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

مي
عمو

  

  دقيقه 20  3 1 20 (طراحي + آشنا))1فارسي (
  دقيقه 15  5 21 10 )1عربي زبان قرآن (

  دقيقه 10  7 31 10 )1دين و زندگي (
  دقيقه 15  9 41 10 )1(انگليسيزبان

صي
صا

اخت
  

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

  دقيقه 35  16 91 20 )1فيزيك (
  دقيقه 20  20 111 20 )1شيمي (

   
  

 
  طراحان 
  نام طراحان نام درس

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

  احمد منصوري   – كبير مرتضي محسني – بقا محمد رضايي – عليرضا ذوالفقاري – محمد آقاصالح  )1دين و زندگي (
  سعيد كاوياني – نژاد ساسان عزيزي – علي شكوهي – اله استيري رحمت  )1( زبان انگليسي

  علي ارجمند   –وهاب نادري  –ايمان نخستين  - شكيب رجبي –محمد قرقچيان  - رضا سيدنجفي –        ّ   بهرام حل اج  –خان  افشين خاصه –حسين حاجيلو   )1رياضي (
  علي طاهرخاني - زاده  كنعانسينا  –علي وصالي محمود  - اميررضا بواناتي  - زاري محمدرضا گل –علوي  اميررضا رمضاني – فر آرين امامي  )1شناسي ( زيست

  )1فيزيك (
 –عبدالرضـا امينـي نسـب     –بابك اسـالمي  –هاشم زمانيان  - مصطفي كياني  - محمدجعفر مفتاح  - محمد مقدم - گودرزي  محمد - شهرام آموزگار  - غالمرضا اكبري 
    عليرضا ابراهيمي

  –سيدسـحاب اعرابـي    –زاده  بهـزاد تقـي   –علـي مؤيـدي    –همتـا تسـليمي    –اميـر حاتميـان    –عباس مطبـوعي   –فرشته پورسفيان –يد يلمه عبدالرش  )1شيمي (
  سروش عبادي - مهدي مبهوتي  –آروين شجاعي  –متين هوشيار  –كيش  مرتضي خوش –عليمحمدي  موسي خياط

  
 

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

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

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

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

  محمدرضا اصفهاني  بواني انزابي ـ محمدپارسا مساح زهره آقامحمدي ـ بابك اسالمي ـ امير محمودي  كفش حميد زرين )1فيزيك (
  الهه شهبازي  نژاد ـ اميرحسين مرتضوي  فرد ـ ايمان حسين سيدعلي موسوي  علي علمداري  )1شيمي (

 
  

  

  گروه فني و تولید
 محيا اصغري  مدير گروه 

 عليرضا خورشيدي  مسئول دفترچه
 ليال عظيمي آرايي نگاري و صفحه حروف

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

 چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم   حميد محمدي  ناظر چاپ
  مائيد.دانلود ن (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   



    3: ةصفح  دهم عمومي  1400 دي 3آزمون  - ) 3پروژة (

 
 
 
 
  

 

  

  به ترتيب چه معنايي دارند؟» حديث، لئيمي، حقّه، نيكومنظر«هاي  واژه - 1
  دار، زيبارو ) سخن، پست، صندوق2  چهره دار، خوش روايت، فرومايگي، صندوق )1
  ) راوي، فرومايه، جعبه، زيبارو4    چهره ماجرا، پستي، جعبه، خوش )3

 معنا شده است؟ نادرستاي  در كدام گزينه واژه - 2
  ) ريحان: هر گياه سبز و خوشبو ـ كراي: كرايه2  ـ نقض: خوب، بديع، نيكو جبار: از صفات خداوند )1
  ) صديق: بسيار راستگو ـ  درحال: فورا4ً  ) قيم: سرپرست ـ سودايي: عاشق، شيفته، شيدا 3

  شود؟ ديده مي» شادي«و » دشمني«هاي  ترتيب معادل معنايي واژه در كدام ابيات زير به - 3
  مرا زمانه جدا كرد از چنان محبوب   از پي آنك عداوتيست مرا با زمانهالف) 
 تو همه لطفست و نيكويي منسوب به روي   چشم تو همه سحرست و دلبري مقرونه بب) 
 رست نهاد شريف او ز عيوبمطه   ست سرشت كريم او ز فسونا همنزّج) 
 دريده از تعب اعداي دولت تو جيوب   كشيده در طرب احباب دولت تو ذيولد) 
   ب ـ د )4  ب ـ ج )3  الف ـ د )2  ج   الف ـ )1

  اماليي دارد؟ نادرستيكدام بيت  - 4
 خفتنش بر الله برگ و رفتنش بر ارغوان   پوشان بر قمر پوشان بر حرير و مشك درع) 1
2 (پيش روي او بود چون ميغ ماه آسمان   ار سرو جويبارواو بود چون خ پيش قد  
 هيچ كوهي را نشايد خواند با حلمت گران   سبكهيچ بادي را نشايد خواند با طبعت ) 3
  زعفران چون خاك بر او هر دو رخ چون زعفران   بدسگاالن را كند گيتي براي كين تو) 4

 اماليي ندارد؟ نادرستيكدام گزينه  - 5
  مطوطيان هند را گويم سال/  طوطي بازارگانم من مدام//  هند عظيم فرغتپان از ت دل/  من بهاركوچكم در ري مقيم) 1
  با تواضع پادشاه خويش باش/  نا درويش باشقبا بزرگي و //  دوست و درويش  شو صوفي  نا،قبا /  فقر و درويشي در استغنا نكوست) 2
 محو يكتايي شو و مشرك مباش/  دلي سالك مباش راه يك  جز به//  گي بگذار و اقيانوس باش هقطر/  نوس باشأاز جدايي بگذر و م) 3
4 (آموز، ناداني بس است  تربيت/  آساني بس است اين كساالت و تن//  گير كهكشان پرواز تا فراز/  كوچك بازگير ت از آمالهم 

   است؟ درستناكدام بيت  ةشد هاي مشخّص نقش دستوري واژه - 6
  ساغر: مفعول ـ گل: نهاد    گيرد گل از حرارت مي در گالب مي     گيرد ) بتم چو ساغر ياقوت ناب مي1
  چشم: مفعول ـ تو: متمم    گيرد گمان مبر كه مرا بي تو خواب مي   كه بديدم به خواب چشم خوشت) از آن نفس 2
  روي: متمم ـ مه: متمم    گيرد كه مه هالل شد و آفتاب مي   ) مگر ز روي تو يك ذره مي شود پيدا3
  ـ شيخ: متمم فروغ: نهاد  گيرد چه آتشي است كه در شيخ و شاب مي   خوبت كه آب رويم برد ة) فروغ چهر4

  ترتيب كدام است؟ ضميرهاي بيت زير بهنقش  - 7
  »همتم را بر اداي خدمتت مقصور دار/  ين در حضرتتا ين تقصير كردم بعد ازا پيش از«
1مضاف ( 2  اليه اليه ـ مفعول ـ مضافاليه ـ نهاد ) مفعول ـ مضاف  
  اليه  اليه ـ مضاف اليه ـ مضاف ) مضاف4   نهاد ـ مفعول ـ مفعول) 3

  رديف در كدام بيت متفاوت است؟ نقش دستوري واژة - 8
 چون سيب گردد از زنخش شرمسار، به     بر به به حسن اگر زنخ او زنخ زند) 1
 هيهات! كي شود دل سوزان ز نار به؟     گفتم دلم دوا كن، بر آتشش نهاد) 2
 باشد حديثم از گهر شاهوار به   هرگه كه وصف گوهر دندان او كنم) 3
  در بوستان حسن از آن گل عذار به   چشم ملك نديد و نبيند به عمر خويش) 4

  در انتهاي كدام بيت متفاوت است؟» شد«كاربرد  - 9
 امكان شد كه حقيقت ز حد     اريم شكر اين نعمتز) چون گ1
 كار اسالم چون پريشان شد     ) تا بدانند كز پريشانيت2
 و چرخ لرزان شد تو را بودتب      ج تب چو گشت ضعيف) تنت از رن3
 نه ستاره سپيددندان شد     ) نه لب برق خنده زد زين غم4

 زير نثر مسجع است؟ هاي عبارتمورد از چند  -10
  الف) الهي با بهشت چه سازم و با حور چه بازم؟ الهي چون من كيست كه اين كار را سزيدم، اينم بس محبت تو را ارزيدم.

  ما را جاهل خواندي از جاهل جز خطا چه آيد؟ الهي پايي ده كه با آن كوي مهر تو پوييم و زباني ده كه با آن شكر آالي تو گوييم.ب) تو 
  ج) عقل گفت من گشايندة درِ فهمم، عشق گفت من زدايندة زنگ وهمم. ايشان را نه در خانة دل هوايي و نه در خوانِ فقر نوايي.

 نازپرورده ما را فراموش كنند تو بر ما رحمت كن.  بگيري به بالي خويش. جاي گُريز نداريم. چون عزيزان بهترسيدم كه مرا  د) مي
 هـ) چندين چه ترسي از جحيم واهللا غفور رحيم. بنفشه چون تائبان بگداخته و سر خجالت در پيش انداخته.

