیشه

  هدف زندگی، پر پرواز

36تا  11هاي  صفحه

)1( دین و زندگی
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 6: صفحۀ    دهم عمومی پایۀ   آبان 18آزمون  -) 2(پروژة  

.ست و در تراز کل شما تأثیر داردپاسخ دادن به این سؤاالت اجباري ا)شاهد(آزمون گواه   

 مفهوم است؟ یک از آیات زیر هم با کدام» که برآرد گل، صد نرگس تر سازد؟ یا آن/ تر یا گلشن و گل در تو؟  اي باغ تویی خوش«بیت  -31

  »إِمّا شَاکرًا و إِمّا کَفُوراً لَیبِالس نَاهیا هدإِنَّ« )2  »و ما خلقنا السماوات و األرض و ما بینهما العبین « )1

»فَأَلْهمها فُجورها و تَقْواها و نَفٍْس و ما سوّاها« )4  »من کان یرید ثواب الدنیا فعند اهللا ثواب الدنیا و اآلخرة« )3

ها در انتخاب هدف چیست؟ ریشه و منشأ اختالف -32

  ي انسان نوع اندیشه )2    هاي رسیدن به هدف ابزار )1

طلبی انسان نهایت میزان بی )4    ها میزان کماالت و خوبی )3

 انسان در زندگی خود به دنبال انتخاب چگونه اهدافی است؟ -33

 موقتی و زودگذر )2    پذیر و دست نیافتنی پایان )1

پایان ناپذیر و دست یافتنی  )4    نهایت و پایان ناپذیر بی )3

؟ي مردم، در مورد هدفداري خداوند در آفرینش است در موعظه) ع(ضرت علی چرا سخنان آغازین ح -34

  .هایی وجود دارد میان هدف انسان و موجوداتی همچون حیوانات و گیاهان، تفاوت )1

  .انسان باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و به سوي آن گام بردارد )2

 . جود داشته است، هدفی که گام نهادن او در این دنیا، فرصتی است براي رسیدن به آنقطعاً هدفی از آفرینش انسان و )3

 .گردد هایش کم نشده، بلکه روز به روز افزون می نهایت طلب دارد و عطش او در دستیابی به خواسته اي بی انسان روحیه )4

بریم؟ به کدام پیام و مقصود پی می» ن، بعد از آن و با آن دیدمچیزي را مشاهده نکردم؛ مگر آن که خدا را قبل از آ  هیچ«: از حدیث شریف -35

 مشاهده کردن خداوند در همه حال )2    وابسته بودن جهان در پیدایش )1

  ي رؤیت هستی پاکی و صفاي قلب، وسیله )4    فطرت خدا آشنا و خداگرا )3

.دارد اعالم می …ا که به گمراهی او بینجامد، ي انسان که همان شیطان است، تنها راه نفوذش بر انسان ر دشمن قسم خورده -36

  ي دنیایی گونه سرگرم کردن به آرزوهاي سراب )2  غافل کردن از خدا و یاد او )1

 آراستگی گناه و زیبا و لذت بخش نشان دادن آن )4  وسوسه کردن و فریب دادن )3

 ؟ي حیات دنیایی اوست پیام کدام عبارت، نشانگر اختیار انسان در محدوده -37

 .من فریادرس شما نیستم )2    .و شما فریادرس من نیستید )1

 .شما را دعوت کردم و شما مرا پاسخ دادید )4  .پس مرا سرزنش نکنید و خود را سرزنش کنید )3

 .هاي انسان هستند هر دو مربوط به یکی از سرمایه …و » هاي زودگذر منع از خوشی«هاي  عبارت -38

 تشخیص درست از نادرست و حق از باطل )2    شدن انسان صاحب اراده و اختیار آفریده )1

 برگزیدن راه رستگاري و دوري از راه شقاوت )4  شدن به گناه سرزنش انسان در هنگام آلوده )3

.است …و  …هاي  ترتیب مربوط به سرمایه به» طلبی بازداشتن از راحت«و »کردن آدمی در پیمودن راه حق یاري «هاي  هر یک از عبارت -39

عقل - عقل )2    وجدان - عقل )1

  عقل -راهنمایان الهی )4    وجدان -راهنمایان الهی )3

.توان شناخت را بهتر می …هایی که خداوند به انسان عطا فرموده  هماهنگی دارد و با دقت در سرمایه …هدف و مسیر حرکت هر کس با  -40

 وانع رشد انسانیم -شیاه ها و سرمایه توانایی) 2    عوامل رشد انسانی - هایش برنامه )1

  هدف زندگی -شیاه ها و سرمایه توانایی) 4    هدف زندگی -هایش  برنامه )3
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7: صفحةدهم عمومي پايةآبان 18آزمون  -) 2پروژة (

   

41- I know that you are badly tired. Feel at home, please. I … you a cup of coffee quickly. 

1) am bringing 2) will bring

3) bring 4) am going to bring

42- I have been expecting this special day, I mean the Derby match, to come during the week. I … it on TV. 

1) am going to watch 2) am watching

3) is going to watch 4) are watching

43- S. really needs to be at the center of … . She takes pictures of all her daily events and posts them on her 

Instagram page. 

1) celebration 2) emergency 3) attention 4) connection

44- Our careless and irresponsible behavior toward the endangered species will … nature; we have to make 

changes or face a dark future very soon. 

1) destroy 2) happen 3) install 4) exchange

45- Any extra light is a waste of power. Would you please … out some lights in the living room? 

1) help 2) die 3) put 4) go

46- Give me your phone … or text me your email address. I’ll be in touch with you at the earliest possible time. 

1) number 2) hunter 3) nature 4) future

 

A: Let’s talk about some …(47)… animals. 

B: Lions, tigers, cheetahs, bears and leopards are some examples, to mention but a few. 

A: Yes. They all live in nature. And what do you think of nature? 

B: Nature is animals’ natural home. We, humans, should protect it to …(48)… animals to live healthily. 

A: But some people cut trees in jungles and …(49)… animals! 

B: They are really putting nature at risk. We should try to stand against them. 

A: Yes, if we do not stop them, the animals …(50)… die out soon. 

47- 1) wild 2) next 3) recent 4) small

48- 1) visit  2) ask 3) help 4) lose

49- 1) travel   2) increase 3) stay 4) hunt

50- 1) will   2) won’t 3) aren’t going to 4) is going to

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

)1(انگليسي  زبان دقيقه 15

Saving Nature
Writing تا انتهاي
36تا  15هاي  صفحه

PART B: Conversation 
Directions: Read the following conversation and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the 
correct choice on your answer sheet. 
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8: ةصفحصي  پاية دهم تجربياختصاآبان 18زمون آ -) 2پروژة (

A)در كدام گزينه رابطة   - 51 B) C برقرار است؟

1( A Z , B Q , C W  

2 (A Q , B W , C Z  

3 (A W , B Z , C Q  

4 (A R , B W , C N  

tanCقائمه و  Aزاوية  ،ABC ةالزاوي در مثلث قائم  - 52 
5

cosBحاصل  .است12 cosC ؟كدام است

1( 13
172 (17

133 (12
174 (17

12

با جمالت كاهشييك دنبالة هندسي  شش عدد حاصل كه طوري ايم، به چهار عدد درج كرده 5/121و  512بين  - 53

 ؟استاين دنباله چقدر  چهارم تشكيل دهند. جملة

1( 212   2 (218   3( 214   4 (216 

هاي زير درست است؟ از گزاره چه تعداد - 54

Aالف) اگر  B ةوعو مجم B گاه ، آننامتناهي باشد A .هم نامتناهي است

Aب) اگر  B ةو مجموع A گاه  آن ،نامتناهي باشدB .هم نامتناهي است

حتماً متناهي است. A گاه ، آننامتناهي باشد Aپ) اگر 

Aت) اگر  B گاه  آن ،نامتناهي باشدA  وB  هستندنامتناهي. 

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

تر نفر در هر دو درس بيش 5و  رياضينفر در درس  20، فيزيكنفر در درس  15 ة، نمريفرن 35در يك كالس    - 55

در 18تر از  رياضي يا كم درس در 18تر يا مساوي  بيش ةنمر ،شده است. چند نفر از اين كالس 18يا مساوي 

اند.) ؟ (همه افراد در هر دو امتحان شركت كردهاند گرفتهدرس فيزيك 

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

هاي سفيد است؟ هاي تيره چند برابر تعداد مثلث اُم تعداد مثلث98با توجه به الگوي زير، در مرحلة  - 56

1( 98
100

2 (99
100

3 (100
102

4 (100
101

عادي - ) 1رياضي (

محل انجام محاسبات

دقيقه 30
  

مجموعه، الگو و دنباله/ مثلثات
تا 2تا پايان و فصل  1فصل 

هاي مثلثاتي پايان نسبت
35تا  1هاي  صفحه
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9: ةصفحتجربياختصاصي  پاية دهم آبان 18زمون آ -) 2پروژة (

x,x,yلة حسابي مجموع چهار جملة اول دنبا - 57 , , ... 4 1 كدام است؟ 3

1( 4/8  2 (8/8  3 (2/9  4 (6/9  

نسبت ردهند. قد دنبالة هندسي مي يك تشكيل ترتيب به ،غيرثابت جمالت سوم، هفتم و نهم يك دنبالة حسابي - 58

؟تواند باشد ميدنبالة هندسي كدام 

1( 9
82 (1

23 (1
84 (9

2

كدام است؟ اين دنبالهاست. جملة هفدهم  17و جملة يازدهم آن  7 برابر با الة حسابيبجملة هفتم يك دن - 59

1( 30  2 (32  3 (28  4 (26  

,دنبالة حسابي  - 60 , ...4 8اي هندسي با جملة اول  مفروض است. اگر دنباله dبا قدر نسبت 10
ي برابرتقدر نسب،27

داشته باشد، جملة مشترك اين دو دنباله، چندمين جمله از دنبالة حسابي است؟ d با

1( 15  2 (13  3 (11  4 (8  

n(Aدو مجموعه و  ،Bو  Aاگر  - 61 B)  n(Bو  12 A)  n(Aو  14 B)  31 باشند، آنگاهn(A) كدام است؟

1 (17  2 (19  3 (21  4 (23  

iاگر - 62
i iA [ , ]

 
8

2 A ةگاه مجموع باشد، آن3 A4 است؟  كدام2

1( [ , ] [ , ] 
42 1 232( [ , ) ( , ] 

42 1 23

3( [ , ) 2 14( [ , ] 2 1

حسابي جديد نسبت به حالت قبل چه ةپنجم دنبال ةلحسابي دو واحد كم كنيم، جم ةقدر نسبت يك دنبال ازاگر  - 63

كند؟ تغييري مي

شود. ) شش واحد كم مي2    شود. ) ده واحد كم مي1

كند. ) تغييري نمي4  .شود ) هشت واحد كم مي3

متـر B ،11ة، از دونـد Aةكنند. دوند در يك پيست مسابقه و در دو خط موازي حركت مي Bو Aةدونددو  - 64

