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 گوييزمان پاسخ شمارة صفحه شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس عنوان

مي
عمو

  

  دقيقه10  3 101 )1فارسي (
  دقيقه15  10115 )1عربي زبان قرآن (

  دقيقه20  20217(طراحي + آشنا))1دين و زندگي (
  دقيقه15  10419 )1(انگليسيزبان

صي
صا

اخت
  

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

  دقيقه35  209116 )1فيزيك (
  دقيقه20  2011120 )1شيمي (

   
  

 
  طراحان
  نام طراحاننام درس

  محمد نوراني -افشين كياني -محسن فدايي -عبدالحميد رزاقي -سعيد جعفري  )1(فارسي و نگارش
  رضا يزدي -فاتحيمجيد -خالد شكوري -محمدحسين رحيمي -محمد داورپناهي  )1عربي زبان قرآن (

  فاطمه فوقاني -احمد منصوري -شعيب مقدم -كبيرمرتضي محسني -بقامحمد رضايي -زحلعليرضا ذوالفقاري  )1ين و زندگي (د
  سعيد كاوياني -نژادساسان عزيزي -مهدي شيرافكن -اله استيريرحمت  )1(زبان انگليسي

 -بقـا  فـائزه رضـايي -حميدرضا سـجودي   -شكيب رجبي -مهرداد ملوندي -حميد عليزاده -علي فارسي -سجاد داوطلب -علي مرشد -محمد بحيرايي  )1رياضي (
  نظمرحيم مشتاق -نيما سلطاني -كريم نصيري -سيمين كالنتريون -مهرداد خاجي

  بصيرمجيد ذوقيان -محمدرضا گلزاري -فرآرين امامي -جواد اباذرلو -علي طاهرخاني -زينب رحمتي -سعيد اعظمي  )1ناسي (شزيست

  )1فيزيك (
رزيمحمد گـود -هاشم زمانيان -زادهمحمدرضا شيرواني -زادهمرتضي رحمان -ميثم دشتيان -زهره آقامحمدي -امير محمودي انزابي -مصطفي كياني

  شهرام آموزگار -حامد گودرزي -محمدجعفر مفتاح -نسبعبدالرضا اميني -
  علي رحيمي -سروش عبادي -علي جعفري -امير حاتميان -محمد مختاري -زادهسهراب صادقي -محمد حميدي  )1شيمي (

  
 

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

  الناز معتمدي  الهام محمدي  اميرحسين رضافر )1(فارسي و نگارش
  مهدي يعقوبيان  درويشعلي ابراهيمي -پوراسماعيل يونس -فاطمه منصورخاكي  ميالد نقشي )1عربي زبان قرآن (

  ديستايش محم  احمد منصوري -سكينه گلشني  فاطمه فوقاني  )1دين و زندگي (
  سپيده جاللي  پرهام نكوطلبان -روشعقيل محمدي -فاطمه نقدي  اله استيريرحمت )1(زبان انگليسي

  ارجمندييلمجتبي خل  سجاد محمدنژاد -محمدي ـ علي مرشدمهرداد ملوندي ـ عاطفه خان  حسين حاجيلو  )1رياضي (
  مهسا سادات هاشمي  نياحكمترضااميراكبري ـ كيارش سادات رفيعي ـفرد ـ ليدا علياميرحسين بهروزي  محمدرضا گلزاري  )1شناسي (زيست

  محمدرضا اصفهاني  بوانيانزابي ـ محمدپارسا مساحزهره آقامحمدي ـ بابك اسالمي ـ امير محمودي  كفشحميد زرين )1فيزيك (

  علي علمداري  )1شيمي (
 -نژاداميرحسين حسن -نژاد ـ اميرحسين مرتضويفرد ـ ايمان حسينسيدعلي موسوي
  دانيال بهارفصل

  الهه شهبازي
 

  

  

  گروه فني و تولید
محيا اصغري  مدير گروه

عليرضا خورشيدي  مسئول دفترچه
ليال عظيميآرايينگاري و صفحهحروف

انعلي رفيعيمسئول درس اعتبارسنجي
  ياريچين: فاطمه عليمدير گروه: اميرحسين رضافر / مسئول دفترچه: آفرين ساجدي / حروف  گروه عمومي

  فريبا رئوفي: عموميمسئول دفترچه/ الهه شهبازيمسئول دفترچه اختصاصي: مقدم /مازيار شيروانيمدير گروه:  گروه مستندسازي
 چي (وقف عام)قلمبنياد علمي آموزشي    حميد محمدي  ناظر چاپ

  دانلود نمائيد.(صفحة مقطع دهم تجربي)توانيد از سايت كانونتوجه: دفترچة پاسخ تشريحي را مي
 021 -6463تلفن:   -923دفتر مركزي: خيابان انقالب بين صبا و فلسطين پالك

  دقيقه165مدت پاسخگويي: ۱۳۰دهم تجربی:د سؤالتعدا   
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؟اند معنا شده اشتباهچه تعداد از واژگان زیر  -1

مریخ / هماورد: رقيب / مزیح: شوخي /  ةار/ عِنان: دهانه / کيوان: سي رهاکردنرگ: / تيز: تند و سریع / تَ زُحَل / کوس: طبل / دَد: جانور درّنده ةبهرام: سيار»

 «شایسته است: سزد/  گَبر: خِفتان / گُرد: دلير

یک(  4 دو( 3  چهار( 2 سه( 1

  ها تماماً درست است؟معني مقابل کدام واژه -2

 .کننديم تفحّص: کاونديم( الف

 .کننديم ايّمه و آماده: کنند يم سیر و راست( ب

 .کننديم دعوت: کننديم اجابت( ج

 .یشويم رها: یريگيم انس( د

 «د»و « ب»( 4 «ب»و « الف» (3 «ج»و « ب» (2 «ج»و « الف( »1

شود؟ امالیي دیده مي غلطهای زیر چند  در گروه کلمه -3

رق عادت ـ فصاحت و ـ زجر و مصادره ـ طوس و رهّام ـ خـ حریف و رقيب ـ دفعِ مضّرت عامل  کام و آرزوو هراس ـ زه و وتر ـ  عباستدعا و خواهش ـ ر»

 «گي ـ اغراق و مبالغه بالغت ـ اسب و باره

 یک( 4 دو (3 سه (2 چهار (1

 است؟  نرفتهبه کار « ممال»در کدام گزینه  -4

 دادگر از تو بخواهد داد من روز حسيب چشيده زان لبان ای صنم گر من بميرم نا (1

 نشست ش بپوشيد و خود برــليحــس تش ببستـــاک و دســـگند بر خـــبيف (2

 شيبــدر فراز و نــاخت انـــمي تــه ان و گران شد رکيبــد عنــک شـــسب (3

 هي در نشيبــراز و گـــهي در فـــگ کيبــشاـــادماني و زو نــــزو شــــک (4

 جا کرده است. به شاعر در سرودن بيت گزینة ...، اجزای کالم را جا -5

 شرم از آن چشم سيه دار و مبندش به کمند ( مکش آن آهوی مشکين مرا ای صيّاد1

 ها داشتيم نه با تو ماجرا ور  گو آئين درویشي نبود و ( گفت2

 طلبي طاعت استاد ببر مزد اگر مي ( سعي نابرده در این راه به جایي نرسي3

  ست که در پيش سحابي دارد آفتابي ( ماه خورشيد نمایش ز پس پردة زلف4

 

(1)فارسی 
 ادبیات انقالب اسالمی، ادبیات

حماسی 

 )رستم و اشکبوس(

 101تا  27های  صفحه

 

دقیقه 11

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

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

گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟هدف
برای آزمون امروز 10از گذاری چند هدفآزمون قبل 10چند از 

 کتاب جامع فارسي دهم 493تا  363 تسؤاال های آزمون بعد: برنامة تمرین
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بالغي سروده شده است؟کدام بيت به شيوة  -6

 تا تو ناني به کف آری و به غفلت نخوری ابر و باد و مه و خورشيد و فلک در کارند (1

 یـــک قطــره از آن چکيد و نامش دل شد سـرنشـــتر عشـــق بر رگ روح زدنـــد (2

 داردجز خــون دل و دیــده، ثمرها  که بــه مهر او تازه نهالي است به بـــستان وجود (3

 بـــيا تـا پـای دل از گــل بـرآریـــم بيـــا تا دســـت از ایــن عالم بداریم( 4

شود. مشاهده مي« معنایي ةشبک» …گزینة  جز بهها  در همة گزینه -7

 چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد ارغوان جام عقيقي به سمن خواهد داد (1

 بـــارش بــــگو از لــــب شــــکرگـو  فتـخواهــد گــتر بــ هر چه زان تلخ (2

 تر از سِمـــاع و بـــانگ چـنگ با طــرب ای بدی که تو کني در خشم و جــنگ (3

 کنند نماز ت بـــــر قــــبله مـيپـــــش عــــابداني کــــه روی بـــر خــلقند( 4

وجود دارد؟« اغراق» در کدام دو بيت، آرایة -8

 ارزد ا را که خاک در نميـــچه افتاد این سرِ م اب رخ برتابــاز این بها کرد که  رقيبم سرزنش الف(

 بری ت تا کي پيش دشمن ميـرای دوســـماج وفا يــای ای ب ردهـــکایت کـــبا رقيب از من ش ب(

 با نوک مژگان بيستون ،چون کوهکن کند هم مي دهن ، رخسار آن شيرینمن رو چوسخ اگردید  مي ج(

 با همـــــه پــــادشهي بــــندة تـوران شاهم گفت آمـــد که سحر خسرو خاور ميخوشــــم  د(

 اینــک اینــک من و دل، گر به دلي خرسندی هـ( ملک جـــمشيد نـــدارم کــه زِ تو بوسه خرم

 ( ب ـ ج2  ( الف ـ ب1

 ( الف ـ هـ4  ( ج ـ د3

 ؟ندارد یيقرابت معنا اتياب بقيةبا  تيدام بک -9

 از راه که آن خون دل فرهادست روــــم بود دامن کوه رابيس ةـــر از اللــــر پــگ( 1

 دیز سنگ ناله برآ دیاک الله بروـــــخ ز و نالم میبه دشت و کوه چو از داغ عشق گر( 2

 کفنان نيهمه خون نیاند ا که دانيشه که گفتم يمن الله سحر مـــا در چـــا صبـــب( 3

ه بردمد از خاک کشتگان غمتــــالل که يدلت آگه شود مگر وقتا ـــــال مــــز ح( 4

 با مفهوم کدام بيت متناسب نيست؟« هم اوّل برید/ نه چون گوسفندان مردم درید سر گرگ باید»بيت   -11

