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

مي
عمو

  

  دقيقه 10  3 1 10 )1(فارسي و نگارش
  دقيقه 25  5 11 20 (طراحي + آشنا))1عربي زبان قرآن (

  قهدقي 10  8 31 10 )1دين و زندگي (
  دقيقه 15  9 41 10 )1(زبان انگليسي

صي
صا

اخت
  

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

  دقيقه 35  17 91 20 )1فيزيك (
  دقيقه 20  21 111 20 (طراحي + آشنا))1شيمي (

   
  

 
  طراحان 
  نام طراحان نام درس

  محمدعلي مرتضوي  -  آگيتا محمدزاده -  پور خان سپهر حسن -  نيلوفر اميني -  حميد اصفهاني  )1( فارسي و نگارش
  رضا يزدي -  محيا مومني سيده -  مجيد فاتحي -  خالد شكوري -  محمد داورپناهي  )1عربي زبان قرآن (

  شعيب مقدم   -  كبير مرتضي محسني -  بقا محمد رضايي -  عليرضا ذوالفقاري -  محمد آقاصالح  )1دين و زندگي (
  نژاد ساسان عزيزي -  علي عاشوري -  مهدي شيرافكن -  اله استيري رحمت  )1( زبان انگليسي

داوود بوالحسـني   - حميدرضا طالبيـان   - ن حاجيلو يحس-نيما سلطاني  - سجاد داوطلب -محمد پوراحمدي-اصغريعزيزاله علي-زادهفرشاد حسن-ميالد منصوري - شكيب رجبي   )1رياضي (
  مهرداد خاجي - علي ارجمند  - اي  مهديس حمزه - سدي اميرآبادي عباس ا - 

ليـدا   - بصير  مجيد ذوقيان - سپهر ساجدي خانيان -پور  سعيد فتحي - علوي  اميررضا رمضاني-علي طاهرخاني-علي وصالي محمود-فرآرين امامي-اميررضا بواناتي  )1شناسي ( زيست
  اكبري علي

  )1فيزيك (
 -زاده  محمدرضـا شـيرواني   -محمدرضا شريفي  -محمدجعفر مفتاح -مجتبي نكوئيان -مصطفي كياني-غالمرضا اكبري-هاشم زمانيان-حامد گودرزي-شهرام آموزگار

  محمد مقدم -پيمان  محمدعلي راست -زاده  عبداهللا فقه -زهره آقامحمدي 
  سروش عبادي - عباس مطبوعي  - سيدسحاب اعرابي  - پور  احمدرضا جشاني - واره رسول عابديني ز - امير حاتميان  - مرتضي نصيرزاده   )1شيمي (

  
 

  و ویراستاران مسئولین درس
  مسئولين درس گروه مستندسازي  ويراستار ان علمي مسئولين درس گروه آزمون  نام درس

  الناز معتمدي  -  حميد اصفهاني )1( فارسي و نگارش
  مهدي يعقوبيان  اله مقصودي نعمتـ  پور اسماعيل يونسـ  درويشعلي ابراهيميـ  فاطمه منصورخاكي  ميالد نقشي )1عربي زبان قرآن (

  محمدمهدي طباطبايي  احمد منصوريـ  سكينه گلشني  فاطمه فوقاني  )1دين و زندگي (
  سپيده جاللي  روش ـ پرهام نكوطلبان فاطمه نقدي ـ عقيل محمدي   نسترن راستگو )1( زبان انگليسي

  ارجمندي مجتبي خليل  محمدي ـ علي مرشد ـ سجاد محمدنژاد  مهرداد ملوندي ـ عاطفه خان  حسين حاجيلو  )1( رياضي
  مهسا سادات هاشمي  اميرحسين مرتضوياكبري ـ كيارش سادات رفيعي ـ  فرد ـ ليدا علي اميرحسين بهروزي  فرد اميرحسين بهروزي  )1شناسي ( زيست

  محمدرضا اصفهاني  بواني انزابي ـ محمدپارسا مساح امحمدي ـ بابك اسالمي ـ امير محموديزهره آق  كفش حميد زرين )1فيزيك (
  الهه شهبازي  نژاد ـ اميرحسين مرتضوي ـ اميررضا كتابچي فرد ـ ايمان حسين سيدعلي موسوي  علي علمداري  )1شيمي (

 
  

  

  گروه فني و تولید
 محيا اصغري  مدير گروه 

 عليرضا خورشيدي  مسئول دفترچه
 ليال عظيمي آرايي نگاري و صفحه حروف

  ياري چين: فاطمه عليمدير گروه: اميرحسين رضافر / مسئول دفترچه: آفرين ساجدي / حروف  گروه عمومي
  فريبا رئوفي: عمومي مسئول دفترچهمسئول دفترچه اختصاصي: آتنه اسفندياري / مقدم /مازيار شيروانيمدير گروه:  گروه مستندسازي

 چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم   حميد محمدي  چاپ ناظر
  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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 معنا شده است؟ نادرستهای زیر  چند تا از واژه -1

 «زانی اصل ـ عامل: والی ـ آیت: نشانه ـ رمه: گلّه ـ سودا: اندیشه ـ معاش: زیست ـ رفیع: بلند ـ مولع: بی هنگامه: غوغا ـ محال: بی»

 ( چهار تا4 ( سه تا 3 ( دو تا 2 ( یکی1

 امالیی دارد؟  نادرستیای  در کدام بیت واژه -2

 اطراف بوستان نبود مشهد لقاست  اطراف بوستانه در چشم من خداست ب( 1

 باستساشی فرّه مفروش شاخ و بید ب   سحاب ییاسقّه ملبوس الله ژاله ب( 2

 شاه رضا که مقتدر ملکت قضاست   فرمانده قدر ملک الملک دادگر( 3

 باده که امروز دور ماستساقی بیار   بگذشت دور جم هله زان جام خسروی( 4

 از چه کسانی است؟  ترتیب بهابیات زیر  -3

 به علی شناختم من به خدا قسم خدا را گر خداشناسی همه در رخ علی بین الف( دل ا

 که حقّ صحبت مهر و وفا نگه دارد  و زر و دل و جانم فدای آن یاری ب( سر 

 حافظ  ( رهی معیّری ـ4 سعدی  ( رهی معیّری ـ3 حافظ  ( شهریار ـ2 شهریار ـ سعدی (1

  (ابیات متوالیاً از یک غزل است.)شود؟  در کدام بیت حذف فعل دیده می -4

 همچو چشم تو در خمار لبت   ایم دژم ها شد که مانده سال( 1

 نیست یک لعل بر عیار لبت   در همه کارگاه کان بدخش( 2

 یک شبی چون خطت کنار لبت   سر تو که گر فروگیرمه ب( 3

 گرد آن لعل آبدار لبت   سازم ای همچو خطّ تو حلقه( 4

 ؟ شود نمیکدام ساختار گروه اسمی در ابیات زیر دیده  -5

 جان عرضه دار بداندرد دلم بشنو  ةقصّ  جانان عرضه داره ای صبا لطفی بکن حالم ب»

 درمان عرضه داره تا شفا حاصل شود دردم ب  درمان من دیدار اوست دردمند عشقم و

 بود فرصت بگو ور باشد امکان عرضه دار گر  ین احوال منا از امکان ندارد بعدخامشی 

 «همچو یعقوبم مقیم بیت احزان عرضه دار  دانی که من حسن می  در فراق یار یوسف

 الیه  الیه + مضافٌ ( هسته + مضاف2ٌ  الیه + صفت بیانی ( هسته + مضاف1ٌ

 الیه الیه + مضافٌ الیه + مضافٌ + مضافٌ( هسته 4 ( صفت اشاره + هسته + صفت بیانی 3

 

 (1)فارسی 

ستایش، ادبیات تعلیمی، 

ادبیات پایداری، ادبیات غنایی 

 )مهر و وفا(

 01 تا 01های  صفحه

 

 دقیقه 11
 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنویسید: 10گذاری چند از  ، هدففارسیهای درس گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

 بدهید؟توانید پاسخ صحیح سؤال به چند سؤال می 10از هر 
 بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟هدف

 برای آزمون امروز 10گذاری چند از هدف آزمون قبل 10چند از 
  

 

 سؤال( 151کتاب جامع فارسی دهم ) 333تا  173سؤاالت  های آزمون بعد: برنامة تمرین
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  4: ةصفح دهم عمومی 9011 آذر 91آزمون  - (3)پروژة 

 در انتهای بیت کدام گزینه متفاوت است؟ « ش»نقش ضمیر  -6

 رسد سیب درخت قامتش جز به نظر نمی  ج است و بسدهد به کس باغ تفرّ میوه نمی( 1

 عجب ار بازنیاید به تن مرده روانش  خاک لحد را که تو ناگه به سر آیی ةخفت( 2

 نتوان باز گرفتن به همه شهر عنانش  توسن ةشد مثل کرّ در  چون دل از دست به( 3

 هیچ دوا نیاورد باز به استقامتش  کنم کان که مریض عشق شد داروی دل نمی( 4

 نسبت داده شده است؟درستی به بیت  به  در کدام گزینه هر دو آرایه -7

 آمیزی تشبیه ـ حس چنان اسیر گرفتی که باز تیهو را  مرا که عزلت عنقا گرفتمی همه عمر( 1

 ایهام ـ کنایه سخن بگفتی و قیمت برفت لؤلؤ را  لبت بدیدم و لعلم بیوفتاد از چشم( 2

 جناس ـ تلمیح که بخت راست فضیلت نه زور بازو را  به رنج بردن بیهوده گنج نتوان برد( 3

 نظیر مبالغه ـ مراعات که احتمال کند خوی زشت نیکو را  به عشق روی نکو دل کسی دهد سعدی( 4

