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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 15  4 11 10 )1عربي زبان قرآن (

  دقيقه 10  6 21 10 )1دين و زندگي (
  دقيقه 25  8 31 20 (طراحي + آشنا))1(سيزبان انگلي

صي
صا

اخت
  

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

  دقيقه 35  16 91 20 )1فيزيك (
  دقيقه 20  20 111 20 )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 - پيمان طرزعلي - بقا محمد رضايي - عليرضا ذوالفقاري - محمد آقاصالح  )1دين و زندگي (
  نژاد ساسان عزيزي - علي شكوهي - اله استيري رحمت  )1( زبان انگليسي

 - كيـانوش شـهرياري    - مهرداد خـاجي   - ميالد منصوري  - ايمان نخستين  - زاده  فرشاد حسن-وهاب نادري-كيميا شيرزاد-مهدي نصرالهي-محمد پوراحمدي-ناصر اسكندري   )1رياضي (
  حسين حاجيلو - فاطمه رايزن 

  فر آرين امامي - ند رم همحمدرضا قراج - محمدامين بيگدلي  - پور  سعيد فتحي - مجيد ذوقيان بصير  - علي طاهرخاني  - محمود  علي وصالي - اميررضا بواناتي   )1شناسي (يستز

  )1فيزيك (
 -پيمـان   محمدعلي راست -ميثم دشتيان  -رضا رضوي  -زاده  ي رحمانمرتض -بيتا خورشيد -زادهياشار جليل-نسبعبدالرضا اميني-فردخسرو ارغواني-زهره آقامحمدي

  مصطفي كياني - محمدكاظم منشاري -مجتبي نكوئيان  -زاده  عبداله فقه -محمدجعفر مفتاح 

  - حامـد الهورديـان    - ميـر حاتميـان   ا - سـيدرحيم هاشـمي    - هـادي زمانيـان   -منصور سليماني ملكـان-دامنطاهر خشك-حسن رحمتي كوكنده-محمد دادخواه  )1شيمي (
  مطلق علي اميري - مجتبي كاظمي  - موسي خياط عليمحمدي  - نژاديان  هادي حاجي - زاده  بهزاد تقي - مسعود علوي امامي  - عليرضا قنبرآبادي 

  
 

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

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

  محمدمهدي طباطبايي  ازنيمحمدابراهيم مـ  احمد منصوريـ  سكينه گلشني  فاطمه فوقاني  )1دين و زندگي (
  سپيده جاللي  روش محدثه مرآتي ـ 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  )1رياضي (
  مهسا سادات هاشمي  اكبري ـ كيارش سادات رفيعي ـ اميررضا كتابچي رد ـ ليدا عليف اميرحسين بهروزي  مهرداد محبي  )1شناسي ( زيست

  محمدرضا اصفهاني  بواني زهره آقامحمدي ـ بابك اسالمي ـ محمدپارسا مساح  كفش حميد زرين )1فيزيك (
  الهه شهبازي  ينژاد ـ اميرحسين مرتضوي ـ اميررضا كتابچ 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 /يمازيار شيروانمدير 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:   - 923ن صبا و فلسطين پالك دفتر مركزي: خيابان انقالب بي

  دقيقه 165مدت پاسخگويي:    ۱۳۰دهم تجربی:د سؤالتعدا   
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  شود؟ ديده مي» بختـ  بردن رشكـ  تناورـ  عامل«هاي  ترتيب در كدام ابيات معادل معنايي واژه به - 1
 شاد گردد از نشاط و سروري/  كس كه باشد مشتري آنطالع الف) 
 از خلق تنومند پاك جان است/  بي جان و تن است او وليك خوردنشب) 
  اگر خنجر كشد سلطان و گر ناوك زند والي/  والي تو بود تا هستم دل من بينخواهد ج) 
 بنگر اندر خسر فرعون و ثمود/  اين بيع و سود ةمنگر اندر غبطد) 
  ) د ـ ب ـ ج ـ الف2    ) د ـ الف ـ ج ـ ب 1
  ) ج ـ ب ـ د ـ الف4    ) ج ـ الف ـ د ـ ب 3

  است؟  متفاوتي در كدام بيت واژة» مهر« - 2
 يك موي سر به مهر به دست صبا فرست   زلف مشك رنگ نسيمي به ما فرستزان ) 1
 يا به زندان شوي به علت مهر     يا بسازي به رنج و راحت دهر) 2
 به كرشمه مهر برنه پس از اين زبان ما را  ما  فراق گفتم كه نه نيك رفت با ةگل) 3
  دل مهر تو بر زبان نهاده است     تا نام تو بر زبان بيفتاد) 4

   ؟ندارداماليي  نادرستيكدام بيت  - 3
 آذر خَرّاد با خشمت ندارد التهاب   مت ندارد محكميظآهن پوالد با ع) 1
 خره نبودي بحر اگر بودي خوش آبصشير اگر    چرخ اگر جاني نبودي شمس اگر گفتي سخن) 2
 وابثرا مانند و همتا كردمي بودي  گر تو   از عال و نور و از سهم و سخا با هر چهار) 3
 گاه برق از بهر جود تو بخندد بر سحاب   گاه رعد از بهر تيغ تو زند بر برق بانگ) 4

  اماليي دارد؟  نادرستيمتن زير چند  - 4
بود، بامداد كه زنگي شب  او چنان محو گرديد كه يك حرف باقي نماند. همه شب مضطربِ آن انديشه مي ةمخيل ةصورت آن از صحيف ليو ،ملك خوابي ديد«

، ست، استطالع رفته افرستاد و چون از حالِ خواب و نسياني كه رفت اي طلبِ جوالههه سر از بالينِ مشرق برگرفت و دندانِ سپيد از مباسمِ آفاق بنمود، ب
ست ه امدد اقبال و اقتباسِ نورِ فراست از خاطرِ ملك نبوده وفق تقدير نموده، جز ب ام و تعبيرِ آن بر شِ آن از عالمِ غيب باز خواندهگفت: هر خواب كه نق جوالهه
 »گذاري مشغول شد. . پس به خوابخواهم گفت هم بدين استمداد تواند بود هو آنچ

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1
  دارد؟ » الف«در بيت » اعتبار« دستوري را پذيرفته است كه واژة  ، چند بار همان نقش»ب«آشكار در ابيات » تو« واژة - 5

  الف) همت بلند دار كه نزد خدا و خلق / باشد به قدر همت تو اعتبار تو
 		فرقي نگذاشتي ز خود تا من توو / ي با من تيدوه چ اي كرده يكي، هرب) 
  كاندر غلطم كه تو مني يا من تو/  	تو چنان يكتا كرد اين عشق مرا با    
  ) چهار بار4  ) سه بار3  ) دو بار 2  ) يك بار1

 دارد؟ » اليه اليه + مضاف هسته + مضاف«چند گروه اسمي در عبارت زير، ساختار  - 6
 آنمشاركت تو التحاقِ ضررِ ه او را با تو بدين عيار نگذارند و مرا ب كشي از شيمِ پادشاهان و تلونِ طبع از ذاتيات اوصاف ايشانست، تواند بود كه تندي و گردن«

  .»داري و از عثرات و زلّات محترز باشي  حركات و خطرات خويشه همه حال گوش به بايد كه ب توقّع بايد كرد، پس مي
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  به بيت نسبت داده شده است؟ نادرستاي  در كدام گزينه آرايه - 7
  تشخيص ـ تشبيه    كانجا به توتيا نبود صلح ديده را  عشق الماس ريزه كس نخرد در ديار  )1
  تشبيه ـ تضاد    به قيمت كم و بيش ثمر چه كار مرا  وصال ) مرا نشاط تماشا بس از بهشت 2
  تضاد ـ تلميح    آرايشي از نو بكند مسند جم را  دوران  بگوييد كه ،) نوبت به من افتاد3
  تلميح ـ تشبيه    ما طلبد تيشة قوت بازوي دل مي  صنعت ما داشت ولي فرق بسي است  ) كوهكن4

  وجود كدام سه آرايه در بيت زير بارزتر است؟ - 8
  »سحر آشفته ديدم شام زلفش / عجب شامي كه بر روي سحر بود«

  ) تلميح ـ تضاد ـ كنايه 2     ـ تشبيه  تضاد ـ استعاره) 1
 ) تشبيه ـ حسن تعليل ـ جناس 4    تعليل ـ استعاره  ) كنايه ـ حسن3

 در كدام بيت بارزتر است؟ » آيد / هر كه گيرد عنان مركبش آز بر در بخت بد فرود«مفهوم بيت  - 9
  كه دام مكر نهاد از براي صيد نصيب     مباش غره به گفتار مادح طماع) 1
  حرص و آز اي دل بشو از تلخ و از شورش مذاق   پرور ندارد شهد آسايش سماط دهر دون) 2
 ز منع، حرص طمعكار مي شود افزون   نمي شود ز مگس خيرگي به راندن دور) 3
 فراق چه وحشت ز كشتنش ةدلخست     حريص چه پروا ز آتشش ةپروان) 4

 مفهوم بيت زير نزديكتر است؟ مفهوم كدام بيت به -10
  »كاروان شما نيز بگذرد ،ناچار      ذشت بسي كاروان گ ،زين كاروانسراي«

