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 گوييزمان پاسخ شمارة صفحه شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس عنوان

مي
عمو

  

  دقيقه10  3 101 )1فارسي (
  دقيقه25  20115(طراحي + آشنا))1عربي زبان قرآن (

  دقيقه10  10318 )1دين و زندگي (
  دقيقه15  10419 )1(ان انگليسيزب

صي
صا

اخت
  

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

  دقيقه35  209116 )1فيزيك (
  دقيقه20  2011120(طراحي + آشنا))1شيمي (

   
  

  طراحان
  نام طراحاننام درس

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

  احمد منصوري   -شعيب مقدم -كبيرمرتضي محسني -بقامحمد رضايي -زحلعليرضا ذوالفقاري -محمد آقاصالح  )1دين و زندگي (
  سعيد كاوياني -نژادساسان عزيزي -علي شكوهي -اله استيريرحمت  )1(زبان انگليسي

 -حجـت سـردار   -مهـدي نصـرالهي   -مهـدي براتـي   -زادهفرشـاد حسـن -كريم نصيري -علي مرشد -خانافشين خاصه -بقافائزه رضايي -ناصر اسكندري  )1رياضي (
  پورخانسهيل حسن -احسان حبيبي -سجاد داوطلب -وهاب نادري -حسين حاجيلو

 -ســعيد اعظمــي -مــريم فرامــرززاده -جــواد ابــاذرلو -بصـيرمجيــد ذوقيــان -اركــان آقايــاري -فــرآريــن امـامي -احســان زارعــي -محمــودعلـي وصــالي  )1شناسي (زيست
  زينب رحمتي -محمدرضا گلزاري

  )1فيزيك (
 -آرش مروتـي -زهـره آقامحمـدي   -علـي پارسـا   -حمـد شـريفي  م -هيوا شريفي -محمدجواد تاجيك -سيدعلي ميرنوري -محمد گودرزي -هاشم زمانيان

  بابك اسالمي -سعيد اردم -امير محمودي انزابي -مصطفي كياني -مجتبي كاشاني -عباس مخبري -شهرام آموزگار
  سيدرضا رضوي -سروش عبادي -محمدرضا يوسفي -اميرعلي برخورداريون -زادههادي مهدي -رضا سليماني -علي جعفري -امير حاتميان  )1شيمي (

  
 

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

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

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

  ارجمنديمجتبي خليل  سجاد محمدنژاد -رشدمحمدي ـ علي ممهرداد ملوندي ـ عاطفه خان  حسين حاجيلو  )1رياضي (
  مهسا سادات هاشمي  شجاعيعرباميرحسيناكبري 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 (

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

  الهه شهبازي
 

  

  

  گروه فني و تولید
محيا اصغري  مدير گروه

عليرضا خورشيدي  مسئول دفترچه
ليال عظيميآرايينگاري و صفحهحروف

علي رفيعيانمسئول 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)بنياد علمي آموزشي قلم    د محمديحمي  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

  دقيقه165پاسخگويي: مدت۱۳۰دهم تجربی:د سؤالتعدا   

t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید
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وجود دارد؟ اشتباهدام گزینه های ک در معنی واژه -1

 نیازی/ تکلّف: تجمّل نسیان: فراموشی/ غَنا: بی (۲ پست/ اسوه: سرمشق   مشیّت: اراده/ خور: زمین (۱

 جنود: لشکریان/ سوله: ساختمان فلزی با سقف بلندسردمدار: رئیس/ ( ۴ کنندگان کشتی/ مقریان: اعتراف دنبالةابزاری رعب: ترس/ سکّان:  (۳

 است ؟  غلطچند واژه  معنی -2

 - دفن: جای دفنــم –ها  سفَنُفوس: نَ –جسارت: دلیری  –کتاب  آمیز دربارة تقریظ: مطلبی ستایش -معرکه: گرداب  –کننده  فرسا: خسته طاقت»