 توان یافت؟ ها را می در هر یک از ابیات زیر، کدام آرایه ترتیب به -8

 تیر هالک ظاهر من در کمان توست  ای کآب زندگانی من در دهان توستالف( 

 ایم که در بوستان توست زین به ندیده   دار میوهایم درختان  بسیار دیدهب( 

 با ما کنی و گر نکنی حکم از آن توست  چشم ارادتی ةگر یک نظر به گوشج( 

 ای دوست همچنان دل من مهربان توست   با من هزار نوبت اگر دشمنی کنید( 

 نظیر ـ تلمیح  ( جناس ـ استعاره ـ مراعات2  ( تلمیح ـ ایهام ـ تضاد ـ مجاز 1

 تعلیل ـ تشبیه ـ استعاره ـ کنایه  ( حسن4  ( مجاز ـ مبالغه ـ تکرار ـ تشخیص3

  آورد؟ را به یاد می« یوم لک و یوم علیکر یومان هالدّ»کدام بیت مستقیماً عبارت  -9

 اند و به سور به مصیبت رسیده   ز تو دشمن و دوستا ( روزگاری و1

 این آفتاب و ماه کتانمماهم و    ( شمسم و ذراتم این ثوابت و سیار2

 که سر زد از افق چرخ عشق کوکب ما وز کوکب و دور و مدار چرخ نبود هن( 3

 ها بسیار دارد چرخ بازیگر از این بازیچه که گه عزّت دهد گه خوار دارد  اینروزگار است ( 4

 دارد؟ کمتریکدام بیت با سایر ابیات قرابت معنایی  -11

 کس که نه قاری و نه تالی است مخفی است از آن  دوست کتابی است ولیکن خطّه عالم ب( 1

 صد هزاران جامه پوشید هر زمان پیداست کیست  که او نیست پنهان پیش چشم اهل بینش آن( 2

 کجا ماند با نور که بستیزده ظلمت ب  که یقین آمد، شک را چه محل باشدیی جا( 3

 بینم از تو در هر ورقی نام و نشان می   دارم دفتر حسن بتان را بنظر می( 4
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  5: ةصفح دهم عمومی 9011 آذر 91آزمون  - (3)پروژة 

  

 

 

 

 

 

  (11 - 11) :من أو إلي العربيّةاألصحّ و األدقّ في الجواب للتّرجمة عيِّن 

 :«!الحديث بذلك العملِ على جميعاً سَنتعاوَنُ و حسنٌ اإلقتراح هذا :الطالبات هؤالء قالتْ» -11
 !کرد میخواه مشارکت ثیحد آن به عمل در یهمگ و است یخوب شنهادیپ ن،یا: گفتند آموزان دانش نیا (1
 !کرد میخواه مشارکت کار نیا انجام در یهمگ و است خوب شنهادیپ نیا هستند؛ آموز دانش نهایا :گفت (2
 !کرد میخواه مشارکت ثیحد نیا به عمل در ما یهمگ و است خوب شنهادیپ نیا :گفتند آموزان دانش نیا (3
 !کرد میخواه مشارکت ثیحد آن به عمل در همه و است خوب شنهادیپ نیا: گفتند آموزان دانش نیا (4

 «:ثَمراتها! أشجارُها نَضِرَةً و أخرَجَتْ تلكَ األرضِ حتّي صارتْ زِلُ مُنهَمِرةً عليتَنْ األَمطارُ کانَتْ» -12
 آمدند!هایش دربارید تا درختان آن پربار گشتند و میوههای ریزان بر آن سرزمین ( باران1
 آوردند!را در انهایشبارید تا درختانش تر و تازه شدند و میوهبر آن زمین، ریزان میها ( باران2
 آوردند!خود را در درختان آن تر و تازه شدند و میوة بارید تاها بر آن زمین، نم نم می( باران3
 آوردند!های خود را دربارید تا درختانش تازه شوند و میوه( بر آن زمین، باران ریزانی 4

 «: !تَحدثُ هذه الظاهرة عشر مرّات في السنة تتساقطُ األسماک عَلَي األرضِ و ،في األيّام المُمطِرة» -13

 سال اتفاق افتاد! در این پدیده ده بار افتند و پی می ها پی در ماهی روزهای بارانی، در (1
 افتد! می سال اتفاق در این پدیده ده بار افتند و پی می ها پی در ماهی ،روز بارانی در (2
 !در سال اتفاق افتاد برای دهمین باراین پدیده  زمین افتادند و پی بر ها پی در روزهای بارانی، ماهی در (3
 افتد! سال اتفاق می در این پدیده ده بار افتند و زمین می پی بر ها پی در ماهی ،روزهای بارانی در (4

 عَيّن الصّحيح: -14

ها در امتحانات موفق آموزان آن مدرسه هشتاد و هفت نفر از دانش :!االمتحانات تالمیذ تلک المدارس أَصبَحوا فائزینَ في المِئة مِن سَبعةٌ و ثمانونَ فِي( 1

 شدند!

 برسم! خانهشوم تا به سوار اتوبوس می اروزه ةساعت هشت و چهل دقیقه هم :!البیتِ أصلَ إلي الساعة التاسعة إلّا ثُلثاً حَتّي کُلّ یوم أرکبُ الحافِلة في( 2

 م!ابرها در آسمان گشتبه زبان عربی در مورد  هایی به همراه دوستم به دنبال جمله: !السَّماء حَولَ الغُیوم في جُمَلٍ بِاللّغةِ العربیّةِ صدیقي عَن مع بُحِثْتُ( 3

 کنم!شهرمان ترجمه می کمک فرهنگ لغتی در کتابخانة را با: این کتاب مفید !مَکتبةِ مَدینتنا في ترجمتُ هذا الکتاب المفید مُستَعیناً بمُعجمٍ (4

 :صحيحال عيِّن -15

 !ستنی بایز بهار فصل در عتشیطب و کردستان :!الربیع الفصل في طبیعتها و کوردستان أَجمَلَ ما (1

 !آورد دیپد آن در را ماه یکس چه پس کن نگاه شب به :!القمر فیه أَوجد فَمن اللَّیلِ إلَى أنظُرُ (2

 !کرد یخالرا  نیماش پس آورد نییپا را کاالها کارگر :!السَّیّارةُ فَفرغتْ البَضائع العامِلُ أنزل (3

 !است مادرتاناو  رایز د؛یکن ینگهدار نیزم از :!أُمُّکُم فَإنَّها حافِظوا علي األرض (4

 :«!کرد همراهان را بازرسی می س در سالن فرودگاه بلیت و گذرنامةپلی» -16
 بطاقة و جواز المرافقین!الفي قاعة المطارات کان یفتّش الشرطة ( 1

 و جواز المرافقین!بطاقة الفي قاعة المطار یفتّش الشرطي ( 2

 و جواز المرافقین في قاعة المطار!بطاقة ال شتِّفَیُ رطيُّکان الشُّ( 3

 و جواز المرافقین في قاعة األمطار!بطاقة ال شتِّفَیُ رطيُّکان الشُّ( 4

 

 

 

 دقیقه 52 (1، زبان قرآن )عربی

 ذاکَ هوَ اهللُ، 

 المواعِظُ العَدديَّةُ مِن رَسولِ اهللِ،

 مطَرُ السَّمَك

 (1متن درس + اشکالُ األفعالِ )

 82تا  0های  صفحه
 

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنویسید: 10گذاری چند از  ، هدفعربیهای درس گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانید پاسخ صحیح بدهید؟سؤال به چند سؤال می 10از هر 
 بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟هدف

 برای آزمون امروز 10 گذاری چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
  

 

 سؤال( 114کتاب جامع عربی دهم ) 254تا  141سؤاالت  های آزمون بعد: برنامة تمرین
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   الکلمات( وضيحت : )فيالخطأعيِّن  -17

 م: یَدلُّ علي مناظر و مشاهد نراها عند النّوم!حِلْالْ( 2 و قبله فصل الرّبیع!  اإلیرانیّةفصول السَّنة  الصّیف: الفصل الثاني مِن (1

 «!اَلشَّرَرات»النّارِ و جمعها  اَلشَّرَرَة: قِطعةٌ مِنَ( 4 األُسبوع و بعده یوم الخمیس!   األربعاء: الیوم الخامس منیوم  (3

 :  الکلماتعَن  الخطأعَيّن  -18

 الظاهر ←( امفرده)الطبیعیّة حوالینا!  الظواهِـرنَحنُ نُشاهِـدُ ( 1

 أَقدام ←)جمع(  !قَدَماًیَقدِرُ علَي سَماعِ صَوتِ الـسّاعةِ مِن مسافةِ أربعینَ  الـکلبُ( 2

 السحاب ←( الـمُترادف)! وداءَ عَظیمةً و رعداً و برقاًسَ غَیمةًیُالحِظُ النّاسُ ( 3

 أقَـلّ ←( الـمُتضاد)! أکثـَرَالـغُرابُ یَعیشُ ثالثینَ سنةً أو ( 4

 :العدد في الخطأ عيِّن -19

 !السابعة الغرفة من کتب أربعة إشتریتُ (2 !لیال ثماني و أیام سبعة المسابقة في کنتُ (1

 !أمتار تسعة الکهرباء أعمدة طول (4 !الفندق هذا في غُرف تاسعة هناك (3

 من باب تفعّل؟ فعل ما جاءفي أيّ عبارة  -21

 !مجتهدٌ ذی: هذا التّلمیتکلَّمونبدأ المعلّمون ( 2 سوف تُعلّمک األیّام: قیمة کل امرئٍ ما کان یحسنه! (1

 !الطُلّاب تَجمّعوا حول معلّمهم في الصّف (4 !تواضعوا لمن تتعلّمونَ منه( قال جدّي لنا: 3

 

    «بعدَ مَوتي فاغفِرْ ذُنوبَه! يولدٌ يَستَغفِرُ ل يربَّنا ل»في الترجمة: حيح ن الصّيّع -21

 ما فرزندم را پس از مرگم بیامرز و گناهانش را ببخش!پروردگار ( 1

 آمرزد پس گناهان او را ببخش! پروردگارا فرزندی دارم که مرا بعد از مرگ می( 2

 خواهد پس گناهانش را ببخش! پروردگارا فرزندی دارم که پس از مرگم برایم آمرزش می( 3

 بخشد! خواهد و گناهان من را می میپروردگارا برای من فرزندم است که پس از مرگم آمرزش ( 4

   : حيحالصّ  عيِّن -22

 های همیشگی علم هستند! دانشمندان مسلمان چشمه :إنّ العلماءَ المُسلمینَ کانوا یَنابیعَ العلمِ للجَمیع!( 1

 دومین نفر برنده شد! ،حفظ قرآن مسابقةکننده در  آموز شرکت از میان شش دانش !:فاز تلمیذان إثنان من بین ستّة طلّاب في مسابقة حفظ القرآن( 2

مان برگزار خواهد شد  برای حضور در جشن بزرگی که سه روز دیگر در مدرسه :!دُعیت للحضور في حفلة عظیمة ستنعقد في مدرستنا بعد ثالثة أیّام( 3

 دعوت شدم!