 که چو پُر شد نتوان بستن جوی  چشمه ببند ( ای سليم آب ز سر1

 سر گذشتنه وقتي که سيالب از  ( کنون کوش کآب از کمر درگذشت2

 کند کاین همه بيداد شبان مي  ( گلّة ما را گله از گرگ نيست3

  که گيتي بسوزد چو گردد بلند  ( بکُش آتش خُرد بيش از گزند4
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 َ(16 - 11) :من أو إلي العربيّةاألصحّ و األدقّ في الجواب للتّرجمة يِّن ع  

 :«!عتبَر بحيرةُ زریبار في مدینةِ مریوان بمحافَظَة کُردستان من أجملِ مناطق الجذبِ السياحي في غرب إیرانتُ»-11

 آورند! ترین مناطق جذب گردشگری در غرب ایران به شمار مي زریبار در شهر مریوان استان کردستان را از زیبا دریاچة( 1

 باشد! مریوان در استان کردستان است و از مناطق جذب گردشگری ميدر شهر ترین دریاچه در غرب ایران زریباز  زیبا( 2

آید! گری در غرب ایران به شمار ميترین مناطق جذب گردش دستان از زیبااستان کر در زریبار در شهر مریوان دریاچة( 3

 آید! گری در غرب ایران به شمار مياستان کردستان از مناطق زیبای جذب گردشدر زریبار در شهر مریوان  دریاچة( 4

 :«مضيق و أشعَلَ ناراً! حاس و الحَدید ثُمَّ وَضعهما فيالنُّبأمر مَلِک عادِل موحِّد جُيوشه العَظيمة بأن یأتوا »-12

 ور کردند! ای قرار دادند و آتش را شعله مس و آهن بياورند، سپس آن دو را در تنگه که دادخداپرست به ارتش بزرگ خود فرمان و پادشاهي عادل ( 1

ور کرد! تنگه گذاشت و آتشي را شعلهمس و آهن آوردند، سپس آن دو را در یک های بزرگ خود دستور داد که  ارتش یک پادشاه دادگر یکتاپرست به( 2

ور کنند! بيایند و آهن و مس را در آن تنگه قرار دهند و آتش را شعله فرمان داد کهیک پادشاه دادگر خداپرست به سپاهيان بزرگ ( 3

 قرار داد و آتشي را برافروخت! ها را در یک تنگه مس و آهن بياورند سپس آن ه سپاهيان بزرگ خویش دستور داد کهیکتاپرست ب و پادشاهي عادل( 4

الصّحيح: نيِّعَ-13

شود! ای ترشح مي هایي است که از آن مایع پاک کننده زبان گربه پر از غدّه: !إنَّ لِسان القِطّ مَملوءٌ بِغُدَد تُفرِز سائِالً مطَهِّراً (1

کند! دادن سرش در هر سمتي جبران مياین نقص را با حرکت : !یعوَّض هذا النَّقص بتَحریک رَأسِها في کُلِّ جهةٍ (2

های مردم غارت شد! ها تخریب شدند و دارایي ها و روستا بسياری از شهر: !دن و القُری و نُهبت أموال النّاسالعَدید مِن الم رمِّدُ (3

 شود! حيوانات دیگر هشدار داده ميد که به وسيله آن به نصدایي دار ها کالغ: !رُ بِه بَقیَّة الحَیواناتلِلغُراب صَوتٌ تحذَّ  (4

الصّحيح: نعَيِّ-14

داری! آتش نگه مي پس ما را از شکنجةتو پاکي : !سُبحانک فقنا عذاب النّار (1

 !فروش به مناطق دیگری ارسال شدند برای ها کاال: !رسل البضائع إلي مناطق أخری للبیعأَ (2

ها را ثبت کنند! ها دستور دادند که اسم ها به کارمند مدیر: !یُسجّلوا األسماءفین أن ظّالمدیرون المو رُمُیَأ(3

 !دهد آموزانش موفقيت در امتحان را مژده مي معلم به یکي از دانش :!به بالنّجاح في اإلمتحانار المُعلّم أحد طلّیُبشّ  (4

 :في الترجمة الخطأن عَيِّ-15

 !پرسند، بگو یادی از او بر شما خواهم خواند ذو القرنين مي ةاز تو دربار !:ذِکراًل سَأتلو عَلَیکُم مِنهُ یَسألونَکَ عَن ذی القَرنَینِ قُ (1

 ای سروده است! مورد ایوان کسری قصيده بحتری از بزرگترین شاعران عرب در !:إیوانِ کِسرَی البُحتُریُّ مِن أکبـَرِ شُعَراءِ العَرَبِ قَد أنشَد قَصیدَةً حولَ (2

 !هم در بازار تباه شد؟  ای دوستانم، آیا پول شما !:ضُیِّعَت أموالُکُم في السوق أیضاً؟یا أَصدقائي، هل  (3

 ها را غنيمت شمردند! پس فرصت ،مشاهده کردند را عظمت سپاهش ي هستند کهقوم ها این !:اغْتَنَمُوا الْفُـرَصَشاهَدوا عَظَمَةَ جَیشِهِ فَ قَومٌ ؤالءِه (4

 

دقیقه 15(1، زبان قرآن )عربی

 «هذا خَلقُ اهللِ»

 ذوالقَرنَينِ

متن درس + الفِعلُ 

 المَجهولُ

 66تا  72های  صفحه
 

قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاری هدف
خود را بنویسید: 10گذاری چند از ، هدفعربیهای درس گویی به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

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

گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟هدف
برای آزمون امروز 10گذاری چند از هدفآزمون قبل 10چند از 

 کتاب جامع عربي، زبان قرآن دهم 439تا  314 تسؤاال بعد:های آزمون  برنامة تمرین
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 :«!ها را نپذیرفتم پس آن ،هدایای کمي برای من آوردند»:حيح في التعریبلصّن ايِّعَ-16

جاؤوا لي هدایا قلیلة فرفضتُها! (1

جاؤوا لي بهدایا قلیلة فرفضها! (2

جاؤوا لي هدایا قلیلة فأرفضها! (3

جاؤوا لي بهدایا قلیلة فرفضتُها! (4

  الکلمات( توضيح : )فيالخطأيِّن عَ-17

 مُستَنقَع: مکان فیه میاه و رائحة میاهه کریهة!  لْا (1

المحیط!أصغر من  خل ماء األنهار فیه و هوبحر: یداَلْ (2

 «!األَخشاب»الخَشَب: شيء سائلٌ نقدر أن نشربَه و جمعه  (3

الضّیف أو الصّدیق بسرورٍ و فرحٍ!یُرَحِّبُ: یستقبلُ  (4

 :حول الکلمات التالية نَ الصّحيحعَيّ-18

 :«!الغابة أخبارَالحليبَ و یُرسِلُ الغُرابُ  تُعطِي البقرةُ»

   فاعل: البقرة (1

 مصدر باب افعال: أخبار( 2

   مضارع باب إفعال: تُعطي( 3

 مفعول: الغابة( 4

 :لبناء المجهول الخطأ نعَيِّ-19

 !ل الوالدُ الصغیریُقبِّ  !ولدها الصغیر االُمّل تُقبِّ (1

اکتُشِفَت قوّةُ نواة المادة!  !اِکتشف اإلنسان قوّة نواة المادة (2

 ک التوصیةُ لألبناء!ال تُتر  !بنائهال یَترک الوالد التّوصیة أل(3

 رُ!سروفُقد ال حادثةِتلک البعد   !رسروال المرأةفقدت  حادثةِبعد تلک ال  (4

 ن الفعل یمکنُ أن یُبنَي للمجهول:يِّعَ-21

 لیس للنّاس فضلٌ على اآلخرین بسبب النّسب!  (1

 تتقدّمُ األمة الّتي تعتمدُ على نفسها!  (2

 !أدرس کثیراًللتقدُّم في دروسي عليّ أن  (3

جاء عُمّال التنظیف إلى اإلدارة و نظَّفوا کل الغُرَف!  (4
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دهند و در جوابي قطعي به  ها مي کنند، فرشتگان چه پاسخي به آن آنگاه که بدکاران به عقوبت ناشي از اعمال اختياری خود، نزد فرشتگان اعتراف مي  -21
شنوند؟ دوزخيان چه مي  درخواست بازگشت به دنيا از خدا،

آید؟راست خواست به راه  کس مي آیا در دنيا به اندازة کافي به شما عمر ندادیم تا هر – مگر پيامبران برای شما دالیل روشني نياوردند؟ (1
 کنيد؟ ميمگر شيطان و بزرگان بر شما تسلطي داشتند که امروز آنان را مالمت  –  ( مگر پيامبران برای شما دالیل روشني نياوردند؟2
 کنيد؟ ميمگر شيطان و بزرگان بر شما تسلطي داشتند که امروز آنان را مالمت  – .دانند جا مي پذیرند و آن را بي ها را نمي درخواست تخفيف آن  (3
 آید؟راست ت به راه خواس کس مي آیا در دنيا به اندازة کافي به شما عمر ندادیم تا هر – .دانند جا مي پذیرند و آن را بي ها را نمي درخواست تخفيف آن  (4

؟نيستچيست و چرا قلب آدمي جز با یاد حضرت حق در آرامش به وابسته   بخشد، بخش بشر که به او زندگي حقيقي مي اکسير حيات  -22
 حرم خداست. ،قلب انسان –ایمان انسان نسبت به خدا   (2 حرم خداست. ،قلب انسان –محبت انسان به خدا  (1
ویژگي مؤمنان است. ،دوستي با خدا –( ایمان انسان نسبت به خدا 4 ویژگي مؤمنان است. ،دوستي با خدا –محبت انسان به خدا   (3

دهيم چيست؟ و اهل بيت )ع( را الگو و اسوة خود قرار ميترین علت از علل اینکه پيامبر اکرم )ص(  مهم  -23
 توانيم بفهميم این راه، راه موفقيت و پيروزی است. مي (1
 در حد توان شبيه آنان باشيم و در همان حد عمل کنيم. توانيم مي( 2
 مند شویم. هایشان بهره ( مانند ایشان عمل کنيم و از تجربه3
تر به مقصد برسيم. با تبعيت از آنان، سریع  (4

؟نيستقُل إن کُنتُم تُحِبّونَ اهلل ...«»کدام یک از موارد زیر، از مفاهيم مرتبط با آیة   -24

 .رسد محبت به خدا و پيامبر )ص( و اهل بيت به رستگاری مي انسان تنها با (1

 ارسال شده است.)ص( ( شرط اصلي دوستي با خدا، عمل به دستورات خداوند است که توسط پيامبر 2
 است.  همان پيروی از پيامبر اکرم )ص(  ( پيروی از خداوند،3
  است. )ص( آمرزش گناهان معلول تبعيت از پيامبر  (4

