ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ
 24دي ﻣﺎه 1400
تعداد سؤال دهم تجربی۱۳۰ :

ﻧﺎم درس

ﻋﻨﻮان

ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ 165 :دﻗﻴﻘﻪ

ﺷﻤﺎرة ﺳﺆال

ﺗﻌﺪاد ﺳﺆال

ﺷﻤﺎرة ﺻﻔﺤﻪ

زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ

ﻋﺮﺑﻲ زﺑﺎن ﻗﺮآن )(1

10

11

5

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ )(1

10

21

7

 10دﻗﻴﻘﻪ

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )) (1ﻃﺮاﺣﻲ  +آﺷﻨﺎ(

20

31

8

 25دﻗﻴﻘﻪ

ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻓﺎرﺳﻲ )(1

10

1

3

 10دﻗﻴﻘﻪ
 15دﻗﻴﻘﻪ

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ

رﻳﺎﺿﻲ )(1

20

51

10

 30دﻗﻴﻘﻪ

زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )) (1ﻃﺮاﺣﻲ  +آﺷﻨﺎ(

20

71

12

 20دﻗﻴﻘﻪ

ﻓﻴﺰﻳﻚ )(1

20

91

15

 35دﻗﻴﻘﻪ

ﺷﻴﻤﻲ )(1

20

111

20

 20دﻗﻴﻘﻪ

طراحان

نام طراحان

نام درس

ﻓﺎرﺳﻲ و ﻧﮕﺎرش )(1

ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮي  -ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ رزاﻗﻲ  -ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺪاﻳﻲ  -اﻓﺸﻴﻦ ﻛﻴﺎﻧﻲ  -ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮراﻧﻲ

ﻋﺮﺑﻲ زﺑﺎن ﻗﺮآن )(1

ﻣﺤﻤﺪ داورﭘﻨﺎﻫﻲ  -ﺧﺎﻟﺪ ﺷﻜﻮري  -ﻣﺠﻴﺪ ﻓﺎﺗﺤﻲ  -ﺳﻴﺪهﻣﺤﻴﺎ ﻣﻮﻣﻨﻲ  -رﺿﺎ ﻳﺰدي

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ )(1

ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎﺻﺎﻟﺢ  -ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ذواﻟﻔﻘﺎريزﺣﻞ  -ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺤﺴﻨﻲﻛﺒﻴﺮ  -ﺷﻌﻴﺐ ﻣﻘﺪم  -اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮري

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )(1

ﻣﻬﺪي ﺷﻴﺮاﻓﻜﻦ  -ﻋﻠﻲ ﻋﺎﺷﻮري  -ﺳﺎﺳﺎن ﻋﺰﻳﺰيﻧﮋاد  -ﺳﻌﻴﺪ ﻛﺎوﻳﺎﻧﻲ
ﻛﻴﺎن ﻛﺮﻳﻤﻲ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ  -ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺟﻴﻠﻮ  -ﻣﻬﺪﻳﺲ ﺣﻤﺰهاي  -وﻫﺎب ﻧﺎدري  -اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﻮدﻳﺎن  -اﻣﻴﺮ وﻓﺎﺋﻲ  -ﺳﺠﺎد داوﻃﻠﺐ  -ﻣﻬﺪي ﺑﺮاﺗﻲ  -ﻣﻬـﺪي ﻣﻼرﻣﻀـﺎﻧﻲ -

رﻳﺎﺿﻲ )(1

ﻣﻬﺪي ﺣﺎﺟﻲﻧﮋادﻳﺎن  -ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻴﺪي  -ﻓﺮﺷﺎد ﺣﺴﻦزاده  -ﺣﻤﻴﺪ ﻋﻠﻴﺰاده  -اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻴﺮزاﻳﻲ
ﻋﻠﻲ وﺻﺎﻟﻲ ﻣﺤﻤﻮد  -ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮔﻠﺰاري  -اﻣﻴﺮرﺿﺎ ﺣﻜﻤﺖﻧﻴﺎ  -ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي روزﺑﻬﺎﻧﻲ

زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )(1

ﻫﺎﺷﻢ زﻣﺎﻧﻴﺎن  -ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻮدرزي  -ﺷﻬﺮام آﻣﻮزﮔﺎر  -ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻛﺒﺮي  -اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﻮدي اﻧﺰاﺑﻲ  -زﻫﺮه آﻗﺎﻣﺤﻤﺪي  -ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ اﻣﻴﻨﻲﻧﺴﺐ  -اﺷـﻜﺎن ﺗـﻮﻛﻠﻲ  -ﺣﺴـﻴﻦ

ﻓﻴﺰﻳﻚ )(1

دﻫﻘﺎن  -ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻛﻴﺎﻧﻲ  -ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻔﺘﺎح  -ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﻴﺮواﻧﻲزاده  -ﺣﺎﻣﺪ ﮔﻮدرزي
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻈﻴﻤﻴﺎن زواره  -اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺟﺸﺎﻧﻲ ﭘﻮر  -ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻴﺮﻗﺎﺋﻤﻲ  -ﻣﺴﻌﻮد ﻃﺒﺮﺳـﺎ  -ﻫـﺎدي ﺣـﺎﺟﻲﻧﮋادﻳـﺎن  -اﻳﻤـﺎن درﻳﺎﺑﻴـﮓ  -ﻣﺤﻤﺪﺷـﺎﻳﺎن

ﺷﻴﻤﻲ )(1

ﺷﺎﻛﺮي  -ﺳﻴﺪﺳﺤﺎب اﻋﺮاﺑﻲ  -اﻣﻴﺮ ﺣﺎﺗﻤﻴﺎن  -ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺧﻮش ﻛﻴﺶ  -ﺑﻬﺰاد ﺗﻘﻲزاده  -ﻋﻠﻲ ﻣﺆﻳﺪي  -ﻣﺤﻤﺪﭘﺎرﺳﺎ ﻓﺮاﻫﺎﻧﻲ  -ﻧﺎﺻﺮ دادﻣﻨﺪ

مسئولین درس و ویراستاران
ﻧﺎم درس

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ درس ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ درس ﮔﺮوه آزﻣﻮن

وﻳﺮاﺳﺘﺎر ان ﻋﻠﻤﻲ

ﻓﺎرﺳﻲ و ﻧﮕﺎرش )(1

ﺣﻤﻴﺪ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ

اﻟﻬﺎم ﻣﺤﻤﺪي ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ

اﻟﻨﺎز ﻣﻌﺘﻤﺪي

ﻋﺮﺑﻲ زﺑﺎن ﻗﺮآن )(1

ﻣﻴﻼد ﻧﻘﺸﻲ

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻨﺼﻮرﺧﺎﻛﻲ ،دروﻳﺸﻌﻠﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﻮﻧﺲﭘﻮر ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ

ﻣﻬﺪي ﻳﻌﻘﻮﺑﻴﺎن

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ )(1

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ

ﺳﻜﻴﻨﻪ ﮔﻠﺸﻨﻲ ،اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮري ،ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎزﻧﻲ

ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﺤﻤﺪي

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )(1

رﺣﻤﺖاﻟﻪ اﺳﺘﻴﺮي

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻘﺪي ،ﻋﻘﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪيروش ،ﭘﺮﻫﺎم ﻧﻜﻮﻃﻠﺒﺎن

ﺳﭙﻴﺪه ﺟﻼﻟﻲ

رﻳﺎﺿﻲ )(1

ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺟﻴﻠﻮ

ﻣﻬﺮداد ﻣﻠﻮﻧﺪي ـ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺧﺎنﻣﺤﻤﺪي ـ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺷﺪ  -ﺳﺠﺎد ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد

ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺧﻠﻴﻞارﺟﻤﻨﺪي

زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )(1

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮔﻠﺰاري

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺑﻬﺮوزيﻓﺮد ـ ﻟﻴﺪا ﻋﻠﻲاﻛﺒﺮي ـ ﻛﻴﺎرش ﺳﺎدات رﻓﻴﻌﻲ ـ اﻣﻴﺮرﺿﺎ ﺣﻜﻤﺖﻧﻴﺎ

ﻣﻬﺴﺎ ﺳﺎدات ﻫﺎﺷﻤﻲ

ﻓﻴﺰﻳﻚ )(1

ﺣﻤﻴﺪ زرﻳﻦﻛﻔﺶ

زﻫﺮه آﻗﺎﻣﺤﻤﺪي ـ ﺑﺎﺑﻚ اﺳﻼﻣﻲ ـ اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﻮدياﻧﺰاﺑﻲ ـ ﺑﻬﻨﺎم ﺷﺎﻫﻨﻲ  -ﻣﺤﻤﺪﭘﺎرﺳﺎ ﻣﺴﺎحﺑﻮاﻧﻲ

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ

ﺷﻴﻤﻲ )(1

ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻤﺪاري

ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻣﻮﺳﻮيﻓﺮد ـ اﻳﻤﺎن ﺣﺴﻴﻦﻧﮋاد ـ اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﺮﺗﻀﻮي  -اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻦﻧﮋاد

اﻟﻬﻪ ﺷﻬﺒﺎزي

گروه فني و تولید
ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه
ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ
ﺣﺮوفﻧﮕﺎري و ﺻﻔﺤﻪآراﻳﻲ
ﮔﺮوه ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي
ﻧﺎﻇﺮ ﭼﺎپ

ﻣﺤﻴﺎ اﺻﻐﺮي
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺧﻮرﺷﻴﺪي
ﻟﻴﻼ ﻋﻈﻴﻤﻲ
ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه :اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ رﺿﺎﻓﺮ  /ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ :آﻓﺮﻳﻦ ﺳﺎﺟﺪي  /ﺣﺮوفﭼﻴﻦ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻲﻳﺎري
ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه :ﻣﺎزﻳﺎر ﺷﻴﺮواﻧﻲﻣﻘﺪم  /ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ :اﻟﻬﻪ ﺷﻬﺒﺎزي  /ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ :ﻓﺮﻳﺒﺎ رﺋﻮﻓﻲ
ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪي

ﺑﻨﻴﺎد ﻋﻠﻤﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﻠﻢﭼﻲ )وﻗﻒ ﻋﺎم(

ﺗﻮﺟﻪ :دﻓﺘﺮﭼﺔ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ را ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺎﻧﻮن )ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻘﻄﻊ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ( داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي :ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﻴﻦ ﺻﺒﺎ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﭘﻼك  -923ﺗﻠﻔﻦ021 -6463 :

@konkurbanks

عمومی دهم

پروژة ( - )4آزمون  44دی 0411

صفحة3 :
 11دقیقه

فارسی ()1

هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای درس فارسی ،هدفگذاری چند از  10خود را بنویسید:
از هر  10سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از  10بوده است؟
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟
هدفگذاری چند از  10برای آزمون امروز
چند از  10آزمون قبل