آموز در ساعت هشت صبح منتظر دیدن یکی از دوستان خود  نشهفت دا :!کان تسعة طالب ینتظرون في الساعة الثامنه صباحاً زیارة أحد أصدقائي( 4

 بودند! 

 باألرقام:                            الساعةِ في کِتابةِ حيحَعَيِّنِ الصّ -23

 41::1 «:ربعاًاَلحادیةَ عَشْرةَ إلّا »( 2   12:41:  «اَلثانیةَ عَشْرةَ إلّا رُبْعاً»( 1

      9: :3«: النصف اَلسّابعة و»( 4       5:11«: الرّبع اَلسّادِسةُ و»( 3

 آشناسؤاالت  –( 1عربی، زبان قرآن )
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  مِنَ األعْدادِ التَّرْتيبيّة:                        لَيْسَعيّن ما  -24

  / الحادي عَشَرَالعاشر( 2  / الثّاني عَشَرَاألوّل( 1

   عَشَرَ / أحَدَواحِد( 4  / العاشرالثّاني( 3

  :  عيِّن الصّحيح في تعيين اوزان الکلمتَين اللّتَين اُشير اليهما بخطّ -25

 «عند مواجهة المشاکل! االنتصارطريق  علّمناتُلنا مدرِّسة »

 افتعال -تفعِّل( 4 انفعال -تفعِّل( 3 افتعال -تفعُّل( 2 انفعال -تفعُّل( 1

 :(03 -61) بما يناسب النص  إقرأ النصّ التالي بدقّة ثمّ أجب عن األسئلة ■

متر( أو أقلّ و  سم )سانتي 1بطول  صغيرةً کونُاألسماک تَ في المياه المالحة في البحار. بعضُ تعيش اآلخرُها و بعضُ األنهارِ في ماءِ تعيشها بعضُ األسماکُ»

لها ت يسَلَ ياألنواع األخر و بعضُ ظامٌلها عِ األسماکِ أنواعِ نّاً کما الحوت. أغلبُطُ 11 يها إلمتراً و وزنُ 11 يها إلطولُ صلُقد يَ و طويلةٌ کبيرةٌ ها اآلخرُبعضُ

الّتي  واناتِيَمن الحَ ياألنواع األخر باألسماک. بعضُ يُسَمّونهاالنّاس  أغلبُ ، ولکنّعتبرونها أسماکا حقيقيّةًالعلماء ال يَ . بعضُضروفيّةٌبل هي غُ حقيقيّةٌ عظامٌ

 «!عظامٍ يها علَحوي جسمُاألسماک و ال يَ يستِکذلك باألسماک ولکنّها لَ تُسَمَّي نجمة البحرِ مثلُ في البحرِ تعيشُ

  :علي حسب النصّ عيِّن الصّحيح -26

 الحوت أکبر الحیوانات في الدّنیا!( 2 سم! :/1یوجد سمک یکون طوله ( 1

 یعتبر کلّ العلماء کلّ األسماك من الحیوانات الفقریّة!( 4 األسماك الّتي تعیش في األنهار صغیرة!( 3

  من األسماک؟ ليستلماذا نجمة البحر  -27

 لفقدان العظام في جسمها!( 2  الفلس في جلدها!لفقدان ( 1

 یعتبرونها من األسماك! ألنّ العلماء ال( 4  لوجود الغضروف في بدنها!( 3

  !«ةًمالح ليست …مياه »علي حسب النّصّ:  -28

 الحوت( 4       األنهار( 3      األسماك( 2          البِحار( 1

  :النّصّ يف «أغلب»عيّن الصّحيح حول  -29

 )اول شخص مفرد( وَحْدَهُللمتکلّم  ،فعل( 2                  «أفعل»علي وزن  ،مذکّر ،إسم( 1

 إلیه  مضاف ،مفرد مذکّر ،إسم( 4                      للمفرد المذکّر ،فعل( 3

  «:ال يعتبرون»عيّن الصّحيح حول المصدر و الضمير المناسب لـِ  -31

       أنتُمتَعبیر/ ( 4       أنتُمإعتِبار/ ( 3      تَعبیر/ هُم( 2    إعتِبار/ هُم( 1
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 تک موجودات این جهان هدفی وجود دارد و این موضوع مؤیّد کدام عبارت قرآنی است؟ چرا در پس خلقت تک -31

 «مینَالعالَ بَّرَ هِلّلِ»ـ  .کند حکیم است و کار بیهوده نمی خداییها  زیرا خالق آن (1

 «إِلّا بِالحَقِّما خَلَقناهُما »ـ  .کند حکیم است و کار بیهوده نمی ها خدایی زیرا خالق آن (2

 «ما خَلَقناهُما إِلّا بِالحَقِّ»ـ  .علیم است و جهان را براساس آن آفریده است ها خدایی زیرا خالق آن (3

 «لِلّهِ رَبَّ العالَمینَ» ـ .علیم است و جهان را براساس آن آفریده است خداییها  زیرا خالق آن( 4
دیدگاه منکران معاد در  «ونَيَظُنّ إِلَّا هُمْ إِنْ عِلْمٍ مِنْ لِكَبِذ لَهُمْ وَمَاهْرُ وَمَا يُهْلِکُنَا إِلَّا الدَّ وَ نَحييقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ  وَ»از کدام قسمت از آیة شریفة  -32

 آید؟ دست می مورد تداوم نسل به

 «ونَیَظُنّ إِلَّا هُمْ إِنْ»( 4 «هْرُمَا یُهْلِکُنَا إِلَّا الدَّ وَ» (3 «وَ نَحیينَمُوتُ » (2 «مَا هِيَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا» (1

 ای دارد؟ چه وظیفهشده است و ها سبب نهادینه شدن کدام سرمایه در وجود انسان  از بدی ها و بیزاری او عالقة انسان به خوبی -33

 های زودگذر منع کردن از خوشی ـ «لَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ وَ» (2 های زودگذر ـ منع کردن از خوشی «تَقْوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ» (1

 طلبی داشتن از راحتباز ـ «لَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ وَ»( 4 طلبی داشتن از راحتـ باز «تَقْوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ» (3

توان با کدام  را می معادوسط منکران ت نت الهی دارد و فراموش کردن آفرینش نخستیریشه در کدام صف ،پس از صد سال عزیر نبی )ع(فاسد نشدن غذای  -34

 ؟یک در ارتباط دانست

 نشناختن قدرت خداعلیم ـ ( 4 علیم ـ پی نبردن به علم خدا (3 قدیر ـ پی نبردن به علم خدا (2 قدیر ـ نشناختن قدرت خدا (1

 ؟ی باید فریاد برآورداند و در این صورت، بر چه کسکن میآیات سورة مبارکة مطفّفین، تنها چه کسی روز جزا را انکار مطابق  -35

 مکذّبین -متجاوز و گـناهکار  (2 مغروران -اصرار کننده بر گناهان کبیره  (1

 مکذّبین -گناهان کبیره اصرار کننده بر ( 4  مغروران –متجاوز و گـناهکار  (3
 ؟کدام عبارت قرآنی بیانگر گمان نادرست کافران استاست و شده و عمل صالح متجلی  معاد، ایمان به خدادر کدام گزینه نتیجة  -36

 «لَعِبٌ ما هذِهِ الحَیاةُ الدُّنیا إِلّا لَهوٌ وَ» ـ «لَا هُمْ یَحْزَنُونَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ» (2 «مَا هِيَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا»ـ  «الدّارَ اآلخِرَةَ لَهِيَ الحَیَوانُإنَّ » (1

 «لَعِبٌ لَهوٌ وَما هذِهِ الحَیاةُ الدُّنیا إِلّا »ـ  «الدّارَ اآلخِرَةَ لَهِيَ الحَیَوانُإنَّ »( 4 «مَا هِيَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا»ـ  «لَا هُمْ یَحْزَنُونَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ» (3

 ؟«توانیم خوب و بد و صحیح و غلط را از هم تشخیص دهیم به واسطة این نعمت می»در مورد کدام توانمندی انسان، این تعبیر صحیح است که  -37

 در اندیشة جبران برآمدن (2  قدرت تعقل و اندیشه (1

 در خود و جهان یافتن خدا با اندیشیدن( 4 ها ها و بیزاری از بدی اندیشیدن به نیکی (3
 شود؟در سورة مبارکة قیامت، پس از اشاره به خلق مجدد سرانگشتان بشر، به کدام موضوع پرداخته می -38

 های دنیا مست و مغرور بودن به نعمت( 2 ( هشدار به کسانی که سعی در انکار روز قیامت دارند.    1

 از قیامت بدون وجود ترس( استمرار در معاصی 4       خلقتی دانایی خداوند به هر( 3

 توانستیم آن را بپذیریم؟ کنندگان ما در بحث معاد، پیامبران بودند، آیا این موضوع قابلیت پذیرش داشت و چگونه می اگر تنها آگاه -39

