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گوييزمان پاسخشمارة صفحهشمارة سؤالتعداد سؤالنام درسعنوان

مي
عمو

  

  دقيقه10  3 101 )1(و نگارشفارسي
  دقيقه25  20114 )آشنا(طراحي +)1عربي زبان قرآن (

  دقيقه10  10317 )1دين و زندگي (
  دقيقه15  10419 )1(انگليسيزبان

صي
صا

اخت
  

  دقيقه30  10  51  20 )1رياضي (
  دقيقه20  207113 )1شناسي (زيست

  دقيقه35  209116 )1فيزيك (

  دقيقه20  21  111  20  )آشنا(طراحي +  )1شيمي (
  

  طراحان
  نام طراحاننام درس

پور ـ آگيتا محمدزاده ـ سيدمحمدعلي مرتضويخانر حسنـ سپهحميد اصفهاني  )1(فارسي و نگارش
  عرب ـ خالد مشيرپناهي ـ رضا يزديبخش ـ محمد داورپناهي ـ ابراهيم رحمانيبهزاد جهان  )1عربي زبان قرآن (

  شعيب مقدم ـكبيرمرتضي محسنيـبقامحمد رضاييمحمد آقاصالح ـ ابوالفضل احدزاده ـ  )1دين و زندگي (
  نژادـ ساسان عزيزيعاشوريعليفريبا توكلي ـ  )1(انگليسيزبان

ارزانـي ـ   علـي زيـبزن ـ شـكيب رجبـي ـ     مهرداد خاجي ـ سجاد داوطلب ـ فاطمه راياي ـمهديس حمزهنژاديان ـمهدي حاجيمهدي بيرانوند ـعلي ارجمند ـ  )1رياضي (
    ايمان نخستينوهاب نادري ـي ـميالد منصورزاده ـ علي فارسي ـ علي مرشد ـاحسان غني

سـهيل    ـ  محمدرضا دانشـمندي ـ  معين خنافره ـمحمدرضا جهانشاهلو ـمحمدامين بيگدليـفرداميرحسين بهروزيعباس آرايش ـ نويد اميديان ـ  )1شناسي (زيست
  مرند ـ مهرداد محبي ـ محمدامين ميريپور ـ محمدرضا قراجهسعيد فتحيـپوررحمان

  )1ك (فيزي
زاده ـ  فرشـاد لطـفمصـطفي كيـاني ـ    زاده ـ   هفقعبدالهزاده ـ  مرتضي شعباني ـ محمدرضا شيروانينسب ـعبدالرضا امينيزهره آقامحمدي ـ رضا امامي ـ

  مجتبي نكوئياننژاد ـمحمدامين محمودي

سيدطاهانژاد ـ  زواره ـ محمد فالحـ علي رحيمي ـ مجتبي صفري ـ رسول عابديني  ـ كامران جعفري ـ امير حاتميانپوراحمدرضا جشانيـزادهبهزاد تقي  )1شيمي (
  ـ عبدالرشيد يلمهمصطفوي

  

  و ويراستارانمسئولين درس
  مسئولين درس گروه مستندسازي  ويراستار ان علميمسئولين درس گروه آزمون  نام درس

  عتمديالناز م  -  زاده اصفهانيحميد لنجان)1(فارسي و نگارش
  ليال ايزدي  ـ درويشعلي ابراهيميفاطمه منصورخاكي  ميالد نقشي)1عربي زبان قرآن (

  محدثه پرهيزكار  محمد ابراهيم مازني –سكينه گلشني  فاطمه فوقاني  )1دين و زندگي (
  سپيده جالليفريبا توكليآتي ـمرمحدثه  نسترن راستگو)1(زبان انگليسي

  حسين اسدزاده  علي مرشد ـمهرداد ملوندي  وشانفرايمان چيني  )1رياضي (
  اكبريليدا علي  مهدي روزبهاني ـ سپيده نجفيفرد ـ محمداميرحسين بهروزي  مهرداد محبي  )1شناسي (زيست

  آتنه اسفندياري  انزابي ـ بهنام شاهنيبابك اسالمي ـ امير محمودي  كفشحميد زرين)1فيزيك (
  سميه اسكندري  نژادحمدحسن معروفي ـ ايمان حسينسيدم  علي علمداري  )1شيمي (

  
  

  گروه فني و توليد
محيا اصغري  مدير گروه

فرددعلي موسويسي  مسئول دفترچه
  مسئول دفترچه: آفرين ساجدي/مدير گروه: اميرحسين رضافر  گروه عمومي

جالليمحمديمهين عليآرايينگاري و صفحهحروف
  فريبا رئوفيمسئول دفترچه: /نسبفاطمه رسولي:مدير گروه  گروه مستندسازي

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

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

  دقيقه165مدت پاسخگويي: 130دهم تجربي:د سؤالتعدا   
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3:ةصفح           دهمپایةعمومیآذر41آزمون-(3)پروژة

واژه -1 از تا است؟نادرستریزیهاچند شده معنا
ذلیزه» خذالن: ـ فجر فلق: ـ طمع مولع: ـ کبر نمط: ـ محتاط حازم: ـ شگفتا زلی: معاش: ـ بخت طالع: سرزمستیـ صبا: ـ اندوه محنت: ـسیبلقنیـ

س ـ صندوق نحقّه: ـ هوس الجوردیلوفریودا: «ی:
تا(2یکی(1 تا(3دو تا(4سه چهار

گز -2 کدام دارد؟ییامالینادرستیاواژهنهیدر
ریشخند1 و سخره ـ اراده و عزم کفیل2( و ضامن ـ پست و حضیض )
محلکه3 و ورطه ـ رشک و غبطه لیاقت4( و برازندگی ـ لطف و فضل )

کسانوبیترتبهریزاتیاب -3 چه از اصل است؟یدر
علالف آیهمایای( چه تو فکندیتیرحمت، ماسوا به که / را سایخدا رایهیهمه هما
اب در شب همه نسدمیامنی( پیصبحگاهمیکه به راییآشناامی/ آشنا بنوازد

سعدی(1 ـ ـ2شهریار شهریار ـ3حافظ ( معیّری رهی ـ4سعدی ( معیّری رهی حافظ (
بد -4 کدام دتیر فعل ؟شودینمدهیحذف

هیا(1 سر بر مانده همه جهدچیاز رفتیجهدی/ کاروان  که
رو(2 حسرت از خداشیمن / رفتم هوش رایبیشکایاز تماشاکنان
افسان(3 فسردةز امیواعظان سرودی/ عاشقان یمطرب
سل(4 تو عشق دولت از /یمانیحافظ نیعنیشد تواش وصل دستبهستیاز به باد جز

مضافٌ -5 هم و دارد بیانی صفت هم که هست گروهی بیت کدام الیه؟در
نیست(1 بیش جاودانی عذاب جاویدان عمر / نیست بیش گرانی بار ما دوش بر زندگی
بزم(2 بهرهالله گلستان زین / خار دمساز گل و گشت گلچین نیستآرای بیش فغانی بلبل ی
قطرهمی(3 هر اشکیکند شکوهی شمعم، گرچه / داستان داغی نیستز بیش زبانی را دل ی
نیست(4 بیش استخوانی نحیفم اندام نی چون / درد تاب کز بگداختم لبش از دور چنان آن

آرایه -6 بیت کدام است؟اشتباهبهایدر شده داده نسبت بیتی به
کاهی1 بود پیشش صبر کوه که / سیاهی چشم از دیدم نگاهی (تضادتشبیه،)(
به2 جگر لخت بی / چشمم کز چیست بالت گریه ای نمی( مبالغهشخصیت)آییدر (بخشی،
بینایی3 چشم است ندیده که / شهالیی به کند آن نرگست (تلمیحاستعاره،)(
زندگانی4 چنگ از بردیم مرگ به جان ما / بیرون مرگ چنگ از برد جان که هر داراست استعاره)( (تکرار،

می«که»ةواژ -7 دستوری نقش و نیست حرف بیت کدام گیرد؟در
لشکر1 آراسته چنین دولت پرداخته چنین / مغرب و مشرق ملوک و سالطین از دارد که )
چون2 شد که / فرمودن باده نشاط باید کنون خداوندا یکسرالمأویةجن( خرّمی از جهان

م3 جز نباید / او نام خطبه گاه گویند چون که جهانداری منبر( فلک جز نشاید خاطب لک
گرامی4 سلطانت روز هر آن از همی( مبارکتر ساعت هر تو دیدار هست وی بر که / تردارد

واژه«مات» -8 یک از بیش گزینه کدام بیت گزینه در دیگر با است؟و متفاوت ها
می1 یاد / باد به دادیم تو سودای پی از عمر که ای نمی( مات از که یاددار آید
صاحب2 تو حسن واله / سو هر کز منم تو جمال مات همین نه هنوز( نظرانند
شاه3 را تو و گدا را خورشید / حسن کارگاه در که تو صورت مات من کشندیم(
حیرت4 را فروغی چند تا می( فروغزده ماه ای / رخشانتخواهی رخ مات افکن،

عبارت -9 مستقیماً بیت یومانهالدّ»کدام لکر علیکیوم یوم می«و یاد به  آورد؟را
دل1 این بر دل منه سپهر( نسازد مهربانان با که / مهر به فریبان
بی2 مبادا درمان جهان در را ما درد بی ( بادا مرگ / بی  شما مبادا جان و شما  شما
مهر3 گاه آردت پیش درد گهی / سپهر گردان کردار است چنین )
م4 چو حضرت این در درمانند( درمانند، بند در اگر درد این با که / آرند ناز آرند نیاز شتاقان