شوند کدام  ویژگي کساني که در بهشت گرامي داشته ميمطابق آیات قرآن کریم گشته است و  هویداالسالم در کدام عبارت  ترنم جاری بر زبان ساکنان دار  -25
است؟

 کنند. در زمان تنگدستي و توانگری انفاق مي –ذات اقدس باری تعالي  ةتنزی (1
 کنند. تي و توانگری انفاق ميدر زمان تنگدس –( تحميد ذات خداوند عزّوجل 2
 کنند. به راستي ادای شهادت مي –ذات اقدس باری تعالي  ة( تنزی3
  کنند. به راستي ادای شهادت مي –( تحميد ذات خداوند عزّوجل 4

کند؟ یک از روابط صدق مي در مورد کدام «مشاهدة عين عمل»و  «وضع مقررات جدید»، «ترین رابطة بين عمل و پاداش و کيفر کامل» ترتيب به  -26
 طبيعي –تجسم عمل  –( تجسم عمل 2  طبيعي –قراردادی  –طبيعي  (1
  تجسم عمل –تجسم عمل  –( طبيعي 4 تجسم عمل –قراردادی  –( تجسم عمل 3

؟نيستامام علي )ع( چه تعداد از موارد زیر از ثمرات محاسبة نفس  اتبر فرمایش بنا  -27
 ها بردن به گناهان و جبران آن ب( پي                                                                      الف( اصالح نفس

د( رستگاری و قرب الهي                               ج( حساب کشيدن از عمل خود برای بعد از مرگ
  3( 4 2( 3 1( 2 صفر (1

است؟ نااست و چه سرنوشتي در انتظار آن کدام حق مي خورند، را به نا چهرة باطني عمل کساني که مال یتيمان  -28

 دردناک عذابي -« لماًتامي ظُالیَ موالَاَ لونَأکُیَ( »2 آتشي فروزان -« لماًتامي ظُالیَ موالَاَ لونَأکُیَ» (1

 دردناک عذابي -« م ناراًهِطونِبُ في لونَأکُیَ( »4 آتشي فروزان -« م ناراًهِطونِبُ في لونَأکُیَ( »3

توانيم مصداقي برای تولّي در نظر بگيریم؟ را مي« ال اله اال اهلل»اطاعت از خداوند رحمان کدام مورد است و کدام قسمت از جملة  ثمرة  -29

 «الّا اهلل» -« هللِبّاً حُ دُّشَاَ( »2  «ال اله» -« هللِبّاً حُ دُّشَاَ» (1

  «الّا اهلل» -« اهلل مُکُیُحبِب( »4  «ال اله» -« اهلل مُکُیُحبِب( »3

 

(1و زندگی ) دین
 تفکر و اندیشه

 فرجام کار

 قدم در راه

 ،آهنگ سفر

 دوستی با خدا

 112تا  27های  صفحه

دقیقه 21

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

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

گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟هدف
برای آزمون امروز 10چند از  گذاریهدفآزمون قبل 10چند از 

 کتاب جامع دین و زندگـي دهم 318تا  121 تسؤاال های آزمون بعد: برنامة تمرین
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انجامد؟ تر شدن رسيدن به هدف وابسته به چيست و تکرار عهد و پيمان به چه مي آسان  -31

 استحکام بيشتر آن –( استواری بر هدف 2 ها شکيبایي و تحمل سختي –استواری بر هدف  (1

 استحکام بيشتر آن –تر شدن عزم  قوی  (4 ها شکيبایي و تحمل سختي –تر شدن عزم  ( قوی3

 
 

 چيست؟ کنند و پاسخ شيطان به آنان دوزخيان با کدام بيان دیگران را مقصر معرفي مي  -31

 من فقط شما را فرا خواندم و شما نيز مرا پذیرفتيد. -ساختند، ما را گمراه شيطان و بزرگان و سرورانمان( 1

 پيامبران دالیل روشن برای شما آوردند، شما خود نپذیرفتيد. -، ما را گمراه ساختندو بزرگان و سرورانمان طانيش( 2

 تيد.من فقط شما را فرا خواندم و شما نيز مرا پذیرف -( شيطان و آرزوهای دنيایي، ما را گمراه ساختند3

 پيامبران دالیل روشن برای شما آوردند، شما خود نپذیرفتيد. -( شيطان و آرزوهای دنيایي، ما را گمراه ساختند4

های ثابت قدم ماندن در مسير  یک از راه مربوط به کدام ترتيب به« ارزیابي کارها در پایان روز»و « پيمان با خدا برای رضای او»با توجه به معارف اسالمي،  -32

 به خدا است؟ تقرب

مراقبت -( عهد بستن با خدا2 مراقبت -( تصميم و عزم برای حرکت1

 محاسبه -( تصميم و عزم برای حرکت4  محاسبه -( عهد بستن با خدا3

 .در ورودی پيامبران و .......... در بهشت یکسان است -33

 مؤمنان( 4  صالحان( 3 صدیقان( 2 شهيدان( 1

 ای دارند؟ که محصول طبيعي خود عمل است، چه وظيفه ها در مقابل پاداش و کيفری انسان -34
 ریزی زندگي خود را تنظيم کنند. ( باید خود را با آن هماهنگ کنند و با آگاهي کامل از آن، برنامه1

 ( با افزایش دانش آن را تغيير دهند و سعادت خویش را تأمين نمایند.2

 همراهي، از آن استفاده کنند.( هرگونه اقدام مخالف آن را ممنوع سازند و بدون 3

 را بپذیرند و در هنگامي که غيرعادالنه باشد با وضع قوانين آن را کنترل نمایند. ( آن4

 رود؟ کار مي خدا شدن دل، چيست و در خصوص آن کدام اصطالح اسالمي به ةشرط خان -35

 ما توصيه کرده، در دل جای دهيم. ـ جهاد ( محبت کساني را که رنگ و نشاني از خدا را دارند و خداوند دوستي آنان را به1

 ( محبت کساني را که رنگ و نشاني از خدا را دارند و خداوند دوستي آنان را به ما توصيه کرده، در دل جای دهيم. ـ تبرّی2

 ( شيطان و امور شيطاني و هر چه را که ضدّ خداست از دل بيرون کنيم. ـ تولّي3

 خداست از دل بيرون کنيم. ـ تبرّی را که ضدّ( شيطان و امور شيطاني و هر چه 4

 های افزایش محبت به خداوند است؟ کدام عبارت بيانگر یکي از راه -36

 طلبي و تحرک و چاالکي ( ایثار و از خودگذشتگي همراه با دوری از منفعت1

 ( آکنده نمودن فضای دل از عطر محبت به خداوند و دوری از هرگونه نفرت قلبي2

 مخلوقات خداوند ةدل از هر گونه کينه و دشمني و ابراز محبت به هم( خالي نمودن 3

( لبریز نمودن عالم از عشق به ذات حق و نفرت و بغض عملي نسبت به دشمنان خدا4

 دستاویز جهنميان در مکالمه با خداوند برای درخواست تجدید حيات در دنيا چيست؟ -37

 و قبول ضاللت ( چيرگي شقاوت 2  ( تسلط شيطان و فقدان اختيار 1

 ( ناگهاني بودن قيامت و نبودن فرصت توبه 4نصيبي از رسوالن ( عدم کفایت عمر و بي3

 کرد؟ هایي تقسيم مي کند که رسول خدا)ص( در منزل، اوقات خود را به چه قسمت امام حسين)ع( نقل مي -38

 رسيدگي به ایتام -يراندازیسوارکاری و ت -( عبادت2 رسيدگي به ایتام -سوارکاری و تيراندازی -( کار خير1

 کارهای شخصي  -اهل خانه -( کار خير4 کارهای شخصي -اهل خانه -عبادت (3

 ایم نوبت چيست؟ بعد از محاسبه و ارزیابي، اگر معلوم شود که سستي ورزیده -39

 الناس است.رین حق، حق   ت ایم حالليت بطلبيم که مهم ( باید خود را مورد عتاب قرار داده و از کساني که حقشان را ضایع کرده1

 ( باید خود را سرزنش کرده و از خدا طلب مغفرت کنيم و عهد مجدد با خدا بسته و وارد عمل شویم.2

 رسد که باید انسان همواره ناظر اعمال خود باشد. ( نوبت دقت و مراقبت از اعمال و کردار ما مي3

 ای که قضا شده، انجام دهيم. ایم، جبران کنيم و نماز و روزه زمينه انجام دادههایي که در این  رسد که باید کوتاهي ( نوبت حق اهلل مي4

 ؟که عهد ما با خدا با عهدشکني آسيب نبيند، چه باید بکنيم و امام علي )ع( در این باره چه فرمودند برای آن -41

 شود. کارها ميها و  گذشت ایام، آفاتي در پي دارد که موجب از هم گسيختگي تصميم -( مراقبت کنيم1

 شود. ها و کارها مي گذشت ایام، آفاتي در پي دارد که موجب از هم گسيختگي تصميم -( ارزیابي کنيم2

 رسول خدا، برای شما نيکوترین اسوه است. -( مراقبت کنيم3

 رسول خدا، برای شما نيکوترین اسوه است. -( ارزیابي کنيم4
 

سواالت آشنا –( 1و زندگی ) دین
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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- All of our family members … a terrible cold last month, so we had to take care of ourselves. 
1) are having  2) had 3) were having 4) have  

42- Some people believe that animals usually live in groups to better defend … against hunters. 
1) them 2) themselves  3) it 4) itself 

43- My wife and I met each other for the first time when we were studying … at the University of California. 
1) experiment 2) research 3) invention 4) medicine 

44- Doctors and health experts believe that we should put as much … on preventing disease as we 
do on curing it.  

1) action  2) knowledge 3) emphasis 4) emotion  

45- Fortunately, the brave soldier … into the river to save Mary’s little son yesterday afternoon.  
1) lost 2) attended 3) looked 4) jumped 

46- Change comes about very … in the computer science, and that is why we can see many new products 
every year. 

 1) finally 2) actually 3) rapidly 4) sadly 

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. 

The Earth is 4.5 billion years old, but the human race has lived on it for just 200,000 years. In that short time, 
we have achieved some incredible things. Many of humanity’s great achievements are in science and 
technology. The list is almost endless. The invention of the airplane has changed our lives. The discovery of 
antibiotics has saved the lives of millions of people. Can you imagine living without electricity? What about the 
printing press? Without the printing press, you wouldn’t be reading this. In the last 50 years, there have been 
astonishing achievements in communication, such as radio, TV, computers, the Internet, and smartphones. 
Could we live without these things? Probably, but would life be as interesting? 

