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14011401ماه ماه ديدي  2

گوييزمان پاسخ شمارة صفحهشمارة سؤالتعداد سؤالنام درس
  3  1  20عادي- ) 1رياضي (

دقيقه30
  6  21  20موازي- ) 1رياضي (

  9  41  20عادي- ) 1شناسي (زيست
دقيقه20

  12  61  20موازي- ) 1شناسي (زيست

عادي- ) 1فيزيك (
طراحي

2081  16  
دقيقه35

آشنا

موازي- ) 1فيزيك (
طراحي

20101  20  
آشنا

  25  121  20عادي-)1شيمي (
دقيقه20

  28  141  20موازي- ) 1شيمي (
دقيقه80105جمع

طراحان

مسئولين درس
مسئولين درس گروه مستندسازيويراستار ان علميمسئولين درس گروه آزموننام درس

الهه شهبازي رضا سيدنجفي –مهرداد ملونديمحمديعاطفه خان)1رياضي (

مهساسادات هاشميرهام منافيان –اميرحسين قاسمي –اميرحسين بهروزي فرد- ليدا علي اكبريمحمدرضا گلزاري   )1(شناسيزيست

نگين كنعاني درضا رحمتيمحم –زهره آقامحمدي –بابك اسالمي -محمدجواد سورچيحميد زرين كفش)1فيزيك (

الهه شهبازيسيداميرحسين مرتضوي -محمدرضا رحمتي -نژادايمان حسين –فردسيدعلي موسويعلي علمداري   )1(شيمي

گروه فني و توليد
محيا اصغريمدير گروه

سيد امير حسين مرتضويمسئول دفترچه
ليال عظيميآرايينگاري و صفحهحروف

  مازيار شيرواني مقدم        مسئول دفترچه: الهه شهبازيمدير گروه:يگروه مستندساز

حميد محمديناظر چاپ
چي (وقف عام)بنياد علمي آموزشي قلم

توانيد از سايت كانون (صفحة مقطع دهم تجربي) دانلود نمائيد.توجه: دفترچة پاسخ تشريحي را مي
021 -6463شماره تماس: –923پالكدفتر مركزي: خيابان انقالب بين صبا و فلسطين

نام طراحاندرسنام

)1رياضي (
 -احمـد مهرابـي   -پـورنيمـا خـانعلي -خـانافشـين خاصـه -بهـرام حـالج   -علـي آزاد -سپهر قنواتي -ادانيعلي سرآب -زادهسهند ولي -مهدي حاجي نژاديان -ايمهديس حمزه
عليزادهحميد -كيان كريمي خراساني -وحيد راحتي -محمد حميدي

رضا خورسندي -محمدرضا گلزاري -محمدمهدي روزبهاني -مهدي گوهري قادر -امين خوشنويسان -امين نوريان -محمد كيشاني  ) 1شناسي (زيست

امير محمودي انزابي- نسبعبدالرضا اميني- زهره آقامحمدي- هاشم زمانيان- شهرام آموزگار- محمدجعفر مفتاح- محمد گودرزي)1فيزيك (

) 1شيمي (
اميـر -نژاديـانهـادي حـاجي -اميـر حاتميـان -خـواهمهـدي روان -مرتضـي زارعـي -امير حاتميان -دفراحمد قانع -نيما ابوالفتحي -زادهسهراب صادقي -علي جعفري -محمد حميدي

مهدي محمدي -اميرحسين قرائي -سيداميرحسين مرتضوي -سروش عبادي -مهتاب سلماني -اميرعلي برخورداريون -محمدرضا يوسفي -نگهبان

دقيقه105مدت پاسخگويي: 80تجربي:دهمتعداد سؤال   
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    3: ةصفح  تجربيدهمياختصاص  1401دي 2آزمون- ) 3پروژة (

  
  

  

  

 

4حاصل عبارت - 1 4 2sin cosA sin cos
tan cot

α α= α + α +
α + α

  كدام است؟ (عبارت تعريف شده است)

1( 1  2( 21 cos+ α   

3(4 6sin cosα + α     4( 2 22sin cosα α 

2  شدة عبارت مقابل كدام است؟ (عبارت تعريف شده است)ساده - 2

1 1(sin x )(cos x )
sin x cos xA
(sin xcos x)

− −
=  

1( 1  2( 1
sin x

    

3(1
sin xcos x

    4( 1 − 

  هاي زير، همواره درست است؟يك از گزينهكدام - 3

  تر است.ريشة سوم اعداد مثبت از خود عدد بزرگ )2تر است.از خود عدد كوچكمثبتهر عددريشة دوم )1

7اگر )3 14a a>0، آنگاه 1a< 7اگر )4  است.> 13a a>0، آنگاه 1a<  است.>

0اگر - 4 1a< baو> n)باشد، چند مورد از موارد زير درست است؟قرينه معكوس )∈  

nالف) n| a | | b 1nب)  <| na ( )
b

1abپ)  = 1nث)  = na
b

= −  

1( 2 2( 1  

3( 4    4( 3 

34، نامساوي3مضربازاي چند عدد طبيعي به - 5 5x<   باشد؟برقرار مي >

1( 17 2( 18  

3( 19    4( 20 

aاگر - 6 0   باشد، كدام رابطة زير درست است؟=/0007

1( 16 13a a< 2( a a<  

3(13 15a a<    4( 6 3a a< 

دقيقه30  ) عادي1رياضي (

هاي گويا ومثلثات/توان
هاي جبريعبارت

از ابتداي روابط 2فصل
هاي مثلثاتي تابين نسبت

3فصل و فصلپايان
68تا42هايصفحه

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

10عملكرد شما در آزمون قبل چند ازبدهيد؟توانيد پاسخ صحيحسؤال به چند سؤال مي10از هر
گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدفبوده است؟

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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    4: ةصفح  تجربيدهمياختصاص  1401دي 2آزمون- ) 3پروژة (

3

2

10-2-1

3210-2-1 abcd

x
x

x

7 - 97   كدام است؟5ريشة سوم عدد

1( 365 2( 
1335  

3(
1435    4( 215 

  هاي زير درست است؟يك از نامساويباشد، كدام−1تر ازيك عدد حقيقي منفي بزرگaاگر - 8

1( 5 3a a> 2( 3 5a a>  

3(5 31 1(a ) (a )+ > +     4( 5 31 1a a+ > +  

4در تجزية عبارت - 9 4a   ، كدام عامل وجود دارد؟+

1( 2 2a + 2( 2 2 2a a− −  

3(2 2 2a a− +    4( 2 2 a − 

19حاصل عبارت - 10 2 11 5 6
8 125 4 10

A −
= +

+ +
  كدام است؟

1( 1  2( 7  

3(7 2 10−    4( 2 10 1− 

اگر - 11
4 2

4
4
9

cos x cos x
sin x

−
= −α 2در ناحية دوم باشد، مقدارو انتهاي كمان زاوية 2

9 4
sin x cos x

  كدام است؟+

1( 26 2( 24  

3( 22    4( 21 

4اگر - 12 4 7
9sin x cos x+ sinو= x cos x tan− = α x αزاويهباشد و   تواند باشد؟كدام زاويه مياي در ناحية اول باشد،

1( 045 2( 060  

3(0120    4( 0150 

13 - x   هاي دوم، سوم و پنجم خود در محور پايين وصل شده است. كدام گزينه درست است؟به ريشهدر شكل زير، عدد

1( : d,c: b :ريشة دوم، a   ريشة پنجمريشة سوم و

2( : d,a: b :ريشة دوم، c   ريشة پنجمريشة سوم و

3(: d,a،ريشة سوم: c: b   ريشة پنجمريشة سوم و

4( : d,c،ريشة دوم: a: b ريشة پنجمريشة سوم و
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    5: ةصفح  تجربيدهمياختصاص  1401دي 2آزمون- ) 3پروژة (

24عدد - 14 1 4x x+ 4فقط يك ريشة دوم دارد. مقدار− 1x   كدام است؟−

1( 2 2( 1
2  

  1 )4    صفر )3

aاگر - 15 36طوري كهباشد، به 7مضربعدد طبيعي 7a< 43و > 4a< <a   وجود دارد؟، آنگاه چند مقدار ممكن براي

1( 17 2( 5  

3( 6    4( 25 

1اگر -16 n1هايريشهmو2اعداد متمايز 256m2ام عدد   برابر كدام است؟nباشند، حاصل

1( 2 2( 2−  

3(9
2    4( 9

2 − 

3ساده شدة عبارت - 17 3 3 23 2 16 4 8 27A =   كدام است؟×

1( 8
9 2( 4 64  

3(4
3    4( 4 128 

13اگر - 18 75a+ 25و= 15b( ) + = ab   كدام است؟باشد، مجذور

1( 2 2( 1  

3( 16    4( 4 

4حاصل عبارت - 19 4 46 6 3 32 1 2 1 4 2 1( ) ( ) ( )− + +   كدام است؟ +

1( 3 4 2( 1   

3(3 6    4( 2 

45اگر - 20 2 9 4 5t = − + 4باشد، آنگاه حاصل عبارت + 24t t−كدام است؟  

1( 16 2( 12  

3( 4    4( 2 
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    6: ةصفح  تجربيدهمياختصاص  1401دي 2آزمون- ) 3پروژة (

  

2اگر - 21 3
5

mcos x 0و=− 060 20x− < < m آيد. حاصلدست مي به[a,b)صورت بازة بهباشد، مجموعة مقادير

abكدام است؟  

1( 1
2 2( 1

2−  

3(11    4( 11 − 

Lxخط - 22 0با جهت مثبت محور 2را ساخته و از نقطة60ها زاوية 3( , Lمي( 1yبا خطگذرد. نقطة تالقي خط x= اتفاقكدام طولبا+

  ؟افتدمي

1( 1 3− 2( 1 3+  

3(3 3 2+    4( 2 3+ 

2  شدة عبارت مقابل كدام است؟ (عبارت تعريف شده است)ساده - 23

1 1(sin x )(cos x )
sin x cos xA
(sin xcos x)

− −
=  

1( 1  2( 1
sin x

    

3(1
sin xcos x

    4( 1− 

24 - 4 2اگر تساوي 4 1a b cot x
sin x sin x

+ + 4يك اتحاد باشد. حاصل عبارت= 4a bها تعريف شده هستند)كدام است؟ (عبارت  

1( 16 2( 8  

3( 4    4( 1 

  هاي زير، همواره درست است؟گزينهيك ازكدام - 25

  تر است.ريشة سوم اعداد مثبت از خود عدد بزرگ )2تر است.از خود عدد كوچكمثبتريشة دوم هر عدد )1