ادبیات غنایی،
ادبیات سفر و زندگی

صفحههای44تا 17


 -1معنی چند واژه نادرست است؟
(عداوت :دشمن)( ،جبّار :مسلّط)( ،نقض :شکستن عهد و پیمان)( ،کوتهنظری :عاقبتاندیش بودن)( ،صبا :باد بهاری)( ،حقّه :صندوق)( ،غِنا :توانگری)( ،جفا :بیوفایی)،
(حدیث :روایت)( ،شوریده :عاشق و عارف)
 )2سه

 )1دو

 )3چهار

 )4پنج

 -2معنی واژههای «فراغ ،اهلیت ،خیل ،مخمصه ،بیغوله» بهترتیب در کدام ابیات آمده است؟
الف) برو شایستگی خویش کن ساز  /چو ذره پیش آن خورشید شو باز
ب) کنون گرد خویش اندر آور گروه  /سواران و مردان دانشپژوه
ج) صفات نیک و بد آنجا بسوزد آتش غیرت  /مبر جز هیچ آنجا هیچ تا برهی به دشواری
د) ز آسودگی نداشتهای دست یک نفس  /ای فیض خویش را تو چه غمخوار بودهای
هـ) دلم پر گشت از مهری که بر چشمت از او مهری  /اگر در پیش محرابم وگر کنج خراباتم
 )2د ،الف ،ج ،هـ ،ب

 )1د ،الف ،ب ،ج ،هـ

 )3هـ ،ب ،ج ،د ،الف

 )4ب ،ج ،الف ،هـ ،د

 -3در کدام ابیات غلط امالیی وجود دارد؟
الف) خراج اگر نگذارد کسی به طیبت نفس  /به قهر از او بستانند و مزد سرهنگی
ب) خاموش کاین گفت زبان دارد نشان فرقتی  /ور نی چو نان خاید فتی کی وقت نان گویی بود
ج) ما طی بساط ملک هستی کردیم  /بینغز خودی خداپرستی کردیم
د) به زخمی چنان شد که دیگر نخواست  /ز مغزش زمین گشت با کوه راست
هـ) غارب و شارقان حق طالب و عاشقان حق  /در تک و پوی و در سبق بیقدمی و بیپری
 )2د -ب -هـ

 )1ب -هـ -الف

 )3ج -هـ -د

 )4الف -ج -د

 -4در کدام بیت نقش ضمیر پیوسته متفاوت است؟
 )1افالک از تو سرنگون خاک از تو چون دریای خون

ماهت نخوانم ای فزون از ماهها و سالها

 )2خورشید پیشت چون شفق ای برده از شاهان سبق

ای دیدة بینا به حق وی سینة دانا بیا

 )3بانگ شعیب و نالهاش وان اشک همچون ژالهاش

چون شد ز حد از آسمان آمد سحرگاهش ندا

 )4بنشستهام من بر درت تا بوک برجوشد وفا

باشد که بگشایی دری گویی که برخیز اندرآ

 -5در همة گزینهها هم «واو ربط» به کار رفته است و هم «واو عطف» بهجز گزینة … .
 )1جهان بر آب نهادست و زندگی بر باد

بر آب و باد کجا باشد اعتماد نشست؟

 )2ز خورشید و از آب و از باد و خاک

نگردد تبه ،نام و گفتار پاک

 )3دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ

امروز خورشید در دشت ،آیینهدار من و تو

 )4رو صبر و سکون ،پیش کن از عار میندیش

بر جور فلک دل نه و ز آزار میندیش

برنامة تمرینهای آزمون بعد :سؤاالت  1تا  414کتاب سهسطحی فارسی دهم ( 414سؤال)

@konkurbanks

عمومی دهم

پروژة ( - )4آزمون  44دی 0411

صفحة4 :

 -6در کدام عبارت سجع مشاهده نمیشود؟
 )1سخن بدین جا رسانیده که درویش را دست قدرت بسته است و توانگر را پای ارادت شکسته.
 )2یکی را از علما پرسیدند که :یکی با ماهروییست در خلوت نشسته و درها بسته و رقیبان خفته.
 )3پادشاه را نیز کارگزاران و گماشتگان باید که ثواب اندوز و پیشبین و آخراندیش و عدلپرور و رعیّت نواز باشند.
 )4الحمدهلل شهر تبریز است و حسن و جمالخیز .دست از سر من بیچاره بردارید و مرا به حال خود بگذارید.
 -7آرایههای ذکرشده در برابر کدام بیت نادرست است؟
 )1به بوی زلف تو از نو ،جوان شوم هر بار

هزار بار تنم گر ز غصه پیر شود

(ایهام -تضاد)

 )2شرف نفس به جود است و کرامت به سجود

هر که این هر دو ندارد عدمش به زِ وجود

(سجع -مجاز)

 )3جان ریخته شد بر تو ،آمیخته شد با تو

چون بوی تو دارد جان ،جان را هله بنوازم

(ایهام -سجع)

 )4ای شرر از همرهان غافل مباش

فرصت ما نیز باری بیش نیست

(ایهام -مجاز)

 -8آرایه های بیت زیر در کدام گزینه تماماً درست ذکر شده است؟
«مخمورم از شراب لب لعل جانفزات

وز جام چشم مست تو شرب مدام ماست»

 )1ایهام -تضاد -تشخیص -تشبیه

 )2تشبیه -تشخیص -ایهام -مراعاتنظیر

 )3مجاز -مراعاتنظیر -استعاره -سجع

 )4سجع -مراعاتنظیر -مجاز -ایهام

 -9مفهوم کدام گزینه از دیگر گزینهها دورتر است؟
 )1بر رغم روزگار ،به توفیق کردگار

با سعد گشت نحسم و اندوه با طرب

 )2ای دل غمدیده حالت بِه شود ،دل بد مکن

وین سر شوریده بازآید به سامان غم مخور

 )3در جهان بیزهر منّت نیست شهد عشرتی

تلخی شنبه بَرَد شیرینی آدینه را

 )4آن پریشانی شبهای دراز و غم دل

همه در سایة گیسوی نگار آخر شد

 -11کدام گزینه با بیت «غبار راهگذارت کجاست تا حافظ  /به یادگار نسیم صبا نگه دارد» قرابت بیشتری دارد؟
 )1گــردی از رهــگذر دوســت بـه کــوری رقیب

بــهـر آســایــش این دیدة خونبار بـیار

 )2گرچه هر دم خاک گردد در رهش صد جان پاک

هیچگه زین رهگذر گردی بر آن دامن مباد

 )3از صــدهــزار خــانــه خــراب اســت یادگار

گــردی کـه در عذار تو از خط نشسته است

 )4خــسرو نـگهـش دار کـه اکـسیر حیات اسـت

گــردی کـه صـبا دوش از آن رهگذر آورد

@konkurbanks

پروژة ( - )4آزمون  44دی 0411

عربی ،زبان قرآن ()1

عمومی دهم

صفحة5 :

هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای درس عربی ،هدفگذاری چند از  10خود را بنویسید:
از هر  10سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از  10بوده است؟
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟
هدفگذاری چند از  10برای آزمون امروز
چند از  10آزمون قبل

 11دقیقه

مطَرُ السَّمَک
التّعایُشُ السِّلميُّ
درسهای3و 4

صفحههای33تا 44


 عيِّن األصحّ و األدقّ في الجواب للتّرجمة من أو إلي العربيّة)11 - 11( :
« -11کان جماعة من المسافرین یُشاهدونَ المناظر الجميلة مِن ساحة المطار ألوّل مرّة!»:
 )1برای بار اوّل گروهی از مسافران منظرة زیبا را از میدان فرودگاه مشاهده میکردند!
 )2گروهی از مسافران برای اوّلین بار منظرههای زیبا را از میدان فرودگاه مشاهده میکنند!
 )3یکبار گروهی از مسافران منظرههای زیبا را از میدان فرودگاه مشاهده کردند!
 )4گروهی از مسافران منظرههای زیبا را از میدان فرودگاه برای اوّلین بار مشاهده میکردند!
« -12یتجلّى اتّحاد األُمة اإلسالميّة في صورٍ کثيرةٍ منها اجتماع المُسلمين في مكانٍ واحدٍ في الحَجّ!»:
 )1اتحاد امت اسالمی در شکلهای بسیاری از جمله جمع شدن مسلمانان در مکانی واحد در حج ،جلوهگر میشد!
 )2در شکلهای بسیاری اتحاد امت اسالم جلوهگر شد از جمله جمع شدن آنها در یک مکان واحد در حج میباشد!
 )3اتحاد امت اسالمی در اشکالی بسیار از جمله جمع شدن مسلمانان در مکان واحدی در حج جلوهگر میشود!
 )4اتحاد امت اسالم در اشکال بسیاری از جمله جمع شدن مسلمانان در مکانی واحد در حج جلوهگر میشود!
« -13یأمُرنا القرآن أن نَحترِم أهل األدیان االُخری ألنَّ اإلسالم قائِم علي أساس التّراحُم وَ إجتِناب اإلساءَةِ!»:
 )1قرآن به ما امر میکند که به دیگر پیروان ادیان احترام بنهیم ،چون اساس اسالم مهربانی کردن و دوری از بدی است!
 )2در قرآن به ما امر میشود که به پیروان سایر دینها هم احترام بگذاریم ،زیرا مهربانی و دور شدن از بدی کردن پایة دین اسالم است!
 )3قرآن به ما دستور میدهد که به اهل دینهای دیگر احترام بگذاریم ،زیرا اسالم بر پایة مهربانی و دوری از بدی استوار است!
 )4دستور قرآن به ما این است که با اهل ادیان دیگر محترمانه رفتار کنیم ،تا اینکه اسالم بر اساس مهربانی و دوری از بدی کردن استوار باشد!
 -14عَيّن الصّحيح:
 )1إنقَطَعَ تیّار الکهرباء أمس في مدینتنا بمدّة ثالث ساعاتٍ بعد وقوع أعاصیر شدیدة! :دیروز جریان برق در شهر ما به مدت سه ساعت بعد از وقوع
گردبادهایی شدید قطع شد!
 )2أرسلْنا أفرِقَةً إلي ذلکَ البلد لِمَعرفةِ سِرِّ تلکَ الظّاهرةِ العَجیبةِ! :گروههایی را به آن کشورها برای شناخت راز این پدیدة عجیب فرستادیم!
 )3إعتَذَرَتْ صدیقتي منّي لعملها السیّئ في الصَّف فعذرتُها! :دوستم به خاطر کارهای بدش در کالس از من عذرخواهی کرد ،پس عذرش را پذیرفتم!
 )4کانَ اولئکَ المُسلمونَ یَتَعایَشونَ مع بعضهم سنوات طویلة! :آن مسلمان ،سالهایی طوالنی با یکدیگر همزیستی میکنند!
 -15عَيّن الخطأ:
﴿ )1اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ﴾ :خداوند دوست کسانی است که ایمان آوردهاند در حالیکه آنها را از تاریکیها به سوی نور
بیرون میآورد!
 )2لَدَيَّ جَوّالٌ تَفرُغُ بَطّاریَتُهُ خاللَ نصفِ یَومٍ! :گوشی همراهی دارم که باتریاش طی نصف روز خالی میشود!
 )3القادَةُ هم الّذین یَأمُرُونَ الـمسؤولینَ و یَنصَحُونهُم لِأداءِ واجباتِهِم! :رهبران همان کسانی هستند که به مسئولین دستور میدهند و آنها را برای انجام
تکالیفشان نصیحت میکنند!
﴿ )4أَال بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنّ الْقُلُوبُ﴾ :جز با یاد خدا دلها آرام نمیگیرد!
برنامة تمرینهای آزمون بعد :سؤاالت  1تا  191کتاب سهسطحی عربی دهم ( 191سؤال)

