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 گويي زمان پاسخ شمارة صفحه شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس عنوان

مي
عمو

  

  دقيقه 20  3 1 20 )آشنا(طراحي +)1(و نگارشفارسي 
  دقيقه 15  5 21 10 )1عربي زبان قرآن (

  دقيقه 10  7 31 10 )1دين و زندگي (
  دقيقه 15  9 41 10 )1(انگليسينزبا

صي
صا

اخت
  

  دقيقه 30  10  51  20 )1رياضي (
  دقيقه 20  13 71 20 )1شناسي (زيست

  دقيقه 35  16 91 20 )1فيزيك (
  دقيقه 20  20 111 20 )شناآ(طراحي +)1شيمي (

   
  طراحان 

  نام طراحان نام درس
  محمدعلي مرتضوي -آگيتا محمدزاده-پورخانسپهر حسن-نيلوفر اميني-حميد اصفهاني  )1( فارسي و نگارش

  رضا يزدي-محيا مومنيسيده-مجيد فاتحي-ريخالد شكو-محمد داورپناهي  )1عربي زبان قرآن (
  احمد منصوري  -شعيب مقدم  -كبير مرتضي محسني -بيگي  غالمعليالهحشمت-پيمان طرزعلي-عليرضا ذوالفقاري-محمد آقاصالح  )1و زندگي (دين 

نژادساسان عزيزي-ي عاشوريعل-علي شكوهي-اله استيريرحمت  )1( زبان انگليسي

 -مهـدي براتـي    -ايوب جهاني  -نژاديان  مهدي حاجي -علي ارجمند  -فاطمه رايزن -امير وفائي-بهرام حالج-زادهفرشاد حسن-پورخانسهيل حسن  )1رياضي (
 ايمان نخستين-فردآرمان جاللي-سجاد داوطلب-خانافشين خاصه

  - خانيان ساجديسپهر  -محمدامين بيگدلي  -محمود علي وصالي -زاده  سبا گوزل-آرمان خيري-مهرداد محبي-نويد اميديان-فرداميرحسين بهروزي  )1شناسي ( زيست
 سعيد شرفي-معين خنافره-مجيد ذوقيان بصير-فرآرين امامي

 -زاده  محمدرضا شـيرواني  -مهدي زارع  -امير محمودي انزابي  -محمد گودرزي -هاشم زمانيان-بيتا خورشيد-زادهوحيد ابراهيم-زهره آقامحمدي  )1فيزيك (
  مجتبي نكوئيان-آرش مروتي-محمدرضا شريفي-بابك اسالمي-مرتضي شعباني

ـ  -سيدسحاب اعرابي -عليمحمديموسي خياط-پرهام رحماني-حسن اميني-محمد نكو  )1شيمي (  -سـيدطاها مصـطفوي    -مرتضـي نصـيرزاده    -مصـاليي   دامي
 محمدرضا وسگري

 
  و ویراستاران مسئولین درس

مسئولين درس گروه  نام درس
  مسئولين درس گروه مستندسازي  ويراستاران علمي  آزمون

  الناز معتمدي- حميد اصفهاني )1(فارسي
  مهدي يعقوبيانپور فاطمه منصورخاكي، درويشعلي ابراهيمي، اسماعيل يونس ميالد نقشي )1عربي زبان قرآن (

انيفاطمه فوق  )1دين و زندگي (   محمدمهدي طباطباييسكينه گلشني، احمد منصوري، محمدابراهيم مازني 
اله استيري رحمت )1( زبان انگليسي   سپيده جالليروش، پرهام نكوطلبانمحدثه مرآتي، عقيل محمدي 

  ارجمندي مجتبي خليل  مهرداد ملوندي ـ سجاد محمدنژاد ـ علي مرشد ـ علي ونكي حسين حاجيلو  )1رياضي (

 اكبري ـ اميرحسين فرد ـ كيارش سادات رفيعي ـ ليدا علياميرحسين بهروزي  مهرداد محبي  )1شناسي ( زيست
  مهسا سادات هاشمي اميررضا كتابچي-مرتضوي

  محمدرضا اصفهاني بابك اسالمي ـ بهنام شاهني ـ محمدپارسا مساح بواني-زهره آقامحمدي كفش حميد زرين )1فيزيك (

سيدعلي موسوي ـ اميرحسين سيدمحمدحسن معروفي ـنژاد ـايمان حسين  علي علمداري  )1شيمي (
  الهه شهبازي  امير رضا كتابچي-مرتضوي

 

  گروه فني و توليد
 محيا اصغري  مدير گروه 

 عليرضا خورشيدي  مسئول دفترچه
 ليال عظيمي آرايي نگاري و صفحه حروف

  ياري چين: فاطمه عليحروفمدير گروه: اميرحسين رضافر / مسئول دفترچه: آفرين ساجدي /   گروه عمومي
  فريبا رئوفي: عمومي مسئول دفترچهه اسفندياري / مسئول دفترچه اختصاصي: آتن/مقدممازيار شيروانيمدير گروه:  گروه مستندسازي

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

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

  دقيقه 165مدت پاسخگويي:    ۱۳۰دهم تجربی:د سؤالتعدا   
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 كند؟  بيت زير را كامل ميكدام گزينه  - 1
  »فرياد دادخواه ندارد .../  خون خور و خامش نشين كه آن دل نازك«
  ) محال4  ) طاقت3  ) شادان2  ) تيمار1

  هاي كدام گزينه كامل درست معنا شده است؟ واژه - 2
  دهنده ب) رزاق: روزي      ها آسمان: الف) افالك
  بخشايندهد) فضل:       رتوپج) فروغ: 
  نواز چشمو) برازندگي:       قدمهـ) كام: 

  ) د ـ هـ ـ و4  ) ج ـ د ـ هـ 3  ) ب ـ ج ـ د2  ) الف ـ ب ـ ج1
  توان يافت؟ را مي» قرابت«و » نمط«هاي  هاي واژه معنا هم ترتيب بهدر كدام دو بيت  - 3

 اند قبور انجمني ساخته بهر تقسيم  دزدي چند من از اين بيش ندانم كه كفنالف) 
 اند دردمندان جهان طرح نو انداخته    ين بزم كهنبرفتد تا روش رزم درب) 
 كه گلرخ را فرود آري ازين بام     كنون وقت آمد اي مرغ دالرامج) 
 وجودش با عدم خويشي گرفته     بال بر جان او بيشي گرفتهد) 
  ) ب ـ د 4  ) ب ـ ج3  ) الف ـ د2  ) الف ـ ج1

  الخطّي دارد؟  اماليي و يا رسم نادرستيكدام بيت  - 4
 پس اي بنده افتادگي كن چو خاك     ز خاك آفريدت خداوند پاك) 1
 سوز و سركش مباش حريص و جهان     خاك آفريدت، چو آتش مباش ز) 2
 نداخت خاكاگي تن بي هبه بيچار     چو گردن كشيد آتش هولناك) 3
 سر بر زميننهد شاخ پرميوه      هوشمند گزين تواضع كند) 4

 اماليي دارد؟  نادرستيمتن زير  كدام واژة - 5
خود چون دود سياه پيچيده؛ جهان پيش چشمش تاريك شد و آه دودآسا از سينه بر آوردن  ةور نگاه كرد، ماري را ديد در خانخانه آمد، از ده ب«

هاست كه من در خيانت با خلقِ خداي  كرد؟ مگر آن سياهييا رب، دود دل كدام خصم در من رسيد كه خان و مان من چنين سياه «گرفت و گفت: 
برد مار  دست ةته پيش مادر آمد و از وقوعِ واقعخسته و پشت طاقت از بارِ غبن شكس پس با دلي» .ام ام يا دود آتش كه در دلِ همسايگان افروخته كرده

مگر بر ملك قناعت و كفايت زيادت طلبيدي «مادر گفت:  ها نمود. لّبِ او مبالغتقبر خانه و اسبابِ او حكايت كرد و از مادر در استرشاد طريقِ دفع از ت
  .»بازويِ مار نباشد تو را زورِمسكني ديگر گير و با مسكنت خويش بساز كه برو  ديگران يازيدي؟ ةكرده و اندوخت به گردو دست تعرّض 

  تعرّض) 4  ها مبالغت) 3  تقلّب) 2  غبن) 1
  كدام بيت از شاعري متفاوت است؟  - 6

  در نيستي كوفت تا هست شد    ) بلندي از آن يافت كو پست شد 1
  جاست هر جا كه تويي تفرّج آن    ) ما را سر باغ و بوستان نيست 2
  تا نباشد در پس ديوار گوش    ) پشت ديوار آنچه گويي هوش دار 3
  هان نرگس جادوي تو بودانگيز ج فتنه  و شر عشق خبر هيچ نداشت  ) عالم از شور4

  جمله دارد؟  كدام بيت شبه - 7
 بيا كه چشم بد از تو هميشه بادا دور   وصل تو جان ما مسرور ةوعده زهي ب) 1
 نظر نظير تو در كائنات يك منظور   كه نديد ؟چگونه ديده بدوزم ز منظرت) 2
 بود هر آينه وامق به پيش او معذور   كسي كه طلعت حسن عذار عذرا ديد) 3
  ؟چگونه مستي ارباب دل بود مستور   چشاني چشم مخمورت باده به دور )4

  جمله را حذف فعل نگيريد.  كدام مصراع ابيات زير حذف فعل دارد؟ شبه - 8
 خود نشسته بودم دلريش / وز بار گنه فگنده بودم سر پيش ةدر خان«

  »بانگي آمد كه غم مخور اي درويش / تو در خور خود كني و ما در خور خويش
  ) مصراع چهارم 4  ) مصراع سوم3   ) مصراع دوم2  ) مصراع نخست1

 در بيت زير چند واژه با بن مضارع ساخته شده است؟  - 9
 !»نماي جوفروش خرمنم را سوخت اين گندم/  گون جوي نگذاشت در من عقل و هوش يار گندم«
 ) چهار 4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  ؟ نيستكدام نقش دستوري در عبارت زير  -10
  »بيني عيب نيز بتواني ديد. خويش را حرمت دار وليكن مولع مباش تا همچنان كه هنر ايشان همي قبيلةپيران «
  مسند )4  متمم )3  مفعول )2  نهاد  )1
 