 .شودیم رفتهیپذ ی، وجود آخرتدفع خطر احتمال دةبر قاع هیبا تک خیر،( 1

 .اثبات ضرورت رخ دادن معاد بر آن مقدم است ، چونریخ( 2

 .شودیم رفتهیپذ ی، وجود آخرتدفع خطر احتمال دةبر قاع هیبا تک ،بله( 3

 .اثبات ضرورت رخ دادن معاد بر آن مقدم است ( بله، چون4

 ؟ما خواهد بود یراهنماقرآنی زیر کدام عبارت ، میکن دایدست پ« خدا یبرا یزندگ»به مفهوم  میبخواه ،سراسر نور قرآن اتیبه آ قیعم یاگر با نگاه -41

 «الدُّنیا ثَوابَ یُریدُ کانَ مَن( »2  «    العالَمینَ رَب ّ لِلّهِ( »1

 «لَه یَ الحَیوانُ ةَإنَّ الدّارَ اآلخِرَ( »4  «   اآلخِر  الیَوم  وَ ب اهلل  آمَنَ مَن( »3

 
 

 

  

 (1و زندگی ) دین

 تفکر و اندیشه

ای  هدف زندگی، پر پرواز، پنجره

 به روشنایی، آیندة روشن 

 01تا  00های  صفحه

 دقیقه 11
 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف

 خود را بنویسید: 10گذاری چند از  ، هدفدین و زندگیهای درس گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
 توانید پاسخ صحیح بدهید؟سؤال به چند سؤال می 10از هر 

 بوده است؟ 10آزمون قبل چند از عملکرد شما در 
 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟هدف

 برای آزمون امروز 10گذاری چند از هدف آزمون قبل 10چند از 
  

 

 سؤال( 113کتاب جامع دین و زندگی دهم ) 433تا  251سؤاالت  های آزمون بعد: برنامة تمرین
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 قهیدق 12

Saving Nature 

Wonders of 

Creation 

 Reading تا ابتدای

 49تا  00های 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 are you going to do during summer holidays?  

B: I don’t know yet. Maybe, I … Shiraz to visit my relatives.  
1) will go to the   2) am going to go to  
3) will go to     4) am going to go to the  

42- I am going to send my friend … SMS to tell him why I didn’t go to school yesterday. 
1) two 2) some 3) a 4) an 

43- I have come to … my tickets – I reserved them by phone yesterday in the name of Brown.  
1) divide    2) carry   3) save 4) collect   

44- Women spend a(n) … of five hours a day watching TV while their husbands are out at work. 
1) period 2) pattern 3) average 4) example 

45- I think you have to be very careful about what you say, … if there are children listening. 
1) really 2) especially 3) orally 4) hopefully 

46- Our geography teacher told us that the two African countries are very much … in size and 
population. 

1) alike 2) safe 3) boring 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. 

Lions rival tigers for the title of the biggest cat. In fact, lions and tigers are so similar in their physical 
features that without their distinctively colored fur, soft hair that covers the bodies of some animals, 
even scientists have trouble telling them apart. Male lions weigh between 150 and 250 kg and stand 
about 123 cm tall at the shoulder. They measure up to 250 cm in length, not including the tail, which 
measures an additional 90 to 105 cm. Female lions are smaller, weighing between 120 and 182 kg. They 
stand about 107 cm tall and measure less than 175 cm in length, with a slightly shorter tail. 

Adult lions have fur that varies in color from light brown to reddish brown. The fur of the tail is 
darker. Only male lions grow a mane, the long hair around the shoulders, which grows darker and 
fuller as the animal ages. Cubs are born with thickly spotted fur, which helps them hide from 
dangerous animals. The spots gradually lose color as the cubs grow up, sometimes remaining on the 
legs and belly until the lion grows fully. 

47- What does paragraph 1 mainly discuss?   
1) Physical features of lions  
2) Difference in length between lions   
3) Why male and female lions are different 
4) What makes scientists interested in lions 

48- What does the word “them” in paragraph 1 refer to?   
1) lions and tigers 2) scientists    3) bodies  4) animals 

49- It can be understood from the passage that lions and tigers … .  
1) are each other’s enemies   2) are very similar in form   
3) are mentioned together in all scientific reports   4) are the biggest animals in some parts of the world   

50- According to the passage, it is normally impossible to find … .  
1) a lion with a one-meter-long tail   
2) a lion that is less than 123 cm tall at the shoulder   
3) a female lion smaller in size than a male one   
4) a female lion that is less than 100 kg   

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
خود را بنویسید:  10گذاری چند از هدف، زبان انگلیسیهای درس گویی به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانید پاسخ صحیح بدهید؟سؤال به چند سؤال می 10از هر 
 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟هدف بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

 

 برای آزمون امروز 10گذاری چند از هدف آزمون قبل 10چند از 

  

 

 (1)زبان انگلیسی 

 سؤال( 223کتاب جامع زبان انگلیسی دهم ) 463تا  241سؤاالت  های آزمون بعد: برنامة تمرین
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 10: ةصفح اختصاصي پاية دهم تجربي   ذرآ 19آزمون  –) 3پروژه (

(1) (2) (3)

,,, ...

  
  

 

  
 ؟كدام مجموعه متناهي است -   51

1 (A {x | x }= ∈ < < 10 10   2 (B {x Q | x }= ∈ ≤ ≤1 2  

3 (C {x | x }= ∈ > 101  4 (D {x Z | x }= ∈ ≤2 484  

Aاگر  -   52 (a ,b ]= − +1 2 ،B [ a, a b)= +2 Aو  2 B [ , ]= 4 6 ،گاه آن باشدA B ؟كدام است 

1 (( , )1 8   2 (( , )2 7   3 (( , ]2 6   4 ([ , ]1 8  

Aاگر  -   53 B A= ،؟است نادرستكدام گزينه باشد 

1 (A B′ ′⊆   2 (A B′ = ∅  3 (A B′− = ∅  4 (A B A′ ′ ′=  

54   - A  وB  دو زيرمجموعه از مجموعة مرجعU     هستند بـه طـوري كـهn(B )′ = 10 ،n(B A)− = 5 ،

n(A) = n(U)و  13 n(B)= 2، n(A  ؟كدام است ′(

1 (5  2 (6  3 (7  4 (8 

 ؟دوجود دار دايره 43چندم از الگوي زير، شمارة در شكل  -   55

1 (6  

2 (9  

3 (13  

4 (7 

aداريم  na وميمعاي با جملة در دنباله -   56 =1 nو  1 na a (n )+ = + +1 جملة هشـتم ايـن دنبالـه     1

 ؟كدام است

1 (36  2 (35  3 (32  4 (38 

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( رياضيهاي  ه سؤالگويي ب     ً                 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 ازهدفآزمون قبل 10چند از 

 

  دقيقه 30  )1رياضي (
  

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

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

  پايان ريشه و توان
   53تا  1هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات
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 11: ةصفح اختصاصي پاية دهم تجربي   ذرآ 19آزمون  –) 3پروژه (

 5تر از ميان اين  مجموع سه عدد بزرگ است. اگر 105جملة متوالي از يك دنبالة حسابي برابر  5مجموع  -   57

 ؟تر باشد بزرگترين اين اعداد كدام است برابر مجموع دو عدد كوچك 6جمله، 

1 (38  2 (39  3 (40  4 (41 

باشـد،   q افزايشـي  هشت واسطة هندسي درج شده است. اگر قدرنسبت اين دنبالة هندسي 12و  3بين  -   58

qحاصل 
q

+3
3

 ؟كدام است 1

1 (+3 314 22     2 (1   

3 (+3 34 2    4 (+3 34 2 2 

عدد چنان درج  2 ،عدد و بين جمالت چهارم و هفتم 5 ،بين جمالت اول و چهارمدر يك دنبالة هندسي،  -   59

 ؟. قدرنسبت دنبالة هندسي كدام استدهند غيرثابت دنبالة حسابيتشكيل عدد حاصل،  10 كه كنيم مي

1 (3 3
2     2 (3 1

2   

3 (3 1
3     4 (3 5

2  

 است، كدام است؟ 0150هاي آن  ي از زاويهو يك 5و  3االضالعي كه طول دو ضلع آن  مساحت متوازي -   60

1 (/7 5     2 (15   

3 (/7 5 3     4 (15 3  

ــث  -   61 ــم  ABCدر مثل Âداري = Ĉو  090 > ــر 060 . اگ
ˆˆsinB cosCT ˆ ˆsinC cosB

−=
+

2 3 3 3
3 2

ــدود   ، ــاه ح آنگ

 ؟كدام است Tتغييرات 

1 (T −< 1
5     2 (T− < <1 05   

3 (T− < <3 05     4 (T< < 30 5  

sinاگر  -   62 cos sinα α < α  وtan cotα + α < در كـدام ناحيـه مثلثـاتي     α، آنگاه انتهاي كمان باشد 0

 ؟قرار دارد

 ) چهارم4  ) سوم3  ) دوم2  ) اول1

  محل انجام محاسبات
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 12: ةصفح اختصاصي پاية دهم تجربي   ذرآ 19آزمون  –) 3پروژه (

xاگر  -   63 /< ≤0 015 56 Aو  25 cos x= − 22  ؟، آنگاه كدام رابطه همواره برقرار است4