ب -11 عبارتتیکدام الْمَوْتِ»با ذائِقَةُ نَفْسٍ معنا«كُلُُّ دارد؟یشتریبییقرابت
ن1 سر ببازهی( را سرت / توست مرگ من نام شستدیو دست تن ز
را2 مرگ همه دمیی( اگر / سپاه و چنمیمانریشاه گاهاگر د
فدا3 پی( مرگ تا باد چنان / ما جان و تن بادا مامانیتو
ا4 از / بلند نام به خوشتر مرگ مرا گزندستنیزنی( و هراس با

سؤالهدف دفترچة در درس هر شروع از قبل گذاری
پاسخ شروع از قبل سؤاللطفاً به هدف(1ونگارش)فارسیهایگویی از، چند بنویسید:01گذاری را خود

هر می01از سؤال چند به بدهید؟سؤال صحیح پاسخ توانید
از چند قبل آزمون در شما است؟01عملکرد بوده

آزمونگذاریهدف برای چیست؟شما امروز
از قبل01چند ازهدفآزمون چند امروز01گذاری آزمون برای

نگارش)فارسی تعلیمی،(1و ادبیات ستایش،

غنایی ادبیات پایداری، ادبیات

وفا( و )مهر

01تا01هایصفحه

دقيقه11

یقه
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( پایةآذر41آزمون-(3پروژة 4:ةصفحدهمعمومی

األ المفوو  عیّن و  لتُّّججمة األجوةة ی  األقُّّ (:11-11حصّّ 

مطجمسألكانت»-11 المجا رةألاةُ ةالمیاه مّعتُّقة كانت ما الُّّ  عتماءَسماک :!«واونیُصَدِّقُواكان لکنناحَیَّجَت

ماهیةألمس(1 متعلّبارش که آبهایی به نبودندهایق کردمادانشمندان،مجاور متحیر بودرا را،ه آن  !کردندمیباورولی

ماهیةلأمس(2 آبتعلّقکههابارش متحیرداشتند،مجاورهایبه را ت،کردمیدانشمندان را آن !کردندمیییدأولی

ماهیةلأمس(3 متعلّبارش که آبهایی به دانشمندانهایق نبودند کردمانمجاور متحیر استرا ت،ه را آن !کنندمیییدأولی

آبتعلّقکهماهیهایبارشةلأمس(4 کردراشاندانشمنداننداشتند،مجاورهایبه بودمتحیر را،ه آن !ردندکمیباورولی

إل »-12 نَظَجتُم المنّشجة؟! هَل كالدّرر ةأنجمٍ التیل زانَ من ونفسکم سألُّم هل :«الغَیمِ 

نگریسته1 ابر به آیا پرسیده( خودتان از آیا و ستارهاید با را شب کسی چه داد؟اید زینت پراکنده مرواریدهای چون !هایی

اب2 به آیا کرده( نگاه میرها کسانی چه پرسیدید خودتان از آیا و ستارهاید با را شب پراکندهتوانند مروارید مانند که دهد؟ها زینت !اند

نگریسته3 ابر به آیا پرسیده( خودتان از آیا و شباید کسی چه ستارهاید با را میها زینت پراکندهها مروارید مانند که !اند؟دهد

ابر4 به آیا می( مینگاه خودتان از آیا و ستارگانکنید با کسی چه را شب مییپرسید زینت هستند پراکنده مرواریدهای مانند  !دهد؟که

:الصّحیّعیّن-13

مفیدٌ(1 المُجفَّف است!:الجسم!لسالمةالمِشمش مفید بدن سالمتی برای شده خشک کشمش

أربعین(2 مِن أقلّ یعیش و الغابة فی طائرٌ پرنده:!سَنَةالغراب ازکالغ کمتر و است جنگل در است41ای کرده زندگی !سال

اخت(3 الضیوفِ!جاءت علی سَلّمت و الصغیرة ب:ی و آمد من کوچک کرد!هخواهر سالم مهمان

ال»(4 أخطَأناربّنا أو نَسینا إن مما،پروردگار!:«تُؤاخِذنا بازخواست را ما کردیم خطا یا کردیم فراموش !کناگر

:الصّحیّعَیّن-14

مِن1 العشرین وَ السابعة الصفحة قرأتُم المشهورة ( المرأة تلک خواندید!ةصفح:!ذکریات را است معروف که زن آن خاطرات از هفتم و بیست

لِلّه،2 أَخلَصَ من لسانهینابیعُجَرَت( علی قلبه من چشمه:!الحکمة ورزد، اخالص خدا برای از هایهرکس را میحکمت جاری او زبان بر سازد!قلبش

کانَت3 مِنتسعٌ( سَبعونَ المُدیرةِ و مَعَ السَّفرَةِ هذهِ فی دانش!:الطالباتِ از نفر هفت و بودند!نود مدیر همراه سفر این در آموزان

ما4 یُفَکِّرُ( مِنکان خَیرٌ ساعَةٍ تَفَکُّرَ سَنَةً أَنَّ سَبعینَ نمی:!عِبادَةِ کفکر ازکرد اندیشیدن ساعتی است!ه بهتر سال هفتاد عبادت

سؤالهدف دفترچة در درس هر شروع از قبل گذاری
پاسخ شروع از قبل سؤاللطفاً به از،هدف(1زبانقرآن)عربی،هایگویی چند بنویسید:01گذاری را خود

هر به01از میسؤال سؤال بدهید؟چند صحیح پاسخ توانید
از چند قبل آزمون در شما است؟01عملکرد بوده

چیست؟گذاریهدف امروز آزمون برای شما
از قبل01چند ازهدفآزمون چند امروز01گذاری آزمون برای

قرآن)،عربی (1زبان

دقيقه52

یقه
المواعِظُ اهللُ، هوَ ذاکَ
اهللِ، رَسولِ مِن العَدقیَّةُ

السَّمَک مطَجُ
األیعالِ درسمتن اشکالُ +1)

82تا0هایصفحه
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( 5:ةصفحدهمپایةعمومی                                                       آذر41آزمون-(3پروژة

المناسبعَیِّن-15 المفوو :ی غیج

1« فی( فَیَبسُطُهُ سَحاباً فَتُثیرُ الرّیاحَ یُرسِلُ الَّذي است«:السَّماءِ…اَللّهُ مطلق دادارِ قدرت باد، و ابر گمان/این اگر سرسریستبریزنهار و سهو

2« فی( یَتَفَکَّرونَ باطالًوَ هذا خَلقتَ ما رَبَّنا األرضِ، وَ السَّماواتِ هوشیار«:خَلقِ نظر در سبز درختان کردگار/برگ معرفت است دفتری ورقش هر

3! الجَماعَةِ مَعَ البَرَکَةَ فَإنَّ تَفَرَّقوا، ال وَ جَمیعاً کُلوا را:( خود دامن موج، چون که گروه آن گذاشته/خوش قضا روان آب دست  اندبه

4« اللّهُ( إلّا الذنوبَ یَغفِرُ مَن نامة«:وَ حشراز روز که نترسم کنم/سیاه طی نامه این از صد او لطف فیض با

ما-16 الُّّضاقّ:لیسعیّن ییه

صعد1 أمسِ( بُالجبلَتُ بسبب الهَرُو نزودة وزُنُإنّ(2!سَریعاًمنهلتُواء المطر السّماءالثّلجول طبیعیّ!أمرمن

مُالنّهارُ(3 منوقت إلیطلوعِمتدّ السّمِاألسماكِطرُم(4!بِهاوغرالشّمس فِحقیقیّماءن لیس خیالیّاً!و لماً

الجمعِعَیّنْ-17 الباق َِّتِفُیَخْنوعَ  :عَنِ

ض(1 اتّحدوا العالم مسلمی اَنْ(2!الکافرینَدّیا االیامحنَرْعلینا هذه فی المساکینَ  !مَ

الشاهَ(3 المدرسةِینِفَقِواطالِبَینِدتُ المسلموجاءَ(4!امام فَرِحینَالمُقاتِلونَ الحرب من  !نَ

النُّون -18 حجف لتفعل:الحج فمنلیسعیّن الزُّائدة

الخریف!1 قبل المدارس أبواب اِنفتحت السّنة هذه دائماًعندَ(2( خاطري و قلبی ینشرح األحباب !ذکرِ

المُشاه3 وجهُ ینبسط األطفال!( لعب مشاهدة عندَ هنا4دینَ أفعاالً( ینتقدون أشخاص بمثلها!ك یقومون هم و

النُّوع:مخّتفاًالعدقعیّن-19  ی 

رُبعاً(1 إلّا الثّامنة السّاعة فی یوم کلّ المدارسُ المدرسةالیوم(2!تُفتَح درسناالثّانیالفصلقرأنافی !الخامسمن

من3 طلبت الکبیر( واحداًیُعلّمنیأنأخی قال4فقط!العربیّةمندرساً لی( القطعةاألب نحصد أن علینا األرض!التّاسعة: هذه من

الصّ-21 ی عَیّن الکتماتضبطحیّ  :حجكات

اَنْتُصدِّهَلْ(1 تَتَسانرقُ اَسماکاً مِقِي الیوم(2!ماءِالسَّنطُ بهذا الناسُ  !«اسرالهندو»فیاًیّسَنَویَحتفَلُ

للمُیَستَعمَلُ(3 المدرسةِ فی التالمیذَ المَةِکَشارَالمدیرُ سَظُیُالحِ(4!ةِرَشاوَو غیمةً فیعَاءدوالناسُ !ماءِالسّ ظیمة
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( پایةآذر41آزمون-(3پروژة 6:ةصفحدهمعمومی