  چهار تا )4  سه تا )3  دو تا )2  يكي  )1
  

)1(فارسي
ادبيات غنايي، ادبيات سفر و 

  زندگي
  (سفر به بصره)

  63تا  44هاي  صفحه

دقيقه 20
 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدففارسيهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف
 براي آزمون امروز 10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  سؤال) 194كتاب جامع فارسي دهم ( 367تا  173سؤاالت  آزمون بعد:هاي  برنامة تمرين
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  استثناي ... مشترك است. ابيات به ويژگي شاعرانة باد صبا در همة -11  
 كرده پـيـامي داري گــر از آن يــار سـفـر  ره مـنتظرند ) اي صـبا سوختگان بر سر1
 اي مــا را كه سر به كوه و بيابان تــو داده  غزال رعنا را) صـبـا بــه لطف بگو آن 2
 فرستمت در صــحـبت شــمال و صبا مي  اي از دعاي خير ) هر صبح و شام قافله3
 من از افسون چشمت مست و او از تاب گيسويت  حـاصل ) من و باد صـبا ناالن دو سرگردان بي4

  است؟ زير بيت مفهوم »فاقد« بيت، كدام -12
  »پاش مي نيمي و كش مي خود سوي نيمي     مــــعاش امر در گير رها ز تعليم«
ه بــود بخـــــشش ز گيتـي ) به1 مـــــنه و ببخـــش داري تو گر گنــــج   مــــرد مـ  
  بيـــرون بــــــود خــــورد انــــدازة وز   بـــود افــــزون چه آن ببخـــــش و ) مدار2
  است خوش گناه، بخشيدنِ كه ببخش او بر   رنــــگ دو سپــــهر از بيني گنه هزار ) اگر3
  دــــنگردا هنر عيب صد كه است كيميايي   جود و بپوشاند فضل صد كه است عيبي ) بخل4

   در كدام گزينه آمده است؟ » گرت هواست كه معشوق نگسلد پيمان/ نگاه دار سر رشته تا نگه دارد«مفهوم مقابل بيت  -13
 شكن دارم كه من در ترك پيمانه دلي پيمان  فرزانه مكن منعم ز پـــيمانه) اال اي پير 1
 تــو بـا مــن كــن وفــا و مــهـر و ياري  كــــاري ) اگـــر كــردم جـفـا و زشــت2
 پيوند من از تــو قــطــعاً نگسلد سررشتة  ) گر جدا سازي به تيغ جور بند از بند من3
 عــهـده بـر مـن كـز ايـن و آن رســتـــي  نـشكستي) چــون تــو عـهــد خــداي 4

  ها متفاوت است؟مفهوم كدام گزينه با ساير گزينه -14
 تـنـهـايي وي ياد توام مونس در گوشـة  ) اي درد تـوام درمـان در بـسـتر ناكامي1
 گـفـتـا اگـر بـدانــي هـم اوت رهـبـر آيد  عالمم كرد) گـفتم كه بوي زلفت گمراه 2
 جمعيت است طـرة آشـفـتـگي شيرازة  تابند روي كـافان از پريشاني نمي) مـوشـ3
 كه خودراي است در راه خدا گمراه شد وان  كه رهبر يافته ) سـالك راه خدا شــد، آن4

   …بيت گزينة  جز به شود؛ مي دريافت ابيات همة از زير بيت مفهوم -15
  »ها بيابان است سهل باشد حرم عشقِ چون   شايد برسد را ما رنجي طلبت در گر«
  حرم به پيادگان و فرات به تشنگان كه   ملك و دولت بود مشتاق تو عدل به ) چنان1
  وصـال منع نكند حقيقت راه در هجر   است سهل منازل بعد حرم شوق بود ) گر2
  بپيــمايند اگر است سهل باديه هزار   بياساينــد حرم در شبي كه آن بوي ) به3
  مغيـــالنـت خار از نينديشند عشاق   باشــــد حرم تا عشق هجران بادية ) اي4

  …جز  ابيات قرابت مفهومي دارد به بيت زير با همة -16
  »خدمت مخلوق افتخار ندارد  خدمت حق كن به هر مقام كه باشي «
  بخشد به تو هر لحظه تاج و كمري ديگر  در خدمت حق گر تو مردانه كمر بندي )1
  مگير يك جـو ز حـق خـدمـت كس بـاز  خدمت تو خـواهي كـه قبـول حق بود )2
  ايـن روي و ريـاي خـلـق را يكسـو كـن  اي فـيـض بـيـا بـه جانب حق رو كن )3
  اي هـيـچ كـس را كــار و بــاري ديــده  كش جز ز حق  كـار حـق كن بار حق  )4

   كدام ابيات با بخش نخست عبارت زير قرابت معنايي بيشتري دارد؟ -17
در تسبيح و من به  ت نباشد همهانديشه كردم كه مروبيشه؛  را ديدم كه به نالش درآمده بودند از درخت و كبكان از كوه و غوكان در آب و بهايم ازن بلبال«

 .»غفلت، خفته
  ارمسجد شد و من جانب خم يزاهد سو/  هر كار يپ فانيكه برفتند حر يروز) 1

  و من صاحب خانه ديجو يخانه هم او                   داريبه ره كعبه و من طالب د يحاج/  اريگه  طلب كردم و او جلوه اريمن 
  تو ييهر جا كه روم پرتو كاشانه تو/  تو ييهر در كه زنم صاحب آن خانه تو) 2

  هــانــهـكعبه و بتخانه ب ييتو مقصود                  تو ييمقصود من از كعبه و بتخانه تو/  تو ييكه جانانه تو ريو د كدهيدر م
  ديتو جو نييبرون از همه آ وانهيد/  ديخرد راه تو پو نيعاقل به قوان) 3

  به ترانه يو قمر يه غزلخوانـب لـبـلـب              ديصفت حمد تو گو يهر كس به زبان/  ديباغ كه بو ناي ة بشكفتةتا غنچ
  خدم توست ليز خ ،است يچند كه عاصهر /  كه دلش زار غم توست ي (شاعر)بهائ چارهيب) 4
  بهانه ستين نيكه گنه را به از ا يعني                  كرم توست ديبه ام ياليخ ريتقص/  دم توست هب از عاطفت دم يو ديام

    مفهوم كدام بيت با ديگر ابيات متفاوت است؟   -18
  تـــو ذات خداوند ديآفر رحمت كـز  يانكرده رحمت كـه نماند كس چيه بر) 1
  هـــو اال هالــ لـــا كسبحــــــانـــ  ـــــــزداني رحمـت ز مشـــو دينوم) 2
  سريم صعب و شود آسان يدشـــوار  رحمت در ديگشا كـه بخواهد چو زديا) 3
  ادرسيفـــــــر رحمت كند فضــل  نفس يبرآر وارخجل تـو چـــــــون) 4

   مفهومي دارند؟كدام گزينه با عبارت زير از ناصرخسرو قرابت  -19
و رحمت  و اين هر دو حال در مدت بيست روز بود و اين فصل بدان آوردم تا مردم بدانند كه به شدتي كه از روزگار پيش آيد، نبايد ناليد و از فضل«... 

  »كردگار، نااميد نبايد شد.
  ستينـ) رنج( عنا و شدت جز ره كي  راحـت و است نعمـت همـــــه ره ك) ي1
  يكش يسخت بــه افتـد يروز مگـــر  يخـــوشــ روز قـــــدر يكســ نداند) 2
  را آسان كار سخت كند زود چرخ كه  شد آسان كار چو يسخت ز سخت بترس) 3
  يگــــريد در ــديگشـــا رحـمت ز  يدر متكح ز ببنـــدد چـــون خـــدا) 4

    مفهوم كدام بيت با ديگر ابيات متفاوت است؟  -20
  درشـت يـــابـيب ينمود ينـرم چـــو    گوژپشت ةگردند است نيچن) 1
  پشت بـه نيز يگه، نيز بر پشت يگه    درشت يسرا رسم است نيچن) 2
  بينش بـر يگهــــ و فــراز بـــر يگه    بيرـف يسرا رسم است نيچن) 3
  رنــج و درد يگه و نوش و ناز يگهــــ    سپنج يسرا رسم است نيچن) 4

   

 آشناسؤاالت  –) 1فارسي (
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  نو األدقّ في الجواب للتّرجمة عي ة األصح26 -  21( أو المفهوم:من أو إلي العربي(  

  :»!أنزلَ من السماء ماء فأخرج به من الثّمرات رزقاً لكُم« -21

 !رزقي را برايتان بيرون آوردا ه از ميوه آن ةسمان آبي را نازل كرد پس به وسيلاز آ )1

 !را بيرون آورد اي ها روزي زل كرد پس با آن از ميوهآبي را از آسمان نا) 2

 !كند يبرايتان خارج م اي محصوالت روزيآن از  ةان آبي را فرو فرستاد پس به وسيلاز آسم )3

  !براي شما خارج كرد اي محصوالت روزيها آبي را فرستاد پس با آن از  از آسمان )4

  »: صالة مدرستنا الكبيرة قبلَ اإلمتحان!معلّمنا الحميم أَجلَس كُلّ الطّالبِ في«  -22

  قبل از امتحان نشست! نما بزرگ مدرسهآموزان در سالن  دانش ) معلّم ما كه صميمي است  با همة1

  آموزان در سالن بزرگ مدرسه قبل از امتحان نشست! دانش ) معلّم گرم و صميمي ما با همة2

  د!قبل از امتحان نشانْ نما آموزان را در سالن بزرگ مدرسه دانش ) معلّم گرم و صميمي ما همة3

  !دنشانْكه بزرگ است  نما در سالن مدرسهآموزان را  دانش قبل از امتحان معلّم صميمي ما همة) 4

  عين الصحيح: -23

  رويم! ها به جشن ميفيلم پدر و مادرم و برادرم براي مشاهدة جشنوارةامروز با  :!اإلحتفال لمشاهدة مهرَجان األَفالم إلي يو أخو يوالد نَذهب اليوم مع) 1

  ها را از آسمان به سوي دريا بكشاند!كنم كه روزي گردباد، كشتيباور نمي :!السماء البحر إلي منأُصدقُ أنَّ اإلعصار يسحب السفُن يوماً  ال) 2

3 ( لماءأَالعريقاًلوا فَرس ف علىعرُّلتَّل سطي إلي األسماكريكَا الوبه آمريكاي مركزي فرستادند اه گروهي را براي شناختن ماهيدانشمندان  :!أَم!  

4(  ي :تيالصديققُلتف باً سوداءححتَفَلتُنَّ: حينما رأيتُنَّ سدينتكُنَّ ام ماءكه ابر سياهي را در آسمان شهرتان ديديد جشن گرفتيد!م گفتم: هنگاميانبه دوست س  

 :خطأالين ع -24

 ! بپرستيد مرا پس هستم پروردگارتان من و گانهي يامت ستشما امت نيا گمان يب :﴾فاعبدونِ ربكم أنا و واحدة اُمةً اُمتكُم هذه إنّ﴿) 1

 شوند! منان هرگز از رحمت خداوند نااميد نـميؤم :!من روح اللَّه أبداً نالـمؤمنون ال ييأسو) 2

 !شد ميخواه آموخته دانش سال دو از پس مدرسه از ما ةهم بخواهد خدا اگر :!سنَتَينِ بعد الـمدرسةِ منَ كُلُّنا  نَتَخَرَّج فَسوف اهللاُ شاء إنْ) 3

4 (اذنوبِ رواـستَغفمكل ن ورُ مغفي آمرزد يم را گناهان خدا از ريغ يكس چه و خواستند آمرزش گناهانشان يبرا :!اهللاُ إلّا الذُّنوب!  