 كاي واي ز محرومي ديدار و دگر هيچ   بر لوح مزارم بنويسيد پس از مرگ) 1
  بر خاك بريزد گل و چيدن نگذارند   اين رسم قديم است كه در گلشن مقصود) 2
  و طرح كني ايوان رااكه تو امروز بر    و مدفون استااين مزاري است كه صد چون تو در ) 3
  كه بلبالن تو دست خزان و دي بستند   خود اي باغ وصل خندان باشچو ياسمين ) 4

   

)1(فارسي
  ادبيات پايداري

(پاسداري از حقيقت، درس آزاد، 
  بيداد ظالمان)

  43تا  28هاي  صفحه

دقيقه 10
 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) 224كتاب جامع فارسي دهم ( 224تا  1سؤاالت  هاي آزمون بعد: برنامة تمرين
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  نو األدقّ في الجواب للتّرجمة عي ةاألصح14 -  11( :من العربي(  

 …دانشمندان  »:!أسماكهاعلي  للتّعرُّففريقاً  االعجيبة و أرسلوسرّ تلك الظاهرة  معرفةِلحاول العلماء « -11

 !هايش فرستادند و يك گروه را براي شناسايي ماهي آن پديده كه عجيب است تالش كردندبراي شناختن راز ) 1

 !هاي آن ارسال كردند د و گروهي را براي شناسايي ماهايعجيب را بشناسن ةخواستند راز آن پديد )2

 !دهايش ارسال كردن ند و گروهي را براي شناسايي ماهيعجيب تالش كرد ةبراي شناختن راز آن پديد )3

 !ن فرستادندآهاي  هايى را براي شناسايي ماهي روهعجيب تالش كردند و گ ةت راز آن پديدخجهت شنا) 4

 :»!تاءمن أهدافنا المهمة تَشجيع التالميذ إلي غَرسِ األشجار في فَصل الشّ« -12

  !فصل زمستان است آموزان به كاشتن درختان در تشويق دانش ،هاي مهم هدف از )1
  !فصل زمستان است آموز به كاشتن درختان در هاي مهم ما تشويق دانش هدف از )2
  !آموزان به امور مهم است هاي تشويق دانش فصل زمستان از هدف كاشت درخت در )3
 !فصل زمستان است آموزان به كاشتن درختان در از اهداف مهم ما تشويق دانش )4

13- »تجاء تجتَهِدةُ بِأوراقِ اإلمتحان و قامعلّمتُنا المنّا قبلَ أُسبوعينِ! أخَذَتهابِتوزيع األوراقِ الّتي  مم«:  
  قبل از ما گرفته بود را پخش كرد! هايي كه دو هفتةهاي امتحان آمد و ورقهورقه ) معلّم پرتالش ما با1
  پيش از ما گرفته بود، پرداخت! هايي كه هفتةه توزيع برگههاي امتحان آمد و بمان كه كوشا است با برگه ) معلّم2
  ها را از ما گرفته بود، پرداخت! قبل آن هايي كه دو هفتةپخش كردن برگه هاي امتحان را آورد و بهمان برگه) معلّم كوشاي3
 پيش گرفته بود، اقدام كرد! هايي كه دو هفتةهاي امتحان را آورد و به توزيع ورقهاست ورقه ) معلّم ما كه پرتالش4

  عين الصحيح: -14
  مانند!آموز در ساعت هشت صبح براي ديدن دوستانشان منتظر مي هفت دانش :!اعةِ الثّامنة صباحاً لزيارةِ أصدقائهمالس ينتَظرونَ في كانَ تسعة تالميذ) 1

2 (نقرأنا الصفحة الستّينَ مالس كر ابعة واز خاطرات آن مرد معروف را خوانديم!صفحه هفتاد و شش  :!المشهوريات ذلك الرّجل ذ  

  آموخته شدند! آموز از مدرسة شهرمان دانشمديرمان گفت: چهل و پنج دانش :!مدرسة مدينتنا قالَ المديرُ: تَخَرَّج خَمسة و أربعونَ طالباً من) 3

 هاي حكمت از قلب تو بر زبانت جاري شود!آيا دوست داري چشمه :!لسانك قَلبِك علَي ينابيع الحكمةِ من تجري تُحب أن هلْ )4

 :تعريف الكلمات في الخطأعين  -15

 وزنه!  حمل شَيء أَثقل من ة: الحيوان الصغير الّذي يقدر علينّملاَل )1

 !»شُعوب«النّاس بينهم روابط مشتركة و جمعه  عب: جماعة مناَلشَّ )2

 الضيافة كثيراً و هو كثير الضُّيوف! الّذي يذهب إليالمضياف:  )3

  »!الزّرع«البذور تحت التُّراب و مترادفه  وضع: سالَغرْ) 4

  
 

دقيقه 15)1، زبان قرآن (عربي
المواعظُ العدديةُ من رسولِ اهللاِ

  2 درس
  22تا  11هاي  صفحه

 قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاريهدف
 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 هدفآزمون قبل10چند از

  سؤال) 209كتاب جامع عربي دهم ( 209تا  1سؤاالت  هاي آزمون بعد: برنامة تمرين
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 : مفرداتـعن ال الخطأعين  -16

1 (﴿لْنا لَقَد والـي نوحاً أرس هفيهِم لَبـِثَفَ قَوم نَةٍ ألـفم: ﴾عاماً خَمسينَ إلّا س)ترادف (← قي بـ 

     لمالـظُّ -الـنّجم (مفرد)  يل.اللّ ظُلمات فـي أنجـماً شاهدنا) 2

3 (ومل الين األوامِ ماألسبوعِ أي ومي بتالس. م)االُولـي ←) ؤنث 

 ناقص ←(متضاد) مئةً.  يساوي عشرينَ و خمسةٍ زائـد سبعونَ و خمسةٌ) 4

  :فيه العدد األصلي ليسما  نيع -17

1( !   ) كان الزّارع قد غَرَس في الحديقَة سبعةَ أشجارٍ!2  في كلّ المسابقات، يأخذُ الفائزُ الثّاني جائزةً فضيةً

 ة!واحدة في السنة الماضينا مدرسة بنيت في محافظت) 4  ثمانون في المئة من الكُتب في هذه المكتبة نافعةٌ! )3

  :الحسابية العمليات عن الصحيح نيع -18

  !ستّين و اًواحد يساوي نيعشر و اًواحد ناقص تسعونَ و إثنان )1

  !خمسين و سبعة يساوي ثالثة في عشر تسعة )2

  !ثمانين و ستة يساوي ثمانية زائد خمسون و ثمانية )3

 !ثالثينَ و واحداً يساوي اثنين على تقسيم ثمانون و إثنان) 4

  :للفراغين الصحيح عيـّن -19

 »اعة في يافةالـضّ إلي صديقاتي من صديقةً عشرةَ ثالث مع ذهبتساعتينِ رجعت الس بعد ،منّا الثامنة مساء هناك، ثالث ساعات لَبثنا لكنّنا و أربع رجعنا ـالَم 

  »!......... الساعة كانت و أشخاص...... ..... عددنا كان

                  عشرة الحادية/ العاشرة )2         ةعشر الحادية/  تسعة )1

   عشرة الحادية/  عشرة) 4       العاشرة/  عشرة )3

  »طبقةً و في كل طبقةٍ ثالث غرفات!لبيتنا خمس عشرة «كَم غرفةً في هذا البيت؟  -20

  ) أربع و خمسون2    ) خمس و أربعون1

  خمس و خمسون )4    ) أربعون و خمس3

  



    6: ةصفح  دهم عمومي  1400 آذر 5آزمون  -  )3(پروژة 

 
 
 
 
  

 

  
  

راه سعادت در  دهندة و نشاناست  شده اي قائل  را تكريم كرده و برايش در نظام هستي جايگاه ويژه انسانخداوند  كهاست اين موضوع  بيانگريك  كدام -21

 قرآني مشهود است؟كدام عبارت 

  »َتَقْواها فَأَلْهمها فُجورها و«ـ  .براي انسان آفريده است ،ها و زمين است خداوند آنچه در آسمان )1

  »بِيلَإِنَّا هدينَاه الس«ـ  .براي انسان آفريده است ،زمين استها و  خداوند آنچه در آسمان )2

  »بِيلَإِنَّا هدينَاه الس«انسان قرار داده است. ـ وجود خداوند سرشت انسان را با خودش آشنا كرده و گرايش به خود را در  )3

  »َتَقْواها فَأَلْهمها فُجورها و«انسان قرار داده است. ـ وجود خداوند سرشت انسان را با خودش آشنا كرده و گرايش به خود را در ) 4

 ؟باشد ميهاي الهي  ها و وديعه يك از سرمايه تماشاي جهان نشستن كدام است و مؤيد كدام بهو  نگريستندر خود  نتيجة -22

  حقايق است.  دهندة انديشه كه تشخيصآن ـ عقل و  از و شناخت بدي و زشتي و بيزاري به آن شناخت خير و نيكي و گرايش )1

  آشنا يا همان فطرت الهي است.آن ـ سرشت خدااز و شناخت بدي و زشتي و بيزاري به آن شناخت خير و نيكي و گرايش  )2

  آشنا يا همان فطرت الهي است.محبت الهي در دل ـ سرشت خدا حس كردنيافتن خداوند متعال و  )3