7اگر )3 14a a>0، آنگاه 1a< 7اگر )4  است.> 13a a>0، آنگاه 1a< است.>

0اگر -26 1a< baو> n)باشد، چند مورد از موارد زير درست است؟قرينه معكوس )∈  

nالف) n| a | | b 1nب)  <| na ( )
b

1abپ)  = 1nث)  = na
b

= −  

1( 2 2( 1  

3( 4    4( 3 

دقيقه30  موازي- )1رياضي (

هاي گويا ومثلثات/توان
هاي جبريعبارت

از ابتداي دايرة 2فصل
مثلثاتي تا پايان فصل و فصل

اُمnتا پايان ريشة 3
58تا36هايصفحه

 تر هستند.عقبهاآموزاني كه از برنامة آزمونهاي ويژة دانشسؤال

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



    7: ةصفح  تجربيدهمياختصاص  1401دي 2آزمون- ) 3پروژة (

27 - a a،3بهدر نمودار زير، عدد a2وaوصل شده است. كدام گزينه درست است؟  

1( b a=،3c a=،2d a=   

2( 3b a=،c a=،2d a=  

3(2b a=،3c a=،d a=    

4( 2b a=،c a=،3d a= 

34، نامساوي3مضربازاي چند عدد طبيعي به - 28 5x<   باشد؟برقرار مي >

1( 17 2( 18  

3( 19    4( 20 

0اگر - 29 0007a   باشد، كدام رابطة زير درست است؟=/

1( 16 13a a< 2( a a<  

3(13 15a a<    4( 6 3a a< 

  هاي زير درست است؟يك از نامساويباشد، كدام−1تر ازيك عدد حقيقي منفي بزرگaاگر - 30

1( 5 3a a> 2( 3 5a a>  

3(5 31 1(a ) (a )+ > +     4( 5 31 1a a+ > +  

31 - θ sin ،اگر با افزايش cosوθمقادير θترتيب كاهش و افزايش يابند، بهθ   در كدام ناحية دايرة مثلثاتي واقع است؟انتهاي كمان زاوية

  دوم )2 اول )1

چهارم )4    سوم )3

  هاي زير درست است؟يك از گزينهكدام - 32

1( 0 020 21tan tan> 2( 0 037 27cot cot>  

3(0 0145 140sin sin>    4( 0 0145 140cos cos< 

حاصل عبارت - 33
2 2 3 3

2
sin x cos x sin x cos x

sin x cos x
+ − −

+ +
  كدام است؟

1( 1 1( cos x)( sin x)− −  2( 1 1( sin x)( cos x)+ +   

3(1     4( (1 1sin x)( cos x)+ −  

10

10

a

b c d

x

x
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    8: ةصفح  تجربيدهمياختصاص  1401دي 2آزمون- ) 3پروژة (

3

2

10-2-1

3210-2-1 abcd

x
x

x

4اگر - 34 4 7
9sin x cos x+ sinو= x cos x tan− = α x αزاويهباشد و   تواند باشد؟كدام زاويه مياي در ناحية اول باشد،

1( 045 2( 060  

3(0120    4( 0150 

0اگر - 35 0270 360x< 2باشد، حاصل عبارت>
11 2

1
sin xcos x

tan x
− +

+
  كدام است؟

1( cos x 2( 2cos x sin x−  

3(sin x    4( 2sin x cos x− 

36- x   هاي دوم، سوم و پنجم خود در محور پايين وصل شده است. كدام گزينه درست است؟ريشهبهدر شكل زير، عدد

1( : d,c: b :ريشة دوم، a   ريشة پنجمريشة سوم و

2( : d,a: b :ريشة دوم، c   ريشة پنجمريشة سوم و

3(: d,a،ريشة سوم: c: b   ريشة پنجمريشة سوم و

4( : d,c،ريشة دوم: a: b ريشة پنجمريشة سوم و

24عدد - 37 1 4x x+ 4فقط يك ريشة دوم دارد. مقدار− 1x   كدام است؟−

1( 2 2( 1
2  

  1 )4    صفر )3

aاگر - 38 36طوري كهباشد، به 7مضربعدد طبيعي 7a< 43و > 4a< <a   وجود دارد؟، آنگاه چند مقدار ممكن براي

1( 17 2( 5  

3( 6    4( 25 

39 - 1 n1هايريشهmو2اگر اعداد متمايز 256m2ام عدد   برابر كدام است؟nباشند، حاصل

1( 2 2( 2−  

3(9
2    4( 9

2− 

  ؟نيستندهاي زير درستچه تعداد از تساوي - 40

1( 2  

2( 1  

3( 4  

4( 3  

10 105 5

2 2

3 3 3 3

5 5 10 2

4 3 5

13 12 1

4 2 2 9

0

a) ( ) ( )

b)

c)

d) a a a a ,(a )

+ − =

− =

+ =

+ = + >
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 9: ةصفح  اختصاصي پاية دهم تجربي1401دي 2آزمون - )3(پروژة

 

 

 ؟درستي بيان شده استكدام گزينه، در رابطه با هيدر به -41

  كنند.ترشح ميمواد غذاييهايي براي گوارش شيميايي، آنزيماين جانورهاي سطح دروني حفرة گوارشيهمة ياخته) 1
  گيرد.ر، پس از كامل شدن گوارش در اين جانور صورت ميدر هيدهاياختهبهمواد غذاييورود) 2
  هستند.محتويات حفره گوارشي، داراي زوائدي براي مخلوط كردناين جانورهاي پوشانندة حفرة گوارشيفقط گروهي از ياخته) 3
  پذير است.ورود مواد غذايي و خروج مواد دفعي هيدر، از طريق حفرة دهاني انجام) 4

 ؟كندكامل مينادرستيجمله زير را به ،ارات داده شدهچند مورد از عب -42

  »…كه…گوارش ةلولهر بخش از«
  كند.مواد غذايي كمك ميتربيشهايي دارد كه به خرد شدنگوارش و معده قرار دارد، دندانه ةترين بخش لولالف) ملخ ـ بين حجيم

  هاي پوششي آن قسمت است.به ياختهمغذيموادعي ازانوا، محل ورودبزرگ قرار دارد ةمعده و رودب) انسان ـ بين
كـه فراينـد آسـياب كندوارد ميساختاريخود بهازپس از عبورراغذاگوارش قرار دارد، ةتر لولخوار ـ بين دو بخش حجيمدانه ةج) پرند

  شود.كردن توسط آن تسهيل مي
اي است كه اغلب جانوران فاقد توانـايي توليـد محل گوارش شيميايي ماده ،داردنگاري قرارنشخوار كننده ـ بالفاصله قبل از پستانداراند) 

  آنزيم الزم براي گوارش آن هستند.
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ؟صحيح است ،سالم و بالغكدام عبارت در رابطه با دستگاه تنفس انسان -43

  في شبيه نعل اسب وجود دارد.هاي غضروحلقه ،شوددر هر قسمتي كه مجراي آن هميشه باز نگه داشته مي) 1
  كند.ها مواد را به سمت پايين هدايت ميحركت ضرباني مژك ،ترشحات مخاطي وجود دارددر آنهر قسمتي كه) 2
  برد.ها را از بين ميميكروبهمة انواعآنزيم ليزوزيم ،هاي هوا وجود دارددر هر قسمتي كه مانعي در برابر ورود ناخالصي) 3
  هاي خوني با ديوارة نازك وجود دارد.وسيعي از رگ ةشبك ،دهدرخ ميبه بيشترين ميزاني كه گرم شدن هواي وروديدر هر قسمت) 4

 باشد.نيز مي…شود، قادر بهمي…هر عاملي كه موجب ،در دستگاه تنفس انسان -44

  هان ميكروبمخاطي براي به دام انداخت ةترشح مادها ـها به درون ششجلوگيري از ورود ناخالصي) 1
  مخاطهايها ـ حركت تحت تأثير زنش تاژكگازها در ششتبادلتسهيل) 2
  حركت دادن ذرات ناخالصي به دام افتاده ـ انتقال محتويات ناي به حلق) 3
  ي تنفسي ـ مرطوب كردن هواي تنفسيراگرم شدن هواي ورودي به مج) 4

 ؟صحيح است ،كدام گزينه در رابطه با ساختار ديوارة ناي -45

  اندك تشكيل شده است.ايياختهاز بافتي با فضاي بينتنها ،ديواره آن ةترين اليخارجي) 1
  دارد.انقباضو تواناييبا فعاليت غيراراديهاييدومين اليه از خارج، ياخته) 2
  ها ضخامت كمتري دارد.دومين اليه از داخل، در مقايسه با ساير اليه) 3
  شود.تركيبات آزاد شده از غدد ترشحي خود باعث مرطوب شدن هوا ميترين اليه با كمكداخلي) 4

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  يسيد:خود را بنو10گذاري چند از، هدف)1(شناسيزيستهايگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

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

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

 

دقيقه20  عادي-  )1شناسي (زيست

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

تا3جانداران تا پايان فصل و فصل
  پايان تهوية ششي

  44تا30هايصفحه
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 ؟اندبيان شدهدرستيناهاي زير بهكدام يك از گزينهدر تكميل عبارت زير، -46

  »…در بخش هادي دستگاه تنفسي انسان سالم،«

  كند.ميكم و زياددي و خروجي راهواي ورومقدار،فاقد هرگونه غضروف در ساختار خود است وها قرار داشتهدر شش) بخشي كه1
بـه وجـود اي با ضخامت متفاوت رااليه ،هاي مختلف بخش هاديدر بخشد،ها نقش داردر مبارزه با ميكروب) بخشي كه با ترشحات خود2

  د.آورمي
  د.نراناه هست، مياي كه شبيه به چهاررهاي خود، مواد خارجي را به سمت ناحيهپوششي، با زنش مژكهايبافتانواع ة) هم3
  را دارند.شونده، توانايي گرم كردن هواي مبادلهها، واجد مو استبخشي كه براي جلوگيري از ورود ناخالصي) 4

  بيان شده است؟نادرستيچند مورد، در رابطه با بخش هادي دستگاه تنفسي انسان سالم و بالغ به -47
  كنند. شدن حجم هواي جاري در طي دم كمك ميهاي پوششي سنگفرشي به گرمفقط گروهي از ياخته )الف
  آورند. اي محتوي نوعي گليكوپروتئين با ضخامت متفاوت را به وجود ميهاي ترشحي، اليههمة ياخته )ب
  فرستند. ميكروبي ميهاي پوششي، زوائدي به داخل ترشحات حاوي مواد ضدفقط گروهي از ياخته )ج
  سطح الية مخاطي، در پاسخ دفاعي بدن انسان سالم نقش دارند. موجود درهاي زيستيمولكولهمة )د
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

 ؟كندتكميل ميدرستي بهعبارت زير را ،زيرچند مورد از موارد -48

  ».…نوع اول ةياخت…نوع دو ةدو نوع ياخته وجود دارند. ياخت ،حبابك ةدر ديوار«
  د.هاي پروتئيني را دارو ترشح رشتهي آن توانايي توليدهاكه ياختهاستالف) همانند ـ متعلق به بافتي

  .را داردميزان نيروي كشش سطحي ةتوليد عامل كاهندتواناييب) برخالف ـ
  كند.اند، نابود ميها و ذرات گرد و غباري را كه از مخاط مژكدار گريختهج) برخالف ـ باكتري

  .كندميمرطوبرودي راخود، هواي وترشحات مخاطي سطحبه كمكد) همانند ـ
  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

 ؟كنددرستي كامل ميانسان بهيجملة زير را در ارتباط با دستگاه تنفس ،چند مورد -49

  »…جزء…هر بخش عملكردي دستگاه تنفس انسان كه«

Cخالفبرالف) مژك دارد،   .داردتنفسي با خون راشكل، توانايي مبادله گازهايـ داراي غضروف
  كنند.اجزاي آن، مادة مخاطي ترشح مي ةتواند هوا را مرطوب كند، همانند ـ داراي شبكه مويرگي جهت گرم كردن هوا، همب) مي
  تواند در تنظيم ميزان اسيدي بودن خون نقش داشته باشد.پوششي فاقد مژك دارد، همانند ـ داراي حلقة غضروفي كامل، مي ةج) ياخت