1 (A− ≤ < − 12 2     2 (A− ≤ < − 11 2   

3 (A− ≤ ≤1 0     4 (A− ≤ ≤2 0  

 ؟كدام نامساوي برقرار است -   64

1 (sin sin sin <0 0 0120 220 320 0  2 (cos cos cos <0 0 0120 220 320 0   

3 (tan tan tan >0 0 0120 220 320 0   4 (tan
cot

>
0
0

1 1
1

  

cos در ناحية چهارم و xانتهاي كمان  اگر -   65 x = 3
sinباشد حاصل  5 x cosx

tan x cot x
+
+

 ؟كدام است 

1 (12
125   2 (− 12

125   3 (− 60
125   4 (60

125  

sin)حاصل  -   66 x tan x)(cot x cosx)
sin xcosx

+ +
+

2

 ؟برابر كدام است شدن، در صورت تعريف 1

1 (cos x+ 21  2 (cosx+1   3 (sin x+ 21   4 (sin x+1 

yاگر  -   67 tan= α3  وx
cos

=
α

1
 ؟برابر با كدام است x281، آنگاه حاصل 3

1 (y y+ 29  2 (y+ 381   3 (y+ 29  4 (y y− 29  

)عدد  -   68 )+2 1  ؟بين كدام دو عدد صحيح متوالي قرار دارد 5

 9و  8) 4  8و  7) 3  7و  6) 2  6و  5) 1

 ؟هاي زير درست استچه تعداد از عبارت -   69

sinالف)  sin< 30 047 47   

cosب)  cos<3 0 3 0110 110  

tanج)  tan<2 0 4 050 50   

 صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

−ساده شدة عبارت  -   70 + − +4 4300 4 2 300  ؟كدام است 8

1 (− +4 300 4     2 (−4 300 4  

3 (− +43 300 12    4 (−43 300 12  

  محل انجام محاسبات

 سؤال) 150 - پيمانه 15(1كتاب آبي رياضي570تا421هايسؤالهاي آزمون بعد: برنامة تمرين
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 13: ةصفح    دهم تجربي ةاختصاصي پاي  آذر 19آزمون  - )3(پروژة 

 

  

  
   ؟    كند          تكميل مي   ،       نادرستي                               كدام گزينه، عبارت زير را به -   71

  »…… تواند نمينقش دارد،  …… اي كه در ترشح ناحية دور از پيلور، هر ياختهمعده در  دغد ي ازدر ساختار يك«
 ه باشد. اسيد معده ـ در جذب مواد غذايي نقش داشت) 1

  اي حفاظتي را قليايي كند. موسين ـ الية ژله) 2
  . باشد  داشته قرار هغداين ترين بخش  عمقي در عامل داخلي ـ) 3
 باشد.  ها تر از هستة ساير ياخته اي بزرگ هستهپپسينوژن ـ واجد ) 4

   ؟    كند          تكميل مي   ،                              چند مورد عبارت زير را به درستي -   72

  »……گفت  توان نميوارشي، در ارتباط با تنظيم فرايندهاي گ«
  است.  النخاع مركز بلع در بصلبر عهدة  تنها الف) تنظيم ترشح بزاق

  شود. اي تنظيم مي ب) هر حركت ريزكنندة غذا، به وسيلة دستگاه عصبي خودمختار يا شبكة عصبي روده
  شود.  ميهايي به دستگاه عصبي خود مختار ارسال  ج) با فعاليت غدد بزاقي، از ناحية دهان پيام

  شود. مستقل از دستگاه عصبي خودمختار انجام مي هموارهد) تحرك و ترشح در رودة باريك 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

     ……                     و امكان مشاهدة آن در    ……                   در يك انسان سالم،  -   73

 وجود دارد.  در محل قلب فرورفتگي شش چپتر از  واجد غضروف بوده ـ سطحي پايينمحل دو شاخه شدن ناي، ) 1

  هاي ترشحي وجود ندارد.  اي ناي، ضخامت بيشتري نسبت به الية مخاطي داشته ـ مجاورت غده ماهيچه - ية غضروفيال) 2
  وجود دارد.  پردة صوتيتر از  در يك سمت از بدن حضور داشته ـ سطحي پايين تر به همراه رودة كور شش بزرگ) 3
 ي ورودي يا خروجي را داشته ـ سطحي باالتر از محل دو شاخه شدن ناي وجود ندارد. نايژه، توانايي تنظيم مقدار هوااز انشعاب فاقد غضروف ) 4

   ؟    كند         كامل مي   ،                              چند مورد عبارت زير را به درستي -   74

  »……ليپيدهاي رژيم غذايي …… «
  شوند. هاي حاصل از گوارش ـ به طور مستقيم به خون وارد مي الف) مولكول

  كند. جزيه ميها ت ـ را به واحدهاي سازندة آن ،ب) صفرا
  ترين ـ در ذخيرة انرژي نقش مهمي دارند. ج) فراوان

  .رسد به پايان مي، گاستريند) گوارش ـ در محل توليد هورمون 
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1 

   ؟         درست است   ،                                         كدام گزينه در مورد انواع حركات لولة گوارش -   75

 گيرد.  رراه لولة گوارش صورت ميچها در محلكرمي، نخستين بار،  برخالف حركتقطعه كننده  حركت قطعه) 1

  وجود دارد.ده، امكان ايجاد حلقة انقباضي قطعه كنن قطعه حركت برخالفدر حركت كرمي ) 2
  . شود تودة غذا تنها به جلو رانده ميكرمي،  حركت قطعه كننده برخالف در حركت قطعه) 3
 گيرد.  صورت مي محل اصلي جذبهاي عصبي ديوارة  قطعه كننده، به دنبال تحريك ياخته قطعه همانند حركتحركت كرمي ) 4

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10چند از گذاري  ، 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
  

مواد/ دنياي زنده/ گوارش و جذب 
  تبادالت گازي

تا پايان  3و فصل  2، فصل 1فصل 
  اي بخش مبادله

   38تا  1هاي  صفحه

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 14: ةصفح    دهم تجربي ةاختصاصي پاي  آذر 19آزمون  - )3(پروژة 

 

   ؟    است        متفاوت                        از نظر درستي يا نادرستي    ها             ساير گزينه             در مقايسه با                                          كدام عبارت در مورد بخش هادي دستگاه تنفس،  -   76

 ها هستند. هايي به منظور هدايت ميكروب هاي پوششي مخاط ناي، واجد مژك همة ياخته) 1

  قرار دارند. كنندة عامل سطح فعال  هاي ترشح هاي حاوي ياخته كيسه تماس مستقيم با، در اين بخش فغضروبعضي از مجراهاي فاقد ) 2

  شوند.  از بدن خارج مي ،اي هاي استوانه ياخته هاي مژكحركات ضرباني هاي وارد شده به حلق، با  همة ميكروب) 3

 باشند.  آن، از ضخامت كمتري برخوردار مي شحيتردهندة ناي، نسبت به الية واجد غدد  هاي تشكيل از اليه گروهي) 4

     شود،     مي        مشاهده                       بخش ابتدايي رودة باريك                                    بدون عبور از هر مجرا يا بنداره در          گوارشي كه    ة                                           چند مورد از موارد زير در ارتباط با نوعي شير -   77

   ؟             بيان شده است         نادرستي   به 

  موجود در مواد غذايي دارند. هاي  هاي آن بيشترين اثر را بر گوارش چربي الف) گروهي از آنزيم

  توانند پروتئين را به آمينواسيد تبديل كنند.  پروتئازهاي موجود در آن برخالف پپسين، ميتنها ب) 

  هاي كوچك نقش دارد.  هاي درشت به مولكول دار حاضر در آن، در آبكافت مولكول ج) هريك از مواد پروتئين

  شود.  ات بزاق نيز همراه با بيكربنات يافت ميد) حاوي نوعي مولكول درشت است كه در تركيب

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

   ؟    كند         كامل مي   ،       نادرستي                                                 با توجه به شكل مقابل، كدام گزينه عبارت زير را به  -   78

  »نقش دارد. ……معادل بخشي از دستگاه گوارش انسان است كه در  ……بخش «

 شود  اني گوارش انجام ميخنثي كردن حالت اسيدي كيموس در محلي كه مراحل پاي - 1) 1

  اي ورود مواد مغذي به خون، لنف و مايع بين ياخته - 2 )2

  خوني و جلوگيري از كم هاي قرمز گويچه ه شدنساخت - 3 )3

 هاي گوارشي هاي كوچك با ترشح آنزيم هاي درشت به مولكول در تبديل مولكول - 4) 4

   ؟    كند     نمي                                           كدام گزينه عبارت زير را به طور مناسب تكميل  -   79

  »باشد. قابل انتظار مي ……در رودة باريك يك انسان سالم، «

 هاي حلقوي با ارتفاع متفاوت نسبت به يكديگر وجود چين) 1

  هاي مشابه بين غدة روده و پرز مجاور آن وجود ياخته) 2

   داراي ريزپرز ة پوششيياخت هاي ميكروسكوپي در مجاورت هستة عدم وجود چين) 3

 هاي حاصل از گوارش ليپيدها در الية زير مخاط اوي مولكولهاي ح عدم وجود رگ) 4

   ؟    كند     نمي                                     چند مورد عبارت زير را به درستي تكميل  -   80

  »شود. مي ……مؤثر است به طور حتم  …… درحركت كه نوع گفت هر  توان نميدر لولة گوارش يك انسان سالم، «

  باعث باز شدن هر بنداره در مسير خودتنها الف) تشكيل كيموس ـ 

  عمل بلع ـ باعث به جلو راندن محتويات لوله شروع شكل غيراراديب) 

  ج) مخلوط كردن محتويات لوله ـ در محل اصلي جذب مشاهده

  از لوله ـ در سراسر لولة گوارش مشاهده هايي د) انقباض يك در ميان بخش

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
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 15: ةصفح    دهم تجربي ةاختصاصي پاي  آذر 19آزمون  - )3(پروژة 

 

                           دهد، كدام گزينه صحيح است؟                 رش را نمايش مي                                 رو كه بخشي از گردش خون دستگاه گوا                     با توجه به شكل روبه -   81

 باشد.  ، همواره واجد آمينواسيدهاي بيشتري مي4نسبت به بخش  1) بخش 1

  باشد.  ، حاوي خون قسمتي است كه از طريق منفذي با آپانديس در ارتباط مي3) بخش 2

  كند. دريافت مي اي شكل لولة گوارش را هايي از اندام كيسه ، خون بخش2همانند بخش  3) بخش 3

 قرار دارد. انشعاب ناي  با محلسطح همدستگاه گوارش نبوده و  ء، حاوي خون اندامي است كه جز2) بخش 4

           گروهـي از             در تبـديل                               بـا ترشـح آنـزيم گوارشـي                                                  اي شكل دستگاه گوارش انسان سالم و بـالغ كـه                                         چند مورد در رابطه با نوعي اندام كيسه -   82

   ؟     باشد                                بزرگ به كوچك نقش دارد، صحيح مي      زيستي     هاي         مولكول

  كند. الف) با ترشح بيكربنات به دوازدهه، به خنثي كردن حالت اسيدي كيموس ورودي به آن، كمك مي

  باشند.  هاي ترشح كننده ماده مخاطي در تماس مي با ياخته تنهاهاي آن،  هاي موجود در غده ب) بزرگترين ياخته

  شود. اش، آغاز مي هاي ديواره ابتداي اندام مذكور، حركات آن در اثر انقباض ماهيچه ةاردگذر از بنج) پس از عبور غذا از مري و 

  . شود دچار اختاللممكن است  ها خوني دارند، گوارش شيميايي پروتئين  هاي ديواره آن كه نقش مؤثري در جلوگيري از كم د) در اثر تخريب گروهي از ياخته

 3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

   ؟         صحيح است   ،      هاي آن                    شناسي نوين و ويژگي                    د مورد دربارة زيست  چن -   83

  نگري ممكن شد. الف) درك اهميت فرايند تنفس با كل

  ب) در مهندسي ژنتيك، ژن منتقل شده بايد بتواند اثرات خود را ظاهر كند. 