بـه Aةمتر بدوند، بعد از چند ثانيه، دونـد  3هر ثانيه  Bةمتر و دوند 4، هر ثانيه A ةتر است. اگر دوند عقب

 رسد؟ مي Bةدوند

ثانيه 13 )4  ثانيه 12 )3  ثانيه 11 )2  ثانيه 10 )1

آزمون شاهد (گواه)

محل انجام محاسبات
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10: ةصفحجربياختصاصي  پاية دهم تآبان18 زمونآ -) 2پروژة (

tهندسي،  ةدر يك دنبال - 65 1 tو  3 2 tاست. حاصل 1 t t
A

t t t
 


 

21 23 25
33 35 37

كدام است؟ 

1 ( 
 
 

201
3  2 ( 

 
 

121
3  3 (


 
 
 

121
3  4 (


 
 
 

201
3  

است. 1پنجم برابر  ةهفتم از جمل ةو تفاضل جمل 2هندسي، مجموع جمالت پنجم و ششم برابر  ةدر يك دنبال - 66

هفتم اين دنباله كدام است؟ ةجمل

1 (1
4  2 (1

3  3 (1
5  4 (1

4

درصد است و در پايان سال 2اي كه امسال شروع به فعاليت كرده است برابر با  كارخانه ةنرخ رشد توليد ساليان - 67

پايان سال هشتم توليد كارخانه چند واحد كاال است؟واحد كاال خواهد بود. در  xجاري توليد كارخانه 

1( ( / ) x70 02  2 (( / ) x80 02  3 (( / ) x71 02  4 (( / ) x81 02

است؟ كدام tanxمتر است،  سانتي 5دايره به شعاع  در شكل زير كه يك نيم - 68

1 (8/0  

2 (6/0  

3 (5/0  

4 (75/0  

ــيــك  - 69 ــ   ةپل ــاً چقــدر ةاضــطراري در يــك ســاختمان، مطــابق شــكل زيــر اســت. ارتفــاع پل اضــطراري تقريب

)است؟ / )3 1 73

متر 12) 1

متر 13) 2

متر 16) 3

متر 15) 4

sinواحد و  40اگر محيط لوزي زير برابر  - 70 
6

شد، مساحت لوزي چند واحد مربع است؟با10

1 (48  

2( 24  

3( 96  

4( 69  

A B
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محل انجام محاسبات
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11: ةصفحتجربياختصاصي  پاية دهم آبان 18زمون آ -) 2پروژة (

A)در كدام گزينه رابطة  - 71 B) C برقرار است؟

1( A Z , B Q , C W  

2 (A Q , B W , C Z  

3 (A W , B Z , C Q  

4 (A R , B W , C N  

مجموعة اعداد طبيعي يك رقمي ،Aو مجموعة  14تر از   ع، مجموعة اعداد طبيعي فرد كوچكجاگر مجموعة مر - 72

هاي موجود در مجموعة مرجع باشند، تعداد اعضاي مجموعه 3مجموعة اعداد مضرب  ،B ةاول و فرد و مجموع

(A B) (A B) و  كدام است؟ از راست به چپ ترتيب به 

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

]اگر بازة  - 73 , m ) 3 2 كدام است؟ m مجموعه مقاديرعدد طبيعي باشد،  6شامل  8

1( ( , ] 2 12 (( , ] 
11 2

3 (( , ]1 24 (( , ]31 2

 هاي زير درست است؟ از گزاره چه تعداد - 74

Aالف) اگر  B  و مجموعهB گاه  نامتناهي باشد، آنA .هم نامتناهي است

Aب) اگر  B  و مجموعهA گاه  نامتناهي باشد، آنB .هم نامتناهي است

حتماً متناهي است. Aگاه  متناهي باشد، آننا Aپ) اگر 

Aت) اگر  B گاه  نامتناهي باشد، آنA  وB  هستندنامتناهي. 

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

تر نفر در هر دو درس بيش 5نفر در درس رياضي و  20رس فيزيك، نفر در د 15، نمرة ينفر 35در يك كالس   - 75

در 18تر از  رياضي يا كمدرس در  18تر يا مساوي  شده است. چند نفر از اين كالس، نمرة بيش 18يا مساوي 

اند.) ؟ (همه افراد در هر دو امتحان شركت كردهاند گرفتهدرس فيزيك 

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

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

هاي از ابتداي مجموعه 1فصل 
متناهي و نامتناهي تا پايان

 ي حسابي دنباله
24تا  1هاي  صفحه

محل انجام محاسبات
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12: ةصفحجربياختصاصي  پاية دهم تآبان18 زمونآ -) 2پروژة (

هاي سفيد است؟ هاي تيره چند برابر تعداد مثلث اُم تعداد مثلث98الگوي زير، در مرحلة با توجه به  - 76

1( 98
100

2 (99
100

3 (100
102

4 (100
101

x,x,yمجموع چهار جملة اول دنبالة حسابي  - 77 , , ... 4 1 كدام است؟ 3

1( 4/8  2 (8/8  3 (2/9  4 (6/9  

كدام است؟ واسطهكنيم. حاصل جمع اين پنج  پنج واسطة حسابي درج مي 22و  4بين دو عدد  - 78

1( 26  2 (52  3 (39  4 (65  

است. جملة هفدهم اين دنباله كدام است؟ 17و جملة يازدهم آن  7جملة هفتم يك دنبالة حسابي برابر با  - 79

1( 30  2 (32  3 (28  4 (26  

ةباشد. جملـ  مي - 48ها  و حاصل ضرب آن 9اول  ةدر يك دنبالة حسابي با قدر نسبت مثبت، مجموع سه جمل - 80

 ؟است كدامهفتم دنباله 

1( 23  2 (28  3 (33  4 (38  

باشد.) اعداد طبيعي مي ةمجموع Nهاي زير متناهي است؟ ( يك از مجموعه كدام - 81

1( A {x | x N,x }  2
1 25   2( x} 1000تر از  اول بزرگ عدد A {x |2

3( A {x N | x ,x }   3 9 100  4( x} 100تر از  حقيقي كوچك عدد A {x |4

نفـر گنـدم و 190كارند يا جو و يا هر دو. در صورتي كه  كشاورز دارد كه هر كدام يا گندم مي 200اي  دهكده - 82

كارند؟ گندم مي فقطنفر جو بكارند، چند نفر  140

نفر 110) 4  نفر 130) 3  نفر 10) 2  نفر 60) 1

n(Aدو مجموعـه و   ، Bو  Aاگر  - 83 B)  n(Bو  12 A)  n(Aو  14 B)  31   باشـند، آنگـاهn(A)

كدام است؟

1 (17  2 (19  3 (21  4 (23  

آزمون شاهد (گواه)

محل انجام محاسبات
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13: ةصفحتجربياختصاصي  پاية دهم آبان 18زمون آ -) 2پروژة (

با توجه به الگوي زير، شكل ششم از چند نقطه تشكيل شده است؟ - 84

1 (32  

2 (43  

3 (53  

4( 63  

iاگر - 85
i iA [ , ]

 
8

2 A ةگاه مجموع باشد، آن3 A4 است؟  كدام2

1( [ , ] [ , ] 
42 1 232( [ , ) ( , ] 

42 1 23

3( [ , ) 2 14( [ , ] 2 1

 داده شده باشد؟ ةمربوط به جمالت نوشته شده از دنبال تواند نميي عموم ةجمل كدامهاي زير،  از بين گزينه - 86

1 (n, , , ... , , ...
n 

4 3 21 3 2 1  2 (, , , ... , n , ...


1 3 5 1
2 2 2 2

3 (n, , , , ... , ( ) , ...  1 3 9 27 3  4 (n, , , ... , n , ...  21 0 1 2

بي جديد نسبت به حالت قبل چهحسا ةپنجم دنبال ةحسابي دو واحد كم كنيم، جمل ةاگر از قدر نسبت يك دنبال - 87

 كند؟ تغييري مي

شود. ) شش واحد كم مي2    شود. ) ده واحد كم مي1

كند. ) تغييري نمي4  شود. ) هشت واحد كم مي3

ktحسابي ةدنبالدر يك  - 88 m وmt k .استm kt  كدام است؟

1(m k2(m k
2

3(m k    4( صفر

متـر B ،11ة، از دونـد Aةكنند. دوند در يك پيست مسابقه و در دو خط موازي حركت مي Bو Aةدو دوند - 89

بـه Aةمتر بدوند، بعد از چند ثانيه، دونـد  3هر ثانيه  Bةمتر و دوند 4، هر ثانيه A ةتر است. اگر دوند عقب

رسد؟ مي Bةدوند

ثانيه 11 )2انيهث 10 )1

ثانيه 13 )4ثانيه 12 )3

,هاي  حسابي به صورت ةدر دو دنبال   - 90 , , ...2 7 ,و  12 , , ...8 11 ، چند عدد سه رقمي مشترك وجود دارد؟14

1 (58  2 (59  

3 (60  4 (61

(1 (ش�ل (2 (ش�ل (3 (ش�ل

محل انجام محاسبات
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14: ةصفحاختصاصي پاية دهم تجربيبانآ 18زمون آ -) 2پروژة (

/ mm30 005

،SIهـا در   آن اصـلي بـودن   ايفرعي  واي  برداري يا نرده رابطه بانيرو در  و سرعت ،هاي زمان كميتدر مورد   - 91
 ترتيب از راست به چپ كدام گزينه صحيح است؟ به

اصلي) ـ (برداري / فرعي) ـ (برداري / اصلي) /اي  (نرده )1

اصلي) ـ (برداري / اصلي) ـ (برداري / اصلي) /اي  (نرده) 2

)اصلي/  اي نرده) ـ (فرعي / اي نرده) ـ (برداري / اصلي() 3

)فرعياصلي) ـ (برداري / فرعي) ـ (برداري /  /اي  (نرده) 4

فشار بر حسب يكاهاي اصلي در كدام گزينه صحيح آمده است؟ SI يكاي  - 92

1( kg
m.s22 (kg.m

s2

3 (kg
m .s2 24 (kg

m.s

/مدت زمان  - 93  122 16 ساعت كامل در 24روز را معادل  (هر شبانهروز است؟  چند شبانه معادل با ميكروثانيه 10

.)نظر بگيريد

1( 5   2 (15 

3 (25   4 (45 

Uبيانگر طول و دو رابطة  x جايي و ابهگر جبيان dگر نيرو، بيان Fگر انرژي، بيان Uاگر  - 94 F.d  وU kx 21
2

كدام است؟ kها برقرار باشد، يكاي  بين اين كميت

1( N
m

  2 (N.m

3 (m
N

  4 (m
N

2

/اي را  يك ريزسنج رقمي مطابق شكل، طول قطعه  - 95 mm30 رقمترتيب از راست به چپ  بهدهد.  نشان مي 005

غير قطعي و خطاي وسيله كدام است؟

/ - صفر )1 mm0 001

2 (5 - / cm0 0001

3 (5 - / mm0 0005   

/ - صفر) 4 cm0 00005

عادي - ) 1فيزيك (

خود را افزايش دهيد. 10اي فقط در يك يا دو درس، چند ازيد در هر آزمون برنامهسعي كن

محل انجام محاسبات

دقيقه 35

گيري فيزيك و اندازه
1فصل 

26تا  1هاي  صفحه
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15: ةصفحدهم تجربي پاية اختصاصيآبان 18زمون آ -) 2( ةپروژ