 «: رها مکنمگسل – دودلی: وسواس

 یک (۴ چهار (۳ سه  (۲ دو   (۱

شود؟ امالیی دیده می غلطدر کدام ابیات  -3

 حالیا غلغله در گنبد افالک انداز وادی خاموشان است الف( عاقبت منزل ما

 ست چنین ازدهام عشقهر روز برتر ب( مستی همی کنم ز شراب بال ولیک

 پیش آمد این چنین ظلمی محیب  ج( چون نیایی و نگویی ای غریب

 کان بدخشان شیشه را دهد ترجیح بر می لعلی به سامان شیشه را دید از بادةد( هر که 

 قاحتشهای نرگس و چندان و از چشم خواب تو خشم آیدم همی با چشم نیم هـ(

 جـ ب ( ۴ ج ـ د (۳ هــ  د (۲ الف ـ ب (۱

  ب است.مرکّ …ابیات به جز بیت  ةهم ةنوع جمل -4

 تــماس هکوت دست و شانیپر بخت گناه نرسد ما دست وـــــت دراز زلف به اگر (۱

 جمنـان هزاران در یشمع تو ونــــــچ افتـین و دیگرد پروانه ونــچ قلــــع (۲

 حقارت از است دیناپد یدـــــــسع که انداخت هیسا چندان دوست مالــــج (۳

 اــه حانیر و گل یبو یکرد شتنمیخو یب ها بستان به رفت یم ییسودا دل یوقت (۴

 است؟ نادرستمشخص شده در کدام بیت  واژةنقش دستوری  -5

 )مفعول( را شبانیره فرعون باید زد رها کن این   توی موسی عهد خود درآ در بحر جزر و مد (۱

 )صفت( را نهانیقرینه او قرینان  ببیند بی  بدان غیبی چراغ جان گرددچو چشمی مقترن  (۲

)مفعول( را مستاناز آن پیغامبر خوبان پیام آورد  د بهار آمد سالم آورد مستان را بهار آم( ۳

 (الیه مضاف) را خایزلغم و درد  یمصر وسفیچه داند   مرغ آواره بیفر چارهیبچه داند دام  (۴

 

(1)فارسی 
ادبیات انقالب اسالمی 

شکن، خاک  )دریادالن صف

 آزادگان(

19تا27هایصفحه

 

دقیقه 11
گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
خود را بنویسید: 10گذاری چند از  ، هدففارسیهای درس گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

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

 سؤال( ۱۲6کتاب جامع فارسی دهم ) ۴9۳تا  ۳63سؤاالت  های آزمون بعد: برنامة تمرین
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سروده شده است؟« شیوة بالغی»کدام گزینه به  -6

 بگذرد رسوا کند حدچون که از   ها کندالطف حق با تو مدار (۱

 کشم آتش بگیر، تا که بدانی چه می شود احساس سوختن، به تماشا نمی (۲

 شان داردف چه موج خون ندانستم که این دریا شدم گفتم که بردم گوهر مقصود چو عاشق می (۳

 شود تو فردا نمیبازآ که شب بدون  شود های سحر وا نمی بی تو شکوفه( ۴

 .عادی استفاده شده است شیوةاز بیت ...  جز بهها  بیت ةهم در -7

 ستا گر بر لب و دهانم خود بند آهنی  ستا ( خواهی بلرز و خواه ملرز اینت گفتنی۱

 ستی اجا فرشتگان را آرام و مسکننآک  ریاو کش و پهلوش خانه گ ی( رو رخت سو۲

خامش که شاه عشق عجایب تهمتنی است  ( آهن شکافتن بر داوود عشق چیست۳

 امروز روز باده و خرگاه و آتش است  ستا ( ساقی بیار باده که ایام بس خوش۴

ها دورتر است؟ معنی و مفهوم کدام گزینه از دیگر گزینه -8

 دـرسز خنجر تآنکه  نبود عاشق  ترسد شوریده نباشد آنکه از سر (۱

 عشق و عاشقی بر نشوددر عالم   سر نشود  تا مرد، به تیغ بی( ۲

 عشقند مینایهمه مست از میِ   ند و خاموشاگر آرام و مدهوش (۳

 هیچ آینه از عشق فریباتر نیست در داغ، کس از الله شکیباتر نیست (۴

 مفهوم کلّی بیت کدام گزینه با دیگر ابیات متفاوت است؟  -9

 بگریزید  شیون به دشت ازیــن ســـیل، چون نیست  وطن ســـزاوار خـــاک ماتمـــکــدة (۱

 نـیست چیزی و تن سر و و ملک خانه وطن   بی نیست  چـیزی وطـــن ناموس ره در جان بذل (۲

 گرفـتـند قانون و آزادی شــاهد بر در کـــه تا گرفتند  خون و خـاک به بستر وطن نـوجوانان (۳