What about the arts? The arts have brought pleasure to many people, but are the Beatles and Bach more 
important than antibiotics? And is the Mona Lisa as important an achievement as going to space? Definitely 
no! However, we must not forget humanity’s early achievements, like the use of fire for cooking and heating, 
and the invention of the wheel. Can you imagine modern life without cooked food and cars? What are 
humanity’s greatest achievements? To answer the question, we need to decide what we mean by “great”. Is it 
something that makes us rich or happy or saves lives? Or is it just something that makes us say “Wow,” like 
the Pyramids of Giza? What do you think? 

47- The passage mentions all of the following as humanity’s great achievements EXCEPT … . 
1) smartphones 2) airplane 3) electricity 4) fuel 

48- The author asks the question “is the Mona Lisa as important as going to space?” in paragraph 2 to … . 
1) give an example of humanity’s achievement 2) show how important the Mona Lisa is  
3) compare two early achievements 4) show the importance of going to space 

49- According to the passage, we must not forget humanity’s early achievements because … . 
1) modern life would be difficult without them 2) they help us to read this passage 
3) they help us to communicate 4) cars made life easier for us 

50- According to the last paragraph, the answer to the question of what are humanity’s greatest achievements 
depends on … . 

1) our idea of greatness  2) the importance of achievements 
3) the effects of achievements in our lives 4) the use of achievements in our lives 

دقیقه 15

The Value of 
Knowledge

 Writing تا انتهای
93تا  71های صفحه

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

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

 

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

 (1)زبان انگلیسی 

 انگليسي دهمکتاب جامع زبان  048تا  491 تسؤاال های آزمون بعد: برنامة تمرین

t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید



 10: ةصفحاختصاصي پاية دهم تجربي   اسفند20آزمون –) 5پروژه (

3

2

y

x

y

S

S

x

5-1

y

x

  
  

 

  
xجواب نامعادلة همجموع-  51 ( x) (x )< − − +2 25 1   ؟كدام است32

1 (x < −16
21    2 (x > −16

21  

3 (x < − 8
11    4 (x > 8

11  

yنمودار سهمي به معادلةاگر-  52 mx x n= + +2 mصورت زير باشد، حاصل به4 n×؟كدام است  

1 (4
9  

2 (4  

3 (9   

4 (9
4  

)اگر نقطة -  53 , )−2 yرأس سهمي به معادلة1 Ax Bx= Aباشد، حاصل2+ B−؟كدام است  

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

yهـايهمينمودار س -  54 x bx c= − + yو22+ x x b= − −2 فاصـلةدر شـكل زيـر رسـم شـده اسـت. 4

  ؟) كدام است′SSخطدو سهمي (طول پارههايرأس

1 (4    2 (12  

3 (16    4 (20  

yسهمي به معادلةنمودار-  55 ax x= + +2 4   ؟كدام استسهمياين. عرض رأسصورت زير است به5

1 (7    2 (8  

3 (9    4 (10  

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

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

  ي آزمون امروز چيست؟شما براگذاريهدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

 

  دقيقه30  )1رياضي (

ها / تابعها و نامعادلهمعادله
از ابتداي سهمي تا4فصل

تا پايان5پايان فصل و فصل
  دامنه و برد توابع

  108تا78هايصفحه
  محاسباتمحل انجام
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باالي   محور -  56   ؟ها قرار داردx               ًكدام   منحني   كامال

1 (y x x= − +2    2 (y x x= + +2 3  

3 (y x x= − −2 4 2    4 (y x x= + +2 4 1  

Aشيب خط واصل دو نقطةاگر-  57 (k , )= + 4 Bو1 ( , k)= −2 kباشد. مجموعة مقاديرنامنفي3 قابل قبـول

  ؟كدام است

1 (( , ]−2 2    2 ([ , )− −2 2  

3 ([ , )−1 1    4 (( , ]− −1 1  

xاگر عبارت -  58
x

+
+

2 1
3 bباشد، بيشترين مقدار 2بزرگتر از(a,b)در بازة2 a−؟كدام است  

1 (1
8  2 (1

9  3 (1
10  4 (1

12  

x، هر دو عبارتبازهدر كدام -  59 x
x x

− +
+ +

2
2

6 8
6 10

xو x2 − +8   ؟، منفي هستند15

1 (( , )3 5  2 (( , )2 4  3 (( , )4 5  4 (( , )3 4  

xمجموعة جواب -  60 نامعادلة
x

− + < −
−

11 2   ؟كدام است1

1 (x < −1    2 (x < 1
2  

3 (x− < <1 0    4 (x< <1 14  

|اگر مجموعة جواب نامعادلة -  61 x |− <2 1 xو مجموعة جواب نامعادلةAرا با3 + ≥4 5 نمايشBرا با1

Aدهيم، B؟كدام است  

1 (( , )− +∞1    2 ([ , )− +∞1  

3 (( , )−1 2    4 (( , )+∞1  

|جواب نامعادلةمجموعه-  62 x |≤ − + ≤2 2 1 3 هـاي زيـر يكسـان كدام يك از نامعادلـهجوابمجموعهبا3

  ؟است

1 (x x2 ≤ − 32 4    2 (x x2 ≤ −2 2 1  

3 (x x2 ≤ −4 4 1    4 (x x2 ≤ −2 1  

  محل انجام محاسبات
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|مجموعة جواب نامعادلة -  63 x | x x3 − < + +28 2   ؟شامل چند عدد صحيح است4

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

Rاگر رابطة -  64 {(c,a ),(a,b),(c, ab b ),(b,c)}= −2 aيك تابع باشد حاصل22 b+؟كدام است  

  -2يا 0) 2    1يا 0) 1

  -2يا 1 )4    2يا 0) 3

fر در تابعاگ-  65 {( , ),( ,a ),( ,a )}= − +21 4 2 1 3 fداشته باشيم7 ( ) = −2 fآنگاه حاصل2 (   ؟كدام است3(

1 (13  2 (16  3 (8  4 (9  

اشتراك   دامنه   و   برد   تابع -  66             f {( , ),( , ),( , ),( , )}= − − −1 2 3 5 2 1 3   ؟كدام است10

1 ({ , }−3 3  2 ({ }2  3 ({ , }−1 1  4 (∅  

تابع   است -  67   ؟               ً          كدام   رابطه   قطعا

}اي با دامنهرابطه) 1 , , }0 1 }و برد2 , , , }1 2 3 4  

}اي با دامنةرابطه) 2 , , }0 1 }و برد2 , , }1 2 3  

  {a}فقطاي با دامنهرابطه) 3

  {a}فقطاي با بردرابطه) 4

متر است. پس از چندسانتي10گياهارتفاعشود. اكنون طولمتر اضافه ميميلي 2ارتفاع يك گياه هر هفته -  68

  ؟شودمتر ميتيسان13گياههفته طول ارتفاع

  هفته10) 2    هفته 5/7) 1

  هفته30) 4    هفته15) 3

fتابع خطي به معادلة -  69 (x) ax b= )از نقطة+ , )−3 fگذرد. اگر بدانيممي1 ( / ) /= −1 5 1 باشد، آنگاه5

f (b)   ؟كدام استحاصل

1 (− 22 3  2 (4  3 (−   صفر) 4  819

fتابع خطيدر-  70 (x) x= − +1 }برد   به   صورت   مجموعه22 , , , }−0 1 1 دامنة اين تـابع شـامل چنـد  .است2

  ؟باشدعضو طبيعي مي

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

  محل انجام محاسبات
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  ؟   كند ،   تكميل   مي       نادرستي                 كدام   مورد   جملة   زير   را   به -  71

  »……توان گفت: كنند، ميهايي كه در گردش خون عمومي، جريان خون ورودي به يك شبكه مويرگي را تنظيم ميدر رابطه با رگ«
 توانند تغييرات قطر چنداني داشته باشند.تحت تأثير ميزان خون ورودي، نمي) 1
در   قسمت) 2   هاي سطحي بدن قرار دارند.                             ًضمن   داشتن   اليه   بيروني   ضخيم،   معموال
  د.نباشبراي عبور يكطرفه خون ميالنه كبوتريهايدر ساختار خود فاقد دريچه) 3
 .هستندفشار خون بيشتريداراي ،قطر خوديك سياهرگ همدر مقايسه با) 4

  ؟   دهد         تر   قلب،   بالفاصله   كدام   اتفاق   رخ   مي گنگ   و   طوالني   ،انسان   بالغ   و   سالم،   بعد   از   شنيدن   صداي   قوي   در -  72
ًها   شديدافشار خون در بطن) 1  شوند.بطني بسته مي -هاي دهليزيكند و دريچهافت مي      
  د.نشوها باز ميهاي بين دهليزها و بطنشوند و دريچههاي سيني بسته ميدريچه) 2
  شود.شود و خون در دهليزها جمع ميها كاسته مياي بطنهاي ماهيچهياختهطولاز) 3
 يابد.يابد و فشار خون در دهليزها به شدت كاهش ميافزايش ميبه تدريجهاي راست و چپمقدار خون بطن) 4

  ؟         بيان   شده   است         به   درستي   ، نفي   يك   فرد   سالم   و   بالغ                 چند   مورد   در   ارتباط   با   دستگاه   ل -  73
  شود.هاي لنفي محسوب ميهاي قرمز نقش دارد، جزو اندامكه در ترشح هورمون تنظيم كنندة ميزان گويچه ياندامالف) هر

  ب) مجراي لنفي چپ، ضخامت بيشتري نسبت به مجراي لنفي راست دارد.
  .ايفا كنندزا نقشهاي بيماريدر از بين بردن ميكروبتوانندميلنفيهايج) اندام

  شود. به دستگاه گردش خون، تصفيه آن آغاز ميبا ورود لنفد)
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  درستي   بيان   كرده   است؟   به   ،خيز   در   بدن   انسان   را   ة        چند   مورد،   عوامل   ايجادكنند -  74
  برخي موادافزايش ميزان تراوش در سرخرگ به دليل افزايش )الف
  بهاي موجود در خوناكاهش فشار اسمزي خون در اثر تجزية پروتئين )ب
  نوعي اندامهاي لنفيرگمسدودشدن )ج
  هاكاهش فشارخون در سمت سياهرگي مويرگ )د
  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

     … … گفت      توان ي نم در   گوسفند   ه ي كل   ح يدر   ارتباط   با   تشر -  75
  شوند. يمدهيهسته به گوشه رانده شده ديداراييهااختهيبايونديبافت پ ينوع نيدر باهرگيسرخرگ و س ،يزنايم )1
  شود. يدرست آن، از گمانه استفاده مصياز تشخنانياطميشود كه برا يمدهيديزنايلگنچه، منفذ م نييدر پا )2
  را مشاهده كرد. هيكليهاتوان آن را باز كرد و سپس هرم يمه،يدر بخش محدب كل يبرش طولكيجاديبا ا )3
 بل جدا شدن است.قا يدر آن، به راحت يبرش كوچكجاديپس از ا هيكپسول كل )4