  ود.ش هاي ديگر كمك گرفته مي از اطالعات رشته تنها، هاي زنده ج) براي شناخت ابتدايي سامانه

  شود.  زا كه به دارويي خاص مقاوم است، مي سبب توليد عاملي بيماري    ً صرفا  د) عدم رعايت اخالق زيستي 

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

     ……   ،   بلع                هنگام انجام عمل    در  -   84

 د.نشو و سپس به معده منتقل مي اند تمام كردههمة مواد گوارش مكانيكي خود را در دهان ) 1

  شود.  مي به مري كند در ابتداي معده قرار دارد و مانع بازگشت اسيد معده ن غذا عبور مياي كه از آ آخرين بنداره) 2

  شود.  براي مدت كوتاهي متوقف ميبرچاكناي آورندة   هاي پايين فعاليت ماهيچه ،قبل از رسيدن غذا به مري) 3

 مشاهده كرد. ايندي درگير در اين فرها قطعه كننده را در اندام توان حركات قطعه گاه نمي هيچ) 4

   ؟    كند          تكميل مي   ،                                 كدام گزينه، عبارت زير را به درستي -   85

  »……است كه  هايي ياخته، داراي ……هر بافت پوششي كه در جذب مواد غذايي نقش داشته و در حفرة شكمي قرار «

 سازند.  اي اين بافت را مي مادة زمينهبه فراواني دارد ـ ) 1

  . دني داراي زياد فضاي بين ياختهندارد ـ ) 2

  . شود هاي ارتجاعي مشاهده مي ها رشته در بين آنندارد ـ ) 3

 كنند.  هاي پروتئيني غشاي پايه را توليد مي دارد ـ رشته) 4
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   ؟               دارد، درست است    اي       ياخته           گوارش درون      تنها    كه    اي        ياخته    تك                             كدام گزينه دربارة نوعي آغازي  -   86

 شود.  مين مشاهده ييشيميايي در واكوئول غذادر اين جاندار، گوارش ) 1

  شود.  خارج مي ياختهدفعي از راه منفذ دفعي  واكوئول) 2

  كند.  جذب ميبه درون ياخته مونومرهاي غذايي را از طريق آندوسيتوز  تنها) 3

 ند.تر ي پيرامون پيكر جاندار، كوتاهها هاي حفرة دهاني نسبت به ديگر مژك مژك) 4

   ؟                    لم و بالغ، درست است                                   چند مورد دربارة رودة بزرگ يك فرد سا -   87

  الف) در انتهاي آن، دو بنداره قرار گرفته است. 

  ب) قطر داخلي آن نسبت به رودة باريك بيشتر است. 

  به كولون باالرو، طول بيشتري دارد. رو نسبت  ج) كولون پايين

  د) باالترين بخش كولون افقي، در سمت راست بدن قرار دارد. 

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

   ؟    است        نادرست     كند،                                                                                   ينه، دربارة هر بخشي از دستگاه گوارش كه پروتئازهاي خود را به صورت غيرفعال ترشح مي       كدام گز -   88

 رود.  خون سياهرگي آن، ابتدا به اندام سازندة صفرا مي) 1

  تواند ترشحات خود را تحت تأثير نوعي هورمون، افزايش دهد.  مي) 2

  شود. تار كنترل ميتوسط دستگاه عصبي خودمخ تنهاترشحات آن ) 3

 د. ننقش دار هستند، كربن، هيدروژن و اكسيژن كه حاويهايي  در گوارش مولكول) 4

   ؟    كند     نمي                                       چند مورد عبارت زير را به نادرستي تكميل  -   89

  »……ده علوزالم ……رودة باريك  ……«

  . نقش دارندچكترين واحد ها به كو تبديل پروتئين درـ همانند ـ  ها مربوط به هاي تجزيه كنندة پروتئين آنزيمالف) 

  گيرد.  شود قرار نمي ب) بيكربنات ـ همانند ـ تحت تأثير هورموني كه از نزديكي پيلور ترشح مي

  چسباند. هاي غذايي را به هم مي ج) موسين ـ برخالف ـ ذره

  توانند هورمون ترشح كنند.  هاي ـ برخالف ـ نمي ) غدهد

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

   ؟    كند          تكميل مي   ،                 ير را به طور صحيح                  كدام گزينه عبارت ز -   90

  »…… نيستممكن  ……يابي حيات كه  در سطوحي از سازمان«

 هايي فاقد هومئوستازي وجود داشته باشد.  ها با هم تعامل دارند ـ بخش در آن جمعيت) 1

  هاي مرتبط با هم ديده شود. بوم ـ اجتماعي از زيست شوند مي مشاهدهچندين گونه  در آن) 2

  دهد ـ قدرت سازش و ماندگاري در محيط وجود داشته باشد.  هاي محيطي پاسخ مي ركبه مح) 3

 هايي بدون توانايي سازش با محيط دارد ـ فاقد جاندار با توانايي پاسخ به محيط باشد.  بخش) 4

 سؤال)50 -پيمانه  4( 1 زيستكتاب آبي350تا301هايسؤالآزمون بعد:هاي برنامة تمرين      
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/                           گيري يك متر ديجيتال كه عدد             دقت اندازه -   91 m1             گيـري يـك                           چند برابر دقت انـدازه    ،   دهد            را نشان مي  08

   ؟                 متر مدرج شده است                      كش است كه برحسب ميلي    خط

1( /0 1   2 (1   3( 10   4( 100   

   ؟    دهد                        طول بزرگتري را نشان مي   ،       هاي زير             يك از گزينه      كدام -   92

cm)=1 1=ذرع ،عذر 104 inch، فرسنگ 6000 / cm=1 2 )و  5 ft inch=1 12  

1( inch610   2 (/2 / )3  فرسنگ 5 km6 4   4( ft× 43 10   

×kg             جرم كرة زمين  -   93 246   د                    به نام كوتولة سـفي             هاي آسماني     جرم      چگالي     با     زمين     كرة                است. اگر چگالي   10

kg                   (چگالي كوتولة سفيد   ؟    شود                                          ، در آن صورت حجم كرة زمين چند مترمكعب مي   شود      برابر 
cm3100 (.است      

1( × 126 10   2 (× 166 10   3( × 186 10  4( × 206 10  

g               مايعي با چگالي             طور كامل از          ظرفي به -   94
cm34   .جـرم      به     فلزي     اي         اگر كره            پر شده است      g100    و چگـالي          

g
cm38  دهـيم               مايع قـرار        درون         طور كامل     به           به آرامي و    ،         وجود دارد    اي                    را كه درون آن حفره      ،   g60    از مـايع          

   ؟             متر مكعب است                                   ريزد. حجم حفرة درون كره چند سانتي          بيرون مي

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

                 جملـه جامـدهاي               شـوند. از                                   اغلب جامدهاي بلورين تشـكيل مـي     ،    كنيم        سرد مي    ……                 وقتي مايعي را به  -   95

            نام برد.     ……        توان از     مي   ،      بلورين

  ـ يخآهستگي ) 2    سرعت ـ شيشه )1

  سرعت ـ يخ  )4    آهستگي ـ شيشه )3

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

  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
 زمون امروزبراي آ10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از 

 

  دقيقه 35  ) 1فيزيك (
  
  

هاي  گيري/ ويژگي فيزيك و اندازه
  فيزيكي مواد

فشار درتا پايان  2و فصل  1فصل 
   ها شاره

  40تا  1هاي  صفحه

محل انجام محاسبات  
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D

x

x

cm4

cm10 گاز

                                                          اي، درون يك ظرف محتوي جيوه قرار دارد. كدام عبارت در رابطه                                    مطابق شكل زير، يك لولة مويين شيشه -   96

   ؟         صحيح است   ،          با اين شكل

   يابد.  افزايش مي ′D ،xبا كاهش  )1

  يابد. ميكاهش  ′D ،xبا كاهش ) 2

  يابد. افزايش مي ′x ،xبا افزايش  )3

  يابد. كاهش مي ′x ،xبا افزايش  )4

   .                                                               سطح مقطع و ارتفاع يكسان بر روي يـك سـطح افقـي قـرار دارنـد          جنس،                          يك استوانه و يك مخروط با  -   97

   ؟                         چند برابر فشار مخروط است   ،   كند                                      فشاري كه استوانه بر سطح افقي وارد مي

1( 1   2 (1
3   3( 

2
3   4( 3   

/  ، cm40                     اي قائم به قطر داخلي                      درون يك ظرف استوانه -   98 kg1                        چند گـرم نفـت روي آن                 آب وجود دارد.   2