  باشد.ها ميهايي در خارج ششسورفاكتانت، داراي قسمت ة) در ساختار ديوارة خود واجد غضروف است، برخالف ـ ترشح كنندد
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ؟كدام گزينه براي تكميل عبارت زير مناسب است -50

  »…هاحبابك ةهاي ديوارياخته…به طور معمول«

  كنند.هاي مجاور استفاده ميمويرگهمة ـ از غشاي پايه مشتركي با ديواره) 1
  دهند.هاي ترشحي خود را در بعضي از نوزادان به ميزان كافي انجام نميبرخي ـ فعاليت) 2
  .داردهاي ديوارهتري نسبت به نوع ديگر ياختههاي كوچكنوعي از ـ هسته) 3
  كنند، نقش دارند.اهم ميهايي كه ارتباط هوايي بين اين ساختارها را فراغلب ـ در تشكيل سوراخ) 4
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 ؟درستي بيان شده استكدام گزينه در رابطه با عامل سطح فعال به -51

  شوند.فقط در اواخر دوران نوزادي ساخته مي) 1
  شوند.سنگفرشي ديوارة حبابك ترشح ميهايياختهاز بعضي از) 2
  پوشاند.اي دستگاه تنفس را ميسراسر بخش مبادله) 3
  ها مؤثر است.به درون شش) در تسهيل ورود هوا4

 ؟اي صحيح استچند مورد در ارتباط با نايژك مبادلهطبق كتاب درسي -52

  باشد.دار ميهاي پوششي مژكالف) حاوي ياخته
  .هستندد كه محل تبادل گازهاي تنفسيشوب) به ساختارهايي ختم مي

  باشد.در سطح داخلي خود ميخوارهاي درشتج) حاوي ياخته
  شوند.هاي آن با سورفاكتانت پوشيده ميختهد) تمامي يا

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 ؟كسيد باشداعوارض مسموميت با گاز كربن مونوعلل ياازتواندنميكدام گزينه -53

  مقدار گاز اكسيژن تبادل شده با خونابعدم تغيير در) 1
  كسيد به هموگلوبين در جايگاه يكسان با اكسيژنااتصال كربن مونو) 2
3 (pH   اكسيدخون در پي افزايش كربن ديكاهش
  هااختالل در تجزية كامل گلوكز توسط ياخته) 4

 ؟استنادرست ،شودمحسوب نميحياتيظرفيتشود اما جزءمحسوب ميتامكه جزء ظرفيتتنفسيحجمنوعيچند مورد در ارتباط با -54

  سازد.و تنفس را ممكن ميالف) تبادل گازها با خون در فاصلة بين د
  شود.ها ميحبابكنگه داشتنب) موجب باز

  دور از انتظار است.در شرايط طبيعيايج) ورود آن به بخش مبادله
  ماند.د) حجم آن برابر با مقدار هوايي است كه در انتهاي دم عادي درون دستگاه تنفس مي

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 ؟تنظيم تنفس در انسان صحيح استكدام گزينه در رابطه با مراكز -55

  تواند مدت زمان دم را تنظيم كند.مركز تنفسي باالتر مي) 1
  تواند با انتقال پيام عصبي به مركز ديگر دم را متوقف كند.تر ميمركز تنفسي پايين) 2
  د.هاي تنفسي ارسال كنتواند پيام عصبي مربوط به توقف دم را به ماهيچهمركز تنفسي باالتر مي) 3
  .خون، تغييري در فعاليت خود ايجاد كندكاهش اكسيژندر پيتواندمينترپايينمركز تنفسي) 4

 ؟صحيح است ،با تشريح شش گوسفندچند مورد در رابطه -56

  ها استفاده كنيم.توانيم از زبر بودن ديوارة نايژكهاي خوني شش ميها از رگنايژكمتمايز دادنالف) براي
  تر است.ا به علت مقدار غضروف كمتر نسبت به ناي راحتهب) بريدن نايژه

  كنيم.از وضعيت قرارگيري آن نسبت به مري استفاده ميفقطج) همواره براي تشخيص سطح جلويي از سطح پشتي ناي
  قرار دارد و در سطح پشتي ناي قابل مشاهده است.ا مريبتر ناي در مجاورتد) قسمت نرم

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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 به سمت باال است.…جهت قرارگيري…برخالف انعكاس…انعكاسدر-57
  گلوت (برچاكناي)سرفه ـ اپيبلع ـ) 2  بلع ـ عطسه ـ زبان كوچك) 1
  گلوت (برچاكناي)اپيعطسه ـسرفه ـ) 4  عطسه ـ سرفه ـ زبان كوچك )3

 ؟دهد، صادق استها را به خود اختصاص ميظرفيت حياتي ششتري ازبيشكدام گزينه، در ارتباط با نوعي حجم تنفسي كه بخش -58
  شود.ها وارد ميبند (ديافراگم) به ششهمانند هوايي كه تنها در مجاري بخش هادي دستگاه تنفس قابل مشاهده است، با گنبدي شدن ميان) 1
  شود.جا ميها جابهيه گردن در ششهاي ناحشود، به دنبال انقباض ماهيچهها خارج ميهوايي كه با يك بازدم عميق از ششحجمهمانند) 2
  پردازد.هاي خوني ميشود، به تبادل گازهاي تنفسي با خون درون مويرگها ميهوايي كه باعث بازماندن هميشگي حبابكحجمبرخالف) 3
  گردد. ارج ميها خبند (ديافراگم) از شششود، با استراحت ماهيچه ميانظرفيت حياتي محسوب نمي ءهوايي كه جزحجمبرخالف) 4

  است؟نادرستباتوجه به شكل مقابل، كدام گزينه -59
  د.نباشدر حال انقباض ميياهاي بين دندهماهيچهگروهي از)،2) همانند بخش (1() در بخش1
  شود. انجام ميهاهاي حبابك)، انتشار اكسيژن از طريق بيشترين ياخته4) همانند بخش (3) در بخش (2
  كنند.مصرف ميانرژيهاي اسكلتي شكمي جهت انقباض)، ماهيچه1الف بخش() برخ4) در بخش (3
  .  شودسورفاكتانت تسهيل مي ةها به وسيلافزايش حجم حبابك)،2) برخالف بخش (3) در بخش (4

 ؟كنندتكميل مينادرستيزير را به ةهاي داده شده، جملچه تعداد از عبارت -60
  »…، به طور حتم… )هاي(اهيچهدر يك فرد سالم و بالغ، هنگامي كه م«

  كنند.هاي شكمي انرژي زيستي مصرف مياي خارجي در حال استراحت هستند ـ ماهيچهالف) بين دنده
  هاي اصلي است.اي داخلي در حال انقباض هستند ـ حجم ذخيره بازدمي در حال ورود به نايژهب) بين دنده

  باشد.جاري در حال خروج از بدن فرد ميهوايتنهاـاستج) ديافراگم در حال استراحت
  اي در حال استراحت هستند.هاي بين دندهـ تنها برخي از ماهيچههستندد) گردني در حال انقباض

  كند.هاي درون حفره شكم، فشار وارد ميهـ) شكمي در حال استراحت هستند ـ ديافراگم در حال مسطح شدن بوده و به اندام
1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  

 

 ؟درستي بيان شده استكدام گزينه، در رابطه با هيدر به -61
هايي براي گـوارش شـيميايي هاي سطح دروني حفرة گوارشي اين جانور، آنزيمهمة ياخته) 1

  كنند.مواد غذايي ترشح مي
  گيرد.ن جانور صورت ميها در هيدر، پس از كامل شدن گوارش در ايورود مواد غذايي به ياخته) 2
هاي پوشانندة حفرة گوارشي اين جانور، داراي زوائدي بـراي مخلـوط فقط گروهي از ياخته) 3

  كردن محتويات حفره گوارشي هستند.
  پذير است.ورود مواد غذايي و خروج مواد دفعي هيدر، از طريق حفرة دهاني انجام) 4

 ؟كندكامل مينادرستيچند مورد از عبارات داده شده، جمله زير را به -62
  »…كه…هر بخش از لولة گوارش«

  كند.تر مواد غذايي كمك ميهايي دارد كه به خرد شدن بيشترين بخش لولة گوارش و معده قرار دارد، دندانهالف) ملخ ـ بين حجيم
  هاي پوششي آن قسمت است.محل ورود انواعي از مواد مغذي به ياختهب) انسان ـ بين معده و رودة بزرگ قرار دارد،

كند كـه فراينـد آسـياب خود به ساختاري وارد ميازتر لولة گوارش قرار دارد، غذا را پس از عبورخوار ـ بين دو بخش حجيمج) پرندة دانه
  شود.كردن توسط آن تسهيل مي

اي است كه اغلب جانوران فاقد توانـايي توليـد از نگاري قرار دارد، محل گوارش شيميايي مادهد) پستانداران نشخوار كننده ـ بالفاصله قبل
  آنزيم الزم براي گوارش آن هستند.

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

دقيقه20  موازي-  )1شناسي (زيست

  گوارش و جذب مواد/ تبادالت گازي
واد و تنظيم فعاليتاز ابتداي جذب م 2فصل

تا3دستگاه گوارش تا پايان فصل و فصل
  پايان ساز و كار دستگاه تنفس در انسان

  39تا25هايصفحه
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 ؟صحيح است ،كدام عبارت در رابطه با دستگاه تنفس انسان سالم و بالغ -63

  هاي غضروفي شبيه نعل اسب وجود دارد.حلقهشود،در هر قسمتي كه مجراي آن هميشه باز نگه داشته مي) 1
  كند.ها مواد را به سمت پايين هدايت ميهر قسمتي كه در آن ترشحات مخاطي وجود دارد، حركت ضرباني مژك) 2
  برد.ها را از بين ميهاي هوا وجود دارد، آنزيم ليزوزيم همة انواع ميكروبدر هر قسمتي كه مانعي در برابر ورود ناخالصي) 3
  هاي خوني با ديوارة نازك وجود دارد.وسيعي از رگ ةدهد، شبكدر هر قسمتي كه گرم شدن هواي ورودي به بيشترين ميزان رخ مي) 4

 باشد.نيز مي…شود، قادر بهمي…در دستگاه تنفس انسان، هر عاملي كه موجب -64

  هابه دام انداختن ميكروبها ـ ترشح مادة مخاطي برايها به درون ششجلوگيري از ورود ناخالصي) 1
  هاي مخاطها ـ حركت تحت تأثير زنش تاژكتسهيل تبادل گازها در شش) 2
  حركت دادن ذرات ناخالصي به دام افتاده ـ انتقال محتويات ناي به حلق) 3
  گرم شدن هواي ورودي به مجاري تنفسي ـ مرطوب كردن هواي تنفسي) 4

 ؟صحيح است ،نايكدام گزينه در رابطه با ساختار ديوارة -65

  اي اندك تشكيل شده است.از بافتي با فضاي بين ياختهتنها ،ترين الية ديواره آنخارجي) 1
  هايي با فعاليت غيرارادي و توانايي انقباض دارد.دومين اليه از خارج، ياخته) 2
  ها ضخامت كمتري دارد.دومين اليه از داخل، در مقايسه با ساير اليه) 3
  شود.اليه با كمك تركيبات آزاد شده از غدد ترشحي خود باعث مرطوب شدن هوا ميترينداخلي) 4