  

دقيقه 15)1، زبان قرآن (عربي
  مطَرُ السمك

 لميالس شالتّعاي  
  4متن درس 

  37تا  23هاي  صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدفعربيهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف
 براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدفآزمون قبل10چند از

  سؤال) 137كتاب جامع عربي دهم ( 277تا  141سؤاالت  هاي آزمون بعد: برنامة تمرين
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  :»!خواندم هميشه دو بيت از قصيده را در يك روز مي« إلي العربيةالترجمة في  لصحيحاعين  -25

 أقرأ البيت الثاني من القصيدة في اليوم الواحد دائماً!) 2  كنت أقرأ بيتين اثنين من القصيدة في اليوم الواحد أحياناً!) 1

  دائماً! واحدرأ بيتين اثنين من القصيدة في يومٍ كنت أق) 4  أقرأ بيتين اثنين من القصيدة في اليوم االول دائماً! )3

  :ةياآل هذه الغرض من ﴾ماءالس يفه بسطُيفَ حاباًس رُيثتُفَ احيالرّ لُرْسي يذالّ اهللاُ﴿ -26

 يو به غفلـت نخور يبـه كـف آر يتـا تـو نان  و فلـك دركارنـد    ديابـر و بـاد و مـه و خورشـ) 1

  همتاســت يب يزمــام بــاد بــه دســت خــدا     داســـتيخلـــق، بـــاد ناپاگرچـــه در نظـــر ) 2

  است يدر پ يزان كه شام هجر را صبح وصال    مباش  يكيدل بـه تار يا ياز روشـن ـديامنـا) 3

  كس ـــــچيه يآگه ـــــبينـــــدارد ز غ    را حــق بدانـــــــد و بــس  ــــــبيبگــو غ) 4

   توضيح الكلمات: في الخطأعين  -27

 »!الحبال«الحبل: ما نأخُذُ به الماء من البئر و جمعه ) 2  البحر كثيراً و تعيش فيه األسماك!  المحيط: أكبرُ من )1

  قيد!الفعل و الرّأي دون أي  الحرّية: اإلختيار في) 4    »!العمال«العميلُ: الّذي يخدم أعداء الوطن و جمعه  )3

 : مفرداتـعن ال خطأالين ع -28

 األعصار :)ترادف(م .منطقِالمةً علَي أَساسِ ـِقائ الْعصورِلَقَد كانَت رِسالَةُ الْاسالمِ علَي مرِّ ) 1

2( وزاليج لَ الْاصراريع قاطن الفالخ لَ ودوانِ يعاألصدقاء :(متضاد). الْع 

 األسـود :)ذكر(م .عظيمةً سوداء غَيمةًفي الهندوراس  النّاس يالحظُ )3

4(  لَنا اللّهـعقبائل و شعوباًج عب، قبيلة                      شَ :. (مفرد)نَتعارفل  

  من الحروف األصلية للفعل:  ليس» ن«عين حرف  -29

1 ( وه الَّذيذاك ـه اللّهرُ أنعممتنه! 

2 ( دأح عالينَتَفالفالخ قاطلَي نبِالْاصرار ع! 

3 (هوا النّـاس؛ فَإذا ماتوا انْتَـبنيام!  

  !قلُ من مكانٍ إلي مكانٍ آخَرَاإلعصار ريح شديدةٌ تَنتَ) 4

  »:تَفَعل«مصدره على وزنِ  لَيسذي عين الفعل الّ -30

1( ميعاً و التَفَرَّقوا! ولِ اهللاِ جبموا بِحتَصاع  

  أقيموا الصالة و آتُوا الزَّكاة و ما تُقَدموا ألنفُسكُم من خيرٍ تَجِدوه عند اهللاِ! و )2

3( الً! وهذا باط نا ما خلقتبو األرضِ ر ماواتتَفَكَّرون في خَلْقِ السي  

  !الدالفينُ تستطيع أَنْ تَتَكَلَّم باستخدامِ أصوات معينَةٍ )4
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يك از داليل  ترتيب مؤيد كدام به» در دنيا تمامي اعمال عدم رسيدن به پاداش و كيفر«و » در دنيانهايت  بيمحدوديت عمر انسان در دريافت كماالت « -31

 اثبات ضرورت معاد است؟

  الهي ـ ضرورت براساس حكمت الهي عدلضرورت براساس  )2  ضرورت براساس حكمت الهي ـ ضرورت براساس عدل الهي  )1

  ضرورت براساس عدل الهي  ضرورت براساس عدل الهي ـ) 4  ضرورت براساس حكمت الهي ـ ضرورت براساس حكمت الهي )3

  ؟شده است انيب يبه درست نهيدر كدام گز »اَخَّرَ و قَدم يومئذ بِما االنسانُ ينَبؤُا«ة فيشر يةدر آ شدهي اشارهف زمانظر ،بيبه ترت -32

  برزخ -  ايدن -  امتيق) 2       ايدن - قيامت - برزخ) 1

  برزخ - برزخ -  امتيق) 4           ايدن -  برزخ - برزخ )3

اش خواهد رفت و پوشالي بودن ادعاي برزخيان از كدام عبارت شريفه  بر چه اساسي به ديدار خانواده ميت مؤمن(ع)،  مطابق كالم امام موسي كاظم -33

 گردد؟ مستفاد مي

  »قَائلُهاإِنَّها كَلمةٌ هو «كميت اعمال ـ  )2  »لَعلِّي أَعملُ صالحا رب ارجِعونِ«كميت اعمال ـ  )1

  »لَعلِّي أَعملُ صالحا رب ارجِعونِ«كيفيت اعمال ـ ) 4  »إِنَّها كَلمةٌ هو قَائلُها«كيفيت اعمال ـ  )3

 چيست؟» انگيخته خواهيم شد؟برهنگامي كه ما مرديم و استخوان شديم، آيا «گويند:  از نظر قرآن كريم، علت اينكه برخي منكران معاد مي -34

  پروردگارتوجهي به لطف  بي نعمات الهي و كفران )2  شود. منجر مي روز جزاتجاوز و گناهكاري كه به تكذيب  )1

  اصرار بر ارتكاب گناهان كبيره) 4  معادشك در وجود با وجود نداشتن  عصيانتمايل به  )3

 تجلي دارد؟شريفة ذيل قيامت در كدام عبارات  برپاييدر ي هتر قدرت ال ترسيم محسوس -35

  »هاي پوسيده را دوباره زنده كند؟ و براي ما مثلي زد، در حالي كه آفرينش نخستين خود را فراموش كرده بود، گفت: كيست كه اين استخوان« )1

  .»كند آوري و زنده مي شدة االغ را دوباره جمع يتالشمو  پوسيدهاينك ببين كه خداوند چگونه اعضاي «فرمود:  نبي (ع) عزيرخداوند به  )2

مرگش زندگي  ازپس  ]وسيله[مرده برانيم و آن زمين مرده را بدان  يسپس آن ابر را به سوي سرزمين ند.ابر را برانگيزفرستد تا  را ميادها خداست كه ب« )3

  .»ميبخشيد

  ».كند خداوند كه هيچ خدايي جز او نيست قطعاً شما را در روز قيامت جمع مي«) 4

  

  

)1و زندگي (دين
  انديشهتفكر و 

  آيندة روشن، منزلگاه بعد
  70تا  50هاي  صفحه

دقيقه 10
 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف

 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدفدين و زندگيهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
 پاسخ صحيح بدهيد؟توانيد سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

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

 براي آزمون امروز 10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  سؤال) 270كتاب جامع دين و زندگي دهم ( 520تا  251سؤاالت  هاي آزمون بعد: برنامة تمرين
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  ؟است ياميچه پ يحاو ،(ص) بزرگوار اسالم امبريشدگان جنگ بدر توسط پمورد خطاب قرار گرفتن كشته -36

  .متذكر شد ،كشته شده بودند كه آخرت را به بزرگان لشكر كفار ورود به (ص) امبريپ )1

  .ستندين ييقادر به پاسخگو كي چيه يسخنان بازماندگان را بشنوند ول كه ندقادرموات از ا يفقط برخ) 2

   .شوديبلكه بر آن افزوده م ؛رودينم نيانسان نه تنها از ب يشعور و آگاه ،با ورود به عالم برزخ) 3

  .گرددو بد آن افزوده  كيو امكان دارد بر اعمال ن شود يمناعمال انسان با مرگ بسته  يبرخ ةپروند) 4

هاي عالم برزخ  يك از ويژگي اشاره به كداماين آيه پرسند، چيست و  احوال دنيوي آنان ميبهانة ظالمان در برابر فرشتگاني كه از  مطابق آيات قرآن كريم، -37

 دارد؟

  حياتدانند ـ وجود  از بازماندگان در دنيا مي خود را شنواتر )1

  ـ وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا دانند. خود را شنواتر از بازماندگان در دنيا مي )2

  ـ وجود حيات كنند. خود را از مستضعفين بر روي زمين معرفي مي )3

  ـ وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا كنند. خود را از مستضعفين بر روي زمين معرفي مي) 4

مفهوم كدام عبارت قرآني را » زنده شدن قيامت نيز همين گونه است«فرمايد:  جايي كه قرآن كريم در تمثيل رستاخيز طبيعت به رستاخيز عظيم مي آن -38

 دهد؟ مورد تأكيد قرار مي

  »تُرْجعونَأَنَّكُم إِلَينَا لَا« )2    »أَم نَجعلُ الْمتَّقينَ كَالْفُجّارِ« )1

  »منْ أَصدقُ منَ اللَّه حديثًا و«) 4    »يبعثُونَ يومِإِلَى « )3

 دنيا بيابيم، كدام مورد صحيح است؟ بااي براي ارتباط انسان در عالم برزخ  بخواهيم نمونه اگر -39

  گذشتگان مؤثر است.مغفرت بازماندگان كه در وضعيت دردعاي خير و طلب  )1

  شنود. بازماندگان به نحوي كه پاسخشان را مي وگوي انسان با گفت )2

  .ماند ميمرگ انسان باقي  ه آثارشان حتي پس ازكاعمالي مانند نماز  )3

  آيد. به حساب مي متقدماايجاد انحراف فكري و اخالقي در ديگران كه آثار ) 4

 گيرد؟ يك از داليل اثبات معاد بهره مي آن از كدام مردود شمردنكار معاد چيست و قرآن براي هاي ان يكي از انگيزه -40

  ضرورت معاد الهي با قدرت بشري ـمقايسة قدرت  )2  زيرسؤال بردن عدل الهي ـ امكان معاد )1

  مقايسة قدرت الهي با قدرت بشري ـ امكان معاد) 4  زيرسؤال بردن عدل الهي ـ ضرورت معاد )3
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 دقيقه 15

Wonders of Creation
Pronunciation تا ابتداي
 59تا  43هاي صفحه

  
  

  

  

  
 

PART A:Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer 
sheet. 