  ؟                       درصــد افــزايش يابــد    20     هــا                     رف از طــرف مــايع                         فشــار وارد بــر كــف ظــ                         پــس از ايجــاد تعــادل،               بريــزيم تــا 

g g N( / g )
kgcm cm

ρ = ρ = =3 31 0 8 10JA Sÿº» ,  

1( 240  2 (300  3( 360  4( 480  

/g                                 فشار حاصل از مايعي ساكن به چگالي  -   99
cm32 2/    عمق     در  4                                     متري از سـطح آن چنـد كيلوپاسـكال      5

N(g  ؟    است )
kg

= 10  

1( 3  2 (6  3( 30  4( 60  

/     برجي                  فشار هوا در پاي -    100 cmHg75 /              و در باالي برج   1 cmHg74                 هر طبقة اين برج        ارتفاع          است. اگر   4

/ m3       متـر      10     هـر     ي                                               (چگالي هوا ثابت فرض شود و فـرض كنيـد بـه ازا     ؟                     اين برج چند طبقه است   ،    باشد  5

      كند.)          تغيير مي  mmHg1           ، فشار هوا     قائم      جايي     ابه ج

1( 15  2 (20  3( 25  4( 30  

1   ،   شكلU   ة        داخل لول              در حال تعادل               اگر چگالي مايع    ،          در شكل زير -    101
                                   چگالي جيـوه باشـد، فشـار هـواي       3

P)  ؟           ر جيوه است  مت           چند سانتي       محفظه         محبوس در  cmHg)=0 75   

1( 93  

2 (81  

3( 85  

4( 77  

محل انجام محاسبات  
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� �
1 2

           ، ارتفـاع        باشـد                             تر از فشار كل در وسط عمق آن           درصد بيش    20           پر از آب،                در كف يك استخر   كل      فشار     اگر  -    102

g  ؟                     آب استخر چند متر است N(P Pa g )
kgcm

= ρ = =5
0 310 1 10JA» ,   

1( 5  2 (10  3( 2  4( /2 5  

                 اخـتالف ارتفـاع            انـدازة                                     شكل به حال تعادل قرار دارند. اگـر  U                         جيوه و روغن در داخل لولة    ،          در شكل زير -    103

    متر                                                       باشد، اختالف ارتفاع سطح جيوه در دو طرف لوله چند سانتي  cm32                  ها در دو طرف لوله                سطح آزاد مايع

g  ؟    است g( / / )
cm cm

ρ = ρ =3 313 6 0 8½¼Ã] ¸ü»n»  

1( 2  

2 (6  

3( 14  

4( 16  

         است. جرم   ρ2  و   ρ1              هايي به چگالي                          محتوي حجم مساوي از مايع  cm22                 شكلي با سطح مقطع U     لولة  -    104

/      ترتيب       ) به 2     ) و ( 1        مايعات ( g57           پس از باز     اگر           بسته است.    ،                               باشد و شير رابط بين دو طرف لوله    مي  g48  و   6

           گـرم بـر         چنـد    ρ1        چگـالي     ،             تغييـر كنـد    cm2     چـپ        لـة                   سـطح مـايع در لو     ،             و ايجاد تعادل              كردن شير رابط 

          نظر شود.)                       (از حجم لولة رابط صرف  ؟    است         مترمكعب       سانتي

1( 1   

2 (/1 2   

3( /1 4   

4( 2   

g         به چگالي    ي  يع  ما   ، ي        داخل ظرف -    105
cm35   قرار دارد. اگر               cm3200   دهانة ظرف اضافه شود،                 از همين مايع به                     

N(g  ؟                         نيروي وارد بر كف ظرف است                                  افزايش عدد ترازو چند برابر افزايش  )
kg

= 10  

1( /0 2  

2 (/0 5   

3( 2  

4( 5   

  

A cm= 281

A cm= 2402

محل انجام محاسبات  
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cm48

مخزن

گاز

ج�وه

h

cm10
cm60

3
3/4

g

cm

A

B

مخزن

مخزن

3
13/6

g

cm

A M NB

cm65

                                 صورت زير در مرز مشـترك جيـوه و       به  kg420      و جرم   cm50             ي به طول ضلع     توپر      مكعب   ،          در شكل زير -    106
ــانتي      ــد س ــق چن ــا عم ــب ت ــرار دارد. مكع ــادل ق ــت تع ــه حال ــن ب ــه ا                                                                                روغ ــرو رفت ــوه ف ــري جي ــت                              مت    ؟    س

g/ )
cm

ρ = 313 6½¼Ã]   و  g( /
cm

ρ = 30 8¸ü»n 

1( 5  
2 (8  
3( 10  
4( 12  

   از                  فاصلة انتهاي آن        كنيم تا        كج مي                                    متر جيوه است، لولة بارومتر را آنقدر        سانتي    75                     در محيطي كه فشار هوا  -    107
         لوله چند         انتهاي              نيروي وارد بر     زة      ، اندا        متر باشد       سانتي    10             اگر قطر لوله    .        متر برسد       سانتي    65        جيوه به       آزاد    سطح 

N  ؟          نيوتن است g(g / )
kg cm

= π = ρ = 310 3 13 6½¼Ã]» ,  

1( 51    2 (75  
3( 102    4( 165  

108    - در بارومتر شكل زير، لولة قائم پ                                   ر از جيوه است. اگر لوله را در راستاي قائم و از حالـت نشـان داده شـده                                                                       ،   
/ cm2    ي            فشـار هـوا     .      يابـد                   درصد افزايش مـي     10                          نيروي وارد بر انتهاي لوله     زة                           ديگر در جيوه فرو بريم، اندا  4

   ؟             متر جيوه است                محيط چند سانتي

1( 76  
2 (75  
3( 72  
4( 70  

          اي گاز در              فشار پيمانه   ،                                   شكل در حال تعادل هستند. در اين حالتU     هاي   ه            هاي درون لول                  در شكل زير، مايع -    109

N(g  ؟                پاسكال كدام است      كيلو       برحسب  A     مخزن  )
kg

= 10  

1( 68   

2 (/8 6   

3(  86   

4( /6 8   

                             سمت چپ است. اگر فشـار گـاز       اخة                 برابر سطح مقطع ش   5         سمت راست    ة            سطح مقطع شاخ   ،          در شكل زير -    110
                                         كاهش يابد، سطح جيوه در شاخة سمت چپ چنـد    cmHg4                        افزايش و فشار هواي محيط   cmHg8     مخزن 
   ؟    شود       جا مي          متر جابه       سانتي

1( 60  
2 (12  
3( 2  
4( 10  
  

 سؤال) 40 - پيمانه 4(1فيزيككتاب آبي360تا321هايسؤالهاي آزمون بعد: برنامة تمرين

محل انجام محاسبات  
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    ؟    است      درست  Tc43            زير در مورد      هاي       گزينه      يك از       كدام -    111

  .رسيدبه مصرف  شد واي توليد  اولين عنصر طبيعي كه در واكنشگاه هسته) 1
  كاربرد دارد.براي درمان بيماري غدة تيروئيد در پزشكي ) 2
  .است 99ميانگين آن برابر اتمي جرم ) 3

]با آرايش الكتروني  عنصريبا ) 4 Ar] d s5 2
18 3   گروه باشد.  تواند هم مي 4

    ؟    است        نادرست        هاي زير           از عبارت         كدام يك -    112
  د.هاي زيراتمي مانند الكترون، پروتون و نوترون ايجاد شدن مهبانگ انرژي عظيمي آزاد شده و ذره ة) در پديد1
  ها داشتند.  گذر از كنار آن هنگامهاي مشتري، زحل، اورانوس و نپتون را  مأموريت تهية شناسنامه فيزيكي و شيميايي سياره 2و  1) وويجر 2
  ) گازهاي نيتروژن و هليم توليد شده پس از مهبانگ با گذشت زمان و كاهش دما سحابي را ايجاد كردند.3
  شوند. همگون در جهان هستي پراكنده مينابزرگ همراه است كه عنصرهاي تشكيل شده در آن به صورت  اغلب با يك انفجار ،) مرگ ستاره4

    ؟      هستند        نادرست                 هاي الكتروني اتم                      هاي زير در مورد اليه                   چه تعداد از عبارت -    113
  يابد. هاي الكتروني افزايش مي اختالف انرژي اليهشويم،  الف) هرچه از هسته دورتر مي

  يابد. هاي موجود در آن كاهش مي الكتروني از هسته، انرژي الكترون هاي هلة اليب) با افزايش فاص
  با يكديگر تفاوت دارد. ي مختلف يك اتمها پ) گنجايش الكتروني اليه

  وند.ش هاي دورتر از هسته از الكترون پر مي                            ً                تر به هسته قرار دارند لزوما  زودتر از زيراليه هاي نزديك هايي كه در اليه ت) زيراليه
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

    ؟                      از مطالب زير درست است          چه تعداد -    114
  دوم است.الية طول موج مربوط به انتقال الكترون از الية ششم به  بلندترين ،در ناحية مرئي) در طيف نشري خطي هيدروژن الف

  يخته است. ها در اتم برانگ براي از دست دادن انرژي الكترون ها ترين شيوه مناسب ،ب) نشر نور و گرما
  هاي باالتر به تراز پايه است.  مربوط به انتقال الكترون از اليهدر ناحية مرئي هر نوار رنگي  ،پ) در طيف نشري خطي هيدروژن

  ت) مدل بور توانست با موفقيت طيف نشري خطي هيدروژن را توجيه كند. 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

    ؟             اتم درست است     هاي             ها و زيراليه                            كدام موارد زير در مورد اليه -    115
  يابند. قط در نقاط خاصي پيرامون هسته حضور ميباشند ف اي ها در هر اليه لكترونا) الف