/صورت  نومتر ديجيتال بهگيري توسط يك كر اندازه  ةنتيج - 96 s35 ترتيب از راست به چپ گزارش بهباشد.  مي   02

است؟ كدامگيري و تعداد ارقام با معناي گزارش  اندازه

1( , ( / / )s3 35 02 0 012 (, ( / / )s3 35 02 0 02

3 (, ( / / )s4 35 02 0 014 (, ( / / )s4 35 02 0 02

g.km مثقال نيروي 100به جسمي به جرم  - 97
(min)21656 شتاب جسـم در   اندازة شود. وارد ميSI كـدام اسـت؟

)/ g1 4 مثقال) 6

1( 1   2 (/3 6

3 (10   4 (36 

دهنـد. هـر دو يش مـي هر دو دما را بر حسب درجة سلسيوس نمـا Bو دماسنج ديجيتالي  Aاي  دماسنج عقربه - 98

شگــزاركنــيم و  قرائــت مــي Aدماســنج را در يــك اتــاق قــرار داده و عــدد دمــا را از روي دماســنج       

/ C / C 28 73 0 در اين شرايطBگيري دو دماسنج يكسان باشد، دماسنج  شود. اگر دقت اندازه حاصل مي 05

عددي را نشان خواهد دارد؟چه 

1( 28   

2 (/28 7

3 (/28 73

هر سه گزينه ممكن است. Bگيري دماسنج  بسته به خطاي اندازه) 4

گزينه به درستي آمده است؟ كدامدر  ،شكل زيركش  گيري توسط خط نتيجة اندازه - 99

1( ( / / )cm3 62 0 33

2 (( / / )cm3 6 0 2

3 (( / / )cm3 6 0 3

4 (( / / )cm3 60 0 17

 اعداد زير نمايش داده شده است: وايم   گيري كرده بار اندازه 5 ،طول جسمي را توسط يك كوليس رقمي - 100

/ cm5 /و  85 cm5 /و  46 cm5 /و  45 cm5 /و  47 cm5 46

؟گيري در كدام گزينه به درستي آمده است نتيجة اندازه گزارش

1( ( / / )cm5 53 0 05     2 (( / / )cm5 53 0 01

3 (( / / )cm5 46 0 05    4 (( / / )cm5 46 0 01

قلب يك هاي تپش تعداد كل تخمين مرتبة بزرگي تپد. بار مي 75طور متوسط در يك دقيقه  قلب هر انسان به - 101

كدام است؟ ،سال 75انسان با ميانگين عمر 

1( 610     2 (910 

3 (1310   4 (1710 

محل انجام محاسبات
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16: ةصفحاختصاصي  پاية دهم تجربيآبان 18زمون آ -) 2پروژة (

متر در شـكل ميلي 12حدود  به ارتفاعپس از بارش باراني كيلومتر مربع  600يك زمين كشاورزي به مساحت  - 102
mm4(قطر هر قطرة باران را  كدام است؟هاي باران  بزرگي تعداد قطره ةمرتبتخمين زير نشان داده شده است. 

در نظر بگيريد.)

1( 1010   

2 (1510 

3( 2010 

4 (2510 

cmتقريباً معادل  A4اي با صفحة  صفحه 560يك كتاب درسي  صفحات ابعاد - 103 cm22 است و هر صفحه از 29
اب فقط شامل كلمات بوده و فاقد تصوير يامتر حاشية خالي دارد. اگر اين كت هر چهار طرف به اندازة يك سانتي

/طور متوسط مساحتي معادل  جاي خالي باشد و هر كلمه به cm20 مرتبـة بزرگـي   تخمـين  ،را اشغال كند 5
؟عداد كلمات اين كتاب كدام استت

1( 310   2 (610   3 (910   4 (1210   

ايم. اگر اين اي و مدرج ريخته اي شيشه هاي متفاوتي دارند، درون استوانه كه چگالي Cو  A ،Bسه مايع مخلوط نشدني  - 104
؟چند گرم است از راست به چپ ترتيب به Cو  A ،Bهاي  جرم هر يك از مايع .وغن و آب باشندر ،سه مايع جيوه

)g/
cm

 313 جيــوه 6 ،g
cm

 31 آب ،g/
cm

     30 روغن 85(

1( ، ، /68 8 10 2

2 (، / ،68 10 2 8

3 (/ ، ، /4 25 8 16 32

4 (/ ، ، /163 2 8 4 25

گرم آب از ظرف سـرريز 600 ،در آن بيندازيم آرامي به ليتري پر از آب است. اگر قطعه سنگي را 20ظرف يك  - 105
ظـرف ازچند گـرم روغـن    آرامي در آن،  به سنگ قطعههمان  انداختنبا  ،باشدشود. اگر ظرف پر از روغن  مي

gد؟ وش سرريز مي g( , / )
cm cm

   آب 3 روغن     31 0 8

1( 600   2 (750   3 (480   4 (400 

درون ود از طـالي خـالص سـاخته شـده اسـت     شـ  كه ادعا مـي  راگرم  300رم به جبدون حفره يك قطعه فلز  - 106

اندازيم. قطعه فلز كامالً در ميكه تا ارتفاع معيني از آب پر شده است،  cm210با سطح مقطع داخلي اي استوانه
(چگـالي طـالي خـالص حـدود ام گزينـه صـحيح اسـت؟   كـد آيـد.   باال مي cm2رود و سطح آب  آب فرو مي

kg
m319000 (.است

فلز از طالي خالص ساخته شده است. قطعه )1
تر است. از چگالي طال كم يقطعه فلز داراي ناخالصي است و چگالي مادة ناخالص) 2
تر است. بيشقطعه فلز داراي ناخالصي است و چگالي مادة ناخالصي از چگالي طال ) 3
است. SIو در  1500قطعه فلز داراي چگالي ) 4

محل انجام محاسبات
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17: ةصفحدهم تجربي پاية اختصاصيآبان 18زمون آ -) 2( ةپروژ

Eهاي يكساني از مايعات مخلوط نشدني  جرم - 107 ، D ،C ، B ، A  وF هاي متفاوت را در ظرفي مشابه با چگالي

؟باشد الي و حجم مايعات صحيح ميچگ ةايم. كدام گزينه دربار رو ريخته شكل روبه

1( C D E F B A، V V V      

2 (B C F A D E، V V V      

3 (F C A B D E، V V V      

4 (B C D A F E، V V V      

چگالي .ستاگرم  81 با جرمي برابر و cm35حجم كار رفته است داراي   كه در آن مس بهيك قطعه آلياژ طال  - 108

gطالي خالص 
cm318  و چگالي مسg

cm39 ه از طال ساخته شده است؟عطقاين  چند گرم .شوند فرض مي

1( 9   2 (18   3 (36   4 (72 

بـا كـه  باشـد  مـي  h2و ارتفاع آن  A5 قسمت پهن آن قاعدة  تمساح دهد كه شكل زير مخزني را نشان مي - 109

dmآهنگ 
min

3
و ارتفـاع Aقسمت باريك آن به مساحت مقطع  پس از پر شدن قسمت پهن، وشود  پر مي 30

h3  با آهنگcm
s

3
60 دقيقه باشد، در 70مخزن پر شود كل كشد تا  اگر مدت زماني كه طول مي .شود ر ميپ

اين صورت حجم كل مخزن بر حسب ليتر كدام است؟
1( 980   

2 (2700 

3 (780   

4 (1920 

است؟ نادرستيك از تبديل يكاهاي زير  كدام - 110

1( m km/
s min
720 43 2   2 (g.cm / J

ds


2
22000 0 02  

3( mg Pa
m.min


 21440 4  4 (Gg. m N

Ms


  10
2400 4 10  

،SIهـا در   اي و فرعي يـا اصـلي بـودن آن    بطه با برداري يا نردهسرعت و نيرو در را ،هاي زمان در مورد كميت - 111

ترتيب از راست به چپ كدام گزينه صحيح است؟ به
اي / اصلي) ـ (برداري / فرعي) ـ (برداري / اصلي) (نرده )1

اي / اصلي) ـ (برداري / اصلي) ـ (برداري / اصلي) ) (نرده2

اي / اصلي) اي / فرعي) ـ (نرده لي) ـ (نرده) (برداري / اص3

اي / اصلي) ـ (برداري / فرعي) ـ (برداري / فرعي) ) (نرده4

موازي - ) 1فيزيك (

محل انجام محاسبات

دقيقه 35
گيري فيزيك و اندازه

گيري: تا پايان اندازه 1فصل 
  خطا و دقت

17تا  1هاي  صفحه
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18: ةصفحاختصاصي  پاية دهم تجربيآبان 18زمون آ -) 2پروژة (

/ mm30 005

كنيم . گلوله پس از چند را از حالت تعادل منحرف كرده و رها مي كنيم. سپس آن از نخي آويزان مي را اي گلوله - 112

؟گرفت ناديدهسازي اين حركت  توان در مدل شود. چند مورد از موارد زير را مي رفت و برگشت متوقف مي

ت) جرم نخ         پ) اندازه و شكل گلوله         ب) وزن گلوله   نيروي مقاومت هوا       الف)

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

فشار بر حسب يكاهاي اصلي در كدام گزينه صحيح آمده است؟ SIيكاي  - 113

1( kg
m.s22 (kg.m

s2

3 (kg
m .s2 24 (kg

m.s

شود؟ صورت كدام گزينه تعريف مي يك متر به ،ها ها و مقياس عمومي وزن مجمع بنابر آخرين توافق جهاني - 114

م فاصلة استوا تا قطب شمالييك ده ميليون )1

ريـديوم، وقتـي ميلـه در   ياي از جـنس پالتـين ـ ا    دو سر ميله فاصلة ميان دو خط نازك حك شده در نزديكي) 2

دماي صفر درجة سلسيوس قرار دارد.

1در مدت زمان  نورمسافتي كه ) 3
كند. ثانيه در خأل طي مي299792458

كند. ثانيه طي مي ميلي 85/2مسافتي كه صوت در هوا در مدت ) 4

/مدت زمان  - 115  122 16 ساعت كامل در 24روز را معادل  روز است؟ (هر شبانه ميكروثانيه معادل با چند شبانه 10

نظر بگيريد.)