41- A lot of scientists believe that a baby’s brain can be … learning computer on the planet. 
1) more powerful  2) powerful   
3) the most powerful  4) as powerful as 

42- My brother had such a bad headache last night that I thought he would have to go to hospital as 
soon as possible, but he is much … now. 

1) better 2) worst 3) best 4) worse 
43- They built canals to … water from the Sefid-Rud River to the remote villages in Guilan province.  

1) compare     2) protect   3) collect   4) carry     
44- That is …! I am sure I left my keys on the table, but they are not there now.  

1) healthy     2) important    3) strange   4) helpful 
45- The police reports didn’t give a … answer to the question, but they had some useful information 

for people. 
1) dark 2) far 3) clear 4) brave 

46- Thousands of people from all over the world … food and money when they heard millions of 
African children needed feeding. 

1) ordered 2) described 3) defended 4) donated 
 

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. 

In the late 1600s, the cost of buying a slave went down. Some rich people in America began buying 
more and more slaves. These slaves came from Africa. People in Africa were captured and sold as 
slaves throughout the world. 

Slave traders hunted for young men and women and captured them in nets and traps. They were 
taken from their families and villages and would never return home again. Thousands and 
thousands of people were captured and sold as slaves. The new slave owners branded them like 
cattle so that people would know to whom the slaves belonged. They were treated terribly.  

 The slaves were packed onto ships and sent across the ocean. Many of the slaves were sold and 
sent to the West Indies. They worked on sugar farms there. Some of the slaves were also sent to 
America at this time. People in the southern colonies bought many of the slaves to work on large 
plantations. They worked in tobacco, cotton, and rice fields. But life was not going to be like this 
forever. 
47- Which of the following is WRONG according to the passage? 

1) African people caught men and women and sold them to Americans. 
2) Slaves had a terrible life, and the owners treated them very badly. 
3) Buying and selling slaves was common four hundred years ago.  
4) Slave owners marked the slaves to know to whom they belonged.  

48- The passage answers all of the following questions EXCEPT … . 
1) Did the slaves work on large farms?  2) How did the slave owners treat them? 
3) For whom did slave traders search? 4) Who first started buying and selling slaves? 

49- The underlined word “their” in the second paragraph refers to … . 
1) slave traders  2) young men and women 
3) families and villages  4) nets and traps 

50- The passage would probably continue with a discussion of … . 
1) what life was like for slaves 2) how slaves could change their lives 
3) why slaves usually worked in fields 4) where slaves had to work all day 
 

 دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هر درس درهدف
خود را بنويسيد:  10گذاري چند از ، هدفزبان انگليسيهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 

 براي آزمون امروز 10گذاري چند ازهدفقبلآزمون10چند از

  )1(زبان انگليسي 

  سؤال) 250كتاب جامع زبان انگليسي دهم ( 490تا  241سؤاالت  هاي آزمون بعد: برنامة تمرين
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4در مورد عدد  -   51   ؟ كدام گزينه درست است 32

  است. 2برابر با ) 1

2برابر با ) 2   است. 2

2است ولي برابر  3و  2بين ) 3   نيست. 2

  است.  4و  3بين ) 4

|كه  طوري در ناحية دوم باشد به αكمان زاوية انتهاي اگر  -   52 sin | /α = 0 sin، آنگـاه حاصـل   6 cosα + α 

  ؟ كدام است

1 (/−0 2   2 (/1 4   3 (/0 2   4 (/−1 4   

tanαاگر  -   53 = −12
sinمثلثاتي باشد، حاصل دايرة در ناحية دوم  αو  5 cosα α ؟ كدام است  

1 (− 65
144   2 (65

144   3 (− 60
169   4 (60

169  

Aاگر  -   54 / /= − + −5 34 10 00243 2 0 )هـاي دوم   ، آنگاه قدرمطلق تفاضـل ريشـه  343256 A)−2   كـدام

  ؟ است

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

aاگر  -   55 = 4 ) ددع ، آنگاه ريشة سوم64 a )−24   ؟ كدام است 5

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

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

  يد؟توانيد پاسخ صحيح بده 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 30  )1رياضي (

هاي گويا و  مثلثات/توان
  هاي جبري عبارت

از ابتداي روابط بين  2فصل 
 مثلثاتي تا پاياننسبت هاي 

   3فصل و فصل 
   68تا  42هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات
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q

m

r sp

1

1

0

0

-1

-1

همواره درسـت  گزينه هستند. كدام  mپنجم و سوم عدد  ،هاي چهارم يكي از ريشه p,s,q,rهر يك از نقاط  -   56

  ؟ است

1 (q ريشة پنجم برابر m باشد. مي  

2 (q  وp .قرينه هستند  

3 (p  وr .قرينه هستند  

4 (s  وp قرينه هستند.  

  ؟ واحد بيشتر است. آن عدد كدام است هفت ،243−ريشة سوم عددي از ريشة پنجم عدد  -   57

1 (27  2 (64  3 (125  4 (216  

cosاگر  -   58 x sin x− = −3 cos، آنگاه حاصل 2 x sin x
cosx sin x

+
−

23 24   ؟ كدام است 3

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

)حاصل  -   59 ) ( )+ × −4 25 52 1 3 2   ؟ كدام است 2

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

)اگر اعداد  -   60 / )30 1 ،( / )− 40 1، /−3 0 1 ،/4 0 5−/و  1 0 از كوچك به بزرگ مرتـب  ترتيب  بهرا  00001

  ؟ كنيم، عدد مياني كدام است

1 (( / )− 40 1   2 (( / )30 1   3 (/4 0 1   4 (/−3 0 1   

  

mcot اگر -   61
n

α = cosو  1− mα = − هـا   همواره كدام اسـت؟ (عبـارت   nو  mبين ة باشد، رابط 21

  اند.) تعريف شده

1 (m n= 2  2 (m n= 3  3 (n m= 3  4 (n m= 2  

1ي مثلثاتي و  در ربع چهارم دايره θاگر انتهاي كمان  -   62
3tanθ = sinباشد، حاصل  − cos cotθ + θ θ  كدام

 است؟

1 (10−    2 (10    

3 (10
10−    4 (3 10

5− 

sin عبارت ةشد ساده -   63 a
tan a sin a

−
−

4
2 2  ، كدام است؟1

1 (sin a2  2 (cos a2  3 (cos a− 2  4 (sin a− 2  

 ا تأثير دارد.پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شم -  )آشنا(آزمون 

  محل انجام محاسبات
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متر مربع است.  سانتي 81هاي برابر تشكيل شده است. مساحت كل شكل  زير، از سه مربع با مساحت شكل -   64

 متر است؟ ها با گردكردن تا يك رقم اعشار چند سانتي طول ضلع يكي از مربع

1 (/5 2     

2 (/5 1    

3 (/5 3    

4( /5 4  

4چند تا از اعداد  -   65 7 ،5 36و  5  هستند؟ 10بزرگتر از  4

  كدام ) هيچ4  ) سه تا3  ) دو تا2  ) يكي1

xعبارت ة خالصه شد -   66 x x(x )
xx x

+ + +÷ − −
+

2 2
2

4 4 1 12
2

 ، كدام است؟

1 (
x −

1
1  2 (

x
−
+
1
1  3 (1  4 (−1  

sinاگر -   67 x cosx+ = 2
A، آنگاه حاصل3 ( sin x)( cos x)= − −1  دام است؟ك 1

1 (1
18  2 (− 1

18  3( 1
81   4 (− 1

81  

 است؟ 7و  6چند عدد طبيعي بين  دوم مثبتة ريش -   68

  ) هيچ4  1) 3  12) 2  11) 1

−aاگر -   69 < <1 |باشد، حاصل 0 a a | | a a | | a a |− − − − −3 33  كدام است؟ 3

1(a2   2(  a− 32  3(a−  صفر) 4   32

Aاگر  -   70 −= × ×8 45 1256 7باشد، آنگاه  1632  كدام است؟ Aبرحسب  128

1 (A−  2 (
A
1  3 (A  4 (A  

  محل انجام محاسبات
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   ؟         صحيح است   ،  آن   ي     گوارش         و فعاليت         پارامسي                        كدام گزينه در رابطه با  -   71

 است. شده تر  بزرگ غذايي) سطح غشاء واكوئول گوارشي در مقايسه با واكوئول 1
  كند. درون آن آزاد مي هاي خود را به پيوندد و آنزيم غذايي ميواكوئول ليزوزيم به ) 2
  .آورد دست مي هايش را به نياز براي فعاليت مورد هاي خود مواد اين جاندار با كمك ياخته) 3
 اي از غشا مواد دفعي را از اين جاندار خارج كند. به هر نقطهبا پيوستن تواند  دفعي ميواكوئول گوارشي، واكوئول با خروج مواد گوارش يافته از  )4