)1(فارسي
ستايش، ادبيات تعليمي 

(چشمه، از آموختن، ننگ مدار)
 27تا  10هاي  صفحه

دقيقه 20
 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدففارسيهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف
 براي آزمون امروز 10ازگذاري چندهدفآزمون قبل10چند از

  سؤال) 140كتاب جامع فارسي دهم ( 140تا  1سؤاالت  هاي آزمون بعد: برنامة تمرين

@kiamathnamin 
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   ؟نيستدر كدام بيت مجاز » سر« واژة -11

  چه دهي وسوسه ديدم هنري نيست تـــو را    ) كار با عشق فتاد، از سرم اي عقل بـــرو1
  در مملكت حســـن سرِ تاجوري بـــــــــود    ) عذري بنه اول كه تو درويشـــي و او را2
  پاي بنــــــهادماميد وصل در ايـــن ره چو    ) مگر كه سر بدهم ور نه من ز سر ننهم3
  كج خيالي است مگر مشك ختا را سوداســـت   ) مشك با حلقة مويت سر ســـودا دارد4

   دارد؟» آميزي حس«كدام بيت  -12
  دارند يكه تو دار يعنـصورت و م نينه چن   وارنديــر دــورت بــران صــدگ تيـرو شيـپ) 1
  آرند انيـاـست كه با دوست به پا ر آنـگـم   باشد يشب قدر يمرـبه ع دـنيـوــه گــآن ك) 2
  دارنديمت بــز غ يو شهر رديگ يواب مــخ   بانش تا روزــــــعجب از چشم تو دارم كه ش) 3
 كرگفتارندــرغان شـمه مــت هـعـبـاغ طـب   ينـسخ نيريه چه شـدارد كـدازه نـان يدـعـس) 4

 ؟است نرفتهكدام آرايه در بيت زير به كار  -13
 »ديدار شيرينش / و يا حلوا بدان مانَد كه زهرش در ميانستي است بيشكر در كام من تلخ «
  آميزي ) حس4  ) تشبيه3  ) تضاد2  بخشي (تشخيص) ) جان1

 ؟نداردبيت كدام گزينه مفهوم مشتركي با ساير ابيات  -14
  گفت بر هر خوان كه بنشستم خدا رزاق بود   اي در كار كرد ) بر در شاهم گدايي نكته1
2نهد قـسـمـت هـر يــك بــه پـيـشـش مي   دهــــد اق روزي مــي) جـمـلـه را رز  
  ي نـامـد ازو روزي بـه دردـا ربيـ   ) نـيـز روزي بـا خـدا زاري نــكــــرد3
  رســان خـــداي اســت رزاق و روزي   ) گــرم نـيـسـت روزي ز مـهر كـسان4

    ؟نداردكدام بيت با ديگر ابيات قرابت معنايي  -15
 گـويـنـد مـگـو كـه بـيـش از آن اســـت   چــه كـنـي كـه هرچه گويي ) وصـفـش1
  شـك جـانِ جـاني يــقـيـن دانـم كـه بـي   ) هـر آن وصـفـي كـه گويم بيش از آنـي2
  كه شنعت (زشتي) بود سيرت خويش گفت   ) نخواهم در اين وصف از اين بيش گفـت3
  وصـف خـويـش كــردن هـم تـو داني كـه   ) ز هـر وصـفـي كـه كـردم بيش از آنـي4

   ؟نداردكدام بيت با ديگر ابيات قرابت معنايي  -16
  بــه مــهــر آســمــانـش بـه عيوق برد    چو شبنم بيفتاد مسكين و خرد  ) 1
  تــواضــع نـمـودن زبــونــي بــود     به جايي كه بدخواه خوني بــود ) 2
  ن بام را نيست سلّم (نردبان) جز اينكه آ     ) بلـنـديــت بـايـد تواضع گزين3
  كـه خــود را فــروتــر نـهــادنــد قـدر     ) اين حضرت آنان گرفتند صـدر4

  كدام بيت با مصراع دوم بيت زير قرابت معنايي دارد؟ -17
  »به نام كردگار هفت افالك / كه پيدا كرد آدم از كفي خاك«
  بـايـد شـمردن دولت پرويز راخــاك ره      آدم ندارد قيمتي ) مـلـكـت آل بني1
  خـاك ضـعـيـف از تـو تـوانـا شــــده     ) اي هـمـه هـستي ز تو پيدا شده2
  هر چند فرق فرقد جاي نـشـست ماست   رويم ) با پاسبان كويش در خاك مي3
  خاك بر سر جسم را چون جان تو راست     ) صـورت ار با تو نباشد گو مـبـاش4

  رابت مفهومي دارد؟بيت زير با كدام بيت، ق -18
  »گذرند غم بزي كه شادي و غـــــم / زود آيـــــند و زود مــــــي شاد و بي«
  آن كنم با تــــــــو كه بـــاران با چــمـن   ) شاد باش و فارغ و ايـــمن كه مــــن1
  روزگاري است كه اين آمده و آن رفته اسـت   دل جان رفته است ) تا غمت آمده از خانة2
  نوبت دل شادي است امروز سلمان غم مـخور   روزگار غصه و دوران انده در گذشــــــت) 3
  كه صلح او همه هزل است و جنگ او باد است   ) به صلح و جنگ جهان هيچ اعتماد مــكن4

 است؟ دور» تا تواني از نيكي كردن مياسا.« مفهوم كدام بيت از عبارت -19
  يراـس دو هر به يو از است سود كه   ياــــج به يكين است هيما خوب يك) ي1
  يكــردار بــد يسـزا نـبـود يـكينـ   يدار ـــــيم طمع كين و يكـن يمـ بـد) 2
  بس و است نيهـمـ يرسـتـگـار ره   ـســـك ـازاريمـ و يگـرا يـكـينــ بـه) 3
  بـاز دهـد ـابـانــتيبـ در ــزديا كـه   دازـــان دجله در و كـن مي يـكينـ تـو) 4

  است؟ نيامدهدر كدام گزينه » به زبان، ديگر مگو و به دل ديگر مدار.«فهوم عبارت م -20
  ـانـنـهـ ـارمــــآشـك بـا بـود ــيـكـيـ   انـجـهـ انــدر بـودم پــهـلـوان يهـمـ) 1
  ارــــكيب ودـــــب زبان ـديگـو چـه هــر   اريـــــ دـــاشــــنب زبان با رـــــاگ دل) 2
  است يكي زبان با دلش كه آن غالم من يا   اندادهـــگش عشقش يدعو به زبان يخلق) 3
  دل يوــــــس يرــب هــــچ از زبان نام   هلـــــب را انـــزب است درست وـچ دل) 4
  

 آشناسؤاالت  –) 1( فارسي
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  نو األدقّ في الجواب للتّرجمة عي ة األصح25 -  21( أو المفهوم:من أو إلي العربي(  

 »:!و اعمل آلخرتك كأنّك تموت غداً إعمل لدنياك كأنَّك تعيش أبداً« -21

 !يريم يفردا م ييآخرتت چنان كار كن گو يو برا يا زنده شهيهم ييچنان كار كن گو تيايدن يبرا )1

 !خواهي مردفردا  ييآخرت خود كار كن گو يو برا يكن يم يزندگ شهيهم ييكار كن گو تيايدن يبرا )2

 !يريم يفردا م ييآخرتت كار كن گو يو برا يكن يم يزندگ شهيهم ييكار كن گو يطور ايدن يبرا )3

  !يريم يفردا م ييآخرتت كار كن گو يو برا يكن يم يزندگ شهيهم ييكار كن گو تيايدن يبرا )4

22- »رر المنتشرة الّتي قد كانَتشْتَرَتْها أُختي تَزينُ غُرفتها بنُجومٍ كالدن اوق! أمس مالس«:  

  كند!از بازار خريده بود، تزيين ميديروز اي كه ) خواهر من اتاق خود را با ستارگاني مثل مرواريدهاي پراكنده1

  ها را ديروز از بازار خريده بود!كرد كه آنين مياني مانند مرواريدهاي پراكنده تزئاتاقش را با ستارگ ) خواهرم2

  ها را ديروز از بازار خريده بود!كرد كه آنين مياي تزئهاي مرواريد پراكنده) خواهر من اتاق خودش را با ستاره3

  !خريداز بازار ديروز ها را داد كه آنمي اي زينت شده اي مانند مرواريد پخش) خواهرم اتاق را با ستاره4

  عين الصحيح: -23

  !دهد؟هايي زينت مياي چه كسي شب را با ستارهاي و آيا از خودت پرسيدهآيا به ابر نگاه كرده :!من زانَ الليل بأنجمٍ؟ نفسكالغَيمِ و هل سألت من  هل نَظَرت إلي )1

2 (شَكَرت اهللاَ ألنعمه أكَلَت ثُم ناكها هطعام البنت هايش شكر كرد!جا خورد، سپس خدا را به خاطر نعمتاين دختر غذاهايش را آن :!تلك  

  جويم!هاي زيادي ياري نمينامهمتون كوتاه از واژه در ترجمة :!صوص القصيرةترجمة النُّ ال أَستعينُ بِمعجمات كثيرة في) 3

4( رَتوداء في ظَهحب ستُنَزِّلُ األمطار الكثيرة علينا س ماءبارد!بر ما ميرا هاي شديد شود كه بارانابرهاي سياهي در آسمان ظاهر مي :!الس  

5′اين دوستان در ساعت « لصحيح:عين ا -24   :»!هايشان رسيدند به خانه :45

 إلي البيت!  ربعاً الساعة الخامسة إلّاء وصلوا في الء األصدقاهؤ) 1

 تهم! وإلي بي الء األصدقاء في الساعة السادسة إلّا ربعاًوصل هؤ) 2

 !دقيقة ثالثينَت إلي بيوتهنّ في الساعة الخامسة و خمس و الصديقات وصلَالء هؤ) 3

  !دقيقة أربعينَو ت هؤالء الصديقات إلي بيتهنّ في الساعة الخامسة و خمس وصلَ) 4

  