األ لتُّّججمة عیّن األجوةة ی  األقُّّ (:12-11حصّّ 

یَشا﴿ -21 لـِمَن یَغفجُ األرضِ السّما اتِ  مُتکُ یَشاءهلل مَن یُعذِّبُ  :﴾ءُ 

آسمان(1 میملک قرار غفران مورد بخواهد را کس هر است، اهلل آنِ از زمین و میها عذاب بخواهد را کس هر و دهد!دهد
می(2 غفران باشد مایل که را کسی زمین، و آسمان ملک است خداوند آنِ میاز عذاب نخواهد که را کسی و کند!دهد
آسمان(3 زمینهاملک میو است، خداوند براي میها عذاب و است آمرزش خواستار که را آن بخواهد!آمرزد که را آن دهد
زمین(4 و آسمان ملک دارد اهلل به می ها،تعلّق قرار آمرزش میمورد عذاب و باشد مایل که را آن بخواهد! دهد که را آن دهد

:الصّحیّ عیّن-22
و(1 أغرسُ کیفَ أبی کنم،ردةً،:علَّمنی آبیاري را گل یک چگونه داد یاد من به پدرم
کثیراً،:(1 العملَ هذا اُحبُّ أنا داشتم،و دوست بسیار را کار این من و
لها،:(2 الماءِ مِن قلیلٌ مقدارٌ است،یَکفی بس آن براي آب از کمی مقدار
دائماً(4 الشّمسِ ضوءِ تحتَ مزهریَّتی لکن هم!:و آن گلدان است!ولی خورشید نور زیر یشه

الّججمة:  الخطأعیّن-23 ی 
ثَالثاً،:(1 ارْحَمُوا النَّبیُّ کنید،قالَ رحم گروه سه به فرمود   پیامبر
ذَلَّ،:(2 قَوْمٍ شد،(به)عَزیزَ خوار که قومی بزرگِ
افتَـقَـرَ،:(3 قَومٍ غَنیَّ شد(به)ووَ تنگدست که ثروتمندي ،قوم
الجُهّالُ!:(4 بِهِ یَلْعَبُ عالِماً می(به)ووَ بازي به را او نادانان که گیرند!دانشمندي

المَعنَ :-24 حَسَبَ لتفجاغ الصّحیّ عیّن
الخضراء 1 :!... اإلشارةِ مُشاهَدةِ عندَ السیّاراتُ تَقِفُ أربعة2( شَهورٍ!: ... السَّنةِ مِنَ فَصْلٍ کُلِّ شُهورِ عَدَدُ )
األَسَف4ِ        المِشْمِش!:أصْفَرُلَوْنُهافاکِهَةٌ…(3 مَعَ سَوْفَ فأعْتَـذِرُأساعِدُكَ،…( :!

الّجكیب-25 :الّالیة العبارات ی  الوحصف  میِّز
فی1 کلبٌ وجَدَ االیام ( المسلخ لحم قطعة أحد فرَّ! فی الطمع2و یوقع (  !لکالمهافی االنسان الشدید

مفتاح3 التدبیر سوء مجالسة4الفقر! ( !النفس صالح الی داعیة الصالحین (

األسئتة:■ عن وجب ثمّ ةدقُّة الّال  النصّ (:23-12 إقجو
إلُّاومجاضُ» طبیع ّ، ةشکلٍ البدنُ إلیوا یحّاجُ ماقّةٌ الکولیسّج ل البالقِ، جمیعِ ی  انّشاراً األمجاضِ وكثج مِن إذاتُوجدونُّواالقتبِ اجّمَعَـت خطجاً

ـ  الّ  هو الثالثِ العد ُّ الدّ ِ  ضَغْطِ ارتفاعُ هو اإلنسانِ لقتبِ الثان  العد ُّ مِنه.  التُّاز ِ مِن وكثجُ كمیّةُ الجسمِ الـذ  ی  نبضـاتِ  یـثثُّجُ دخینُ عتـ 
ةسببِ الُّّ «.النیکوتین»القتبِ الحجكةِ قتُّة یوو األخیج العد ّ القتبِ!عّفتُضومّا «عضالتِ

هو -26 النص لوذا الـمناسب «القتب…»العنوان
نبضات1 أمراض 2( سالمة 3( عضالت4( )

لإلنسانالخطعیّن-27 خطجاً الکولیسّج ل التسبّب لتفجاغ:   …أ

الزمة!1 غیر بکمیّة طبیعّی!2( بشکل األحیان!3( بعض بکمیّة4( مسموحة!(

هو -28 القتب، سالمة وسباب …من

الدّم! 1 ضغط ارتفاع النیکوتین! 2( استعمال الحرکة!3( قلّة البدنیّ!4( النشاط )

النص -29 هذا حسب …عت 

األحوال!1 جمیع فی للقلب عدوّ الکولیسترول أعداء!2( ثالثة اإلنسان لقلب )
الحرکة!3 قلّة هو اإلنسان لقلب الجدید العدو المُدن!4( فی القلبِ أمراضِ أکثرُ انتشرَ )

مصاقرها:الخطأعیّن-31 و  األیعال تججمة عن
اجتمعت:1 )اجتماع(جمع( تُوجد:2کرد )ایجاد(میپدید( آورد
یؤثّر:3 )تأثیر(میاثر( تضعّف:4گذارد )تضعیف(میضعیف( کند

دارد.-(آشنا)آزمون تأثیر شما کل تراز در و است اجباری سؤاالت این به دادن پاسخ
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( 7:ةصفحدهمپایةعمومی                                                       آذر41آزمون-(3پروژة

رابطه -31 چه الهی پیامبران نگاه است؟در برقرار معاد و توحید میان ای

اپیشآنان(1 امانیاز خدا، رامانیبه آخرت کردهبه الزممطرح را آن و بهةاند دانستهایمان اند.خدا

ا(2 از پس امانیآنان خدا، رامانیبه آخرت کردهبه ومطرح دادهاند قرار خود دعوت سرلوحة را معاد اند.تنها

ا(3 از پس امانیآنان خدا، رامانیبه آخرت کردهبه الزممطرح را آن و دانستهةاند خدا به اند.ایمان

اپیشآنان(4 امانیاز خدا، رابهمانیبه کردهآخرت ومطرح دادهاند قرار خود دعوت سرلوحة را معاد اند.تنها

راه -32 زیر، ابزارهای از تعداد چه کریم، قرآن آیات است؟بنابر شیطان توسط انسان فریب های

قمار و شراب الف(

دادن جلوه زیبا گناهکارانب( اعمال

طوالنی آرزوهای با فریفتن ج(

گ هر از بعد کردن توبه ناهد(

مورد(1 مورد(2یک مورد(3دو مورد(4سه چهار

اخروی»و«یویدنیزندگ»-33 شده«زندگی توصیف چگونه قرآن بیان اند؟در

کم(1 و بازی و یقیحقیزندگ–ارزشسرگرمی

کم(2 و بازی و گذرایخواب–ارزشسرگرمی و کوتاه

بی(3 و بازی و یقیحقیزندگ–ارزشسرگرمی

و(4 بیسرگرمی و گذرایخواب–ارزشبازی و کوتاه

به -34 آخرت یاد از غفلت و مرگ از میغفلت پدید افراد از دسته کدام برای آید؟ترتیب

وجود(1 با که معاد فراموشیمیلمنکران راه جاودانگی، مرگبه میاز پیش هوسرا در که معاد به قلبی ایمان بدون معتقدان ـ شدهگیرند. غرق اند.ها

وجود(2 با که معاد فراموشیمیلمنکران راه جاودانگی، مرگبه میاز پیش نمیرا که معاد منکران ـ کنند.گیرند. بیرون ذهن از را مرگ فکر توانند

داده(3 قرار معبود را دنیا که معاد به قلبی باور و ایمان بدون نمیمعتقدان که معاد منکران ـ ذهناند. از را مرگ فکر کنند.توانند بیرون

داده(4 قرار معبود را دنیا که معاد به قلبی باور و ایمان بدون هوسمعتقدان در که معاد به قلبی ایمان بدون معتقدان ـ شدهاند. غرق اند.ها

قر -35 آیات با اآمطابق و دنیوی نیکی طالب که کسانی ویژگی کریم، بهرةیورخن و نصیب اعالم از پس قرآن و است کدام چهآناند، ها،

مینکته گوشزد را د؟کنای

ـ(1 ایمان همراه به کوشش و «کنید؟نمیهاندیشاآی»سعی

آتش(2 عذاب از دوری «کنید؟نمیهاندیشاآی»ـدرخواست

ـ(3 ایمان همراه به کوشش و سریع»سعی استخداوند «.الحساب

دور(4 آتشیدرخواست عذاب سریع»ـاز استخداوند «.الحساب

سؤالهدف دفترچة در درس هر شروع از قبل گذاری
خودرابنویسید:01گذاریچنداز،هدف(1دینوزندگی)هایگوییبهسؤاللطفاًقبلازشروعپاسخ

هر می01از سؤال چند به بدهید؟سؤال صحیح پاسخ توانید
از چند قبل آزمون در شما است؟01عملکرد بوده

چیست؟گذاریهدف امروز آزمون برای شما
از قبل01چند ازهدفآزمون چند امروز01گذاری آزمون برای

زندگیدین (1)و

دقيقه11

یقه و اندیشهتفکر

پنجره پرواز، پر زندگی، ایهدف

آیندة روشنایی، روشنبه

01تا00هایصفحه
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( پایةآذر41آزمون-(3پروژة 8:ةصفحدهمعمومی

سرمایةعکس -36 از گرفته نشأت زشتی و گناه مقابل در دادن نشان شدةالعمل شریفهانسانمطرح آیة کدام خوشیدر مانع و هایاست