   ؟            هاي زير است                                   برخالف عطسه، واجد كدام يك از مشخصه             انعكاس سرفه -   72
 . دهد رخ ميترين ماهيچة تنفسي، خروج هوا از حفرة دهاني  باال آمدن بزرگ با) 1
  باشد. براي خروج مواد مي مؤثرتريتخريب شده است، راه در نتيجة مصرف دخانيات ها  دار ناي آن هاي مژك در افرادي كه ياخته) 2
  يابد.  هاي متصل به شش و قفسه سينه، افزايش مي فشار مايع قرار گرفته در بين پرده ،ين فرايندهمزمان با ا) 3
 تواند در تماس با بخش مودار در مجاري هادي دستگاه تنفس قرار بگيرد. ميها  رگهواي خروجي ) 4

            صحيح است؟    ،    هيدر   با                      كدام گزينه در ارتباط  -   73
  اد غذايي را به سمت دهان هدايت كند.تواند مو تنها بازوي خود مي ةبه وسيل) 1
  هايي نابرابر داشته باشند. توانند اندازه هاي پوشاننده حفره گوارشي آن مي ياخته) 2
  گيرد. دار صورت مي هاي تاژك اند تنها به وسيله ياخته جذب مواد غذايي كه ناقص گوارش يافته) 3
 شود. هاي آن انجام مي هاي گوارشي ترشح شده از برخي ياخته آنزيم ةگوارش مواد غذايي در لوله گوارشي اين جاندار به وسيل)4

   ؟    كند          تكميل مي   ،                            ، عبارت داده شده را به درستي          كدام گزينه -   74
  »……                          ً و طبيعي به عهده دارد، قطعا  اي كه نقش اصلي را در تنفس آرام  ماهيچه ……همزمان با «
  د.نشو سينه ميهاي شكمي باعث كاهش قطر عمودي قفسة  ) استراحت ـ ماهيچه1
  د.نشو ها مي هاي گردني باعث افزايش فاصله جناغ تا ستون مهره ) انقباض ـ ماهيچه2
  د.نشو سبب افزايش حجم قفسة سينه ميخارجي اي  بين دنده هاي ه) انقباض ـ ماهيچ3
  شوند. ها مي بند تا شش اي داخلي سبب كاهش فاصله ميان هاي بين دنده استراحت ـ ماهيچه) 4

   ؟             بيان شده است   ،             سينه به درستي           ها و قفسة                     رد دربارة ساختار شش      چند مو -   75
  شود.  ترين بخش استخوان جناغ متصل مي ها به پايين الف) غضروف برخي دنده

  ب) هر دنده، توسط غضروف ويژة خود به استخوان جناغ سينه متصل است.
  اشد.ب ها، اليه خارجي پرده جنب به ديافراگم متصل مي ج) در بخش زيرين شش

  شوند. اي مشاهده مي هاي بين دنده د) در طرفين هر دنده متصل به جناغ، ماهيچه
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

   ؟    كند                              باشند، به طور مناسب تكميل مي                                    هايي از مغز كه داراي مركز تنفسي مي                                          كدام گزينه عبارت زير را در ارتباط با بخش -   76
  »……است، …… نسبت به بخش ديگر  بخشي كه«
 باشد. اي مؤثر در هر فرايند بازدم، واجد نقش مي هاي ماهيچه ـ در تحريك و انقباض ياخته رت كوچك) 1
  كند. بند ارسال مي هاي ماهيچة ميان طور مستقيم به ياخته هاي عصبي مهاري را به ـ پيام تر بزرگ) 2
  باشد. دهد، واجد نقش مي ـ در تنظيم مدت زمان فرايندي كه در نتيجة افزايش حجم قفسة سينه رخ مي تر بزرگ) 3
 شود. ـ با فعاليت مركز بلع خود، سبب حركت برچاكناي در جهتي مشابه با جهت حركت آن در فرايند عطسه مي تر كوچك) 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
  

گوارش و جذب مواد/ تبادالت گازي
تنوع گوارش  از ابتداي 2فصل 

در جانداران تا پايان فصل و 
 تا پايان تهوية ششي 3فصل 

   44تا  30هاي  صفحه
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   ؟    كند          تكميل مي        نادرست                                                          در رابطه با مراكز تنفس واقع در مغز، چند مورد عبارت زير را  -   77
  »……مركز تنفسي «

  كند. يم ميمدت زمان دم را تنظ ،الف) باالتر
  گيرد. در شرايطي تحت تأثير مركز تنفس باالتر قرار مي ،تر ب) پايين
  كند. صادر ميدستور استراحت بيش از يك ماهيچه را  ،تر ج) پايين
  دهد. منقبض هستند، دم را خاتمه مي مؤثر بر دمهاي  فقط هنگامي كه تمام ماهيچه ،د) باالتر

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 
   ؟                   طور مناسب كامل كند                 عبارت زير را به       تواند     نمي                            مرد بالغ و سالم، كدام گزينه                 در ارتباط با يك  -   78

  »با يكديگر تفاوت دارند. ……، به يكديگر شباهت و از نظر ……مانده و هواي مرده از نظر  حجم باقي«
 ظرفيت حياتي ءظرفيت تنفسي تام ـ محسوب شدن جز ءمحسوب شدن جز) 1
  ها داشتن حبابك به حجم ذخيرة دمي ـ توانايي در باز نگهاي كمتر نسبت  داشتن اندازه) 2
  ها پس از يك دم عادي ـ توانايي مبادلة گازهاي تنفسي در فاصلة بين دو تنفس مشاهده شدن درون شش) 3
 هاي واجد غضروف اي داخلي ـ حضور در بخش هاي بين دنده مشاهده شدن درون شش پس از انقباض ماهيچه) 4

   ؟          مناسب است   ،                 ر تكميل عبارت زير                 چند مورد، به منظو -   79
  »يابد. مي ……هموگلوبين موجود در گويچه قرمز  ……به دنبال «

  ها، كاهش كربنات منتقل شده به شش الف) اتصال كربن مونوكسيد به ـ مقدار بي
  هاي ديوارة لولة گوارش، افزايش  وسازي ياخته ب) اتصال اكسيژن به ـ فعاليت سوخت

  يد از ـ توانايي اتصال كربن مونوكسيد به هموگلوبين، افزايش اكس دي ج) جدا شدن كربن
  ها، كاهش اكسيد قرار گرفته در مجاورت حبابك دي د) جدا شدن اكسيژن از ـ مقدار گاز كربن

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 
                               ند. كدام گزينه در رابطـه بـا                    اي، هميشه باز بما        مبادله     هاي      ساختار         بخشي از    شود                 باشد كه سبب مي                          مانده، نوعي حجم تنفسي مي          حجم باقي -   80

   ؟    است        نادرست                                 اين ساختار در انسان سالم و بالغ، 
 هستيم.در جاهاي متعدد هاي اطراف، شاهد ايجاد غشاي پايه مشترك  جهت كاهش مسافت انتشار گازها بين اين ساختار و مويرگ) 1
  شوند. ي تنفسي با ساختارهاي مشابه خود ميهاي خود، سبب مبادله هوا ترين ياخته همواره از طريق فواصل بين فراوان) 2
  هاي خوني اطراف خود دارند. هاي بافت پوششي ديواره مويرگ تري نسبت به ياخته هاي ديواره آن، هسته بزرگ ترين ياخته بزرگ) 3
 شوند. سطحي مي با ترشح نوعي ماده در سطح داراي اليه نازكي از آب، سبب كاهش نيروي كششهاي ديواره آن،  گروهي از ياخته) 4

                 توان گفت .....     مي                                                                            ً در بدن يك انسان سالم و بالغ هنگامي كه ماهيچه ..... در حال انقباض است، قطعاً -   81
  اند. اي نيز در حال انقباض هاي بين دنده همه ماهيچه ـ گردني )1
  .آيد اهيچة ديافراگم به حالت مسطح درميم ـاي خارجي  بين دنده) 2
  شود.  ديافراگم از حالت گنبدي شكل خود خارج شده و مسطح مي ـاي داخلي  بين دنده) 3
 ها است. سازد، در حال خروج از شش هوايي كه در فاصله بين دو عمل دم، تبادل گازها را ممكن مي ـشكمي  )4

   ؟                     براي عبارت زير هستند          نامناسبي                         كدام دو مورد، كامل كنندة  -   82
  »……، نيستگيري  سط نوار اسپيروگرام، قابل اندازهحجمي از هواي تنفسي كه تو«

  يابد. ترين حجم تنفسي، در پي پايين آمدن ماهيچة ديافراگم، افزايش مي الف) همانند بزرگ
  باشد. ترين ظرفيت تنفسي مؤثر مي ب) همانند حجم ذخيرة بازدمي، در تشكيل بخشي از بزرگ

  شود. ها و تبادل گازهاي تنفسي مي حبابكترين حجم تنفسي، موجب باز كردن  ج) برخالف كوچك
  گيرد. ها قرار مي هاي اسفنجي و تار عنكبوت مانند شش د) برخالف هواي مرده، در مجاورت مستقيم بخش

 ب ـ د) 4  الف ـ ج) 3  ج ـ د) 2  الف ـ ب) 1
   ؟    كند         كامل مي   ،     درستي                              كدام گزينه عبارت زير را به -   83

  »……دهد، بخش  ي ديوارة ناي را نشان ميدر شكل مقابل كه بخشي از ساختار بافت«
 شود. ، يافت ميدهد ميدستگاه تنفس را به هواي ورودي يا خروجي  مقدار تنظيم امكانـ در ساختاري كه  2) 1
  دار تشكيل شده است. هاي پوششي مكعبي مژك ـ از ياخته 1) 2
  ـ داراي ترشحاتي است كه در آن مواد ضد ميكروبي وجود دارد. 1) 3
 رسد. اي به پايان مي ـ در طول نايژك مبادله 2) 4
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4

3

2

1

   ؟                                                       با توجه به شكل مقابل، كدام عبارت به درستي بيان شده است -   84
  »……است كه  ……معادل بخشي از دستگاه گوارش  ……بخش «
 طور مستقيم به رودة باريك متصل است. خوار ـ به ـ پرندة دانه 2) 1
  شود. ـ انسان ـ جذب اصلي در آن انجام مي 1) 2
  كند. خوار ـ فرايند آسياب كردن غذا را تسهيل مي ـ پرندة دانه 4) 3
 گوارش از خراشيدگي يا آسيب شيميايي نقش دارد.ـ انسان ـ در حفظ لولة  3) 4