@konkurbanks

عمومی دهم

پروژة ( - )4آزمون  44دی 0411

 -16عيّن الصّحيح في التعریب:
«این دانشآموزان کتابهایشان را برای معلمها فرستادند و از آنها تشکر کردند!»
 )1هؤالء الطلّاب أرسلوا کتبهم إلي المعلّمین و شکروهم!
 )2هؤالء طلّاب أرسلوا کتبهم إلي المعلّمین و شکروهنّ!
 )3هؤالء التالمیذ أرسلوا کتبهنَّ إلي المعلّمین و شکروا!
 )4أرسلت هؤالء التلمیذات کتابهنّ إلي المعلّمات و یشکرنَ!
 -17عيِّن الخطأ( :في تعریف الكلمات)
 )1الفُرشاة :شيءٌ لحفظ صحّة اللّسان و یُستعمل مع المعجون!
 )2الصُّداع :وَجَعٌ في الرَّأس تختلف أنواعه و أسبابه!
 )3المِنشَفَة :نوع مِن القُماش نستخدمه لتجفیف الوجه بعد غسله!
 )4مِن فَضلک :نستعمله عندما نرید مِن أحد شیئاً أو القیام بأمر!
 -18عيّن الخطأ عن المفردات:
 )1إجلِس مِن فضلک في قاعة التفتیش! (مترادف) :رجاءً  -صالة!
 )2علي کلّ الناس أن یَتعایَشوا مع بعضهم تعایشاً سِلمیّاً! (متضاد) :جمیع  -عُدوانیّاً!
 )3کان صدیقي ینتظر والده للرّجوع إلي البیت! (جمع) :صدیقات  -البیوت!
 )4الناس نیامٌ و إنّکم مسؤولونَ عن البهائم! (مفرد) :نائم -بهیمة!
 -19عيّن ما ليس فيه الفعل المزید:
 )1یَتَجَلَّى اتِّحادُ األُمَّةِ اإلسالمیِّةِ في صُورٍ کثیرةٍ ،منها اجتماعُ المُسلمینَ في الحَجِّ!
 )2رئیسُ البِالدِ ،هو الَّذي یَأمُرُ المسؤولینَ و یَنصَحُهُم لِأَداءِ واجِباتِهِم!

﴿ )3اهللُ وَليُّ الَّذینَ آمَنوا یُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ إلَى النّورِ﴾
﴿ )4و عِبادُ الرَّحمنِ الَّذینَ یَمشونَ عَلَى األرضِ هَوناً و إذا خاطَبَهُمُ الجاهِلونَ قالوا سَالماً﴾
 -21عيّن النّونَ من الحروفِ الزّائدة للفعل:
 )1أنزَلَ اهللُ مِنَ الغَیمِ المطرَ فأصبَحتِ األرضُ مُخضّرةً!
 )2قد انبَعَثَ الرَّسولُ (ص) لــیُـتَـمِّمَ مکارمَ األخالقِ!
 )3انـتَصَر المسلِمونَ بِـفضل اهلل علي کفّار یظلمون!
 )4انتخبتُ خمس مقاالت مِن بین عشرة کتب لمطالعتي!

@konkurbanks

صفحة6 :

پروژة ( - )4آزمون  44دی 0411

دینو زندگی ()1

عمومی دهم

صفحة7 :
 11دقیقه

هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای درس دین و زندگی ،هدفگذاری چند از  10خود را بنویسید:
از هر  10سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از  10بوده است؟
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟
هدفگذاری چند از  10برای آزمون امروز
چند از  10آزمون قبل

تفکر و اندیشه

آیندةروشن،منزلگاهبعد ،
واقعةبزرگ 
صفحههای05تا 05


« -21خواستن کماالت و زیباییها به صورت نامحدود» و «گرایش به بقا» بهترتیب بر لزوم چه امری تأکید دارد؟
 )1معاد براساس حکمت الهی -معاد براساس عدل الهی
 )2معاد براساس عدل الهی -معاد براساس عدل الهی
 )3معاد براساس عدل الهی -معاد براساس حکمت الهی
 )4معاد براساس حکمت الهی -معاد براساس حکمت الهی
 -22بنابر آیات قرآن کریم ،تقاضای فرد گناهکار در مواجهه با مرگ ،حول چه محوری مطرح میگردد و پاسخ خداوند نسبت به این تقاضا چیست؟
 )2زندگی دوباره برای پرهیز از گناهان« -لعلّی»
 )1بازگشت به دنیا برای انجام اعمال نیک« -لعلّی»
 )4بازگشت به دنیا برای انجام اعمال نیک« -کلّا»
 )3زندگی دوباره برای پرهیز از گناهان« -کلّا»
 -23یکی از نشانه های تغییر در ساختار زمین و آسمانها چیست و قرآن کریم این حقیقت را چگونه بیان میدارد؟
 )1کوهها همچون ذرات گرد و غبار در هوا پراکنده میگردد« -.یَوْمَ تَرْجُفُ اْألَرْضُ وَ الْجِبالُ»
 )2زمین و کوهها سخت به لرزه درمیآیند« -.یَوْمَ تَرْجُفُ اْألَرْضُ وَ الْجِبالُ»
 )3کوه ها همچون ذرات گرد و غبار در هوا پراکنده میگردد« -.کانَتِ الْجِبالُ کَثِیْباً مَهیال»
 )4زمین و کوهها سخت به لرزه درمیآیند« -.کانَتِ الْجِبالُ کَثِیْباً مَهیال»
 -24مطابق آیات سورة نساء ،کسانیکه فرشتگان آنان را مورد پرسش قرار میدهند که «در دنیا چگونه بودید؟» چه وضعیتی دارند و چه استداللی را بیان میدارند؟
 )2پیرویکننده از طاغوت -ما در دنیا کالم پیامبران را نشنیدیم.
 )1ظالم به خود -ما در دنیا کالم پیامبران را نشنیدیم.
 )4پیرویکننده از طاغوت -ما در دنیا تحت فشار و مستضعف بودیم.
 )3ظالم به خود -ما در دنیا تحت فشار و مستضعف بودیم.
 -25این فرمایش پیامبر گرامی اسالم (ص) که فرمودند« :قسم به کسی که جانم در دست اوست …» خطاب به کشتهشدگان کدام گروه بیان گردیده
است و به کدام ویژگی عالم برزخ اشاره دارد؟
 )2منافقان -وجود ارتباط میان عالم دنیا و برزخ
 )1کفار -وجود ارتباط میان عالم دنیا و برزخ
 )4منافقان -وجود حیات در عالم برزخ
 )3کفار -وجود حیات در عالم برزخ
 -26سخن «ای کاش برای این زندگیام چیزی از پیش فرستاده بودم ».برگرفته از آگاهی نسبت به چه موضوعی است و احوال گویندگان این سخن پس از
آغاز مرحلة دوم واقعة بزرگ چگونه است؟
 )1حقیقت دنیا -به مجازات خود گردن نهادهاند.
 )2عاقبت اعمال -سعی در توجیه گذشته و کارهای خود دارند.
 )3عاقبت اعمال -چشمهایشان از ترس به زیر افکنده است.
 )4حقیقت دنیا -دلهای آنان سخت هراسان است.
 -27قرآن کریم ،ویژگی انحصاری منکرین مکذّب معاد را چه میداند و براساس آیات الهی ،گناهکردن در تمام عمر با انکار معاد چگونه میسّر است؟
 )2تجاوز و گناهکاری -ایجاد شک و شبهه در امکان معاد
 )1سرمستی از نعمات -ایجاد شک و شبهه در امکان معاد
 )4تجاوز و گناهکاری -نترسیدن از حسابرسی قیامت
 )3سرمستی از نعمات -نترسیدن از حسابرسی قیامت
 -28به فرمودة قرآن کریم ،چرا در روز قیامت ،افراد مست به نظر میرسند در حالی که مست نیستند و چه کسانی از وحشت رستاخیز موعود در اماناند؟
 )2به دلیل نامعلوم بودن زمان حسابرسی -دانایان
 )1بهخاطر هیبت و عظمت آن روز -نیکوکاران
 )4بهخاطر هیبت و عظمت آن روز -دانایان
 )3به دلیل نامعلوم بودن زمان حسابرسی -نیکوکاران
 -29اینکه قرآن کریم میفرماید …« :زنده شدن قیامت نیز همین گونه است ».مؤید کدام استدالل عقلی قرآن کریم دربارة معاد است؟
 )2امکان معاد ،اشاره به نمونههایی از زنده شدن مردگان
 )1امکان معاد ،اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت
 )4ضرورت معاد ،در پرتو عدل الهی
 )3ضرورت معاد ،در پرتو حکمت الهی
 -31کدام گزینه در رابطه با آیة «اَليَومَ نَختِمُ عَلي اَفواهِهِم وَ تُكَلِّمُنا اَیدیهِم وَ تَشهَدُ اَرجُلُهُم بِما کانوا یَكسِبونَ» به درستی بیان شده است؟
 )1اعضای بدن در پاسخ به سرزنش صاحب خود به قدرت خداوند اشاره میکنند.
 )2شهادت اعضای بدن انسان نشانة آگاهی از اعمال انسان در طول عمر است.
 )3مطابق این آیه ،خداوند بر دهان گناهکاران متوسلشده به دروغ ،مهری ابدی میزند.
 )4اتفاق اشاره شده در این آیه ،بخشی از مرحلة آشکار شدن حقایق و اسرار عالم است.
برنامة تمرینهای آزمون بعد :سؤاالت  1تا  179کتاب سهسطحی دین و زندگی دهم ( 179سؤال)
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 دقیقه21

هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
: خود را بنویسید10  هدفگذاری چند از،لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای درس زبان انگلیسی
 سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟10 از هر
 بوده است؟ هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟10 عملکرد شما در آزمون قبل چند از

 برای آزمون امروز10 هدفگذاری چند از

Wonders of Creation
3درس
49تا43صفحههای

 آزمون قبل10 چند از

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 thought this test would be difficult, but it is … that I have ever taken.
1) easier test
2) as easy test as
3) the most easiest test

4) the easiest test

32- … nouns can be made plural by adding “s” or “es” to the end of the word. However, some of

them don’t follow the same rule.
1) Much

2) The most

3) Most

4) The more

33- He is … material for a new book on endangered animals. He hopes to finish it next year.
1) describing
2) identifying
3) collecting
4) carrying
34- The five sense … by which you see, smell, hear, taste and feel are eyes, nose, ears, tongue and skin.
1) opinions
2) organs
3) elements
4) orbits
35- I do many things in my free time, but my … are football and chess.
1) interests
2) wonders
3) details

4) patterns

36- He is going to tell his fans and supporters that he is so strong and positive and will fight …

against the disease.
1) dangerously

2) usefully

3) strangely

4) bravely

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.

