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

مي
عمو

  

  دقيقه 10  3 1 10 )1فارسي (
  دقيقه 15  5 11 10 )1عربي زبان قرآن (

  دقيقه 10  7 21 10 )1دين و زندگي (
  دقيقه 25  8 31 20 طراحي + آشنا)()1(زبان انگليسي

صي
صا

اخت
  

  دقيقه 30  10  51  20 )1رياضي (
  دقيقه 20  12 71 20 (طراحي + آشنا))1شناسي ( زيست

  دقيقه 35  15 91 20 )1فيزيك (
  دقيقه 20  20 111 20 )1شيمي (

   
  

 
  طراحان 
  نام طراحان نام درس

  محمد نوراني -  افشين كياني -  محسن فدايي -  رزاقيعبدالحميد  -  سعيد جعفري  )1( فارسي و نگارش
  رضا يزدي -  محيا مومني سيده -  مجيد فاتحي -  خالد شكوري -  محمد داورپناهي  )1عربي زبان قرآن (

  احمد منصوري   -  شعيب مقدم -  كبير مرتضي محسني -  زحل عليرضا ذوالفقاري -  محمد آقاصالح  )1دين و زندگي (
  سعيد كاوياني -  نژاد ساسان عزيزي -  علي عاشوري -  دي شيرافكنمه  )1( زبان انگليسي

 - مهـدي مالرمضـاني    - مهدي براتي  - سجاد داوطلب  - امير وفائي  - امير محموديان  - وهاب نادري  - اي  مهديس حمزه - حسين حاجيلو  - كيان كريمي خراساني   )1رياضي (
  اسماعيل ميرزايي - حميد عليزاده  - زاده  فرشاد حسن - محمد حميدي  - نژاديان  مهدي حاجي

  محمدمهدي روزبهاني - نيا  اميررضا حكمت - محمدرضا گلزاري  - علي وصالي محمود   )1شناسي ( زيست

  )1فيزيك (
ـ   - نسب  عبدالرضا اميني - زهره آقامحمدي  - امير محمودي انزابي  - غالمرضا اكبري  - شهرام آموزگار  - محمد گودرزي  - هاشم زمانيان  حسـين   - وكلي اشـكان ت

  حامد گودرزي - زاده  محمدرضا شيرواني - محمدجعفر مفتاح  - مصطفي كياني  - دهقان 

محمدشـايان   - ايمـان دريابيـگ    - نژاديـان   هـادي حـاجي   - مسعود طبرسـا   - سيدمحمدرضا ميرقائمي  - پور  احمدرضا جشاني - محمد عظيميان زواره   )1شيمي (
  ناصر دادمند - محمدپارسا فراهاني  - علي مؤيدي  - زاده  بهزاد تقي - كيش  مرتضي خوش -  امير حاتميان - سيدسحاب اعرابي  - شاكري 

  
 

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

  الناز معتمدي  الهام محمدي، فاطمه فوقاني  حميد اصفهاني )1( فارسي و نگارش
  مهدي يعقوبيان  پور، فاطمه كريمي فاطمه منصورخاكي، درويشعلي ابراهيمي، اسماعيل يونس  ميالد نقشي )1عربي زبان قرآن (

  ستايش محمدي  سكينه گلشني، احمد منصوري، محمدابراهيم مازني  فاطمه فوقاني  )1دين و زندگي (
  سپيده جاللي  ش، پرهام نكوطلبانرو فاطمه نقدي، عقيل محمدي  اله استيري رحمت )1( زبان انگليسي

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

ـ بابك اسالميـ  امير محمودي  كفش رينحميد ز )1فيزيك ( ـ  زهره آقامحمدي    محمدرضا اصفهاني  بواني محمدپارسا مساح - ام شاهني نبهانزابي 
  الهه شهبازي  نژاد اميرحسين حسن -نژاد ـ اميرحسين مرتضوي  فرد ـ ايمان حسين سيدعلي موسوي  علي علمداري  )1شيمي (

 
  

  

  گروه فني و تولید
 غريمحيا اص  مدير گروه 

 عليرضا خورشيدي  مسئول دفترچه
 ليال عظيمي آرايي نگاري و صفحه حروف

  ياري چين: فاطمه عليمدير گروه: اميرحسين رضافر / مسئول دفترچه: آفرين ساجدي / حروف  گروه عمومي
  فريبا رئوفي: عمومي ترچهمسئول دف/ الهه شهبازيمسئول دفترچه اختصاصي: مقدم /مازيار شيروانيمدير گروه:  گروه مستندسازي

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

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

  دقيقه 165مدت پاسخگويي:    ۱۳۰دهم تجربی:د سؤالتعدا   
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 است؟ نادرست معنی چند واژه -1

 وفایی(، )جفا: بی )غِنا: توانگری(، : صندوق(،)حقّه )صبا: باد بهاری(، اندیش بودن(، : عاقبتنظری )کوته )نقض: شکستن عهد و پیمان(، مسلّط(، )جبّار: )عداوت: دشمن(،

 (عاشق و عارف: شوریده) )حدیث: روایت(،

  پنج (4 چهار  (3 سه  (2 دو  (1

 در کدام ابیات آمده است؟ ترتیب به« بیغوله مخمصه، خیل، ،اهلیت فراغ،»های  معنی واژه -2

 چو ذره پیش آن خورشید شو باز  / برو شایستگی خویش کن ساز الف(

 پژوه  / سواران و مردان دانش ر آور گروهکنون گرد خویش اند ب(

 جا هیچ تا برهی به دشواری  مبر جز هیچ آن / جا بسوزد آتش غیرت صفات نیک و بد آن ج(

 ای  ای فیض خویش را تو چه غمخوار بوده / ای دست یک نفس ز آسودگی نداشته د(

 اگر در پیش محرابم وگر کنج خراباتم  / دلم پر گشت از مهری که بر چشمت از او مهری (ـه

 د ـ،ه الف،ب، ج،  (4 الف   ، ب، ج، د،ـه (3 ب  ،ـه د، الف، ج، (2   ـه د، الف، ب، ج، (1

 وجود دارد؟  غلط امالیی در کدام ابیات -3

 هنگی مزد سرو به قهر از او بستانند  خراج اگر نگذارد کسی به طیبت نفس / الف(

 ور نی چو نان خاید فتی کی وقت نان گویی بود  / خاموش کاین گفت زبان دارد نشان فرقتی ب(

 پرستی کردیم نغز خودی خدا ما طی بساط ملک هستی کردیم / بی ج(

 ز مغزش زمین گشت با کوه راست  به زخمی چنان شد که دیگر نخواست / د(

 پری  قدمی و بی در تک و پوی و در سبق بی / غارب و شارقان حق طالب و عاشقان حق (ـه

  د -ج -الف (4 د  -ـه -ج (3   ـه -ب -( د2 الف -ـه -( ب1

 ؟است متفاوتدر کدام بیت نقش ضمیر پیوسته  -4

 ها ها و سال ماهت نخوانم ای فزون از ماه افالک از تو سرنگون خاک از تو چون دریای خون( 1

 ایدانا ب ةنیس یبه حق و نایب ةدید یا  برده از شاهان سبق یچون شفق ا شتیپ دی( خورش2

 چون شد ز حد از آسمان آمد سحرگاهش ندا اش اش وان اشک همچون ژاله شعیب و ناله بانگ( 3

  آاندر زیکه برخ ییگو یدر ییباشد که بگشا م من بر درت تا بوک برجوشد وفا ا ( بنشسته4

 . … گزینة جز به« واو عطف»و هم است به کار رفته « واو ربط»ها هم  در همة گزینه -5

 ؟بر آب و باد کجا باشد اعتماد نشست ست و زندگی بر باد جهان بر آب نهاد (1

 نام و گفتار پاک ،نگردد تبه   از باد و خاک آب و از ز خورشید و (2

 دار من و تو شت، آیینهامروز خورشید در د چمن داغ  یک دیروز در غربت باغ من بودم و (3

 دیشینبر جور فلک دل نه و ز آزار م میندیش پیش کن از عار ،رو صبر و سکون( 4

 

 

 (1)فارسی 

 ادبیات غنایی، 

 ادبیات سفر و زندگی 

17تا44هایصفحه

 

 دقیقه 11

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

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

 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟هدف

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

 

 سؤال( 414سطحی فارسی دهم ) کتاب سه 414تا  1سؤاالت  های آزمون بعد: برنامة تمرین
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 ؟شود نمیدر کدام عبارت سجع مشاهده  -6

 .شکسته ارادت پای را توانگر و است بسته قدرت دست را درویش که رسانیده جا بدین سخن (1

 .خفته رقیبان و بسته درها و نشسته خلوت در ست ماهرویی با یکی :که پرسیدند علما از را یکی (2

 .باشند نواز رعیّت و پرور عدل و آخراندیش و بین پیش و اندوز ثواب که باید گماشتگان و کارگزاران نیز را پادشاه (3

 .بگذارید خود حال به مرا و بردارید بیچاره من سر از دست. خیز جمال و حسن و است تبریز شهر الحمدهلل (4

 است؟ نادرستبیت شده در برابر کدام ذکرهای  آرایه -7

 تضاد( -)ایهام  ه پیر شود هزار بار تنم گر ز غص به بوی زلف تو از نو، جوان شوم هر بار  (1

 مجاز( -)سجع هر که این هر دو ندارد عدمش به زِ وجود به جود است و کرامت به سجود نفسشرف  (2

 سجع( -)ایهام وازم ن بوی تو دارد جان، جان را هله بنچو تو، آمیخته شد با تو جان ریخته شد بر (3

 مجاز( -)ایهام  فرصت ما نیز باری بیش نیست  ای شرر از همرهان غافل مباش( 4

 ؟ذکر شده استهای بیت زیر در کدام گزینه تماماً درست  آرایه -8

 «وز جام چشم مست تو شرب مدام ماست  اتفز مخمورم از شراب لب لعل جان»

 نظیر مراعات -ایهام -تشخیص -تشبیه (2  تشبیه -تشخیص -تضاد -ایهام (1

 ایهام -مجاز -نظیر مراعات -سجع( 4 سجع -استعاره -نظیر مراعات -مجاز (3

 است؟ دورترها  مفهوم کدام گزینه از دیگر گزینه -9

 و اندوه با طرب سمنحسعد گشت  با  بر رغم روزگار، به توفیق کردگار (1

 وین سر شوریده بازآید به سامان غم مخور مکن ه شود، دل بددیده حالت بِ ای دل غم (2

 شیرینی آدینه را تلخی شنبه بَرَد ت نیست شهد عشرتیزهر منّ در جهان بی (3

 همه در سایة گیسوی نگار آخر شد های دراز و غم دل آن پریشانی شب( 4

  دارد؟ رابت بیشتریق «به یادگار نسیم صبا نگه دارد / غبار راهگذارت کجاست تا حافظ»کدام گزینه با بیت  -11

 خونبار بـیار ةبــهـر آســایــش این دید دوســت بـه کــوری رقیبگــردی از رهــگذر  (1

 گه زین رهگذر گردی بر آن دامن مباد هیچ دم خاک گردد در رهش صد جان پاک گرچه هر (2

 است نشستهعذار تو از خط  گــردی کـه در از صــدهــزار خــانــه خــراب اســت یادگار (3

 گــردی کـه صـبا دوش از آن رهگذر آورد حیات اسـت خــسرو نـگهـش دار کـه اکـسیر (4

  

@konkurbanks



  5: ةصفح دهم عمومی 0411 دی 44آزمون  -( 4پروژة )

  

 

 

 

 

 

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

 «:  !کان جماعة من المسافرین یُشاهدونَ المناظر الجميلة مِن ساحة المطار ألوّل مرّة» -11

 !کردند میمیدان فرودگاه مشاهده  زیبا را از ةمسافران منظر اوّل گروهی از برای بار (1

 کنند! میدان فرودگاه مشاهده می های زیبا را از منظره اوّلین بارمسافران برای  گروهی از (2

 کردند! میدان فرودگاه مشاهده  های زیبا را از مسافران منظره گروهی از بار یک (3

 کردند! ودگاه برای اوّلین بار مشاهده میمیدان فر های زیبا را از مسافران منظره گروهی از (4