است؟دنیاییزودگذر کدام

اللّوامو»(1 بالنفس اقسم عقل«ةال ـ

و»(2 نفس فأو تقواهااهلهمماسواها و عقل«فجورها ـ

و»(3 نفس فأو تقواهااهملهماسواها و وجدان«فجورها  ـ

اللّوامو»(4 بالنفس اقسم وجدان«ةال ـ

می -37 توصیف چگونه را مرگ )ص(، خدا سرسول زیر را آن جایگاه و اهمیت چگونه معاد منکرین و میؤکنند برند؟ال

میان(1 ارتباط ـابزار آخرت و بِذلکما»دنیا «عِلمٍمِنلهُم

ارت(2 دنیاابزار میان ـباط آخرت یُهلِکُ»و «رهالدَّالّاناما

ـ(3 بشر روح هوشیاری عِلمٍ»مایة مِن بذلکَ لَهُم «ما

ـ(4 بشر روح هوشیاری الّاما»مایة «الدَّهریُهلِکُنا

می -38 اشاره موضوع این به قیامت سورة در چیزی چه بیان از بعد کهخداوند آن»کند سرانگشتان همانبلکه نیز را کهها مجدداًگونه بوده،

می فاطرو«کنیمخلق سورة آیات در او چیستتوصیة مسئله این بهتر درک برای معاد ناباوران ؟به

بود(1 کرده فراموش را خود نخستین آفرینش که حالی در زد، مثلی ما متعال–.برای خداوند قدرت با خود قدرت نکردن قیاس

استخوان(2 تنها آننه حالتهای به را میها در متعال–.آوریماول خداوند قدرت با خود قدرت نکردن قیاس

استخوان(3 تنها آننه میهای در اول حالت به را به–.آوریمها طبیعتةمطالعپرداختن در زندگی و مرگ همیشگی جریان

بود(4 کرده فراموش را خود نخستین آفرینش که حالی در زد، مثلی ما به-.برای طبیعتةلعمطاپرداختن در زندگی و مرگ همیشگی جریان

مژدة -39 آنان به خدا که کسانی نشاط و شور عَلَیهمْخَوْفَال»دلیل هُمْفٌ ال می«یَحزَنُونَوَ ؟چیست،دهدرا

دارای(1 انسانی فوقچنین خستگیانرژی همتّی و میالعاده میناپذیر لذت خود کار از و  .بردشود

می(2 یکوی هیچ که بیداند جهان آن در او نیک نمیازکارهای  .ماندپاداش

است.(3 خدا راه در فداکاری آمادة همواره و ندارد مرگ از ترسی دیگر انسان

می(4 دنیا به محدود را زندگی که است هولناک و ناگوار کسانی برای مرگ که کولهمعتقدند با یا میبینند مواجه آن با گناه از شوند.باری

رااستداللازدستهکدام-41 آن معاد، امرهای حالت میودوریاز خارج ونشدنی انگیکیقرآنسازند رایهازهیاز معاد چیزیچهانکار

می کند؟معرفی

سنجمعاد–ضرورت(1 خود محدود قدرت با امرندیرا را آن یافتندیبعاریبسیو

خدا–ضرورت(2 قدرت نشناختن

خد-امکان(3 قدرت  انشناختن

سنجمعاد-امکان(4 خود محدود قدرت با امرندیرا را آن یافتندیبعاریبسیو
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41- Are you going to the cinema? Wait for me. I … with you!  

1) comes 2) am going to come        3) will come        4) come 

42- Which sentence is grammatically CORRECT?  

1) This wild animals live in the plains of Iran.  

2) There are three box on the table. 

3) We are going to invite all the child to the birthday party.  

4) Look at those two mice under the bed!     

43- “Iran” is a proper noun; …, “country” is a common noun. We capitalize the first letter of proper nouns. 
1) in this way 2) then 3) verily   4) however    

44- It is a fact that water is the most important …that our bodies need. 

1) drop 2) liquid    3) wonder      4) blood     

45- Our next-door neighbor asked us to take care of his … while he was away on vacation. 

1) planets  2) plants  

3) places 4) plains 

46- On cloudy days, you can hear sounds that are far from you better than in … weather. 

1) clear 2) near 3) beautiful  4) different

I arrived in London at last. The railway station was big, black and dark. I did not know the way to my 

hotel, so I asked a porter. I not only spoke English very carefully, but very clearly as well. The porter, 

however, could not understand me. I repeated my questions several times and at last he understood. He 

answered me, but he spoke neither slowly nor clearly. “I am a foreigner,” I said. Then he spoke slowly,

but I could not understand him. My English teacher never spoke English like that! The porter and I 

looked at each other and smiled. Then he said something and I understood. “You’ll soon learn

English,” he said. I wonder. In England, each man speaks a different language. The English understand

each other, but I don’t understand them! Do they speak English? 

47- We can understand from the passage that the writer … . 

1) was from England  2) knew London very well 

3) arrived at night  4) didn’t like English

48- The underlined word “at last” in the passage means … . 

1) finally  2) hardly 3) carefully 4) happily 

49- The underlined word “that” refers to … . 

1) the way the writer spoke English 2) the way the porter spoke English 

3) the way his teacher spoke English 4) the way he talked to the porter 

50- The reason why both of them smiled was that … . 

1) the writer told a funny joke 2) the porter told something funny 

3) they understood one another 4) they were friends 

PART B: Reading Comprehension 

Directions: Questions 47-50 are related to the following passage. Read the passage and decide which 

choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 41-46 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases marked 

(1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

سؤالهدف دفترچة در درس هر شروع از قبل گذاری
پاسخ شروع از قبل سلطفاً به انگليسیهایؤالگویی هدف(1)زبان از، چند بنویسید:01گذاری را خود

هر می01از سؤال چند به بدهید؟سؤال صحیح پاسخ توانید
از چند قبل آزمون در شما است؟01عملکرد بوده

چیست؟گذاریهدف امروز آزمون برای شما
از قبل01چند ازهدفآزمون چند امروز01گذاری آزمون برای

انگلیسی (0)زبان
Saving Nature

Wonders of Creation

ابتدای Readingتا

94تا00هایصفحه

دقيقه12
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                                                صفحة: 10اختصاصي پاية دهم تجربي                                             آذر14آزمون –) 3پروژه (

  
  

  
  است؟16مثبتدوم ةچند برابر ريش27پنج برابر ريشة سوماز256سه برابر ريشه چهارم مثبتتفاضل-51

1 (/0 75  2 (/2 75  3 (/2 25  4( /0 25  

naدر دنبالة حسابي-52 (k )n (k )n k     23 2   ، مجموع جمالت اول و دوم كدام است؟4

1 (17  2 (15  3 (16  4 (20  

53-nبازةطبيعي ويعددn
nU [( ) , n ]  1 3 U)بازة،مفروض است1 U ) U1 2 3  كدام است؟  

1 ([ , ]1 7    2 ([ , ]1 4  

3 ([ , ]1 7    4 ([ , ]1 1  

  كار رفته است؟دهم چند كاشي تيره بهشكلدر ،زيربا توجه به الگوي-54

1 (76  

2 (84  

3 (94  

4 (104  

انـد. اگـر دهبسكتبال شركت كـراتنفر در مسابق10نفر در مسابقات فوتبال و18 ،نفره30يك كالسدر-55

اند، تعداد كساني كه هم در فوتبال و هم در بسكتبالشركت نكردهيك از اين دو مسابقهنفر در هيچ 8بدانيم

  چند نفر هستند؟ ،اندشركت كرده

1 (4  2 (6  3 (8  4 (10  

دوم اين دنباله ةجمل .باشندمي96و12ترتيب از راست به چپ بههندسي ةجمالت سوم و ششم يك دنبال-56

  كدام است؟

1 (8  2 (15  3 (6  4 (9   

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد:10گذاري چند از، هدف)1(رياضيهايگويي به سؤالطفاً قبل از شروع پاسخل

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر
  بوده است؟10عملكرد شما در آزمون قبل چند از

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  دقيقه30  )1رياضي (
  

  

مجموعه، الگو و دنباله/ 
هاي گويا ومثلثات / توان

  هاي جبريعبارت
تا 3و فصل 2، فصل1فصل

  پايان ريشه و توان
  53تا 1هايصفحه

 محل انجام محاسبات
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                                                صفحة: 11اختصاصي پاية دهم تجربي                                             آذر14آزمون –) 3پروژه (

aحسابي ةالدنبدر-57 ,a , a , ... 4 1 3   پنجم كدام است؟ ةجمل ،2

1 (7
4  2 (17

4  3 (2  4 (1   

Uمجموعةهايي ازموعهزير مجBوAاگر-58 n(Aكـه يطـورباشند بـهمرجع )  40،n(B )  30،

n(A B )   20  وn(U)  n(Aمقدار ،باشد80 B)كدام است؟  

1 (50  2 (40  3 (30  4 (20  

sinعبـارتتـرين مقـدار كـمآنگـاهباشـد، از دايـرة مثلثـاتي يك كمان دلخواهاندازةxاگر-59 x 22 و3

sinتعبارترين مقداربيش x 3   ؟اختالف دارندچقدربا هم1

1 (1   2 (2  3 (5  4 (7  

EC)كدام است؟tanگاهيك مربع باشد، آنABCDاگر-60 , AE ) 2 8  

1( 3
2  

2 (3
5  

3 (5
3  

4 (4
3  

sinاگر-61  sinو0 .tan
cos

   


1 گاه انتهباشد، آن0   است؟ة مثلثاتيدر كدام ناحياي كمان

  چهارم) 4  سوم) 3  دوم) 2  اول) 1

اگر-62    270 Aحاصل عبارت؛آنگاه360 sin cot cos     2   كدام است؟ 2

1 (
sin

1  2 (
cos




1  3 (
tan

1  4 (
tan




1  

Pدر شكل زير-63 cos ومثلثاتي قرار دارد ةروي داير، نقطة  
1
tanاست. 2   كدام است؟مقدار