Everyone knows that Earth, Mars and Jupiter are planets. But both Pluto and Ceres were once
considered planets until new discoveries triggered scientific debates about how to best describe
them. The most recent definition of a planet was adopted by the International Astronomical Union
in 2006. It says a planet must do three things: it must orbit a star (in our cosmic neighborhood, the
Sun). It must be big enough to have enough gravity to force it into a spherical shape. It must be big
enough that its gravity clears away any other objects of a similar size near its orbit around the Sun.
Defining the term planet is important, because such definitions reflect our understanding of the
origins, architecture, and evolution of our solar system. Over historical time, objects categorized as
planets have changed. The ancient Greeks counted the Earth’s Moon and Sun as planets along with
Mercury, Venus, Mars, Jupiter, and Saturn. Earth was not considered a planet, but rather was
thought to be the central object around which all the other celestial objects orbited.
37- What is the main idea of the passage?
1) What is a planet?
3) Our understandig about planets

2) New discoveries about planets
4) The ancient Greeks idea about planets

38- What does the word “them” in the first paragraph refer to?
1) scientific debates
2) discoveries
3) Pluto and Ceres

4) planets

39- All of the following were counted by ancient Greeks as planets EXCEPT … .
1) Mars
2) Moon
3) Earth
4) Venus

) سؤال173(  کتاب سهسطحی زبان انگلیسی دهم173  تا1  سؤاالت:برنامة تمرینهای آزمون بعد
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40- The passage would probably continue with a discussion of … .
1) the size of the Earth’s Moon
2) how people corrected the misinformation about the Earth
3) why ancient Greeks were so interested in planets
4) the importance of Mars in the solar system
) – سؤاالت آشنا1( زبان انگلیسی
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- Sara has been ill for about two months. Her illness was … we thought at first.
1) as much serious than
2) more serious
3) the most serious
4) much more serious than
42- A: “Do you have … room in the hotel?”

B: “Sorry madam, this is … room we have available.”
1) the bigger  ــbiggest
3) bigger  ــthe biggest

2) a bigger  ــthe biggest
4) big  ــthe biggest

43- At first, nobody had a/an … understanding of the problem, but after a while all of us realized the

depth of the disaster.
1) clear

2) alive

3) fresh

4) dark

44- The newly elected president has promised to take an immediate action for the … of jobs for young

people.
1) fact

2) creation

3) heaven

4) liquid

45- A: “I don’t think you win the election.”

B: “What?! Don’t make a mistake. As far as I know … 70% of the students in this school are in
favor of me”.
1) nearly

2) usually

3) cheaply

4) polietly

46- Scientists studying about heavenly bodies are trying to prove that there are … of life on other

planets.
1) arrows

2) drops

3) signs

4) cells

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.

There are 23 students in our class. John is the …(47)… of all, but he is not very healthy. It is not
good, but the fact is that only a few of my classmates are healthy, and they are healthy because they
do daily …(48)… . Bruce is one of my healthy friends, but he is not as …(49)… as me because I don’t
like to eat fast food. It is true that my classmates are very …(50)…, but they are all good friends.
47- 1) tall

2) tallest

3) taller

4) more tall

48- 1) quality

2) nation

3) exercise

4) blood

49- 1) healthy

2) more healthy

3) more healthier

4) healthiest

50- 1) amazing

2) irregular

3) expensive

4) different
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رﻳﺎﺿﻲ )(1

 30دﻗﻴﻘﻪ

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي رﻳﺎﺿﻲ ) ،(1ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
ً
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻤﺎ در آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ از  10ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز
ﭼﻨﺪ از  10آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ

−

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎرت

− ) +

+

(

ﺑﺎ ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ؟

−

اﮔﺮ

= A+B

ﻋﺪد

+

) −

(

−

−

−

ﺑﻴﻦ ﻛﺪام دو ﻋﺪد ﻗﺮار دارد؟
و

و
=

اﮔﺮ

+

آﻧﮕﺎه  A + Bﻛﺪام اﺳﺖ؟

+

cos α

و

و

ﺑﺎﺷﺪ آنﮔﺎه ﻣﻘﺪار  cot αﻛﺪام اﺳﺖ؟ اﻧﺘﻬﺎي ﻛﻤﺎن زاوﻳﺔ  αدر رﺑﻊ اول داﻳﺮه

+ tan α

ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﻲ اﺳﺖ

اﮔﺮ

x +x

=

 ،آﻧﮕﺎه ﻗﺪرﻣﻄﻠﻖ اﺧﺘﻼف ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي  xﻛﺪام اﺳﺖ؟

ﺧﻂ ﻏﻴﺮﻗﺎﺋﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺤﻮر اﻓﻘﻲ زاوﻳﻪ  αﻣﻲﺳﺎزد و از ﻧﻘﻄﻪ )  ( ,ﻣـﻲﮔـﺬرد ﺑـﺎ ﻣﺤﻮرﻫـﺎي
دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻳﻚ ﻣﺜﻠﺚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ اﮔﺮ زاوﻳﻪ  αدر راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺻﺪق ﻛﻨﺪ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺜﻠﺚ ﻛﺪام اﺳﺖ؟
= sin α + sin α cos α

= +

اﮔﺮ

−x

+

x

ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ

+

x

+

x

ﻛﺪام اﺳﺖ؟

−

ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﺔ
k
ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻴﻢ
h

+

−

=  ( x − )( x + ) +ﺑﻪ روش ﻣﺮﺑـﻊ ﻛﺎﻣـﻞ ،ﻣﻌﺎدﻟـﻪ را ﺑـﻪﺻـﻮرت (x − h) = k

ﻛﺪام اﺳﺖ؟
−

−

در ﻳﻚ ﻧﻮع ﻛﺎﺷﻲ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﻜﻞ ،ﻃﻮل ﻛﺎﺷﻲ دو ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺮض آن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳـﺖ اﮔـﺮ ﺑـﺮاي
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن دﻳﻮاري ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
اﮔﺮ

x−

= −

ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
x+

ﻛﺎﺷﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻮل ﻫﺮ ﻛﺎﺷﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟

 ،آﻧﮕﺎه ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎرت
−

ﻣﺜﻠﺜﺎت/
ﺗﻮانﻫﺎي ﮔﻮﻳﺎ و ﻋﺒﺎرتﻫﺎي ﺟﺒﺮي/
ﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻌﺎدﻟﻪﻫﺎ
ﻓﺼﻞ  2از اﺑﺘﺪاي رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﻲ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن
ﻓﺼﻞ ،ﻓﺼﻞ  3و ﻓﺼﻞ  4ﺗﺎ
ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻌﺎدﻟﺔ درﺟﺔ دوم و
روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻞ آن
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  42ﺗﺎ 77

x−

x+ −

ﻛﺪام اﺳﺖ؟
−

@konkurbanks

ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

ﭘﺮوژه ) – (4آزﻣﻮن  24دي

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﺻﻔﺤﺔ11 :

ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

اﻟﻒ اﮔﺮ  a > bﺑﺎﺷﺪ ،رﻳﺸﺔ ﺳﻮم  aﺑﺰرﮔﺘﺮ از رﻳﺸﺔ ﺳﻮم  bاﺳﺖ
ب اﮔﺮ رﻳﺸﺔ ﻫﻔﺘﻢ  aﺑﺰرﮔﺘﺮ از رﻳﺸﺔ ﺳﻮم  aﺑﺎﺷﺪ a < a ،اﺳﺖ
ج اﮔﺮ >  abو  a > bﺑﺎﺷﺪ ،رﻳﺸﺔ ﺳﻮم  aﺑﺰرﮔﺘﺮ از رﻳﺸﺔ ﺳﻮم  bاﺳﺖ

 − < a < −ﺑﺎﺷﺪa < a ،

د اﮔﺮ

ﻳﻚ

ﺻﻔﺮ

اﮔﺮ ) = (A − )(x − x +

x −x−

اﮔﺮ

دو

 x + x − x −ﺑﺎﺷﺪ آﻧﮕﺎه ﺣﺎﺻﻞ  Aﻛﺪام اﺳﺖ؟

x −x+

= Aو

ﺳﻪ

x − x

 ، B = xﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ

y

A
=
B

x + x

x
y

ﺑﺎﺷﺪ ( ) ،ﻛﺪام اﺳﺖ؟

در ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻟﺔ درﺟﺔ دوم ، ax + x + c = ،ﻳﻜﻲ از ﺟﻮابﻫﺎ ﺑـﻪﺻـﻮرت

−

اﺳـﺖ a − c ،ﻛـﺪام

ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺪار  xﭼﻨﺪ واﺣﺪ اﺳﺖ؟

اﮔﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻗﺴﻤﺖ رﻧﮕﻲ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ،

4x-1

2
2x-

2x+1

1
2x+

 − x + x −را ﺑــﻪ ﺻــﻮرت =  − (x + h) + kﻣــﻲﻧﻮﻳﺴــﻴﻢ در اﻳــﻦ ﺻــﻮرت ﺧــﻂ

ﻣﻌﺎدﻟــﻪ =

 y = − kx + hﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺤﻮر  xﻫﺎ ،ﭼﻪ زاوﻳﻪاي ﻣﻲﺳﺎزد؟

=

اﮔﺮ

cot α +
cot α + cot α

ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎرت

cos α
sin α

sin α +

ﻛﺪام اﺳﺖ؟

اﮔﺮ  xزاوﻳﻪاي در ﻧﺎﺣﻴﺔ ﭼﻬﺎرم داﻳﺮه ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﻲ و cos x + sin xcos x = −

اﺳﺖ؟

ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ
− /

اﮔﺮ

ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﻘﺪار sin x

− /

− /

sin x − cos x
 sin x.cos x = −ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎرت
sin x − cos x
/

− /

ﻛﺪام اﺳﺖ؟
/

ﻣﺠﻤﻮع رﻳﺸﻪﻫﺎي ﭼﻬﺎرم ﻣﺜﺒﺖ دو ﻋﺪد  aو  bﺑﺮاﺑﺮ  mاﺳﺖ اﮔﺮ )  −(bاز ﻣﻨﻔﻲ رﻳﺸﺔ دوم ﻋﺪد  aﺑﻪ
اﻧﺪازة  nﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﮕﺎه  bﻛﺪام اﺳﺖ؟
m +n
)
m

(

n +m
)
m

(

ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﻌﺪ:

n +m
)
n

360 1

(

m +n
)
m

(

1
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ﺗﺒﺎدﻻت ﮔﺎزي /ﮔﺮدش ﻣﻮاد در ﺑﺪن
ﻓﺼﻞ  3و ﻓﺼﻞ  4ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن
ﺷﺒﻜﻪﻫﺎدي ﻗﻠﺐ
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  33ﺗﺎ 52

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ) ،(1ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
ً
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻤﺎ در آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ از  10ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز
ﭼﻨﺪ از  10آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ

 -71در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺎزكﺗﺮﻳﻦ ﻻﻳﺔ ﻗﺴﻤﺘﻲ از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻪ در دﻳﻮارة ﺧﻮد واﺟﺪ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﻌﻞ اﺳﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺪ
ﻣﻮرد ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
»ﻓﻘﻂ ﮔﺮوﻫﻲ از

دارﻧﺪ«.