دقيقه 15)1، زبان قرآن (عربي
  ذاك هو اهللاُ

   1درس 
  10تا  1هاي  صفحه

 درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هرهدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدفعربيهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف
 براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدفقبلآزمون10چند از

  سؤال) 115كتاب جامع عربي دهم ( 115تا  1سؤاالت  هاي آزمون بعد: برنامة تمرين



    6: ةصفح  دهم عمومي  1400 آبان 7آزمون  -  )2(پروژة 

  ﴾إنّما هو إله واحد﴿في المفهوم:  الخطأعين  -25

 نتوان شبه تو گفتن كه تو در وهم نيايي  نتوان وصف تو گفتن كه تو در فهم نگنجي ) 1

 وحـــــده لـا إلــــــه إلّـا هــــــــو  كه يكي هست و هيچ نيست جز او) 2

 چون تويي بي حد و غايت جز تو كيست؟  نهايت جز تو كيست؟  اي خداي بي) 3

  نباشد همي هم تو باشي به جاي    نبود آفرينش تو بودي خداي   ) 4

 :تعريف الكلماتفي الخطأعين  -26

 فُستان: من المالبِسِ الرّجاليةِ ذات األَلوانِ المختلفةِ!اَلْ) 2  »!اَلشَّرَرة«النّارِ و مترادفها  جذوة: قطعةٌ منَاَلْ )1

!  المطار: مكانٌ يسافرُ المسافرونَ بالطّائرة من )3 ناكرقُ األشجارِ في) 4  هرُ وظههذا الفصلِ باللّون اَألخضر! الرَّبيع: ي  

  عن المفردات: الخطأ عين -27

 ضياء -كوكب  مترادف) ( قليل! ضوءجميلٌ ولكن له  نجمهذا ) 1

  يكثر -المجدون    (مترادف) !شأنهم عندنا يزدادال يضيعونَ أوقاتهم حتّي  الساعينَالتالميذ  إنّ )2

  ثمر -غصن   (مفرد) ها!ثماربعض األشجار تنكسر من ثقل وزن  غصون إنّ) 3

  المرضَي - أيدي  ) (جمع الجديد! المرضعشرين مرّة يومياً بسبب ي يدألغسل ) 4

28- ن الصعن إسم اإلشارة حيحعي:  

 راعة في الفصول المختَلفة!لزّل القرية صالحةٌهذه مزارع في ـولئك الا) 1

! كثيرةً اًبيوت تخرّبهؤالء األعاصير ) 2  سنوياً

!هبون إلي المذهذان إخوان ي) 3  سجد و يصلّون الصالة كلّ يومٍ

  و سينجحون في اإلمتحان! اًطالعون كثيرلبة يالطّأولئك ) 4

 :في نفـي األفعال الخطأعين  -29

 !كانوا يكتُبونَ بِدقَّةٍ: كانوا ال يكتُبونَ بِدقَّةٍ) 2  !كانوا يكتُبونَ بِدقَّةٍ كانوا يكتُبونَ بِدقَّةٍ: ما) 1

3( رِسالَتَك اُكتُبرِسالَتَك تـَمارينَكُم كَتَبتُم : ماتـَمارينَكُم كَتَبتُم )4   !: ال اُكتُب! 

  :معاًاإلسم مضافاً و موصوفاً عين  -30

 !اإلمتحان يجح فعبة و نَالص ممعلّالن أسئلة ع أجاب تّلميذُال) 1

 ﴾نيرالكاف القومِ يرنا علنا و انصت أقدامو ثب ا صبراًنيغ علأفرِ ربنا﴿) 2

3 (الحيمـةًغَ اسالنّ ظُي وداء سظيمـةًع رقاً رعداً وو ب ـةً ورياحاً قَوي!  

4 (رئيس أمالْ رالْبِالد، اَلَّذي يسؤولينم نصو يحأـهم لهم داءواجبات!  

   

@kiamathnamin 
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 هاي انسان است؟  يك از سرمايه مسخره و به بازي گرفتن نماز توسط كافران به دليل عدم توجه به كدامبه بنابر آيات قرآن كريم،  -31

  قدرت تفكر )2    سرشت خدا آشنا )1

  نفس لوامه) 4  گرايش به خير و نيكي و بيزاري از بدي و زشتي )3

 وصف مناسب است؟   يك از امور بايد هماهنگ باشد و براي خودشناسي كه اولين گام در طريق تقرب الهي است، كدام هدف و مسير هركس با كدام -32

  ها ترين دانش عالي -ردهاي هر ف ها و سرمايه توانايي )2  ها سودمندترين دانش - بينش و نگرش هر فرد )1

  ها ترين دانش عالي - بينش و نگرش هر فرد) 4  ها سودمندترين دانش -هاي هر فرد ها و سرمايه توانايي )3

  برداشت كرد؟ توان نميكدام مفهوم را » العبين ما خلقناهما الّا بالحقّو ما خلقنا السماوات و االرض و ما بينهما « ةاز آيات شريف -33

  آفرينش انسان، رسيدن او به تكامل است.هدف از ) 1

  ي سنجيده به اين جهان، گام نهاده است.    ا ) هر موجودي بر اساس برنامه2

  هدف نيست. جهان آفرينش پوچ و بي) 3

 خداست، بيهوده آفريده نشده است. ة) انسان كه برترين آفريد4

 اند؟  كدام آية شريفه بيان شدهترجمة در » اند. وشت گنديده كردهشمشير جواهر نشان را ساطور گ«مصداق كساني كه به تعبير مولوي  -34

  »…و در آخرت نيز نيكي مرحمت فرما  دگارا به ما در دنيا نيكي عطا كنگويند: پرور و بعضي مي« )1

  »… نزد خداستو آخرت هر كس نعمت و پاداش دنيا را بخواهد، نعمت و پاداش دنيا « )2

  »… دهيم مي به هر كس اراده كنيم وطلبد، آن مقدار از آن را كه بخواهيم  كس كه تنها زندگي زودگذر دنيا را مي آن« )3

  »…آنچه به شما داده شده، كاالي زندگي دنيا و آرايش آن است«) 4

 شود؟  برداشت مي» ما كَفوراراً و اما شاكا بيلَيناه السدنّا ها«كدام پيام از آية شريفة  -35

  كند. ها عرضه مي پروردگار هدايت خود را به صورت الهام به نفس انسان )1

  گذرد. هدايت الهي از مسير دو ويژگي تعقل و اختيار انسان مي )2

  گيري است. الزمة تصميم ورزي، نيروي دريافت حقايق بوده و تعقل و انديشه )3

  دهد. انتخاب درست راه زندگي رخ مي باهدايت الهي گزاري از  سپاس) 4

  

  

)1و زندگي (دين
  تفكر و انديشه

هدف زندگي، پر پرواز (تا ابتداي 
  موانع رسيدن به هدف)

  32تا  11هاي  صفحه

دقيقه 10
 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف

 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدفدين و زندگيهاي درس گويي به سؤاللطفاً 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؟گذاري شما براي هدف

 براي آزمون امروز 10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  سؤال) 160كتاب جامع دين و زندگي دهم ( 160تا  1سؤاالت  هاي آزمون بعد: برنامة تمرين
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 تجلي دارد؟ شريفه در كدام ترجمة آية  ،اند اخروي را با هم برگزيده كه اهداف دنيايي و عاقبت كساني -36

  »دوزخ را براي او قرار خواهيم داد تا با خواري و سرافكندگي در آن وارد شود.« )1

  »آنچه نزد خداست بهتر و پايدارتر است.« )2

  »اي ندارند. در آخرت هيچ بهره« )3

  »و خداوند سريع الحساب است. اي دارند از كار خود نصيب و بهرهاينان «) 4

 ستگاه واكنش انسان در برابر گناه و زشتي در كدام آية شريفه ذكر شده است؟ دارد و خا طلبي باز مي ا از راحتاو ر شده به انسانهاي اعطا يك از سرمايه كدام - 37

  »ةِامولَّال فسِنَّالم بِقسال اُ و« -وجدان )2  »قواهاها و تَجورالهمها فُواها فَماس و فسٍنَ و« -وجدان )1

  »قواهاها و تَجورالهمها فُواها فَماس و فسٍنَ و« -عقل) 4    »ةِامولَّال فسِنَّالبِ مقسال اُ و« -عقل )3

 شود؟  هاي زودگذر دنيايي مي اي اشاره شده است كه مانع ما از خوشي در كدام ترجمة آية شريفه به سرمايه -38

  .»به او الهام كردها و تقوايش را  گاه بدكاري كه سامانش بخشيد آن سوگند به نفس و آن« )1

  »ما راه را به او نشان داديم يا سپاسگزار خواهد بود و يا ناسپاس.« )2

  »… آنچه به شما داده شده، كاالي زندگي دنيا و آرايش آن است« )3

  »كه سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعي و كوشش كند و مؤمن باشد، پاداش داده خواهد شد. آن كس«) 4

 كدام بيت بيانگر اين مفهوم است؟ » هاست. ها و زيبايي وجوي سرچشمة خوبي ات خود در جستبيند كه در ذ هر كس اندكي تأمل كند، مي« -39

  د؟ساز كه قمر آنخوبي قمر بهتر، يا   سازد؟ شكر بهتر يا آن كه شكر ،اي دوست )1

  تر كه من از وي دورم وين عجب  تر از من به من است دوست نزديك )2

  كه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟ يا آن  اي عقل تو به باشي در دانش و در بينش؟ )3

  ؟تر سازد كه برآرد گل، صد نرگس يا آن  تر يا گلشن و گل در تو؟ اي باغ تويي خوش) 4

 زندگي براي خداست؟ تعبيربيانگر و كدام آية شريفه  خلوقات در رسيدن به هدف خود چيستسومين تفاوت انسان با ساير م -40

  »الْعالَمينَ للَّه ربمماتي  محياي و نُسكي و صلَاتي و إِنََّقُلْ « - نهايت طلبي انسان بي )1

  »ريد ثَواب الدنيا فعند اهللاِ ثواب الدنيا و اآلخرَةِمن كانَ ي« -حركت اختياري انسان )2

  »الْعالَمينَ مماتي للَّه رب محياي و نُسكي و صلَاتي و قُلْ إِنََّ« -حركت اختياري انسان )3

  »من كانَ يريد ثَواب الدنيا فعند اهللاِ ثواب الدنيا و اآلخرَةِ« - طلبي انسان نهايت بي) 4
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 قهيدق15

Saving Nature 
  Listeningابتداي تا

and Speaking 
 29تا  15هاي صفحه

  
  

  

  

  
  

 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer 
sheet. 