  حقايق است. دهندة دل ـ عقل و انديشه كه تشخيصمحبت الهي در  كردنحس يافتن خداوند متعال و ) 4

 آورد؟ وجود مي ياد او چيست و شيطان اين عامل را چگونه به يعامل دوري ما از خدا و فراموش -23

  به وسيلة زينت دادن به اعمال زشتغفلت ـ  )2  به وسيلة زينت دادن به اعمال زشتشقاوت ـ  )1

  شقاوت ـ به وسيلة شراب و قمار) 4    و قماربه وسيلة شراب غفلت ـ  )3

 ننگ و با ظالمان را جز يمن مرگ را جز سعادت و زندگ« ثيو حد شودمحقق مي چگونه »لَهو و لَعب االّ ايالدن اةُيو ما هذه الح«آية شريفة  به اعتراف -24

  ؟              كدام عامل است تابعدر اصل  »نميبينم ياروخ

  اينداشتن ترس از مرگ و عدم تعلق خاطر نسبت به دن -  »وانُيالح يلَهِ الدار اآلخرَةَ انَّ«  )1

  ذلت و شهادت يدر راه خدا و قرار گرفتن در دوراه قدفاع از ح -  »علَمونَيلَو كانوا «) 2

  اينداشتن ترس از مرگ و عدم تعلق خاطر نسبت به دن -  »علَمونَيلَو كانوا «) 3

  ذلت و شهادت يدر راه خدا و قرار گرفتن در دوراه قدفاع از ح -  »وانُيالح يلَهِ لدار اآلخرَةَانَّ ا«) 4

  

  

)1و زندگي (دين
  تفكر و انديشه

اي به روشنايي پر پرواز، پنجره
  48تا  26هاي  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؟چند سؤال ميسؤال به  10از هر 

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

 براي آزمون امروز 10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  سؤال) 360كتاب جامع دين و زندگي دهم ( 360تا  1سؤاالت  هاي آزمون بعد: برنامة تمرين
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 مرگ چيست؟ تفكر دربارة از بيرون آمدنناتوانيِ  كنند و نتيجة خود اتخاد ميآيندة  يمنكران مرگ چه راهي را براي فراموش -25

  لذت گناه ـ فرو رفتن در گرداب آلودگيبه انديشيدن  )1

  ارزش شدن زندگي سرگرم شدن به هر كاري ـ بي )2

  ارزش شدن زندگي انديشيدن به لذت گناه ـ بي )3

  سرگرم شدن به هر كاري ـ فرو رفتن در گرداب آلودگي) 4

 انجامد؟ شود و چه ديدگاهي به اين رفتار مي ها موجب هراس از مرگ مي وجود انسانكدام ميل فطري در  -26

  طلبي ـ مرگ را استمرار حيات انسان دانستن نهايت بي )2  جاودانگي ـ مرگ را به منزلة نابودي ابدي دانستن )1

  استمرار حيات انسان دانستنمرگ را  جاودانگي ـ) 4  ـ مرگ را به منزلة نابودي ابدي دانستن طلبي نهايت بي )3

  است؟  ناگواركنند و از منظر آنان، چرا مرگ براي برخي خداپرستان حقيقي چگونه با مقولة مرگ و زندگي در دنيا برخورد مي -27

  باري از گناهمواجهه با مرگ همراه با كوله - سپارند. كنند اما به آن دل نميدر دنيا به زيبايي زندگي مي  )1

  از اندازه نسبت به زندگي  ميل بيش -و در آرزوي آن هستند.  دنمرگ ندارترسي از ) 2

  باري از گناهمواجهه با مرگ همراه با كوله -و در آرزوي آن هستند.  دنترسي از مرگ ندار) 3

  به زندگي نسبت از اندازه  ميل بيش - سپارند. كنند اما به آن دل نمي) در دنيا به زيبايي زندگي مي4

 طلبي محصول استفادة رتكاب گناه معلول كدام است و بازداشتن از راحتنشان دادن در مقابل گناه و زشتي و سرزنش كردن خود در صورت اواكنش  -28

 درست از كدام سرمايه است؟

  آشنا ـ وجدانسرشت خدا )2    ـ عقل آشناسرشت خدا )1

  ها ـ وجدان ها و زيبايي به نيكي گرايش) 4  ها ـ عقل ها و زيبايي نيكيبه  گرايش )3

 ؟كنند ميچگونه توصيف را مرگ آنان زندگي دنيوي چگونه است و  ،در نگاه معتقدان به معاد -29

  ـ غروبي براي جسم و جان و فانيخوابي گذرا  )2  بيداري موقت و كوتاه ـ غروبي براي جسم و جان )1

  از زندان به قصر براي عبور پلي ـ و فانيخوابي گذرا ) 4  از زندان به قصر براي عبور بيداري موقت و كوتاه ـ پلي )3

 كنند؟ يافتني مي دستچگونه براي خود را  برتر بهشتآورند و درجات  چگونه زمينة رشد خود را فراهم مي ،معادبه معتقدان  -30

  باقي به ديارشهادت در راه خدا و گشودن راه آزادگي ـ دل بريدن از دنياي فاني و توجه مستمر  )1

  تر براي مالقات با خدا آوري اندوختة كامل ها ـ جمع انسان تالش در راه خدا و خدمت به  )2

  تر براي مالقات با خدا آوري اندوختة كامل شهادت در راه خدا و گشودن راه آزادگي ـ جمع )3

  باقي دل بريدن از دنياي فاني و توجه مستمر به ديار ها ـ انسان  تالش در راه خدا و خدمت به) 4
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 قهيدق25

Saving Nature 
  Grammar از ابتداي

 انتهاي درس تا
 41تا  29هايصفحه

  
  

  

  

  
  

 

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. 

31- I know that the kind teacher is going … little children how to speak a foreign language. 
1) to teach a 2) teach this 3) to teach these 4) teach the 

32- Did you know that my brother and I … in the zoo tomorrow for the first time in our lives? 
1) are going to see a wolf  2) am going to see wolves 
3) am going see wolf  4) are going see wolfs 

33- The little boy … his arm when he was playing volleyball with his classmates in the park. 
1) followed 2) saved 3) stayed 4) hurt 

34- Ali and Reza are two close friends. …, there are some differences between them.  
1) Together  2) Again   3) However  4) Hopefully      

35- If everything goes according to …, the work will be completed in December.  
1) wildlife   2) period   3) poem    4) schedule 

36- A: Do you have … money to pay for that expensive computer? 
B: No, my brother is going to lend me some money. 

1) enough 2) common 3) proper 4) regular 
 

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. 

Sleep is very important. It’s just as important for your body as eating and exercising. If you don’t get 
enough sleep, then you won’t be able to enjoy yourself. Going out with friends, playing sports, or 
even watching movies will not be much fun if you’re tired. People of all ages need sleep, but different 
people need different amounts. Babies sleep about twice as much as they stay awake. Teenagers need 
about eight to ten hours a night, and older people need less. But one person may need more than 
another even if they are both the same age.  

Six out of ten children say they are tired during the day, which means they are not getting enough 
sleep. How can you get to sleep? A good idea is to write down what you are thinking about before 
you go to bed. Then, make sure your bedroom is as dark as possible, and it isn’t too hot or too cold. 
You can also try reading a book. Don’t drink soft drinks or use your phone before going to bed. 
However, playing games on your computer is the main one to avoid! 

37- Which of the following statements is FALSE, according to the passage?  
1) Babies spend more time sleeping. 
2) Teenagers need less sleep than older people. 
3) Too much light in the bedroom may stop us from sleeping.  
4) Getting enough sleep is as important as eating and exercising. 
 
 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
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 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  )1(زبان انگليسي 

  سؤال) 370كتاب جامع زبان انگليسي دهم ( 370تا  1سؤاالت  هاي آزمون بعد: برنامة تمرين
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38- Based on the passage, we can say that … is the worst thing to do before going to bed. 
1) playing computer games 2) drinking soft drinks 
3) having a short sleep during the day 4) using your phone 

39-  From the passage it can be understood that … percent of children feel tired during the day. 
1) ten 2) six 3) sixty 4) sixteen 

40- The author of the passage mainly wants to say that … . 
1) getting enough sleep is necessary to enjoy watching movies 
2) sleep plays an important part in doing our daily activities    
3) it’s a good idea to read a book before going to bed    
4) people cannot enjoy themselves if they don’t eat or exercise 
 
 
 

PART C: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: Look at that bridge! I think it is not very safe. 
B: Yes, it seems … fall down. 

1) it is going to  2) will  
3) is going to  4) it will  

42- Alice: Has John decided what to do when he leaves school? 
Tom: Yes, everything is planned. He … a holiday for a few weeks.  

1) will have 2) have 3) is going to have 4) had 

43- I’ve got … with my computer. It isn’t connecting to ... . 
1) a problem – the Internet  2) the problem – the Internet 
3) some problem – Internet 4) a problem – an Internet  

44- Shortly before the plane accident, the ... reported a problem with the aircraft systems and high 
air pressure.  