 :«!واحدٍ في الحَجّ اإلسالميّة في صورٍ کثيرةٍ منها اجتماع المُسلمين في مكانٍیتجلّى اتّحاد األُمة » -12

 !شد گر می جلوه های بسیاری از جمله جمع شدن مسلمانان در مکانی واحد در حج، اتحاد امت اسالمی در شکل (1

 !باشد مییک مکان واحد در حج  در ها آناز جمله جمع شدن  گر شد جلوهی بسیاری اتحاد امت اسالم ها در شکل( 2

 !شود گر می لمانان در مکان واحدی در حج جلوهاتحاد امت اسالمی در اشکالی بسیار از جمله جمع شدن مس (3

 !شود گر می در مکانی واحد در حج جلوه در اشکال بسیاری از جمله جمع شدن مسلماناناتحاد امت اسالم ( 4

 «:   أساس التّراحُم وَ إجتِناب اإلساءَةِ! األدیان االُخری ألنَّ اإلسالم قائِم عليیأمُرنا القرآن أن نَحترِم أهل » -13

 چون اساس اسالم مهربانی کردن و دوری از بدی است! ،دیگر پیروان ادیان احترام بنهیم کند که به ( قرآن به ما امر می1

 دین اسالم است! ربانی و دور شدن از بدی کردن پایةزیرا مه ،گذاریمهم احترام ب ها شود که به پیروان سایر دین ( در قرآن به ما امر می2

 مهربانی و دوری از بدی استوار است! ةزیرا اسالم بر پای ،های دیگر احترام بگذاریم دهد که به اهل دین ( قرآن به ما دستور می3

 اسالم بر اساس مهربانی و دوری از بدی کردن استوار باشد! ینکهتا ا ،رفتار کنیم محترمانهر اهل ادیان دیگ ( دستور قرآن به ما این است که با4

 عَيّن الصّحيح: -14

ت سه ساعت بعد از وقوع دیروز جریان برق در شهر ما به مد :!مدینتنا بمدّة ثالث ساعاتٍ بعد وقوع أعاصیر شدیدة إنقَطَعَ تیّار الکهرباء أمس في( 1

 گردبادهایی شدید قطع شد!

 عجیب فرستادیم! ه آن کشورها برای شناخت راز این پدیدةهایی را ب گروه :!ذلکَ البلد لِمَعرفةِ سِرِّ تلکَ الظّاهرةِ العَجیبةِ إلينا أفرِقَةً أرسلْ( 2

 پذیرفتم!دوستم به خاطر کارهای بدش در کالس از من عذرخواهی کرد، پس عذرش را : !فعذرتُها الصَّف صدیقتي منّي لعملها السیّئ في إعتَذَرَتْ( 3

 کنند! هایی طوالنی با یکدیگر همزیستی می آن مسلمان، سال :!کانَ اولئکَ المُسلمونَ یَتَعایَشونَ مع بعضهم سنوات طویلة( 4

 :الخطأ نيّعَ -15

نور  یها به سو یکیها را از تار آن که در حالی اند آورده مانیاست که ا کسانی دوست خداوند :﴾ورِلُماتِ إِلَى النُّمِنَ الظُّ خْرِجُهُمْیُ آمَنُوا نَیالَّذِ لِيُّوَ اللَّهُ﴿( 1

  د!آور یم رونیب

 !شود یم ینصف روز خال یاش ط یدارم که باتر یهمراه یگوش :!لَدَيَّ جَوّالٌ تَفرُغُ بَطّاریَتُهُ خاللَ نصفِ یَومٍ( 2

انجام  یبرا ها را دهند و آن یدستور م نیلئوهستند که به مس یرهبران همان کسان :!واجباتِهِمالقادَةُ هم الّذین یَأمُرُونَ الـمسؤولینَ و یَنصَحُونهُم لِأداءِ ( 3

 !کنند یم حتینص فشانیتکال

 !ردیگ یها آرام نم خدا دل ادی با جز: ﴾الْقُلُوبُ تَطْمَئِنّ اللَّهِ بِذِکْرِ أَال﴿( 4

 

 

 دقیقه 11 (1، زبان قرآن )عربی

 مطَرُ السَّمَک

 التّعایُشُ السِّلميُّ

4و3هایدرس

44تا33هایصفحه
 

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

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

 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟هدف

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

 

 سؤال( 191عربی دهم ) سطحی سهکتاب  191تا  1سؤاالت  های آزمون بعد: برنامة تمرین
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 حيح في التعریب:لصّعيّن ا -16

 «!ر کردندها تشک ها فرستادند و از آن هایشان را برای معلم آموزان کتاب این دانش»

 الء الطلّاب أرسلوا کتبهم إلي المعلّمین و شکروهم!هؤ( 1

 الء طلّاب أرسلوا کتبهم إلي المعلّمین و شکروهنّ!هؤ( 2

 إلي المعلّمین و شکروا! أرسلوا کتبهنَّالء التالمیذ هؤ( 3

 أرسلت هؤالء التلمیذات کتابهنّ إلي المعلّمات و یشکرنَ!( 4

   تعریف الكلمات( : )فيالخطأعيِّن  -17

 و یُستعمل مع المعجون! لّسانالفُرشاة: شيءٌ لحفظ صحّة ال (1

 الصُّداع: وَجَعٌ في الرَّأس تختلف أنواعه و أسبابه!( 2

 القُماش نستخدمه لتجفیف الوجه بعد غسله! نوع مِنالمِنشَفَة:  (3

 أحد شیئاً أو القیام بأمر! فَضلک: نستعمله عندما نرید مِن مِن( 4

 عن المفردات: الخطأ عيّن -18

 صالة! -)مترادف(: رجاءً التفتیش!  قاعةفي  کمِن فضل إجلِس( 1

 !عُدوانیّاً -متضاد(: جمیع ) !سِلمیّاًهم تعایشاً بعضکلّ الناس أن یَتعایَشوا مع  علي( 2

 !البیوت -)جمع(: صدیقات  !البیتوالده للرّجوع إلي  ینتظر يصدیق کان (3

 !بهیمة -)مفرد(: نائم! البهائمإنّکم مسؤولونَ عن  ونیامٌ  الناس (4

 فيه الفعل المزید: ليسعيّن ما  -19

 منها اجتماعُ المُسلمینَ في الحَجِّ!یَتَجَلَّى اتِّحادُ األُمَّةِ اإلسالمیِّةِ في صُورٍ کثیرةٍ،  ( 1

 الَّذي یَأمُرُ المسؤولینَ و یَنصَحُهُم لِأَداءِ واجِباتِهِم!هو رئیسُ البِالدِ،  (2

 ﴾اهللُ وَليُّ الَّذینَ آمَنوا یُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ إلَى النّورِ﴿ (3

 ﴾إذا خاطَبَهُمُ الجاهِلونَ قالوا سَالماً و عِبادُ الرَّحمنِ الَّذینَ یَمشونَ عَلَى األرضِ هَوناً و﴿ (4

 :النّونَ من الحروفِ الزّائدة للفعل نيّع -21

 !ةًرالمطرَ فأصبَحتِ األرضُ مُخضّ مِیأنزَلَ اهللُ مِنَ الغَ( 1

 !مکارمَ األخالقِ مِّمَـتَــیُـل (ص)نبَعَثَ الرَّسولُ اقد ( 2

  !ظلمونیکفّار  يفضل اهلل علـبِ مونَر المسلِصَتَـان( 3

 !يعشرة کتب لمطالعت نین بانتخبتُ خمس مقاالت مِ( 4
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 ؟تأکید داردچه امری  لزوم بر ترتیب به« گرایش به بقا»و « به صورت نامحدود ها کماالت و زیبایی خواستن» -21

 معاد براساس عدل الهی -معاد براساس حکمت الهی (1
 معاد براساس عدل الهی -معاد براساس عدل الهی (2
 معاد براساس حکمت الهی -معاد براساس عدل الهی (3
 معاد براساس حکمت الهی -معاد براساس حکمت الهی( 4

 و پاسخ خداوند نسبت به این تقاضا چیست؟ گردد میمطرح  با مرگ، حول چه محوری ی فرد گناهکار در مواجههتقاضابنابر آیات قرآن کریم،  -22

 «لعلّی» -زندگی دوباره برای پرهیز از گناهان (2 «لعلّی» -بازگشت به دنیا برای انجام اعمال نیک (1
 «کلّا» -بازگشت به دنیا برای انجام اعمال نیک( 4 «کلّا» -برای پرهیز از گناهانزندگی دوباره  (3

 دارد؟ ها چیست و قرآن کریم این حقیقت را چگونه بیان می های تغییر در ساختار زمین و آسمان یکی از نشانه -23

 «اْألَرْضُ وَ الْجِبالُیَوْمَ تَرْجُفُ » -.گردد غبار در هوا پراکنده می و ها همچون ذرات گرد کوه (1

 «یَوْمَ تَرْجُفُ اْألَرْضُ وَ الْجِبالُ» -آیند. ها سخت به لرزه درمی زمین و کوه (2

 «کانَتِ الْجِبالُ کَثِیْباً مَهیال» -گردد. ها همچون ذرات گرد و غبار در هوا پراکنده می کوه (3

 «الْجِبالُ کَثِیْباً مَهیالکانَتِ » -آیند. ها سخت به لرزه درمی و کوهزمین ( 4

 دارند؟ را بیان می یچه وضعیتی دارند و چه استدالل« در دنیا چگونه بودید؟»دهند که  آنان را مورد پرسش قرار می که فرشتگان کسانیمطابق آیات سورة نساء،  -24

 دنیا کالم پیامبران را نشنیدیم.ما در  -کننده از طاغوت پیروی (2 ما در دنیا کالم پیامبران را نشنیدیم. -ظالم به خود (1
 ما در دنیا تحت فشار و مستضعف بودیم. -کننده از طاغوت پیروی( 4 ما در دنیا تحت فشار و مستضعف بودیم. -ظالم به خود (3

یده دبیان گر شدگان کدام گروه کشته به خطاب« …قسم به کسی که جانم در دست اوست »این فرمایش پیامبر گرامی اسالم )ص( که فرمودند:  -25
 است و به کدام ویژگی عالم برزخ اشاره دارد؟

 وجود ارتباط میان عالم دنیا و برزخ -منافقان (2 وجود ارتباط میان عالم دنیا و برزخ -کفار (1
 وجود حیات در عالم برزخ -منافقان( 4  وجود حیات در عالم برزخ -کفار (3

سخن پس از  نیا ندگانیو احوال گو چه موضوعی استنسبت به  یگرفته از آگاهبر «.فرستاده بودم شیاز پ یزیچ امیزندگ نیا یکاش برا یا»سخن  -26
 ؟              بزرگ چگونه است ةدوم واقع ةآغاز مرحل

 .اندبه مجازات خود گردن نهاده -ایدن قتیحق( 1
 .خود دارند یگذشته و کارها هیدر توج یسع -عاقبت اعمال( 2
 .افکنده است ریبه ز ساز تر شانیهاچشم -عاقبت اعمال( 3
 .آنان سخت هراسان است یهادل -ایدن قتیحق( 4

 ر است؟کردن در تمام عمر با انکار معاد چگونه میسّ گناهبراساس آیات الهی، و داند  می  ب معاد را چهمنکرین مکذّقرآن کریم، ویژگی انحصاری  -27

 ایجاد شک و شبهه در امکان معاد -تجاوز و گناهکاری (2 ایجاد شک و شبهه در امکان معاد -سرمستی از نعمات (1
 نترسیدن از حسابرسی قیامت -تجاوز و گناهکاری( 4 نترسیدن از حسابرسی قیامت -سرمستی از نعمات (3

 اند؟ حالی که مست نیستند و چه کسانی از وحشت رستاخیز موعود در امان رسند در به فرمودة قرآن کریم، چرا در روز قیامت، افراد مست به نظر می -28

 دانایان -دلیل نامعلوم بودن زمان حسابرسی به (2 نیکوکاران -خاطر هیبت و عظمت آن روز به (1
 دانایان -آن روزخاطر هیبت و عظمت  به( 4 نیکوکاران -به دلیل نامعلوم بودن زمان حسابرسی (3