 

41- A: What … to do after finishing school? Does he want to go to university?  
B: I don’t really know. 
1) your brother is going   2) will your brother 
3) is your brother going   4) your brother will  

42- Thanks for lending me the money. I … you back on Friday. 
1) paid 2) was paying 3) will pay 4) going to pay 

43- It is interesting to know that small children have a short … span. We should know this while 
teaching them. 

1) wildlife 2) future 3) human 4) attention 
44- We are planning to invite the famous English teacher to speak, … because of his great experience 

in teaching English as a foreign language. 
1) wildly 2) beautifully  3) recently 4) especially  

45- Everybody knows that if you … out in the rain for a long time, you’ll catch a cold. 
1) stay 2) put 3) take 4) die 

46- They feel … that they will find a suitable house in the country very soon. 
1) injured      2) hopeful   3) interested  4) enough   

 

PART B: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice 
on your answer sheet. 

 

For thousands of years, people have tried to find ways to keep food for longer. In the past, this was 
important, as people needed to save fresh food for times when it was hard to find. Today, there are 
still many places without electricity and people living in these places need to preserve food in ways 
that don’t use fridges. They need to make food last as long as possible. 

Drying is the oldest type of food preservation. If water is removed from food, bacteria can’t grow. 
In ancient times in hot countries, people simply left fruit and meat outside to dry in the sun and the 
wind until all their natural water were gone. This made the fruit last a very long time. Drying fruit 
sometimes results in a completely new product. For example, grapes turn into raisins, and plums 
turn into prunes. Drying food in the sun does not work in cooler or wetter climates, but people have 
other methods to preserve food in cold places. 
47- According to the passage, it is TRUE that … . 

1) in ancient times, people had no other choices except drying food and meat 
2) drying fruit and meat has no effects on their color or taste 
3) in some cases, it is possible to have something new after drying fruit 
4) bacteria grow more easily when we dry fruit and meat in the sun and the wind 

48- The writer mainly wants to say that … . 
1) there are still many places without electricity    
2) people have always been after finding better ways to preserve food    
3) drying is the best way of food preservation 
4) drying, as the oldest way of food preservation, works in all climates 

49- The underlined word “This” in paragraph 2 refers to … .  
1) leaving fruit and meat outside 
2) the sun 
3) natural water 
4) having a completely new product 

50- The passage would most probably continue with a discussion of which of the following? 
1) Other ways of food preservation suitable for cold climates 
2) Why people in cold places do not use drying for food preservation 
3) Better types of food preservation 
4) How to live in cooler or wetter climates 

 قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاريهدف
خود را بنويسيد:  10گذاري چند از ، هدفزبان انگليسيهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 چيست؟گذاري شما براي آزمون امروز هدف بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  )1(زبان انگليسي 

  سؤال) 210كتاب جامع زبان انگليسي دهم ( 210تا  1سؤاالت  هاي آزمون بعد: برنامة تمرين



 10: ةصفح  اختصاصي پاية دهم تجربي  آبان 7آزمون  –) 2پروژه (

  
  

 

  
)باشـد،   A ةعضو مجموعـ  aدانيم اگر عدد  مي -   51 a)−    هـم عضـوA    اسـت. مجموعـةA  يـك از   كـدام

  ؟باشد تواند نميهاي زير  گزينه

1 (   2 (Z−   3 (Z Q′   4 (Z W−   

xAاگر  -   52 {x | N, }
x

+= ∈ >2 4 5 xBو  42 { | x W,x }= ∈ ≤3 A)باشد، مجموعة  3 B) (B A)− − 

  ؟چند عضو دارد

  6) 4  5) 3  4) 2  بيشمار) 1

ــورتي -   53 ــيم  در ص ــته باش ــه داش i :ك
i iA [ , )+= − 2
2 ــازة    ، آن3 ــود در ب ــحيح موج ــداد ص ــوع اع ــاه مجم گ

(A A A ) (A A A )−2 4 6 1 3 5    ؟كدام است  

   3−) 4   2−) 3   1−) 2  صفر) 1

Aاگر  -   54 ( , ]= −3 Bو  1 {x | x A}= Bمجموعة آنگاه  ،2∋ A− ؟شامل چند عدد صحيح است  

1 (7  2 (6  3 (8  4 (9  

هـاي زيـر    يك مجموعة متناهي باشد، چه تعداد از مجموعه B و نامتناهييك مجموعة  Aاگر مجموعة  -   55

A  ؟متناهي است B,A B,A B,B A,A (A B),B B , B′− − ∅ −      

1 (4    2 (2  

3 (3    4 (1  

)كدام گزينه در مورد بازة  -   56 , )0   ؟صحيح است 1

  متناهي است. اين بازه يك مجموعة) 1

  بازه متناهي است.مجموعة اعداد گوياي موجود در اين ) 2

  ندارد. عضواين مجموعه، كوچكترين و بزرگترين ) 3

  مجموعة اعداد غيرگوياي موجود در اين بازه متناهي است. ) 4

  

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

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

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

 

  دقيقه 30  )1رياضي (

  محل انجام محاسبات

  دنباله مجموعه، الگو و
هاي متناهي و  مجموعه 1فصل 

 نامتناهي تا پايان دنبالة حسابي
   24تا  1هاي  صفحه

 سؤال) 120-پيمانه12(1رياضيآبيكتاب290تا171هايسؤال هاي آزمون بعد: برنامة تمرين



 11: ةصفح  اختصاصي پاية دهم تجربي  آبان 7آزمون  –) 2پروژه (

(1) (2) (3)

 12عضو اسـت. اگـر    15ها داراي  عضو و اشتراك آن 28داراي  B، مجموعة عضو 32داراي  Aمجموعة  -   57

در حالـت جديـد تعـداد     عضـو حـذف خواهـد شـد.     7ها  از اشتراك آنحذف شود، آنگاه  Aعضو از مجموعة 

Aعضوهاي مجموعة  B ؟كدام است  

1 (28  2 (40  3 (42  4 (38  

A)]متمم مجموعة  -   58 B) (B A)] A′ ′− −  ؟كدام است  

1 (∅   2 (A B   3 (A′   4 (A B′ ′  

  باشد؟ هاي زير برابر صفر مي يك از عبارت در يك الگوي خطي، جملة پنجم دو برابر جملة هفدهم است، كدام -   59

   ُ ا م33و  25هاي  ) مجموع جمله2   ُ ا م33و  27هاي  ) مجموع جمله1

   ُ ا م32و  24 هاي مجموع جمله )4   ُ ا م30و  24 هاي مجموع جمله )3

nصورت  به ntجملة عمومي الگوي خطي  -   60
an n bn ct

n
+ + +=

+

3 23
tاست، اگر  1 =4 a، آنگـاه  14 c+ 

  كدام است؟

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

  ) كدام است؟10ها در شكل ( ا توجه به الگوي زير تعداد دايرهب -   61

1 (166  

2 (155  

3 (145  

4 (136  

nاگـر   ،naاي با جملة عمومي  در دنباله -   62 nn a a++ = −1
3
aو  2 =6 كـدام   a10، آنگـاه جملـة   باشـد  26

  ت؟اس

1 (64  2 (56  3 (66  4 (62  

nداشــته باشــيم   nاگــر بــه ازاي هــر عــدد طبيعــي      -   63
nS ( ) .n−= − + − + + − 11 2 3 4 1 آنگــاه ،

S S S+ +17 33   ؟كدام است  برابر با 50

  - 1) 4  1) 3  2) 2  صفر) 1

  محل انجام محاسبات



 12: ةصفح  اختصاصي پاية دهم تجربي  آبان 7آزمون  –) 2پروژه (

Aاگر  -   64 +8 1 ،A −7 Aو  3 +3  Aسه جملة متوالي يك دنبالة حسابي باشند، مقدار  ، با همين ترتيب،2

  كدام است؟

1 (6  2 (18  3 (9  4 (3  

دهند. اين دنباله شامل چند عدد  دارند، تشكيل يك دنباله مي 2ماندة  باقي 7اعداد طبيعي كه در تقسيم بر  -   65

  مي زوج است؟رق سه

1 (64  2 (65  3 (128  4 (129  

xاعداد  -   66 , x , x+ + −2 2 7 7 ترتيب از چپ به راست جمـالت چهـارم، دوازدهـم و بيسـتم يـك دنبالـة        به 2

  حسابي هستند. جملة چهلم اين دنباله كدام است؟

1 (17  2 (18  3 (19  4 (20  

ntبا جملة عمومي اگر در يك دنبالة حسابي  -   67 a bn cn= − + )جملة اول  ،2 و جملـة هشـتادويكم    28−(

aباشد،  12 b+ ؟كدام است  

1 (26 -  2 (27 -  3 (29 -  4 (28 -  

a .داشـته باشـيم   naجملة عمـومي   با اگر در دنبالة حسابي -   68 =13 aو  30 a− =2 2
15 11 آنگـاه جملـة   ، 120

  بيستم كدام است؟

1 (/33 5   2 (33   3 (34   4 (/34 5   

ضرب دو جملة  است. حاصل 15برابر  ها ضرب آن و حاصل 9جملة متوالي يك دنبالة حسابي برابر  3مجموع  -   69

  كوچكتر كدام است؟

1 (−3   2 (15   3 (3   4 (−15   

ها  و مجموع مربعات آن 40دهيم. اگر مجموع كل جمالت  طة حسابي قرار مي، سه واسbو  aبين دو عدد  -   70

b ، حاصلباشد 410 a− كدام است؟  

1 (12  2 (13  3 (14  4 (15  

  محل انجام محاسبات



 13: ةصفح  دهم تجربي ةاختصاصي پاي  آبان 7آزمون  - )2(پروژة 

  