1 ( 3    2 (
3

3  

3 (3
3    4 (1   

 محل انجام محاسبات
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                                                صفحة: 12اختصاصي پاية دهم تجربي                                             آذر14آزمون –) 3پروژه (

ترين عـددهاي ترين و بزرگكوچكاختالفاگركنيم.واسطة حسابي درج ميتعدادي63و 8بين دو عدد-64

a)تشكيل شده ةپنجم دنبال ةجمل ،باشد33قرار داده شده برابر با )1   كدام است؟8

1 (50  2 (51  3 (52  4 (53  

واحد10جملة اول، 5برابر مجموع 3جملة دوم از 5مجموع و 3برابر بااول ةدر يك دنبالة حسابي جمل-65

  ازدهم اين دنباله كدام است؟جملة ي .تر استكم

1 (39  2 (43  3 (42  4 (44  

sinحاصل-66 x
tan x cot x cos x


 

31
  شده است.)(عبارت، تعريفكدام است؟1

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

naاگر-67 ,a ,a , ...,a1 2 aباشـيمو داشـتهيك دنبالة هندسي با جمالت مثبت باشـد3 a 1 3 aو16 5
125
 ؛16

  ام است؟كداين دنبالهجملة ششم

1 (125
64  2 (25

32  3 (625
64  4 (125

32  

cosاگر-68 x tan x 21 tanو1 x
cos x




01 2x  ةدر كـدام ناحيـ باشد، انتهاي كمان مقابل بـه زاويـة 

  گيرد؟قرار ميمثلثاتي

  چهارم) 4  سوم) 3  دوم) 2  اول) 1

sinاگر-69 x
cos x




2 2
1 tanباشد، حاصل17 x   كدام است؟ 21

1 (289
225  2 (64

225  3 (289
25  4 (8

15  

جملة متوالي يك دنبالة هندسي باشند، واسطة حسابي بين دو عـدد سهترتيببهb وa،2اگر-70
a

1
و2

b
1

  كدام است؟2

1 (1
2  2 (1

3  3 (1
6  4 (1

4  

 محل انجام محاسبات
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        صفحة: 13                                 دهم تجربي ةاختصاصي پاي  آذر14آزمون - )3(پروژة

  

  
  دارد................... طور حتم، بهاست.................. كه دارايانسان سالم و بالغگوارشةلولازهر بخش -71

اي فاقد آنزيمشيره -ارتباط مستقيم با لوزالمعده) 1
ها نيز نقشميايي پروتئيندر گوارش شي -(ها)) توانايي ترشح يون2
  هاي غيردائميخوردگيچين -) بيشترين تنوع آرايش ماهيچة صاف3

درون حفرة خودها راتوانايي گوارش شيميايي كربوهيدرات -صفاقپردة) 4
صحيح است؟،»ندنكن مواد غذايي كمك ميگوارش ملخ كه به خرد شددستگاهازهاييبخش«چند مورد دربارة -72

  د.نكندان وارد ميطور مستقيم به چينهغذا را به) ب  .هستندةگوارشلولبخشنيتر ميبا حج ميتباط مستق) در ارالف
  د.نتوانايي جذب مواد غذايي را ندار) د  د.نقرار دارتر شدن آنو نرمغذاپيش از محل ذخيرة) ج
1 (1        2 (2                        3 (3                  4 (4      

  كند؟درستي تكميل ميكدام گزينه عبارت زير را به -73
»واندتمي،دهدبخشي كه به آن خاتمه مي..................  ،را آغاز مي كندها نگوارش انسان كه گوارش پروتئي ةخشي از لولب« ..................  

  سيب شود.دچار آ ،بر اثر نوعي پروتئين كه در گندم و جو وجود دارد -) برخالف1
در جذب ويتامين مورد نياز براي ساخت گويچة قرمز نقش داشته باشد. -) همانند2
خود را تنظيم كند.اتتنها با آزادسازي نوعي هورمون به درون خون ترشح -) همانند3
پوششي خود عبور داده و وارد محيط داخلي كند.هايمواد مغذي را از غشاي ياخته -) برخالف4

،خوار كهگوارش در پرندگان دانه ةقسمتي از لول -74   ..................باشد كهملخ ميلولة گوارشمعادل بخشي در؟؟؟؟؟؟؟؟
  شود.ميغذاي گوارش نيافته از طريق مري به آن وارد -بالفاصله قبل از معده قرار دارد )1
كند.نقش اصلي را ايفا ميدر جذب مواد غذايي -) كبد جانور از طريق مجرايي به آن متصل است2
  كند.ميمعده دريافتهايگوارشي را از كيسههايآنزيم -دهدميترين بخش آن را تشكيل) بزرگ3
  كند.ميجذبيافته رامواد گوارش -كندميفرآيند آسياب كردن غذا را تسهيل،) بخش عقبي آن4

. شودنمي....... بررسي................ برخالف ............... ،شناسيدر زيست-75
      مسائل بشريهمة -هاي غيرطبيعيعلت پديده )1
گيريساختارهاي قابل اندازه -) خوشمزگي مايع شير2
    غيرقابل مشاهدهندفرايهرگونه -) بررسي ارزشمندي يك اثر هنري3
  طور غيرمستقيمساختارهاي قابل مشاهده به -طور مستقيمارهاي قابل مشاهده به) ساخت4

كند؟ يمليتكمنامناسبطور، بهو بالغانسان سالمكيدستگاه گوارش در ميتنظ ةرا دربار ريعبارت زنهيكدام گز-76
» ..................توسط دستگاهيگوارشيندهايفرا ميتنظيدر نوع«  
افتد.  يم قاتفايارودهيعصبهاي هشبككيبلع با تحريشروع حركات كرم ،يعصب) 1  
. ابدي يمشيمعده افزايهامياز آنزيترشح گروه ،يهورمون) 2  
. رديصورت گناخودآگاهصورتتواند بهيترشح بزاق م ،يعصب) 3  
 .ابدييمشيدوازدهه افزاموسيكpH ،يهورمون) 4  

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد:10زگذاري چند ا، هدف)1شناسي (زيستهايگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر
  بوده است؟10عملكرد شما در آزمون قبل چند از

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  دقيقه20  )1(شناسيزيست

  

  دنياي زنده/ 
  گوارش و جذب مواد

  2و فصل 1فصل
  32تا 1هايصفحه

ww
w-
ka
no
on
-ir

www.kanoon.ir



        صفحة: 14                                 دهم تجربي ةاختصاصي پاي  آذر14آزمون - )3(پروژة

..................غذاييتودة ،عبور غذا از مري.................. در گاو پس از -77
  شود.ميابتدا وارد نگاري،جويدهنيمه -) اولين 1
گردد.مياز بزرگترين بخش معده مستقيما به دهان بر -) دومين 2
  .ابدي يگوارش ميتا حددر سيرابيهاكروبيبه كمك مدهيجومهين -دومين)  3
 .ابدي يمانيجريكند و سپس به نگار يمدايپ عيحالت ماشتريبشود،ميكامل جويده شده وارد سيرابي -سومين) 4

صحيح است؟ ،»بالغباريك انسان سالم وهر مادة جذب شده در رودة«چند مورد دربارة -78
  .استكافت نوعي مولكول زيستي بطور حتم حاصل آ) بهالف
رود.كنندة صفرا ميبه سمت اندام توليد ،ورود به خون) با ب
  .سازد يرا مهاة آنمهو جذبگوارشيبراازيمورد ن ميآنزانسان،دستگاه گوارش)  ج
  .ه استدشيداخلطيو وارد مح هدركگوارش عبور ةلوليبافت پوششيهااختهيبدن ازيهااختهيبهدنيرسيبرا)  د
1 (1        2 (2                        3 (3                  4 (4      

كند؟كامل ميدرستي ناكدام گزينه عبارت زير را به-79
»..................همانند.................. توان گفت كهيم ،جاندارانياساسيهايژگيرتباط با ودر ا«
  شود. يوارد عمل م ،طيمحراتييتغ ريتحت تأثط،يسازش با محييتوانا -ييستاياهم) 1
  هاي اساسي حيات است. نظم و ترتيب، يكي از ويژگي -ثبات وضعيت دروني پيكر بدن) 2
  شود.در جانداران مشاهده مي،ها تيانجام فعاليبراياستفاده از انرژ -توانايي پاسخ به محيط )3
شود. توليد جانوراني كامال شبيه والدين، در همة جانداران مشاهده مي -هاپذير تعداد ياخته) افزايش برگشت4
كند؟درستي كامل ميكدام گزينه عبارت زير را به-80

»..................گفتتواننمي.................. كهي ياختة جانورياز انتقال مواد در عرض غشانوعيبارةدر«  
  . جايي نقش دارددر اين جابهنوعي ليپيد -شودقط با انرژي جنبشي انجام ميجايي مواد فجابه )1
در انتقال مواد دارد. ستقيمغيرمآندوپالسمي زبر نقشيشبكة -شوندجا ميرخالف شيب غلظت جابه) مواد ب2
  در اين نوع انتقال نقش دارد. است،تشكيل شدهاندامكي كه از چند كيسة روي هم قرار گرفته -شودغشا انجام ميسطحميزانافزايش) با3
  ليپيدي در تماس هستند. فسفويةانتقال دهنده مواد فقط با يك الهاي لمولكو -شوندجا مير جهت شيب غلظت جابهها و د) مواد به كمك پروتئين4

................»در فرد مبتال به«است؟نامناسبمقابلكدام گزينه، براي تكميل عبارت-81
) كبد چرب، ذخيرة بيش از اندازة چربي در كبد موجب بيماري شده است.1
يابد.) چاقي، احتمال بروز انواعي از سرطان و سكتة قلبي افزايش مي2
تواند مشاهده شود.مي19شاخص تودة بدني كمتر از) سلياك،3
 .داردنپرچرب نقشييغذا ميرژ،سنگ كيسة صفرا )4

  است؟صحيح »كرم كدو«مورد دربارةچند -82
  يكساني دارد.و قطر) ابتدا و انتهاي آن شكلالف

  ، متفاوت است.و خروج از آنمواد به لولة گوارشب) راه ورود
  كند.اي آغازياختهصورت برونبهاندتومي) فرايند گوارش راج
  .باشدمتفاوت از يكديگرتواندميبندهاي پيكر آن،و اندازة) ابعادد
1 (4        2 (3                        3 (2                  4 (1      

كند؟تكميل مينادرستيكدام گزينه عبارت زير را به-83
»،يابي حياتسازمانسطوحاز.................. سطحدر«   ..................