 معاد است؟ ةمؤید کدام استدالل عقلی قرآن کریم دربار« .زنده شدن قیامت نیز همین گونه است …»فرماید:  می که قرآن کریم این -29

 هایی از زنده شدن مردگان امکان معاد، اشاره به نمونه (2 امکان معاد، اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت (1
 پرتو عدل الهیضرورت معاد، در ( 4 ضرورت معاد، در پرتو حکمت الهی (3

 ؟شده است انیب یبه درست «یَكسِبونَ کانوا اَرجُلُهُم بِما تَشهَدُ اَیدیهِم وَ تُكَلِّمُنا اَفواهِهِم وَ عَلي نَختِمُ اَليَومَ»یة در رابطه با آ نهیکدام گز -31

 .دنکنیبدن در پاسخ به سرزنش صاحب خود به قدرت خداوند اشاره م یاعضا( 1
 .از اعمال انسان در طول عمر است یآگاهة بدن انسان نشان یشهادت اعضا( 2
 .زندیم یابد مهری ،شده به دروغمتوسل دهان گناهکاران رخداوند ب ،هیآ نیمطابق ا (3
 .و اسرار عالم است قیآشکار شدن حقا مرحلة از یبخش ،هیآ این اتفاق اشاره شده در( 4

 

 

  

 (1و زندگی ) دین

 تفکر و اندیشه

آیندةروشن،منزلگاهبعد،

واقعةبزرگ

05تا05هایصفحه

 دقیقه 11

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

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

 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟هدف

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

 

 سؤال( 179دین و زندگی دهم ) سطحی سهکتاب  179تا  1سؤاالت  های آزمون بعد: برنامة تمرین
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 دقیقه 21

Wonders of Creation 

 3درس

 49تا43هایصفحه
 

 

 

 

 

 
 

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?  2) New discoveries about planets 

3) Our understandig 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 

 

 

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

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

 

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

  

 

 (1)زبان انگلیسی 

 سؤال( 173زبان انگلیسی دهم ) سطحی سهکتاب  173تا  1سؤاالت  های آزمون بعد: برنامة تمرین
 @konkurbanks
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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 

 

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 ــ biggest  2) a bigger ــ the biggest 

3) bigger ــ the biggest  4) big ــ the 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 

 آشناسؤاالت  –( 1زبان انگلیسی )
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)حاصل عبارت  -   51 )− + −32 1 10 3   ؟ با كدام گزينه برابر است 2

1 (+2 1  2( −2 1  3 (−2 2  4 (+2 2  

)ر اگ -   52 ) A B− = +
+

22 1
2

2 1
Aآنگاه   B+ كدام است؟ 

1 (1   2( −1  3 (−2  4 (2   

28+عدد  -   53 2  بين كدام دو عدد قرار دارد؟  18
  7و  6) 4  6و  5) 3  5و  4) 2  4و  3) 1

cosاگر  -   54
tan

α =
+ α2

27
81

cotگاه مقدار  باشد آن  α انتهاي كمان زاوية است؟ ( كدامα  در ربع اول دايره

  ) است. مثلثاتي

1 (3   2 (
3

2
   3 (1   4 (

3
3

   

xاگر  -   55 x+=
216

3
4

3 27
3

3
 ؟ استكدام  xاختالف مقادير قابل قبول براي آنگاه قدرمطلق ، 

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

)سازد و از نقطه  مي αخط غيرقائم كه با جهت مثبت محور افقي زاويه  -   56 , )48 گـذرد بـا محورهـاي     مـي  7
  است؟  كدامدر رابطه زير صدق كند، مساحت مثلث  αدهد. اگر زاويه  دستگاه مختصات يك مثلث تشكيل مي

sin sin cosα + α α =2 8 1   

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

xاگر  -   57 x−+ = +4 4 5 4 xباشد، حاصل  3
x+ 1

2
2

  كدام است؟  

1 (+3 1   2 (−3 1  3 (+3 2  4 (−2 3 1  

)براي حل معادلة  -   58 x )( x )− + + =2 2 3 4 5 x)صـورت   عادلـه را بـه  به روش مربـع كامـل، م   0 h) k− =2 

kنويسيم.  مي
h

  كدام است؟  

1 (
19
6

   2 (−19
6

   3 (
11
6

   4 (− 11
6

  

متر از سه برابر عرض آن بيشتر اسـت. اگـر بـراي     انتيدر يك نوع كاشي مستطيل شكل، طول كاشي دو س -   59
 است؟  متر چند سانتيكاشي مصرف شده باشد طول هر كاشي  3000مترمربع  36به مساحت  يپوشاندن ديوار

1 (15  2 (20  3 (24  4 (27  

xاگر  -   60 x+ = − −4 8 6 4 xحاصل عبارت آنگاه ، 16 x+ − −4 8 4  كدام است؟  16
1 (6   2 (−3   3 (4   4 (−4   

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

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

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

 

  يقهدق 30  )1رياضي (
  مثلثات/

هاي جبري/ هاي گويا و عبارت توان
  ها ها و نامعادله معادله

از ابتداي روابط بين  2فصل 
نسبت هاي مثلثاتي تا پايان 

تا  4و فصل  3فصل، فصل 
پايان معادلة درجة دوم و 

  هاي مختلف حل آن روش
  77تا  42هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات

@konkurbanks



 11: ةصفح اختصاصي پاية دهم تجربي دي 24آزمون  –) 4پروژه (

4 -1x

2 +1x

2
-2x

2
+1

x

 است؟  درستهاي زير  چند مورد از عبارت -   61

aالف) اگر  b>2   است. bوم بزرگتر از ريشة س aباشد، ريشة سوم  2

aباشد،  aبزرگتر از ريشة سوم  aب) اگر ريشة هفتم  a<4   است. 5

abج) اگر  > aو  0 b>  باشد، ريشة سومa  بزرگتر از ريشة سومb .است  

−aد) اگر  < < −1 1
2 4

aباشد،   a<5 7   

  ) سه4  ) دو3  ) يك2  ) صفر1

xاگر  -   62 x x (A )(x x )+ − − = − − +4 3 28 3 24 1 2  ؟ كدام است Aباشد. آنگاه حاصل  4

1 (x x− −2 5   2 (x x− +2 5   3 (x x−2 2   4 (x x+2 2   

Aاگر  -   63 = 3 4 2 xBو  6 = yAطوري كه  ، به3
B

= )xباشد،  2 )
y

 كدام است؟  

1 (12   2 (
122
12

   3 (11   4 (
144
11

   

ax، مدر حل معادلة درجة دو -   64 x c+ + =2 2 19−صـورت   ها بـه  يكي از جواب ،0 1
3

aاسـت،    c−   كـدام
 تواند باشد؟  مي

1 (3  2 (
5
3

   3 (9   4 (
7
3

   

 چند واحد است؟  xمقدار  ،باشدمربع واحد  49اگر مساحت قسمت رنگي شكل زير،  -   65
1( 2  

2 (3  

3 (4  

4 (5  

xمعادلــه  -   66 x− + − =2 4 13
2 0

3 18
x)را بــه صــورت   h) k− + + =22 نويســيم. در ايــن صــورت خــط  مــي 0

y kx h= −  ؟ سازد مياي  چه زاويه ،هاxجهت مثبت محور با  2+

1 (030  2 (045  3 (0125  4 (0150   

cotاگر  -   67
cot cot

α + =
α + α

2

3
11 7

15
cosباشد حاصل عبارت  

sin sin
α

α + α310
 كدام است؟  

1 (
7

15
   2 (

15
7

   3 (
30
17

   4 (2   

cosدايره مثلثاتي و  چهارماي در ناحية  زاويه xاگر  -   68 x sinxcosx+ = −23 4 sinآنگاه مقدار باشد،  1 x 

 ؟ است 5چند برابر 
1 (/−0 2   2 (/−0 3   3 (/−0 4   4 (/−0 1   

sinاگر  -   69 x.cos x = − 1
5

sinباشد حاصل عبارت   x cos x
sin x cos x

−
−

3 3
 كدام است؟  

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

b)است اگر  mبرابر  bو  aهاي چهارم مثبت دو عدد  مجموع ريشه -   70 )−
1
به  aريشة دوم عدد منفي از  2

 كدام است؟  b2كمتر باشد آنگاه  nازة اند

1 (
m n( )

m
+2

8

2
  2 (

n m( )
m
+2

8

2
  3 (

n m( )
n
+2

4

2
  4 (

m n( )
m
+2

4

2
  

  

  محل انجام محاسبات

  �µ�Y�R�‡�É�Z�Å1�Z�e360�[�Z�f�¯�Ä�‡�Ê�v�˜�‡ �Ê�“�Z�Ë�•1هاي آزمون بعد: برنامة تمرين 
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ml

ml

ml

ml

ml

ml

6000
دم حدا�ثر

بازدم حدا�ثر

زمان

تام ظرف�ت

ظرف�ت

ح�ات�

حجم

ذخ�رة

دم�

ذخ�رة حجم

جالايري حجم

بازدم�

باق�ماهنده حجم

5000

4000
3000

2000

1000

  

  
          باشد، چند                         هاي شبيه به نعل اسب مي                                                                         ترين الية قسمتي از دستگاه تنفسي يك انسان سالم كه در ديوارة خود واجد حلقه                   در ارتباط با نازك -   71

   ؟              مورد صحيح است
  »دارند. »�»�فقط گروهي از «

  تماس با غشاي پايه را  هاي پوششي، توانايي الف) ياخته
  هاي هر ياختة مژكدار، توانايي تماس با ترشحات مخاطي را ب) مژك
  ها هاي پوششي، اندازة كوچكتري نسبت به ساير ياخته ج) ياخته

  خروج از بدن را تماس با اين اليه، امكان درد) ذرات خارجي 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4��

   ؟    كند                                             ، كدام گزينه عبارت زير را به درستي تكميل مي     ل زير  شك                    نگارة ترسيم شده در                    با در نظر گرفتن دم -   72
  »»�»�ها قابل مشاهده  درون شش »�»�هر حجم تنفسي كه در انتهاي يك «
باشد، برخالف حجم ذخيرة دمي، جزئي از ظرفيت حياتي  بازدم عميق ـ مي) 1

  گردد. محسوب نمي
فسي محسوب باشد، همانند حجم ذخيرة دمي، نوعي ظرفيت تن دم عميق ـ مي) 2

��گردد. مي

باشد، برخالف حجم ذخيرة بازدمي، جزئي از ظرفيت تام  دم معمولي ـ نمي) 3
  گردد. ها محسوب مي شش

��گردد. باشد، همانند حجم ذخيرة بازدمي، در محاسبة حجم تنفسي در دقيقه استفاده نمي بازدم معمولي ـ نمي) 4

   ؟     باشد       ير مي                                                كدام گزينه از نظر صحيح يا غلط بودن، مشابه جملة ز -   73
  »باشند. ها برخالف يكديگر مي هاي مويرگي هر تيغة آبششي ماهي، با جهت عبور آب در طرفين آن جهت حركت خون در شبكه«
��د.نشو مهرگان به نواحي خاصي از بدن محدود مي ها در گروهي از بي آبشش) 1

  .شده باشدن وارد بدن جانور تواند از راه دها هاي ماهي در جريان است، مي آبششآبي كه در اطراف ) 2
��د.هاي آبششي قرار دار رتري از رشته) رگ حاوي خون پر اكسيژن هر كمان آبششي ماهي، نسبت به رگ ديگر، در فاصلة دو3

  د.پرداز ، به تبادالت گازي ميستاره درياييهاي كوچك و پراكندة پوستي  شبكة مويرگي حاضر در زير برجستگي) 4
                                    هاي اين اليه به درستي بيان شده است؟                                             هاست. كدام گزينه در ارتباط با بيشترين ياخته                                  ين اليه قلب داراي انواعي از ياخته  تر      ضخيم              در انسان سالم  -   74