1) zookeeper 2) mountaineer 3) hunter 4) pilot 

45- Children wish to be the center of …, and parents should understand this emotional need.  
1) pattern                   2) danger    3) attention              4) rule 

PART D: Cloze Test 
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. 
Endangered species are those at the risk of dying out, meaning that there are a few left of their kind and 
they could disappear from the …(46)… altogether. As humans …(47)… develop their societies by 
destroying the homes of animals, it is not surprising that animals …(48)… have a place to live in the 
future. Therefore, we might lose those kinds that …(49)…  beauty and wonder to the …(50)… world. 

46- 1) report   2) Earth   3) plan    4) idea 
47- 1) going   2) go   3) will go  4) are going to       

48- 1) will   2) is going   3) are not going  4) won’t 

49- 1) add      2) answer  3) identify      4) follow 

50- 1) singular       2) natural  3) plural          4) important 

  سؤاالت آشنا -  )1(زبان انگليسي 
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32و  24ترتيب  جمالت سوم و پنجم يك دنبالة هندسي به -   51

  ؟ است. جملة هفتم اين دنبالة هندسي كدام است 3

1 (128
81   2 (64

27   3 (128
27   4 (64

81   

27ضرب سه جملة متوالي يك دنبالة هندسي  حاصل -   52
15 ،و مجموع دو جملة بزرگتر 8

اين است. قدرنسبت  4

  ؟ كدام استدنباله 

1 (6
5  2 (3

2  3 (5
4  4 (4

3  

حاصل ضرب جملة سـوم، پـنجم و هفـتم     ،باشد 512جملة اول  9ضرب  اگر در يك دنبالة هندسي حاصل -   53

  ؟ كدام است

1 (4  2 (27   3 (8  4 (2   

برابر مجموع جمالت ششم و  5تفاضل جملة ششم از جملة هشتم  ،در يك دنبالة هندسي با جمالت مثبت -   54

  ؟ هفتم است. نسبت جملة هفدهم به پانزدهم اين دنباله كدام است

1 (25  2 (36  3 (49  4 (64  

جمـالت متـوالي يـك دنبالـة     با همين ترتيـب،  ، غيرثابت جمالت سوم، هفتم و پانزدهم يك دنبالة حسابي -   55

  هندسي هستند. در دنبالة حسابي، جملة دهم چند برابر جملة بيستم است؟ 

1 (11
21   2 (21

11   3 (5
19   4 (19

5   

سيزدهم و هفدهم يـك دنبالـة    ،ترتيب برابر با جمالت دهم و هفتم يك دنبالة هندسي به پنجم ،جمالت سوم -   56

  ؟ زدهم آن كدام استيجملة س ،باشد 4با جمالت متمايز هستند. اگر جملة دهم دنبالة حسابي برابر       ِحسابي 

1 (1
3   2 (13

3   3 (14
3   4 (16

3   

سه جملة اول يك دنبالة هندسي مفروض است، بين جمالت دوم و سوم اين دنباله يك عدد طـوري قـرار    -   57

واحد بيشتر  10دهيم كه چهار جملة حاصل تشكيل يك دنبالة حسابي دهند. اگر جملة سوم دنبالة حسابي  مي

  ؟ م دنبالة هندسي كدام استاز جملة اول آن باشد، جملة پنج

1 (80  2 (60  3 (100  4 (120  

  

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  نويسيد:خود را ب 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 ازهدفآزمون قبل 10چند از 

 

  دقيقه 30  )1رياضي (

مجموعه، الگو و دنباله/ 
  مثلثات

ز ابتداي دنبالة هندسيا 1فصل 
تا  2تا پايان فصل و فصل 
  پايان دايرة مثلثاتي

   41تا  25هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات

 سؤال) 100 - پيمانه 10(1كتاب آبي رياضي420تا321يهاسؤالهاي آزمون بعد: برنامة تمرين      



 11: ةصفح اختصاصي پاية دهم تجربي     ذر  آ 5آزمون  –) 3پروژه (

BA

ab

c

C

6

BA
D

C

3

B
A

O
600

B

A

C
450

6

600

cotحاصل عبارت  -   58 cos(a b) sin (a b)
cos tan

+ + − −
2 0 2 0

2 2 0 2
2 0 3 0

60 6030
45 45

  ؟ كدام است 

1 (ab + 32 2     2 (a b+2 21 1
2 2   

3 (ab + 2
3     4 (ab + 22 3   

  ؟ كدام است ABدر شكل زير، طول  -   59
1 (9  

2 (10  

3 (11  

4 (12  

  ؟ كدام است ABخط  ، طول پارهزيردر دايرة مثلثاتي  -   60

1 (3
3   

2 (3
2   

3 (−3 1
2   

4 (−2 1
2   

  ؟ كدام است AC، طول ضلع مقابلدر شكل  -   61

1 (3  

2 (2  

3 (2   

4 (2 3  

  ؟ است جه كدامدر 120و زاوية بين دو ساق  12الساقين به طول ساق  مساحت مثلث متساوي -   62

1 (72 3   2 (36   3 (72   4 (36 3   

asinBدر شكل زير  -   63 bsin A t+ cو  = t= 2
  ؟ است. مساحت اين مثلث كدام است 3

1 (t2

3   

2 (t2

6  

3 (t22
3  

4 (t23
4  

  محل انجام محاسبات



 12: ةصفح اختصاصي پاية دهم تجربي     ذر  آ 5آزمون  –) 3پروژه (

B

A

C

600

B

A

C
a

bc
450

D2
D1

-4

600

y

x

B

A

C

F

D

G

E

6

4
2

1050

4

ABاگر در شكل زير  -   64 AC= 12و مساحت مثلث  3   ؟ دام استك ABباشد، طول ارتفاع وارد بر ضلع  3

1 (2 3   

2 (3 3   

3 (3 2   

4 (4 2   

Âداريم  Sبا مساحت  ABCدر مثلث  -   65 = AB و 045 AC S+ =2 2 4   ؟ است كدام Ĉ. زاوية 2
1 (/ 063 5   

2 (057   

3 (/ 067 5   

4 (060   
  ؟ كدام است BCEDمساحت چهارضلعي  است. FGموازي  DE يرزشكل  در -   66

1 (13  

2 (10  

3 (11  

4 (16  

  ؟ هاي متفاوت دارند سينوس و كسينوس، عالمت ،يك از زواياي زير براي كدام -   67

1 (078   2 (0196   3 (− 0200  4 (− 0300  

cosاگر  -   68 sinθ − θ = 7
  ؟ در كدام ربع دايرة مثلثاتي واقع است θ، آنگاه انتهاي كمان باشد 6

  چهارم) 4  سوم) 3  دوم) 2  اول) 1

  ؟ مقدار بزرگتري داردهاي زير  از گزينهكدام يك  -   69

1 (cos( )043   2 (cos( )0115   3 (cos( )− 012   4 (cos( )− 030   

yبه صورت  D2در شكل زير معادلة خط  -   70 Ax B+ + =3 Aاست، حاصل  02 B+ ؟ كدام است  

1 (/5 5   

2 (/6 5   

3 (3   

4 (4   

  محل انجام محاسبات
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     كند؟          تكميل مي   ،     درستي                           چند مورد، عبارت زير را به -   71

  »……      ً ، قطعا  در انسان سالم و بالغ غذا در هنگام بلع توده«
  شوند.  مياي منقبض  هسته هايي تك ب) ماهيچه    د.بند برچاكناي، با حركت به سمت پايين  راه ناي را ميالف) 

  شود. اي كه در زير زبان قرار گرفته است، كشيده مي د) ماهيچه   ند.ك تماس پيدا مي بااليي دهان قسمت انتهايي وزبان با بخشي از ج) 
1( 4  2( 3  3( 2  4( 1  

  ؟    باشد   ي  نم  ،  »                           و در سمت راست بدن قرار دارد     شود                   بزرگ به آن ختم مي                       اندامي كه ابتداي روده   «    هاي        مشخصه               كدام گزينه از -   72
 قطر بيشتري نسبت به انتهاي رودة باريك دارد.) 1
 از طريق منفذ كوچكي با فضاي درون رودة بزرگ در ارتباط است.) 2
 گردد. اي شكلي است كه در سمت چپ رودة كور مشاهده مي اندام لوله) 3
 شود. تر از محل اتصال رودة باريك به رودة بزرگ مشاهده مي در محلي پايين) 4

                                     زينه براي تكميل عبارت زير مناسب است؟      كدام گ -   73
 .................» ها را ............... داده و ها نسبت به گروهي ديگر، احتمال رسوب كلسترول در ديوارة سرخرگ زياد بودن گروهي از ليپوپروتئين«
 گردند. توليد مي ها توسط اندامي كه بخش اعظم از آن بر روي معده قرار دارد، اين ليپوپروتئين - كاهش) 1
  يابد. تواند با مصرف غذاهاي پر انرژي و شيوة زندگي كم تحرك افزايش  ها نيز مي مقدار اين مولكول - افزايش) 2
 يابد. ها نيز كاهش مي هاي ريزپرز در بيماري سلياك، ميزان ساخت اين ليپوپروتئين در صورت تخريب ياخته - كاهش) 3
 شوند. ميندار هاي پوششي ريزپرز ده، وارد ياختهتي دارند كه در فرايند جذب در روها تركيبا اين مولكول - افزايش) 4