  
     كند؟         بيان مي       درستينا       را به  »                                واحد ساختار و عملكرد در جانوران       دهنده           هاي تشكيل     بخش «      ويژگي             كدام گزينه -   71

 د.توانند از آن عبور كنن از مواد مي فقط برخياي: مرز بين درون ياخته و بيرون آن است كه  ) غشاي ياخته1
  كند.                               بين غشاي ياخته و هسته را پ ر مي تشكيل شده است و فاصلهها  اندامكماده زمينه و ) سيتوپالسم: از 2
 .ها نقش دارد ت كه در توليد آنزيمها اس ها و كيسه اي از لوله ) شبكه آندوپالسمي صاف: شبكه3
  .كند مي كنترل را  آن هاي فعاليت و مشخص را اختهي كار و اندازه شكل،: هسته) 4

          صحيح است؟  »       هاي آن         و جوانه              موجود در غالت            كربوهيدرات       هر نوع  «            در رابطه با             كدام گزينه -   72
    است. ها ساخته شده ترين كربوهيدرات ) از تركيب تعدادي از ساده1
  ساكاريد موجود در طبيعت است.ترين پلي ) مهم2
  ها دارد. يكساني با روغن ) عناصر سازنده3
 شود. يافت نمي) در بدن جانوران 4

     كند؟          تكميل مي   ،     درستي                 عبارت زير را به           چند مورد، -   73
  »……         ً شود، قطعا  تامين  ATP مولكول تواند از آن مي الزم براي انجام كه انرژي ي ياخته جانوريدر نوعي فرآيند عبور مواد از عرض غشا«

  است. ازيعبور مواد ن يدر تمام طول خود برا كسانيبا ضخامت  يني) پروتئالف
   .گيرد جايي مواد از ميان فسفوليپيدهاي غشايي صورت مي جابه) ب
  . گيرد صورت ميها  تغيير غلظت مواد در مايع اطراف ياخته) ج
  اند. هاي درون سيتوپالسم در انجام آن فاقد نقش اندامك) د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

                    درستي بيان شده است؟    به   ، »      هاي آن          و اندامك         (انساني)        جانوري     ته      يك ياخ «             در ارتباط با            كدام گزينه  -   74
  ياخته تأثيرگذار است. ونجايي مواد در به اي است كه فقط در جا ) ريزكيسه (وزيكول)، كيسه1
  باشند. اندامك نوع بيش از يك منشاگرفته ازتوانند  ميندر سيتوپالسم، موجود هاي ) ريزكيسه (وزيكول)2
  .درون سيتوپالسم خود هستند  گسترده صافآندوپالسمي  كهشب دقطعا فاق ها، توليدكننده گروهي از هورمونهاي  ياخته) 3
 يني نقش دارند.ئهاي پروت اندامك درون سيتوپالسم ياخته جانوري در ساخت و ترشح مولكول نوع ) بيش از يك4

     كند؟          تكميل مي   ،        طور صحيح   ه                         كدام گزينه عبارت زير را ب -   75
  »است. ……به ويژگي  مربوط ……گفت  توان نمي ،شناسي نوين در رابطه با زيست«
  نگري كل -در يك سامانهارتباط بين اجزا  بررسي )1
  اطالعاتيهاي  فناوري -ترين زمان ممكن ) امكان انجام محاسبات در كوتاه2
 زيستي اخالق -ها ) ضرورت وضع قوانين جهاني براي جلوگيري از سوء استفاده3
  ارتباطي هاي فناوري -هاي جانداران ار در بررسي ژنآم ) استفاده از فنون و مفاهيم مهندسي، علوم رايانه و4

  ؟               همواره صحيح است   ، »               در همه جانداران           هاي زيستي        مولكول «            در رابطه با             كدام گزينه -   76
  دهد. رخ مي ها آن ) ساخته شدن گليكوژن از گلوكز در اندام كبد و ماهيچه1
  شود. ديده  ها آن اثتيوركننده اطالعات  در مولكول ذخيره تواند ميتنوع عناصر  ) بيشترين2
  تواند مشاهده شود. نيز ميها  آن هر نوع ليپيد اسيدها در ساختار ) عنصر فسفر عالوه بر نوكلئيك3
  متصل است. آمينواسيدهاي مجاور خود از طريق دو پيوند به ها ي آنپروتئينهاي  مولكول) هر آمينواسيد در ساختار 4
  

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  نويسيد:خود را ب 10گذاري چند از  ، هدف)1( شناسي زيستهاي  گويي به سؤال     ً                 لطفا  قبل از شروع پاسخ

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

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

 

  دقيقه 20  )1( شناسيزيست

  دنياي زنده

   1فصل 

  16تا  1هاي  صفحه

 سؤال) 60 - پيمانه  3( 1 شناسيزيستاب آبيكت170تا111هايسؤالهاي آزمون بعد: برنامة تمرين



 14: ةصفح  دهم تجربي ةاختصاصي پاي  آبان 7آزمون  - )2(پروژة 

      باشد؟         صحيح مي                           واد به ياخته و خروج از آن،                  شده درباره ورود م      بيان           فرايندهاي           با توجه به            كدام گزينه  -   77
 دهند. عبور مي ي ياختههاي غشا، مواد را در جهت شيب غلظت از غشا پروتئين فراينددر اين  الف)
  كنند.  اي را برخالف شيب غلظت منتقل مي ، مادهيهاي پروتئين در اين فرايند مولكولب) 
  كنند.  از غشا عبور مي فراينداكسيد با اين  دي و كربنهايي مانند اكسيژن  مولكول ج)
  هاي بزرگ را با اين فرايند جذب كنند.  توانند ذره ها مي بعضي ياخته د)
  كنند. ي غشا همواره بدون تغيير شكل فعاليت ميپروتئين هاي مولكول ،»ب«فرايند برخالف » الف« فرايند) در 1
 ماند. اي بدون تغيير باقي مي غشاي ياخته فسفوليپيدي هاي تعداد اليه، »ج«فرايند همانند » د«فرايند ) در 2
 شوند. وارد مي ها اطراف ياختهبه فضاي صرفا ، مواد »د«فرايند برخالف » ج«فرايند ) در 3
 شود. در ياخته مصرف مي ATP، همواره »د«فرايند همانند » ب«فرايند ) در 4

     شود؟                                 در متن زير چند غلط علمي يافت مي -   78
        وجـود           متفـاوت      هاي      نسبت    به     بدن     هاي        دستگاه   و    ها       اندام   ر          اين بافت د    د.  كن       ً                          معموالً بافت پوششي را پشتيباني مي                       وعي بافت در بدن انسان،  ن «

    از         نـواعي  ا               هاي اين بافـت         ياخته      غشاي   در   .   ند             شكل داشته باش           هسته كروي        توانند    مي   كه      شود              ها مشاهده مي                             در اين بافت انواعي از ياخته  . د   دار
                  ي مختلفـي يافـت       هـا           انـدامك           هـاي آن          ياختـه     سم ال     سيتوپ   در    د.  ن  شو          متصل          پروتئيني   و            فسفوليپيدي     هاي        مولكول    به        توانند    مي    ها        هيدرات    كربو
     نسبت          اين بافت   .    كند    مي   ر پ    را      هسته   و     غشا     بين    له   فاص   )                   شامل آب و مواد ديگر (    آن       زمينه   ه   ماد   و         اي دارند           كار ويژه    ها              بسياري از آن     د كه  ن  شو    مي

     هاي                در آن، از رشته       موجود         پروتئيني      هاي      رشته     همة                تري دارد. ضخامت       هاي كم                  شود، تعداد ياخته         يافت مي       زردپي                    ي بافت پيوندي كه در       به نوع
      هـا                                                                     توانند واجد زوائدي در ساختار خود باشند و توسـط انـواعي از رشـته                    هاي اين بافت مي       ياخته      برخي  .    است              رگ خوني بيشتر      نيز         كشسان و
   »  د. ن  شو           د مشاهده  ن    توان    مي                  هاي بافت چربي نيز          ، ياخته      هاي آن              مجاورت ياخته        ند. در        احاطه شو

1 (3  2 (4  3 (1  4 (5 
     است؟        نادرست  »                      هاي اطالعاتي و ارتباطي        فناوري «  ره               كدام گزينه دربا -   79

  شناختي نياز داريم. هاي زيست آوري، بايگاني و تحليل اطالعات حاصل از پژوهش  ) امروزه كمتر از گذشته به جمع1
  شناسي، تأثير بسياري داشته است. ها در پيشرفت زيست اخير اين فناوري ) دستاوردها و تحوالت بيست ساله2
 اي مترقي، توانا، پويا و اميدبخش تبديل كرده است. شناسي را به رشته ) يكي از عواملي است كه زيست3
  بود. 1956هان در سال افزار روز ج ترين سخت ام، پيشرفته بي آيمگابايتي شركت  5 ) حافظه4

     كند؟          تكميل مي   ،     درستي                          چند مورد عبارت زير را به -   80
  »            توان گفت ...            طور حتم مي                داشته باشد، به      وجود     ....     آن                                       پذيري انتخابي دارد، ... و در طرف ديگر                               گر در يك طرف غشاي نازكي كه نفوذ ا «

  يابد. پس از مدتي حجم محلول كاهش مي -محلولي با غلظت پايين -) آب مقطرالف
  بيشتر است. مذكورفشار الزم براي توقف كامل اسمز در محلول  -محلولي با غلظت باال -آب مقطر) ب
 گيرد. مي صورت دومهاي آب به سمت محيط  جابجايي خالص مولكول -محلول آب و نمك -جوشيده سرد شده خالص و ) آبج
  شود. جا مي تر جابه تر باشد، آب سريعاحد حجم، در دوسوي غشا كمآب در وهاي  هر چه تفاوت تعداد مولكول -آب مقطر -) محلول شكرد
1 (4  2 (2  3 (3  4 (1 

      كند؟          تكميل مي   ،     درستي                 عبارت زير را به          چند مورد -   81
  »……توان گفت  ، مي……موجود در  بافت پوششيطور معمول، در رابطه با  به«