اﻟﻒ( ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻏﺸﺎي ﭘﺎﻳﻪ را
ب( ﻣﮋكﻫﺎي ﻫﺮ ﻳﺎﺧﺘﺔ ﻣﮋﻛﺪار ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﺨﺎﻃﻲ را
ج( ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ ،اﻧﺪازة ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎ
د( ذرات ﺧﺎرﺟﻲ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ،اﻣﻜﺎن ﺧﺮوج از ﺑﺪن را
1 (1

2 (2

4 (4

3 (3

 -72ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دمﻧﮕﺎرة ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
»ﻫﺮ ﺣﺠﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻛﻪ در اﻧﺘﻬﺎي ﻳﻚ

درون ﺷﺶﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه

«

 (1ﺑﺎزدم ﻋﻤﻴﻖ ـ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺣﺠﻢ ذﺧﻴﺮة دﻣﻲ ،ﺟﺰﺋﻲ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ

ﻇﺮﻓﺖ ﺗﺎم

ﺣﺠﻢ
ذﺧﺮة
دﻣ

ﻇﺮﻓﺖ
ﺣﺎﺗ

ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﮔﺮدد.
 (2دم ﻋﻤﻴﻖ ـ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺠﻢ ذﺧﻴﺮة دﻣﻲ ،ﻧﻮﻋﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﻲﮔﺮدد.

ﺣﺪاﺜﺮ دم

ﺣﺠﻢ ﺟﺎلﺎﻳري
ﺣﺠﻢ ذﺧﺮة
ﺑﺎزدﻣ

 (3دم ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ـ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﻼف ﺣﺠﻢ ذﺧﻴﺮة ﺑﺎزدﻣﻲ ،ﺟﺰﺋﻲ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺎم

ﺣﺪاﺜﺮ ﺑﺎزدم

ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻗﻣﺎﻬﻧﺪه

ﺷﺶﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﮔﺮدد.
 (4ﺑﺎزدم ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ـ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺠﻢ ذﺧﻴﺮة ﺑﺎزدﻣﻲ ،در ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺣﺠﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ در دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲﮔﺮدد.

6000ml
5000ml
4000ml
3000ml
2000ml
1000ml

زﻣﺎن

 -73ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ از ﻧﻈﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺎ ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻤﻠﺔ زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
»ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮن در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻣﻮﻳﺮﮔﻲ ﻫﺮ ﺗﻴﻐﺔ آﺑﺸﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ ،ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﻮر آب در ﻃﺮﻓﻴﻦ آنﻫﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ«.
 (1آﺑﺸﺶﻫﺎ در ﮔﺮوﻫﻲ از ﺑﻲﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺧﺎﺻﻲ از ﺑﺪن ﻣﺤﺪود ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 (2آﺑﻲ ﻛﻪ در اﻃﺮاف آﺑﺸﺶﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از راه دﻫﺎن وارد ﺑﺪن ﺟﺎﻧﻮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 (3رگ ﺣﺎوي ﺧﻮن ﭘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻫﺮ ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ ﻣﺎﻫﻲ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رگ دﻳﮕﺮ ،در ﻓﺎﺻﻠﺔ دورﺗﺮي از رﺷﺘﻪﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ ﻗﺮار دارد.
 (4ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻮﻳﺮﮔﻲ ﺣﺎﺿﺮ در زﻳﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﭘﺮاﻛﻨﺪة ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ ،ﺑﻪ ﺗﺒﺎدﻻت ﮔﺎزي ﻣﻲﭘﺮدازد.

 -74در اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺿﺨﻴﻢﺗﺮﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻗﻠﺐ داراي اﻧﻮاﻋﻲ از ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎﺳﺖ .ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 (1در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻌﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ روان ﻗﻠﺐ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.
 (2ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎﺧﺘﺎر درﻳﭽﻪﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن آنﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.
 (3ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻛﻼژن ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪي اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
 (4ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮادي را ﺑﺎ ﺻﺮف اﻧﺮژي زﻳﺴﺘﻲ از ﻏﺸﺎ ﺧﺎرج ﻛﺮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺟﺎزة ورود ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد دﻳﮕﺮ را ﻧﺪﻫﻨﺪ.

 -75ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﻫﺎدي ﻗﻠﺐ ،ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
 (1ﮔﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ -دﻫﻠﻴﺰي ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي -ﺑﻄﻨﻲ ،در دﻳﻮاره ﭘﺸﺘﻲ دﻫﻠﻴﺰ راﺳﺖ ﻗﺮار دارد.
 (2رﺷﺘﻪاي از ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎدي ﻗﻠﺐ از دﻳﻮاره ﺑﻴﻦ دﻫﻠﻴﺰﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﭽﺔ دﻫﻠﻴﺰ راﺳﺖ ﭘﻴﺎمرﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 (3ﺷﺎﺧﻪاي ﻛﻪ از ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي -ﺑﻄﻨﻲ ﺟﺪا ﻣﻲﺷﻮد ،ﻛﻤﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از درﻳﭽﻪﻫﺎي دﻫﻠﻴﺰي -ﺑﻄﻨﻲ ،دو ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
 (4اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺷﺒﻜﺔ ﻫﺎدي در ﻫﺮ دو ﺑﻄﻦ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ.

@konkurbanks

ﭘﺮوژة ) - (4آزﻣﻮن  24دي

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﺻﻔﺤﺔ13 :

 -76ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
«

ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن ﮔﻮﺷﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮ روي ﻗﻔﺴﺔ ﺳﻴﻨﻪ ﺷﻨﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
»در ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ،ﺻﺪاي
 (1ﮔﻨﮕﻲ ـ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن درﻳﭽﻪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻲ دﭼﺎر اﻧﻘﺒﺎض ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 (2ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮي ـ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن درﻳﭽﻪﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﺳﺮﺧﺮگ ﻣﺠﺎور آنﻫﺎ دو ﺳﺮﺧﺮگ اﻛﻠﻴﻠﻲ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 (3واﺿﺤﻲ ـ اﻧﻘﺒﺎض ﺣﻔﺮهﻫﺎﻳﻲ از ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺳﻴﺎﻫﺮگ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ وارد ﻛﺮدن ﺧﻮن ﺑﻪ آن را دارﻧﺪ.
 (4ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮي ـ آﻏﺎز اﻧﻘﺒﺎض ﺣﻔﺮهﻫﺎﻳﻲ از ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد داراي ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪاي و ﻃﻨﺎبﻫﺎي ارﺗﺠﺎﻋﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -77در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﻠﺐ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎﻟﻎ ،ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي داده ﺷﺪه ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ؟
• ﺗﻌﺪاد ﻃﻨﺎبﻫﺎي ارﺗﺠﺎﻋﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪاي ﺑﻄﻦ راﺳﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻄﻦ ﭼﭗ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
• ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺑﻄﻦ راﺳﺖ در ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺿﺨﻴﻢﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ دﻳﻮاره ﺑﻴﻦ دو ﺑﻄﻦ اﺳﺖ.
• اﻧﺸﻌﺎب ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺳﺮﺧﺮگ ﺷﺸﻲ از ﺟﻠﻮي ﺑﺨﺶ ﻧﺰوﻟﻲ آﺋﻮرت و از ﭘﺸﺖ ﺑﺰرگ ﺳﻴﺎﻫﺮگ زﺑﺮﻳﻦ ﻋﺒﻮر ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 (4ﺻﻔﺮ
3 (3
2 (2
1 (1

 -78در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺸﺮﻳﺢ  .......ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ......
 (1ﺷﺶ ـ اﻧﺸﻌﺎب ﺳﻮم ﻧﺎي ﺑﻪ ﺷﺸﻲ وارد ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﻧﺎﻳﮋه اﺻﻠﻲ ﻗﻄﻮرﺗﺮ در اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺶ ﻣﻲرود.
 (2ﻗﻠﺐ ـ رگﻫﺎي اﻛﻠﻴﻠﻲ در ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ ﻗﻠﺐ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و در ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ ﻗﻠﺐ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮرب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲآﻳﺪ.
 (3ﺷﺶ ـ دﻫﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮگﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﺎﻫﺮگﻫﺎ در ﻧﺒﻮد ﺧﻮن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻏﻀﺮوف ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
 (4ﻗﻠﺐ ـ ﺑﻪﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻗﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

 -79در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮة ﺣﻤﻞ ﮔﺎزﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ در ﺧﻮن اﻧﺴﺎن ،ﻛﺪام ﻣﻮرد ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ؟
 (1ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻮن ﺑﻲﻛﺮﺑﻨﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه در ﮔﻮﻳﭽﻪﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺣﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
 (2ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶ اﻧﺪﻛﻲ از ﮔﺎزﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ اﻛﺴﻴﮋن و دياﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل در ﺧﻮﻧﺎب ﺣﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
 (3ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﺎدة دﻓﻌﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻨﻔﺲ ﻳﺎﺧﺘﻪاي ﺑﺎ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
 (4ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ اﻧﻴﺪراز ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻳﻮن ﺑﻲﻛﺮﺑﻨﺎت و ﻫﻴﺪروژن ﻣﻲﺷﻮد.