         اي دارد؟               شود، چه مشخصه                                                   اي غشايي كه در انتهاي حفرة دهاني پارامسي تشكيل مي      كيسه -   74
 باشد. اي مي هاي غذايي حاضر در آن، مايع بين ياخته منشا ذره) 1
 انتهاي حفرة دهاني، در تشكيل آن موثر است. ند، درا هانداز ي كه همگي همهاي زنش مژك) 2
 باشد. واكوئول گوارشي بيشتر مي يغشايميزان وسعت آن، از  يغشاي ميزان وسعت) 3
 هاي غذايي موجود در آن وجود دارد. طي حركت در سيتوپالسم، امكان تغيير در اندازة ذره) 4

     كند؟                درستي، كامل مي                             كدام گزينه، عبارت زير را به -   75
  » …… نيستممكن  ……كه سالم و بالغ گوارش انسان  لوله بخشي از«
  هاي ترشح كنندة هورمون باشد. فاقد ياخته -ريزد ) صفرا به آن مي1
  حركات آن آهسته انجام شوند. - كند ها را جذب مي ) آب و يون2
  ه باشد.هاي قرمز در مغز استخوان نقش داشت در ساختن گويچه - شود ها در آن آغاز مي ) گوارش پروتئين3
 د. باش براي گوارش نهايي كيموس هايي  آنزيم توانايي ترشح فاقد - شود ) به آپانديس ختم مي4

   ؟     باشد            چه عددي مي   ،    كنند          تكميل مي        نادرستي         و به      درستي                ت زير را به  ار     كه عب        مواردي            اختالف تعداد  -   76
  »……معده  ……روده  ……در انسان سالم و بالغ، «

  قليايي است.  pHداراي  - برخالف - الف) شيره
  معكوس دارد. همواره با حجم مواد موجود در آن رابطه - همانند - هاي خوردگي ب) چين

  .اند تن زيرمخاط در مخاط ايجاد شدهرف از فرو - برخالف - هاي غده )ج
  باشند. خودطح سخوردگي غشايي در  توانند داراي چين مي - هاي همانند بعضي از ياخته - هاي ) ياختهد
  شوند. صورت غيرفعال ترشح مي به - همانند - ازهايئت) پروـه
1 (5  2 (1  3 (3  4 (2  
  

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( شناسي يستزهاي  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 ازهدفآزمون قبل 10چند از 

 

  دقيقه 20  )1( شناسيزيست
  

  گوارش و جذب مواد
   2فصل 

   32تا  17هاي  صفحه

 سؤال) 40-پيمانه  3( 1 زيستكتاب آبي300تا261هايسؤالهاي آزمون بعد:برنامة تمرين        
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          صحيح است؟   ،                    هاي رژيم غذايي انسان            ترين ليپيد              گوارش فراوان  ة                 كدام گزينه دربار -   77
 شود. توليد مي غدد بزاقي دهانهاي  ها توسط ياخته آن  ) آنزيم موثر در شروع گوارش1
  .كند كمك مي ها آنبه گوارش  صفراتركيبات خالف رباريك ب ) حركات روده2
  كند. مشكلدچار ها را  تواند گوارش آن شكم مي  ) اختالل در عملكرد بزرگترين اندام موجود در حفره3
  شود كه محل ورود پروتئازهاي فعال پانكراس است. گوارش انجام مي ها در بخشي از لوله ) بيشترين گوارش آن4

                           اي شكل لوله گـوارش خـارج             بخش كيسه                                                                          رژيم غذايي نامناسب دارد، بخشي از مواد غذايي قبل از تبديل شدن به كيموس از            در فردي كه -   78
  … …      نيست                      شوند. در اين فرد ممكن     مي

  ببيند. تدريج، مخاط مري آسيب  بهاي در سمت چپ بدن،  پي كاهش انقباض بنداره ) در1
  ز غذاهاي آماده عالئم بيماري را تشديد كند.) سيگاركشيدن و استفاده بيش از اندازه ا2
  باريك در اليه زيرمخاطي دچار آسيب شود. ة) قسمتي از لوله گوارش به دليل حفاظت كمتر نسبت به رود3
  اي شكل لوله گوارش، به بهبود عالئم بيماري كمك كند. هاي بخش كيسه هاي موجود در غده ترين ياخته ) كاهش فعاليت بزرگ4

     … …   كه            لوزالمعده          مجرايي از  -   79
  .اشدبفاقد آنزيم  مواد تواند محتوي ميكمتري با پيلور دارد،  ةفاصل )1
  ليپيد است. شود، داراي انواعي ها و امالح مي محتويات آن شامل نمك )2
  كند. محيط روده را اسيدي مي شوند، تر مي بخشي از محتويات آن پيش از ورود به لوله گوارش غليظ )3
  .ها دارد شوند، نقش مهمي در گوارش پروتئين ت آن پس از ورود به روده فعال ميتمام محتويا )4

   ؟    كند         كامل مي   ،     درستي                              كدام گزينه عبارت زير را به -   80
  »……كه  ،شود ه ميدديو بالغ گوارش انسان سالم  در بخشي از لوله ……«
هاي غدد آن  آنزيم آميالز توسط ياخته - نيز داشته باشد، براي اولين باري كنندگ برندگي نقش مخلوط تواند عالوه بر پيش گوارش كه مي حركتي از لوله) 1

 شود.  بخش ترشح مي
 -هاي بدن ي توليد شده توسط ياختهها توسط آنزيم ،رود ها به كار مي و توليد انواعي از پارچهساكاريدها كه در كاغذسازي  تجزيه نوعي خاص از پلي) 2

  گوارش با انقباضاتي به صورت يك در ميان در آن وجود دارد.  امكان مشاهده نوعي از حركات لوله
  ايجاد حركات منظم در آن ممكن نيست. - لين بارها براي او ترشحاتي فاقد آنزيم و كمك كننده به گوارش چربي) 3
حركات  -ود به ترشحات اسيدي نياز داردخ ن پيوند بين آمينواسيدها را داشته و براي شروع عملكردها كه توانايي شكست اعي از آنزيمفعال شدن انو) 4

  د. كنندگي داشته باشن نقش مخلوط دنتوان ميكرمي در آن، 

  
      است؟          نامناسب                                كدام مورد، براي تكميل عبارت زير  -   81

 »   ..           ........... )فقط(هاي حلقوي (اسفنكترهاي) لولة گوارش،  ماهيچه   ..            ...........در انسان، «
  در تنظيم عبور مواد نقش دارند. -همة )1
  شوند. هنگام عبور مواد باز مي - بعضي از) 2
  اي دارند.  هسته هاي تك ياخته - بعضي از )3
  هاي عصبي قرار دارند. هاي ياخته تحت تأثير شبكه -) همة4

         ........         ً  شود، قطعاً .                                               در انسان، هر كربوهيدراتي كه بدون گوارش جذب مي -   82
   ربن است. ) داراي شش اتم ك1
  ساكاريد نقش دارد. ) از طريق تركيب با گلوكز در تشكيل دي2
  ها، نوعي مولكول غير زيستي است.  ) همانند آنزيم3
  هاي سازندة خود است. ) داراي چندين پيوند بين اتم4

                                                     ً               مادة تخليه شده به دوازدهه كه ............. است، قطعاً .............          سالم، هر         در انسان -   83
  شود. از راه مجاري صفراوي كبد به يك مجراي مشترك وارد مي - وي مواد قليايي) حا1
  هاي زيستي نقش دارد. در گوارش انواع مولكول - گوارشي  ) فاقد آنزيم2
 شود. درون كيسة صفرا توليد و ترشح مي - گوارشي  ) حاوي آنزيم3
 باشد.  حاوي بيكربنات مي - ) در گوارش نهايي كيموس موثر4

پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.-)آشنا(آزمون  
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                 ً            هايي است كه قطعاً ...........                     پردازد، داراي ياخته                                                                گوارش انسان، هر نوع بافت پوششي اندامي كه به فرآيند جذب مواد مي         در لولة -   84
    ) ظاهري كامال يكسان دارند.1
  شوند. ) در بيماري سلياك تخريب مي2
  ها عبور كنند. توانند از غشاي آن ) فقط برخي از مواد مي3
  اي دارند.  ها در سيتوپالسم كار ويژه هاي آن ) تنها گروهي از اندامك4

            ...........    از    شده       وارد                              از ........... همانند تركيبات            عبور كرده        تركيبات  -   85
  كنند.   در همان بخش گوارش شيميايي و فيزيكي پيدا مي ،روده باريك به روده بزرگ، قبل از خروج - به حلقو ورودي ) دهان 1
  هاي زيستي هستند.  كافت مولكول معده به روده باريك، همگي فاقد توانايي آب - فراو ص لوزالمعده) مجراي مشترك 2
  باشد.  با اليه مخاطي داراي بافت پوششي چنداليه مي مجاورتمري به معده، در  -به روده باريك و وارد شده ) معده3
 اند. اي عبور پيدا كرده هستهچة چندهاي داراي ماهي مخرج، فقط از بندارهروده به  راست - به معدهو وارد شده  ) مري4

          صحيح است؟   ،                     طه با تكميل عبارت زير                 كدام گزينه در راب -   86
گردد. اين دو اندام،  باز نمي            ً       ها مستقيما  به قلب آن  شود و خون ها وارد سياهرگ باب مي معده و لوزالمعده دو اندامي هستند كه خون خارج شده از آن«

 »اند. ديگر متفاوت با يك           .......... به و از نظر ديگر مشابا يك           .......... از نظر 

  ترشح سكرتين - هاي عصبيالف) داشتن شبكه ياخته
 ترشح گاسترين - هاي غيرفعال ب) توانايي ترشح پروتئاز

  وجود حركات كرمي - ج) داشتن نقش در جذب مواد مغذي
  ها اتداشتن نقش مستقيم در گوارش شيميايي كربوهيدر - د) توانايي ترشح بيكربنات

  اند.نادرست» ج«همانند مورد » د«و »الف«) موارد 2  اند.صحيح» ب«همانند مورد » د«و »ج«) موارد 1
  اند.  نادرست» الف«برخالف مورد » د«و »ج«) موارد 4  اند.صحيح» د«برخالف مورد » ج«و »ب«) موارد 3

                                                              هد، بخش شمارة ............. معادل قسمتي در دستگاه گوارش انسان  د                                                  كه بخشي از دستگاه گوارش نشخواركنندگان را نشان مي     زير       در شكل  -   87
                     است كه .............