  ؟ كدام   گزينه   درست   است                                و   بر   اساس   جانداران   ذكر   شده   در   كتاب   درسي،     شده با   توجه   به   موارد   مطرح -  76
  داران دارد.ترين سامانه گردش خون بسته را در بين مهرهالف) جانداري كه ساده

  .نحوه تنفس آن در طي بلوغ تغيير مي كندداري كهب) جاندار مهره
  شود.با توانايي پرواز، كه شروع گوارش فيزيكي مواد غذايي در آن در خارج از دهان شروع ميرهمه بيج) جانداري

 شود.به كمك خون روشن خارج شده از قلب تغذيه مي ،قلب جاندار (الف) برخالف انسان) 1
  اي قلبي وجود دارد.هامكان مرگ ياخته ،هاي قلب انسان همانند جاندار (ب)هاي خروجي از بطنبا ايجاد لخته در رگ) 2
  كند.فا ميها نقش لنف، خوناب و مايع ميان بافتي را اينوعي مايع در دستگاه گردش مواد جاندار (ج) با عبور از مويرگ) 3
 شوند.يك جهت باز ميدر ،به قلب كرم خاكي برخالف جاندار (ج)متصلهايرگدريچة) 4

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

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

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

 

  دقيقه20  )1(شناسيزيست

گردش مواد در بدن/ تنظيم
  اسمزي و دفع مواد زائد

از ابتداي چرخة ضربان4فصل
تا5قلب تا پايان فصل و فصل

  هاايستايي و كليه مپايان ه
  72تا52هايصفحه
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  ؟ كدام   گزينه   صحيح   است -  77

 .مي پردازدتبادل مواد با گرديزهبهسرخرگي ديده شده در كليهكوچكترين انشعاب) 1

  جهت با بخش نزولي لولة هنله است.جريان خون در انشعابي از سياهرگ كليه در اطراف نفرون هم) 2
  باشد.هنله مي ةلولدر رگ مجاور بخش صعودي ،جريان خونجهت باهمادرار ةجريان مايع در مجراي جمع كنند) 3
  كنند. خورده دور و نزديك عبور ميهاي پيچهاي قرمز سرخرگ وابران از اطراف لولهمي گلبولتما) 4

به درستي بيان شده است؟ ،يك فرد بالغ و سالمدر بدنهاي سفيدهاي زير در ارتباط با گويچهچه تعداد از عبارت -78
  شن ريز قرار دارد، منشا ميلوئيدي دارد.هاي روهاي چند قسمتي آن، دانههر گويچه سفيدي كه در اطراف هستهالف)
  .در خون قابل مشاهده استفقطدارد،وائد سيتوپالسمي را نسبت به سايرينهر گويچه سفيدي كه بيشترين زب)
  كند كه بخواهد با عامل بيگانه مبارزه كند. هر گويچه سفيدي كه منشا لنفوئيدي دارد، تنها هنگامي انرژي زيستي مصرف ميج)
  هاي درشت تيره دارد. ، سيتوپالسمي با دانهدر آن هسته دوقسمتي روي هم افتاده ديده مي شودداري كهگويچه سفيد دانههرد)
1 (1  2 (2  3 (3   4 (4  

    ؟   كند       تكميل   نمي         نادرستي را   به »  …… ري   كه و     هر   جان « چند   مورد   عبارت -  79

  باشد.ون عمومي ميجزء گردش ختنهاخونرساني به پوست آن ،الف) پمپ فشار مثبت دارد
  باشد.داراي مايعي براي انتقال گازهاي تنفسي مي ،به درون بدن كشيده شده استآنب) سطوح تنفسي

  كند. اي خود به درون رگ(هايي) پمپ ميخون را به وسيله قلب چهارحفره ،گيردكمك ميبراي انجام تنفس از ششپ) 
  تواند وضعيت دروني پيكر خود را در محدوده ثابتي حفظ كند. ميبرد،ميتنفسي بهرهاز فرايند انتشار ساده براي تبادل گازهايت) 

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

    شود،                                                             هاي   خوني   ارتباط   تنگاتنگي   وجود   دارد   و   دو   شبكه   مويرگي   در   ارتباط   با   گرديزه   مشاهده   مي                        منشاء   ادرار   خون   است   و   بين   گرديزه   و   رگ -  80
  ؟   است        متفاوت ها                             كدام   مطلب   از   نظر   درستي   يا   نادرستي   با   ساير   گزينه     ي   مويرگي، ها ها   و   شبكه         در   رابطه   با   اين   رگ

 پيچ خورده دور و نزديك فقط داراي خون روشن است. ةاي در اطراف لولشبكه مويرگي دور لوله) 1

از   لوله   پيچ   خورده   دور   و   نزديك   عبور   كرده   است.لولههاي اطرافمويرگخون درون) 2             ًهنله   حتما
  باشد.برخالف يكديگر مياين لولههنله و مواد درونلولهاطرافيهاحركت خون در مويرگجهت) 3
  .شود يمدهيسرخرگ ها، آوران نام نياييو انشعاب انتهاشوند يمشاهده م هيكليكوچك در بخش قشريسرخرگ ها) 4

  
 

  ح   است؟   صحي      سالم         هاي   انسان كدام   گزينه   دربارة   كليه -  81

 شود. ها محافظت ميبخش بيشتري از كلية راست نسبت به كلية چپ توسط دنده )1

  اي و كالژن است. اي كه هر كليه را در بر گرفته است داراي مادة زمينهپرده )2
  هايي با يك هسته در مركز خود است. بافتي كه در حفظ موقعيت كليه نقش مهمي دارد، حاوي ياخته )3
  تر از محل خروج ميزناي از كليه است.محل ورود سرخرگ به كليه پايين ،رودر نماي روبه )4

     كند؟                 چند   مورد   عبارت   زير   را   به   درستي   تكميل   مي -  82

 ».......... باشد.نتيجةتوانددر بدن انسان ........... مي«

  عدم تخلية مناسب ادرار –نارسايي كليه ●
  ز حد چربي اطراف كليهتحليل بيش ا -تاخوردگي ميزناي ●
  تحليل بيش از حد چربي اطراف كليه –عدم تخلية مناسب ادرار ●
  كاهش وزن سريع و شديد –افتادگي كليه ●
1( 4     2( 3  3( 2  4( 1  

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

B

C

D

مي            داران   كه   دستگاه   گردش   خون   آن       گروهي   از   مهره -  83 ؟؟؟؟  ها   از   نوع داران   كه   دستگاه   گردش   خون   آن                    باشد،   برخالف   گروهي   از   مهره                    ها   از   نوع
مي .            ..........       باشد،         ؟؟؟؟

  توانند گازها را با محيط اطراف از طريقهاي فراوان دارند و ميشبكة مويرگي زيرپوستي با مويرگ - »1« - »2« )1
 كنند.پوست مبادله

  ها توسط سامانة گردشهاي اندامدار را تنها به برخي از مويرگانتقال يكبارة خون اكسيژن - »2« - »1) «2
 دهند.ود انجام ميخون خ

 خود، خون تيره داشته باشند. تنفسياندامهاي خارج شده ازتوانند در رگمي - »2« - »1« )3
 دهند.صورت بسيار كارآمد انجام ميپس از بلوغ، تبادل گازها را از طريق آبشش، به - »1« - »2« )4

           يكسان   باشد.       تواند نمي       در   گرديزه،           ........... واد   در با   جهت   حركت   م           ...........                 در   انسان   سالم   و   بالغ،   جهت   حركت   خون   در -  84
  بخش صعودي لوله هنلهقسمت نازك -لوله هنلهنزوليرگ موجود در اطراف بخش )1
  شكلUلولهابتداييبخش -رگ مجاور و موازي با بخش صعودي لوله هنله )2
  قسمت ضخيم بخش صعودي لولة هنله -نلهلوله هصعوديرگ مجاور و موازي با بخش )3
  بخش صعودي لوله هنله -) بخش سياهرگي شبكه مويرگي دوم4

  نمايد؟ تكميل   مي       نامناسب                    كدام   گزينه،   عبارت   زير   را   به   طور -  85
»هادر تنظيم ......... جريان خون بافت« ......... 
 كند.  مين ميأشرايط خاص به خوبي تفعاليت اعصاب خودمختار، نياز بدن به مواد مغذي را در –عصبي )1
  توانند فشارخون را افزايش دهند.  هاي ترشح شده از غدة فوق كليه، ميهورمون –هورموني )2
  شود. هاي كوچك مياكسيد، سبب باز شدن بندارة سرخرگكاهش كربن دي –موضعي )3
  شود.و نوع گيرنده در حد طبيعي حفظ ميفشار سرخرگي حداقل توسط د –براي حفظ فشار درهابه كمك گيرنده )4

  كند؟                 چند   مورد   عبارت   زير   را   به   درستي   تكميل   مي -  86
 ..........»شود، ممكن استهاي صعودي موج ثبت ميزمان با آن در نوار قلب قسمتهايي از چرخه ضربان قلب انسان سالم كه همدر بخش«

  شاهده شود.هاي قلبي مالف) در تمام حفرات قلب، استراحت ماهيچه
 ترين حفرات قلب مشاهده شود. ب) ورود خون روشن يا تيره به درون بزرگ

  اي رو به كاهش باشد. اي الية ماهيچههاي ماهيچهج) ميزان انقباض در گروهي از ياخته
ATPاي قلب، براي فعاليتاي الية ماهيچهماهيچهزندههايد) همة ياخته   مصرف كنند. هاي خود

1 (1   2 (2   3 (3   4 (4  
                 ترتيب   از   راست   به   چپ) درستي   مشخص   شده   است؟   (به ها   در   كدام   گزينه   به ها   و   سياهرگ وجه   تشابه   و   تمايز   سرخرگ -  87

    هاامكان ايجاد نبض در آن -وجود بافت پوششي در ساختار آنها )1
 ت اليه خارجيميزان ضخام -داشتن اليه مياني شامل اجزاي فقط يك نوع بافت )2
 هااي در اليه مياني آنوجود ساختار ماهيچه -حجم خون در خودجاي دادن بيشتر )3
  داشتن توانايي تنگ و گشاد شدن -هاي پروتئيني و گليكوپروتئيني در اليه داخلياي از رشتهداشتن شبكه )4

     است؟        نادرست كدام   گزينه   در   مورد   تصوير   مقابل -  88
1( Aُليون   در   ابتداي   گرديزهبه تعداد حدود دو مي   هاي بدن انسان سالم قرار دارد.            
2( Bو تا ابتداي لوله هنله ادامه دارد.با توانايي مصرف انرژي داردهايياخته  
3( A D جهت جريان مواد از   طرفه است.به صورت يكبه سمت
4( C   ها نيست.گرديزه ءدر تشكيل ادرار نقش دارد و جزبخش