  الكترون دارد و از سه زيراليه تشكيل شده است.  32ب) الية چهارم اتم هر عنصري حداكثر ظرفيت پذيرش 
lبا  پ) زيرالية فرضي =   پذيرد. در الية ششم الكترون مينخستين بار كترون دارد و ال 22حداكثر ظرفيت  5

nاي با ه زيراليهت)  l+ =   هاي دوم و سوم قرار دارند.  تنها در اليه 3
  همة موارد درست هستند.) 2    ـ ب ـ ت الف) 1
 پ ـ ت) 4    ب ـ پ ـ ت) 3

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؟ به چند سؤال ميسؤال  10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

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

 

  دقيقه 20  )  1( شيمي

  كيهان زادگاه الفباي هستي
تا پايان ساختار اتم و  1فصل 

  رفتار آن
   38تا  1هاي  صفحه
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    ؟      ت است   درس       گزينه        كدام   ،               جدول تناوبي زير         قسمتي از            با توجه به  -    116

B

A

C

E F

  
  .قرار داردالكترون  چهار Cعنصر  d3در زيرالية ) 1
Aتوانايي تشكيل تركيب يوني به فرمول  Eبا عنصر  Aعنصر ) 2 E3  .دارند  
  .داراي چهار الكترون است Fرين الية عنصر آخ) 3
lهاي با  با تعداد الكترون Eهاي الية ظرفيت عنصر  ) تعداد الكترون4 =  اين عنصر برابر است. 0

    ؟                                 تعداد از مطالب داده شده درست است                     اتم هيدروژن است. چه                 انتقال الكتروني                 شكل زير مربوط به  -    117
  .استرنگ  اي آبي فيروزهمربوط به نشر نور  Aآ) انتقال الكتروني 

  .استانتقال الكتروني در بخش مرئي  3فقط  ،هاي نشان داده شده از بين انتقالب) 
 ي در طيف نشري خطي هيدروژنترين پرتو رنگ پر انرژي ،هاي نشان داده شده از بين انتقالپ) 

  .است Dمربوط به انتقال الكتروني 
  . است Aدر منشور بيشتر از انحراف پرتوي  Dت) انحراف پرتوي 

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

    ؟                                        باشد، كدام موارد زير دربارة آن درست است      گروه    هم   ،   است  np4                   ترين زيرالية اتم آن                     با عنصري كه بيروني            جدول تناوبي        ة سوم   دور   در   X        گر عنصر  ا -    118
  الكترون است.  4هاي ظرفيت آن  تعداد الكترونالف) 

  است.  2ر اي اين عنصر براب نقطه - هاي منفرد در ساختار الكترون  ب) تعداد الكترون
Alبه صورت  Al13عنصربا  در واكنش پ) فرمول تركيب حاصل از آن X3   . است 2

lها با  ت) نسبت تعداد الكترون = lها با  تعداد الكترونبه  0 = 0/برابر  در اين اتم 1   است. 6
 »ت«و  »ب«و  »الف«) 4  »ت«و  »الف«) 3  »پ«و  »ب«) 2  »ت«و  »ب«) 1

32/                                       باشد و جرم اتمـي ميـانگين آن برابـر      S35  و   S32 ،  S34                               اگر عنصر گوگرد شامل سه ايزوتوپ  -    119                                     باشـد و همينطـور درصـد فراوانـي       6
7/                             سبكترين ايزوتوپ آن در نمونه،  /        اي شامل                              ترين ايزوتوپ باشد، در نمونه       سنگين             درصد فراواني       برابر   5 × 243 612                  اتم گوگرد، چنـد    10

    ؟          وجود دارد  S34           ول ايزوتوپ  م
1 (/0 9   2 (/4 5   3 (/0 6   4 (/1 8  

X                                                                         در دورة چهارم و گروه يازدهم جدول تناوبي قرار دارد. آرايش الكتروني كاتيون   X     عنصر  -    120      ؟       دام است ك  2+
1 ([ Ar] d10

18 3   2 ([ Ar] d s9 1
18 3 4  3 ([ Ar] d9

18 3  4 ([ Ar] d s8 2
18 3 4  

  

  
          اند؟                            زير به درستي بيان شده                  چه تعداد از موارد  -    121

e−1                             آ) نماد ذرات زير اتمي به صورت
0 ،  p+

1
0 و  1

1n  باشد.     مي        

1                                    ب) جرم الكترون بسيار ناچيز و در حدود
2000amu  باشد ولي جرم پروتون و نوترون دقيقاً يكسان و برابر    مي              ً                                  amu1   .است       

Li7           پ) جرم اتم 
7    توان       را مي  3 amu  6                                                                درنظر گرفت اما علت اصلي تفاوت اين عدد با مقدار گزارش شده در جدول 94( / amu)    به خـاطر          

                           گيري جرم اتمي ليتيم است.                خطا در اندازه
   3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر 1

 دارد. پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير-)آشنا(آزمون
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 است؟ نادرستكدام گزينه  - 122
 كند. تري نسبت به زماني دارد كه نور زرد رنگ از خود ساطع مي            ً         كند، احتماال  دماي بيش رنگي از خود ساطع مي آبيكه جسمي نور  ) هنگامي1
  تر است.  ) دماي شعلة سرخ از شعلة زرد بيش2
  كند.                         ً                                                ) كنترل تلويزيون غالبا  نوري با پرتوهايي در گسترة فروسرخ از خود ساطع مي3

  است. C2000بيش از ) دماي شعلة آبي رنگ اجاق گاز4

/              داريم. اگر جرم  xPCl                             تركيبي از فسفر و كلر با فرمول -    123 × 206 02 /                  مولكول از آن برابر  10 g0             كدام است؟  x     باشد،  2085

(Cl / ,P : g.mol )−= = 135 5 31 
1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  

                         در كدام گزينه آمده است؟    » پ «  و    » ب «   ، »   الف «         به ترتيب    » پ «  و   »    الف «    هاي       سوال        نادرست       و پاسخ   »  ب «               پاسخ درست سوال  -    124
 اي وجود دارد؟  الف) بين ميزان انرژي و زاوية انحراف پرتوهاي نور مرئي هنگام عبور از منشور، چه رابطه

  طيف نشري خطي هيدروژن بيشتر شباهت دارد؟  هاي الكتروني در انتقالبا طول موج كدام يك از  ليتيمهاي  ب) طول موج نور حاصل از سوختن تركيب
  ؟   تر كوتاهاست يا  بلندترهاي سديم  از تركيب مسهاي  پ) طول موج نور حاصل از سوختن تركيب

nـ  ) معكوس1 = nبه  4 = nـ مستقيم ) 2   بلندترـ  2 = nبه  4 =    كوتاه ترـ  2
nـ  ) معكوس3 = nبه  3 = nـ ) مستقيم 4  بلندترـ  2 = nبه  3 =   كوتاه ترـ  2

            است؟             درست                 قايسة انجام شده،                در كدام گزينه م -    125
     فرابنفش  <نور مرئي  <فرو سرخ  <) طول موج پرتوها: راديويي 1
  پرتوهاي گاما  <پرتوهاي ايكس  <راديويي  <ها  موج) انرژي پرتوها: ريز2
  پرتوهاي گاما  <پرتوهاي ايكس  <راديويي  <ها  ) طول موج پرتوها: ريزموج3
  فرابنفش  <نور مرئي  <فرو سرخ  <ي ) انرژي پرتوها: راديوي4

Li7   گرم    35      ها در            تعداد اتم -    126
C12             ها در چند گرم                ، با تعداد اتم3

                               ً                     (جرم اتمي و عدد جرمي را تقريباً برابر درنظر بگيريد.)          برابر است؟  6
1 (48  2 (60  3 (5/17  4 (35  

 است؟  نادرستكدام گزينه  - 127
  كند.  اي جذب يا نشر مي ديگر، انرژي را به صورت پيمانه ةاي به الي ترون هنگام انتقال از اليه) الك1
  گيرد. ) پرتو رنگي نشر شده از شعلة هر فلز، فقط باريكة بسيار كوتاهي از گستره طيف مرئي را دربر مي2
  شود اتم در حالت پايه است.  پايداري نسبي برخوردار باشد، گفته مي ها در هر اليه، آرايش و انرژي معيني داشته باشند و اتم از ) اگر الكترون3
  شوند. كاتيون و آنيون تبديل ميبه ترتيب  ) در يك واكنش يوني فلزات با گرفتن الكترون و نافلزات با از دست دادن الكترون به4

     كند؟                درستي تكميل مي             ي زير را به  ها                  كدام گزينه عبارت -    128
  يابند. انتقال مي ..........هاي  ها به اليه هاي آن ت پايه به حد كافي انرژي داده شود، الكترونها در حال آ) اگر به اتم

nب) اختالف حداقل مقدار  l+  براي زيراليةnf  با حداقل مقدارn l+  براي زيراليةnp  است. …… برابر  
  يابد. مي ..........هاي الكتروني   داده شده به اليه  پ) در مدل كوانتومي اتم، با فاصله گرفتن از هسته، شمارة نسبت

  كاهش ـ سه ـتر  ) پايين2    افزايش ـ چهار ـتر  ) پايين1
  افزايش ـ چهار ـ) باالتر 4    افزايش ـ سه ـ) باالتر 3

 . استو مربوط به انتقال از الية ..........  نانومتر داراي طول موج ..........نيلي هيدروژن، نوار  در طيف نشري خطي - 129
  سوم به اول –434) 2    پنجم به دوم –434) 1
 چهارم به سوم –486) 4    چهارم به دوم  –486) 3

                           ظرفيـت اتـم آن كدامنـد؟       ة          هـاي اليـ                    و شمار الكتـرون   A                   باشد، عدد اتمي عنصر   9    ابر   بر  A75            هاي اتم عنصر             ها و نوترون                        اگر تفاوت شمار الكترون -    130
   ).                   ترتيب از راست به چپ    به (

1 (31 ،3  2 (31 ،5  3 (33 ،3  4 (33 ،5  
  
 سؤال) 120 -پيمانه  7( 1 شيميكتاب آبي 420تا301هايسؤالهاي آزمون بعد:برنامة تمرين  
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