 -80ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ،ﻋﺒﺎرت »)در( ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺪاري ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻨﻔﺲ از  ......اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ  «. ......را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻛﺘﺎب درﺳﻲ ،ﺑﻪ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ،ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
• ﻧﺎﻳﺪﻳﺲﻫﺎ ـ و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮدش ﻣﻮاد ﻧﻘﺸﻲ در اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎزﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻧﺪارد ،ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻫﺎ در ﻣﺠﺎورت ﺑﺨﺶ دﻧﺪاﻧﻪدار ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش اﺳﺖ.
• ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﭘﻮﺳﺘﻲ ـ ﮔﺎزﻫﺎ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺪن ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ از ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮕﺬرﻧﺪ.
• ﺷﺶﻫﺎ ـ و ﻫﻮا را ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﻗﻮرت دادن ﺑﻪ ﺷﺶﻫﺎ ﻣﻲراﻧﺪ ،ﺷﺒﻜﻪاي از ﻣﻮﻳﺮگﻫﺎي زﻳﺮﭘﻮﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﮔﺎزﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻲﭘﺮدازد.
• ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎ ـ و داراي آﻧﺰﻳﻢﻫﺎي درون ﻳﺎﺧﺘﻪاي اﺳﺖ ،ﻣﻮاد ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﺪي ﺑﺎ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﮕﺬرﻧﺪ.
4 (4
3 (3
2 (2
1 (1
آزﻣﻮن )آﺷﻨﺎ(  -ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆاﻻت اﺟﺒﺎري اﺳﺖ و در ﺗﺮاز ﻛﻞ ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد.

 -81از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ،دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﻲ از ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺑﺨﺸﻲ از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻛﻪ  ..........ﺑﻪﻃﻮر ﺣﺘﻢ ..........
 (1در ﺑﺎﻻي ﭘﺮدهﻫﺎي ﺻﻮﺗﻲ ﻣﺎﻧﻊ از ورود ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻲﺷﻮد -ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻠﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﻔﺲ در ﺑﺼﻞاﻟﻨﺨﺎع ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 (2داراي رگﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺿﺨﻴﻢ در اﻃﺮاف ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ -آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺶﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ دارد.
 (3داراي ﻣﻮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲﻫﺎي ﻫﻮا اﺳﺖ -ﺷﺒﻜﻪاي وﺳﻴﻊ از رگﻫﺎﻳﻲ دارد ﻛﻪ ﻫﻮا را ﮔﺮم ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 (4داراي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﻓﻀﺎي دروﻧﻲ ﺧﻮد اﺳﺖ -در ﺗﺮﺷﺤﺎت آن ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ وﺟﻮد دارد.

 -82ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ،ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ،ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
»ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ،در ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ  ..........اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد«.......... ،
 (1ﺟﺪا ﺷﺪن اﻛﺴﻴﮋن از ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ -ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف اﺳﺖ.
 (2ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ -واﻛﻨﺸﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﻛﺮﺑﻦدياﻛﺴﻴﺪ از ﻳﻮن ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت آزاد ﻣﻲﺷﻮد.
 (3ﺟﺪا ﺷﺪن اﻛﺴﻴﮋن از ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ -ﻳﻮن ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي زﻳﺴﺘﻲ از ﮔﻮﻳﭽﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺎب آزاد ﻣﻲﺷﻮد.
 (4ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ -ﻣﻮﻟﻜﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﻻﻳﻪ ﻏﺸﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪاي ﺑﻪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺷﻮد.

 -83ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ،ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ،ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
»در ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻔﺴﺔ ﺳﻴﻨﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎرة «..........
 ،4 (1ﻓﻘﻂ در دم ﻳﺎ ﺑﺎزدم ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ اﻧﻘﺒﺎض در ﻣﻲآﻳﺪ.
 ،1 (2ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗﻔﺴﺔ ﺳﻴﻨﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻧﻤﻲﺷﻮد.
 ،3 (3ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺮﺷﺢﺷﺪه از ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻧﻮع دوم دﻳﻮارة ﺣﺒﺎﺑﻚﻫﺎ ،ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ،2 (4ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي را ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﻮﻧﺪه ،ﻛﻴﺴﻪﻫﺎي ﺣﺒﺎﺑﻜﻲ و رگﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ،اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ.

@konkurbanks

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﭘﺮوژة ) - (4آزﻣﻮن  24دي

ﺻﻔﺤﺔ14 :

 -84در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻜﻠﻢ ..........
 (1ﺷﻜﻞدﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺐﻫﺎ و دﻫﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.
 (2ﺷﻜﻞدﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﺪا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﭘﺮدهﻫﺎي ﺻﻮﺗﻲ در ﻃﻮل ﻧﺎي ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.
 (3ﭘﺮدهﻫﺎي ﺻﻮﺗﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻴﻦﺧﻮردﮔﻲ ﻣﺨﺎط ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎرجاﻧﺪ.
 (4ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﺪا ﺣﺎﺻﻞ ارﺗﻌﺎش ﭘﺮدهﻫﺎي ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻴﺎن ﻏﻀﺮوفﻫﺎي ﻧﺎي اﺳﺖ.

 -85ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ،درﺑﺎره »ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪاي ﻛﻪ ﺣﻴﻦ ﺗﻨﻔﺲ ﻋﺎدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ،از ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻨﻔﺲ و ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﭘﻞ
ﻣﻐﺰي ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ« ،درﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ،اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ از ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻐﺰ ،ﭘﻴﺎم ﻋﺼﺒﻲ را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ.
ب( ﺑﺎ اﻧﻘﺒﺎض ﺧﻮد در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﻔﺲ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﮔﺮوﻫﻲ از اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎي ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ دارد.
ج( ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي آن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ذﺧﻴﺮه ﻧﻮﻋﻲ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات را ﻛﻪ از ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﻧﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،دارﻧﺪ.
د( ﺑﺮاي ﺧﺮوج ﻫﻮاي ذﺧﻴﺮه ﺑﺎزدﻣﻲ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﻮاع دﻳﮕﺮي از ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻢ و ﺳﻴﻨﻪ ،ﻣﻨﻘﺒﺾ ﺷﻮد.
2 (2

1 (1

4 (4

3 (3

 -86ﻛﺪام ﻳﻚ از ﻣﻮارد زﻳﺮ در ﻣﻮرد ﺗﺒﺎدﻻت ﮔﺎزي در ﺟﺎﻧﺪاران ،ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ؟
 (1ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر از ﻏﺸﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻓﻘﻂ در ﺗﻚﻳﺎﺧﺘﻪايﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
 (2در ﺗﻨﻔﺲ ﻧﺎﻳﺪﻳﺴﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮدش ﻣﻮاد ،ﻧﻘﺸﻲ در اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎزﻫﺎي ﺗﻨﻔﺲ ﻧﺪارد.
 (3در ﻫﻴﺪر آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي وﻳﮋهاي ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 (4ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺪار ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻧﻮع ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﺒﺎدل ﮔﺎزي وﺟﻮد داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.

 -87در ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ.......... ،
 (1درﻳﭽﺔ

ﺑﺮﺧﻼف درﻳﭽﺔ  ،از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮن از ﺑﻄﻦ ﺑﻪ دﻫﻠﻴﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ.

 (2درﻳﭽﺔ

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ درﻳﭽﺔ  ،از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮن ﺑﻪ ﺑﻄﻦ راﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ.

 (3درﻳﭽﺔ

ﺑﺮﺧﻼف درﻳﭽﺔ  ،وﻇﻴﻔﺔ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮن ﺑﻪ ﺑﻄﻦ ﭼﭗ را دارد.

 (4ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻗﻠﺐ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ آنﻫﺎ ،از وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر

ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 -88ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ،درﺑﺎره »ﺑﻌﻀﻲ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻗﻠﺒﻲ« ،درﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﻚ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
ب( از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﻴﺎم اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ج( در اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻳﻊ ﭘﻴﺎم اﻧﻘﺒﺎض از دﻳﻮاره دﻫﻠﻴﺰ راﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻄﻦ راﺳﺖ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
د( در اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻴﺎم اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از ﮔﺮه ﭘﻴﺸﺎﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﮔﺮه دوم در دﻳﻮاره ﭘﺸﺘﻲ دﻫﻠﻴﺰ راﺳﺖ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
1 (1

2 (2

4 (4

3 (3

 -89ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
 (1ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﺎر از ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪاي ،ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي–ﺑﻄﻨﻲ را ﺑﻪ ﮔﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ–دﻫﻠﻴﺰي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 (2اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺤﺮﻳﻚ از دﻫﻠﻴﺰﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻄﻦﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻔﺤﺎت در ﻫﻢ رﻓﺘﺔ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪاي ﻗﻠﺐ رخ ﻣﻲدﻫﺪ.
 (3ﭘﻴﺎم اﻧﻘﺒﺎض و اﺳﺘﺮاﺣﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﻦ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪاي ﻗﻠﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮد.
 (4ﺑﺮﺧﻲ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﺔ ﻗﻠﺒﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽﺔ اﺳﻜﻠﺘﻲ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪ ،اﻧﻘﺒﺎض ارادي دارﻧﺪ.