          .........       تواند نمي     ..... ....           در   بدن   انسان، -  89
  بيشتر از فشار تراوشي باشند. –فشار اسمزي در بخش سياهرگي مويرگ )1
  منجر به بروز ادم شود. -كاهش آلبومين خونها همانندتنگي سياهرگ )2
 سبب ابتال به خيز شود. -افزايش مصرف مايعاتمصرف غذاهاي شور برخالف )3
  ها باشد.هاي اسكلتي مجاور آنفقط وابسته به انقباض ماهيچه -كبوتري ههاي النباز و بسته شدن دريچه )4

                                                    بخشي   از   خون   فردي   سالم   و   بالغ   كه   پس   از   گريزانه   (سانتريفيوژ)   كردن،   در   قسمت   بـااليي   لولـه   آزمـايش   قـرار «                   كدام   گزينه   در   ارتباط   با -  90
  ،   صحيح   است؟ »    گيرد مي

  هاي بدن نقش كليدي دارند. ياختهتهاي سديم و پتاسيم است كه در فعاليفاقد يون )1
  زا نقش ندارند. گروهي از اجزاي تشكيل دهنده آن در ايمني و مبارزه با عوامل بيماري )2
  اند.   مگاكاريوسيت در آن حل شدهايو قطعات ياختهي خونهاپروتئينازحالت مايع داشته و هر يك )3
 شار اسمزي خون و انتقال برخي داروها نقش ندارند.دهنده آن در حفظ فيك از اجزاي تشكيلهيچ )4

1 2
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B

C

h

A

h
3

  

  
/ جسمي   به   جرم -  91 kg2 m    را   با   تندي  4

s
 .   اگر   كنيمپرتاب   مي   آن طرف   باالي   به   ي                از   پايين   سطح   شيبدار  10

m        اين   جسم با   تندي
s

       در   اين   رفت   و   برگشتگردد،   كار   كل   نيروهاي   وارد   بر   جسميبدار   بر به   پايين   سطح   ش  6

N(g ؟چند   ژول   است )
kg

= 10   

19−/) 2  صفر )1 2  3( /−76 8  4 (/−43 2  

92  - A v و  v هاي        داراي   تندي  M2 و  M هاي    به   جرم  B و   دو   جسم
 براي   اينكه   تندي   هر   دو   .     باشند مي  2

A   ،    برسد  v2جسم   به B بايد   كار   كل   انجام   شده   روي   جسم   ؟    باشد   چند   برابر   كار   كل   انجام   شده   روي   جسم

1( 2
5  2 (2

3  3( 
2
9  4 (1

3  

اگـر   در   يـك   جابـه داري   به   سمت   باال   پرتاب   ميسطح   شيب        جسمي   را   روي زير          مطابق   شكل -  93  جـايي كنـيم.

1      دار، به   سمت   باالي   سطح   شيب      مشخص  نسبت   تغييـرات بزرگي                كار   نيروي   وزن   باشد،  4كار   نيروي   اصطكاك

  ؟   است       ،   كدام    جايي انرژي   پتانسيل   گرانشي   به   تغييرات   انرژي   جنبشي   در   اين   جابه

1( 4
3    2 (4

5  

3( 
3
4    4 (5

4  

A            مطابق   شكل   زير، -  94     رود.   يبـاال   مـ  C            شود   و   حداكثر   تا   نقطة روي   سطح   افقي   پرتاب   مي   جسمي   از   نقطة
B A   نسبت   تندي   جسم   در   نقطة  نظـر سـطوح   صـرف   ة (از   اصطكاك   كليـ ؟كدام   است   به   تندي   آن   در   نقطة

      شود.)

1(6
3    2 (2

3  

3( 
2

3    4 (3  

m                   در   حال   سكون   قرار   دارد، از   سطح   زمين      متري     800                        چتربازي   از   بالوني   كه   در   ارتفاع -  95 با   تندي
s

 به   بيرون  2

m      پرد   و   با   تنديبالون   مي
s

 ول   مسـير                 كار   نيروي   مقاومت   هوا   روي   چترباز   در   طـ اندازةرسد.   اگربه   زمين   مي  4

N(g ؟                    ً          باشد،   جرم   چترباز   تقريباً   چند   كيلوگرم   است  kJ600   با           حركت   برابر )
kg

= 10  

1( 70  2 (60  3( 50  4 (75  

سؤالگذاري قبل از شروع هر درس در دفترچةهدف
قبل   از   شروع   پاسخ   خود را بنويسيد:10گذاري چند از، هدف)1(فيزيكهايگويي به سؤال      ًلطفا

  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 امروز10چند ازگذاريهدف آزمون قبل10چند از

 

  دقيقه35  ) 1فيزيك (

  كار، انرژي و توان
از ابتداي كار و انرژي3فصل

  جنبشي تا پايان فصل
  82تا61هايصفحه

محل انجام محاسبات  
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B Cv
v

vh

A

                  از   سطح   زمين   بلند   كنـيم.   در   آزمـايش      مجزا       گرم   را   در   دو   آزمايش     200 خواهيم   جسم   كوچكي   به   جرم مي-  96

                         متر   بر   ثانيه   به   باال   پرتاب   كنيم.   در   4                       متر   از   سطح   زمين   بلند   كرده   و   با   تندي   1      به   اندازة          خواهيم   آن   را مي   ،   اول

 جسم   در   آزمايش                                                    خواهيم   آن   را   تا   ارتفاعي   بلند   كرده   و   دوباره   به   حالت   سكون   برسانيم.   ارتفاع مي   ،        آزمايش   دوم

N(g ؟               دوم   چند   متر   باشد   تا   كار   انجام   شده   توسط   دست   در   هر   دو   آزمايش   برابر   گردد )
kg

= 10  

1( 1   2 (/1 6  3( /0 8  4 (/1 8  

m      ثابت       بالوني   با   تندي -  97
s

      جسمي   را   از   آن   ،    زمين متري   از   سطح    60          در   حال   باال   رفتن   است   كه   در   ارتفاع  20

   ؟ برخورد   جسم   با   زمين   چند   متر   بـر   ثانيـه   اسـت      تندي       نظر   شود،                   اگر   از   نيروي   مقاومت   هوا   صرف   .   كنيم رها   مي

N(g )
kg

= 10   

1( 20 3  2 (40  3(30 2  4 (60  

 اگر   تندي   اين   گلولـه   .   كنيم طرف   باال   پرتاب   مي    اي   را   از   سطح   زمين   در   راستاي   قائم   به گلوله   ، در   شرايط   خأل -  98

10/ در   ارتفاع m   با                    متري   از   سطح   زمين   برابر  5
s

   برابـر   بـا       باشد،   در   چه   ارتفاعي   از   سطح   زمـين   تنـدي   آن  12

m
s

N(g ؟        خواهد   بود  4 )
kg

= 10   

1( /14 6  2 (/16 9  3( /18 7  4 (/21 6  

m      اي   را   با   تندي گلوله   ، در   شرايط   خأل -  99
s

 در   . كنـيم طـرف   بـاال   پرتـاب   مـي طور   قائم   بـه از   سطح   زمين   به  40

m لحظه اي   كه   تندي   گلوله
s

 ؟                                    و   در   حال   برگشت   به   زمين   است،   گلولـه   چـه   مسـافتي   را   طـي   كـرده   اسـت  10

N(g )
kg

= 10   

1( 45  2 (65  3( 75  4 (85  

 بـا   از   سـطح   زمـين  h           هاي   متفاوت   را   از   ارتفاع   يكسان      له   با   جرم          در   شرايط   خأل،   سه   گلو و مطابق   شكل   زير -    100

  ؟ هاي   زير   درست   است     كنيم.   چه   تعداد   از   گزاره هاي   نشان   داده   شده   پرتاب   مي در   جهت            اولية   يكسان     هاي   تندي

  لوله يكسان است. كار كل انجام شده بر روي هر سه گاز لحظة پرتاب تا لحظة برخورد به زمين،الف) 

  ب) كار نيروي وزن در طول مسير همواره براي سه گلوله مثبت است. 

  كنند. پ) هر سه گلوله با تندي يكسان به زمين برخورد مي

  براي هر سه گلوله يكسان است.  ،از مسيردر هر نقطهانرژي پتانسيل گرانشيتغييراتت) نسبت تغييرات انرژي جنبشي به

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

  محل انجام محاسبات
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A

B

C

O

O

600

h

h

A

A
C

C

B

12m
=3

0
m

v
s

5m

kg
12

m گلوله-    101 cm را   توسط   اي   به   جرم  آويختـه   و  O            و   با   جرم   ناچيز،   مطابق   شكل   به   نقطة  100 نخي   به   طول

Aآن   را   از   وضعيت   افقي O اي   ر       كنيم   و   ميله                بدون   تندي   اوليه   رها   مي                 بـه  ′ ا   در   مسير   حركـت   نـخ   در   نقطـة

h O      تر   از پايين   فاصلة C اگركنيم. نصب   مي   نقطة m   با       برابر   تندي   گلوله   هنگام   عبور   از   نقطة
s

hباشد،  4        

Ng ؟      متر   است       چند   سانتي )
kg

= )و   اتالف   انرژي   نداريم. 10                   

1( 20    2 (40  

3( 60    4 (80  

 ژول   افـزايش   و   انـرژي   پتانسـيل    38 انـرژي   جنبشـي   آن   ، در   حين   سقوط   جسمي   در   نزديكي   سطح   زمـين -    102

  ؟  ست چند   ژول   ا          در   اين   سقوط،             كار   نيروي   مقاومت   هوا   .    يابد ژول   كاهش   مي    50 گرانشي   آن

1( −12  2 (−88  3(−50  4 (−42  

kg            مطابق   شكل   زير، -   103  آيد   و   بـا   تنـدي پايين   مي   ،             باالي   سطح   شيبداري متري   در   5 ارتفاع از  12 جسمي   به   جرم

m
s

N(g ؟ چند   ژول   است   ،    جايي                    اندازة   كار   نيروهاي   اتالفي   در   اين   جابه   .   رسد به   پايين   سطح   شيبدار   مي  6 )
kg

= 10 

1( 192  

2 (242  

3( 384  

4 (432  

A   و   گرم   از   حال   سكون     200 جسمي   به   جرم   ، مطابق   شكل   زير -    104  بعد   از   طـي   مسـير   شود   و رها   مي   از   نقطة

ABC،   m با   تندي
s

4  C /  با     برابر      مسير اين             كار   نيروي   اصطكاك   در   طي      اندازة    رسد.   اگر مي   به   نقطة J22 4  

A   ،    باشد N(g ؟ چند   متر   است  C و   اختالف   ارتفاع   دو   نقطة )
kg

= 10   

1( 6  

2 (8  

3( 12  

4 (16  

g         شكل   زير،   گلوله       مطابق-    105 m       اولية             از   سطح   زمين   با   تندي  400 اي   به   جرم
s