  تواند به حركت روان قلب كمك كند. گيرد كه مي ) در تماس مسقيم با مايعي قرار مي1
  ها كمك كند. ن آنتواند به استحكام و باز و بسته شد ها مي با شركت در ساختار دريچه )2
  هاي كالژن بافت پيوندي اين اليه متصل شوند. توانند به رشته ها مي تنها بعضي از اين ياخته )3
  توانند موادي را با صرف انرژي زيستي از غشا خارج كرده و همچنين اجازة ورود به برخي مواد ديگر را ندهند. ) مي4

        است؟     صحيح    ،                          در ارتباط با شبكة هادي قلب           كدام گزينه  -   75
  بطني، در ديواره پشتي دهليز راست قرار دارد. - دهليزي برخالف گره دهليزي - ) گره سينوسي1
  كند. مي رساني پيامدهليز راست  ةاز شبكه هادي قلب از ديواره بين دهليزها عبور كرده و به ماهيچ اي هرشت )2
  شود. بطني، دو شاخه مي -هاي دهليزي يچهدر از تر كمي پايينشود،  بطني جدا مي -اي كه از گره دهليزي ) شاخه3
��هادي در هر دو بطن راست و چپ به يك مقدار است. ةانشعابات شبك )4

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

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

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

��

  دقيقه 20  )1( شناسيزيست

��تبادالت گازي/ گردش مواد در بدن
تا پايان  4و فصل  3فصل 

  هادي قلب هشبك
   52تا  33هاي  صفحه

@konkurbanks
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   ؟    كند          تكميل مي   ،         طور مناسب                            كدام گزينه عبارت زير را به -   76
  »»�»�شود، مربوط به  كه پس از قرار دادن گوشي پزشكي بر روي قفسة سينه شنيده مي »�»�در يك انسان سالم، صداي «
��شوند. هايي است كه با دريافت پيام عصبي دچار انقباض مي گنگي ـ بسته شدن دريچه )1

  شوند. ها دو سرخرگ اكليلي منشعب مي سرخرگ مجاور آنهر هايي است كه از  تري ـ بسته شدن دريچه كوتاه) 2
  آن را دارند.هايي از قلب است كه حداقل سه سياهرگ توانايي وارد كردن خون به  واضحي ـ انقباض حفره) 3
  باشند. هاي ارتجاعي مي اي و طناب هاي ماهيچه هايي از قلب است كه در ساختار خود داراي برآمدگي انقباض حفرهآغاز تري ـ  طوالني) 4

      اند؟                                هاي داده شده به درستي بيان شده                                                                 در ارتباط با ساختار قلب يك انسان سالم و بالغ، چه تعداد از عبارت -   77
��بطن راست در مقايسه با بطن چپ بيشتر است. اي ماهيچه هاي متصل به برآمدگي عيهاي ارتجا طنابتعداد  •

��تر از ماهيچه ديواره بين دو بطن است.  ها ضخيم ضخامت ماهيچه بطن راست در همه بخش •

��كند.  انشعاب سمت راست سرخرگ ششي از جلوي بخش نزولي آئورت و از پشت بزرگ سياهرگ زبرين عبور مي •

      صفر) 4  3 )3   2) 2   1) 1
                  توان گفت ......                                              در ارتباط با فرايند تشريح ....... گوسفند مي -   78

  رود. گردد كه نايژه اصلي قطورتر در انسان به اين شش مي انشعاب سوم ناي به ششي وارد ميـ  شش) 1
  آيد. ت پايين ميصورت مورب به سم قلب به يپشتسطح صورت مستقيم و در  قلب به سطح شكميهاي اكليلي در  رگـ  قلب) 2
  شود. ها در نبود خون به دليل نداشتن غضروف بسته مي ها همانند سياهرگ دهانه سرخرگـ  شش) 3
  هاي پاييني قلب نسبت به بخش هاي بااليي بيشتر است. طور حتم ميزان بافت چربي در قسمت بهـ  قلب) 4

  ؟    نيست  ح                                                              در رابطه با نحوة حمل گازهاي تنفسي در خون انسان، كدام مورد صحي -   79
  شود. هاي قرمز حمل مي در گويچهتوليدشده كربنات  اكسيد موجود در خون، به صورت يون بي ) بيشترين مقدار كربن دي1
  د.شو محلول در خوناب حمل مياكسيد كربن، به صورت  ) فقط بخش اندكي از گازهاي تنفسي اكسيژن و دي2
  ل اتصال گاز اكسيژن به هموگلوبين متفاوت است.اي با مح ) محل اتصال مادة دفعي حاصل از تنفس ياخته3
��شود.  كربنات و هيدروژن مي ) فعاليت آنزيم كربنيك انيدراز، تنها باعث تبديل كربنيك اسيد به يون بي4

      كند؟       يل مي   تكم   ،       نادرستي   به                  مطابق كتاب درسي،    را     .»           كند ......                                                   در) هر جانداري كه براي تنفس از ...... استفاده مي  «(      عبارت            چند مورد، -   80
��دار لوله گوارش است. ندارد، محل اتصال بلندترين پاها در مجاورت بخش دندانه ي تنفسيو دستگاه گردش مواد نقشي در انتقال گازها ـها  نايديس •

��گازها براي ورود به مايعات بدن بايد فقط از يك اليه ياخته سازنده پوست بگذرند. ـ هاي پراكنده پوستي برجستگي •

��پردازد. هاي زيرپوستي به تبادل گازهاي تنفسي مي اي از مويرگ راند، شبكه ها مي حركتي شبيه قورت دادن به شش هوا را باو  ـها  شش •

��ها بايد از سدي با نفوذپذيري انتخابي بگذرند. اي است، مواد براي ورود به ياخته هاي درون ياخته داراي آنزيمو  ـ خاصيت انتشار گازها •

1 (1   2 (2   3 (3   4 (4   
��

  
  

  

           ..........        طور حتم     به           ..........                                                        هاي مختلفي تشكيل يافته است. هر بخشي از دستگاه تنفسي كه                                     از نظر عملكرد، دستگاه تنفسي از بخش -   81
��كند.  به پايين حركت مي النخاع بصلهنگام بلع تحت تأثير مستقيم مركز تنفس در  - شود هاي صوتي مانع از ورود غذا به مجاري تنفسي مي ) در باالي پرده1

  دارد. هاي مجاري تنفسي  تري نسبت به بقيه بخش پذيري بيش آسيب -باشد هاي خود مي ي با ديواره ضخيم در اطراف ياختهيها داراي رگ )2
��كند.هايي دارد كه هوا را گرم مياي وسيع از رگشبكه - هاي هوا استداراي موهايي بر روي سطح خود جهت ممانعت از ورود ناخالصي )3

  در ترشحات آن مواد ضد ميكروبي وجود دارد. - ) داراي توانايي تغيير حجم فضاي دروني خود است4
     كند؟    مي       تكميل   ،                 ت زير را به درستي                كدام گزينه، عبار -   82

��..........»گيرد،  طور معمول در بدن انسان سالم، در بخشي كه فرايند .......... انجام ميبه«

��غلظت اكسيژن موجود در خون كمتر از محيط اطراف است. - جدا شدن اكسيژن از هموگلوبين )1

  شود. يون بيكربنات آزاد مي اكسيد از دي شود كه طي آن كربن واكنشي انجام مي - پيوستن اكسيژن به هموگلوبين ) 2
  شود. يون بيكربنات با مصرف انرژي زيستي از گويچه قرمز خون به خوناب آزاد مي - جدا شدن اكسيژن از هموگلوبين)  3
��شود.اي به هموگلوبين متصل مي چهار اليه غشاي ياختهحداقل مولكول اكسيژن با عبور از  - پيوستن اكسيژن به هموگلوبين ) 4

     كند؟         كامل مي   ،     درستي                رت زير را به      ه، عبا         كدام گزين -   83
��..........»در شكل مقابل كه مربوط به قفسة سينه انسان است، بخش شمارة «

��آيد. ، فقط در دم يا بازدم عميق به انقباض در مي4 )1

��شود. جا نمي هاي تنفسي، به همراه قفسة سينه جابه ، با استراحت ماهيچه1) 2

  ها، پر شده است. هاي نوع دوم ديوارة حبابك از ياختهشده  ، توسط مايع ترشح3 )3
  ها تشكيل شده، احاطه كرده است. هاي حبابكي و رگهاي منشعب شونده، كيسه               ً        اي را كه عمدتا  از لولهمجموعه، 2 )4

��پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.-)آشنا(آزمون
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             ..........               در فرآيند تكلم  -   84
  گيرد. ها و دهان صورت مي لبهايي مانند  بخشدهي به صدا توسط  شكل )1
��گيرد.  هاي صوتي در طول ناي صورت مي ي به صدا به وسيلة پردهده شكل )2

  اند.  خوردگي مخاط به سمت خارج هاي صوتي حاصل چين پرده )3
  هاي ناي است. هاي صوتي ميان غضروف توليد صدا حاصل ارتعاش پرده) 4

         تر از پل                                   از مركز عصبي مرتبط با تنفس و پايين                                                   اي كه حين تنفس عادي به منظور افزايش حجم قفسه سينه،          هر ماهيچه «                 چند مورد، درباره  -   85
            ، درست است؟ »   كند              عصبي دريافت مي           مغزي پيام

  الف) براي كاهش حجم قفسه سينه، ابتدا الزم است از مراكز عصبي مغز، پيام عصبي را دريافت كند.
  سينه دارد.هاي قفسه جايي گروهي از استخوانب) با انقباض خود در هنگام تنفس، نقش مستقيم در جابه

��اند، دارند.توانايي ذخيره نوعي كربوهيدرات را كه از تعداد فراواني مونوساكاريد گلوكز تشكيل شده  هاي آن ج) ياخته

  هاي موجود در ناحيه شكم و سينه، منقبض شود.د) براي خروج هواي ذخيره بازدمي، الزم است همراه با انواع ديگري از ماهيچه
1( 1   2( 2   3( 3   4( 4  

  ؟    باشد   نمي     صحيح    ،                گازي در جانداران                                     كدام يك از موارد زير در مورد تبادالت -   86
  شود.ها ديده مي اي ياختهتنفس با انتشار از غشاي ياخته فقط در تك )1
  در انتقال گازهاي تنفس ندارد.  يدر تنفس نايديسي دستگاه گردش مواد، نقش )2
  ها با محيط وجود ندارد. رتباط ياختهاي براي ادر هيدر آب شيرين، ساختارهاي ويژه) 3
  باشد. ممكن است در يك جاندار بيش از يك نوع سامانه براي تبادل گازي وجود داشته )4

           ..........              در شكل مقابل،  -   87
��كند.از بازگشت خون از بطن به دهليز جلوگيري مي ،'�برخالف دريچة  &�دريچة  )1

  كند.ه بطن راست جلوگيري مياز بازگشت خون ب، %�همانند دريچة  $�دريچة  )2
  ، وظيفة جلوگيري از بازگشت خون به بطن چپ را دارد.$�برخالف دريچة  %�دريچة  )3
  باشد.مي )�از وظايف ساختار  ،ها آن خالف تامين مواد غذاييهاي قلب بر تامين اكسيژن ياخته )4

           درست است؟    ، »    قلبي              هاي ماهيچه            بعضي ياخته «                 چند مورد، درباره  -   88
  كنند.   ا در يك هسته نگهداري ميه ژنتيك خود را تنهالف) ماد

��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. 