 -90درﻳﭽﻪاي از ﻗﻠﺐ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از ﻫﺮ درﻳﭽﺔ دﻳﮕﺮي ﺑﺎ ﺧﻮن ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺳﻴﺎﻫﺮگ ﻓﻮق ﻛﺒﺪي ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﻛﻨﺪ.......... ،
 (1ﺑﺮﺧﻼف ﺑﻄﻦ ﭼﭗ ،ﺑﺎ ﺧﻮن داراي ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ.
 (2ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﺠﺮاي ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺪون ﻏﻀﺮوف ،ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻫﻴﭽﻪاي اﺳﺖ.
 (3ﺑﺮﺧﻼف درﻳﭽﻪﻫﺎي ﺳﻴﻨﻲ ،داراي ﺳﻪ ﺑﺨﺶ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد اﺳﺖ.
 (4ﺻﺪاي ﺷﻨﻴﺪه ﺷﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع اﻧﻘﺒﺎض ﺑﻄﻦ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﻌﺪ:

330 1

1
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ﺻﻔﺤﺔ15 :

ﻓﻴﺰﻳﻚ )(1

 35دﻗﻴﻘﻪ

وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮاد/
ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ ) ،(1ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
ً
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻤﺎ در آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ از  10ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز
ﭼﻨﺪ از  10آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ

 -91در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻣﻘﺪاري ﺟﻴﻮه درون ﺑﺎروﻣﺘﺮي در ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻲ

ﻛﺎر ،اﻧﺮژي و ﺗﻮان
ﻓﺼﻞ  2از اﺑﺘﺪاي ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ
ﻫﻮا)ﺑﺎروﻣﺘﺮ( ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ و
ﻓﺼﻞ  3ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر اﻧﺠﺎمﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوي ﺛﺎﺑﺖ

 10 2از ﻃـﺮف

ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  37ﺗﺎ 60
ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

ﺟﻴﻮه ﺑﺮ اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺴﺘﺔ ﻟﻮﻟﺔ ﻗﺎﺋﻢ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ آن
اﺳﺖ؟

، = 10

3

2

 5اﺳﺖ ،وارد ﺷﻮد ،ارﺗﻔـﺎع
= 76

 ρ ½¼Ã] = 13 6و

15 (1

61 (2

18 (3

58 (4

0

ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎﻧﺘﻲﻣﺘـﺮ

?= h

ﺟﻮه

 -92در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺎﻳﻊ ،در داﺧﻞ ﻇﺮف و ﻟﻮﻟﺔ وارون ،ﺟﻴﻮه ﻗﺮار داﺷﺖ؛ ﻧﻴﺮوي وارد ﺑﺮ اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺴﺘﺔ
ﻟﻮﻟــﻪ ﺑــﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ ﻣﻘﻄــﻊ
، = 10

3

2

 10ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺣﺎﻟــﺖ ﻗﺒــﻞ ﭼﻨــﺪ ﻧﻴﻮﺗــﻮن و ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﻣــﻲﻛــﺮد؟

، ρ ½¼Ã] = 13 6

، ρ ÍÄI¶ = 6 8

3

= 76

0

و ﻣﺠﻤﻮﻋـــﻪ در ﻫـــﺮدو

ﺣﺎﻟﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﺎدل اﺳﺖ(.
40cm

 27 2 (1ﻧﻴﻮﺗﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﺮد.
 24 48 (2ﻧﻴﻮﺗﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﺮد.

ﻣﺎﻊ

 27 2 (3ﻧﻴﻮﺗﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﺮد.
 24 48 (4ﻧﻴﻮﺗﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﺮد.

 -93در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎﻳﻊ درون دو ﻟﻮﻟﺔ
از ﺑﺮﻗﺮاري دوﺑﺎرة ﺗﻌﺎدل ،اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ آزاد ﻣﺎﻳﻊﻫﺎ در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي
ﭼﭗ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟

= 100

0

،

= 10

ﺷﻜﻞ را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻋﻮض ﻛﻨﻴﻢ ،ﭘﺲ
ﺷﻜﻞ ) (1و ) (2ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ
و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻫﺮ دو ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ اﻧـﺪازة ﻛـﺎﻓﻲ

ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ(.
80cm

 64 (1ـ 75

60cm

 80 (2ـ 48
 75 (3ـ 64
 48 (4ـ 80

ﻣﺨﺰن
ﮔﺎز

r =0/8 g
لﺎﻳروﻏﻦ

cm3

)(1

)(2

r =1 g
آب

cm3
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 -94ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،در ﻟﻮﻟﺔ

ﺻﻔﺤﺔ16 :

ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﻣﺤﺘﻮي ﮔﺎز وﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺟﻴﻮه و ﻣﺎﻳﻌﻲ ﻣﺨﻠﻮط

ﻧﺸﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﺟﻴﻮه ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم  ρ2در ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ ﻓﺸﺎر ﻫـﻮاي ﺑﻴـﺮون ﻟﻮﻟـﺔ
 100ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﮕـﺎﻟﻲ ﻣـﺎﻳﻊ  ρ2ﭼﻨـﺪ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﺳـﺎﻧﺘﻲﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ اﺳـﺖ؟ )
= 96 4

¶pI¬ ·qh

و

3

، ρ ½¼Ã] = 13 6

( = 10
2

1 8 (1

ﮔﺎز

40cm

r

ﺷـﻜﻞ

5cm

1 2 (2
r

0 8 (3

1

1 (4

 -95ﻓﺸﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺎز درون ﻣﺨﺰن ﻳﻚ ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ،
ﭼﮕﺎﻟﻲ

3

 94ﺑﻮده و در ﻟﻮﻟﺔ

ﺷﻜﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ از ﻣﺎﻳﻌﻲ ﺑﻪ

 800رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺷﻴﺮ ﺗﺒﺎدل ﻣﺨﺰن ،ﻓﺸﺎر ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺎز درون آن  5درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ و

ﻫﻢزﻣﺎن ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺒﻠﻲ را ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻌﻲ ﺑﻪ ﭼﮕﺎﻟﻲ

3

 650ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﻨﻴﻢ ،اﺧﺘﻼف ارﺗﻔـﺎع ﻣـﺎﻳﻊ در دو ﺷـﺎﺧﺔ ﻣـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﭼﻨـﺪ

ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟ )ﻓﺸﺎر ﻫﻮاي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ

 105و

 = 10اﺳﺖ(.

 ،55 (1اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

 ،58/75 (2ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

 ،58/75 (3اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

 ،55 (4ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

 -96درون ﻟﻮﻟﺔ

ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻛﻪ ﺷﻌﺎع ﻣﻘﻄﻊ ﺷﺎﺧﺔ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آن  2ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻌﺎع ﻣﻘﻄﻊ ﺷﺎﺧﺔ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آن

اﺳﺖ ،ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺎوي از آب و ﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل اﺳﺖ .ﻓﺸـﺎر ﭘﻴﻤﺎﻧـﻪاي ﮔـﺎز
درون ﻣﺨﺰن ﭼﻨـﺪ ﭘﺎﺳـﻜﺎل اﺳـﺖ؟ )

3

، ρ ¸ÄoÃvÃ±¬ = 1 2

3

، ρ JA = 1

= 10

و از ﺣﺠـﻢ

ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺴﻤﺖ اﻓﻘﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻛﻨﻴﺪ(.
1 114 × 105 (1

ﻣﺨﺰن
ﮔﺎز

ﮔﻠﺴﺮﻦ

1 14 × 104 (2
B

1 174 × 105 (3

30cm

آب

1 74 × 104 (4

 -97ﻛﺪام ﺷﻜﻞ ،ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ اﻧﺪازه و ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﻳﻚ ﺟﺴﻢ ﻣﻜﻌﺐ ﺷﻜﻞ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ در
داﺧﻞ ﻳﻚ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل ﻗﺮاردارد ،ﺑﻪدرﺳﺘﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ؟

(1

(2

(3

(4

@konkurbanks
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 -103ﻳﻚ ذرة ﻛﻮﭼﻚ ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل در آب ،در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﺔ آﺑﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺎﻳﺎ و ﻻﻳﻪاي دارد ،ﺑﻪ ﺻـﻮرت زﻳـﺮ ﺑـﺮ روي
ﻣﺴﻴﺮي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از دﻫﺎﻧﺔ ورودي ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺎ ﺧﺮوﺟﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﻲﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﺮﻛﺖ اﻳـﻦ ذره در
ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ  24و ﺗﻨﺪي آب در دﻫﺎﻧﺔ ورودي

 2 5ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﻮل ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎرﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟

30 (1
90 (2

d=10cm

40 (3

.

120m

.

A

D=20cm

80 (4

 -104ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﮔﺰارهﻫﺎي زﻳﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( در ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺷﺎره ،ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﺷﺎره ،ﻓﺸﺎر آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ب( وﻗﺘﻲ ﻳﻚ ورق ﻛﺎﻏﺬ را ﺟﻠﻮي دﻫﺎﻧﺘﺎن ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﺪ و ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ آن ﻣﻲدﻣﻴﺪ ،ﻛﺎﻏﺬ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
پ( ﺑﺎلﻫﺎي ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﺪي ﻫﻮا در ﺑﺎﻻي ﺑﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻳﺮ آن اﺳﺖ.
ت( در ﺷﺎرهﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺎﻳﺎ و ﺣﺮﻛﺖ ﻻﻳﻪاي ،آﻫﻨﮓ ﺷﺎرش ﺣﺠﻤﻲ ﺷﺎره داﺧﻞ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﺳﻄﺢ
ﻣﻘﻄﻊ ﻟﻮﻟﻪ در ﺗﻨﺪي ﺷﺎره اﺳﺖ.
1 (1

3 (3

2 (2

4 (4

 -105ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻳﻚ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻻﻧﻪاي زﻳﺮ زﻣﻴﻦ ﺣﻔﺮ ﻛـﺮده ﻛـﻪ داراي دو ورودي

و

ﺷﺮوع ﺑﻪ وزﻳﺪن ﻛﻨﺪ ،ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫـﻮا در داﺧـﻞ ﻻﻧـﻪ از

وﻗﺘﻲ ﺑﺎد ﺑﺮ روي دﻫﺎﻧﺔ

ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
(1

ـ

ـ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ

(2

ـ

ـ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ

(3

ـ

ـ اﺻﻞ ﺑﺮﻧﻮﻟﻲ

(4

ـ

ـ اﺻﻞ ﺑﺮﻧﻮﻟﻲ

اﺳـﺖ.
ﺑـﻪ

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺖ.
A

B

 -106ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻛﻪ ﺗﻨﺪي و ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﭼﻨﺪ ﺟﺴﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ،ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ درﺳﺘﻲ از
اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﻲ آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ؟
v
v
2

2m

2m

m

2v

C

A

B

(1

>

=

(2

>

>

(3

>

>

(4

>

>
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ﺻﻔﺤﺔ19 :

 -107اﮔﺮ ﺗﻨﺪي ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺴﻤﻲ  20درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ،اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﻲ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﻗﺒـﻞ ،ﭼﻨـﺪ درﺻـﺪ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ؟
.20 (2

36 (1

 -108ﻣﺘﺤﺮﻛﻲ ﺑﺎ ﺗﻨﺪي

80 (4

64 (3

 12در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ .ﺗﻨﺪي ﻣﺘﺤﺮك ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺗـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮات

9
اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﻲ آن
16

8 (1

ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﻲ اوﻟﻴﻪ ﺷﻮد؟
6 (2

3 (3

 -109ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﺟﺴﻤﻲ ﺑﻪ ﺟﺮم
ﻣﻲﺷﻮد .ﻛﺎر ﻧﻴﺮوي



ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﻧﻴﺮوي

4 (4


ﺑﺎ ﺗﻨﺪي ﺛﺎﺑﺖ

 2روي ﺳﻄﺢ اﻓﻘﻲ ﺟﺎﺑـﻪﺟـﺎ

در ﻣﺪت زﻣﺎن  30ﭼﻨﺪ ﻛﻴﻠﻮژول اﺳﺖ؟
F= 80 N

2 4 (1

300

2 4 3 (2
M

240 (3
240 3 (4

 -110ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﺑﺮ ﺟﺴﻤﻲ ﺑﻪ ﺟﺮم

 50ﻛﻪ روي ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺒﺪار ﻗﺮار دارد ،ﻧﻴﺮوي ﺛﺎﺑﺖ