  .استآن  باالييياخته بيشتر از سطح  پايينيهاي آن، از سطح  فاصله هسته ياخته -) رودهالف
  دارد. قرار  در مركز سيتوپالسم آنهر ياخته   هاي كه هسته استمشابه تقريبا با ابعاد  شكل مكعبي هايي شامل ياخته -گرديزه) ب
  شوند. مي شكل تر و مكعبي ها فشرده افت ظاهري پهن و كشيده دارند و با حركت به سمت غشاي پايه، ياختههاي اين ب گروهي از ياخته - ) مريج
 نگه متصل آن، ينزير هاي بافت به و يكديگر ها را به اين ياخته همه كه دارد اين بافت، غشاي پايه وجود هاي ياخته زير در - ) ديواره مويرگد

  .دارد مي
1 (2  2 (3  3 (4  4 (1 

   ؟        صحيح است            كدام گزينه -   82
  .   شود                               به نوعي بيماري خاص استفاده مي   ال   مبت                           ش خاص براي درمان همه افراد                    پزشكي شخصي از يك رو      ) در 1
                        اند تا آن را احيا كنند.                                            هاي در خطر خشك شدن است كه دانشمندان در تالش     بوم                         ) درياچه اروميه از زيست 2
   .             محيط زيست است                روابط گياهان و      شناخت    ،         ذاي انسان غ                     افزايش كميت و كيفيت    هاي         از راه  )  3
   د. ن    ندار                     ، در گرمايش هوا نقش   اند                         پيكر جانداران ايجاد شده     جزيه          ي كه از ت   هاي      سوخت         يك از     هيچ  )  4
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  ؟                     به درستي بيان شده است   ،     شناسي          علم زيست                   كدام گزينه درباره -   83
  پردازد. ي جانداران و فرايندهاي زيستي مياست كه به بررسي علمشناسي  زيستاز اي  شاخهعلوم تجربي ) 1
  هاي زيستي مانند مواد نفتي كرد. را جانشين سوخت هاي فسيلي مانند الكل توان سوخت شناسي مي در زيست) 2
  جلوگيري از كاهش تنوع زيستي نقش دارد. برخالف ها قطع درختان جنگلشناسي در جلوگيري از  علم زيست) 3
 ري باشند.گي طور مستقيم يا غيرمستقيم قابل مشاهده و اندازه كنيم كه به ايندهايي را بررسي ميدر زيست شناسي فقط ساختارها يا فر) 4

     كند؟         كامل مي         نادرستي                          چند مورد عبارت زير را به -   84
  »  ……      ً ، قطعاً ……   كه                          ساختار غشاي ياخته جانوري    در                    هر مولكول پروتئيني  «

  است. در تماس مستقيمهاي كلسترول  با مولكول -ها متصل است اي از كربوهيدرات هبه زنجير) الف
  .باشد فاقد تماس با محتويات سيتوپالسم مي -گيرد ميها قرار  ياخته مايع اطراف در تماس با محتويات ) ب
  .ايجاد كرده است ها مولكولدر ساختار خود منفذي براي عبور  -ي غشا تماس داردفسفوليپيد با هر دو اليه) ج
  .نياز دارد انرژي ياختهرايج شكل  براي فعاليت خود به مصرف -بين دو سمت غشاي ياخته نقش دارددر انتقال مواد ) د
1( 3  2 (4  3 (1  4 (2 

  ؟   است     صحيح    ، »     انسان           بافت عصبي         موجود در          ياخته   هر                 ساختار و عملكرد  «  ه     دربار          چند مورد -   85
           توسط دندريت آن اي الف) نزديك شدن پيام عصبي به جسم ياخته

           توسط آكسون آن اي ) دور شدن پيام عصبي از جسم ياختهب
  ياخته ينبه چند آن آكسون ) انتقال پيام عصبي از پايانهج

  ي آنها ها همانند آكسون د) وجود انشعاب در دندريت
 آن ه) وجود هسته غيركروي در مركز سيتوپالسم

 صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1
  ؟   است       مناسب   ،                    براي تكميل عبارت زير       گزينه     كدام  -   86

  »……در مقايسه با  …… ،هاي جانوري در ياخته ،طور معمول به«
  اند. را تشكيل دادهاز غشا بيشتري  سطحفسفوليپيدهاي آن،  -شاي ياختهمتعلق به غهاي  پروتئين) 1
  مواد نقش دارند. ييجا شده است كه در جابه ليتشك كسانيبا اندازه  ييها سهياز ك ،شبكه آندوپالسمي -دستگاه گلژي) 2
  .عددي در ساختار پوشش خود داردمنافذ مت ،كننده مستقيم انرژي ياخته اندامك تامين -درون سيتوپالسم ترين اندامك بزرگ) 3
 هستند. تركوچكاز لحاظ اندازه      ًقطعا ، پروتئينيهاي  مولكول ساختارهاي توليدكننده -شده از دستگاه گلژيهاي جدا (وزيكول)  ريزكيسه) 4

  ؟   دهد       رخ مي        همواره                      چند مورد از موارد زير         جانوري،                         ذرات بزرگ از غشاي ياخته              منظور انتقال     به -   87
  گيرند. ميقرار  شده تشكيل سطح خارجي ريزكيسه، در ي ياختهغشا ي سطح داخليها مولكول) الف

 ي توسط نوعي اندامك همراه است.هاي ند(ها) با تشكيل ريزكيسهب) اين فراي
  شود. در ياخته، صرف انتقال مواد مي موجودج) بخشي از انرژي زيستي 
  شود.  هاي غشاي ياخته ايجاد مي د) تغييري در تعداد مولكول

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
  ؟          ، درست است »           مونارك بالغ  هاي        پروانه «                    كدام گزينه، درباره -   88

  پذيرد. طرفه صورت مي صورت يك اين جانوران همواره بهجمعيت مهاجرت در فرايند ) 1
 اند. اطالع داشته ها هاي دور از چگونگي مهاجرت اين پروانه شناسان در گذشته ) زيست2
  يابي مقصد در آسمان نقش دارد. در جهت انر پيكر اين جانورعصبي د هر نوع ياخته) 3
  د.نده كمك جايگاه خورشيد در آسمان جهت مقصد مهاجرت خود را تشخيص مي به اناين جانور) 4

   ……      ً قطعاً   … …      اي كه                                          در يك فرد بالغ و سالم، هر نوع بافت ماهيچه -   89
  باشند. ها درون سيتوپالسم خود مي نزيمداراي انواعي از آ -شوندهاي آن به رنگ قرمز ديده ميياخته) 1
 د.شوارادي منقبض ميغيرصورت  به تنها -منشعب استغيرشكل و  ايي استوانههايياخته واجد) 2
 د.منشعب آن در مجاورت غشا قرار دارهاي هسته ياخته -شودصورت ارادي منقبض مي فقط به) 3
 دهد. ني رخ مييپروتئغيرهاي  كمك مولكول فقط بهاش  نقباضيحركات ا -بيش از يك عدد هسته دارند ي آنهاته) ياخ4

   ……      از آن     ……                          يابي حيات قرار دارد كه در                         در سطحي از سطوح سازمان                اندام استخوان، -   90
  كنند. جاندار را ايجاد مي پيكرچندين دستگاه با مشاركت هم،  -يك سطح باالتر) 1
 شود. شوند، ساخته مي ه مشاهده نميهايي كه در دنياي غيرزند مولكول -تر ) دو سطح پايين2
 در جاندار ايجاد نمود.را جديدي  ويژگيتوان با انتقال ژن بين افراد،  مين قطعا -سطح باالتر چهار) 3
 ايستايي وجود دارد.  هم تواناييشود كه در هر جاندار با  ساختاري مشاهده مي -تر يك سطح پايين) 4
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   ؟                    كدام گزينه درست است -  91

هاي برداري  از كميت ولي ،نظر كرد توان صرف اي مي هاي نرده از كميت سازي پرتاب يك توپ بسكتبال در مدل )1

  نظر كرد. توان صرف نمي

  طة ضعف دانش فيزيك است.نق ،هاي فيزيكي پذيري و اصالح نظريه ويژگي آزمون) 2

  دانان بيش از هر چيز ديگري در تكامل علم فيزيك نقش داشته است. ورزي فعال فيزيك نقادانه و انديشهتفكر  )3

  بيان كرد. SIاصلي هاي  كميتي توان برحسب يكا رژي و نيرو را ميهاي فرعي مانند ان بعضي از كميت يفقط يكا )4

   ؟         كدام است   ،                   ترتيب از راست به چپ    به  SI                ي، جرم و دما در  ي             هاي شدت روشنا      كميت     يكاي  -  92

  وسيسآمپر، كيلوگرم، درجة سل )1

  آمپر، گرم، كلوين) 2

  سلسيوسكندال، كيلوگرم، درجة  )3

   كلوينكندال، كيلوگرم،  )4

/                 جرم يك زنبور عسل  -  93 kg0                     نمادگـذاري علمـي     و            ميكروگـرم                         جرم اين زنبـور برحسـب      گر  ا     است.   00015

ba      صورت    به g× μ10   شود، حاصل        بيان          a b+  ؟         كدام است   

1( /6 5  2 (/−3 5  3( /−6 5  4( /3 5  

A         در رابطة  -  94 BC B E= +    در    ،      باشـد   SI   در              كميت سـرعت   B                       كميت آهنگ مصرف انرژي و   A      ، اگر 2

   ؟    اند      كدام  SI   در            است به چپ ر   از      تيب  تر    به  E  و   C              اين صورت يكاي 

  پاسكال، كيلوگرم بر مربع ثانيه) 2  پاسكال، كيلوگرم بر ثانيه )1

  كيلوگرم بر مربع ثانيهنيوتون،  )4  كيلوگرم بر ثانيهنيوتون،  )3

)btu              تو يو بر ساعت     بي -  95 )
h

        باشـد.      مي              در واحد زمان                   ي واحد توليد انرژي    يكا                هاي تهوية مطبوع            در دستگاه  

btu             برابـر بـا                       يك دستگاه كولر گازي             توان توليدي 
h

         ژول بـر          ميلـي               يكـا برحسـب         ايـن     .      باشـد       مـي   18000