  پشتي دهليز راست نقش دارند. د) در انتقال پيام الكتريكي از گره پيشاهنگ به گره دوم در ديواره 
1 (1  2( 2  3( 3  4( 4  

                      كدام عبارت صحيح است؟  -   89
��د.  نكن دهليزي منتقل مي–بطني را به گره سينوسي–، جريان الكتريكي ايجاد شده در گره دهليزياي هاي ماهيچه دسته تار از ياختهسه  )1

  دهد.  اي قلب رخ مي هاي ماهيچه ياختهها از طريق صفحات در هم رفتة  انتشار تحريك از دهليزها به بطن )2
  شود.  اي قلب منتشر مي هاي ماهيچه پيام انقباض و استراحت از طريق صفحات بينابيني به سرعت بين ياخته )3
  هاي ماهيچة اسكلتي با داشتن بيش از يك هسته، انقباض ارادي دارند. هاي ماهيچة قلبي همانند ياخته برخي ياخته )4

           ..........     كند،                                                                        كه پيش از هر دريچة ديگري با خون خارج شده از سياهرگ فوق كبدي برخورد مي           اي از قلب       دريچه -   90
  اكسيد در تماس است.بطن چپ، با خون داراي كربن دي برخالف) 1
  اي است. ، فاقد ساختار ماهيچهبدون غضروف اي تنفسيرمج هر همانند )2
��ر خود است.هاي سيني، داراي سه بخش در ساختابرخالف دريچه) 3

  كند. انقباض بطن را ايجاد مي شروع صداي شنيده شده در هنگام )4
��

���µ�Y�R�‡�É�Z�Å1�Z�e330�[�Z�f�¯�Ä�‡�Ê�v�˜�‡ �d�ˆ�Ë�• �Ê�‡�Z�À�‹1هاي آزمون بعد:برنامة تمرين
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� اگر نيرويي به بزرگي ، مقداري جيوه درون بارومتري در حال تعادل است.در شكل زير -  91 � � 110 از طـرف   2

      متـر                 چنـد سـانتي    �K         ارتفـاع     ،     د شود   وار   ،   است  �F�P25كه سطح مقطع آن  لولة قائمبستة بر انتهاي جيوه 

�1  ؟    است
� J � �

�N�J
= 10، �J

��
�F�P

ρ = 313 6½¼Ã]  و���3 �F�P�+�J=0 76  

1( 15    2 (61  

3(��18    4( 58  

      بستة             د بر انتهاي         نيروي وار   ؛              جيوه قرار داشت   ،                        در داخل ظرف و لولة وارون   ،               اگر به جاي مايع   ،          در شكل زير -  92

   ؟     كــرد              تغييــر مــي          و چگونــه                چنــد نيوتــون                          نســبت بــه حالــت قبــل   �F�P210        مقطــع                     لولــه بــه مســاحت

�1
� J � �

�N�J
= 10، �J

��
�F�P

ρ = 313 6½¼Ã] ،�J
��

�F�P
ρ = 36 8ÍÄI¶، � 3 � F� P� +� J=0 ــردو    76 ــه در هـ                         و مجموعـ

                ايط تعادل است.)          حالت در شر

1( ��27   .دكر يدا ميپنيوتون كاهش  2

2 (��24   كرد. پيدا مي كاهشنيوتون  48

3(�� ��27   كرد. پيدا مينيوتون افزايش 2

4( ��24   كرد. پيدا مينيوتون افزايش  48

   پس    ،                         شكل را با يكديگر عوض كنيم  �8        دو لولة            مايع درون    اگر                           مجموعه در حال تعادل است.   ،          در شكل زير -  93

           از راست به       ترتيب       ) به 2     ) و ( 1     شكل (  �8    هاي             ها در لوله                     اختالف سطح آزاد مايع                          از برقراري دوبارة تعادل،

�  ؟          خواهد بود     متر           چند سانتي    چپ 3 � N� 3� D� �=0 100،   �1
�J

�N�J
=                                   هاي هر دو لوله به انـدازة كـافي           و شاخه 10

             بلند هستند.)

  75ـ  64 )1
  48ـ  80) 2
  64ـ  ��75)3
  80ـ  48 )4

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

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

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

��

  دقيقه 35  ) 1فيزيك (

  هاي فيزيكي مواد/  ويژگي
  كار، انرژي و توان

از ابتداي فشارسنج  2فصل 
هوا(بارومتر) تا پايان فصل و 

شده  تا پايان كار انجام 3فصل 
  توسط نيروي ثابت

  60تا  37هاي  صفحه
محل انجام محاسبات ��

@konkurbanks



��16: ةصفح     اختصاصي پاية دهم تجربي  دي 24آزمون  - )4(پروژة 

2

1

�

�

cm40

cm5

گاز

گل�س�ر�ن

آب cm30

مخزن

گاز

B

      مخلوط    عي      و ماي     جيوه    ،           وصل شده است                   يك مخزن محتوي گاز   ه         شكلي كه ب  �8        در لولة                مطابق شكل زير،  -  94
      شـكل    �8                                          وجود دارد. اگر فشار هـواي بيـرون لولـة                 در حال تعادل   ρ2                 با چگالي نامعلوم               نشدني با جيوه 

�N�3�D100     باشد، چگـالي مـايع                     ρ2      ؟                   متـر مكعـب اسـت                             چنـد گـرم بـر سـانتي  ) �J
��

�F�P
ρ = 313 6½¼Ã]،   

� 3 � � � N� 3� D= 96 4pI¬  ·qh¶   �1  و
�J

�N�J
= 10(    

1( ��1 8   
2 (��1 2   
3(�� ��0 8   
4( 1   

آن، به مقدار كافي از مايعي به  متصل به شكل �8بوده و در لولة  �N�3�D94فشار مطلق گاز درون مخزن يك مانومتر،  -  95

�N�Jچگالي 

�P3800  درصد تغيير كند و  5ريخته شده است. اگر با باز كردن شير تبادل مخزن، فشار مطلق گاز درون آن

�N�Jزمان مايع قبلي را با مايعي به چگالي  هم

�P3650 نيم، اختالف ارتفـاع مـايع در دو شـاخة مـانومتر چنـد      جايگزين ك

10و �3�D510كند؟ (فشار هواي پيرامون مانومتر  متر و چگونه تغيير مي سانتي �1
�J

�N�J
   است.) =

  يابد. ، كاهش مي75/58) 2    يابد.  ، افزايش مي55) 1
  يابد.  مي، كاهش 55) 4  يابد.  ، افزايش مي75/58) 3

    آن          سمت راست     شاخة                 برابر شعاع مقطع    2   آن        سمت چپ      شاخة           شعاع مقطع    كه     زير     شكل   �8     لولة درون  -  96
         اي گـاز                     . فشـار پيمانـه                                     ريخته شده و مجموعه در حال تعادل است                           حجم مساوي از آب و گليسيرين    ،   است

�J (  ؟                               درون مخزن چنـد پاسـكال اسـت   
��

�F�P
ρ = 31 2¸ÄoÃvÃ±¬ ،  �J

�F�P
ρ = 31JA،   �1

�J
�N�J

=          از حجـم    و   10

   .)        نظر كنيد                         مايع قسمت افقي لوله صرف

1( �� × 51 114 10   

2 (�� × 41 14 10   

3(�� �� × 51 174 10   

4( �� × 41 74 10   
                     را كه به طور كامل در                                     جهت نيروهاي وارد بر يك جسم مكعب شكل                اتيك اندازه و           ، نمودار شم        كدام شكل -  97

   ؟    دهد         نشان مي   ي    درست    به                        به حال تعادل قراردارد،     مايع    يك      داخل 

1(   2 (  

3(��  4(   

محل انجام محاسبات ��
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98  -���,�€�Ë�• �¶�°�‹ �•�{             �º�ˆ�m �Á�{        �€�9�a�Â�e �9     �$   �Á  �%   �ž�Ë�Z�» �®�Ë �½�Á�•�{             �\�Ì�e�€�e �Ä�]          �Ä�—�Â�£ �Á �•�Á�Z�À�‹                �Ä�/�À�Ë�‚�³ �¹�Y�|�¯ �•�{ .�|�À�f�ˆ�Å �•�Á                          

 �½�Z�Ì�» �È�ˆ�Ë�Z�¬�»             �É�•�Á�Z�À�‹ �É�Á�€�Ì�¿             �E���) �� �,   �½�•�Á    ���:��     �¹�Z�/�ˆ�m�Y �Ê�·�Z�/�´�q �½�Z�Ì�» �È�ˆ�Ë�Z�¬�» �‚�Ì�¿ �Á                                  �$�, �%    �ž�Ë�Z�/�» �Á           �Ä�/�]     

�d�‡�Y �Ã�|�‹ �¹�Z�n�¿�Y �Ê�f�‡�•�{                    �.  ) �  �Ê�·�Z�´�q       �ž�Ë�Z�»      �Ê�» �½�Z�Œ�¿ �Y�•            (.�|�Å�{     ��

1( � % � $ � E� $ � $ � E� % � %�� �) � : � � � ) � :� = � > � = =  

2 (� % � $ � E� $ � $ � E� % � %�� �) � : � � � ) � :� = � > � < =  

3(�� � $ � % � E� $ � $ � E� % � %�� �) � : � � � ) � :� = � = � = =  

4( � % � $ � E� $ � $ � E� % � %�� �) � : � � � ) � :� > � > � > >  

99  -���¥�€�› �®�Ë �½�Á�•�{ �[�M �t�˜�‡ �É�Á�• �[�Â�q �Ä�°�e �®�Ë                                 �,   �Ê�» �Y�• �¥�€�› �•�{ .�d�‡�Y �•�Á�Z�À�‹                          �¥�€�› �½�Á�•�{ �É�Y�Â�Å �•�Z�Œ�§ �Á �º�Ë�|�À�]                           

�• �Y�•    �Ê�» �{�Z�Ë        �Ê�» �É�€�Ì�Ì�¤�e �Ä�q �[�M �•�{ �[�Â�q �Ä� �˜�« �¾�f�§�• �Á�€�§ �•�Y�|�¬�» .�º�Ì�À�¯                                                  �|�À�¯    �.  ��

1( �Ê�» �€�f�Œ�Ì�] .�{�Â�‹  

2 (�Ê�» �€�f�¼�¯ .�{�Â�‹  

3(���Ä�f�ˆ�] �[�Â�q �Ê�·�Z�´�q �Ä�]�, .�{�Â�‹ �€�f�¼�¯ �Z�Ë �€�f�Œ�Ì�] �d�‡�Y �¾�°�¼�»  

4( �Ê�¼�¿ �É�€�Ì�Ì�¤�e .�|�À�¯  

100    -�� �º�ˆ�m �Á�{        �Á �€�9�a�Â�e    �9   �º�Å     �¹�€�m    �$   �Á  �%   �¥�€�› �Á�{ �½�Á�•�{            �½�M �•�{ �Ä�¯ �½�Z�ˆ�°�Ë                 �Á�{ �•�Y �Ê�¿�Z�/�ˆ�°�Ë �º�n�u �Z�Å                          �Ä�/�f�z�Ë�• �ž�Ë�Z�/�»               

�Ã�|�‹   �,   �Ä�—�Â�£       �€�³�Y .�|�À�f�ˆ�Å �•�Á              �Ê�·�Z�´�q        �º�ˆ�m    �$  �•�Y    �º�ˆ�m �Ê�·�Z�´�q           �%  �Š�Ì�]     �,�|�‹�Z�] �€�e           �Ê�f�‡�•�{ �È�ˆ�Ë�Z�¬�» �Ä�À�Ë�‚�³ �¹�Y�|�¯                        

 �¹�Z�ˆ�m�Y �€�] �{�•�Y�Á �É�•�Á�Z�À�‹ �É�Z�Å�Á�€�Ì�¿ �•�Y                                �$   �Á  �%  �¥�€�› �¶�y�Y�{ �ž�Ë�Z�» �•�Z�¨�e�•�Y �Á                        �Z�Å    �Ê�» �½�Z�Œ�¿ �Y�•            �|�Å�{    �.  ��

1( �% �$ �E�$ �E�%� K � K � � � ) � )> >   

2 (�$ �% �E�% �E�$� K � K � � � ) � )> >  

3(�� �% �$ �E�$ �E�%� K � K � � � ) � )> =  

4( �$ �% �E�$ �E�%� K � K � � � ) � )> =  

101    -���a �•�Y �Ê�°�Ë�Ã�ƒ�Á�€  �Ä�] �½�Y�€�Ë�Y �d�¨�¿ �Ê�¸�» �d�¯�€�‹ �•�{ �µ�Z�ˆ�»�Y �Ä�¯ �É�|�Ë�|�m �É�Z�Å�Ã�€�Æ�] �•�Y�{�€�]�|�Ì�‡�• �É�,�Ã     �Ä�/�] �Ä�/�·�Â�· �–�/�y �®�Ë

�µ�Â�— �N�P1000 �Ê�» �®�‡�Z�m �Ä�] �Ã�•�Â�³ �•�Y �½�M �È�¨�Ì�›�Á �Ä�¯ �|�‹�Z�]�,       �€�/�Å �•�{ �¹�Z�/�y �d�/�¨�¿ �Ä�°�/�Œ�] �½�Â�/�Ì�¸�Ì�» �®�Ë �µ�Z�¬�f�¿�Y

�Ä�¿�Z�^�‹  �€�˜�« �€�³�Y .�d�‡�Y �•�Á�• �ž�˜�¬�» �Ä�·�Â�· �–�y �¾�Ë�Y42 �À�Ë�Y�p �|�‹�Z�]�, �d�‡�Y �Ä�Ì�¿�Z�i �€�] �€�f�» �|�À�q �Ä�·�Â�· �¶�y�Y�{ �d�¨�¿ �É�|�À�e �.  