  كند. ها كمك مي با توليد نوعي مادة قليايي فاقد آنزيم به گوارش چربي - »4) «1
 باشد.اي از جنس ماهيچة اسكلتي مي در انتهاي خود داراي بنداره - »3) «2
  ها نقش دارد.، در گوارش پروتئينبا ترشح پروتئازهاي فعال - »1) «3
  شود. جذب اصلي مواد در آن انجام مي - »2) «4

                     درستي بيان شده است؟          دهد، به                                                              كه بخشي از لوله گوارش انسان را با ميكروسكوپ الكتروني نشان مي     زير                      كدام گزينه درباره شكل  -   88
  اي هستند.  هيچه) در هر چين حلقوي روده باريك ديده شده و داراي زير مخاط و اليه ما1
  ها با غشاي پايه به بافت پيوندي متصل هستند.  ) هر كدام از اين برجستگي2
 شوند.  اي محسوب مي ) هر كدام جزئي از ياخته استوانه3
 اي هستند كه مركزي نيست. ) هر كدام داراي هسته4

                     گوارش .............                             تشكيل حلقة انقباضي در لوله -   89
 ا نقش مخلوط كنندگي دارد.) حاصل حركتي است كه تنه1
  تواند غذا را به حركت درآورد. گيرد كه مي ) به واسطة حركتي صورت مي2
  دهد كه محتويات معده با بندارة پيلور برخورد نمايند. ) تنها در زماني رخ مي3
  دهد. ) در نتيجة خراشيدگي حاصل از تماس غذا با ديوارة معده رخ مي4

       باشد؟          درست مي   ، »                        مترشحه از دوازدهه و معده          هر هورمون  «                چند مورد دربارة  -   90
  ريزد.           ً                              الف) لزوما  به درون بخشي از محيط داخلي مي

  كنند. هاي دستگاه گوارش را تنظيم مي                             همراه با دستگاه عصبي، فع اليت ب)
  شود. هاي گوارشي فعال مي ج) با تأثير بر نوعي ياخته، موجب افزايش ترشح آنزيم

 1) 4  2) 3  3) 2  ) صفر1



 16: ةصفح     اختصاصي پاية دهم تجربي  آذر 5آزمون  - )3(پروژة 

  

  
   ؟                   هاي زير درست هستند       گزاره       يك از      كدام -  91

  آيد. وجود مي الف) پالسما اغلب در دماهاي خيلي باال به
  مانند.  در كنار يكديگر مي ،كنند ب) ذرات جسم جامد به سبب نيروهاي گرانشي كه به يكديگر وارد مي

  هايي از جامد بلورين هستند. مثال ،يخ، مواد معدني و شيشهج) الماس، 
  نگستروم است.آ                                       ً                    د) فاصلة ذرات سازندة مايع و جامد تقريبا  يكسان و در حدود يك 

  الف، ب و ج) 2    الف، ب و د )1
  ب و د )4    الف و د )3

                   نـد. دليـل ايـن     ك                                       تدريج در آب پخش شده و رنگ آب تغيير مي                                       اگر مقداري جوهر در آب بريزيم، جوهر به -  92
     ……                 موضوع اين است كه 

  اي دارند. جوهر، حركت نامنظم و كاتورههاي  مولكول )1
  ناپذير است. آب يك مايع تراكم) 2
  فاصلة بين مولكولي در آب، مقدار اندكي است. )3
  اي دارند. هاي آب حركت نامنظم و كاتوره مولكول )4

                                   هـا آن اسـت كـه در بـين تمـام                 دن حبـاب                 و علت كـروي شـ      ……               هاي آب و صابون                  دليل تشكيل حباب -  93
    ……                                                به ازاي حجمي معين، نسبت به هر شكل هندسي ديگري،                                هاي هندسي، كره تنها شكلي است كه      شكل

    .    دارد              مساحت سطح را
  كوچكترينكشش سطحي ـ  )1
  بزرگترينبرد بودن نيروهاي بين مولكولي ـ  كوتاه) 2
  رينكوچكتبرد بودن نيروهاي بين مولكولي ـ  كوتاه )3
  بزرگترينكشش سطحي ـ  )4

                        هـاي مـايع بيشـتر از                       چسبي بين مولكـول                ايم. نيروي هم                    در مايعي وارد كرده      قائم    طور              مويين را به      لولة   يك  -  94
                   مـايع درون لولـه      ،                                                                               نيروي دگرچسبي بين سطح لوله و مايع است. اگر قطر اين لولة مويين را كمي بيشتر كنيم

      ماند.    مي   ……                      رفته و سطح آن همچنان    …… 
  باالتر ـ برآمده) 2    تر ـ برآمده پايين )1
  تر ـ فرورفته پايين )4    باالتر ـ فرورفته )3

            هـا ظـاهر                                     نيـروي دافعـة بزرگـي بـين آن       ،      كنـيم                     ها را خيلي كم مـي                    وقتي فاصلة مولكول «       عبارت        در مورد  -  95
   ؟                    كدام گزينه درست است  »  .   شود    مي

  پذيرند.  تراكمبه همين دليل گازها  ،دهد اين پديده در گازها رخ نمي )1
  ناپذيرند. دهد و به همين دليل تراكم ها رخ مي اين پديده فقط در مايع) 2
  است.  همين ،ناپذيري مايع دهد و علت تراكم رخ مي (جامد، مايع و گاز) ماده سه حالت هر اين پديده در )3
   همين است. گازها و اه مايع ناپذيري دهد و علت تراكم رخ مي مايع و گاز حالت دواين پديده در هر ) 4
  
  

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؟ 10قبل چند از  عملكرد شما در آزمون

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

 

  دقيقه 35  ) 1فيزيك (

  هاي فيزيكي مواد ويژگي
ابتداي فشارسنج هوا تا  2فصل 

  (بارومتر)
   37تا  23هاي  صفحه

محل انجام محاسبات  

 سؤال) 30 - پيمانه 2(1فيزيككتاب آبي320تا291هايسؤالهاي آزمون بعد: برنامة تمرين      
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cm35 A

B

cm20

cm10 cm7

cm15

20
cm

530
300

cm
60

B

A

               نيرويي كـه از         اندازة          است. اگر   cm240                                                    مساحت عينك يك غواص كه در عمق دريا در حال غواصي است،  -  96

                                                          باشـد، فشـار محلـي كـه غـواص در آن قـرار دارد چنـد          N600            برابر بـا      شود                            طرف آب بر اين عينك وارد مي

   ؟    است          مگاپاسكال 

1( /0 25   2 (/0 2   3( /0 15   4( /0 1   

   ة                      اي بـه مسـاحت قاعـد                                      آب ايـن مكعـب را درون اسـتوانه      ة                   ر از آب است. اگر هم  پcm40               مكعبي به ضلع  -  97

/ m20                                        كند، چند برابر فشاري است كه در كف مكعب                                                 بريزيم، فشاري كه اين آب در كف استوانه ايجاد مي  32

   ؟    كند          ايجاد مي

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

5/                    داخل آن در هر دقيقه          داريم كه   cm2600     مقطع             ظرفي به سطح  -   98        . فشار     كنيم                   به آرامي اضافه مي   آب      ليتر   4

N  ؟     يايد           افزايش مي                    هر ثانيه چند پاسكال    در                        ناشي از مايع در كف ظرف  g(g , )
kg cm

= ρ = 310 1JA  

1( 30   2 (/0 3   3( /1 5  4( 15  

/g      چگالي    ا ب   ي    مايع   ،                    درون ظرفي به شكل زير -  99
cm30                          . اختالف فشار بين دو نقطة                       در حال تعادل قرار دارد  8

A   و  B  ؟               چند پاسكال است  N(sin / g )
kg

= =053 0 8 10»  

1( 1120  

2 (1600  

3( 2400  

4( 3200  

g                    ليتر مايعي به چگالي    2         به مقدار    ،cm220   ة        سطح قاعد   ا         استوانه ب    يك   در  -    100
cm35  بعد از ايجـاد    .      ريزيم    مي               

4   ار   فش   ،      كف ظرف    از      متري              در چند سانتي      تعادل 
P ؟                       فشار وارد بر كف ظرف است  5 Pa)= 5