)  ؟         كدام است            ميكروثانيه btu cal, cal / J)= =1 250 1 4 2   

1( / −× 31 25 10     2 (/1 25  

3( / −× 35 25 10    4( /5 25  

  

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

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

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

 

  دقيقه 35  ) 1فيزيك (
  

  

  گيري فيزيك و اندازه
   1فصل 

   22تا  1هاي  صفحه

محل انجام محاسبات  

 سؤال) 30 - پيمانه2(1فيزيككتاب آبي170تا141هايسؤالهاي آزمون بعد: برنامة تمرين

@kiamathnamin 
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         باشد، در        40000   به    1  ه    نقش      طولي                است. اگر مقياس  cm21800    اي                              مساحت يك ساختمان بر روي نقشه -  96

    12  ر  ه   و                   متر معادل يك اينچ       سانتي   2 / 5    (هر    ؟                                             اين صورت مساحت واقعي ساختمان چند فوت مربع است

        است.)     فوت   1           اينچ معادل 

1( × 48 10   2 (/ × 93 2 10  3( / × 72 4 10  4( / × 61 6 10  

     هـر        اگـر     .   است  ft4        و بلندي   ft4      پهناي    ،ft8                      چوبي بريده شده به طول      قطعة     حجم   (cord)   رد     ُ يك كُ -  97

4/                         مترمكعب بر ساعت معادل با  ـ     باشد              گالن بر دقيقه   4   ؟                   چنـد گـالن اسـت        بـا          معـادل        ً   تقريبـاً     رد       ُ   ، هر كُ

( ft / m)=1 0 3   

1( /620 5  2 (/460 6  3 (/1030 8  4( /912 4  

   ؟    دهد                        عدد بزرگتري را نشان مي   ،                    كدام گزينه برحسب ژول -  98

1( cmmg
sμ

2
6

210     2 (dmkg
cs

−
2

8
210  

3 (mmhg
ns

−
2

4
210    4( kmg

hs
μ

2
5

210  

   ؟    است        نادرست        هاي زير              يك از گزينه      كدام -  99

/ با برابر ،قسمت مساوي تقسيم شده 2متر آن به  كشي مدرج كه هر سانتي گيري خط دقت اندازه )1 cm0   است. 5

/گيري دماسنج ديجيتالي كه عدد  دقت اندازه) 2 C016 / با برابر ،دهد را نشان مي 20 C00   است. 1

  است. mm1متر مدرج شده برابر با  كشي مدرج كه برحسب ميلي گيري خط دقت اندازه) 3

mسنج ديجيتالي كه عدد  گيري سرعت دقت اندازه )4
s

m با برابر ،دهد را نشان مي 26
s

  است. 1

            هاي (الف) و            گيري ساعت                 اند. دقت اندازه                  كنيد كه مدرج شده                 اي را مشاهده مي                          در شكل زير دو ساعت عقربه -    100

       بيشتر                         گيري زمان توسط كدام ساعت                                                        ترتيب از راست به چپ برحسب ثانيه كدام است و دقت اندازه        (ب) به

   ؟    است

   )ب، (60، 1 )1

  ، (ب)6، 1) 2

  )الف، (300، 1) 3

  )الف، (300 ،60 )4

محل انجام محاسبات  
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                           گيري كرده و اعداد زيـر را                                                                    آموزي طول يك جسم را با استفاده از يك كوليس ديجيتال ده بار اندازه      دانش -    101

                              ترتيب از راست به چپ طول ايـن            گيري، به                                      دست آورده است. با كمترين خطاي اندازه        متر به            برحسب ميلي

   ؟        متر است                              جسم و دقت اين كوليس چند ميلي

/ , / , / , / , / , / , / , / , / , /18 2 17 9 19 1 6 6 19 0 17 8 18 8 26 2 18 9 19 1   

1( / , /0 1 18 6    2 (/ , /0 01 18 16  

3 (/ , /0 1 18 1     4( / , /0 6 18 6   

   ؟                 هاي زير درست است                تعداد از گزاره   چه  -    102

  يابد. گازدار، چگالي نوشابه كاهش مي ةالف) با خارج شدن گاز درون نوشاب

  دهندة آن بيشتر است. ياژ فلزات از چگالي هر يك از فلزات تشكيلب) چگالي آل

  يابد. پ) در اغلب مواد با افزايش دما، چگالي كاهش مي

  ماند. كنده روي آب باقي مي رود اما پرتقال پوست ت) پرتقال با پوست درون آب فرو مي

  ث) آب مايع مناسبي براي خاموش كردن آتش بنزين نيست.

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

B ،g          چگالي فلز  -    103
cm32  از چگالي فلزA     كمتر است. اگر جرم كرة تـوپري بـه قطـرcm4   از فلـزB   برابـر

g256  باشد، جرم مكعب توپري به ضلعcm2  از فلزA گرم است؟  چند( )π 3   

1( 80  2 (48  3( 160  4 (96  

               نصـف ارتفـاع     A   اي          استوانه       پوستة        ارتفاع   ،B   اي          استوانه       پوستة              دو برابر جرم  A   اي    ه      استوان       پوستة     جرم -    104

       اسـت.    A        استوانة       پوستة     رجي                 دو برابر شعاع خا  B        استوانة        پوستة            شعاع خارجي   و  B   اي                پوستة استوانه

                            چند برابر چگـالي اسـتوانة     A                                                                اگر شعاع داخلي هر استوانه نصف شعاع خارجي آن باشد، چگالي استوانة 

B  ؟    است   

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

/g                          ظرفي را از مايعي به چگالي  -    105
cm33    به           درون ظرف  kg3       به جرم       توپر      جسمي           با انداختن      ايم.       كرده    پر  4

   ؟    است         مترمكعب              گرم بر سانتي                                         گرم از مايع بيرون مي ريزد. چگالي جسم چند   1700   ،     آرامي

1( /6 8   2 (6   3 (5   4( /5 8   

محل انجام محاسبات  



 19: ةصفح  اختصاصي پاية دهم تجربي  آبان 7آزمون  - )2(ة پروژ

ما�ع

cm1cm10
cm4

          يابد. جرم          كاهش مي  cm310                شود و حجم مخلوط                        درصد از جرم يخ ذوب مي    20            از آب و يخ،    ي        در مخلوط -    106

g  ؟                                         اولية يخ قبل از ذوب شدن چند گرم بوده است g( / , )
cm cm

ρ = ρ =3 30 9 1gÄ JA   

1( 9  2 (45  3 (90  4( 450  

       درصـد      A ،  25                      ريزيم. اگر جرم مـايع         اي مي                        را درون يك ظرف استوانه  B  و   A                    دو مايع مخلوط نشدني  -    107

                           باشد، كدام شكل نحوة قـرار    B                       درصد بيشتر از حجم مايع     A ،  50           و حجم مايع   B                 كمتر از جرم مايع 

   ؟    دهد               درستي نشان مي                                      گرفتن اين دو مايع درون استوانه را به

1( 

x3 A

B2x }

}
  2 (x3

A

B

2x

}
}

  3 (

x3

A

B

2x }

}
  4( 

A

B

x3

2x

}
}

  

g            اي به چگالي           داخل كره -    108
cm39 بـا مـايعي بـه چگـالي              طريقـي       بـه     را                             اي وجـود دارد. اگـر حفـره              ، حفـره                          

g/
cm30 8  پ   ؟                                      يابد. حجم حفره چه كسري از حجم كره است                درصد افزايش مي    20                ر كنيم، جرم كره   

1( 9
13   2 (9

11   3 (7
13   4( 7

11   

g                 ، مايعي به چگالي cm10                                              مطابق شكل زير، درون استوانه تو خالي تا ارتفاع  -    109
cm35  4             ريزيم. اگـر      مي

   از   5

             شـود. جـرم                           مانده در آن نصـف مـي                                                             حجم مايع درون ظرف را خالي كنيم، مجموع جرم ظرف و مايع باقي

)  ؟              ف چند گرم است  ظر )π = 3   

1( 600  

2 (360  

3 (450  

4( 750  

)  ρ2  و   ρ1    هاي                            از دو مايع مختلف به چگالي        مخلوطي        خواهيم    مي -    110 / )ρ = ρ2 11                          تهيه كنـيم. اگـر جـرم      2

           را مخلـوط          مـايع                               و اگر حجم برابـر از هـر دو    ρ         به چگالي        مخلوطي    ، م         مخلوط كني    را      مايع               برابر از هر دو 

ρ′     آيد.         دست مي    به  ρ′         به چگالي        مخلوطي    ،    كنيم
ρ

                     دهـد و دمـا ثابـت                         (تغيير حجم رخ نمـي   ؟         كدام است  

      است.)

1( 5
6   2 (12

11   3 (121
120   4( 11

10   

اتمحل انجام محاسب  
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    ؟       نيستند      درست                     نخستين عنصر ساخت بشر                       هاي زير در ارتباط با          از عبارت           كدام موارد  -    111

  رود. كار مي اي شكل در بدن انسان به غدة پروانهاز تصويربرداري  برايالف) 
  يكساني دارد. ة            ن ي ديد اندازاين عنصر با يوب) 
  است. دوره  اي هم جدول دوره 18با چهارمين عنصر گروه  پ)

  هاي ساختگي هيدروژن دارد. عمر بيشتري نسبت به ايزوتوپ ت) نيم
 )ب(و  )الف() 4  )ت(و  )پ() 3  (ب) و (پ) )2  (الف) و (ت) )1

    ؟    است        نادرست             از موارد زير           چه تعداد -    112
  يابد. ها كاهش مي عمر آن روژن، نيمهاي عنصر هيد الف) همواره با افزايش عدد جرمي در ايزوتوپ

  است.  3هاي آن برابر  طبيعي هيدروژن به تعداد الكترون ب) نسبت تعداد ذرات درون هستة پايدارترين راديوايزوتوپ

H2) در ايزوتوپ پ
1/از  كمترنسبت شمار نوترون به پروتون با وجود اينكه ، 1   شود. متالشي ميت زمان شبا گذ اما است 5

   .ذرات زيراتمي خنثي متفاوت هستندداراي  هيدروژنهاي  ) ايزوتوپت
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