 ؟اندبيان شدهنادرستيهاي زير بهدر تكميل عبارت زير، كدام يك از گزينه -66

  »…در بخش هادي دستگاه تنفسي انسان سالم،«

  كند.قدار هواي ورودي و خروجي را كم و زياد ميها قرار داشته و فاقد هرگونه غضروف در ساختار خود است، م) بخشي كه در شش1
  آورد.اي با ضخامت متفاوت را به وجود ميهاي مختلف بخش هادي، اليهها نقش دارد، در بخش) بخشي كه با ترشحات خود در مبارزه با ميكروب2
  د.نرانشبيه به چهارراه هست، مياي كههاي خود، مواد خارجي را به سمت ناحيههاي پوششي، با زنش مژكانواع بافت ة) هم3
  ، توانايي گرم كردن هواي مبادله شونده را دارند.ها، واجد مو استبخشي كه براي جلوگيري از ورود ناخالصي) 4

  بيان شده است؟نادرستيچند مورد، در رابطه با بخش هادي دستگاه تنفسي انسان سالم و بالغ به -67
  كنند. گفرشي به گرم شدن حجم هواي جاري در طي دم كمك ميهاي پوششي سنفقط گروهي از ياخته )الف
  آورند. اي محتوي نوعي گليكوپروتئين با ضخامت متفاوت را به وجود ميهاي ترشحي، اليههمة ياخته )ب
  فرستند. ميكروبي ميهاي پوششي، زوائدي به داخل ترشحات حاوي مواد ضدفقط گروهي از ياخته )ج
  موجود در سطح الية مخاطي، در پاسخ دفاعي بدن انسان سالم نقش دارند. ستيهاي زيمولكولهمة )د
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

 ؟كنددرستي تكميل ميچند مورد از موارد زير، عبارت زير را به -68

  .»…ياختة نوع اول…در ديوارة حبابك، دو نوع ياخته وجود دارند. ياختة نوع دو«
  هاي پروتئيني را دارد.هاي آن توانايي توليد و ترشح رشتهت كه ياختهالف) همانند ـ متعلق به بافتي اس

  ب) برخالف ـ توانايي توليد عامل كاهندة ميزان نيروي كشش سطحي را دارد.
  كند.اند، نابود ميها و ذرات گرد و غباري را كه از مخاط مژكدار گريختهج) برخالف ـ باكتري

  كند.ح خود، هواي ورودي را مرطوب ميد) همانند ـ به كمك ترشحات مخاطي سط
  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
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 ؟كنددرستي كامل ميچند مورد، جملة زير را در ارتباط با دستگاه تنفسي انسان به -69

  »…جزء…هر بخش عملكردي دستگاه تنفس انسان كه«

C   مبادله گازهاي تنفسي با خون را دارد.شكل، تواناييالف) مژك دارد، برخالف ـ داراي غضروف
  كنند.تواند هوا را مرطوب كند، همانند ـ داراي شبكه مويرگي جهت گرم كردن هوا، همة اجزاي آن، مادة مخاطي ترشح ميب) مي

  داشته باشد.تواند در تنظيم ميزان اسيدي بودن خون نقشج) ياختة پوششي فاقد مژك دارد، همانند ـ داراي حلقة غضروفي كامل، مي
  باشد.ها ميهايي در خارج ششد) در ساختار ديوارة خود واجد غضروف است، برخالف ـ ترشح كنندة سورفاكتانت، داراي قسمت

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 ؟كدام گزينه براي تكميل عبارت زير مناسب است -70

  »…هاهاي ديوارة حبابكياخته…به طور معمول«

  كنند.هاي مجاور استفاده ميركي با ديواره مويرگهمة ـ از غشاي پايه مشت) 1
  دهند.هاي ترشحي خود را در بعضي از نوزادان به ميزان كافي انجام نميبرخي ـ فعاليت) 2
  هاي ديواره دارد.تري نسبت به نوع ديگر ياختههاي كوچكنوعي از ـ هسته) 3
  كنند، نقش دارند.اختارها را فراهم ميهايي كه ارتباط هوايي بين اين ساغلب ـ در تشكيل سوراخ) 4

 ؟درستي بيان شده استكدام گزينه در رابطه با عامل سطح فعال به -71

  شوند.فقط در اواخر دوران نوزادي ساخته مي) 1
  شوند.هاي سنگفرشي ديوارة حبابك ترشح مياز بعضي از ياخته) 2
  پوشاند.اي دستگاه تنفس را ميسراسر بخش مبادله) 3
  ها مؤثر است.سهيل ورود هوا به درون شش) در ت4

 ؟اي صحيح استطبق كتاب درسي چند مورد در ارتباط با نايژك مبادله -72

  باشد.دار ميهاي پوششي مژكالف) حاوي ياخته
  شود كه محل تبادل گازهاي تنفسي هستند.ب) به ساختارهايي ختم مي

  .باشدخوار در سطح داخلي خود ميهاي درشتج) حاوي ياخته
  شوند.هاي آن با سورفاكتانت پوشيده ميد) تمامي ياخته

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 ؟كسيد باشدااز علل يا عوارض مسموميت با گاز كربن مونوتواندنميكدام گزينه -73

  عدم تغيير در مقدار گاز اكسيژن تبادل شده با خوناب) 1
  كسيژنكسيد به هموگلوبين در جايگاه يكسان با اااتصال كربن مونو) 2
3 (pH   اكسيدخون در پي افزايش كربن ديكاهش
  هااختالل در تجزية كامل گلوكز توسط ياخته) 4

 ؟كدام گزينه صحيح است -74

  اي ندارد.عصبي روده ةتغيير در فعاليت اعصاب خودمختار هيچ اثري بر عملكرد شبك) 1
HClاست،ناختالل در ترشح گاستريدچاردر فردي كه) 2   نيز وجود داشته باشد.ممكن است كمبود ترشح
  شود.يافت ميبيشتريسياهرگ باب مواد غذايينسبت بهخروجي از كبددر سياهرگ) 3
  شود.نميخوني مشاهدهعالئم كمقطعًا ،شودكاهش فعاليت آنزيم پپسين ديده مياشدر معدهدر فردي كه) 4
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 ؟نيستمبتال به بيماري سلياك كدام گزينه مورد انتظاردر فرد -75

  ترين قسمت روده بزرگكاهش جذب آب و يون در ابتدايي) 1
  خوني قرمزياختةافزايش احتمال ابتال به كاهش توليد) 2
  گوارش در دوازدهه ةلول ةترين اليكاهش ضخامت دروني) 3
  هاي مرده در كولون باالروياختهميزانافزايش) 4

 شود.افزوده مي…كاسته و بر ميزان …، از ميزان…يك فرد سالم، در مرحلةدر دستگاه گوارش -76

  اين دستگاهخاموشي نسبي ـ ترشح بزاق ـ جريان خون) 2  فعاليت شديد ـ انقباض بندارة پيلور ـ حركات كرمي) 1
  ـ حركات رودهفعاليت شديد ـ بيكربنات دوازدهه) 4  ترشح صفرا ـ گاسترينخاموشي نسبي ـ) 3

 ؟استنادرستچند مورد در رابطه با جذب مواد غذايي در دستگاه گوارش -77

  رودة باريك ريزپرز دارند.الية مخاطموجود درهايياختهالف) همة
  شوند.شوند و در آنجا ذخيره يا مصرف ميوارد كبد مي ،هاي حاصل از گوارش ليپيدهاب) همة مولكول

  شوند.ه خون ابتدا وارد كبد ميج) همة مواد پس از ورود ب
  را دارد.غذاييهاي مخصوص گوارش موادتوانايي ترشح آنزيم ،اي شكل موجود در دستگاه گوارشد) هر بخش كيسه

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 ؟كندجمله زير را به درستي كامل مي ،هاي داده شدهكدام يك از عبارت -78

  »…شود،به زائده آپانديس ختم ميگوارش كه قسمت ابتدايي آن ةدر محلي از لول«
  .قابل مشاهده است ،گوارشي روده برخالف لوزالمعده ةشير) 1
  .نقش دارندساز ماده مخاطيمولكول اصلي پيشهمچنينها وهاي مخاطي در توليد انواعي از آنزيمياخته) 2
  د.نشوبه همراه مواد جذب نشده ديده ميدبا فعاليت زياهاي گوارشيانواعي از آنزيم ،هاي قبل از آنبرخالف قسمت) 3
هـاي عرضـي بـه همـراه گوارش از قسمتي كه بالفاصـله قبـل آن اسـت بيشـتر بـوده و در آن فرورفتگـيلولةگوارش، قطر ةتا انتهاي لول) 4

  شود.هاي طولي ديده ميطناب
 ؟كندكامل مينامناسبطورعبارت زير را به ،كدام گزينه -79

  »…توان گفتمي…ختالل در دستگاه گوارش انسان كهدر رابطه با نوعي ا«
  شود.مختل ميمؤثر در ترشح نوعي اسيد كامالًشوند ـ ترشح نوعي هورمونتخريب مينوعي اندام در لولة گوارشيريزپرزها و پرزهادر آن) 1
  بيند.ي، به تدريج آسيب ميترين الية مرـ درونيشودنميبنداره (اسفنكتر) انتهاي مري به اندازة كافي منقبض) 2
  شود.گيرد ـ فرد مبتال، دچار كاهش وزن ميطور ناقص صورت ميگوارش ليپيدها در رودة باريك به) 3
  يابد.هاي قرمز خون فرد مبتال، كاهش ميبخشي از ديوارة معده برداشته شده است ـ تعداد گويچه) 4

 …در ملخ…بخشي از دستگاه گوارش كبوتر كه -80

  غدد بزاقي قرار گرفته است.دقيقاً بر رويرساند ـدان را به سنگدان مييات چينهمحتو) 1
  دهد.در باالي كبد و چسبيده به آن قرار دارد ـ بخش حجيم انتهاي مري را تشكيل مي) 2
  آيد.تر شدن آن به حساب ميدهد ـ محلي براي ذخيره غذا و نرمترين بخش لوله گوارش را تشكيل ميحجيم) 3
 كند.هايي دارد كه به خرد شدن بيشتر مواد غذايي كمك ميتر است ـ دندانهتر و از سنگدان كم حجمكوتاهباريكاز روده) 4
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A B

ج�وه آب

گاز
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(1)
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(2)

cm26

cm40

cm10

گاز

ج�وه

لايروغن

81 - 2 313500چگالي جيوه و5cmدر شكل زير، مساحت مقطع لوله kg
m

اندازة نيرويي كه بر ته لولهاست. اگر

0؟چند درجه استαزاويةباشد،نيوتون23شودوارد مي 5
010 37 0 6 10N(g ,sin / ,P Pa)

kg
= = = 

1( 30  

2 (37  
3 (53  

4 (60  
،از طرف مايع )2نيروي وارد بر انتهاي لولة (اندازةدر شكل زير دو لولة وارون داخل مايعي قرار دارند. اگر -82

5
؟متر استچند سانتي1hباشد، در اين صورتاز طرف مايع) 1نيروي وارد بر انتهاي لولة (اندازةبرابر4

) اســــــت،2) دو برابـــــر مســـــاحت انتهـــــاي لولـــــة ( 1(مســـــاحت انتهـــــاي لولـــــة ( 
5

0 310 12 10g NP Pa g
kgcm

= ρ = =ÍÄI¶» ,( 

1( 34  
2 (40  
3 (56  
4 (66  

اگـر در شكل زير سطح مقطع لوله در سمت راست دو برابر سطح مقطع سمت چپ است. در ايـن حالـت   -83
متـر تغييـر جيوه در طرف چـپ لولـه چنـد سـانتيارتفاعكاهش يابد،4080Paمخزنداخلفشار گاز