0 N(g  و 10
kg

= 10  

1( 60  2 (40  3( 50  4( 20  

               اختالف فشار بين        اندازة                                هاي مشخص درون ظرفي قرار دارند.                                          در شكل زير سه مايع مخلوط نشدني با چگالي -    101

N(g  ؟               چند پاسكال است  B  و   A        دو نقطة  )
kg

= 10  

1( 7100  

2 (5400  

3( 6600  

4( 5900  

g
cm

ρ =13 3

g
/

cm
ρ = 1 52 3

g
cm

ρ = 31 3

محل انجام محاسبات  



 18: ةصفح     اختصاصي پاية دهم تجربي  آذر 5آزمون  - )3(پروژة 

cm24

cm18B

A

cm54

13/5cm

cm30
cm20

100

102

10 30
h(cm)

P(kpa)

(2)

(1)

      متـر           سـانتي     75        درياچه                                      متر جيوه است. اگر فشار هوا در سطح آب       سانتي     215   اي                         فشار وارد بر كف درياچه -    102

g  ؟                          عمق آب درياچه چند متر است   ،         جيوه باشد )
cm

ρ = /g  و   آب31
cm

ρ = 313   ) جيــوه5

1( /1 89   2 (/18 9   3( /2 902   4( /29 02   

                            ز آب در ته ظرف باشد، ارتفاع                  برابر فشار ناشي ا   6                               ي كه حاوي مقداري آب ساكن است،                     اگر فشار كل در ته ظرف -    103

kg          (چگالي آب   ؟                           آب در داخل ظرف چند متر است
m31000 فشار هواي محيط ،                 Pa510   و  Ng

kg
=         است.)  10

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

        دهـد.              ها نمايش مي                                                هاي موجود در ظرف را برحسب عمق از سطح آزاد مايع              ناشي از مايع     فشار    ،          نمودار زير   -    104

   ؟    است            كيلوپاسكال                           فشار كل وارد بر كف ظرف چند    ،      ) باشد 1                   ) دو برابر شيب خط ( 2            اگر شيب خط (

1( 104    

2 (106   

3( 108  

4( 110  

                      فشار ناشي از وزن ستون     اگر        دارند.             اي شكل قرار                                                    در شكل زير، دو مايع مخلوط نشدني داخل ظرفي استوانه -    105

  ؟                                 بـه چگـالي جيـوه كـدام اسـت       A                  نسبت چگالي مـايع     ،    باشد    cmHg17          برابر با                       اين دو مايع در كف ظرف

                     نصف چگالي جيوه است.) B            (چگالي مايع 

1( 3     2 (2
3   

3( 
1
3     4( 3

2   

         است. اگر                   ور و در حال تعادل          اي غوطه           داخل شاره  cm54                 مكعبي شكل به طول    ي   جسم               مطابق شكل زير،  -    106

/   با       برابر               باال و زير جسم    در            اختالف فشار        اندازة  cmHg4       متـر                     جسم چنـد سـانتي                         باشد، فشار كل در باالي  8

g(P   ؟        جيوه است cmHg, / )
cm

= ρ =0 375 13 5½¼Ã]     

1( 76   

2 (/76 2    

3( 78   

4( /78 2   

ρ2

ρ1

محل انجام محاسبات  
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لايروغن

آب

}}
h

x

cm6/8

آب

ج
وه

} B
.

g        و چگالي   m                       مقداري از مايعي به جرم    ،                      طح مقطع ثابت و يكنواخت              در يك ظرف با س -    107
cm32   و مقداري از            

/g        و چگالي   m2             مايعي به جرم 
cm36                 فشار ناشي از دو    ،    باشد  cm54                                  ريخته شده است، اگر ارتفاع دو مايع   8

g  ؟    است            كيلوپاسكال                   مايع در كف ظرف چند  N/ ،g )
kgcm

ρ = =313 6 10½¼Ã] شوند.                     و دو مايع مخلوط نمي     ( 

1( /27 12   2 (/20 4   3( /2 04   4( /2 712   

                                                      شكل در حال تعادل هستند. براي اينكـه اخـتالف ارتفـاع      U          در يك ظرف              ، آب و روغن             مطابق شكل زير   -    108

g  ؟                چه كار بايد كرد   ،       نصف شود  (x)                            سطوح آزاد دو مايع در دو طرف  g( / )
cm cm

ρ = ρ =3 30 8 1¸ü»n JA»   

/به اندازة  )1 h0   آب در لولة سمت چپ بريزيم.  4

/به اندازة ) 2 h0   در لولة سمت چپ بريزيم.  روغن 4

/به اندازة  )3 h0   . ه خارج كنيملول روغن از 5

/به اندازة  )4 h0   آب در لولة سمت چپ بريزيم.  5

   ؟            متر جيوه است           چند سانتي  B                                   حال تعادل قرار دارند. فشار در نقطة     در                     در شكل زير آب و جيوه  -    109

m g(P / cmHg , g ، / )
s cm

= = ρ =0 2 374 2 10 13 6½¼Ã]   

1( /80 5   

2 (/81 5   

3( /74 2   

4( /74 7   

/g               مايعي به چگالي  -    110
cm31                برابر شعاع سمت   3                              شكلي كه شعاع مقطع سمت راست آن   U  ة  ل       داخل لو  5

/g                                                        به حال تعادل قرار دارد. از شاخة سمت راست مايعي به چگالي    ،         چپ آن است
cm30          ريزيم كه             تا جايي مي  8

                         . سـطح مـايع در لولـة             قرار گيرد                                         باالتر از انتهاي آزاد مايع در شاخة سمت چپ   cm7                       انتهاي آزاد مايع در آن 

   ؟            جا خواهد شد          متر جابه           چند سانتي                      نسبت به حالت اولية آن        سمت چپ 

1( 2   2 (8  3( 6 3   4( 6  

محل انجام محاسبات  
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  ؟        درست است     زير     هاي       عبارت   از           چند مورد -    111

  رنگ بنفش بيشترين انحراف را دارد. ،از منشور خورشيدالف) هنگام عبور نور 
  .استاي ريزموج، الكترومغناطيس هب) جنس پرتو

  .يابند انتقال مي اي به الية باالتر ها با جذب انرژي معين و كافي از اليه الكترونپ) 
  .استنيترات سبز  (II)مسمربوط به محلول نمك  ةشعلت) رنگ 

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

      باشد.    مي    ……     صورت     به    ……         در نگاه                  انرژي مانند ماده                           دهد كه با توجه به اين شكل                             به صورت كوانتومي را نشان مي           مصرف انرژي     ……    شكل  -    112

  (الف)(ب)
  الف، ميكروسكوپي، گسسته) 2    ، پيوستهماكروسكوپيب، ) 1
 پيوسته ،ميكروسكوپي، الف) 4    ب، ماكروسكوپي، گسسته )3

    ……        حداكثر    با                              الكتروني در حال پر شدن است كه      الية    ……                   است و در اين عناصر     ……        اي برابر               سوم جدول دوره                 تعداد عناصر دورة  -    113
     شود.               الكترون پر مي

  18ـ  دومينـ  18) 2    18ـ  سومينـ  8) 1
 8ـ سومين ـ  18) 4    8ـ سومين ـ  8) 3

  ؟                                          ترتيب از راست به چپ در كدام گزينه آمده است                  هاي (آ) و (ب) به      پرسش           پاسخ صحيح -    114

  شود؟ مشاهده ميرنگي ، چهار خط در ناحيه مرئي آ) در طيف نشري خطي مربوط به كدام دو عنصر
  هاست؟ اي در آن سازد، به دليل وجود چه ماده ها را روشن مي ها و خيابان ، بزرگراهها هايي كه شب هنگام، آزادراه ب) نور زرد المپ

  هيدروژن و هليم ـ بخار سديم) 2    هيدروژن و ليتيم ـ نئون) 1
  نئون هيدروژن و هليم ـ) 4  هيدروژن و ليتيم ـ بخار سديم )3

                              عدد كوانتومي فرعي آن برابر با               تواند باشد كه     مي            الية يك اتم    ……    در            اين زيراليه   ،    باشد    14                   يك زيراليه برابر با                       چنانچه ظرفيت الكتروني  -    115
     است.    ……

  3ـ  سومين) 4  4ـ چهارمين ) 3  4ـ  سومين )2  3ـ چهارمين  )1
  
 

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

  براي آزمون امروز چيست؟ شماگذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از 

 

  دقيقه 20  )  1( شيمي

  كيهان زادگاه الفباي هستي
از ابتداي نور كليد  1فصل 

شناخت جهان تا پايان توزيع 
  ها ها و زير اليه ها در اليه الكترون

   30تا  19هاي  صفحه

 سؤال) 60-پيمانه  3( 1 شيميكتاب آبي300تا241هايسؤالهاي آزمون بعد:برنامة تمرين        
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  ؟        درست است                      با توجه به شكل مقابل                      چه تعداد از مطالب زير  -    116

  انرژي مشخص و معيني دارند. هاي موجود در هر الية الكتروني نوالكترآ) 
  لز بور براي توجيه طيف نشري خطي هيدروژن چنين مدلي را ارائه داد.ب) ني