1( 5   2 (15 

3 (25   4 (45 

Uگر طول و دو رابطة بيان xجايي و  بيانگر جابه dبيانگر نيرو،  Fبيانگر انرژي،  Uاگر  - 116 F.d  وU kx 21
2

كدام است؟ kها برقرار باشد، يكاي  بين اين كميت

1( N
m

  2 (N.m

3 (m
N

  4 (m
N

2

/اي را  يك ريزسنج رقمي مطابق شكل، طول قطعه  - 117 mm30 راست به چپ رقم ترتيب از دهد. به نشان مي 005

غير قطعي و خطاي وسيله كدام است؟

/ -صفر  )1 mm0 001

2 (5 - / cm0 0001

3 (5 - / mm0 0005

/ -) صفر 4 cm0 00005

محل انجام محاسبات
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/15 661

/20 083

دهند. نشان مي متر برحسب ميلي اعدادي را ،كوليس و ريزسنج ديجيتال(از باال به پايين)  ترتيب شكل زير بهدر  - 118

باشد؟ مي متر برحسب ميلي گيري شده براي هر يك از وسايل زير بين چه مقاديري مقدار واقعي طول اندازه

15/كوليس بين  )1 15/و  661 20/ريزسنج بين  -662 20/و  082 083

15/كوليس بين ) 2 15/و  660 20/ريزسنج بين  -661 20/و  083 084

15/كوليس بين ) 3 15/و  660 20/ريزسنج بين  -662 20/و  082 084

15/كوليس بين ) 4 15/و  660 20/ريزسنج بين  -662 20/و  082 083

تـر اسـت و دقت كدام ابزار بـيش نشان داده شده است.  زيركش مدرج و يك كوليس رقمي در شكل  طيك خ - 119

خطاي ابزار (ب) كدام است؟ مطلققدر خطاي ابزار (الف) به مطلققدر نسبت

500الف،  )1

300الف، ) 2

500ب، ) 3

300ب، ) 4

/صورت  نومتر ديجيتال بهگيري توسط يك كر اندازه  نتيجة - 120 s35 ترتيب از راست به چپ گزارش باشد. به مي   02

گيري و تعداد ارقام با معناي گزارش كدام است؟ اندازه

1( , ( / / )s3 35 02 0 012 (, ( / / )s3 35 02 0 02

3 (, ( / / )s4 35 02 0 014 (, ( / / )s4 35 02 0 02

گرة دريـايي رسد. سرعت اين شناور بر حسب  بر ساعت مي دريايي مايل 50آذرخش به  گريزتندي قايق رادار - 121
0/دريايي را تقريباً  ةچقدر است؟ (هر گر متر در نظر بگيريد.) 1800متر بر ثانيه و هر مايل دريايي را تقريباً  5

1( 200   2 (50   3 (100   4 (25   
رم هستند. توليد شير تازه توسط يكجگيري  جمله يكاهاي قديمي ايراني براي اندازهدانيم كه من تبريز و نخود از  مي - 122

روزه و به صورت نمادگذاري 30نمايد، در يك ماه  كيلوگرم شير تازه توليد مي 29952گاوداري صنعتي كه روزانه 
گرم است.) ميلي 195نخود و هر نخود معادل  15360علمي، چند من تبريز است؟ (هر من تبريز برابر است با 

1( 110   2 ( 23 10   3 (410   4 ( 53 10 

g.kmمثقال نيروي  100به جسمي به جرم  - 123
(min)21656 شود. اندازة شتاب جسـم در   وارد ميSI كـدام اسـت؟

)/ g1 4 )مثقال 6
1( 1   2 (/3 63 (10   4 (36 

/زمين كشاورزي از يك قطعة مستطيلي به ابعـاد  يك  - 124 km / Mm0 4 0 و يـك قطعـة مربعـي بـه ضـلع 002
m 85 دو طور جداگانـه  به زمين كشاورزي راهر يك از دو قطعة تشكيل شده است. اگر بخواهيم اطراف  10

 داريم؟متر سيم نياز  به چند سانتي ،دار نصب كنيم دور سيم خار

1(  4136 10     2 ( 2136 10   3 ( 4105 10   4 ( 2105 10

محل انجام محاسبات
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دهنـد. هـر دو نمـايش مـي   هر دو دما را بر حسب درجة سلسيوسBو دماسنج ديجيتالي  Aاي  دماسنج عقربه - 125
گــزارشكنــيم و  قرائــت مــي Aدماســنج را در يــك اتــاق قــرار داده و عــدد دمــا را از روي دماســنج       

/ C / C 28 73 0 يطدر اين شراBگيري دو دماسنج يكسان باشد، دماسنج  شود. اگر دقت اندازه حاصل مي 05
چه عددي را نشان خواهد دارد؟

1( 28   
2 (/28 7
3 (/28 73
هر سه گزينه ممكن است. Bگيري دماسنج  ) بسته به خطاي اندازه4

؟دهد نشان ميدرست  طول جسم را ي زيرها يك از گزارش كدام زيربا توجه به شكل  - 126
1( / cm / cm2 35 0 05
2 (/ cm / cm2 3 0 05
3 (/ cm / cm2 35 0 1
4 (/ cm / cm2 3 0 1

كش شكل زير در كدام گزينه به درستي آمده است؟ گيري توسط خط نتيجة اندازه - 127
1( ( / / )cm3 62 0 33
2 (( / / )cm3 6 0 2
3 (( / / )cm3 6 0 3
4 (( / / )cm3 60 0 17

ايم و اعداد زير نمايش داده شده است:  گيري كرده بار اندازه 5طول جسمي را توسط يك كوليس رقمي  - 128
/ cm5 /و  85 cm5 /و  46 cm5 /و  45 cm5 /و  47 cm5 46

 گيري در كدام گزينه به درستي آمده است؟ گزارش نتيجة اندازه
1( ( / / )cm5 53 0 05     2 (( / / )cm5 53 0 01
3 (( / / )cm5 46 0 05    4 (( / / )cm5 46 0 01

بـا كـه  باشـد  مـي  h2و ارتفاع آن  A5دهد كه مساحت قاعدة  قسمت پهن آن  شكل زير مخزني را نشان مي - 129

dmآهنگ 
min

3
و ارتفـاع Aع و پس از پر شدن قسمت پهن، قسمت باريك آن به مساحت مقطشود  پر مي 30

h3  با آهنگcm
s

3
دقيقه باشد، در 70مخزن پر شود كل كشد تا  شود. اگر مدت زماني كه طول مي پر مي 60

اين صورت حجم كل مخزن بر حسب ليتر كدام است؟
1( 980   
2 (2700 
3 (780   
4 (1920 

است؟ نادرستيك از تبديل يكاهاي زير  كدام - 130

1( m km/
s min
720 43 2   2 (g.cm / J

ds


2
22000 0 02  

3( mg Pa
m.min


 21440 4  4( Gg. m N

Ms


  10
2400 4 10  

محل انجام محاسبات
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صحيح است؟ مصرف غذا در انسانكدام گزينه درباره  - 131
شود. مينبا هدف لذت مصرف ) 1
 .دشو مي بدن يها اختهيرشد و نمو فقط سبب ) 2
فرد را دچار مشكالت بدني كند. در شرايطي ممكن نيست) 3
ند.چار كمبود مواد مغذي هستدخورند،  كه غذاي كافي و گوناگون ميافراد با اينرخي ب) 4

كند؟ تكميل مي درستينابه جمله زير را  كدام گزينه - 132
».................د نتوان يم ................. هاي بدن انسان، مولكول يها اختهي يدر غشا«

اي در تماس باشند. با مايع بين ياخته -كربوهيدراتي) 1
 طي قرار گيرند.هاي غيرخ در تماس با مولكول -پروتئيني )2
د.نغشا شركت كن هاي هيكي از اليدر ساختار فقط  -كلسترول )3
هاي غشا در تماس باشند. ترين مولكول ، با فراوانداخلي يا خارجي حسطدر  -ينيپروتئ )4

كنند. مي ................. گذشتهشناسان  زيست ................. امروزيشناسان  زيست - 133
جانداران، توجهزنده مؤثر بر حيات يرغ به عوامل -برخالف) 1
ها را بررسي فقط ارتباط بين سطوح مختلف سامانه -) برخالف2
استفاده ،نگري هاي زنده، بيشتر از كل براي درك سامانه -همانند) 3
فقط با جزءنگري، بررسي هاي مركب را هاي سامانه ويژگي -) همانند4

هاي گلوكز را دارد، صحيح است؟ ي شكستن پيوند بين مولكولچند مورد در رابطه با هر آنزيمي كه تواناي - 134
 ساكاريد دارد. اي به شكل دي ماده پيش -كند.                 ب اي قابل جذب توليد مي فرآورده -الف
شود. اجزاي لوله گوارش توليد مي به وسيلة -دهد.                 د با مصرف آب اين كار را انجام مي -ج

1 (1  2 (2  3 (3  4( 4
است؟ جانوري، صحيح زنده هاي عبارت در مورد بافتكدام  - 135
، چهار نوع بافت اصلي وجود دارد.انجانور در بدن همه) 1
 .شود مشاهده مي رگ خونيدرون هر بافت موجود در بدن انسان، ) 2
شود. مينهمان بافت توليد  هاي ته، توسط ياخاي موجود در هر بافت ماده زمينه) 3
كنند. مي منتشراي خود  ي را به فضاي بين ياختههاي هاي هر بافت، مولكول ختهيا) 4

است؟ درستناهاي عصبي در بدن انسان،  دربارة ياخته كدام گزينه - 136
باشند. هاي تشكيل دهندة بافت عصبي مي ) تنها ياخته1
عبور كنند. ياز سد ديبا ها اختهاين يورود به  يمواد گوناگون برا) 2
از لوله گوارش منتقل نمايند.  هاي بيش از يك اليه ند پيام عصبي را به ياختهتوان  مي) 3
ها ذخيره شده است. هاي دناي آن ها در مولكول اطّالعات الزم براي زندگي اين ياخته) 4

توان محل ................. را بررسي كرد. مي .................با روش  - 137
اليهي چندا استوانهبافت  واجد -)كولونوسكوپي( بيني كولون)2                         ي گوارشيها نواعي از آنزيماترشح  - )پيآندوسكوبيني( درون) 1
گوارش نهايي كيموس -بيني ) كولون4                                  اتصال روده باريك به روده بزرگ  -بيني درون) 3

 د؟دارن تفاوتهاي معده در چند مورد زير  هاي بزاقي با غده غده - 138
كربنات          ج) توليد موسين             د) توليد عامل داخليتوليد آنزيم          ب) ترشح بيالف) 

صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1
 كرد. توجيهنگري  كلبر اساس نگرش  توان نميرا  .................خالف بر .................شناسي،  در زيست - 139
هاي ديگر هاي زنده با استفاده از اطالعات رشته تر سامانه شناخت بيش -يك سامانه زنده مانيوح مختلف سازبين سط) ارتباط 1
مطالعه ارتباط ميان اجزاي سازنده يك ياخته -هاي هر گونه از جانداران استفاده از علوم رايانه براي بررسي مجموعه ژن )2
 هاي هرگونه از جانداران فاهيم مهندسي در بررسي ژنكاربرد فنون و م -هاي يك جاندار عملكرد هر يك از ياخته) 3
ارتباط اجزاء تشكيل دهنده بدن جاندار با محيط -ها و علوم نوين بردن فناوري) به كار4

دقيقه 20عادي – )1( شناسي زيست

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

تا پايان 2و فصل  1فصل
ي گوارش ساختار و عملكرد لوله

29تا  1هاي  صفحه
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است؟ نادرست ،دهد گوارش را نشان مي ةلولدر ت ككه نوعي حر مقابلشكل  بارهدركدام گزينه  - 140