   ؟             بيان شده است         نادرستي                                                   در ارتباط با فرايند تشريح شش گوسفند، كدام گزينه به  -   85
  دهد. تر ناي محل اتصال آن با مري را نشان مي ، بخش نرمباشد ) در حالتي كه مري از ناي جدا شده1
 رود. شود كه به شش بزرگتر مي قبل از دو نايژه اصلي، يك انشعاب سوم هم مشاهده مي) 2
  قطعه است.  بوده و بعد به صورت قطعهكامل اي  ها در ابتدا به صورت حلقه هاي نايژه غضروف) 3
ها نفوذ كرده و اين تكه از شش به زير  اي از آن را ببريم و در آب بيندازيم، آب به درون سوراخ گر تكههاي زياد در ديواره شش، ا به علت وجود سوراخ) 4

 رود. آب مي
                                                                                      تيمول بلو و در ظرف (ب) محلول آب آهك ريخته شده است. شخصـي بينـي خـود را بسـته و از                                        در شكل زير، در ظرف (الف) محلول برم  -   86

   ؟    است        نادرست                                        دهد. كدام گزينه در ارتباط با اين آزمايش                وسته انجام مي                                   طريق دهان در لوله عمل دم و بازدم پي
 شود. مي مشاهدههواي دمي ظرف (ب) در و هواي بازدمي ظرف (الف)  در) 1
   شود. در هنگام انجام عمل دم، در مايع درون ظرف (ب) حباب مشاهده مي) 2
  شود. (ب) شيري رنگ ميدر نهايت مايع درون ظرف (الف) آبي شده و مايع درون ظرف ) 3
 گردد.  در هنگام انجام عمل بازدم، در مايع ظرف (الف) حباب مشاهده مي) 4

     ……               به عقيده ارسطو  -   87
 اكسيد بيشتري دارد. دي هواي بازدمي كربن) 1
  كند. دستگاه گردش خون به حمل گازهاي تنفسي كمك مي) 2
  تر است. اكسيد از كاهش اكسيژن خطرناك افزايش كربن دي) 3
 تركيب شيميايي هواي دمي و هواي بازدمي با هم يكسان است.) 4

   ؟                    كدام گزينه صحيح است -   88
 اند. خوار، نشخوار كننده همه پستانداران گياه) 1
  فاقد توانايي توليد آنزيم تجزيه كننده سلولز هستند. ،همه جانوران) 2
  قسمتي دارند. 4همة پستانداران نشخواركننده، معده ) 3
 شود. در هزارالي نشخواركنندگان گرفته مي ،ه غذاييهمة آب تود) 4

   ؟             بيان شده است   ،                                   هاي اصلي انسان سالم و بالغ به درستي                            هاي زير در ارتباط با نايژه                   چه تعداد از عبارت -   89
  شود. تر به شش بزرگتر وارد مي نايژه اصلي كوتاه - 
  شود. نايژه اصلي قطورتر به شش كوچكتر وارد مي - 
  دارد. تري طول بيشتر نسبت به نايژه اصلي قطورتر،  نايژه اصلي نازك - 
  .شود منشعب مينايژه اصلي بلندتر در مقايسه با نايژه اصلي ديگر، زودتر  - 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

   ؟                                                 دهد. كدام گزينه در ارتباط با اين نمودار صحيح است                                       نگاره يك انسان سالم و بالغ را نشان مي      ، دم   زير    شكل  -   90
 كنند. مصرف مي ATPاي،  هاي بين دنده هاي گردني همانند همة ماهيچه اهيچه، م1در نقطة ) 1

  اند. اي داخلي، در حال انقباض هاي بين دنده هاي شكمي برخالف ماهيچه ، ماهيچه2در نقطة ) 2

  .است  تر قرار گرفته ن، كمي پاييبه جناغ دنده اول محل اتصال ها نسبت به ، باالترين بخش شش3در نقطة ) 3

 كنند. هاي شكمي به خروج هوا كمك مي ماهيچه    ً قطعا  ها،  ، عالوه بر ويژگي كشساني شش4در نقطة ) 4
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cm30

A

2A

cm45

(1) (2)

cm75

h=?خأل

ج�وه

A

  

  
/g                     مـايعي بـه چگـالي              از سـطح         متـري        سانتي    60       در عمق    اي              فشار پيمانه -  91

cm31   ؟                     چنـد پاسـكال اسـت     8

N(g )
kg

= 10  

1( 1080  2 (101080  3( 10800  4( 110800  

  ؟                   چند نيوتـون اسـت              از طرف مايع   cm25              لوله به مساحت       بستة                وارد بر انتهاي       نيروي       اندازة             در شكل زير،  -   92

P kPa)=0 N(g  و   100
kg

= 10   

1( /1 6   
2 (16   
3( /3 4   
4( 34   

      بستة                      نيروي وارد بر انتهاي       اندازة         ً           ) تقريباً چند برابر  2      لولة (      بستة                      نيروي وارد بر انتهاي       اندازة             در شكل زير،  -   93

P  ؟      ) است 1      لولة ( cmHg)=0 )g  و   76 /
cm

ρ = 313 6½¼Ã] 

1( /0 8   

2 (/1 2    

3( /1 8   

4( /1 95   

                 صـورت سـاعتگرد       به  A   ة   نقط         درجه حول     60                                                              در شكل زير، جيوه در حال تعادل است. اگر لولة قائم را به اندازة  -   94

   ،     كنـد            وارد مـي   cm21                  لوله بـا مسـاحت         بستة       به ته   ه   جيو                 اندازة نيرويي كه                             پس از برقراري دوبارة تعادل،           بچرخانيم، 

/ N3 Ng  ؟        متر است           چند سانتي  h                 طول قسمت خأل لوله            خواهد شد.  4 )
kg

= )g  و   10 /
cm

ρ = 313 6½¼Ã] 

1( 25  

2 (20  

3( 15  

4( 10  

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

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 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
از ابتداي فشارسنج هوا  2فصل 

  فصل (بارومتر) تا پايان
   52تا  37هاي  صفحه

محل انجام محاسبات  

g
/

cm
ρ =1 7 3ÍÄI¶

cm50

g/
cm

ρ=13 6 3
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cm40
cm120

3
=0/8

g

cm

A

B

مخزن

مخزن

3
=2/4

g

cm

� �

ماع

cm27/2
گاز

ج�وه

h

     ايم.               اي قرار داده               درون ظرف جيوه         طور قائم     به   ،                        كه شير تخلية آن بسته است   را              ، لولة قائمي    زير          طابق شكل م -   95

                                متر نسبت به سطح كنوني داخل لوله        سانتي    21                               كنيم تا جايي كه جيوه به اندازة         باز مي    كمي                  شير تخلية هوا را 

                          رسد. فشار هواي اولية داخل     مي    اش            قدار اوليه      درصد م    80             درون لوله به       محبوس                              باال برود. در نتيجه فشار هواي 

g  ؟                        لوله چند كيلوپاسكال است N( / P cmHg g )
kgcm

ρ = = =0313 6 75 10½¼Ã] » ,  

1( /40 8   

2 (/59 2   

3( /159 2   

4( /142 8   

      چنـد              درون مخـزن           اي گـاز                   فشـار پيمانـه                         شكل در حال تعادل باشد،   U                   اگر مايع درون لولة             در شكل زير،  -   96

/g            (چگالي جيوه   ؟             متر جيوه است       سانتي
cm313 /g    شكل  U                       و چگالي مايع درون لولة  6

cm31       است.)  2

1( /2 4  

2 (/0 6   

3( /2 72   

4( /1 2  

  ؟                   چند كيلوپاسكال است     مخزن       درون            ، فشار گاز                                  اگر جيوه و روغن در حال تعادل باشند   ،                  در مانومتر شكل زير -   97

Ng )
kg

= P)  و   10 cmHg=0 75 

1( 88   

2 (/96 4   
3( /115 2   
4( /118 8   

                  فشار گاز محبوس در    ،                                   شكل در حال تعادل هستند. در اين حالت  U                 هاي درون دو لولة                شكل زير، مايع    در -   98

N(g  ؟                   چند كيلوپاسكال است  A     مخزن  P / kPa)
kg

= =010 97 8»  

1( /78 6   

2 (117   

3( /104 6   

4( 89   

g
/

cm
ρ =0 8 3ü̧»n

g
/

cm
ρ =13 6 3½¼Ã]

cm80

cm15

گاز

محل انجام محاسبات  
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m4

3
ماع1/8=

g

cm

�

h

A

3
ج�وه13/6=

g

cm

�

cm70

cm10

گاز

3
=6/8

g

cm

�

            شـكل چنـد     U          در لولـة    h                        پاسكال باشـد، ارتفـاع       كيلو     240         برابر با   A                             اگر در شكل زير، فشار در نقطة  -   99

Ng (  ؟        متر است       سانتي
kg

= 10 ،  P Pa= 5
0                                     و هر دو مايع در حال تعادل هستند.)  10

1( 25  

2 (40  

3( 50  

4( 60  

   ،    مجدد                   پس از ايجاد تعادل                درصد كاهش يابد،     10           درون مخزن                                  ر، اگر با باز كردن شير، فشار گاز         در شكل زي -    100

Ng (   ؟   شود       جا مي          متر جابه           چند سانتي      ً تقريباً                  نسبت به حالت قبل                                 سطح آزاد مايع در طرف راست لوله
kg

= 10 ،

P kPa=0  آن يكسان است.)و سطح مقطع لوله در دو طرف  100

1( 5  

2 (10  

3( 20  

4( 40  

                     و اين نيروي شـناوري     … …       به سمت    ،                                                       جهت نيروي شناوري وارد بر جسمي كه داخل يك شاره قرار دارد -   101
     است.    ……        ناشي از 

  باال ـ اختالف چگالي جسم و شاره) 2  پايين ـ اختالف چگالي جسم و شاره )1
  اال ـ اختالف فشار در باال و پايين جسمب )4  پايين ـ اختالف فشار در باال و پايين جسم )3

bF                         در شكل زير، نيروي شناوري  -   102
   و نيروي وزن            W