) ��� = 3 14 �,  �L�Q�F�K �� �F�P=1 2 5�,    �€�Å   �Ä�°�Œ�]       �Y�•   �/160   �Ä�/�Ë�Ó �c�•�Â�• �Ä�] �Á �Z�Ë�Z�a �Y�• �d�¨�¿ �½�Z�Ë�€�m �Á                                      �É�Y     �€�/�œ�¿ �•�{         

.�|�Ë�€�Ì�´�]       ( ��

1( ��21 4   2 (��13 4   3(�� ��2 14   4( ��1 34   

102    -���Ä�·�Â�· �•�Y         �Y  �ž�˜�¬�» �t�˜�‡ �Ä�] �É              �$�,    �É�|�À�e �Z�] �[�M           �Y  �Ê�» �k�•�Z�y         �½�Z�»�• �d�‹�~�³ �Z�] �€�³�Y .�{�Â�‹                     �,    �c�Z�]�Â�‡�•       
1
6

  �€�˜�«      �ž�˜�¬�»     

�|�•�•�{ �|�À�q �[�M �k�Á�€�y �É�|�À�e �,�|�À�À�¯ �{�Á�|�ˆ�» �Y�• �Ä�·�Â�·                                           �Ä�¿�Â�´�q �Á         �Ê�» �€�Ì�Ì�¤�e          �|�À�¯    �.     �Ä�/�] �Á �Z�/�Ë�Z�a �[�M �½�Z�/�Ë�€�m)                             �c�•�Â�/�•       

�Ä�Ë�Ó     �‡�Y �É�Y     (.�d   ��

1( 20 �Ê�» �Š�Ë�Y�‚�§�Y �|�•�•�{ .�|�]�Z�Ë  2 (20 �Ê�» �Š�Å�Z�¯ �|�•�•�{ .�|�]�Z�Ë  

3(��44 �Ê�» �Š�Ë�Y�‚�§�Y �|�•�•�{ .�|�]�Z�Ë  4( 44 �Ê�» �Š�Å�Z�¯ �|�•�•�{ .�|�]�Z�Ë  

�c�Z�^�‡�Z�v�» �¹�Z�n�¿�Y �¶�v�» ��

�#�N�R�Q�N�X�U�E�D�Q�N�V
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B

A

d= cm10D= cm20

m120

..A

    روي       بـر                  به صـورت زيـر        دارد،    اي        و اليه      پايا                          در داخل لولة آبي كه جريان                 نامحلول در آب،      كوچك     ذرة   يك  -    103

   در      ذره                        اگر مدت زمان حركت ايـن     .   شود    مي    جا                               ورودي لوله تا خروجي لوله جابه  ة        از دهان              مسيري مستقيم

�P      ورودي          در دهانة           و تندي آب   �V24         طول لوله 
��

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

1( 30  

2 (90  

3(��40  

4( 80  

   ؟                 هاي زير درست است                   چه تعداد از گزاره -    104

  يابد. كاهش سطح مقطع عبور جريان شاره، فشار آن افزايش مي با ،شارهالف) در مسير حركت 

  كند. دميد، كاغذ به طرف باال حركت مي ر سطح پايين آن ميگيريد و ب دهانتان مي يب) وقتي يك ورق كاغذ را جلو

  شوند كه تندي هوا در باالي بال بيشتر از زير آن است. هاي هواپيما طوري طراحي مي پ) بال

ضرب سطح  حاصلبا آهنگ شارش حجمي شاره داخل يك لوله برابر  اي، ي با جريان پايا و حركت اليههاي در شارهت) 

  مقطع لوله در تندي شاره است.

1( 1  2 (2  3(��3  4( 4  

       اسـت.    %�  و   $�                                        زير زمين حفر كـرده كـه داراي دو ورودي      اي                    يك موش صحرايي النهمطابق شكل زير،  -    105

�»�»�                                    مسير جريان هـوا در داخـل النـه از       ،                 شروع به وزيدن كند  $�      دهانة      روي    بر         وقتي باد  � � �»�»�     بـه    � � � �  

�»�»�                           كه اين موضوع با استفاده از           خواهدبود � �                 قابل توجيه است.  �

  يـ معادلة پيوستگ %�ـ  $� )1

  معادلة پيوستگيـ  $�ـ  %�) 2

  ـ اصل برنولي %�ـ ��$� )3

  ـ اصل برنولي $�ـ  %� )4

                                دهد، كدام گزينه مقايسة درستي از                              جهت حركت چند جسم را نشان مي                              با توجه به شكل زير كه تندي و -    106

   ؟    دهد    مي       انجام   ها                 انرژي جنبشي آن

m2
m

m2
22

CBA

v

v

v

  
1( � $ � % � &� . � . � .= >   2 (� % � $ � &� . � . � .> >  

3(�� � $ � & � %� . � . � .> >    4( � % � & � $� . � . � .> >  

محل انجام محاسبات ��
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100

k
g

50

300

F=     N

M

300

80F=     N

             چنـد درصـد      ،                      نسبت بـه حالـت قبـل                       ابد، انرژي جنبشي آن            درصد كاهش ي    20                   اگر تندي حركت جسمي  -    107

   ؟     يابد         كاهش مي

1( 36  2 (20.  3(��64  4( 80   

�P               متحركي با تندي  -    108
�V

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

9               انرژي جنبشي آن 
   ؟              بشي اوليه شود        انرژي جن      برابر   16

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

(�              تحت اثر نيروي   �0            جسمي به جرم    ،             مطابق شكل زير -    109
   با تندي ثابت             �P

�V
     جـا                       روي سطح افقي جابـه   2

(�          كار نيروي    .   شود    مي
   در مدت زمان            �V30   ؟        ژول است    كيلو    چند   

1( ��2 4   

2 (��2 4 3   

3(��240   

4( 240 3   

�      ثابت       نيروي   ،  رد                      روي سطح شيبدار قرار دا    كه  �N�J50       به جرم         بر جسمي    ،             مطابق شكل زير -    110 ) � 1=      وارد   100

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

            يبدار چنـد           روي سطح ش     جايي       جابه  �P8                             ار كل نيروهاي وارد بر جسم طي  ك   ،    باشد  �140       بر جسم     سطح 

�1  ؟        ژول است
���J ��

�N�J
= 10   

1( 480   

2 (880   

3(��−1120   

4( −480   

  

محل انجام محاسبات ��

��1 فيزيكسطحيسهكتاب330تا1هايسؤالهاي آزمون بعد: برنامة تمرين��

@konkurbanks
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111    -�� �Ä�À�Ë�‚�³ �¹�Y�|�¯           �Z�¿  �d�‡�•�{      �d�‡�Y    �.    

1 �Ã�Á�€�³ �€�•�À�Ÿ �¾�Ì�»�Á�{ �Ž�·�Z�y �|�Ì�ˆ�¯�Y (13 �Ã�•�Á�{ �µ�Á�|�m �Ì�ˆ�¯�Â�] �,�É�Y�d  �µ�Â�»�€�§ �Z�]�$�O �22 3  .�{�•�Y�{ �¹�Z�¿  

2 �½�M �•�{ �Ä�¯ �d�‡�Y �|�Ì�‡�Y �®�Ë�•�Â�¨�·�Â�‡ �È�Ì�Æ�e �|�À�Ë�Y�€�§ �•�Y �Ê�Œ�z�] �{�€�³�Â�³ �¾�f�y�Â�‡ �Š�À�¯�Y�Á ( �•�Z�³ �½�„�Ì�ˆ�¯�Y �•�Z�³ �Z�] �{�€�³�Â�³ �Š�À�¯�Y�Á �•�Y�6�22 �Ê�» �¶�•�Z�u  .�{�Â�‹  

3 (�Ê�Æ�m�Â�e �¶�]�Z�« �Š�z�]  �•�Y�Š�À�¯�Y�Á �Ê�» �w�• �Z�» �½�Â�»�Y�€�Ì�a �Ä�¿�Y�•�Á�• �Ä�¯ �Ê�Ë�Z�Ì�¼�Ì�‹ �É�Z�Å .�d�‡�Y �½�„�Ì�ˆ�¯�Y �•�Z�³ �{�Â�m�Á �¶�Ì�·�{ �Ä�] �|�Å�{  

4 (�Ê�» �Š�À�¯�Y�Á �d�Ÿ�€�‡ �Ä�] �½�„�Ì�ˆ�¯�Y �Z�] �Ã�{�Z�» �®�Ë �½�M �•�{ �Ä�¯ �d�‡�Y �Ê�Ë�Z�Ì�¼�Ì�‹ �Ê�Œ�À�¯�Y�Á �¾�f�y�Â�‡ �Ê�Œ�z�] �Á �|�Å�{ �Ê�» �{�Y�•�M �•�Â�¿ �Á �Z�»�€�³ �c�•�Â�• �Ä�] �½�M �Ê�Ë�Z�Ì�¼�Ì�‹ �É�ƒ�€�¿�Y �•�Y  .�{�Â�‹  

112    -���À�Ë�‚�³ �¹�Y�|�¯         �,�Ä     �¶�Ì�¼�°�e �Ê�f�‡�•�{ �Ä�] �Y�• �Ã�|�‹ �Ã�{�Y�{ �È�¸�¼�m �Ã�•�Y�Â�¼�Å                                       �Ê�¼�¿     �|�À�¯    �.    

»�«�« �•�Z�¨�e�•�Y �Z�]�,  �È�˜�]�Y�•���«�«.�{�•�Y�{«  

1 (�•�Y�{�•�Z�] �c�Y�•�} �•�Â�”�u �µ�Z�¼�f�u�Y  �•�{�Ã�€�¯�Y�Â�Å �º�Ì�¬�f�ˆ�» �/  2 (�½�„�Ì�ˆ�¯�Y �•�Z�Œ�§ �Ã�€�¯�Y�Â�Å �†�°�Ÿ �/  

3 (�Y�Â�Å �Ê�·�Z�´�q�Ã�€�¯�Y�Â�Å �É �†�°�Ÿ �/  4 (�Y�€�Ì�Ì�¤�e �c�Z�»�{�Ã�€�¯�Y�Â�Å �É �†�°�Ÿ �/��

113    -���Ä�]    �`�q �Ä�] �d�‡�Y�• �•�Y �\�Ì�e�€�e                   �,   �¹�Y�|�¯ �•�Ô�f�y�Y �•�Y                �Z�] �Ê�—�Â�¸�z�» �,�[�M �Z�] �€�Ë�• �{�Y�Â�» �•�Y �®�Ë                                �S�+< 7  �Ê�» �¶�•�Z�u         �{�Â�‹     �Á    �Ã�€�/�Æ�] �Š�Ë�Y�‚�§�Y �É�Y�€�] �½�Y�•�•�Á�Z�Œ�¯                              �•�{ �É�•�Á       

 �É�•�•�Á�Z�Œ�¯        �Ê�» ��Z�y �Ä�] �Y�• �Ã�{�Z�» �¹�Y�|�¯                        �.�|�À�Ë�Y�‚�§�Y          

1 (�É�€�e �{�€�³�Â�³ �|�Ì�ˆ�¯�Y �|�Ì�ˆ�¯�Y �º�Ì�ˆ�¸�¯ �/  2 (�|�Ì�ˆ�¯�Y �º�Ë�‚�Ì�À�» �/ �|�Ì�ˆ�¯�Y �º�Ì�ˆ�¸�¯  

3 ( �†�»���,�,�� �|�Ë�€�¸�¯ �|�Ì�ˆ�¯�Y �º�Ë�|�‡ �/  4 (�É�{ �{�€�³�Â�³ �|�Ì�ˆ�¯�Y �|�Ì�ˆ�¯�Y �º�Ë�|�‡ �/��

114    -���c�•�Z�^�Ÿ �•�Y �{�Y�|� �e �Ä�q                    �€�Ë�• �É�Z�Å        �d�‡�•�{�Z�¿        �d�‡�Y    �.    