د.شو ييغذامواد ش شيميايي تسهيل گوارتواند سبب  ميمنظم اين حركت ) 1

كنند. حركت مي دهانبه  رو سرعت بهگوارش جهت آن وارونه مي شود و محتويات لوله  ،هنگام استفراغ) 2

كنندگي داشته باشد. تواند نقش مخلوط كند، فقط مي برخورد مي ة پيلوربه بندار معدهحتويات م طي اين حركتوقتي ) 3

آورند. وجود مي ند و حلقه انقباضي را بهكن منقبض ميرا هاي ديواره  مخاط، ماهيچهاليه تحريك اعصاب  با ورود غذا به لوله گوارش،) 4

  .................برخالف بافت پيوندي  .................پيوندي  بافت - 141
دهد. هم پيوند مي هاي مختلف را به ها و بافت چربي، ياخته -اي ) رشته1
تشكيل شده است. شابهبا اندازة كامالً م ييها اي، از ياخته رشته -) چربي2
پذيري بيشتري دارد. سست، مقاومت و انعطاف - ) متراكم3
دارد.كمتري  كالژن يها رشته زانيممتراكم،  -) سست4

؟است نادرستاي  در ارتباط با بافت ماهيچه گزينهكدام  - 142
است.ظاهر مخطط  هايي با تهياخ، داراي اسكلتيهاي  ماهيچه برخالف يقلب ةماهيچ) 1
كند. صورت غيرارادي عمل مي ، بهقلبي ةمانند ماهيچ لشك هاي داراي ظاهر دوكي ماهيچه) 2
 اي باشند. توانند به شكل استوانه هاي اين بافت، مانند بافت پوششي مي از ياخته گروهي )3
 تري نسبت به بافت پيوندي دارد. اي كم تنوع ياختهاين بافت، ) 4

دهد، صحيح است؟ شكل مقابل كه نوعي فرايند عبور مواد از غشاي ياخته را نشان مي ر رابطه باد ،چند مورد - 143
شود. انجام مي ATPبرخالف فرايند انتشار فقط با صرف انرژي مولكول   - الف
 كند. برخالف فرايند گذرندگي، مواد را برخالف جهت شيب غلظت منتقل مي  - ب

شود. هاي غشايي انجام مي شده با كمك پروتئين د فرايند انتشار تسهيلهمانن  - ج
  2) 4     1) 3      3) 2صفر) 1

................. را مشاهده كرد. توان نمي .................حيات يابي  سازمانسطح  ششميندر  - 144
هاي حيات ترين سطح ساختاري واجد ويژگيپايين -سطح همانند چهارمين) 1
هاي گوناگون باهم تعامل جمعيت -سازگان بومخالف بر) 2
ةختيآم درهم ييها ارتباط -سطح ) برخالف سومين3
تراژن انجاندارايجاد  -آخرين سطح همانند) 4

؟كند يم ليتكم يرا به درست ريعبارت ز كدام گزينهدهد.  يرا نشان م يستيز ليگازوئ ديتولاي  چرخه نديفرا مقابل،شكل  - 145
».................و مادة  ................. ،قرار دارد Bاز مرحلة  .................كه اي در مرحله«

است. تجديدناپذيرانرژي از منابع  ،D -شود انجام مي استخراج -قبل) 1
گردد. مي هوا يآلودگسبب كاهش  ،A -شود تصفيه انجام مي -قبل) 2
شود. اي قبل از استخراج مصرف مي مرحله در ،E - گيرد هاي شيميايي صورت مي واكنش - ) پس3
گيرد.در همين مرحله دستخوش تغييرات شيميايي قرار مي ،C -گيرداستخراج صورت مي -) پس4

كند؟تكميل مي درستيناعبارت زير را به  كدام گزينه - 146
»................. ،قرار دارد ................. بخشي كه دردر ساختار لولة گوارش انسان، «
است. هاي خوني فاقد رگ -) خارج ماهيچة طولي1
شود.اي ميعث چسبيدن مخاط به الية ماهيچهبا -) خارج الية مخاطي2
دهد. يمثل جذب و ترشح را انجام م يمتفاوت يكارها -) داخل الية زيرمخاطي3
كند.از بافت پوششي پشتيباني ميمعموال داراي نوعي بافت است كه  -) داخل ماهيچة حلقوي4
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كند؟ كامل مي نادرستيكدام گزينه عبارت زير را به  - 147
»................. يي اصلهاياخته ................. داراي شكل كرويهاي بالغ و سالم، ياخته انسانيك معده غدد  در«
.دهند يصورت گرما از دست م هاي زيستي خود را به فعاليت انرژي از يبخش - ) همانند1
 نقش داشته باشند. به پپسين معده تبديل پروتئازهايتوانند در مي - ) همانند2
در جلوگيري از آسيب اسيد معده به ديوارة معده موثر اند. -) برخالف3
دارند. موثري شقهاي قرمز ندر جلوگيري از كاهش تعداد گويچه -) برخالف4

................. قطعاً ،.................در دستگاه گوارش انسان، هر آنزيم ترشح شده از  - 148
گيرد. اسيد قرار مي تأثير كلريدريك معده ـ تحت) 1
 شود. عده ـ پس از ورود به لولة گوارش فعال ميملوزال) 2
كند. هاي وارد شده به دهان را تخريب مي دهان ـ باكتري) 3
شود. توليد ميو پروتئين  اي موجود بر روي ساختار داراي كربوهيدراته معده ـ توسط ياخته) 4

صحيح است؟ ،اند شناسي نقش داشته ها و علوم نويني كه در پيشرفت علم زيست ارتباط با فناوري كدام گزينه در - 149
هاي پرظرفيت و پرسرعت ميسر است. ها، فقط با رايانه هاي جانداران، ذخيره و تحليل داده ) در هر پروژة مربوط به شناسايي مجموعه ژن1
جانوري شود. منجر به توليد محصولدر باكتري،  شود، ممكن نيست جاندار ديگر مياعث انتقال صفتي از يك جاندار به روشي كه ب) 2
هاي زنده، شناسايي و رديابي كرد. را در ياخته ها پروتئينتوان  هاي زيستي زنده، مي هاي مشاهدة سامانه ) با استفاده از فناوري3
است.  ترين زمان ممكن فراهم كرده ان انجام محاسبات را در كوتاهها، امك اين فناوري از ) هر يك4

 كند؟ را به درستي تكميل مي زيرجمله  كدام گزينه - 150
».شود يافت مي .................و اين بافت در  .................توان گفت  مي .................در مورد بافت «

ـ زير بافت پوششي لوله گوارشرنگ است  اي آن بي د و ماده زمينهكن ي ميانبيهمواره بافت پوششي را پشتـ  ) پيوندي سست1
از قلب ييها بخشنسبت به بافت پيوندي سست دارد ـ  ياندك يِا نهيزم ةو مادي بيشتر ها اختهيتعداد ـ  ) پيوندي متراكم2
 كوپروتئيني قرار داردـ زردپي و رباطهاي پروتئيني و گلي اي از رشته ـ در زير آن شبكه فرشي چند اليه ) پوششي سنگ3
كنندـ معده و روده ترشح مي ي واجد آنها اندام به فضاي درونسازند و  هاي آن موادي را مي اي ـ ياخته ) پوششي غده4

  
  

كدام گزينه درباره مصرف غذا در انسان صحيح است؟ - 151
شود. ) با هدف لذت مصرف نمي1
 شود. مي بدن يها اخته) فقط سبب رشد و نمو ي2
) ممكن نيست در شرايطي فرد را دچار مشكالت بدني كند.3
خورند، دچار كمبود مواد مغذي هستند. ) برخي افراد با اينكه غذاي كافي و گوناگون مي4
كند؟ تكميل مي نادرستيكدام گزينه جمله زير را به  - 152
.................»د نتوان يم ................. هاي بدن انسان، مولكول يها اختهي يدر غشا«
اي در تماس باشند. با مايع بين ياخته -) كربوهيدراتي1
 هاي غيرخطي قرار گيرند. در تماس با مولكول -پروتئيني )2
غشا شركت كنند. هاي يكي از اليةدر ساختار فقط  -كلسترول )3
هاي غشا در تماس باشند. ترين مولكول ، با فراوانداخلي يا خارجي حسطدر  -ينيپروتئ )4
كنند. شناسان گذشته ................. مي شناسان امروزي ................. زيست زيست - 153
به عوامل غيرزنده مؤثر بر حيات جانداران، توجه -) برخالف1
ها را بررسي فقط ارتباط بين سطوح مختلف سامانه -) برخالف2
نگري، استفاده هاي زنده، بيشتر از كل درك سامانه براي -) همانند3
فقط با جزءنگري، بررسي هاي مركب را هاي سامانه ويژگي -) همانند4
جانوري، صحيح است؟ زندة هاي كدام عبارت در مورد بافت - 154
) در بدن همه جانوران، چهار نوع بافت اصلي وجود دارد.1
 شود. شاهده مي) درون هر بافت موجود در بدن انسان، رگ خوني م2
شود. مينهاي همان بافت توليد  اي موجود در هر بافت، توسط ياخته ) ماده زمينه3
كنند اي خود منتشر مي هايي را به فضاي بين ياخته هاي هر بافت، مولكول ) ياخته4

دقيقه 20موازي  –) 1شناسي ( زيست
شناسي، ديروز، امروز و زيست

فردا/گوارش و جذب مواد
اختهتا پايان ي 2و فصل  1فصل

و بافت جانوري
19تا  1هاي  صفحه
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................. توانند ميدارند و  .................گياهان خودرو  ،به طور معمول - 155
سازگان موثر باشند. بر ميزان خدمات بوم -ري سريع) زادآو1
در يك اجتماع زيستي يافت شوند. -) توانايي اندكي براي توليد دانه2
شوند. ها يماريها و ب در برابر آفت اهانيحفاظت گسبب  -هاي مختلف سازگاري ) با محيط3
ز همه جانوران را فراهم كنند.طور مستقيم، انرژي مورد نيا به -) توانايي زيادي براي توليد ميوه4
  ................. ................. پروانه مونارك بالغنوزاد پروانه مونارك  - 156
حد ثابتي نگه دارد. ردهاي محيطي پاسخ دهد و وضع دروني پيكر خود را كتواند به محرمي - ) همانند1
وجود آورد.بهخود را  تواند موجوداتي كم و بيش شبيهميدر تمام طول عمر خود  - همانند) 2
كند. رشد و نمو خود را تنظيم مي هايالگو با اطالعات ذخيره شده در دناي خود -) برخالف3
 تواند با محيط سازش پيدا كند.نميكرمي شكل است، اما  -) برخالف4
است؟ نادرستهاي عصبي در بدن انسان،  كدام گزينه دربارة ياخته - 157
باشند. افت عصبي ميهاي تشكيل دهندة ب ) تنها ياخته1
عبور كنند. ياز سد ديبا ها اختهاين يورود به  يمواد گوناگون برا) 2
.زمان به بيش از يك ياخته منتقل نمايد تواند پيام عصبي را هم  ن ميويك نور) 3
ها ذخيره شده است. هاي دناي آن ها در مولكول ) اطّالعات الزم براي زندگي اين ياخته4
.توجيه كردنگري  بر اساس نگرش كل توان نميرا  .................برخالف  ................. شناسي، در زيست - 158
هاي ديگر هاي زنده با استفاده از اطالعات رشته تر سامانه شناخت بيش -) ارتباط بين سطوح مختلف سازماني يك سامانه زنده1
 مطالعه ارتباط ميان اجزاي سازنده يك ياخته -ر گونه از جاندارانهاي ه استفاده از علوم رايانه براي بررسي مجموعه ژن )2
 هاي هرگونه از جانداران كاربرد فنون و مفاهيم مهندسي در بررسي ژن -هاي يك جاندار عملكرد هر يك از ياخته) 3
ارتباط اجزاء تشكيل دهنده بدن جاندار با محيط -ها و علوم نوين ) به كاربردن فناوري4
كند، به درستي بيان شده است؟ اي، هم ايستايي خود را حفظ مي رت، در مورد نوعي جاندار كه بدون دخالت مايع بين ياختهكدام عبا - 159
كند. ها رشد مي در پي افزايش تعداد ياخته) 1
 .بندي حيات را دارد در پيكر خود، سطوح مختلفي از سازمان) 2
كند. دنا ذخيره مي  ولاطالعات الزم براي تقسيم ياخته را در مولك) 3
  برد. بهره ميهاي زيستي  فعاليتبراي انجام ، خود انرژي دريافتي  همة از در شرايطي،) 4