      است؟        نادرست           كدام گزينه  -    113
  شود. ختم مي 116اي امروزي از عنصر هيدروژن شروع و به عنصر شمارة  جدول دوره )1
  باشند. مشابه هم مي وهگرخواص شيميايي عناصر موجود در يك  )2
  شود. مشابه تكرار مي طور با پيمايش هر دوره از چپ به راست خواص عنصرها به )3
  باشد.  مي اي دورهاز جدول  2 دورهو  14در گروه  6كربن با عدد اتمي  )4

    ؟      هستند      درست                      چه تعداد از موارد زير  -    114
  است كه ايزوتوپ پايدارتر تعداد نوترون بيشتري دارد.  طبيعيداراي دو ايزوتوپ  اي رهجدول دواول  ستوندومين عنصر  - 
  هاي پايدار عنصر هيدروژن و منيزيم برابر است. شمار ايزوتوپ - 

  است. U235به دليل فراواني زياد، ترين ايزوتوپ اورانيوم  شناخته شده - 
  گويند. پ ميهاي ناپايدار و پرتوزاي يك عنصر را راديوايزوتو ايزوتوپ - 
 3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

    ؟           درست هستند       و زمين       مشتري      هاي                                 ارتباط با هشت عنصر فراوان سياره    در             از موارد زير           چه تعداد -    115
   .اند جدول تناوبي 16هاي زمين و مشتري هر دو از گروه  الف) عنصرهاي مشترك در بين سياره

  .دوره است جدول هم 16صر گروه سومين عنترين عنصر موجود در سيارة زمين با  ب) فراوان
  قرار دارد.اي  دورهترين گاز نجيب سيارة مشتري در دورة اول جدول  پ) فراوان

  هاي مشتري و زمين يكسان است. ت) نوع و ميزان فراواني عنصرها در سياره
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( شيميهاي  گويي به سؤال     ً                 لطفا  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 ازهدف آزمون قبل10چند از 

 

  دقيقه 20  )  1( شيمي
  

  گاه الفباي هستيكيهان زاد
تا پايان شمارش  1فصل 
  ها ها از روي جرم آن ذره

   19تا  1هاي  صفحه

 سؤال) 30 -پيمانه  2( 1 شيميكتاب آبي200تا171هايسؤالهاي آزمون بعد: برنامة تمرين
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    ؟    دهد                       ست به چپ درست نشان مي           ترتيب از را                                                        با توجه به جدول زير، كدام گزينه موارد الف، ب و پ را به -    116
  جرم اتمي  عدد جرمي  عنصر

As  592/74  الف  

C  12  ب  

B   10  پ  
  
1 (/ amu amu− −10 08 12 74   2 (amu / amu /− −10 12 032 74 92   
3 (/ amu / amu− −10 08 12 03 74   4 (amu amu /− −10 12 74 92  

    ؟    است        نادرست   ها                                    از مطالب زير در مورد راديوايزوتوپ          چه تعداد -    117

nنسبت  ،با افزايش بار مثبت هسته - 
p

  افزايش خواهد يافت.       ًاحتماال  كاهش و پايداري هسته 

  .دهند ها افزايش مي ار آن را در مخلوط ايزوتوپراواني بسيار كم، مقديك راديوايزوتوپ با ف يساز در غني - 
   هنوز خاصيت پرتوزايي دارد و خطرناك است.دهاي راكتورهاي اتمي نپسما - 
  قرار دارد.  اي دوره جدول 18ترين هسته ناپايدار در گروه  سنگين - 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

F)  ؟     نيست      درست           كدام گزينه  -    118 ,Ca : g.mol )−= = 119 40    
  هاي يك ماده را بشمارد. هيچ دستگاهي وجود ندارد كه بتواند تعداد اتمامروزه ) 1

Alل از ويك م) 2 S2 /حاوي  3 × 243 01   است. اتم 10
1/دست آوردن  براي به) 3 0/        ً به حدودا   CaF2گرم از تركيب  3   نياز است.  Fمول  033
 دهندة تعداد ذرات يك ماده در يك گرم از آن ماده است.  عدد آووگادرو نشان) 4

Ga70                   مطلب دربارة دو ذرة      كدام  -    119
S  و   31 −32 2

    ؟    است      درست  16
  است. 25ين دو ذره برابر ها ب اختالف شمار نوترون) 1
  است. (Ga)ها در اتم گاليم  ها و الكترون برابر شمار اختالف نوترون 2 سولفيدها در يون  شمار پروتون) 2
  ولفيد است. ها در يون س ها و نوترون ها، پروتون ها در اتم گاليم برابر با مجموع شمار الكترون ها و نوترون مجموع شمار پروتون) 3
 جدول قرار دارند.  16و  14هاي  ترتيب در گروه ) اين دو عنصر به4

              هاي گاز ايـن                                                                    در سه ظرف جداگانه وارد شده است. كدام مقايسه در مورد تعداد مولكول  F2  و   N2 ،  O2                       گرم از هر يك از گازهاي    2      مقدار  -    120

F)  ؟    است             سه ظرف درست ,O ,N :g.mol )−= = = 119 16 14    
  فلوئور <اكسيژن  <نيتروژن ) 1
  اكسيژن = نيتروژن = فلوئور) 2
  فلوئور >اكسيژن  >نيتروژن ) 3
 فلوئور اكسيژن = >روژن نيت) 4
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      است؟             جدول تناوبي                                                  يك از عناصر زير متعلق به دورة سوم و گروه چهاردهم       كدام -    121

1 (Mg12  2 (Si14  3 (Ca20  4 (Ge32  

      است؟         نادرست        هاي زير                   كدام يك از عبارت -    122

  شود.  حاصل مي تر  عناصر سنگين تر  از عناصر سبك ،اي هاي هسته در اثر واكنش ،ها درون ستاره )1

  زمين داراست.  ةعنصر اكسيژن، دومين فراواني را در بين عناصر سازنده كر )2

  هاي گازي به نام سحابي را ايجاد كردند.  و مجموعه نديدروژن و هليم توليد شده متراكم شدبا گذشت زمان و افزايش دما گازهاي ه )3

 هاي زير اتمي مانند الكترون، نوترون و پروتون، عنصرهاي هيدروژن و هليم پا به عرصه جهان گذاشتند.  پس از مهبانگ و تشكيل ذره )4

A           عنصر متفاوت          ذره از سه    سه  -    123 +40 2
20  ، B −32 2

C+39 و  16
                                 ، در كدام مورد زير شباهت دارند؟ 19

  ها ها و نوترون مجموع شمار پروتون) 2    ها  شمار نوترون) 1

  ها  ها و پروتون مجموع شمار الكترون) 4    ها شمار الكترون) 3

 كسان هستند؟هاي يك عنصر در چه تعداد از موارد ذكر شده ي ايزوتوپ - 124

  »عمر پذيري، شمار پروتون، پايداري، درصد فراواني، نيم ، واكنشچگالي«

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

  كدام مورد زير درست است؟  U92در مورد -    125

 وجود دارد.  U235اتم 70اتم اورانيم در حدود  1000در يك نمونه طبيعي از عنصر اورانيم به ازاي هر  )1

  باشد.  ترين نافلز پرتوزاي كشف شده توسط بشر مي شناخته شده )2

  شود. اي ساخته مي در طبيعت وجود ندارد و به طور مصنوعي در واكنشگاه (راكتور) هسته) 3

  سازي انجام شود. باشد، لذا بايد غني ر نمونه طبيعي پايين مياي كاربرد دارد د جايي كه درصد فراواني ايزوتوپي از آن كه به عنوان سوخت راكتور هسته از آن) 4

پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.-)آشنا(آزمون  
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              هـاي تجزيـه                        برابر با جرم هسـته   X       از عنصر         مانده          هاي باقي               ساعت جرم هسته    16                       ساعت باشد و پس از گذشت    X ،  2                     اگر نيم عمر عنصر فرضي -    126

        است.)   Y                            برابر جرم اولية هر هستة عنصر     X ،  192                                     چند ساعت است؟ (جرم اولية هر هستة عنصرY                       باشد، نيم عمر عنصر فرضي  Y        شدة عنصر

1 (8  2 (2  3 (4  4 (5/0     

,A                 سه ايزوتوپ پايدار  A          عنصر فرضي  -    127 A)53 ) و52 A54  دارد و جرم اتمي ميانگين آن                          / amu52         برابـر  A53                          است. اگر فراواني ايزوتـوپ 22

                                           توانند درصد فراواني دو ايزوتوپ ديگر باشند؟                                   درصد باشد، مقادير كدام گزينه مي    10

1( 86 -4  2( 85 -5  3( 83 -7  4 (84 -6  

CH)    متان  L50   هاي           تعداد اتم -    128 /        با چگالي  4( g.L−10             برابر است؟   NO           هاي چند گرم              با تعداد اتم   ،8

  (O , N , C , H : g.mol )−= = = = 116 14 12 1   

1( /93 75   2( /187 5   3( 281   4( 375  

 است؟ نادرستهاي زير  از عبارت چه تعداد - 129

  جدول خواص مشابه دارند. 52جدول و عنصر شمارة  32آ) عنصر شمارة 

  است.  42قرار دارد، برابر  14در دورة پنجم و گروه  قرار دارد با عنصري كه 16ب) تفاوت عدد اتمي عنصري كه در دورة دوم و گروه 

  است.  208نوترون دارد برابر  124پ) عدد جرمي عنصر دورة ششم و گروه شانزدهم كه 

Aتفاوت تعداد الكترون و نوترون برابر صفر باشد، در اين صورت  −Xت) اگر در يون Z= +2    است. 1

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

                          هاي سـفيد و سـياه رنـگ                    ترتيب با دايره                           است كه در شكل زير بايد به  amu27  و   amu24                            داراي دو ايزوتوپ با جرم اتمي  X         عنصر فرضي -    130

/  بر                                                 نشان داده شوند. اگر جرم اتمي ميانگين اين عنصر برا amu26                                                                         باشد، چند دايره در شكل زيـر بايـد سـياه رنـگ باشـد، تـا فراوانـي          7

                درستي نشان دهد؟          ها را به         ايزوتوپ

1( 16   

2( 19   

3( 22   

4( 27  
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