3؟كندمي 313 6 0 8g g( / , / )
cm cm

ρ = ρ =½¼Ã] ¸ü»n  

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

84- B سطح آبترتيب از راست به چپ بهرا كاهش دهيم، در اين صورتدر شكل زير اگر فشار هواي مخزن
UBلولة…و سطح جيوه در طرف…شكلUلولة…در طرف  يابد.مي…شكل داخل مخزن

  راست ـ پايين ـ چپ ـ باال )1

  چپ ـ پايين ـ راست ـ باال) 2
  راست ـ باالراست ـ پايين ـ) 3

  چپ ـ باال ـ چپ ـ باال) 4

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

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

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفن قبلآزمو10چند از

 

دقيقه35  عادي- ) 1فيزيك (

  هاي فيزيكي موادويژگي
از ابتداي فشارسنج هوا 2فصل

  (بارومتر) تا پايان فصل
  52تا37هايصفحه

محل انجام محاسبات  
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A
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cm20

لايروغن آب

گاز

85- U شكلي كه به يك مخزن گاز متصل است. آب و روغن به حال تعادل قـرار مطابق شكل زير، درون لولة
ز مشتركدر نقطة مركلباشد، در اين صورت فشار3200Paمخزنگاز دروناياگر فشار پيمانه .دارند

5؟آب و روغن چند كيلوپاسكال است
0 3 310 1 0 8g g(P Pa / )

cm cm
= ρ = ρ =¸ü»nJA» , 

1( 108  
2 (112  

3 (116  
4 (120  

bFدر شكل زير نيروي شناوري -86


W وارد بر چند جسم نشان داده شده است. با توجه بـه و نيروي وزن
Aجسم، وضعيتنيروي خالص وارد بر هر به كمك يكي ازترتيب از راست به چپبهCوB ،اجسام

 ؟وري، فرو رفتن و باال رفتن كدام استهاي شناوري، غوطهواژه

  شناوري ـ باال رفتن ـ فرو رفتن )1
  ـ باال رفتنوريفرو رفتن ـ غوطه) 2

  باال رفتنوري ــ غوطهشناوري) 3

  فرو رفتنباال رفتن ـفرو رفتن ـ) 4

5اينچ، جريان پاياي نفت خام با تندي32در يك لولة انتقال نفت خام به قطر -87 m
s

دارد. در مـدت وجود

ــبانه ــك ش ــان ي ــد زم ــه، چن ــين لول ــع مع ــطح مقط ــك س ــنروز، از ي ــامت ــت خ ــينف ــور م ــدعب ؟كن

33 1 2 5 0 8 g( inch / cm / )
cm

π = = ρ =Sÿº» , 

1( 331776  2 (207360  3 (165888  4 (829440  

اختالفاندازةاي افقي و با دو سطح مقطع متفاوت در نظر بگيريد كهاي آب را درون لولهاليهپايا وجريان-88

16تندي در دو سطح مقطع cm
s

تـر باريكبخشتر سه برابر قطر مقطعپهنبخشاست. اگر قطر مقطع

 ؟متر بر ثانيه استباشد، در اين صورت تندي جريان آب در قسمت باريك لوله چند سانتيلوله

1( 14  2 (22  3 (24  4 (18  
 ؟كاربردهاي اصل برنولي استچه تعداد از موارد زير از -89

  هاي هواپيماالف) نيروي باالبر وارد به بال
  دار توپ فوتبالب) حركت كات

  شودپ) باريكتر شدن باريكة شير آب هنگامي كه به زمين نزديك مي
  ت) استفاده از ني براي نوشيدن نوشابه

ف كردن پوشش برزنتي كاميون در حال حركتث) پ  
1( 1  2 (2  3 (3  4 (4  
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cm8

(2)

(3)

(1)

cm10

cm20

cm15

ج�وه

هوا

آب

m4

A

) بـا تنـدي 1در قسمت (شارهاگروجود دارد.هادر تمام لولهشارهايو اليهجريان پيوسته ،شكل زيردر-90

4 m
s

8) با تندي2وارد شود و در قسمت ( m
s

ود مايع درخارج شود، در اين صورت در مورد خروج يا ور

 ؟ان گفتوت) لوله چه مي3قسمت (

1با تندي )1 6 m/
s

  شود.به لوله وارد مي

1با تندي) 2 6 m/
s

  شود.از لوله خارج مي

10با تندي) 3 88 m/
s

  شود.به لوله وارد مي

10با تندي) 4 88 m/
s

  شود.از لوله خارج مي

38اگر در آزمايش توريچلي نشان داده شده در شكل زير، به جاي جيوه از مايعي به چگالي -91 g
cm

استفاده

كنيم، فاصلة سطح آزاد مايع در لوله و ظرف نسبت به حالتي كه در آن جيوه است، چند درصـد افـزايش 
ازة كافي بلند است، بعد از تعويض مايع، در انتهاي لوله همچنان خأل است ويابد؟ (لولة آزمايش به اندمي

313 6 g/
cm

ρ  ) جيــوه=

1 (30    
2 (42  
3 (60  
4 (70  

برابركه باالتر از سطح آزاد جيوه ظرف قرار دارند،، اگر ارتفاع هر دو مايع درون لولهزيردر فشارسنج شكل -92

h 0متر خواهد بود؟ (چند سانتيباشد، 75P cmHg=،313 6 g/
cm

ρ =½¼Ã]33و 4x
g/

cm
ρ =( 

1(60    
2(75 

3(120    
4(140  

Aو جيوه در حال تعادل هستند،در شكل زير آب -93 چند كيلوپاسكال اسـت؟ (چگـالي آب فشار در نقطة

31000 kg
m

313600، چگالي جيوه kg
m

510، فشار هواي بيرون Pa10و Ng
kg

 است.)=

1 (79 6/  
2 (119 6/  
3 (68 4/  
4 (120 4/  

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

خلأ

ج�وه

60cm
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چند كيلوگرمي را به آرامـي روي پيسـتون قـرار  ة، وزن و اصطكاك پيستون ناچيز است. وزنزيردر شكل -94

 متر برسد؟سانتي 5/7وه در لوله بهدهيم تا در حالت تعادل، اختالف ارتفاع بين دو سطح جي

)10 Ng
kg

2 ةمساحت قاعد ،= 313جيوهچگالي ،50cmپيستون 6 g/
cm

Uاست و قطر مقطع لولة

 .) شكل در تمام طول آن يكسان است

1 (2/3   

2 (3/4  

3 (1/5  

4 (4/6  

2ρ2وρ 1هاي) با چگالي2) و (1جرم (مطابق شكل زير، دو جسم توپر و هم -95 1( )ρ > ρيرا داخل مايع

ـ  ) درون مايع غوطـه1كنيم. اگر پس از رها كردن اجسام، جسم (ساكن فرو برده و رها مي دازةور شـود، ان

) 2) از طرف مايع پس از رها كردن آن ... از نيروي وزن آن بوده و جسم (2نيروي شناوري وارد بر جسم (

 رود.   به طرف ... مي

  باال ـتر) كوچك1

  پايين ـتر) بزرگ2

  باال ـتر) بزرگ3

  پايين ـتر) كوچك4

96- A در حال تعادل قرار دارند. اگر اين1ρدر مايعي به چگاليCوB،مطابق شكل زير، سه جسم توپر

2ρ2ها را در مايع ديگري به چگاليجسم 1( )ρ > ρقرار دهيم، كدام گزينه صحيح است؟ 

1 (AوCدر ته ظرف قرار ميB  ماند.شناور ميگيرند و

2 (AوBشناور ميC   .گيرددر ته ظرف قرار ميمانند و

3( AوBشناور ميC   توان اظهار نظر كرد. نميمانند ولي در مورد

4 (AوBC   شود. ور ميغوطهشناور و

شـده در دادهصورت پايا با تندي نشاناي بهناپذير با جريان اليهاي تراكماي زير، شارههاي استوانهدر لوله -97

 ترين مقدار را دارد؟حال شارش است. در كدام حالت، آهنگ شارش شاره بيش

1 (  2 (   

3(   4 (  

ج�وه

(1) (2)

pI¬

→·¼TvÃQ
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cm12/7

cm27

cm10

هايهايي افقي با سطح مقطعيدار در لولهصورت پيوسته و پاها را پر كرده و بهدر شكل زير، آب حجم لوله   -98
v Pمتفاوت جاري است. اگر تندي آب را با  نشان دهيم، كدام رابطه درست است؟و فشار آن را با

1 (A Bv v<وA BP P>       
2 (A Bv v>وA BP P>  
3 (A Bv v<وA BP P<  
4 (A Bv v>وA BP P<  

 ؟نيستكدام گزينه در مورد اصل برنولي صحيح -99
 . ناپذير استهاي تراكم) اصل برنولي براي شاره1
  ) در اصل برنولي فرض عدم اتالف انرژي وجود دارد. 2
  يابد. ) طبق اصل برنولي با افزايش سطح مقطع يك لوله پر از مايع در حال حركت فشار آن افزايش مي3
  شود. ) اصل برنولي براي گازها برقرار نمي4

100 - U 32شكل حاوي مايعي به چگـاليمطابق شكل يك لولة افقي با سطح مقطع متفاوت به يك لولة g
cm

از چپ به راست در لوله برقرار شود،2COكه به حال تعادل قرار دارد، متصل است. هرگاه جرياني از گاز
500PaAاختالف فشاري معادل صورت سطح مايع در شاخةشود. در اينايجاد ميBوبين دو نقطة

AU B…مترسانتي…شكلدر لولة 10قرار خواهد گرفت. از شاخة N(g )
kg

= 

1 (2   باالتر -/5
2 (2   ترپايين -/5
  باالتر -25) 3
  ترپايين -25) 4

93تفـاع دو اليـة مـايع اي جرم جيوه دو برابر جرم آب است. اگر مجموع اردر يك مخزن استوانه - 101 6/ cm

؟هــا چنــد پاســكال اســت  باشــد، در ايــن صــورت فشــار وارد بــر كــف ظــرف از طــرف مــايع

3 313 6 1 10g g N( / , ,g )
kgcm cm

ρ = ρ = =½¼Ã] JA 

1( 16320    2 (24480  
3 (32640    4 (43520  

102 - U  ةشكل زير به حال تعادل قرار دارند، اگر سطح مقطع سمت راست لولـمقداري آب و جيوه درون لولة

Uبا اضافه كردن آب حداكثر ارتفاع جيوه از كف لوله ،باشدچهار برابر سطح مقطع سمت چپ لولهشكل

3؟متر استدر طرف راست چند سانتي 313 5 1g g( / , )
cm cm

ρ = ρ =½¼Ã] JA 

1( 10 4/  
2 (10 6/  

3 (10 8/  
4 (10 2/  

دقيقه35  موازي- ) 1فيزيك (

  هاي فيزيكي موادويژگي
هااز ابتداي فشار در شاره 2فصل

  ريتا پايان شناو
  43تا32هايصفحه

A
B

CO 2
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cm40

cm20

cm40

cm60

2

2

=2ρ g
cm3

x

ج�وه

ما�ع

cm80

α

hh

(1)

12

(2)

cm26

است. اگر ظـرف را بـر روي 60Nبرابر بانيروي وارد بر كف ظرف از طرف مايعاندازةدر ظرف شكل زير - 103