  .................برخالف بافت پيوندي  .................پيوندي  بافت - 160
دهد. هم پيوند مي هاي مختلف را به ها و بافت چربي، ياخته -اي ) رشته1
مشابه تشكيل شده است.  ة كامالًبا انداز ييها ي، از ياختها رشته -) چربي2
پذيري بيشتري دارد. سست، مقاومت و انعطاف - ) متراكم3
دارد.كمتري  كالژن يها رشته زانيممتراكم،  -) سست4

؟است نادرستاي  در ارتباط با بافت ماهيچه گزينهكدام  - 161
است.هايي با ظاهر مخطط  تهياخ، داراي اسكلتيهاي  ماهيچه برخالف يقلب ماهيچة) 1
كند. صورت غيرارادي عمل مي به قلبي ةمانند ماهيچ ،شكل هاي داراي ظاهر دوكي ماهيچه) 2
 اي باشند. توانند به شكل استوانه هاي اين بافت، مانند بافت پوششي مي از ياخته گروهي )3
.تري نسبت به بافت پيوندي دارد اي كم تنوع ياختهاين بافت، ) 4

؟نيستدر محدوده علم زيست شناسي  كدام گزينه - 162
هاي غيرطبيعي پديده  هاي ) جستجوي علت1
.شدند ها كه حدود صد سال پيش به مرگ منجر مي بيماري از ) مهار بسياري2
.اي كه ممكن است در آينده به سراغ انسان بيايند هاي ارثي شدن از بيماري ) باخبر3
.اند گيري ندهايي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم قابل مشاهده و اندازه) بررسي ساختارها و يا فراي4

دهد، صحيح است؟ چند مورد، در رابطه با شكل مقابل كه نوعي فرايند عبور مواد از غشاي ياخته را نشان مي - 163
شود. انجام مي ATPبرخالف فرايند انتشار فقط با صرف انرژي مولكول  - الف
كند. ف فرايند گذرندگي، مواد را برخالف جهت شيب غلظت منتقل ميبرخال  - ب
شود. هاي غشايي انجام مي شده با كمك پروتئين همانند فرايند انتشار تسهيل  - ج
  2) 4     1) 3      3) 2صفر) 1
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كرد. ................. را مشاهده توان نمي .................حيات يابي  سازمانسطح  ششميندر  - 164
هاي حيات ترين سطح ساختاري واجد ويژگيپايين -سطح همانند چهارمين) 1
هاي گوناگون باهم تعامل جمعيت -سازگان بومبرخالف ) 2
ةختيآم درهم ييها ارتباط -سطح ) برخالف سومين3
تراژن انجاندارايجاد  -آخرين سطح همانند) 4
؟ندشو نميشناسي محسوب  از موارد قطعي نقض اخالق زيستي در زيست چند مورد - 165

هاي جانداران ورزي در ژن الف) دست
هاي رايج مقاوم به دارو يزا يب) ايجاد عوامل بيمار

 ها هاي زنده به منظور ديدن اجزاي دروني آن ج) كشتن ياخته
ا عواقب زيانبار براي افراديي و دارويي بهاي غذا ) توليد فراوردهد
ت شود.اي كه موجب انتقال صف يگر به گونهبه جاندار دهاي يك جاندار  ) انتقال ژنه

1 (1   2 (2  3 (3   4 (4 
»................. ،بدن انسان زنده هر ياخته«كند؟      كامل مي نادرستيكدام گزينه عبارت مقابل را به  - 166
كند. طور دائم مواد مختلفي را با خون مبادله مي به) 1
 دهد. عبور مي ها را از غشاي خود گروهي از مولكول) 2
.دهنده آن است ليتشك يها از مجموع مولكول شيب يزيچ) 3
د.ده يعبور مخود  ياز غشا يا ژهيو يهانديبا فرامختلف را مواد ) 4

؟است نادرستكدام گزينه  ،هاي ملي ايران به ثبت رسيده است كردر فهرست پا 1352در ارتباط با شكل زير كه در سال  - 167
هاي اخير است. لل وقوع سيل در سالتخريب آن يكي از ع) 1
 نگري است. هاي وارده به آن، حاصل كل مطالعه و شناخت آسيب) 2
شود. حفر چاه در اطراف آن يكي از علل خشكي اين پارك طبيعي محسوب مي) 3
هايي براي ترميم و بازسازي آن در حال اجرا است. ايران است و تالش داخلي ترين درياچه بزرگ) 4

را ريعبارت ز كدام گزينهدهد.  يرا نشان م يستيز ليگازوئ ديتولاي  چرخه نديفرا قابل،مشكل  - 168
؟كند يم ليتكم يبه درست

».................و مادة  ................. ،قرار دارد Bاز مرحلة  .................اي كه در مرحله«
است. يدناپذيرتجدانرژي از منابع  ،D -شودانجام مي استخراج -قبل) 1
گردد. مي هوا يآلودگسبب كاهش  ،A -شودتصفيه انجام مي -قبل) 2
شود.اي قبل از استخراج مصرف مي، در مرحلهE - گيردهاي شيميايي صورت ميواكنش - پس) 3
گيرد.، در همين مرحله دستخوش تغييرات شيميايي قرار ميC - گيرداستخراج صورت مي - پس) 4

صحيح است؟ ،اند شناسي نقش داشته ها و علوم نويني كه در پيشرفت علم زيست تباط با فناوريار كدام گزينه در - 169
هاي پرظرفيت و پرسرعت ميسر است. ها، فقط با رايانه هاي جانداران، ذخيره و تحليل داده ) در هر پروژة مربوط به شناسايي مجموعه ژن1
جانوري شود. منجر به توليد محصولدر باكتري،  شود، ممكن نيست جاندار ديگر مي روشي كه باعث انتقال صفتي از يك جاندار به) 2
هاي زنده، شناسايي و رديابي كرد. ها را در ياخته توان پروتئين هاي زيستي زنده، مي هاي مشاهدة سامانه ) با استفاده از فناوري3
است.  ين زمان ممكن فراهم كردهتر ها، امكان انجام محاسبات را در كوتاه ) هر يك از اين فناوري4

 كند؟ كدام گزينه جمله زير را به درستي تكميل مي - 170
»شود. يافت مي .................و اين بافت در  .................توان گفت  مي .................در مورد بافت «

ـ زير بافت پوششي لوله گوارشرنگ است  بي اي آن د و ماده زمينهكن ) پيوندي سست ـ همواره بافت پوششي را پشتيباني مي1
از قلب ييها بخشنسبت به بافت پيوندي سست دارد ـ  ياندك يِا نهيزم ةو مادي بيشتر ها اختهيتعداد ) پيوندي متراكم ـ 2
 باطهاي پروتئيني و گليكوپروتئيني قرار داردـ زردپي و ر اي از رشته ـ در زير آن شبكه فرشي چند اليه ) پوششي سنگ3
كنندـ معده و روده ي واجد آن ترشح ميها سازند و به فضاي درون اندام هاي آن موادي را مي اي ـ ياخته ) پوششي غده4
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 كدام گزينه درست است؟ - 171

Tc99كه در عنصر  با توجه به اين) 1
Nنسبت 43 /

P
1 3 دارد. زيادياين عنصر پايداري نسبتاً  ،برقرار است

است. الكتريكي ها درتوليد انرژي يكي از كاربردهاي مواد پرتوزا استفاده از آن) 2
د.نگويند كه در پزشكي كاربرد داشته باش هايي از يك عنصر مي ها به ايزوتوپ زوتوپراديواي) 3
ها بسيار اهميت دارد. كه پرتوزا نيستند، خطرناك بوده و دفع آن اتمي با وجود اين پسماند راكتورهاي) 4

؟است نادرستكدام موارد از مطالب زير  - 172
خطي اتم هيدروژن و چند عنصر ديگر را دارد. رينشبور توانايي توجيه طيف  الف) مدل اتمي نيلز

به دست آورد. آناطالعات ارزشمندي از ساختار اتم هيدروژن شري خطي نطيف  در جايگاه نوارهاي رنگي و بور با بررسي تعداد ب) نيلز
.گويند برانگيخته مي هاي اتم ،شده استباالتر منتقل  هاي با جذب انرژي به اليه ها ي آنها هايي كه الكترون پ) به اتم

 ديگر منتقل شوند. ةاي به الي  توانند از اليه ها با دريافت هر مقدار از انرژي مي ت) الكترون
ت ،ب، پ) 4  الف، ت) 3  ب، پ) 2  الف، ب ) 1

H)با استفاده از تبديل مقداري گاز هيدروژن فرض كنيم اگر - 173 اي ذوب شود، هيدروژن استفاده شده تقريبا اچهتن از يخ دري 18به انرژي،  2(
mcژول انرژي الزم است و  320شامل چند اتم بوده است؟ (فرض كنيد براي ذوب هر گرم يخ، 

s
  83 10 ،H g.mol 11(

1 (/  191 9 10   2 (/  181 9 10   3 (/  193 8 10   4 (/  183 8 10
Mgدر ها الكترون و ها نوترون تعداد نسبت اختالف - 174 24 2

Cl80در  ها الكترون و ها نوترون تعداد به اختالف12
كدام است؟35

1 (8
72 (4

153 (2
94 (7

8
؟هستند نادرستاز مطالب زير  كدام مورد - 175

كند كه چه عنصرهايي بايد در آن ستاره ساخته شود. الف) دما و اندازة هر ستاره تعيين مي
شود. ر فراهم ميت تر باشد، شرايط تشكيل عنصرهاي سبك ب) هر چه دماي ستاره بيش