  مشاهده كرد.گذارند، يكه بر هم مراييرهايو تأثطيمحرزندهيعوامل زنده و غتوانمي -آخرين) 1
  .كنند يميخاص زندگيگونه در زمان و مكانكيافراد -ششمين) 2
.تقابل مشاهده اسدر همة جانداران، تعداد زيادي ياخته -) دومين3
  هفت ويژگي اصلي حيات قابل مشاهده است. -پنجمين) 4
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  د؟كنتكميل ميدرستيناكدام گزينه عبارت زير را به -84
  »لولة گوارش انسان، ............اي شكل(در) بخش كيسه«

  .كنند يفراوان ترشح ميآن، ماده مخاطيهاغدهيهااختهيازيبرخمخاط معده برخالفيسطحيپوششيهااختهي) 1
  موثرند. زيپروتئازها نيسازدر فعال ،يسازخونفراينددرتاثيرآن عالوه بر ةموجود در غديهااختهيترينبزرگ) 2
  است.در ديوارة خودصافايكه بالفاصله قبل از آن قرار دارد، داراي سه نوع الية ماهيچهاندامي) برخالف3
  در گوارش مكانيكي نيز نقش دارد. ،اوان استهاي حلقوي فر) همانند قسمتي كه داراي چين4
  ..................، همةسالم و بالغدر دستگاه گوارش انسان -85

  هايي كه در فرايند جذب مواد نقش دارند، ترشح آنزيم گوارشي نيز دارند.) قسمت1
ند.اگوارشمحل اصلي جذب مواد در لولةريزند،هايي كه خون خود را به سياهرگ باب كبدي مي) اندام2
اليه دارند.هاي تنظيمي فعاليت آن را دارند، بافت پوششي مكعبي تكهايي كه قابليت ترشح هورمون) قسمت3
  .كنند يم ميگوارش، تنظ ةها تحرك و ترشح را در لولشبكهنيا ،اندهاي عصبياي ياختههداراي شبكهلولة گوارش كههاي) بخش4

  كند؟ يمليتكميدرسترا به ريزعبارتچند مورد-86
  » اند. تمتفاوگريكديبا.................. اما از نظر ،شباهت دارندگريكديبا.................. از نظرييغشايها نيانواع پروتئ ،يجانور ةاختيكيدر«
  نقش خوديفايايبرايبه صرف انرژازني- غشايديپيفسفوليةالكيالف) تماس با حداقل  
  هاكربوهيدراتازيا رهياتصال داشتن حداقل با زنج- ها آنواحد ساختاريعب) نو  
  عبور دادن مواد از منافذ خودييتوانا- هااختهياطراف عيج) تماس با ما  
  خودساختارهمة عناصر سازندة- انتقال مواد در عرض غشاييد) توانا  

1 (4        2 (3                        3 (2                 4 (1      
  ، صحيح است؟»هاي عصبي قرار داردياختههايلولة گوارش كه بين شبكهرودة باريك دراز ديوارةاي هالي«كدام گزينه در رابطه با -87

  شود. مخاط ميتر الية) با كمك زيرمخاط موجب لغزش راحت1
ند.كهم وصل ميهاي درون شكم را بهاي است كه اندام) پرده2
  قرار دارد. تماس مستقيم با محتويات درون لولة گوارش) در3
رش شيميايي نقشي ندارد. ) در گوارش مكانيكي برخالف گوا4

  است؟درستنا» (ساختار) درون سيتوپالسم ياختة جانوريكاندامترينكوچك«در رابطه باكدام گزينه، -88
  .ژي را داردايي اتصال به سطح خارجي دستگاه گلتوان) 1
) واجد توانايي تشكيل پيوند بين آمينواسيدها است.2
  شود.به تعداد زياد درون سيتوپالسم مشاهده مي) 3
دهد.انجام مييا هژيوكارتوپالسميدر س) 4

  كند؟كامل ميمناسبناطور، عبارت زير را بهكدام گزينه -89
  »ه ...............شود كميسالمگوارش انسانبا عبور از مري وارد بخشي از لولةغذا«
  .شوند يآن، آغاز ميهاو سپس انقباضابدي يانبساط مي) با ورود غذا، اندك1
  كنند.آن را ترشح مي ةهاي آن، مواد مختلف شيرهاي غده) ياخته2
  شوند. يمجاديآن ايهاچهيماهدر اثر انقباضآنحركات) 3
  ريزند. يها و بيكربنات لوزالمعده نيز به اين بخش م) آنزيم4
؟ستندني ريز ةكدام مشخصيدارا )ها(نفرونها زهيگردمكعبييپوششيهااختهي-90
  دارند. يمريموجود در بافت پوششيهااختهينيتر يمشابه سطحيظاهر) 1
  ند. هستخودتوپالسميسونهسته درواجدداشته وگريكديمشابهتقريباي) ابعاد2
  .اندمتصلهاغشاي اين ياختهينيو پروتئيديپيفسفوليهالكولها به مودراتياز كربوهيانواع) 3
 .وجود داردينيكوپروتئيو گلينيپروتئيهااز رشتهيا هشبكهادر زير آن وداشتهياندكيااختهينيفاصله ب) 4
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                                          صفحة: 16جربياختصاصي پاية دهم ت  آذر14آزمون - )3(پروژة

  

  
/باجرم يك الكترون برابر-91 mg 2691 09 SI .است10 نمادگذاري علميصورتو بهجرم الكترون بر حسب يكاي

مطابق كدام گزينه است؟

1( /  309 109 10    2 (/  319 109 10  

3(/  299 109 10      4( /  300 9109 10  

/mمخزني مكعب شكل را با آهنگ-92
min


3

23 75 101/كنيم. اگرر ميپ ساعت طول بكشد تـا مخـزن 5

متر بر ثانيه است؟يش ارتفاع مايع داخل مخزن چند سانتيپر شود، در اين صورت آهنگ افزاطور كامل به

1( 10  2 (100  

3(1
6  4( 1

36  

g ،در شكل زير-93 gينـي مقـدار معكه حاوي100ليواني به جرم آب بـا چگـالي  
cm31 بـر روي  ،باشـدمـي

/نيروسنج قرار گرفته و عدد N11 پس از رسيدن به تعادل ،با انداختن جسمي به داخل آن .دهدرا نشان مي5

SINايهدهد. چگالي جسم بر حسب واحدرا نشان ميN20عددنيروسنج g)كدام است؟ )
kg

 10

1( 8500  

2 (10050  

3(1700    

4( 5000  

حجم آلومينيم چهار برابر حجمآلياژدر اينقصد داريم به كمك مس و آلومينيم آلياژي درست كنيم. اگر-94

SI (كدام است؟مس باشد، چگالي آلياژ در
Cu Al

g g, /
cm cm

   3 39 2 در اثـر و تغييـر حجمـي 7

دهد.)رخ نمياختالط

1( /3 96  2 (/4 95  

3(3960    4( 4950  

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد:10گذاري چند از، هدف)1(فيزيكهايگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر
  بوده است؟10عملكرد شما در آزمون قبل چند از

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  دقيقه35  ) 1فيزيك (
  
  

هايگيري/  ويژگيفيزيك و اندازه
  فيزيكي مواد

تا پايان فشار در 2صلو ف 1فصل
  هاشاره

  40تا 1هايصفحه
محل انجام محاسبات
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                                          صفحة: 17جربياختصاصي پاية دهم ت  آذر14آزمون - )3(پروژة

است؟نادرستهاي زيرچه تعداد از عبارت-95

  شود. هاي يك مايع ميمولكولبينچسبيالف) افزايش دما باعث افزايش نيروي هم

  . كردتوجيهمايعاتتوان با كشش سطحيهاي آب در حال سقوط را ميب) كروي بودن قطره

  شود. ميآبباعث افزايش كشش سطحي ،آبهشويي بظرفپ) اضافه كردن مايع

تر است. هم كمدر حالت تعادلدرون لوله مويينة باال رفتهتر باشد، ارتفاع جيومويين كم ةت) هر چه قطر لول

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

دهـيم و اخـتالف حاوي جيوه قـرار مـييظرفرا يكي در ظرفي حاوي آب و يكي درمشابهدو لولة مويين-96

hهاي اصلي و لولة مويين را بهسطح بين آب و جيوه در ظرف گيـريم. اگـر ايـن دو در نظر ميh2و1ترتيب

atmظ atm 1رف را از محيطي با فشار 5hبه محيطي با فشار ترتيب چه تغييراتـي بهh2و1انتقال دهيم،

كنند؟مي

  يابند.هر دو كاهش مي) 2  يابند.هر دو افزايش مي )1

  شود. تر ميكمh2تر وبيشh1 )4  د. نكنتغييري نميهيچ )3

CCوBايهاي استوانههاي زير، سطح مقطع ظرفدر شكل-97 بـه چگـالي يعيمابا هم برابر و در ظرف