 �\�Ì�n�¿ �É�Z�Å�•�Z�³ �¾�Ì�] �•�{ (�¦�·�Y�$�U �º�Ì�¸�Å �Á  �Y�•�‚�m �€�Ì�˜�¬�e �•�Y�L�Ä�] �‚�m�L  �ž�Ë�Z�» �É�Y�Â�Å�Ê�»  �½�Y�Â�e�Ä�]  �d�‡�{�{�•�Á�M.  

 �{�Á�|�u (�[7 �Ê�» �¶�Ì�°�Œ�e �º�Ì�¸�Å �Y�• �Ê� �Ì�^�— �•�Z�³ �•�Â�¸�z�» �•�Y �Ê�»�€�m �|�•�•�{  .�|�Å�{  

�€�f�°�·�Y �c�Z� �˜�« �½�{�€�¯ �®�À�y �,�º�Ì�¸�Å �{�€�]�•�Z�¯ �¾�Ë�€�f�¼�Æ�» (�_�¿�Á�Ã�Z�´�f�‡�{ �•�{ �Ê�°�Ì �|�À�¿�Z�» �É�•�Y�{�€�]�€�Ë�Â�•�e �É�Z�Å �0�5�,  .�d�‡�Y  

.�d�‡�Y �c�Y�‚�¸�§ �‰�€�] �•�{ �½�M �•�Y �Ã�{�Z�¨�f�‡�Y �,�½�Â�³�•�M �•�Z�³ �É�Z�Å�{�€�]�•�Z�¯ �•�Y �Ê�°�Ë (�c  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4��

115    -���|�À�q      �d�‡�•�{ �€�Ë�• �\�·�Z�˜�» �•�Y �{�•�Â�»                       �|�À�f�ˆ�Å      �.    

�Š�Ì�] �Á �•�Z�Œ�§ �¾�Ë�€�f�¼�¯ (�¦�·�Y  �•�Z�z�] �|�•�•�{ �¾�Ë�€�e �•�{�Y�Â�Å.�d�‡�Y �,�€�¨�‡�Â�a�Á�€�e �Ä�Ë�Ó �Ä�] �ª�¸� �f�» �Ã�€�¯  

�½�Y�Á�Y�€�§ (�[ �Ä�] �Ã�€�¯�Y�Â�Å �•�{ �{�Â�m�Â�» �\�Ì�¯�€�e �¾�Ë�€�e �Ê�» �¶�Ì�°�Œ�e �Y�• �Y�Â�Å �|�•�•�{ �®�Ë �{�Á�|�u �¾�Ì�´�¿�Z�Ì�» �•�Â�—  .�|�Å�{  

 (�_�½�Y�Á�Y�€�§  �¾�Ë�€�e�•�Z�³ �Ã�•�} �½�Y�•�Y�|�¿�Z�m �–�‡�Â�e �Ã�€�¯�Y�Â�Å �³ �¥�€�•�» �É�Y�€�] �Ê�À�Ì�]�Ê�» �d�Ì�^�j�e ��Z�y �•�{ �½�Z�Å�Z�Ì  .�{�Â�‹  

 �Ä�] �€�¨�‡�Â�a�Á�€�e �È�Ë�Ó �É�Z�Æ�f�¿�Y �•�{ �Z�»�{ (�c �{�Á�|�u218 �Ê�» �¾�Ë�Â�¸�¯  .�|�‡�•  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4��

�¥�|�Å�µ�Y�R�‡ �È�q�€�f�§�{ �•�{ �…�•�{ �€�Å �•�Á�€�‹ �•�Y �¶�^�« �É�•�Y�~�³
�x�‡�Z�a �•�Á�€�‹ �•�Y �¶�^�«  �Z�¨�˜�·                 �0     �µ�Y�R�‡ �Ä�] �Ê�Ë�Â�³  �É�Z�Å�Ê�¼�Ì�‹ )1(�¥�|�Å �,  �•�Y �|�À�q �É�•�Y�~�³10 :�|�Ì�ˆ�Ë�Â�À�] �Y�• �{�Â�y  

 �€�Å �•�Y10 �Ê�» �µ�Y�R�‡ �|�À�q �Ä�] �µ�Y�R�‡ �.�|�Ì�Å�|�] �t�Ì�v�• �x�‡�Z�a �|�Ì�¿�Y�Â�e  
�Y �|�À�q �¶�^�« �½�Â�»�•�M �•�{ �Z�¼�‹ �{�€�°�¸�¼�Ÿ �•10 �.�d�‡�Y �Ã�{�Â�]  

�¥�|�Å  �É�•�Y�~�³�.�d�ˆ�Ì�q �•�Á�€�»�Y �½�Â�»�•�M �É�Y�€�] �Z�¼�‹  
 �•�Y �|�À�q10�¶�^�« �½�Â�»�•�M���¥�|�Å�•�Y �|�À�q �É�•�Y�~�³10�•�Á�€�»�Y �½�Â�»�•�M �É�Y�€�]��

��

�Ê�¼�Ì�‹ )1  (  20 �Ä�¬�Ì�«�{  

 / �Ê�f�ˆ�Å �É�Z�^�¨�·�Y �Ã�Z�³�{�Y�• �½�Z�Æ�Ì�¯ 

�{�• �Ê�³�|�¿�• �•�{ �Z�Å�•�Z�³ �É�Z�a  

 �¶�•�§1  �Š�Ë�Y�•�M �É�Y�|�f�]�Y �•�Y

�º�e�Y �Ê�¿�Á�€�f�°�·�Y   �Á �¶�•�§ �½�Z�Ë�Z�a �Z�e

 �¶�•�§2  �•�Z�f�§�• �½�Z�Ë�Z�a �Z�e

�É�‚�¸�§�Z�¿ �Á �É�‚�¸�§ �É�Z�Å�|�Ì�ˆ�¯�Y  

�v�¨�•�Ä  �É�Z�Å30  �Z�e60   

�#�N�R�Q�N�X�U�E�D�Q�N�V
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116    -���Ê�³�„�Ë�Á         �d�‡�Y �Ã�|�‹ �Ä�f�‹�Â�¿ �d�‡�•�{ �½�M �¶�]�Z�¬�» �•�{ �•�Z�³ �¹�Y�|�¯                                        �.    

1 (�½�Y�Á�Y�€�§ :�½�Â�X�¿ �€�¨�‡�Â�a�Á�€�e �Ä�Ë�Ó �•�{ �\�Ì�n�¿ �•�Z�³ �¾�Ë�€�e .�d�‡�Y  

2 (�˜�Ì�v�» �½�Y�Â�À�Ÿ �Ä�] :�º�Ì�¸�Å�Ê �Ê�] �§ �‰�€�] �Á �É�•�Z�°�‹�Â�m �•�{ �€�i�Y�Ä�] �Z�Å�‚�¸ �Ê�» �•�Z�¯ .�{�Á�•  

3 ( �½�{�€�¯ �®�À�y �É�Y�€�] :�½�ƒ�Á�€�f�Ì�¿ �•�{ �Ê�°�Ì�¿�Á�€�f�°�·�Y �c�Z� �˜�«�Ã�Z�´�f�‡�{ �Ê�» �Ã�{�Z�¨�f�‡�Y �É�•�Y�{�€�]�€�Ë�Â�•�e �É�Z�Å .�{�Â�‹  

4 (�½�Â�³�•�M :�½�Y�Á�Y�€�§ �`�»�Ó �d�y�Z�‡ �•�{ �Ä�¯ �Ã�€�¯�Y�Â�Å �\�Ì�n�¿ �•�Z�³ �¾�Ë�€�e �Ä�f�‹�• �É�Z�Å �{�•�Y�{ �{�€�]�•�Z�¯ �É�Y .��

117    -�� �•�Y �{�•�Â�» �|�À�q            �c�•�Z�^�Ÿ       �É�Z�Å     �d�‡�Y �d�‡�•�{ �€�Ë�•             �.    

�È�Ì�Æ�e (�¦�·�Y �•�Z�³ �{ �Ž�·�Z�y �|�•�•�{�|�• �½�„�Ì�ˆ�¯�Y�Ä�]�L�‚�m �€�Ì�˜�¬�e �|�À�Ë�Y�€�§ �•  �L�‚�m�•�Y�Â�‹�{ �ž�Ë�Z�» �É�Y�Â�Å .�d�‡�Y  

 �\�Ì�n�¿ �É�Z�Å�•�Z�³ �È�¼�Å (�[ �p�Ì�Å �•�{�Œ�À�¯�Y�Á�Ê �Ê�¼�¿ �d�¯�€�‹ �|�À�À�¯.  

 �É�Z�»�{ �•�{ (�_�.80 �Y �ž�Ë�Z�» �¶�°�‹ �Ä�] �ž�Ë�Z�» �É�Y�Â�Å �Ç�|�¿�•�Z�‡ �É�Y�‚�m�|�À�f�ˆ�Å.  

 (�c�‡�\�Ì�n�¿ �•�Z�³ �¾�Ì�»�Â �•�{ �½�Y�Á�Y�€�§  �•�Y �É�€�•�À�Ÿ �,�Ã�€�¯�Y�Â�Å�È�f�‡�{ �S �Á�|�m�Ã�•�Á�{ �µ �¾�·�Z�] �½�{�€�¯ �€�a �•�{ �Ä�¯ �d�‡�Y �É�Y .�{�•�Y�{ �{�€�]�•�Z�¯ �Ê�v�Ë�€�¨�e �Á �Ê�‡�Z�À�‹�Y�Â�Å �É�Z�Å  

 �•�Y (�g�‚�m �€�Ì�˜�¬�e �|�À�Ë�Y�€�§ �•�{ �Ä�¯ �É�•�Z�³ �¾�Ì�»�Á�{�L�Ä�] �‚�m�L �Ê�» �Y�|�m �ž�Ë�Z�» �É�Y�Â�Å �,�{�Â�‹ �b�¯ �•�{�ˆ�Ê�» �Ã�{�Z�¨�f�‡�Y �Ê�•�Y�Â�£ �µ�Â  .�{�Â�‹  

1 (�€�¨�•  2 (1  3 (2  4 (3��

118    -���c�•�Z�^�Ÿ �•�Y �{�Y�|� �e �Ä�q                    �€�Ë�• �É�Z�Å        �d�‡�•�{�Z�¿        �|�À�f�ˆ�Å      �.    

 (�¦�·�Y�½�Á�€�f�°�·�Y �d�¨�m �d�^�ˆ�¿ �É�Z�Å �½�Á�€�f�°�·�Y �d�¨�m �Ä�] �É�|�¿�Â�Ì�a �É�Z�Å  �•�{ �É�|�¿�Â�Ì�a�Z�¿�&�2 �•�Y �€�f�Œ�Ì�] �d�^�ˆ�¿ �¾�Ì�¼�Å �•�{ �&�22 .�d�‡�Y  

�» �¾�]�€�¯ (�[�Ê�] �,�Ê�¼�‡ �É�•�Z�³ �½�Â�³�•�M �|�À�¿�Z�¼�Å �|�Ì�ˆ�¯�Â�¿�Â �Ê�] �Á �²�¿�• .�d�‡�Y �Â�]  

�¾�]�€�¯ �Ê�·�Z�´�q �½�{�Â�] �€�f�Œ�Ì�] �d�¸�Ÿ �Ä�] (�_ �|�Ì�ˆ�¯�Â�¿�Â�» �]�Y�Â�y �©�Z�e�Y �¦�¯ �•�{ �Ä�¯ �É�{�Y�€�§�Y �,�Y�Â�Å �•�Y�Ã�|�Ì .�|�À�f�ˆ�Å �Ê�´�f�§�€�³�•�Z�³ �€�˜�y �‘�€� �» �•�{ �€�f�Œ�Ì�] �|�¿�Y  

�¾�]�€�¯ (�c  �¾�Ì�]�Â�¸�³�Â�¼�Å �½�{�€�] �¾�Ì�] �•�Y �Z�] �|�Ì�ˆ�¯�Â�¿�Â�» �d�§�Z�] �Ä�] �½�„�Ì�ˆ�¯�Y �½�|�Ì�‡�• �•�Y �Z�Å �Ê�» �É�€�Ì�³�Â�¸�m �½�|�] �É�Z�Å .�|�À�¯  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4��

119    -�� �€�Ë�• �\�·�Z�˜�» �•�Y �{�•�Â�» �|�À�q                      �d�‡�•�{�Z�¿        �|�¿�Y    �.    