 به   ارتفاع   ي            به   باالي   ساختمان  30

 چند        با   تندي     باشد،   گلوله  J−112   برابر   با      مسير طي   اين                      اگر   كار   نيروي   مقاومت   هوا   درشود. تاب   مي     متر   پر    12

N(g ؟   كند متر   بر   ثانيه   به   باالي   ساختمان   برخورد   مي )
kg

= 10 

1( 4    2 (5  

3( 8    4 (10  

  محل انجام محاسبات
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v

A

53
0

6
/2

5
m

B

kg2  vجسمي   به   جرم         در   شكل   زير، -    106 A   با   تندي    ،       نظر   كنيم    كند.   اگر   از   اصطكاك   صرفعبور   مي   از   نقطة

6/        به   اندازة           جسم   حداكثر    ،A قطة در   ن جسم   ة          از   انرژي   اولي  J16 .   اگر   رودباال   مي متر   روي   سطح   شيبدار  25

 ؟   رفــت خواهــد     بــاال در   طــول   مســير   تلــف   شــود،   جســم   حــداكثر   چنــد   متــر   روي   ســطح   شــيبدار

N(g sin / )
kg

= =010 53 0 8»   

1( /4 25  

2 (/4 9  

3( /5 25  

4 (/5 5  

m  را اي گلوله-    107 با   تندي
s

m              كنيم   و   گلوله   با   تندي          طرف   باال   پرتاب   مي          در   راستاي   قائم   به  30
s

10  به   سطح  7

 پرتـاب   طرف   بـاال در   راستاي   قائم   به   برحسب   متر   بر   ثانيه   اي    ه   تندي با   چ    حداقل       گلوله   را اينگردد.       زمين   برمي

Ng ( ؟ متري   از   سطح   زمين   برسد    60 ارتفاع        كنيم   تا   به
kg

= و بزرگي نيروي مقاومت هـواي وارد بـر گلولـه  10

 همواره ثابت است.)

1( 15 3  2 (18 2  3(20 3  4 (15 6  

 متـري   بـاال    10 تـا   ارتفـاع از   سطح   زمـين  s20را   با   تندي   ثابت   در   مدت  kg600جسمي   به   جرم        باالبري-    108

N(g ؟صرفي   آن   چند   كيلووات   است         درصد   باشد،   توان   متوسط   م    75    برد.   اگر   بازدة   باالبر مي )
kg

= 10 

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

m             متر   باال   برده   و   با   تندي    40 تا   ارتفاع از   سطح   زمين           مترمكعب   آب   را    12 يك   پمپ   آب   در   هر   دقيقه -   109
s

     از   لوله   خارج  8

Ng ؟ پمپ   چند   درصد   است   ة       باشد،   بازد وات    كيلو     120 مپ اگر   توان   ورودي   پ    كند. مي )
kg

= )g و  10
cm

ρ = 31JA 

1( 60  2 (72  3( 75  4 (80  

s   ،                                     كيلوگرم   براي   سبقت   گرفتن   از   كاميوني   در   مسير   افقي      1200       اتومبيلي   به   جرم -    110          تندي   خود   را  5 در   مدت

km از
h

km به  18
h

نيوتـون   و      1200    دهد.   اگر   نيروي   اصطكاك   وارد   بـر   اتومبيـل   در   ايـن   مـدتتغيير   مي  54

  ؟        متر   باشد،   توان   متوسط   موتور   خودرو   براي   انجام   اين   كار   چند   كيلووات   است    50          جايي   اتومبيل جابه

1( 12  2 (24  3( 36  4 (50  

  محل انجام محاسبات
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   ؟   است      درست                              كدام   گزينه   در   مورد   خواص   و   رفتار   گازها -   111

  بين حجم يك نمونه گاز و فشار آن رابطه مستقيم وجود دارد. ،در دماي ثابت) 1
  يابد. ميافزايشآنهايفاصلة بين مولكوليك گاز،در اثر كاهش فشاردر دماي ثابت،) 2
22/) مطابق قانون آووگادرو، در دما و فشار يكسان حجم يك مول از گازهاي مختلف برابر3   ليتر است. 4
  معلوم بودن دما و فشار آن كافي است.  ،براي توصيف يك نمونه گاز) 4

 درصد   بـرق   مصـرفي   خـود   را   از   زغـال    20    كند.   اگر   اين   خانوادهكيلووات   ساعت   برق   مصرف   مي     200   در   يك   ماه           طور   ميانگين     يك   خانواده   به -   112
    را   وارد  CO2                                           درصد   از   نفت   خام   و   بقية   آن   را   از   انرژي   خورشيد   تأمين   كند،   در   يك   ماه   چند   كيلـوگرم    20               درصد   از   گاز   طبيعي،    30    سنگ،

COهواكره   مي     50 (يـك   درخـت   تنومنـد   سـاالنه   ؟ چند   درخت   تنومنـد   الزم   اسـت    حداقل در   يك   سال،  2 كنند   و   براي   مصرف   اين   ميزان
COكيلوگرم        كند.)مصرف   مي  2       

  انرژي خورشيدي  نفت خام  گاز طبيعي  زغال سنگ  ميزان توليد برق
CO   05/0  7/0  36/0  9/0  ووات ساعتتوليد شده برحسب كيلوگرم به ازاي يك كيل2مقدار

  

1 (6/88،22    2 (6/88،21  
3 (2/1063،22    4 (2/1063،21 

O)    ……    جز   به   ،    هستند        نادرستهاي   زير همة   عبارت -   113 ,N : g.mol )−= = 116 14    
  شكل و حجم يك ماده جامد به شكل ظرف بستگي دارد. ) 1
  . استپذيري مايعات بيشتر از گازهاتراكم) 2
  شود.ميبزرگ، بادكنكهواي درون بادكنكيدمار دادن بادكنك پر شده از هوا، درون نيتروژن مايع به علت تغيير) با قرا3

8برابرنيتروژنبه گازاكسيژنچگالي گازنسبت ،در دما و فشار يكسان) 4
 است. 7

   ؟ هاي   زير   درست   است چه   تعداد   از   عبارت -   114
  گردد. ها ميجويي در هزينهبازگرداندن هيدروژن و نيتروژن مايع به محفظة واكنش باعث صرفه ،هابرالف) در فرايند

  آيد.ابتدا گاز آمونياك به حالت مايع درمي ،ب) با كاهش دماي مخلوط واكنش در فرايند هابر
  يابد. كاهش ميو رطوبت هر دواكسيژنگازدرصد ،استفاده شودباالصولخبا درصددر تاير خودروها اگر به جاي هوا از گاز نيتروژنپ) 
  شود. از كاتيون آهن به عنوان كاتاليزگر استفاده ميدر فرايند هابرت) 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
   ؟   است      درست       هاي   شيميايي، زير   در   مورد   واكنش       موارد از        كدام   يك -   115

 كند.ها تغيير ميرود، فقط شيوة اتصال آنآيد و نه از بين مينه اتمي به وجود مي ،هاي شيمياييدر واكنش) 1

(s)هادر معادلة نوشتاري، حالت فيزيكي رسوب) 2 (l)با نماد  گردد.مشخص ميو حالت فيزيكي مواد مذاب با نماد

 ها با هم برابر است.  هها و فراورد) در يك واكنش شيميايي، مجموع تعداد مول واكنش دهنده3

توان گفت اين واكنشمي ،با توجه به اينكه جرم مواد درون ظرف قبل و بعد از واكنش با هم برابر نيستاگر واكنش زير در يك ظرف سرباز انجام گيرد،) 4
CaCO    كند.از قانون پايستگي جرم تبعيت نمي (s) CaO(s) CO (g)→ +3 2  

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

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

  شما براي آزمون امروز چيست؟ذاريگهدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

 

  دقيقه20  )  1(شيمي

  ردپاي گازها در زندگي
هاياز ابتداي واكنش 2فصل

شيميايي و قانون پايستگي 
  جرم تا پايان فصل

  84تا61هايصفحه
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  د.   در   نتيجه ن طور   كامل   تجزيه   شو      دهيم   تا   به حرارت   مي زير      نشدة هاي   موازنه مطابق   واكنش      هيدروژن   كربنات   را            كربنات   و   سديم          مخلوطي   از   كلسيم -   116

   ؟   است           اوليه   كدام    شود،   نسبت   جرم   سديم   هيدروژن   كربنات   به   كلسيم   كربنات   در   نمونه حاصل   مي       اكسيد كربن   دي مول   2 / 5 گرم   آب   و   9

(Na ,Ca ,H ,O ,C : g.mol )−= = = = = 123 40 1 16 12  

NaHCO (s) Na CO (s) H O(g) CO (g)→ + +3 2 3 2 2  

CaCO (s) CaO(s) CO (g)→ +3 2  

1 (42
100  2 (84

100  3 (168
100  4 (21

100  

   ؟   است        نادرست       اكسيژن،     گاز                  هاي   زير   در   ارتباط   با   دگرشكل چه   تعداد   از   عبارت -   117

  .استبيشتر از اكسيژنآنپذيريكنشواالف) 

  شود.، گاز اكسيژن توليد ميآنب) در اثر تابش پرتو فرابنفش به

  اكسيژن برابر است.همين مقداراين گاز بايك مول ازهايتعداد اتم ،پ) در دما و فشار ثابت

  شود.باعث ايجاد آلودگي ميدر حضور نور خورشيدژنبا اكسياي رنگ نيتروژندر اثر واكنش اكسيد قهوهتوليد اين گاز در تروپوسفرت) 

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

   ؟ هاي   زير   درست   است             چند   مورد   از   عبارت -   118

  الف) در ساختار سوخت سبز و پالستيك سبز، عالوه بر كربن و هيدروژن، اكسيژن نيز وجود دارد.