= 100

وارد

ﻣﻲﺷﻮد .اﮔﺮ ﺟﺴﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺒﺪار در ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺰرﮔﻲ ﻧﻴﺮوي اﺻـﻄﻜﺎك وارد از ﻃـﺮف
ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ

ژول اﺳﺖ؟

480 (1

 40ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﺎر ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ﻃﻲ
= 10

 8ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ روي ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺒﺪار ﭼﻨـﺪ

F=100N
g
50k
300

880 (2
−1120 (3
−480 (4

ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﻌﺪ :ﺳﺆالﻫﺎي  1ﺗﺎ  330ﻛﺘﺎب ﺳﻪﺳﻄﺤﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ 1
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ﺻﻔﺤﺔ22 :

 -121ﻛﺪام ﻣﻮارد زﻳﺮ درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
اﻟﻒ( ﮔﺎز ﻛﻠﺮ ،ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ رﻧﮓﺑﺮي و ﮔﻨﺪزداﻳﻲ دارد از ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي دو اﺗﻤﻲ )  (Cl2ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ب( دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آراﻳﺶ ﮔﺎز ﻧﺠﻴﺐ را ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻴﺰان واﻛﻨﺶﭘﺬﻳﺮي اﺗﻢﻫﺎ ﻣﻲداﻧﻴﻢ.
پ( ﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻮﻧﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺧﻨﺜﻲ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﺗﻴﻮنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد آﻧﻴﻮنﻫﺎ در آن ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ت( اﺗﻢ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎي ﮔﺮوه  15و  16ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎي ﮔﺮوه  14ﺑﺎ ﺑﻪدﺳﺖ آوردن اﻟﻜﺘﺮون ﺑﻪ آﻧﻴﻮنﻫﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
) (1اﻟﻒ( و )ب(

) (2ب( و )ت(

) (4پ( و )ت(

) (3اﻟﻒ( و )پ(

 -122ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻣﻮارد زﻳﺮ ،ﻋﺒﺎرت »در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻳﻮﻧﻲ ﺑﻪ  3d10ﺧﺘﻢ ﺷﻮد ……« را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
اﻟﻒ( ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻨﺼﺮي از دﺳﺘﺔ  pﺑﺎﺷﺪ.
ب( ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻴﺮوﻧﻲﺗﺮﻳﻦ ﻻﻳﺔ ﺣﺎﻟﺖ اﺗﻤﻲ آن داراي ﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮون ﺑﺎﺷﺪ.
پ( ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ آن ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﻋﻨﺼﺮي ﻛﻪ داراي  9اﻟﻜﺘﺮون در ﻻﻳﺔ ﺳﻮم اﺳﺖ  9واﺣﺪ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ت( ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻜﻨﺴﻴﻢ ﻫﻢدوره ﻳﺎ ﻫﻢﮔﺮوه ﺑﺎﺷﺪ.
1 (1

4 (2

3 (4

2 (3

 -123در واﻛﻨﺶ ﺳﻮﺧﺘﻦ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻓﺮاوردهﻫﺎ داراي …… ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻳﮕﺎﻧﻪ و …… ﭘﻴﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
2 − 3 (1

3 − 3 (2

3 − 2 (3

2 − 2 (4

 -124ﺷﻜﻞﻫﺎي )اﻟﻒ() ،ب() ،پ( و )ت( ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﺿﻲ  C ، B ، Aو  Dاﺳﺖ .ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ درﺑﺎرة اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ؟

 (1ﻋﻨﺼﺮ  : Aدر ﮔﺮوه ﻫﺸﺘﻢ ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﻗﺮار دارد و داراي  2اﻟﻜﺘﺮون در آﺧﺮﻳﻦ زﻳﺮﻻﻳﻪ اﺳﺖ.
1
 (2ﻋﻨﺼﺮ  : Bﺑﺎ ﻓﺴﻔﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻮﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد آﻧﻴﻮن ﺑﻪ ﻛﺎﺗﻴﻮن آن ﺑﺮاﺑﺮ
3

اﺳﺖ.

 (3ﻋﻨﺼﺮ  : Cﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ داراي  6ﺟﻔﺖ اﻟﻜﺘﺮون ﭘﻴﻮﻧﺪي اﺳﺖ.
 (4ﻋﻨﺼﺮ  : Dﻓﻠﺰ اﺻﻠﻲ واﻗﻊ در دورة ﺳﻮم ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ اﺳﺖ.

 -125ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖاﻧﺪ؟
اﻟﻒ( اﮔﺮ ﻋﻨﺼﺮ  Aداراي  13اﻟﻜﺘﺮون در ﻻﻳﺔ ﺳﻮم و ﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮون در ﻻﻳﺔ آﺧﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻮن  A +ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ داراي  7اﻟﻜﺘﺮون در زﻳﺮﻻﻳﺔ  l = 0ﺑﺎﺷﺪ.
ب( ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻤﺎر آﻧﻴﻮن ﺑﻪ ﻛﺎﺗﻴﻮن در ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻓﻠﻮﺋﻮرﻳﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  3اﺳﺖ.
پ( ﺷﻤﺎر اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺸﻜﻴﻞ  1 / 7ﻣﻮل  Ca3 P2ﺑﺮاﺑﺮ  60 / 4 × 1023اﺳﺖ.
ت( اﮔﺮ ﻋﻨﺼﺮ  Xﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ آﻫﻦ ﻫﻢدوره و ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﺑﺸﺮ ) (43 Tcﻫﻢﮔﺮوه ﺑﺎﺷﺪ ،آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻛﺎﺗﻴﻮن آن در ﺗﺮﻛﻴﺐ  ، XF3ﺑﻪﺻﻮرت
 [18 Ar]3d4اﺳﺖ.
1 (1

4 (2

3 (3

2 (4

@konkurbanks

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﭘﺮوژة ) - (4آزﻣﻮن  24دي

ﺻﻔﺤﺔ23 :

 -126در ﻛﺪامﻳﻚ از ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﺎم ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؟
 (1آﻫﻦ ) (IIIﻳﺪﻳﺪ ، FeI 3 :ﻣﺲ ) (IاﻛﺴﻴﺪCu2O :
 (2ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ، K 2S :دي ﻧﻴﺘﺮوژن ﺗﺮياﻛﺴﻴﺪN2O3 :
 (3ﻣﺲ ) (IIاﻛﺴﻴﺪ ، CuO :ﻛﺮوم ) (IIIﻛﻠﺮﻳﺪCrCl 3 :
 (4ﻓﺴﻔﺮ ﺗﺮيﻛﻠﺮﻳﺪ ، PCl 3 :ﮔﻮﮔﺮد دياﻛﺴﻴﺪSO3 :

 -127ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﺟﻤﻠﻪﻫﺎي زﻳﺮ درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
اﻟﻒ( ﻫﺮﮔﺎه در آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﺗﻢ  ، Mﺷﺶ زﻳﺮﻻﻳﺔ ﭘﺮ و ﻳﻚ زﻳﺮﻻﻳﺔ ﻧﻴﻢﭘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد ،ﻋﺪد اﺗﻤﻲ آن  24اﺳﺖ.
ب( در ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ردﻳﻒ ﺟﺪول دورهاي ،ﭘﻨﺞ اﺗﻢ داراي ﻳﻚ زﻳﺮﻻﻳﺔ ﺗﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
پ( در ﻣﻴﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ دﺳﺘﻪ  dدورة ﭼﻬﺎرم ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻤﺎر اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻻﻳﺔ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻻﻳﺔ آﺧﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺲ اﺳﺖ.
ت( اﺗﻢ

29 X

ﻛﺎﻣﻼ ﭘﺮ اﺳﺖ.
ً
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺧﺮﻳﻦ ﻓﻠﺰ دﺳﺘﺔ  dدورة ﭼﻬﺎرم ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ ،داراي ﺳﻪ ﻻﻳﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

1 (1

2 (3

3 (2

 -128ﺗﻔﺎوت ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﺗﺮونﻫﺎ در ﻳﻮن X3 +

55

4 (4

ﺑﺮاﺑﺮ  8اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

اﻟﻒ( در اﺗﻢ  Xﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﺑﺎ  l = 0ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﺑﺎ  l = 2ﺑﺮاﺑﺮ  1 / 6اﺳﺖ.
ب( آﺧﺮﻳﻦ اﻟﻜﺘﺮون در آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻳﻮن  X3 +داراي اﻋﺪاد ﻛﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ  l = 0و  n = 4اﺳﺖ.
پ( ﻋﻨﺼﺮ  Xﻫﻢدوره ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ

19 K

و ﻫﻢﮔﺮوه ﺑﺎ

42 Mo

اﺳﺖ.

ت( ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد ﻛﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻴﺮوﻧﻲﺗﺮﻳﻦ زﻳﺮﻻﻳﻪ اﺗﻢ  Xﺑﺮاﺑﺮ  25اﺳﺖ.
1 (1

3 (3

2 (2

4 (4

 -129ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞﻫﺎي زﻳﺮ ﻛﻪ واﻛﻨﺶ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ و ﻧﺎﻗﺺ ﮔﺎز ﺷﻬﺮي را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ،ﻛﺪام ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1در ﻫﻨﮕﺎم واﻛﻨﺶ  ، Aﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن در دﺳﺘﺮس ﻛﻤﺘﺮ از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ.
 (2اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در واﻛﻨﺶ  Aﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي در ﻣﺤﻴﻂ دارد
ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﻫﻤﺔ ﻓﻀﺎي اﺗﺎق ﭘﺨﺶ ﻣﻲﺷﻮد.
 (3ﻣﺪل ﻓﻀﺎﭘﺮﻛﻦ اﻛﺴﻴﺪ ﺣﺎﺻﻞ از واﻛﻨﺶ  Aﺑﺮﺧﻼف واﻛﻨﺶ  Bﻣﺸﺎﺑﻪ  SO3اﺳﺖ.
 (4ﺗﻌﺪاد ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي اﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ واﻛﻨﺶ  Bﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻧﺎﭘﻴﻮﻧﺪي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ واﻛﻨﺶ  Aﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.

.. .. ..
.. ..

..

 -130اﮔﺮ در ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﻮوﻳﺲ  A X Aﻫﻤﺔ اﺗﻢﻫﺎ ﺑﻪ آراﻳﺶ ﻫﺸﺖﺗﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﺪار رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻻﻳﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺗﻢ  Xﭼﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮون ﺑـﺎ
 l = 1وﺟﻮد دارد؟ )  Aو  Xﻧﻤﺎد ﻓﺮﺿﻲ دو ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺖ(.
4 (1

5 (2

6 (3

7 (4
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