 �É�•�Y�|�Ë�Z�a �Á �É�ƒ�€�¿�Y �t�˜�‡ �,�{�Â�y �•�Y�|�Ë�Z�a �½�Â�Ë �Ä�] �º�e�Y �®�Ë �½�|�‹ �¶�Ë�|�^�e �Z�] (�¦�·�Y�Á�{ �€�Å �Ê�» �Š�Å�Z�¯ .�|�]�Z�Ë  

 �¶�Ë�|�^�e �•�{ (�[�{�Â�y �•�Y�|�Ë�Z�a �½�Â�Ì�e�Z�¯ �Ä�] �c�Y�‚�¸�§ �È�¼�Å �Ä�Ë�Ó �{�Y�|� �e �É�Z�Å �Ê�¿�Á�€�f�°�·�Y �½�M �Ê�» �€�Ì�Ì�¤�e �Z�Å .�|�À�¯  

�²�¿�• �d�Ì�•�Z�y �Z�] �²�¿�• �{�•�• �É�•�Z�³ �,�€�¸�¯ �•�Z�³ (�_ �µ�Â�°�·�Â�» �•�Y �½�Â�³�•�M �|�À�¿�Z�¼�Å �Ä�¯ �d�‡�Y �Ê�Ë�Y�{�•�|�À�³ �Á �É�€�]  .�d�‡�Y �Ã�|�‹ �¶�Ì�°�Œ�e �Ê�¼�e�Y �®�e �É�Z�Å  

�\�Ì�¯�€�e �•�{ (�c  �Ê�¿�Â�Ë �É�Z�Å�/�L�&�O  �Á�6�F �22 3 �½�Â�Ë �È�¼�Å �d�Œ�Å �Š�Ë�Y�•�M �Ä�] �Z�Å �|�Ì�‡�• �\�Ì�n�¿ �•�Z�³ �Ê�Ë�Z�e�Ã �Y .�|�¿  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4��

120    -���Ä�À�Ë�‚�³ �¹�Z�¼�e             �Ä�f�‡�{ �€�•�Z�À�Ÿ �Ç�•�Z�]�•�{ �€�Ë�• �É�Z�Å                          �S   �Á  �G   �t�Ì�v�•     �|�À�f�ˆ�Å     �-   �Ä�]    �‚�m    �«���«��    

1(  �Á�{ �¾�Ë�Y �€�•�Z�À�Ÿ �{�Y�|� �e �•�Â�¼�n�» �,�Ê�]�Á�Z�À�e �µ�Á�|�m �¹�•�Z�Æ�q �Ç�•�Á�{ �•�{ �Ä�f�‡�{11 �½�Á�€�f�°�·�Y �{�Y�|� �e �•�Y �€�f�Œ�Ì�] �|�u�Y�Á  �Ê�¼�e�Y �{�|�Ÿ �Z�] �É�€�•�À�Ÿ �d�Ì�§�€�› �É�Z�Å24 .�d�‡�Y  

2 ( �Ä�f�‡�{ �€�•�Z�À�Ÿ �Ä�Ë�Ó�€�Ë�• �¾�Ë�€�y�M �½�Á�€�f�°�·�Y �{�Y�|� �e �€�j�¯�Y�|�u �d�^�ˆ�¿�G  �Ä�f�‡�{ �Ä�]�S  �€�]�Y�€�]
1
3

 .�d�‡�Y  

3 (.�d�‡�Y �c�Á�Z�¨�f�» �Ê�Ÿ�€�§ �Ê�»�Â�f�¿�Y�Â�¯ �{�|�Ÿ �Z�] �Ä�Ë�Ó�€�Ë�• �Á�{ �¶�»�Z�‹ �d�Ì�§�€�› �Ä�Ë�Ó �,�Ä�f�‡�{ �Á�{ �€�Å �•�{  

4 �È�f�‡�{ �€�•�Z�À�Ÿ �•�{ (�S  �Á�G �Ã�•�Á�{ �µ�Á�|�m �Ç�•�Á�{ �€�Å �•�{ �Ä�] �,�É�Y �Ä�Ë�Ó�€�Ë�• �\�Ì�e�€�e  �Ê�¸�•�Y �Ê�»�Â�f�¿�Y�Â�¯ �{�|�Ÿ�Z�] �É�Y�Q  �Á���Q ��Š1  .�d�‡�Y �½�|�‹ �€�a �µ�Z�u �•�{��

�#�N�R�Q�N�X�U�E�D�Q�N�V



 22: ةصفح اختصاصي پاية دهم تجربي  دي 24آزمون  - )4(پروژة 

    ؟      هستند         زير درست       موارد         كدام -    121
Cl) يهاي دو اتم بري و گندزدايي دارد از مولكول گاز كلر، كه خاصيت رنگالف)    تشكيل شده است. 2(

  . دانيم ميها  پذيري اتم دستيابي به آرايش گاز نجيب را مبناي ميزان واكنشب) 

  باشد. ها در آن برابر مي ها با تعداد آنيون هر تركيب يوني از لحاظ بار الكتريكي خنثي است، زيرا تعداد كاتيون) پ

تبديل پايدار هايي  دست آوردن الكترون به آنيون با به 14در شرايط مناسب همانند عنصرهاي گروه جدول تناوبي  16 و 15اتم عنصرهاي گروه ت) 

  شوند.  مي

  ) (پ) و (ت)4  ) (الف) و (پ)3  ) (ب) و (ت)2  (ب) ) (الف) و1

     كند؟                      را به درستي تكميل مي  »   ……        ختم شود   d103                                   در صورتي كه آرايش الكتروني يوني به  «                             چه تعداد از موارد زير، عبارت  -    122

  باشد.  pتواند عنصري از دستة  الف) نمي

  اتمي آن داراي يك الكترون باشد.ترين الية حالت  بيرونيدر تواند  ميب) 

  واحد اختالف داشته باشد. 9الكترون در الية سوم است  9عنصري كه داراي عدد اتمي آن با عدد اتمي تواند  ميپ) 

  گروه باشد.  دوره يا هم تواند با عنصر تكنسيم هم ميت) 

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

                       پيوند دوگانه هستند.    ……              پيوند يگانه و     ……      داراي     ها         فراورده    سنگ                        در واكنش سوختن زغال -    123
1 (−2 3   2 (−3 3   3 (−3 2   4 (−2 2  

   ؟    نيست                                  كدام گزينه دربارة اين عنصرها درست      است.   D  و   A ،  B ،  C                                ترتيب مربوط به سوختن عناصر فرضي                               هاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) به     شكل -    124

  
  زيراليه است. الكترون در آخرين 2: در گروه هشتم جدول تناوبي قرار دارد و داراي Aعنصر ) 1

1دهد كه نسبت تعداد آنيون به كاتيون آن برابر  : با فسفر تركيب يوني تشكيل ميBعنصر ) 2
  است. 3

  پيوندي است.  الكترون جفت 6تواند تركيب مولكولي با اكسيژن تشكيل دهد كه حداكثر داراي  : ميCعنصر ) 3

 : فلز اصلي واقع در دورة سوم جدول تناوبي است. Dعنصر ) 4

    ؟    اند        نادرست                      چند مورد از مطالب زير  -    125

lالكترون در زيرالية  7تواند داراي  مي +A ، يونخود باشدالكترون در الية سوم و يك الكترون در الية آخر  13 داراي A عنصراگر الف)  =   باشد. 0

  است. 3برابر  فلوئوريدب) نسبت شمار آنيون به كاتيون در تركيب آلومينيم 

1/مبادله شده در هنگام تشكيل  هاي پ) شمار الكترون Caمول  7 P3 /برابر  2 × 2360 4   است. 10

)با اولين عنصر ساختگي بشر و دوره  هم آهن عنصربا  Xاگر عنصر ت)  Tc)43 در تركيب آن آرايش الكتروني كاتيون گروه باشد،  همXF3 ،صورت به 

[ Ar] d4
18   است. 3

1 (1  2 (4  3 (3  4 (2 
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 23: ةصفح اختصاصي پاية دهم تجربي  دي 24آزمون  - )4(پروژة 

    ؟       نيستند                                                  هاي زير نام تركيب و فرمول شيميايي با يكديگر منطبق              يك از گزينه         در كدام -    126

Cu :اكسيد (I)، مس FeI3يديد:  (III)آهن ) 1 O2    

Kپتاسيم سولفيد: ) 2 S2، اكسيد دي نيتروژن تري: N O2 3  

       CrCl3كلريد:  (III)، كروم CuOاكسيد:  (II)مس ) 3

 SO3اكسيد:  ، گوگرد ديPCl3كلريد:  يتر رفسف) 4

    ؟      هستند             هاي زير درست                   چند مورد از جمله -    127

  است. 24پر مشاهده شود، عدد اتمي آن  ، شش زيرالية پر و يك زيرالية نيمMالف) هرگاه در آرايش الكتروني اتم 

  شود. اي، پنج اتم داراي يك زيرالية تك الكتروني مشاهده مي ارمين رديف جدول دورهب) در چه

  هاي الية آخر مربوط به عنصر مس است.  هاي الية ظرفيت به الكترون دورة چهارم بيشترين نسبت شمار الكترون dپ) در ميان عناصر دسته 

                                                    ً        دورة چهارم جدول تناوبي، داراي سه الية الكتروني كامال  پر است. dمانند آخرين فلز دستة  X29ت) اتم 

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

X          ها در يون               ها با نوترون                     تفاوت تعداد الكترون -    128 +55     ؟    است        نادرست        هاي زير                    چه تعداد از عبارت      است.   8      برابر   3

lهاي با  نسبت تعداد الكترون Xالف) در اتم  = lهاي با  به تعداد الكترون 0 = 1/برابر  2   است. 6

Xب) آخرين الكترون در آرايش الكتروني يون  lاراي اعداد كوانتومي د 3+ = nو  0 =   .است 4

  است. Mo42گروه با  و هم K19دوره با عنصر  هم Xپ) عنصر 

  است. 25برابر  Xترين زيراليه اتم  موجود در بيروني هاي ت) مجموع اعداد كوانتومي اصلي و فرعي الكترون

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

    ؟    است        نادرست                دهند، كدام مطلب              را نمايش مي      شهري                                       هاي زير كه واكنش سوختن كامل و ناقص گاز                 با توجه به شكل -    129

   در دسترس كمتر از اكسيژن مورد نياز بوده است. ميزان اكسيژن، Aدر هنگام واكنش ) 1

قابليت انتشار بسيار زيادي در محيط دارد  Aواكنش اكسيد كربن توليد شده در ) 2

  .شود سرعت در همة فضاي اتاق پخش مي بهطوري كه  به

  است. SO3مشابه  Bبرخالف واكنش  Aواكنش ن اكسيد حاصل از كفضاپرمدل ) 3

 برابر است. Aهاي ناپيوندي اكسيد كربن واكنش  با تعداد الكترون Bتعداد پيوندهاي اشتراكي اكسيدكربن واكنش ) 4

A           ختار لوويس      با سا           در تركيبي     اگر -    130 AX

.. .. ..

....                  چند الكترون بـا    X                 در اليه ظرفيت اتم    ،                       تايي پايدار رسيده باشند                 ها به آرايش هشت         همة اتم    ..

l =                          نماد فرضي دو عنصر است.)  X  و   A (  ؟          وجود دارد  1

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