CB مايع ديگري به چگاليو در ظرف
B C

  
2
ها با هـم برابـر ريزيم. اگر جرم مايع درون ظرفمي3

ها درست است؟باشد، كدام گزينه در مورد فشار كل وارد بر كف ظرف

1( B C BP P P  2  

2 (C B CP P P  2  

3(B CP P 2    

4( B CP P  

Bاگرجيوه در حال تعادل است.در شكل زير،-98 1/،فشار نقطة 7A فشار هـواي باشد،برابر فشار نقطة
متر جيوه است؟محيط چند سانتي

1( 75  

2 (65    

3(70    

4( 80  

حاصل از مايعاي هبرابر فشار پيمان6اگر فشار كل در ته ظرف .ايمآب ريختهمقدار معينيدر داخل ظرفي-99

kgدر ته ظرف باشد، ارتفاع آب در داخل ظرف چند متـر اسـت؟ (چگـالي آب 
m31000 فشـار هـواي محـيط ،

Pa510وNg
kg

 است.)10

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

محل انجام محاسبات
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                       صفحة: 18                   اختصاصي پاية دهم تجربي  آذر14آزمون - )3(پروژة

cm10بـا برابـر  ،آن در تمام نقاط يكسان استايدايرهدرون لوله كه سطح مقطع ةدر شكل زير، ارتفاع جيو -100

cmبه طوري كه ،است. اگر مقداري آب بر روي جيوه بريزيم نيـروي اندازة،شود27ارتفاع آب باالي سطح جيوه

/برابـر مـيچندآب و جيوه نسبت به حالت اولوارد بر كف ظرف از طرف g شـود؟ (چگـالي جيـوه 
cm313 و5

g چگالي آب
cm31  (.است

1( /3 7  

2 (/2 7  

3(/1 2    

4( /1 7  

Aستوندر شكل زير نمودار فشار حاصل از- 101 ها از كف ظرف نشـان برحسب ارتفاع مايعBودو مايع

cm 3500Bداده شده است. اگر cm31000Aرا بااز مايع بـه مسـاحت ايدر ظرفـي اسـتوانهاز مايع

cm ــع ــن2100مقط ــزيم، در اي ــاربري ــورت فش ــلص ــرف ك ــف ظ ــر ك ــت؟ وارد ب ــكال اس ــد پاس چن

)Ng , P Pa
kg

  5
010 10( 

1( 2900  

2 (3700  

3(103700    

4( 102900  

102 - اينپذير باشند وفرض كنيم اين دو مايع مخلوطروي هم قرار دارند. اگر2و1در شكل زير، دو مايع

نسبت به حالـت اول چگونـه A ةفشار در نقط ،دست آيددو مايع را با هم مخلوط كنيم تا يك مايع جديد به

نظر كنيد.)(از تغيير حجم ناشي از اختالط صرفكند؟تغيير مي
  كاهش )1

  افزايش) 2

  ثابت )3

بسته ب )4   تواند صحيح باشد. ر سه گزينه ميه2و1ه مقادير

توانـد جيوه است. اگر اندازة حداكثر نيرويي كـه كـف ظـرف مـيمحتوياي مطابق شكليك ظرف شيشه- 103

/تحمل كند، N27 ظـرف كـف ن به جيوة درون ظرف اضـافه كـرد تـا تواحداكثر چند گرم جيوه مي ،باشد2

g؟نشكند N( / , g )
kgcm

  313 6 10½¼Ã]

1( 6  

2 (300  

3(4080    

4( 2040  

محل انجام محاسبات

ww
w-
ka
no
on
-ir

www.kanoon.ir



                                          صفحة: 19جربياختصاصي پاية دهم ت  آذر14آزمون - )3(پروژة

ها جرم يكسـاني از يـك با هم برابر است. در صورتي كه در تمام آنهاهاي زير مساحت كف ظرفدر شكل- 104

ها بـه گزينه مقايسة درستي از فشارهاي حاصل از مايع بر كف ظرف و نيرويي كه ظرفمايع ريخته شود، كدام

ها يكسان است.)دهد؟ (جرم تمامي ظرفكنند را نشان ميسطح افقي وارد مي

1( 
P P P P
F F F F

  1
  

2 3 4
1 2 3 4

  2 (
P P P P
F F F F

  1
  

4 2 3
1 4 2 3

  

3(
P P P P
F F F F

  3
  

1 4 2
3 1 4 2

  4( 
P P P P
F F F F

  3
  

1 4 2
1 2 3 4

  

105 -U بهيمايع و، آبزيرشكلدر لولة سطح آب در دو طرفحال تعادل قرار دارند و اختالفدر1چگالي

/gاست. حداقل چند سانتيcm20بابرابر متر مكعب مايع ديگري به چگالي
cm30 در طرف راست روي آب6

بـاسطح مقطع لوله در دو طرف يكسان و برابـر(شود؟cm8باآب در دو طرف برابربريزيم تا اختالف سطح

cm23واستg
cm

  31JA (

1( 30  

2 (70  

3(60    

4( 140  

. اگـر فشـار گـاز باشـدمـيcm45بـا برابراست،گرفتهقرارلوله كه در داخل جيوهي ازدر شكل زير، طول- 106

ــوس ــر محب ــه براب ــادرون لول ــوkPa124ب ــاع جي ــد، ارتف ــانتي ةباش ــد س ــه چن ــل لول ــت؟ داخ ــر اس مت

)NP / kPa , g
kg

 0 96 8 /gو10
cm

  313 6½¼Ã]( 

1( 10  

2 (20  

3(25    

4( 35  
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                                          صفحة: 20جربياختصاصي پاية دهم ت  آذر14آزمون - )3(پروژة

cmمقطع لولةدر شكل زير، مساحت- 107 kg ،24ته بسته چگالي جيوه
m313600نيرويي كـه بـر تـه اندازةو

/ ،شودلوله وارد مي ةبست N7 5يگر فشار هوااست. ا36 Pa   10محيط چنـد درجـه اسـت؟ باشد، زاويـة

Ng )
kg

 10،sin / 37 0 sinو6 / 53 0 است.)8

1( 53  

2 (60  

3(37    

4( 30  

108 -kg در شكل زير، قطر مقطع لولة سمت راست دو برابر لولة سمت چپ و چگالي مايع داخـل لولـه 
m31350

N(gت؟اي گاز داخل مخزن چند كيلوپاسكال اسفشار پيمانهاگر مايع در حال تعادل باشد،باشد. مي )
kg

 10

1( /1 35  

2 (/13 5  

3(1350    

4( 13500  

109 -kg در شكل زير، چگالي جيوه
m

 1 313600، kg چگالي مايع
m

 2 موعـه در حـال تعـادل و مج3800

kPa 100Nاست. اگر فشار هواي بيرون لوله g)باشد، فشار گاز درون مخزن چند كيلوپاسكال است؟ )
kg

 10

1( 72  

2 (70  

3(68    

4( 76  

110 -A Bمقطعسطحچهار برابر مساحتدر شكل زير، مساحت سطح مقطع شاخة و جيـوه در استشاخة

A جاد تعادل، فشار گاز درون، بعد از ايو شير را باز كنيمرا به مخزن وصل كنيمحال تعادل است. اگر شاخة

cmHg 80Bمخزن چند سانتي متر باال خواهد رفت؟خواهد شد. جيوه نسبت به حالت اولية خود در شاخة

(P cmHg)0 75

1( 1   

2 (2  

3(3    

4 (4  

محل انجام محاسبات
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                                          صفحة: 21اختصاصي پاية دهم تجربي  آذر14آزمون - )3(ةپروژ

  

  
  است؟نادرستعبارت كدام گزينه-111

  شوند. دچار سرطان ريه ميتربيشدليل وجود مواد پرتوزا در دود سيگار، افراد سيگاري با گذشت زمان به) 1
  نوترون در راكتورهاي اتمي كاربرد دارد.146ترين فلز پرتوزا باشدهايزوتوپي از شناخته) 2

)با افزايش مقدار تكنسيم) 3 Tc)99
  شود. امكان تصويربرداري از آن فراهم مي ،در غدة تيروئيد43

شود. عادي و سريع دارند، استفاده ميغيرهاي سرطاني كه رشدتودهتصويربرداري ازدار براياز گلوكز نشان) 4

112-35 Cl /اگر جرم اتمي ميانگين كلر .استCl37وعنصر كلر داراي دو ايزوتوپ amu35 ترباشد، نسبت درصد فراواني ايزوتوپ سنگين48
  كدام است؟تقريب بهترايزوتوپ سبكدرصد فراوانيبه
1 (/3 166  2 (/0 315  3 (3  4 (/0 333

  كدام گزينه درست است؟-113
  ست. اهادر آنليتيمها به دليل وجود بخار راه  بزرگنور زرد المپ) 1
  ترين شيوه براي از دست دادن انرژي است. مناسب ،هاي برانگيخته نشر نور و گرمابراي الكترون) 2
  كند. هاي گوناگون ايجاد مينهايت طول موج از رنگرنگي شامل بي ةنور خورشيد بر اثر تجزيه، گستر) 3
دوم است. اليه الكترونيرنگ مربوط به انتقال الكترون از اليه الكتروني پنجم بهآبينوار ،در طيف نشري خطي هيدروژن) 4

  ؟اندهاي زير صحيح تاز عبارچند مورد-114
  . نيستهاي هيدروژنايزوتوپطيف نشري خطيقادر به توجيهالف) مدل اتمي بور