؟چنـد نيوتـون اسـت  تقريبـاً نيروي وارد بر سطح مقطع كوچكترزة، انداسطح مقطع كوچكتر قرار دهيم

10 N(g )
kg

=  

1( 40  

2 (48 64/  

3 (42 66/  

4 (56 32/  

51و جرم20cmدر شكل زير مكعبي به طول ضلع - 104 2/ kg در مرز جيوه و يك مايع به حال تعادل قـرار

x 3؟كدام استمتربرحسب سانتيدارد.  313 6 1 6g g( / , / )
cm cm

ρ = ρ =½¼Ã] ÍÄI¶ 

1( 12  

2 (8  

3 (14  

4 (6  

105- 2 313500و چگالي جيوه5cmدر شكل زير، مساحت مقطع لوله kg
m

است. اگر اندازة نيرويي كه بر ته لوله

23αشودوارد مي 0چند درجه است؟نيوتون باشد، زاوية 5
010 37 0 6 10N(g ,sin / ,P Pa)

kg
= = = 

1( 30  

2 (37  

3 (53  

4 (60  

) از طرف مايع،2اگر اندازة نيروي وارد بر انتهاي لولة (در شكل زير دو لولة وارون داخل مايعي قرار دارند.  - 106

5
؟متر استچند سانتي1h) از طرف مايع باشد، در اين صورت1برابر اندازة نيروي وارد بر انتهاي لولة (4

اســــــت،) 2) دو برابـــــر مســـــاحت انتهـــــاي لولـــــة ( 1(مســـــاحت انتهـــــاي لولـــــة ( 

5
0 310 12 10g NP Pa g

kgcm
= ρ = =ÍÄI¶» ,( 

1( 34  

2 (40  

3 (56  

4 (66  
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A B

ج�وه آب

گاز

Fb

w
w

w

Fb
Fb

A

B

C

cm20

لايروغن آب

گاز

cm40

cm10

گاز

ج�وه

لايروغن

در شكل زير سطح مقطع لوله در سمت راست دو برابر سطح مقطع سمت چپ است. در ايـن حالـت اگـر  - 107

متـر تغييـر كاهش يابد، ارتفاع جيوه در طرف چـپ لولـه چنـد سـانتي4080Paفشار گاز داخل مخزن

3؟كندمي 313 6 0 8g g( / , / )
cm cm

ρ = ρ =½¼Ã] ¸ü»n  

1( 1  

2 (2  

3 (5/1  

4 (3  

108 - B ترتيب از راست به چپ سطح آبرا كاهش دهيم، در اين صورت بهدر شكل زير اگر فشار هواي مخزن

UBلولة…و سطح جيوه در طرف…شكلUلولة…در طرف  يابد.مي…شكل داخل مخزن

  راست ـ پايين ـ چپ ـ باال )1

  چپ ـ پايين ـ راست ـ باال) 2

  راست ـ پايين ـ راست ـ باال) 3

  چپ ـ باال ـ چپ ـ باال) 4

109 - U است. آب و روغن به حال تعادل قـرار شكلي كه به يك مخزن گاز متصلمطابق شكل زير، درون لولة

باشد، در اين صورت فشار كل در نقطة مرز مشترك3200Paاي گاز درون مخزندارند. اگر فشار پيمانه

5؟آب و روغن چند كيلوپاسكال است
0 3 310 1 0 8g g(P Pa / )

cm cm
= ρ = ρ =¸ü»nJA» , 

1( 108  

2 (112  

3 (116  

4 (120  

bFدر شكل زير نيروي شناوري - 110


W وارد بر چند جسم نشان داده شده است. با توجه بـه و نيروي وزن

A ت به چپ به كمك يكي ازترتيب از راسبهCوB،نيروي خالص وارد بر هر جسم، وضعيت اجسام

 ؟وري، فرو رفتن و باال رفتن كدام استهاي شناوري، غوطهواژه

  شناوري ـ باال رفتن ـ فرو رفتن )1

  وري ـ باال رفتنفرو رفتن ـ غوطه) 2

  باال رفتنوري ــ غوطهشناوري) 3

  فرو رفتنباال رفتن ـفرو رفتن ـ) 4
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كوچك آن ةقاعدبرابر شعاع 2بزرگ ةاقصي مطابق شكل روي سطح افقي قرار دارد و شعاع قاعدمخروط ن - 111

اي چندبزرگ بگذاريم و بخواهيم فشار وارد بر سطح افقي تغييري نكند، وزنه ةقاعداست. اگر آن را روي
 برابر وزن مخروط را بايد روي آن قرار دهيم؟

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

hدر يك استخر، ب -112 1بها افزايش عمق آب از 5/ h، 1يابد. اگر فشـار هـوادرصد افزايش مي10فشار كلatm

5برحسب اتمسفر كدام است؟2hباشد، فشار كل در عمق
31 10 10 1N g( atm Pa g , )

kg cm
= = ρ =JA»    

1 (4/1  2 (5/1  3 (2  4 (5/2  
وسيلة لولة بسيار باريكي با حجم ناچيز بهاي كه در يكي آب و ديگري جيوه قرار دارد، بهدو ظرف استوانه - 113

يكديگر مربوط و در حال تعادل هستند. اگر شير رابط بين دو ظرف باز شود، پس از برقراري تعادل، سطح 
 آيد؟متر پايين ميجيوه در لولة سمت راست چند سانتي

g g( / )
cm cm

ρ = ρ =3 31 13 JAو5 ½¼Ã] 

1( 2 5/  
2 (5  
3(12 5/    
4 (7 5/  

و210cmهـااي تشكيل شده اسـت كـه سـطح مقطـع اسـتوانه، ظرف از دو قسمت استوانهزيردر شكل - 114
250cm .چگـالي؟شود، چند نيوتون اسـتها بر كف ظرف وارد مينيرويي كه از طرف مايعاندازةاست)

30ترتيبروغن و آب به 8 g/
cm

31و g
cm

،10 Ng
kg

 )است.=

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

38اگر در آزمايش توريچلي نشان داده شده در شكل زير، به جاي جيوه از مايعي به چگالي - 115 g
cm

استفاده

كنيم، فاصلة سطح آزاد مايع در لوله و ظرف نسبت به حالتي كه در آن جيوه است، چند درصـد افـزايش 
، بعد از تعويض مايع، در انتهاي لوله همچنان خأل است ويابد؟ (لولة آزمايش به اندازة كافي بلند استمي

313 6 g/
cm

ρ  ) جيــوه=

1 (30    
2 (42  
3 (60  
4 (70  

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

5

10

cm

cm

آب

لايروغن

خلأ

ج�وه

60cm
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cm15

ج�وه

هوا

آب

m4

A

برابركه باالتر از سطح آزاد جيوه ظرف قرار دارند،در فشارسنج شكل زير، اگر ارتفاع هر دو مايع درون لوله - 116

h 0خواهد بود؟ (مترچند سانتيباشد، 75P cmHg=،313 6 g/
cm

ρ =½¼Ã]33و 4x
g/

cm
ρ =( 

1(60  
2(75 

3(120  
4(140  

Aل هستند،در شكل زير آب و جيوه در حال تعاد - 117 چند كيلوپاسكال اسـت؟ (چگـالي آب فشار در نقطة

31000 kg
m

313600، چگالي جيوه kg
m

510، فشار هواي بيرون Pa10و Ng
kg

 است.)=

1 (79 6/  
2 (119 6/  
3 (68 4/  
4 (120 4/  

چند كيلوگرمي را به آرامـي روي پيسـتون قـرار  ة، وزن و اصطكاك پيستون ناچيز است. وزنزيردر شكل - 118
 متر برسد؟انتيس 5/7دهيم تا در حالت تعادل، اختالف ارتفاع بين دو سطح جيوه در لوله به

)10 Ng
kg

2 ة، مساحت قاعد= 313جيوهچگالي،50cmپيستون 6 g/
cm

U است و قطر مقطع لولة

 شكل در تمام طول آن يكسان است.) 
1 (2/3   
2 (3/4  
3 (1/5  
4 (4/6  

2ρ2وρ 1هاي) با چگالي2) و (1جرم (ر و همزير، دو جسم توپمطابق شكل - 119 1( )ρ > ρرا داخلي مـايع
ور شود، انـدازة ) درون مايع غوطه1كنيم. اگر پس از رها كردن اجسام، جسم (ساكني فرو برده و رها مي

) 2) از طرف مايع پس از رها كردن آن ... از نيروي وزن آن بوده و جسم (2وارد بر جسم (نيروي شناوري
 رود.   به طرف ... مي

  باال ـتر) كوچك1
  پايين ـتر) بزرگ2
  باال ـتر) بزرگ3
  پايين ـتر) كوچك4

120 - A در حال تعادل قرار دارند. اگر اين1ρدر مايعي به چگاليCوB،مطابق شكل زير، سه جسم توپر
2ρ2ها را در مايع ديگري به چگاليجسم 1( )ρ > ρقرار دهيم، كدام گزينه صحيح است؟ 

1 (AوCدر ته ظرف قرار ميB  ماند.شناور ميگيرند و

2 (AوBشناور ميC   گيرد.در ته ظرف قرار ميمانند و
3( AوBشناور ميC   توان اظهار نظر كرد. نميمانند ولي در مورد
4 (AوBC   شود. ور ميغوطهشناور و

ج�وه

(1) (2)

pI¬
→·¼TvÃQ
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sهاي ظرفيتي اتمياگر تعداد الكترون -121  …پـذيري آنواكـنشوبـوده …هـانسبت به ساير اتمباشد، پايداري آن …pواز عناصر دستة

 است.

  تر ـ زيادبرابر هشت ـ كم )2  تر ـ بسيار كمـ كماز هشتكمتر )1
 ـ زيادتربيشهشت ـتر ازكم) 4  بسيار كمـتربيشبرابر هشت ـ) 3

 ؟استنادرستچهارم جدول تناوبي ةدر مورد عنصرهاي دور ،هاي زيرچند مورد از عبارت -122

  پر است.ها نيمهاشغال شده از الكترون در آن ةآ) سه عنصر وجود دارند كه آخرين زيرالي
  هاي موجود در همين زيراليه دو برابر اين عدد باشد، وجود ندارد.و تعداد الكترون 2هاي آنكه عدد كوانتومي فرعي يكي از زيراليهخنثيب) اتمي

  كنند. اتم در آن از اصل آفبا پيروي مي17پ) 
  ر اين دوره وجود دارد.كامالً پر د3dت) دو عنصر با زيراليه

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

 ؟درستي انجام شده استها بهكدام مقايسه در مورد انرژي زيراليه -123

1 (6 4 7 5s d p f       2 (4 5 6 7d f s p    
3 (6 7 4 5s p d f       4 (4 6 5 7d s f p   

هـا مبادلـه مول الكترون ميان يـون …مول از آن،يكتشكيل، و در…د، نسبت شمار آنيون به كاتيون، برابرفسفيكلسيمدر تركيب يوني -124
 ها را از راست به چپ بخوانيد.)شود. (گزينهمي

1 (3
2، 6  2 (2

3،6  3 (3
2،3  4 (2

3،3 

 ؟استنادرست هگزينكدام -125

  اكسيژن صد در صد خالص دشوار است، زيرا فراواني آن در هواي مايع ناچيز است. ةتهي) 1
  يعي دشوار است چون تهيه آن نياز به فناوري پيشرفته دارد.تهيه هليم از گاز طب) 2
  كره است.كره و هواكنش زيستاي از برهمنمونهبيني،براي مصرف گياهان توسط جانداران ذرهدر خاكتثبيت گاز نيتروژن هواكره) 3
 . شودا يافت ميهها و پروتئين يبرچها،كربوهيدراتهاي زيستي مانندساختار همة مولكولدراكسيژن) 4