  ه است اما استفاده از آن به عنوان سوخت از نظر توسعه پايدار قابل توجيه است.ب) با وجود اينكه توليد، حمل و نقل و نگهداري هيدروژن بسيار پر هزين

  آيد.دست ميهاي روغني بهگياهي مانند شاخ و برگ گياه سويا، نيشكر و دانهپسماندهايپ) سوخت سبز از

  را دارد.ختنيتنوع فراوردة سوهاي بنزين، زغال سنگ، هيدروژن و گاز طبيعي، زغال سنگ بيشترينت) بين سوخت

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

   ؟   است      درست چه   تعداد   از   موارد   زير -   119

Oشود.انجام ميمقابلالف) در الية استراتوسفر تبديل اوزون به اكسيژن طي واكنش (g) O (g)→3 22 3  

Oب)    شود.سريعتر به مايع تبديل ميO2زدر مقايسه با گا3با افزايش فشار و پايين آوردن دما، گاز

ثابت   بماند.پ) برگشت پذير بودن واكنش گاز اوزون در الية استراتوسفر باعث مي                                 ً             شود   مقدار   اين   گاز   در   اين   اليه   تقريبا

  كند.شود و آب توليد ميد، منفجر ميت) مخلوطي از گازهاي اكسيژن و هيدروژن در حضور كاتاليزگر يا جرقه در يك واكنش سريع و شدي

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

NaClO      نشدة موازنه   ميزان   اكسيژن   توليدي   از   تجزية   يك   مول   مادة   اوليه   در   واكنش -   120 NaCl O→ +3    …   ……… براي   سوختن   كامل  2

            كافي   است. پس   از   موازنه    …… طبق   واكنش

Fe(s) ـآهنموليك) 1 O (g) Fe O (s)+ →2 2 3  

NH ـآمونياكمولدو )2 (g) O (g) NO(g) H O(g)+ → +3 2 2  

C ـگلوكزمولنيم) 3 H O (s) O (g) CO (g) H O(g)+ → +6 12 6 2 2 2  

Na ـسديم سولفيدموليك) 4 S(s) O (g) Na O(s) SO (g)+ → +2 2 2 2  
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   ؟       درست   است          مطالب   زير چه   تعداد   از         داده   شده،                    در   ارتباط   با   فرايندهاي -   121

  C, atm) H (g) N (g) ) H (g) N (g)+ ⎯⎯⎯⎯⎯→ + ⎯⎯⎯⎯⎯→
025 1

2 2 2 21 3 2 3 ¾¹Ã¿M ôÄHo{  
  شود.گردد، از طريق مايع كردن جدا ميقابل توجهي توليد ميمقدار) كه به1اكنش (الف) محصول و

  ورقة آهني باشد.تواند يك)، مي2ب) كاتاليزگر به كار رفته در واكنش (
  طور مستقيم به خاك اضافه كرد.توان در شرايط مناسب به عنوان كود بهآيد را ميدست مي) به2پ) محصولي كه از واكنش (

  شود.)، تمام مواد اوليه به محصول تبديل مي2) با انجام واكنش (ت
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

   فـراوردة            اسـتوكيومتري   است   و   نسبت   ضريب        متفاوت               آب   در   كدام   واكنش   با   بقيه            استوكيومتري      ضريب هاي   زير پس   از   موازنة   معادلة   واكنش -   122
     كدام   است؟c  واكنش   در   آب   در محلول ،   به   ضريب   واكنش   دهنده   به   حالتa محلول   در   آب   واكنش

a)KBrO (aq) N H (l) N (g) KBr(aq) H O(l)
b)NH (g) O (g) NO(g) H O(l)
c)CaSiO (s) HF(aq) CaF (s) SiF (g) H O(l)
d)PH (g) O (g) P O (s) H O(l)

+ → + +
+ → +

+ → + +
+ → +

3 2 4 2 2
3 2 2

3 2 4 2
3 2 4 10 2

  

1 (c،1
3    2 (c،2  3 (b،1

3    4 (b،2 

   ؟   است                                       چه   تعداد   از   مطالب   زير،   براي   تكميل   جمله   داده   شده،   مناسب -   123
  »……شوند،هاي فسيلي از اگزوز خودروها خارج ميهايي كه بر اثر سوزاندن سوختدر ارتباط با آالينده«

l، برابر گنجايش الكتروني زيراليه باايجدول دوره16و14عناصر گروهه اتميسالف) مجموع شمار پيوندهاي اشتراكي اكسيدهاي نافلزي =   است.2
XO 2ب) حداقل   وجود دارد.تعدادي هيدروكربن واكنش ندادهوتركيب با ساختار كلي و دو اتمي

  اند.تايي رسيدهبه آرايش هشتهاهمة اتموده و با تشكيل پيوند اشتراكيها، همة مواد، مولكولي بپ) در ساختار آن
فراوانها وجود دارند، برابر عدد اتميكه در بين اين آاليندهكربنپيوندي در ساختار لوويس هر واحد از اكسيدهايي ازناهاي) مجموع شمار الكترونت

  . ترين گاز نجيب هواكره است
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

 ؟ اسـت   نادرسـت هـا هـاي   زيـر   در   مـورد   آن                                   فرايند   توليد   اوزون   تروپوسفري   را   نشان   دهد،   چه   تعـداد   از   عبـارت       ترتيب ،   به      هاي   زير گر   واكنش ا -   124
(N , O : g.mol )−= = 114       اند.)       ها   موازنه   نشده (واكنش  16

                           
I)x O y
II)y O z
III)z O y O

+ →
+ →
+ → +

2
2
2 3

  

z   .داي روشن ديده شوغلب به رنگ قهوهشود هواي آلودة كالن شهرها اموجب مياي رنگ،، به عنوان گاز قهوهالف) ماده
   .است 7فوق، برابردهنده در معادله موازنه شده سه واكنشب) مجموع ضرايب استوكيومتري مواد واكنش

g gناوزوگاز54پ) براي توليد   شود.مصرف ميO2گاز72، در مجموع
I )ت IIIواكنش   حضور نور خورشيد انجام مي شود .دردر هنگام رعد و برق و واكنش
 4) 4  3) 3  1) 2  صفر) 1

C) ؟   است        نادرست ير هاي   ز چه   تعداد   از   عبارت -   125 ,H ,O : g.mol )−= = = 112 1 16    
  اي ايجاد كنند.گلخانهاثرتوانند، ميشوندبا شعله آبي توليد ميشهريهايي كه بر اثر سوختن گازالف) فراورده

  سازنده هواكره باشد.ترين تركيبتواند فراواناي، ميبه عنوان گاز گلخانه» گاز هيدروژن، بنزين، زغال سنگ«                    ِ)   فراورده   مشترك   سوختنب
/اي اصلي هواكره با حجممخلوطي از دو گاز گلخانهدر) پ L38 COگرم64و جرم5 0/،2، درصد حجمي گاز حجم مولي گازها(برابر بخارآب است.4

L.mol    )است.122−در شرايط موردنظر برابر
 صفر )4  3) 3  2) 2  1) 1
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 23: ةصفح اختصاصي پاية دهم تجربي  اسفند20آزمون - )5(پروژة

A B C D

هل�م ديا�س�دگاز متان�ربن ا�س�ژنگاز گاز

گرم گاز3 گرم گرم16گرم22 8

   ؟   است      درست نا           هاي   داده   شده،      از   عبارت        كدام   يك ، ن        موازنه   شد هاي   زير   پس   از واكنش با   توجه   به   معادالت -   126
I)ClF NH N HF Cl
II)K MnO H SO KMnO MnO K SO H O
III)Na S MoCl NaCl MoS S

+ → + +
+ → + + +

+ → + +

3 3 2 2
2 4 2 4 4 2 2 4 2

2 5 2

  

  برابر است.(II)و(I)هايكننده در معادالت واكنش) مجموع ضرايب استوكيومتري مواد شركت1
III) ةترين ضريب استوكيومتري در معادلنسبت بزرگ) 2 (I) 5 ،(واكنش   است.برابر ضريب استوكيومتري آمونياك در معادله واكنش
ضريب   استوكيومتري   گازي   كه   به   جو )3 تركيبي است كه به عنوان كود شيميايي مي توان آن را به خاكت برابر ضريب استوكيومترياثر مشهور اس بي                        

  .تزريق كرد
هاي پيوندي در هر واحدهستند، برابر تعداد الكترون 2) در كل در معادله موازنه شده اين سه واكنش، تعداد موادي كه داراي ضريب استوكيومتري4

SO3است.   

C) ؟       هاي   زير،   درست   است چه   تعداد   از   عبارت -   127 ,H : g.mol )−= = 112 1  
CO در هر واحدهايونتوان از تركيباتي استفاده كرد كه نسبت تعداد عنصرها به تعدادد معدني براساس اصول شيمي سبز، ميابه مو2الف) براي تبديل

  باشد. 1تواند برابرها مي آن
تواندميشوند،محسوب ميايو گاز گلخانهكه اكسيد اسيدي(در حضور اكسيژن)حاصل از سوختن زغال سنگ ةب) شمار پيوندهاي اشتراكي در فراورد

  .باشد 4برابر

C027atmدماي) درپ 12/حجم يك مول گاز اكسيژن تقريبا برابر 2و فشار   ليتر است .3
CH)گاز طبيعي -يك مول از هر يك از سه سوخت (گاز هيدروژنن) مقايسه ميان قيمت تمام شده از سوختت C)بنزين -4( H )8 ) مشابه18

      هاست. قيمت تمام شده براي يك گرم از آن
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

KClO) م   2 در   واكنش   تجزيه -   128     شود،   گاز   اكسيژن   توليدي   در   واكنش   سوختن   متان   شركتمقداري   گاز   اكسيژن   آزاد   مي  3( ول   پتاسيم   كلرات
 هـا   موازنـه (معادلـه   ؟                             شود،   چند   گرم   متان   براي   واكنش   كامل   با   اكسيژن   توليدي   از   واكنش   تجزيه   نياز   است             كرده   و   به   طور   كامل   مصرف   مي

C)       شوند.) ,H ,O : g.mol )−= = = 112 1 16  
KClO KCl O
CH O CO H O

→ +
+ → +

3 2
4 2 2 2

  

1 (22  2 (24  3 (48  4 (16 

   ؟   است        نادرست هاكدام   عبارت   در   مورد   آن   .   است                                     شكل   زير   مربوط   به   چهار   ظرف   حاوي   گازهاي   مختلف   با   حجم   و   دماي   برابر -   129

(C ,O ,H ,He : g.mol )−= = = = 112 16 1 4  
1 (A Bظرف   بيشترين فشار را دارد.كمترين و ظرف
24Aاگر) 2 Bبيشتر ازوارد شود فشار آنگرم گاز اكسيژن در ظرف   شود.ميظرف
3 (D 50C،فشار ظرف    .استدرصد بيشتر از فشار ظرف
Aتعداد اتم) 4 Cاز تعداد اتمكمترهاي موجود در ظرف  .استهاي موجود در ظرف

C اگر   گازهاي   حاصل   از   تجزية   يك   مول -   130 H (NO )3 5 3 0C اتم   يـك                 (نيتروگليسيرين)   را   جمع   كـرده   و   در   فشـار   ثابـت  3  تـا  0سـفر   از   دمـاي

/ C− 0136 STP گازكاهش   حجم      چند   ليتر   ،      سرد   كنيم  5                          (معادلة   واكنش   موازنه   شود.) ؟        خواهيم   داشتدر شرايط
C H (NO ) (l) CO (g) H O(g) N (g) O (g)→ + + +3 5 3 3 2 2 2 2  

1 (/67 2  2 (/106 4  3 (/93 5  4 (/86 8 
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