     وارد بر چند جسم نشان داده شده است. با توجـه بـه                                                  

   ؟               ترتيب كدام است    به  C  و   A ،  B    هاي                                       نيروي خالص وارد بر هر جسم، وضعيت جسم

   ماند. ور مي رود ـ غوطه رود ـ باال مي فرو مي )1

  رود.  ماند ـ پايين مي ور مي ماند ـ غوطه شناور مي) 2

  ماند.  ور مي غوطهرود ـ  باال ميماند ـ  شناور مي )3

  رود. ماند ـ باال مي ور مي غوطه رود ـ فرو مي )4

cm                                 دو فويل آلومينيمي مشابه به ابعاد  -    103 cm×20                                                       در نظر بگيريد كه يكـي را مچالـه كـرده و ديگـري را       20

    شده                                                              ها را روي سطح آب قرار دهيم، نيروي شناوري وارد بر فويل مچاله              كنيم. اگر آن                        چندين بار روي هم تا مي

               ، نسبت به حالت                                ها را بر روي سطح جيوه قرار دهيم        اگر آن   .     ه است  شد               وارد بر فويل تا                 از نيروي شناوري    ……

    .    يابد    مي    ……                                  و نيروي شناوري وارد بر فويل تاشده     ……    شده                                  نيروي شناوري وارد بر فويل مچاله      قبل،

  بيشتر ـ ثابت ـ افزايش) 2  كمتر ـ افزايش ـ افزايش )1

  ثابت ـ كاهشبيشتر ـ  )4    كمتر ـ كاهش ـ افزايش )3

A(F )b


C(F )b


B(F )b


C
B

A

AW


CW


BW


محل انجام محاسبات  
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(1) (2)

cm12
(2)

(3)
(1)

cm4

cm5

A
B

C D

      است و     ……             كنيم كه شاره                                              شدة يك شارة در حال حركت و بدون تالطم، فرض مي                      در مدل آرماني و ساده -   104
       ……    روي       گران
  ناپذير ـ ندارد.  تراكم) 2    پذير ـ ندارد.  تراكم )1
  ناپذير ـ دارد.  تراكم )4    پذير ـ دارد.  تراكم )3

cm                        در يك شيلنگ، آب با تندي  -    105
s

   از       كمتر      درصد    25                                   شود. اگر از شيلنگ ديگري كه شعاع آن          خارج مي  27
   ؟    شود                 متر بر ثانيه مي                                                                         شيلنگ اولي است، استفاده كنيم، با همان آهنگ شارش، تندي خروج آب چند سانتي

1( 108  2 (24  3( 36  4( 48  
        هاي زير                             ان دارد. چه تعداد از عبارت   جري         اي افقي                              ناپذير از چپ به راست در لوله       تراكم    اي      شاره   ،          در شكل زير -   106

   ؟                          در مورد اين شاره درست است
  از ساير نقاط بيشتر است.  B قسمت الف) تندي شاره در
  از ساير نقاط بيشتر است.  Bقسمت ب) فشار شاره در 

  بيشتر از نقاط ديگر است.  Bپ) آهنگ شارش حجمي شاره در نقطة 
  ت) تندي و فشار شاره در همة نقاط يكسان است. 

1( 1  2 (2  3( 3  4( 4  
          لولـه در          مقطـع                      اي دارد. اگـر سـطح                       جريان ماليم و اليـه    ،       اي افقي                ناپذير در لوله             مايعي تراكم   ،          در شكل زير -    107

cm      باريك       مقطع              جريان مايع در       تندي    ) و  2 (     قسمت        آن در      مقطع    سطح               درصد بيشتر از     40   )،  1 (      قسمت
s

35  
   ؟                 متر بر ثانيه است             ) چند سانتي 2     ) و ( 1 (     هاي      قسمت   در       مايع            تفاوت تندي   ،    باشد
1( 25  
2 (15  
3( 10  
4( 5  

    ……   ،              شود كه دليل آن    مي    ……     ها،    آن                            هاي دريا از ارتفاع ميانگين            ارتفاع موج   ،   وزد                   روزهايي كه باد مي   در  -    108
                       وي سطح آب دريا است.       فشار ر
  كاهشكمتر ـ ) 2    كمتر ـ افزايش )1
  ـ كاهش بيشتر )4    بيشتر ـ افزايش  )3

   ؟     نيست                              هاي زير كاربردي از اصل برنولي              يك از گزينه      كدام -   109
  دار توپ فوتبال حركت كات )1
  ي در حال حركتهواپيما هاي نيروي باالبر وارده بر بال) 2
  شود.  به سطح زمين نزديك ميتر شدن باريكة آبي كه  باريك )3
  پف كردن پوشش برزنتي كاميون در حال حركت )4

                       صورت پيوسـته در حـال                                          ها در شكل نشان داده شده است، جريان به                     شكل زير كه قطر لوله        انشعاب      در سه  -   110

/cm          ) با تندي  1                            شارش است. اگر مايع در قسمت (
s

9 cm               ) بـا تنـدي   2                    وارد شود و در قسمت (  6
s

       خـارج    5
   ؟         توان گفت         ) چه مي 3                                                    شود، در اين صورت در مورد خروج يا ورود مايع در قسمت (

cmبا تندي  )1
s

  شود.  وارد لوله مي 30

cmبا تندي ) 2
s

  شود.  از لوله خارج مي 30

cmبا تندي  )3
s

  شود.  وارد لوله مي 3

cmبا تندي  )4
s

  شود. از لوله خارج مي 3

محل انجام محاسبات  
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(1) (2)حالت حالت

-185-195 °C
°C

(3) حالت

  

  
    ؟                    كدام گزينه درست است -    111

  دهد، براي ساكنان زمين مفيد هستند. هاي شيميايي گوناگوني كه ميان گازهاي هوا رخ مي همة واكنش) 1
  دهد.  ي از مخلوط گاز طبيعي را تشكيل مي% حجم7حدود  ،مشتري در رتبة دوم قرار دارد عنصر فراوان سيارة 8گازي كه در ميان ) 2
  ثابت و در حدود يك درصد است.  ،طور كلي يكسان ) ميزان رطوبت هوا به3
  تر از تهية آن به روش تقطير جزء به جزء گاز طبيعي است.  تهية هليم از هواي مايع مقرون به صرفه) 4

    ؟    است        نادرست                           هاي زير در مورد گاز اكسيژن                    چند مورد از عبارت -    112
  شود.  ها يافت مي ها و چربي ها، پروتئين هاي زيستي، كربوهيدرات الف) اكسيژن در ساختار اغلب مولكول

  اتمي وجود دارد. هاي دو مولكولهاي هواكره به شكل                      ً                          ب) گاز اكسيژن تقريبا  با مقدار يكسان در همة اليه
مواد  فسادو صخره و  فرسايش سنگمانند اطراف ما  شيميايي هاي ياري از واكنشپ) اين گاز تمايل زيادي براي انجام واكنش دارد به همين دليل در بس

  غذايي شركت دارد.
 كدام هيچ) 4  3) 3  2) 2  1) 1

    ؟    است                  شيميايي زير برابر    ة              در كدام دو گون    ها                              نسبت بار كاتيون به تعداد اتم -    113
  سديم يديد ـ پتاسيم اكسيد) 2  كلسيم فسفيد ـ ليتيم نيتريد) 1
 منيزيم برميد ـ باريم كلريد) 4  اكسيد  سديملفيد ـ سو باريم) 3

                                    . پس از وارد شدن يك نمونه هواي مايع    دهد                كره را نشان مي                                     و درصد حجمي برخي از گازهاي سازندة هوا                دهندة نقطه جوش               جدول زير نشان -    114

−C        با دماي        ) دما  3                شوند و در حالت (        جدا مي    ……  و     ……             ترتيب گازهاي    ه   ) ب 2     ) و ( 1     هاي (           ، در حالت            در فشار ثابت              به برج تقطير  0200
         باشد.    ……               تواند برابر با     مي

( C)
/
/

/
/

−
−
−
−

0

196 78 079
183 20 952
186 0 928
269 0 0005

x¼] ¾õ£º ¥IQ » ¦zi ÁH¼À nj pI¬  Âμ\e kÅnj

   

  

−Cآرگون ـ نيتروژن ـ ) 1    K80آرگون ـ نيتروژن ـ ) 2   080

−Cهليم خالص ـ نيتروژن خالص ـ ) K90     4آرگون ـ اكسيژن ـ ) 3 0200 

    ؟    است        نادرست       گزينه     كدام  -    115

−C) در هواي مايع با دماي 1   شود. هليم مايع يافت مياتمسفر،  يك و فشار 0200

  كند. افت مي C06دما در حدود  ،ر آن به ازاي هر كيلومترافتد كه با افزايش ارتفاع د اتفاق مي هواكرهاي از  ) تغييرات آب و هوا در اليه2
  كنند.  و كمبود اكسيژن در ارتفاعات از كپسول اكسيژن استفاده ميهاي بلند به دليل كاهش فشار هوا  كوهنوردان هنگام صعود به قله) 3
 ه گازهاي كمياب نيز معروف هستند. رو ب از اين ،) مقدار گازهاي نجيب در هواكره بسيار كم است4

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

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

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

 

  دقيقه 20  )  1( شيمي

كيهان زادگاه الفباي هستي/ 
  ردپاي گازها در زندگي

از ابتداي آرايش  1صل ف
تا پايان فصل   الكتروني اتم

تا پايان اكسيژن،  2و فصل 
  پذير در هواكره گازي واكنش

  52تا  30هاي  صفحه
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    ؟    است        نادرست                       چند مورد از مطالب زير،  -    116
  كنند.  براي مصرف گياهان در خاك تثبيت ميرا بيني، گاز نيتروژن هواكره  جانداران ذره - 

  هاي بيولوژيك است.  يكي از كاربردهاي گاز نيتروژن، نگهداري نمونه - 

  ي دارد. پذيري ناچيز رنگ، بي بو و غير سمي است كه واكنش آرگون گازي بي - 

  چشمگير نسبت گازهاي سازندة هواكره را بفهميم. توانيم علت تغيير  مي ،هاي قطبي از بررسي هواي به دام افتاده در يخچال - 