دما، گازهاي هيدروژن و هليم توليد شدند. كاهشهاي زيراتمي، باگذشت زمان و  آغاز كيهان و پس از پديد آمدن ذرهرس پ) در
دهد كه عناصر به صورت همگون در جهان هستي توزيع شده است. هاي دانشمندان نشان مي ت) يافته

 .شدندها  ها و كهكشان ايش ستارههاي گازي به نام سحابي،سبب پيد ث) مجموعه
ب ، پ ، ت) 4  پ ، ت ، ث) 3  ب ، ت) 2  الف ، ب ، ث) 1

باشد. هاي الية سوم برابر ............. مي عي زير اليهفرمجموع اعداد كوانتومي ها در هر اليه اصلي برابر .......... بوده و  تعداد زيراليه ،در يك اتم - 176
1 (n2   2 (n 23   3 (n 22   4 (n3

 ؟كند كامل مي درستي بههاي داده شده متن زير را  عبارتچه تعداد از  - 177
»تري دارد. آن ............... بيش ،تر باشد م بزرگا يك اليه در اتيبراي يك الكترون  (n)هر چه مقدار عدد كوانتومي اصلي«
الكترون، پايداري -
الكترون، انرژي -
الكترون، از هسته فاصله -
ظرفيت پذيرش الكتروناليه،  -
 اليه، تعداد زيراليه -
1 (5  2 (4  3 (3  4 (2  

؟باشد مي نادرستكدام يك از مطالب زير  - 178
د.باش سرخ مينيترات و ليتيم نيترات به ترتيب سبز و (II)هاي مس تركيب ة) رنگ شعل1
يابد. كاهش مي ها اليهبين  انرژي اختالفرويم،  پيش مي تر  پرانرژي هاي اليههيدروژن هرچه به سمت  اتم) در 2
.باشد طيف نشري خطي هليم و هيدروژن در ناحية مرئي داراي چهار خط مي) 3
 باشد. مي ها ر آندسديم بخار سازد، به دليل وجود  ها را روشن مي خيابان شب هنگامهايي كه  مپ) نور زرد ال4

دقيقه 20عادي - ) 1( شيمي

كيهان زادگاه الفباي هستي
تا پايان توزيع 1فصل 
ها ها و زيراليه ها در اليه الكترون

30تا  1هاي  صفحه
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27: ةصفحجربيتاختصاصي پاية دهم آبان 18 زمونآ –) 2پروژة (

 چه تعداد از مطالب زير درباره عناصر داده شده درست است؟ - 179
:الف)  P15  قرار دارد و يون  3و دوره  15درگروهP 3 دهد. تشكيل مي

:) ب Ga31 ها يون مشابه  است و در تركيب 12گروه  ي ازفلزAl 3 دهد. تشكيل مي
:) پ Ne10 سوم جدول قرار دارد. هدر دور و كند شركت نمي ها  در واكنش
.قرار دارد و رفتاري مشابه عنصر اكسيژن دارد در دورة چهارم جدول :Se34) ت
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

:به جزي موارد ذكر شده صحيح است تمام - 180
اي در از حالت برانگيخته آن تر از طول موج انتقال كم ،اي در الية پنجم به حالت پايه انتقال الكترون برانگيخته منتشر شده در اثر پرتو جوطول م) 1

ت پايه، در اتم هيدروژن است.الية سوم به حال
تري نسبت به يكدتر باشد، آن الكترون از الية برانگيختة نز انتقال از حالت برانگيخته به حالت پايه كم درهر چه انرژي نور نشر شده از الكتروني ) 2

.است انتقال يافته پايههسته به حالت 
تري برخوردار است. تر باشد، آن الكترون از انرژي بيش در آن حضور دارد بيشاي كه الكترون  در يك اتم هر چه عدد كوانتومي اليه) 3
در تمامي عناصر جدول تناوبي ميزاني برابر است. در هر اليه انرژي حالت پاية الكترون) 4

CHو  CO2از  يمخلوط - 181 OH3  برابـر هـاي هيـدروژن در ايـن ظـرف     گرم در يـك ظـرف دربسـته قـرار دارد. اگـر تعـداد اتـم        81به جرم
/  2336 12 C)موجود در ظرف كدام است؟  CO2اتم باشد، جرم  10 ,O ,H : g.mol )   112 16 1

1 (27  2 (33  3 (48  4 (5/82  
به ترتيب با چه مواردي» ث«تا» الف«هاي  الكترومغناطيسي نور خورشيد بر حسب نانومتر است. قسمت جدول زير بخشي از گسترة پرتوهاي - 182

شوند؟ كامل مي
طول موج  400تر از  كم  400  ب  الف

نام پرتو  گاما پرتو  ث    ت  سرخنور      موج ريز  پ

نارنجي ـ پرتوهاي ايكس نور امواج راديويي ـ -  500ـ  500تر از  بيش) 1
بنفش ـ پرتوهاي ايكس نور ـ امواج راديويي ـ 700ـ  700تر از  بيش) 2
نارنجي ـ پرتوهاي فرابنفش نور ـ پرتوهاي فروسرخ ـ 500ـ  500تر از  بيش) 3
بنفش ـ پرتوهاي فرابنفش نور ـ پرتوهاي فروسرخ ـ 700ـ  700تر از  بيش) 4

اي مدل كوانتومي اتم درست است؟ چند مورد درباره ساختار اليه - 183
تمام نقاط اطراف هسته برابر است. در  الكترون الف) احتمال حضور

اكسيژن برابر است.اتم نيتروژن با  اتم در 2و  1 هاي  ب) اختالف انرژي اليه
هاي باالتري انتقال يابد. به اليه تواند  مي الكترون ،تر باشد پ) هر چه مقدار انرژي جذب شده توسط الكترون بيش

 نشر نور است. ،ن شيوه براي از دست دادن انرژي براي الكترونتري ت) مناسب
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

اي عناصر است، كدام گزينه درست است؟ با توجه به جدول زير كه بخشي از جدول دوره - 184

گروه  13  14  16
دوره

AE 2  
B 3  

D 4  
1 (Al13 عنصر  باB  وCa20  با عنصرD .در يك دوره از جدول قرار دارند
.باشند مي Dم گروه عنصر ه 33و  15، 7عنصرهايي با اعداد اتمي ) 2
است. 28برابر با  Dبا عنصر  Eاختالف عدد اتمي عنصر ) 3
يكسان است. Eبا بار الكتريكي يون پايدار عنصر  Aبار الكتريكي يون پايدار عنصر ) 4

n با در الية كامال پر - 185 ........... الية كامال پر با نسبت به زيرl .........برابر است. .............ها،  ، شمار الكترون
1 (/  1 8 2 2   2 (/  0 78 3 3   3 (/  1 25 2 2   4 (/  1 28 3 3
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28: ةصفحجربيتاختصاصي پاية دهم آبان 18 زمونآ –) 2پروژة (

1/ يهـا  اگر تعـداد اتـم   - 186 nNگـرم   84 O4   0/هـاي   برابـر تعـداد اتـم   سـه nNدر مولكـول   nباشـد،   O2گـرم گـاز    64 O4   ؟كـدام اسـت
(N ، O : g.mol )  114 16 

1 (1   2 (2   3 (3   4 (4   
رد از مطالب زير درست است؟اكدام مو - 187

تر است. سشوار صنعتي بيش سرخالف) دماي نور زرد شمع از دماي نور 
دارد. وجودهاي مشابه  ط رنگي با رنگهمانند هيدروژن چهار خ  ب) در طيف نشري خطي ليتيم

كوانتومي است. ،پ) داد و ستد انرژي هنگام انتقال الكترون در اتم
ترين انرژي را در طيف نشري خطي اين عنصر دارد. كم ،چهارم به سوم اتم هيدروژن ةوج مرئي حاصل از انتقال الكترون از اليمت) طول 

ب ، ت) 4  پ الف ،) 3  الف ، پ ، ت) 2  الف ، ب ) 1
 است؟ زير موارد يك از جرم به ترتيب از راست به چپ مربوط به كدامترين  بيشو ترين  كم - 188

(N ،C ،O ، H ، Al ، S : g.mol )      114 12 16 1 27 32
/مقداري آمونياك كه جرم الف)   233 01 دارد. Hاتم  10

COمول  6/0ب) جرم 

/پ) جرم   236 02 Alاتم  10

0/ت) جرم   SO3ل وم 3
الف ، ت) 4  الف ، پ ) 3  پ ، ت) 2  ب ، پ) 1

است؟ نادرستچه تعداد از موارد زير  - 189
lاي با عدد كوانتومي فرعي  اليهف) حداكثر تعداد الكتروني كه زيرال  عدد است. 10 ،دهد در خود جاي مي 3

)الية هر الية الكتروني برابر هاي موجود در آخرين زير الكترون ب) حداكثر تعداد n )2 2 است. 1
تر باشد، هنگام ت برانگيخته ببريم، هر چه فاصلة الكترون از هسته بيشاگر با صرف انرژي، الكترون اتم هيدروژن را از حالت پايه به حالپ) 

كند. برگشت به حالت پايه نور با طول موج بلندتري را از خود ساطع مي
د.ده تغيير مي سرخترتيب به سبز، زرد و  رنگ شعله را به ،هاي حاوي مس، ليتيم و سديم را با افشانه روي شعله بپاشيم ت) اگر محلول نمك

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
/داراي سه ايزوتوپ با جرم اتمـي ميـانگين    Aعنصر فرضي  - 190 amu27 داراي دو ايزوتـوپ بـا جـرم اتمـي ميـانگين Bو عنصـر فرضـي    3

/ amu39 درصد باشـد، 25برابر B38درصد و فراواني ايزوتوپ 10و  80ترتيب برابر  بهA28و  A27هاي وتوپباشد. اگر فراواني ايز مي 5
رمي را يكسان در نظر بگيريد.)(جرم اتمي و عدد جكدام است؟  AB2ترين مولكول  ترين و سنگين اختالف جرم سبك

1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  

 كدام گزينه درست است؟  - 191

Tc99كه در عنصر  ) با توجه به اين1
Nنسبت 43 /

P
1 3 .برقرار است، اين عنصر پايداري نسبتاً زيادي دارد

است. الكتريكي ها درتوليد انرژي دهاي مواد پرتوزا استفاده از آنيكي از كاربر) 2
  گويند كه در پزشكي كاربرد داشته باشند. هايي از يك عنصر مي ها به ايزوتوپ راديوايزوتوپ) 3
ها بسيار اهميت دارد. كه پرتوزا نيستند، خطرناك بوده و دفع آن پسماند راكتورهاي اتمي با وجود اين) 4

؟هاي زير صحيح است چند مورد از عبارت - 192
شود. شناخته مي آزمايشگاهگيري جرم در  ترين يكاي اندازه رايجamuالف)

يا باالتر است. 5/1 ها تونروبه پ ها هاي هيدروژن نسبت شمار نوترون توپوراديوايز ةب) در هم
باشد. يديد مي يون آن با ةمشابهت انداز غدة تيروئيد رداريت استفاده از اتم تكنسيم براي تصويربپ) عل