  . رنگ آن ابتدا به رنگ قرمز و سپس به رنگ زرد درخواهد آمد ،ساختن آنبا افزايش دماي يك قطعه فلز و ملتهبب) 
n ةدر اتم هيدروژن انتقال الكترون از اليپ)  nاليةبه4    . شودبا طول موج بلندتر از رنگ قرمز مييمنجر به ايجاد پرتوي3

  تري دارند. ت) پرتوهاي گاما در مقايسه با پرتوهاي ايكس طول موج كوتاه
1(1   2 (2  3 (3  4 (4

12/هـــاي موجـــود دراگـــر تعـــداد مولكـــول-115 ـــمxSاز مـــادهگــرم8 ـــر تعـــداد ات 1/هـــايبراب xگــرم775 ـــر باشـــد، كـــدام اســت؟گـــاز كل

(Cl / , S : g.mol )  135 5 32  
1 (6  2 (8  3 (4  4 (2

  هاي زير درست هستند؟چه تعداد از عبارت-116
  باشد. رديف مي18ستون و 7كه داراياندبراساس افزايش عدد اتمي مرتب شدهاي، عناصردر جدول دورهالف) 

  كنند. تري با خود حمل ميانرژي بيش ،تر باشدكوتاهطوري كه هر چه طول موج آن به ،كنندب) پرتوهاي الكترومغناطيسي با خود انرژي حمل مي
  . ترتيب هيدروژن و آهن استترين عنصر سازندة سياره مشتري و زمين بهفراوانپ) 

  دهند. همان مقدار انرژي را از دست ميحالت اوليه بههنگام برانگيخته شدن انرژي معيني را جذب كرده و هنگام بازگشتهات) الكترون
1 (1   2 (2  3 (3  4 (4

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد:10گذاري چند از، هدف)1(شيميهايگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

  يد پاسخ صحيح بدهيد؟توانسؤال به چند سؤال مي10از هر
  بوده است؟10عملكرد شما در آزمون قبل چند از

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  دقيقه20  )  1(شيمي
  

  لفباي هستيكيهان زادگاه ا
تا پايان ساختار اتم و 1فصل

  رفتار آن
  38تا 1هايصفحه
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A(ها)لبباشد، كدام مطاي عنصرها ميدورهر كه بخشي از جدولبا توجه به جدول زي-117   درست است؟Bودر مورد عنصرهاي
  گروهشماره  1گروه  18گروه

  شماره دوره

B A 2  
  رنگي وجود دارد.خط4اتم هيدروژنطيف نشري خطيهمانندAمتطيف نشري خطي ادر ناحيه مرئيالف) 
Bمجموع اعدد كوانتومي فرعي و اصلي الكترونب)    است.22برابرهاي اتم

Aپ) رنگ شعله نمك Bو رنگ نوشتههاي تركيب اتم   يكسان است. هاي نوراني در تابلوهاي ساخته شده از اتم
»پ«و» ب«) 4  »پ«و» ب«،»الف«) 3  »ب«) 2  »پ«و »الف«) 1

  است؟نادرستمورد از مطالب زيرچند-118
Tcالف   شود. ها استفاده ميبراي تشخيص بيماري) تنها از راديو ايزوتوپ فلزات، مثل
  شود. هاي يك عنصر، بر ناپايداري آن افزوده مي) همواره با افزايش اختالف ذرات هسته در ايزوتوپب
  ر ايزوتوپ در طبيعت، با پايداري آن رابطه معكوس دارد. ني هاتوان گفت درصد فراو) ميپ
  هاي عنصر هيدروژن ساختگي هستند.راديو ايزوتوپ ةهم) ت
1 (1   2 (2  3 (3  4 (4

Xآخرين-119 lدارايالكترون در اتم  1Y nدارايو در اتم    ؟نيستكدام گزينه صحيحاتممقايسه بين اين دوارتباط بادراست.2
1 (Y Xابر بابرگنجايش آخرين زيراليه در اتم   است. گنجايش آخرين زيراليه در اتم
  تر است. واحد بيش X،2اتم ةاز حداكثر تعداد الكترون در آخرين زيراليYاتم ةدر آخرين اليحداكثر تعداد الكترون) 2
Xهاي ظتعداد الكترون) 3   . باشد3تواند برابرميرفيتي اتم
. باشدايجدول دوره15اولين عنصر گروهتواندميYاتم) 4

  هاي زير درست هستند؟چه تعداد از عبارت-120
p   است.  6برابر ،شودپر ميآن نيمهالف) عدد اتمي نخستين عنصري كه زيرالية

pdهايهاي زيراليهب) عدد اتمي نخستين عنصري كه تعداد الكترون   است. 26برابر ،شودميآن دو برابر زيراليه

lباهاياي عنصري كه در زير اليهنقطه -آرايش الكترونپ)    به ،الكترون وجود دارد14آن مجموعا1ً
.

صورت
.

. .X.است  

lميونتاي با اعداد كوادر زيراليههاالكترونشمار) ت  nو0  4Cr   برابر است. Mn25و24در دو عنصر
1 (1   2 (2  3 (3  4 (4

  
در كدام گزينه آمده است؟ ،به ترتيب از راست به چپ »پ«پرسشنادرستو پاسخ »ب«و »الف«هايسشپاسخ درست پر-121

  نمايد؟ديگر، انرژي را به چه صورت جذب يا نشر مية) الكترون هنگام انتقال از يك اليه به اليالف
  اي به چه ميزان انرژي نياز است؟ب) براي باال رفتن از هر پله

  نگاه ماكروسكوپي چگونه صورتي دارد؟پ) انرژي در
  كوانتومي –معين و كافي –اي) پيمانه2  پيوسته –معين و كافي –اي) پيمانه1
  پيوسته –ميزان دلخواه –) پيوسته4  كوانتومي –ميزان دلخواه –اي) پيمانه3

است؟درستكدام عبارت-122
  نامند. هسته مية) الكترون، پروتون و نوترون را ذرات زير اتمي سازند1

0nطبق كتاب درسي) 2 1نوترون را با نماد
 e 1و الكترون را با نماد
  دهند. نشان مي0

  . استبرابر جرم الكترون 8/2ة) تفاوت جرم نوترون و پروتون تقريباً به انداز3
  . استهاي آنها و نوترونمجموع تعداد پروتون) جرم اتمي هر عنصر، همواره برابر با4

پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.- آزمون (آشنا) 
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ها با هم برابر است؟ها و الكتروندر كدام دو ذره، تفاوت تعداد نوترون-123

60) الف A 2
Bب)                              30 32 2

C61پ)                            16
D61ت)                             29

30  
  )  ب و ت4  ) ب و پ3  و تالف) 2  و بالف) 1

)در اتم ژرمانيم-124 Ge)32ها، .........  ، ......... اليه (سطح انرژي) و ......... زيراليه (ترازهاي فرعي انرژي) از الكترون اشغال شده است كه از ميان آن
زيراليه، هر يك داراي دو الكترون و ......... زيراليه، هر يك داراي شش الكترون است. 

  سه -شش -ده -) پنج4  دو -پنج -هشت -) چهار3  سه -پنج -هشت -) چهار2  دو   -شش -ده -) پنج1

است؟  درستكدام گزينه-125
  شود. نمايش داده ميlnرت) نماد هر زيراليه به كمك دو عدد كوانتومي و به صو1
  الكترون را دارد. 26، حداكثر گنجايش5اي با عددكوانتومي فرعي) زيراليه2
  يابد. ها افزايش ميها، گنجايش هر يك از زيراليهاصلي در اتمةالية) با افزايش شمار3
  الكترون را دارد. 18يرشحداكثر ظرفيت پذ ،3اي با عدد كوانتومي اصلي) اليه4

126-/  226 02 xPمولكول از اكسيد عنصر فسفر با فرمول كلي10 O6g گرم از اين تركيب چند گرم اكسيژن110باشد. درجرم مي22داراي

O)وجود دارد؟ g .mol ) 116

1 (96  2 (64  3 (48  4 (32  

خـط در شكل زير كه مربوط به طيف نشري خطي اتم هيدروژن است، كدام انتقال الكتروني مربوط به بخش نامرئي، كدام انتقال مربوط بـه -127
تري دارد؟ (از راست به چپ)قرمز و كدام انتقال الكتروني طول موج كوتاه

1 (D،C،A

2 (B،D،A  
3 (D،D،B  
4 (B،C،B  

است؟درستآن الزامًاةهاي زير دربارتم شود، چند مورد از عبارتخs14بهخنثياگر آرايش الكتروني اتمي-128
تواند مربوط به گروه اول جدول تناوبي باشد. الف) عنصر مربوطه تنها مي

  هاي ظرفيت عنصر مربوطه برابر يك است. ب) تعداد الكترون
lهاي باپ) در آرايش الكتروني عنصر مربوطه، زيراليه    . استاز الكترون پر1

   3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

چهارم آن است. كدام گزينه در مورد اين عنصر درست است؟ةهاي اليبرابر شمار الكترون13سوم عنصريةهاي اليشمار الكترون-129

]صورت) آرايش الكتروني آن به1 Ar] d s p10 2 1
18 3 4 است.  4

  فتن الكترون دارد تا پايدار شود. ) اتم اين عنصر تمايل به گر2
  اي قرار دارد.جدول دوره 5) در گروه3
  هاي ظرفيتي آن مشابه عنصر اكسيژن است.شمار الكترون) 4

130-X X 9برابراگر تفاوت تعداد نوترون و الكترون يون  ةهاي اليـو تعداد الكترونXصرباشد، عدد اتمي عن80برابرباشد و عدد جرمي عنصر
؟ظرفيت آن كدام است

1 (35– 7          2 (35– 6   
3 (34– 7     4 (34– 6   
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