بيشتر  ،ها است كه الكترون الية الكترونيترين بخش از يك  مهم ،پ) هر بخش پررنگ
  كنند. وقت خود را در آن فاصله از هسته سپري مي

توان طيف نشري  مياي است كه بر اساس آن  دهندة مدل اتمي ، نشانمقابلشكل ) ت
  طي هر عنصري را توجيه كرد. خ
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

  ؟                                                                نمونة زير و فلزات داده شده، اين نمونه كدام يك از عناصر را داراست     فرضي      خطي                     با توجه به طيف نشري -    117

(nm)  
 كلسيم ـ آهن ـ جيوه) 4  مس ـ آهن ـ كروم )3  كروم ـ آهن ـ جيوه) 2  آهن  كروم ـ كلسيم ـ) 1

  ؟   است       ادرست ن        هاي زير           از عبارت         چند مورد  -    118

  دهند. نشان مي λبا  و يك موج را طول موج ناميدهنمودار فاصله دو برآمدگي متوالي در  الف)
  است.  بنفش <قرمز  <ها  ريزموج صورت: الكترو مغناطيس به طول موج پرتوهاي ب) مقايسة

  انرژي نور بنفش كمتر از انرژي امواج گاما، اما بيشتر از امواج نور قرمز است.  پ)
  است.  حاصل از رنگ شعلة سديم سولفات  ر از طول موجلندتهاي نئون ب حاصل از المپنور ول موج ط ت)

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

                     رنگ پرتوهاي حاصل از   ،    باشد            درجه سلسيوس       2750  و      800  ،     1750      ترتيب                     و شعلة اجاق گاز به       صنعتي       سشوار                   دماي پرتوهاي شمع،    اگر  -    119
  ؟                                           يب از راست به چپ در كدام گزينه مشخص شده است ت  تر          وسيله به   3    اين 

  زرد ـ قرمز ـ آبي) 4  آبي ـ قرمز ـ زرد )3  قرمزـ  آبيـ  زرد) 2  آبي ـ زردـ قرمز ) 1

  ؟                  هاي زير درست هستند                   چه تعداد از عبارت -    120
nانتقال الكترون از حاصل از  هاياز طول موج پرتو بلندتر نگ شعله ليتيم كلريدرطول موج پرتوهاي حاصل از الف)  = nبه  4 = در  3

  است.  اتم هيدروژن
ي از گسترة طيف هيكة بسيار كوتارفقط با و رنگ نشر شده از هر فلزفردي دارند  هب حصر، هر يك رنگ منشعلة تركيبات فلزي مختلف ب)

  گيرد. مرئي را در برمي
ها را به صورت مستقيم  توان ويژگي آن نميو از ما بسيار دور هستند به دليل اينكه خورشيد و ديگر اجرام آسماني دماي بسيار بااليي دارند پ) 

  اندازه گرفت.
   كند. را ايجاد مي ها اي از رنگ تهسنور خورشيد در اثر عبور از قطرات باران تجزيه شده و طيف گست) 

1 (2  2 (1  3 (3  4 (4 
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     است؟        نادرست                 عبارت كدام گزينه  -    121

  ها دست يافت. توان به آرايش الكتروني آن ها مي نوارهاي طيف نشري خطي اتم طول موجدقيق با تعيين  )1

  بور توانست جايگاه و تعداد نوارهاي طيف نشري خطي هيدروژن را كشف كند. )2

  برخوردار است. نسبيپايداري اتم در حالت پايه از  )3

  دارند. انرژيهاي برانگيخته پر انرژي و ناپايدارند و تمايل به از دست دادن  ) اتم4

  ؟   است      درست  نا        هاي زير           از عبارت    يك      كدام -    122

  دهند. ها را تشخيص مي سنج جرمي تجزيه كرده و نوع عنصرهاي آن ) دانشمندان نور رسيده از ستارگان را با دستگاه طيف1

  .نيستندقابل مشاهده طور كلي  بهنشر شده از كنترل تلويزيون مواج ) ا2

  گيرد. بر مي بنفش را درهاي سرخ تا  اي از رنگ گستره) رنگين كمان 3

  عكس دارد.ها با انرژي رابطة  كنند كه طول موج آن حمل مي) پرتوهاي الكترومغناطيسي با خود انرژي 4

  ؟   است        نادرست    زير      هاي       عبارت            چند مورد از  -    123

  دهد كه هر عنصر طيف نشري خطي ويژة خود را دارد. ها نشان مي الف) بررسي

  .گويند دارد، نشر مي مي ن يك مادة شيميايي با جذب انرژي از خود پرتوهاي الكترومغناطيس گسيلآها به فرايندي كه در  دان شيميب) 

  .شود ها بيشتر مي اختالف انرژي بين آن ،شود مي بلندترهرچه طول موج پرتوهاي رنگي ، هيدروژنپ) در طيف نشري خطي 

 صفر) 4  1) 3  2) 2  3) 1

  ؟                هاي زير درست است                   چه تعداد از عبارت -    124

nهاي زيرالية با مشخصات  الف) تعداد الكترون = 4 ،l =   باشد. 10تواند برابر  حداكثر مي 2

  برابر است.با يكديگر  p3و s4 هاي زيراليه اصلي و رعيعدد كوانتومي فوع ممجب) 

  .است 4هاي الية دوم به الية اول برابر  پ) نسبت حداكثر تعداد الكترون

   د.وش مشخص مي lو  n با دو عدد كوانتومي  زيراليه نماد هرت) 

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

   ……  جز    به   ،   اند        نادرست              همة مطالب زير  -    125

  .هستند زردترتيب قرمز و  به سديمهاي ليتيم و  ) شعله تركيبالف

  طيف نشري خطي يكساني دارند. هاي مختلف هيدروژن، ايزوتوپ) ب

  شود. فام استفاده مي نوراني سرخ هاي ) از المپ زنون در ساخت تابلوهاي تبليغاتي براي ايجاد نوشتهپ

  . ها انرژي با طول موج معين جذب يا نشر مي شود در نتيجة جابجايي الكترون بين اليه) ت

 »ت«و » الف«) 4  »ت«و » ب«، »الف« )3  »ت«و  »پ«، »ب«) 2  »پ«و  »ب«) 1
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l                  ي با عدد كوانتومي  ي ا ه                 موجود در زيراليه     هاي                     حداكثر شمار الكترون -    126 =      بـه                 در الية چهـارم      ها                                      در چهار الية اول نسبت به شمار الكترون  1

  ؟   است            تقريب كدام

1 (/0 46   2 (/0 56  3 (/0 26  4 (/0 66  

    ؟    ستند         ها صحيح ه                                  با توجه به شكل چه تعداد از عبارت -    127

C پرتو نشرشدهطول موج  -  E< .است  

  .شان داده شده استن دو طول موج رنگي ،در ناحيه مرئياين عنصر خطي طيف نشري  رد - 

  ر دارند.در ناحية فرابنفش قرا Fو  A ،D پرتوهاي نشرشده - 

A: مقايسه پرتوهاي نشرشده از نظر انرژي -  B C> >   

1 (1    2 (2  

3 (3    4 (4 

  ؟                                         با استفاده از عدد كوانتومي اصلي تعيين كرد     تنها      توان                                   چه تعداد از پارامترهاي زير را مي -    128

  يه ها در هر اليهپ) تعداد زيرال  ها زيراليه نمادب)   آ) پايداري الكترون در هر الية الكتروني

  ث) حداكثر گنجايش الكتروني يك زيراليه  ت) سطح انرژي الكترون در هر اليه الكتروني

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

  ؟   است        نادرست        هاي زير                    چه تعداد از عبارت -    129

  را توجيه كند. عنصرها سايرالف) اولين بار بور توانست با ارائة مدل اتمي طيف نشري خطي هيدروژن و 

  يابد.  هاي موجود در آن كاهش مي يش فاصلة الية الكتروني از هسته، انرژي الكترونب) با افزا

aفلز به تعداد  2در طيف آلياژ اين  ،باشد bو  a ترتيب به در طيف نشري خطي دو فلز متمايز،تعداد خطوط رنگي پ) اگر  b+  كمتريا 

  شود. طيف خطي مشاهده مي

nت) طول موج پرتو رنگي حاصل از انتقال الكترون از  = nبه  6 = است كه به رنگ بنفش ديده  nm410در اتم هيدروژن برابر  2

  شود.  مي

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

  ؟        درست است         چند مورد  -    130

                                   ً                             هاي باالتر از اول داشته باشد، قطعا  در حالت برانگيخته قرار دارد. الف) هر اتمي كه الكترون در اليه

نانومتر  486نور با طول موج  ،منتقل كند، با برگشت به حالت پايه 2به  4ب) اگر يك اتم هيدروژن تنها الكترون برانگيختة خود را از الية 

  كند. منتشر مي

  ها وابسته به عدد اتمي است و براي اتم هر عنصري منحصر به فرد است.  ها و تفاوت انرژي ميان اليه ي اليهپ) انرژ

توان يافت كه با نشر  نوع انتقال الكتروني در اتم هيدروژن مي 4خط رنگي در طيف نشري خطي اتم هيدروژن، تنها  4ت) با توجه به وجود 

  نور با طول موج معين باشد. 

 1) 4  2) 3  3) 2  صفر) 1
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