 3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

       فقـط           مولكـول     ……                                         مولكول داراي چهار جفت الكترون ناپيوندي و     ……                     ترتيب از راست به چپ،              هاي زير، به                         در ساختار مجموعه مولكول -    117

O                              ها را از راست به چپ بخوانيد)        (گزينه   .     هستند                     داراي دو پيوند يگانه  ,H S,NH ,CCl ,CH ,Cl ,OCl2 2 3 4 4 2 2  
 ) دو ـ يك4  ) يك ـ يك3  ) دو ـ دو2  ) يك ـ دو1

      .    است    ……               ترين كاربرد آن                                در جوشكاري كاربرد داشته و مهم    ……           همانند گاز     ……    گاز  -    118
   انجماد مواد غذاييآرگون ـ اكسيژن ـ ) 1

  هاي غواصي هليم ـ نيتروژن ـ در كپسول) 2

   MRI مانند هاي تصويربرداري قطعات الكترونيكي در دستگاه كردنهليم ـ آرگون ـ خنك ) 3

 ـ پر كردن تاير خودروهااكسيژن ـ آرگون ) 4

     هاي     اتم           الية ظرفيت    هاي                        و مجموع تعداد الكترون     بوده     ……       برابر  Co27          ظرفيت اتم      اليه     هاي                                          مجموع اعداد كوانتومي فرعي و اصلي الكترون -    119

O8  و Ne10  است    ……      عنصر                برابر عدد اتمي    .    
1 (Si − 30   2 (Ca − 43   3 (Ca − 30   4 (Si − 43  

    ؟      هستند        نادرست        هاي زير                    چه تعداد از عبارت -    120

−Cبه  آن با افزايش دماي هواي مايع و رسيدن -    شود. جداسازي مي CO2 گاز ،078

  شود. ي ميخارج و جداساز آرگون، ابتدا گاز ي هواي مايعبا افزايش تدريجي دما - 

  دهند. نجيب تشكيل ميدرصد حجمي هواكره را گازهاي  1بيش از  - 

  رود.  شمار مي به O2و  N2براي گازهاي  غنيهوا كره منبعي  - 

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

       اند.)                          (نمودارها تقريبي رسم شده  ؟      ه است               كره درست رسم شد                               توجه به ويژگي مطرح شده براي هوا               كدام نمودار با  -    121

الايرتفاع) 1
11

ل
تر هر دلاير ذلايره تعداد

(km)  2 (الايرتفاع

(atm)فشالاير

(km)  

  

الايرتفاع) 3

دما
0

(C )

(km)  4 (
11

الايرتفاع

هن
تروژن حجمچ� دلايرصد

(km)  
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2e-

16e-

    ؟    است     صحيح      زير       عبارت     چند  ،                در رابطه با شكل -    122

  سديم هستند. آنيوندهندة  هاي كوچك نشان كره ساختار حاصلدر  - 

  تركيب يوني دوتايي حاصل از واكنش فلز سديم و نافلز كلر است. يد يكسديم كلر - 

 خودبعد از  يون منفي با آرايش گاز نجيبفت الكترون از سديم به كلر با دريا اتم - 

  شود. تبديل مي

به صورت منظم در كنار هم قرار  NaClي ها مولكول ،از واكنشحاصل  ساختاردر  - 

  .اند گرفته

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

                        شود، حدود چند درصـد از                                ظرفيت آن پنج الكترون يافت مي   ة                                       ورة چهارم جدول تناوبي قرار دارد و در الي       كه در د  p          ي از دسته     عنصر    اتم     در -    123

n         ها داراي          الكترون l+ =     ؟      هستند  5

1 (27  2 (32  3 (39  4 (43 

   .  ……  ،   ……      برخالف     ……                 از تركيب عنصرهاي  -    124

  آيد. ود ميكلسيم و كلر ـ فسفر و اكسيژن ـ تركيب يوني به وج) 1

  آيد. نوع عنصر به وجود مي 2منيزيم و اكسيژن ـ ليتيم و برم ـ تركيبي با ) 2

  آيد.  هيدروژن و اكسيژن ـ نيتروژن و هيدروژن ـ تركيب مولكولي به وجود مي) 3

  آيد. تركيب يوني به وجود ميكربن و اكسيژن ـ اكسيژن و اكسيژن ـ ) 4

l       هاي با                            دوره بوده و تعداد الكترون    هم   ،  12         عدد اتمي          نصري با ع   با   X    اتم  -    125 = l    با    ها                           ظرفيت آن دو برابر الكترون    الية    در   1 =               است. چه تعداد   0

    ؟                                از موارد زير دربارة آن درست است

  وجود دارد. منفرد  دو الكتروناي آن  نقطه - در آرايش الكترون  الف)

  است.  الكترون مول 6 و تشكيل يك مول تركيب يوني، Y13در تركيب با  ة آنهاي مبادله شد تعداد الكترون ب)

n از دورة چهارم كه مجموع p عنصري از دستهبا  پ) l+ گروه است.  هماست  18ابر هاي ظرفيت آن بر الكترون  

  زيراليه از الكترون پر شده است.  5در آرايش الكتروني آن  ت)

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

                                         ها به ترتيب از راسـت بـه چـپ افـزايش         آن                                  سوم جدول تناوبي هستند كه عدد اتمي    ة                عناصر متوالي دور   ،E  و   A ،  B ،  C ،  D   صر   عن     پنج -    126

    ؟    است      درست                                   الكترون وجود داشته باشد، كدام مطلب    3  و    2      ترتيب     به  D  و   A                                يابد. اگر در آخرين زيراليه عناصر     مي

  وجود دارد.  يون 4فرمولي آن هر واحد كنند كه در  تركيبي ايجاد مي Eو  Bعناصر ) 1

  است. HClهاي پيوندي آن سه برابر تركيب  تواند تركيبي تشكيل دهد كه تعداد الكترون با هيدروژن مي Cعنصر ) 2

  رو است. هاي ظرفيت عنصري با ساختار روبه نصف تعداد الكترون Dهاي آخرين اليه عنصر  تعداد الكترون) 3

 برابر يك است.  Aو  Eاي دو عنصر  نقطه - ها در آرايش الكترون  اختالف تعداد تك الكترون) 4



 23: ةصفح اختصاصي پاية دهم تجربي   دي 3آزمون  - )3(پروژة 

    ؟    است        نادرست                              در كدام گزينه توصيف ارائه شده  -    127

  كند. هاي هر عنصر را نيز مشخص مي ، تعداد دقيق اتمسازنده فرمول مولكولي: فرمول شيميايي يك تركيب كه عالوه بر نوع عناصر) 1

Cl)هاي دو اتمي  كلر: عنصر گازي متشكل از مولكول) 2   بري دارد.   جدول تناوبي كه خاصيت ضد عفوني كنندگي و رنگ 17ر دورة سوم و گروه د 2(

تايي گاز  هاي آن به آرايش هشت كه همة اتم 1ناپيوندي برابر هاي  جفت الكترونهاي پيوندي به  الكترون جفت آب: يك تركيب مولكولي با نسبت شمار) 3

  اند.  نجيب رسيده

 دو اتم به يكديگر در يك مولكول شده است.  لاصل از اشتراك يك جفت الكترون بين دو اتم كه سبب اتصاپيوند كوواالنسي: پيوند ح) 4

    ؟    است   ت   درس  نا                                       هم دوره باشد. كدام موارد زير دربارة آن    ،   است  p54                   ترين زيرالية اتم آن                     با عنصري كه بيروني   6        در گروه   X         اگر عنصر  -    128

  الكترون است.  2ترين الية اتم آن داراي  الف) بيروني

  گروه است. ب) اين عنصر با نخستين عنصر ساخت بشر هم

lالكترون با  4 ،دهد را تشكيل مي XO كه با عنصر اكسيژن تركيب Xدر آرايش الكتروني كاتيون پ)  =   .شود يافت مي 2

0/برابر  الية سوم يها تعداد الكترون به صفر ابربرعدد كوانتومي فرعي ها با  ت) نسبت تعداد الكترون   است. 7

 )ت(و  )ب( )،الف() 4  )ت(و  )الف( )3  )پ(و  )ب() 2  )ت(و  )ب() 1

X    هاي                         اگر آرايش الكتروني يون -    129 Y  و   3+     ؟            ها درست است               زير دربارة آن    هاي        عبارت             چند مورد از         اي باشد،                     گاز نجيب جدول دوره       سومين       مشابه  2−

آلومينيم اكسيد و هاي يوني  ترتيب برابر و عكس اين نسبت در تركيب ها در تركيب يوني حاصل از اين دو گونه، به ها به آنيون الف) نسبت شمار كاتيون

  منيزيم نيتريد است. 

  عنصر در جدول تناوبي وجود دارد. 29شود،  ختم مي s25به  يون دو بار مثبت آن كه آرايش الكتروني Aو  Xب) بين دو عنصر 

  هاي دوم و سوم برابر است.  هاي موجود در اليه ، مجموع اعداد كوانتومي اصلي و فرعي الكترونYپ) در اتم عنصر 

تشكيل براي ي مبادله شده ها برابر شمار الكترون Y ،6و  X هاي عناصر براي تشكيل يك مول تركيب يوني از يون شده هاي مبادله ت) شمار الكترون

  يك مول سديم كلريد و كلسيم اكسيد است. 

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

                    هاي زير درست است؟           از عبارت            كدام موارد -    130

Xالف) اگر يون    دوره است.  هم Y34با عنصر  Xعنصر  ،الكترون باشد 24داراي  2+

−Aهاي  ب) آرايش الكتروني يون
17 ،B +2

C و 20 −3
  شود. ختم مي p63به  15

lهاي با  پ) اگر تعداد الكترون = Xدر يون  1 lهاي  دو برابر الكترون 2+ =   تواند در گروه دوم جدول تناوبي قرار داشته باشد.  ميتنها  X ،باشد 0

Dت) اگر در الية سوم يون       گروه است. هم E45عنصر با  Dعنصر  ،، سيزده الكترون موجود باشد3+

 (ب) و (ت)) 4  (الف) و (ب) و (پ)) 3  (الف) و (ب)) 2  (پ) و (ت)) 1
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