 ؟استنادرستكدام گزينه -126

  يابد.با افزايش ارتفاع از سطح زمين، فشار گاز اكسيژن به صورت خطي كاهش مي) 1
  كره متفاوت است.هاي گوناگون هوااكسيژن در اليهمقدار) 2
رتبة سوم و چهارم قرارترتيب در بهخشكدر هواي پاك ودر ميان اجزاي هواكرهاز لحاظ ميزان فراوانياكسيدديگاز آرگون و كربن) 3
  .دندار
 .دهند، رخ ميهاي شيميايي پيرامون ما، به دليل تمايل زياد اكسيژن براي انجام واكنشبسياري از واكنش) 4

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

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

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

 

دقيقه20  عادي- ) 1(شيمي
كيهان زادگاه الفباي هستي/ 

  ردپاي گازها در زندگي
از ابتداي آرايش 1فصل

تا پايان فصل والكتروني اتم
تا پايان اكسيژن، گازي 2فصل

  پذير در هواكرهواكنش
  52تا30هايصفحه
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   صفحة: 26تجربياختصاصي پاية دهم1401دي 2آزمون-  )3(پروژة

053كيلومتر باشد و دماي آن از40اگر ارتفاع تقريبي الية استراتوسفر -127 C−افـزايشهر كيلـومتربه ازاي ،كلوين ختم شود280شروع و به
 ؟كرده استچه تغييري برحسب كلويندماطور متوسط به ،ارتفاع

1 (5/1  2 (3  3 (5/1-  4 (3- 

هاي قبل و بعد خود بيشتر است وگروهعناصراي ازكدام گروه از جدول دورهدر عناصراينقطه -هاي تكي در ساختار الكترونتعداد الكترون -128
 ترتيب از راست به چپ)(به؟برابر چند است ،هاي دو اتمي وجود دارنداتاق به شكل مولكولدر دما و فشارتعداد عناصري كه

  4ـ16) 2    7ـ14) 1
 7ـ16) 4    4ـ14) 3

sنسبت شمار عنصرهاي اصلي -129 p (sو(عناصر دستة pميان پنجمين عنصر دستة دورة، بـه شـمار عنصـرهاي و پانزدهمين عنصر دستة
 ؟استكدامالكترون وجود دارد، 5ها بيشتر ازچهارم جدول تناوبي كه در الية ظرفيت آن

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

 ؟استنادرستهاي زير درباره تركيبات يونيكدام يك از گزينه -130

  از لحاظ بار الكتريكي خنثي هستند.تركيبات يوني ةهم) 1

Al3يون) 2 2Oو+هاي تك اتمي 2شوند و مولكولبا هم تركيب مي− 3Al Oدهند.را تشكيل مي  
  شود.بسيار قوي برقرار مينيروي جاذبة ،ي الكتريكي ناهمناماهاي توليد شده به دليل وجود بارهميان يون) 3
 نسبت آنيون به كاتيون در تركيب آلومينيم فلوئوريد است. اببرابرنسبت كاتيون به آنيون در تركيب پتاسيم نيتريد) 4

131- MS Mشـود. در اتـم عنصـر  ختم مـي93dبهآرايش الكتروني كاتيون موجود در تركيب n    فرضـي   lو، مجمـوع عـددهاي كوانتـومي

32؟هاي الية ظرفيت، برابر چند استالكترون
16( S)  

1 (54  2 (53  3 (48  4 (50 

 ؟درست است ،يرچند مورد از مطالب ز -132

0  دهد) با افزايش ارتفاع بهدر الية استراتوسفر (كه تغييرات آب و هوايي زمين در اين اليه رخ مي • 6ازاي هر كيلومتر، دما در حدود Cافت
  كند.مي

 است.ماندهميليون سال است كه تقريباً ثابت200نسبت گازهاي سازنده هواكره حدود •

 بو است.رنگ و بيرين گاز نجيب، برخالف سومين گاز فراوان در هوا كره، بيتسبك •

  شود.كره ميآن، بدون مصرف وارد هواهليم موجود درهنگام سوختن گاز طبيعي، •
1 (1  2 (3  3 (2  4 (4 

 ؟هاي زير درست استچه تعداد از عبارت -133

X ،باشدالكترون24داراي+X2الف) اگر يون 34با عنصرعنصر Yدوره است.هم  

17هايب) آرايش الكتروني يون A−،2
20B   شود.ختم مي63pبه+19C و+

1lهاي باالكترونپ) اگر تعداد 0lباهايالكترونتعداددو برابر+X2در يون= X ،باشد= تواند در گروه دوم يا دوازدهمميعنصر
  قرار داشته باشد.ايدورهجدول

3Dونت) اگر در الية سوم ي D ،، سيزده الكترون موجود باشد+   گروه است.هم28Eبا عنصرعنصر
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1 
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B CA

 ؟مطرح شده براي هواكره درست رسم شده استكدام نمودار با توجه به ويژگي -134

الايرتفاع) 1

ل
تر هر دلاير ذلايره تعداد

11
(km)  2 (الايرتفاع

فشالاير

(km)

(atm)

  

الايرتفاع) 4   )3

هن
تروژن حجمچ� دلايرصد

11
(km)

 

52فرضي ةدو ذردراگر -135 2X 3Yو+ 0lآنگاه نسبت شمار الكترون با ،ها برابر باشندشمار الكترون+ =X Yدر اتم كدام گزينهدربه اتم

X؟درستي آمده است به  .)است28برابر (شمار نوترون يون

1 (0 875/  2 (0 77/  3 (1 2/  4 (1 1/ 

 ؟صحيح است ،هاي زيرعبارتازمورددر مورد تقطير جزء به جزء هواي مايع چند -136

  الف) به دليل نزديك بودن نقطة جوش آرگون و اكسيژن، تهيه اكسيژن صد درصد خالص در اين فرايند دشوار است.

00فشار دماي آن را تااستفاده ازهايي عبور داده و باب) اگر هواي معمولي را از صافي Cگردد.مايع حاصل ميكاهش دهيم هواي  

  شود.خارج مي2Oسپسو2NابتداArو2N،2Oاز بين گازهاي ،پ) در هواي مايع با افزايش دما

  نقطه جوش كمتري دارد. ،رودكار ميرود نسبت به گازي كه در كپسول غواصي بهكار ميجوشكاري بهدراثرط بيت) گازي كه به عنوان محي

 صفر) 4  1) 3  2) 2  3) 1

چـه تعـداد از د،نـدهسـه عنصـر دورة دوم را نمـايش مـيدارهيـدروژنهايتركيبكه مدل فضا پركنCوA،Bهايبا توجه به شكل -137

 ؟بيان شده استيدرست بهزيرهايعبارت
  

  باشد.ها يوني ميها مولكولي و يك عدد آندو عدد آن ،رواز تركيبات روبه- 

Bتعداد الكترون-  Cهاي موجود در پيوندهايد الكترونچهار برابر تعدا ،هاي موجود در پيوندهاي شكل   باشد.ميشكل

  كند.شدن پيروي مياييتهشتاز قاعدةCوA،Bهايهاي موجود در شكلهمه اتم- 

Cبرابر تعداد الكترون A،4لتعداد پيوندهاي كوواالنسي شك-    باشد.ميهاي شركت كرده در پيوند شكل

 3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

 …جز به ؛اندزير درستهايگزينههاي مولكولي، همةدر مورد تركيب -138

  دهد.در مولكول نشان ميراعنصرهاي هرو شمار اتمعنصرهاي سازندهفرمول مولكولي، نوع) 1

  پيوند كوواالنسي را دارند. 1هر كدام توانايي تشكيل حداقل ،دورة دوم جدول تناوبي17تا گروه14هاي عناصر گروه اتم) 2

2هاي اشتراكي مولكولنسبت شمار جفت الكترون) 3 6C H2به 4C Hاست. 1زتر ابزرگ  

  .داردوجوديك پيوند دوگانه و چهار پيوند يگانهترتيب بهها، در اين مولكول4CHو2Oهايطبق مدل فضاپركن مولكول) 4

الايرتفاع

دما

(km)

(   )C0

0
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هاي هواشناسي مورد استفاده قـرار دوره و با گازي كه براي پر كردن بالنبري و گندزدايي همعنصري با گازي زرد رنگ و داراي خاصيت رنگ -139
 ؟گروه است. چند مورد از مطالب زير در مورد اين گاز صحيح استگيرد، هممي

  تايي پايدار رسيده است.بو است و برخالف آن به آرايش هشترنگ و بيترين گاز نجيب، بيالف) اين گاز همانند سبك
  ير جزء به جزء هواي مايع، آن را با خلوص بسيار زياد تهيه كرد.تقطتوان باگازهاي كمياب است و ميب) اين گاز جزء

  .اندطور كامل از الكترون پر شدهني بهاليه الكترو 3 ،پ) در آرايش الكتروني اين گاز
  آيد.كره به جوش ميترين گاز هوااز نقطه جوش فراوانترت) اين گاز در دمايي پايين

  رود.وشكاري و برش فلزها به كار مياثر در جث) اين گاز به عنوان محيط بي
1 (5  2 (2  3 (3  4 (4 

 است)(در شكل زير، بخشي از جدول تناوبي آورده شده؟كندميدرستي اشارهمطلبهاي زير بهكدام يك از گزينه -140
181

2 13 14 15 16 17

c

a

b

d

  
aبار) 1   است.مقدارترينبيشاشدورهدر بين عناصر هم ،كاتيون پايدار عنصر
bظرفيت ةدر الي) 2   الكترون وجود دارد.  5 ،عنصر
3 (c dعنصر   را دارد.توانايي تشكيل تركيب يوني دوتايي با
dدر طيف نشري خطي) 4  تر است.بيشنانومتر700ها ازشود كه بلندترين طول موج در ميان آنه ميخط در ناحيه مرئي ديد 4 ،عنصر
 

sاگر تعداد الكترون -141 هاباشد، پايداري آن نسبت به ساير اتم …pوهاي ظرفيتي اتمي از عناصر دستة
 است. …پذيري آنو واكنشبوده …
  تر ـ زيادبرابر هشت ـ كم) 2  تر ـ بسيار كماز هشت ـ كمكمتر) 1
 تر ـ زيادتر از هشت ـ بيشكم) 4  تر ـ بسيار كمبرابر هشت ـ بيش) 3

 ؟استنادرستدر مورد عنصرهاي دورة چهارم جدول تناوبي ،هاي زيرچند مورد از عبارت -142
  پر است.آخرين زيرالية اشغال شده از الكترون در آنها نيمهآ) سه عنصر وجود دارند كه

  هاي موجود در همين زيراليه دو برابر اين عدد باشد، وجود ندارد.و تعداد الكترون 2هاي آنب) اتمي خنثي كه عدد كوانتومي فرعي يكي از زيراليه
  كنند. اتم در آن از اصل آفبا پيروي مي17پ) 

  كامالً پر در اين دوره وجود دارد.3dت) دو عنصر با زيراليه
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

 ؟درستي انجام شده استها بهكدام مقايسه در مورد انرژي زيراليه -143
1 (6 4 7 5s d p f< < <     2 (4 5 6 7d f s p< < <  
3 (6 7 4 5s p d f< < <     4 (4 6 5 7d s f p< < < 