وان در ايران ساخت.ت قرار دارد مي تناوبي جدول15  و گروه ومس ةكه در دوررا هاي عنصري  ت) راديوايزوتوپ
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

موازي - ) 1( شيمي
ستيكيهان زادگاه الفباي ه

ها تا پايان شمارش ذره 1فصل 
ها از روي جرم آن

19تا  1هاي  صفحه

دقيقه 20
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29: ةصفحجربيتاختصاصي پاية دهم آبان 18 زمونآ –) 2پروژة (

H)با استفاده از تبديل مقداري گاز هيدروژن فرض كنيم اگر - 193 اي ذوب شود، هيدروژن استفاده شده تقريبا تن از يخ درياچه 18به انرژي،  2(
mcژول انرژي الزم است و  320شامل چند اتم بوده است؟ (فرض كنيد براي ذوب هر گرم يخ، 

s
  83 10 ،H g.mol 11(

1 (/  191 9 10   2 (/  181 9 10   3 (/  193 8 10   4 (/  183 8 10
Mgها در ها و الكترون نسبت اختالف تعداد نوترون - 194 24 2

Cl80ها در  ها و الكترون به اختالف تعداد نوترون12
كدام است؟35

1 (8
72 (4

153 (2
94 (7

8
هستند؟ نادرستكدام مورد از مطالب زير  - 195

كند كه چه عنصرهايي بايد در آن ستاره ساخته شود. الف) دما و اندازة هر ستاره تعيين مي
شود. تر فراهم مي شرايط تشكيل عنصرهاي سبكتر باشد،  ب) هر چه دماي ستاره بيش

هاي زيراتمي، باگذشت زمان و كاهش دما، گازهاي هيدروژن و هليم توليد شدند. پ) در سرآغاز كيهان و پس از پديد آمدن ذره
دهد كه عناصر به صورت همگون در جهان هستي توزيع شده است. هاي دانشمندان نشان مي ت) يافته

 ها شدند. ها و كهكشان گازي به نام سحابي،سبب پيدايش ستارههاي  ث) مجموعه
ب ، پ ، ت) 4  پ ، ت ، ث) 3  ب ، ت) 2  ) الف ، ب ، ث1

هر گاه حدود  - 196 223 H6ثانيه طول بكشد تا نيمي از ايزوتوپ  10
متالشي گردد1 كيلوگرم، پس از 180رم اي از اين ايزوتوپ به ج از نمونه ،،

5/چند ثانيه،   ماند؟ كيلوگرم باقي مي 625

1 ( 2115 10   2 (/  211 5 10   3 (/  214 8 10   4 ( 2148 10

1 هاي جرم هاي زير ميان كدام يك از مقايسه - 197
(amu)ايزوتوپ كربن  جرم12 12؟، نوترون و پروتون صحيح است

1 (amuنوتروننوترون) 2  پروتونamu  پروتون
amuپروتوننوترون ) 3    4 (amu پروتون نوترون

Aدر يون  .دو ايزوتوپ دارد A21 تما - 198 3
ي ميانگينماتاگر جرم  .واحد است 8 ها  و الكترون ها  از ايزوتوپ سنگين اختالف تعداد نوترون 21

46/برابر Aعنصر  هـا در   و نـوترون  هـا   تـون وراختالف شـمار پ  ،ايزوتوپ سنگين داشته باشد 4ايزوتوپ سبك  1باشد و به ازاي گرم  6
 ايزوتوپ سبك چند است؟

1 (2  2 (3  3 (4  4 (5 
داده شده درست است؟ چه تعداد از مطالب زير درباره عناصر - 199

:الف)  P15  قرار دارد و يون 3و دوره  15درگروهP 3 دهد. تشكيل مي
:ب)  Ga31  ها يون مشابه است و در تركيب 12فلزي از گروهAl 3 دهد. تشكيل مي
:پ)  Ne10 كند و در دوره سوم جدول قرار دارد. ها شركت نمي  در واكنش
در دورة چهارم جدول قرار دارد و رفتاري مشابه عنصر اكسيژن دارد. :Se34ت) 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
باشد؟ صحيح مي زمين و مشتريدر رابطه با هشت عنصر فراوان دو سيارة  چند مورد از موارد زير - 200

الف) عناصر مشترك دو سيارة مشتري و زمين در يك گروه از جدول تناوبي قرار دارند.
صر تشكيل دهندة دو سياره خواص مشابه بسياري دارند.ترين عن ب) بيش

مشتري به جز هيدروژن به يكديگر نزديك است. ةپ) درصد فراواني عناصر در سيار
تر از عناصر گازي تشكيل شده است. مشتري بر خالف زمين بيش ةسيار به طور كلي) ت
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

CHو  CO2مخلوطي از  - 201 OH3  رابـرهـاي هيـدروژن در ايـن ظـرف ب     گرم در يـك ظـرف دربسـته قـرار دارد. اگـر تعـداد اتـم        81به جرم
/  2336 12 C)موجود در ظرف كدام است؟  CO2اتم باشد، جرم  10 ,O ,H : g.mol )   112 16 1

1 (27  2 (33  3 (48  4 (5/82  
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الكترون - 202 يون تعداد در Xفرضي ها 4  درگروه عنصري اتمي عدد نسبت است. 5 دورةو 10برابر فرض تعـداد    1به  1با و پروتـون ميـان هـا
 شود؟ محسوب مي Xهاي زير ايزوتوپ  هاي اين يون،كدام يك از گزينه نوترون

1 (X100
50   2 (X92

46   3 (X103
50   4 (X97

46
؟است Bبرابر با عنصر  Aاست. چه تعداد از موارد زير در عنصر Bدو برابر جرم مولي عنصر  Aجرم مولي عنصر  - 203

Bا جرم دو مول بAالف) جرم يك مول 

A2و جرم يك مولكول  B2ب) جرم دو مولكول 
Aهاي دو گرم  با تعداد اتم Bهاي يك گرم  پ) تعداد اتم

B2دو اتمي   هاي يك گرم از مولكول با تعداد مولكولAگرم  هاي يك ت) تعداد اتم
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

اي عناصر است، كدام گزينه درست است؟ با توجه به جدول زير كه بخشي از جدول دوره - 204

گروه  13  14  16
دوره

AE 2  
B 3  

D 4  
1 (Al13  با عنصرB  وCa20  با عنصرD رار دارند.در يك دوره از جدول ق
باشند. مي Dهم گروه عنصر  33و  15، 7عنصرهايي با اعداد اتمي ) 2
است. 28برابر با  Dبا عنصر  Eاختالف عدد اتمي عنصر ) 3
يكسان است. Eبا بار الكتريكي يون پايدار عنصر  Aبار الكتريكي يون پايدار عنصر ) 4

پرتوزا  ةجرم يك ماد - 205 32 چند تقريباً ،آهن را ذوب كند تن 500هاي آن بتواند  شماري از هسته ياگر انرژي حاصل از تالش .گرم است 10
انرژي نياز باشد) J250(فرض كنيد براي ذوب يك گرم آهن ماند؟  گرم از اين ماده باقي مي

1 (/  31 38 10   2 (/  56 1 10   3 (/  41 38 10   4 (/  46 1 10 
1/هـاي   اگر تعـداد اتـم   - 206 nNگـرم   84 O4     0/هـاي   سـه برابـر تعـداد اتـم nNدر مولكـول   nباشـد،   O2گـرم گـاز    64 O4 كـدام اسـت؟

(N ، O : g.mol )  114 16
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4   

ي آن كـداماهـاي اتـم خنثـ    باشد و تعداد الكترون مي 13چندمين عنصر گروه  Aهم دوره باشد،  13از گروه  Aبا عنصر X36اگر عنصر  - 207
 است؟

1 (31 4   2 (31 3   3 (30 4   4 (30 3 
 ترين جرم به ترتيب از راست به چپ مربوط به كدام يك از موارد زير است؟ ترين و بيش كم - 208

(C ،O ، H ، Al ، S : g.mol )     112 16 1 27 32
/الف) جرم مقداري آمونياك كه   233 01 دارد. Hاتم  10

COمول  6/0ب) جرم 

/پ) جرم   236 02 Alاتم  10

0/ت) جرم   SO3مول  3
الف ، ت) 4  الف ، پ ) 3  پ ، ت) 2  ) ب ، پ1

mهاي  اگر تعداد نوترون - 209
n A 


1
اين اتم ،باشد 81هاي آن  ها و نوترون تر باشد و مجموع شمار الكترون هاي آن بيش واحد از تعداد پروتون 10، 1

 د؟راي قرار دا در كدام گروه و دورة جدول دوره
1 (5 17   2 (4 16   3 (4 17   4 (5 16 

/داراي سه ايزوتوپ با جرم اتمـي ميـانگين    Aعنصر فرضي  - 210 amu27 داراي دو ايزوتـوپ بـا جـرم اتمـي ميـانگين Bو عنصـر فرضـي    3
/ amu39 درصد باشـد، 25برابر B38درصد و فراواني ايزوتوپ 10و  80ترتيب برابر  بهA28و  A27هاي شد. اگر فراواني ايزوتوپبا مي 5

(جرم اتمي و عدد جرمي را يكسان در نظر بگيريد.)؟ كدام است AB2ترين مولكول  ترين و سنگين اختالف جرم سبك
1 (3  2 (4  3 (5  4 (6  
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31: ةصفحتجربي دهم پايةآبان 18زمون آ -) 2( پروژة

ها دقت كنيد. سؤال ةهاي زير، به شمار گويي به سؤال خآموزان گرامي؛ لطفاًً در هنگام پاس دانش
شـروع به موقع

).نظرخواهي آمده است ةعلمي در ابتداي برگهاي  گويي به نظرخواهي و سؤال هاي شروع پاسخ شود؟ (زمان شروع مي به موقـعشما  ةآيا آزمون در حوز -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؟ متوقف مي در محل جداگانهآموزان متأخر  شآيا دان -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 اما نه به طور كامل ) اين موضوع تا حدودي رعايت مي2
شود. شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي و بعداً وارد حوزه ميشوند  ) بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي3
شود. نظمي و سروصدا ايجادنمي اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه ) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي4

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

) خيلي خوب1
) خوب2
) متوسط3
) ضعيف4

ترك حوزه –پايان آزمون 
شود؟ داده مي خروج زودهنگام ةاجاز قبل از پايان آزمونشما به داوطلبان  ةآيا در حوز -297

شود. ترك حوزه داده مي ة) بله، قبل از پايان آزمون اجاز1
) گاهي اوقات2
) به ندرت3
گاه ) خير، هيچ4

امروز  ارزيابي آزمـون
كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي  -298

) خيلي خوب1
) خوب2
) متوسط3
) ضعيف4

؟شود آيا مقررات آزمون اجرا مي: هاي نظم حوزه) (سؤال نظرخواهي

مراجعه نماييد. لينك زيردار اين آزمون بههاي دامي سؤالجهت مشاهده
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