هـا مبادلـه مول الكترون ميان يـون …يك مول از آن،تشكيل، و در…در تركيب يوني كلسيم فسفيد، نسبت شمار آنيون به كاتيون، برابر -144
 ها را از راست به چپ بخوانيد.)شود. (گزينهمي

1 (3
2، 6  2 (2

3،6  3 (3
2،3  4 (2

3،3 

دقيقه20  موازي- ) 1(شيمي

  كيهان زادگاه الفباي هستي
  يان فصلاز ابتداي ساختار اتم تا پا

  44تا24هايصفحه
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 ؟هستندداده شدهمانند عبارتيا نادرستياز لحاظ درستي ،زيرهايعبارتچند مورد از -145

  »يكسان باشد.هاتومي اصلي و فرعي آنتوان يافت كه دو عدد كوانالكتروني نميدوهيچدر يك اتم،«
  .استدو الكترونآنگنجايشحداكثرهاي الكتروني پيرامون هسته، تنها اليه اول يكپارچه است والف) در ميان اليه

3lباايلكتروني زيراليهگنجايش احداكثربرابر 29/1تقريباًگنجايش الكتروني اليه سومحداكثرب)    است.=
nالكتروني اول، ةهاي موجود در چهار اليپ) در ميان زيراليه l+مقدار متفاوت داشته باشد. 7تواندمي  

  ت) امكان ندارد حداكثر گنجايش يك اليه و يك زيراليه با هم برابر باشد.
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

  كدام گزينه درست است؟ -146
  ) تعداد خطوط رنگي موجود در گسترة مرئي طيف نشري خطي هيدروژن بيشتر از ليتيم است.1
  ) انرژي همانند ماده در نگاه ماكروسكوپي كوانتومي و در نگاه ميكروسكوپي پيوسته است.2
  اره مشتري را توجيه كند.ترين عنصر سازندة سي) مدل اتمي بور تنها توانست طيف نشري خطي فراوان3
  اند.پيرامون آن توزيع شده، درها در فضايي بسيار كوچك نسبت به هستهاي اتم، الكترون) در ساختار اليه4

 ؟استرو، چند مورد از موارد زير صحيحبا توجه به شكل روبه -147

 -c   نانومتر باشد.656و486برابر باتواندترتيب مي ه، بdوطول موج خطوط
 -a   ترتيب نيلي و بنفش هستند.  بهbوخطوط
bالية اول، موجب نشرانتقال الكترون از الية سوم به-    شود.ميcونوري با طول موج بين
 -a   باشد.ميdوb،c،هيدروژن در طيف الكترومغناطيس خود، تنها داراي همين چهار خط
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

هاي قبل و بعد خود بيشتر است واي از عناصر گروهاي در عناصر كدام گروه از جدول دورهنقطه -اختار الكترونهاي تكي در ستعداد الكترون -148
 ترتيب از راست به چپ)(به؟برابر چند است ،هاي دو اتمي وجود دارندتعداد عناصري كه در دما و فشار اتاق به شكل مولكول

    4ـ16) 2    7ـ14) 1
 7ـ16) 4    4ـ14) 3

149- s psونسبت شمار عنصرهاي اصلي (عناصر دستة p) ميان پنجمين عنصر دستة ، بـه شـمار عنصـرهاي دورة و پانزدهمين عنصر دستة
 ؟الكترون وجود دارد، كدام است 5ها بيشتر ازچهارم جدول تناوبي كه در الية ظرفيت آن

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

 ؟استنادرستهاي زير درباره تركيبات يونيكدام يك از گزينه -150

  همة تركيبات يوني از لحاظ بار الكتريكي خنثي هستند.) 1

Al3يون) 2 2Oو+هاي تك اتمي 2شوند و مولكولبا هم تركيب مي− 3Al Oدهند.را تشكيل مي  
  شود.هاي توليد شده به دليل وجود بارهاي الكتريكي ناهمنام، نيروي جاذبة بسيار قوي برقرار ميميان يون) 3
 تركيب آلومينيم فلوئوريد است.نسبت كاتيون به آنيون در تركيب پتاسيم نيتريد برابر با نسبت آنيون به كاتيون در) 4

151- MS Mختم مـي93dبهآرايش الكتروني كاتيون موجود در تركيب n    شـود. در اتـم عنصـر فرضـي   lو، مجمـوع عـددهاي كوانتـومي

32؟هاي الية ظرفيت، برابر چند استالكترون
16( S)  

1 (54  2 (53  3 (48  4 (50 
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   صفحة: 30تجربياختصاصي پاية دهم1401دي 2آزمون-  )3(پروژة

 هاي داده شده، درست است؟رو، چه تعداد از عبارتروبهبا توجه به شكل -152

آ) شكل (آ) همانند مشاهدة انرژي و ماده در نگاه ميكروسكوپي، بيانگر حالت
  كوانتومي است.

توان حركتهر لحظه و به هر اندازه مي ،ر شكل (ب) برخالف (آ)ب) د
  (آ)                              (ب)      كرد.

  اي اتم با شكل (آ) تطابق دارد.پ) مدل بور با شكل (ب) و مدل كوانتومي يا اليه
هاي باالترصورت مدل (آ) جذب كرده و به اليهها انرژي را بههاي گازي يك عنصر انرژي داده شود، اين الكترونت) هنگامي كه به اتم

  روند.مي
  ها در اتم، كاربرد بيشتري دارد.ث) امروزه شكل (آ) در توجيه وضعيت الكترون

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

 ؟هاي زير درست استچه تعداد از عبارت -153

24Xداراي+X2الف) اگر يون 34با عنصرالكترون باشد، عنصر Yدوره است.هم  

17هايب) آرايش الكتروني يون A−،2
20B   شود.ختم مي63pبه+19Cو+

1lهاي باپ) اگر تعداد الكترون 0lهاي بادو برابر تعداد الكترون+X2در يون= =X تواند در گروه دوم يا دوازدهمميباشد، عنصر
  اي قرار داشته باشد.جدول دوره

D3+Dت) اگر در الية سوم يون   گروه است.هم28Eبا عنصر، سيزده الكترون موجود باشد، عنصر
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1 

 ؟درست است ،مورد از مطالب زيرچند -154

 كند.افزايش پيدا مي ،ن اتمبا افزايش فاصله از هسته آ ،هاي موجود در هر اتمكوانتومي، انرژي الكتروندر مدل •

 نقاط پيرامون هسته حضور يابند.توانند در همةميدر هر اليههااي اتم، الكتروندر مدل اليه •

  ها در اتم عناصرگوناگون، متفاوت است.ها و تفاوت فاصله ميان آنانرژي اليه •
 1) 4  2) 3  3) 2  صفر) 1

52اگر در دو ذرة فرضي -155 2X 3Yو+ 0lها برابر باشند، آنگاه نسبت شمار الكترون باشمار الكترون+ =X Yدر اتم در كدام گزينهبه اتم
X؟درستي آمده است به  است.)28برابر (شمار نوترون يون

1 (0 875/  2 (0 77/  3 (1 2/  4 (1 1/ 

 ؟استنادرستهاي زيرچه تعداد از عبارت -156

  كتروني در اتم كلسيم برابر است. الف) انرژي سومين اليه الكتروني در اتم منيزيم با انرژي سومين اليه ال
  هاي الكتروني دست پيدا كرد.توان به تصوير دقيقي از انرژي اليهمي ،در طيف نشري خطينوارهاتعيين دقيق طول موجب) با

نشر شدة حاصلپ) طول موج نور نشر شدة حاصل از انتقال الكترون از الية الكتروني ششم به پنجم در اتم هيدروژن بلندتر از طول موج نور
  از انتقال الكترون از الية سوم به دوم است.

  ت) در عناصر يك گروه تعداد خطوط موجود در طيف نشري خطي عناصر با هم برابر است.
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1 
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   صفحة: 31تجربياختصاصي پاية دهم1401دي 2آزمون-  )3(پروژة

 ؟زير دست استهايعبارتمورد ازچند -157

هاي باالتردارد، كه همگي حاصل بازگشت الكترون از اليهطيف نشري خطي هيدروژن و ليتيم تعداد خطوط برابري قراربخش مرئيالف) در

  . هستندبه حالت پايه

  شود.در طيف نشري خطي هيدروژن ديده نمينآرنگ مشابهكهاي وجود داردشعله رنگي ،سولفات برخالف ليتيم سولفاتب) در حرارت دادن سديم

نانومتر246ترهاي پايينهيدروژن هنگام بازگشت به اليهاتمازترين پرتو مرئي گسيل شدهو كم انرژيترين) اختالف طول موج پر انرژيپ

  است.

  نانومتر است.410كمتر ازاولبهششمطول موج پرتو نشر شده از الكترون هنگام بازگشت از اليهدر اتم هيدروژن،) ت

  و دوم است. اليه سومانرژياز اختالفتر) اختالف انرژي بين اليه اول و دوم در اتم هيدروژن بيشث

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

 …جز بهاند؛هاي زير درستهاي مولكولي، همة گزينهدر مورد تركيب -158

  دهد.هاي هر عنصر را در مولكول نشان ميفرمول مولكولي، نوع عنصرهاي سازنده و شمار اتم) 1

  پيوند كوواالنسي را دارند. 1تشكيل حداقلدورة دوم جدول تناوبي، هر كدام توانايي17تا گروه14هاي عناصر گروه اتم) 2

2هاي اشتراكي مولكولنسبت شمار جفت الكترون) 3 6C H2به 4C Hاست. 1تر ازبزرگ  

 يك پيوند دوگانه و چهار پيوند يگانه وجود دارد.ترتيب بههاولكول، در اين م4CHو2Oهايطبق مدل فضاپركن مولكول) 4

 ؟هاي زير درست استچند مورد از عبارت -159

3nاي باالف) حداكثر تعداد الكترون در اليه 3lاي باحداكثر تعداد الكترون در زيراليهبا، برابر=   است.=

nاليه الكتروني اول،سههاي موجود دراليهب) در ميان زير l+مقدار متفاوت داشته باشد. 5تواندمي  

pگنجايشحداكثربرابر با ،اليه چهارمگنجايشالية الكتروني اول با 3گنجايشپ) اختالف مجموع   است.زيراليه

5nاي بادر زيراليهالكترونگنجايشحداكثرت) اختالف 3lو= 2nاي بابا زيراليه= 1lو= گنجايشحداكثرتر از، دو واحد كم=

n 4اي بادر زيراليهالكترون 2lو=   است.=

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

 است)(در شكل زير، بخشي از جدول تناوبي آورده شده؟كندميهاي زير به مطلب درستي اشارهكدام يك از گزينه -160
181

2 13 14 15 16 17

c

a

b

d

  
1 (a   ترين مقدار است.اش بيش، در بين عناصر هم دورهبار كاتيون پايدار عنصر

bدر الية) 2   الكترون وجود دارد.  5 ،ظرفيت عنصر

3 (c dعنصر   را دارد.توانايي تشكيل تركيب يوني دوتايي با

4 (d   تر است.نانومتر بيش700ها ازه بلندترين طول موج در ميان آنشود كخط در ناحيه مرئي ديده مي 4،در طيف نشري خطي عنصر

t.me/Azmoonha_Azmayeshi


	jeld
	q-az-mat-2 day
	Q- zist 2 dey
	Q- fizic 2 dey
	Q- shimi 2 day