 او درد بود وطـن عــشــق درد که عـــشقــی شهریار  دید جـان دادن بـــه خـــود درمــان (۴

 است؟ متناسب بیت کدام با زیر آیة معنای -11

 «یُرْزَقُونَ رَبِّهِمْ عِنْدَ أَحْیَاءٌ بَلْ أَمْوَاتًا اللَّهِ سَبِیلِ ِفی قُتِلُوا الَّذِینَ تَحْسَبَنَّ لَا وَ»

 را سجاده دامن نمازی خون این کند می نفس کشته نگردد تا حق طاعت خالص نیست (۱

 بینم به دنیا ای شهید تر از تو نمی   زنده زندگی تسلیم تو شد، مرگ خالی از عدم (۲

 دــمان می مزار راغــچ به اش هـــالل که فرهاد؟ شد کوه تیغ این به شهید مگر (۳

 زندگی زین به مرگ گذارم، می ناخوش عمر غمش در چگونه مسکین من دیدی کاشکی(۴
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  (11 - 11) :من أو إلي العربيّةاألصحّ و األدقّ في الجواب للتّرجمة عيِّن 

: ﴾ أ تأمُرونَ الناسَ بالبِرّ وتَنسَونَ أنفسَکم﴿ -11

 !کنی؟ میدهی و خودت را فراموش  ر میمردم را به نیکی دستوآیا  (۱

 !نمودی؟را فراموش  و خودت امر کردیمردم را به نیکی آیا  (۲

 !کنید؟ میرا فراموش  اندهید و خودت ر میآیا مردم را به نیکی دستو (۳

 !؟کنید کنید و خودتان را فراموش می آیا مردمان را به نیکی دعوت می (۴

 :«!بها إلكتشفات اُخرى؟ ونَعينُستَهل یُمکن أن یستفيد الناس من تلك اإلختراعات البدیعة و یَ»-12

 !های دیگری یاری بجویند؟ ها برای کشف آناز کنند و  استفاده نوآیا ممکن است مردم از آن اختراعات ( ۱

 !ها برای اکتشافاتی دیگر یاری بجوید؟ آن ازاعات جدید استفاده کند و چگونه ممکن است که انسان از آن اختر( ۲

 !د؟نها از اکتشافات دیگری استفاده کن آن ازیاری بجویند و  نو آیا ممکن است که مردم از آن اختراعات( ۳

 !های دیگری یاری بجویند؟ ها برای کشف آن ازجدید استفاده کنند و  اختراعاتآیا ممکن است که مردم از  (۴

 «:یستطيعوا یوماً أن یجِدوا سَبيالً لِاستخدام البَکتيریا المُضيئة حتّي نُنيرَ مُدُنَنا!أن العُلماء  أنَّ نَرجو»-13

 باکتری نورانی، راهی را برای روشنایی شهرها بیابند! ندان این است که بتوانند به وسیلةامید دانشمامروز ( ۱

 های روشن کردن شهرهایمان است، به کار بگیرند!از راه یامید است دانشمندان روزی بتوانند باکتری نورانی را که یک( ۲

 ه کارگیری باکتری نورانی بیابند تا شهرهایمان را نورانی کنیم!امیدواریم که روزی دانشمندان بتوانند راهی را برای ب( ۳

امروزه به توانایی دانشمندان امید داریم تا با به کارگیری باکتری نورانی، برای نورانی کردن شهرهایمان راهی را بیابند!( ۴

 عَيّن الصّحيح:-14

 شنبه با والدین خویش به دریا بیایند! موزان مدرسه خواسته شد که روز سهآ از دانش :!البحر والدیهم یوم اإلثنین إلییأتوا مع  التّالمیذ أن طُلب من( ۱

 متحیّر شدم وقتی که پرنده چشمانش را بدون حرکت دادن سرش چرخاند! :!ک رأسهائر عینیه دون تحرییَّرتُ لَمّا أدارَ الطّحتَ( ۲

 شناسند!خود گیاهان دارویی را می برخی پرندگان و حیوانات با غریزة همانا :!األعشاب الطّبّیةإنَّ بَعضَ الحَیَوانات و الطُّیور تَعرفُ بِغَریزتها ( ۳

زند تا بهبود یابد!هایش را لیس میگربه زبانی دارد که بارهای زیادی با آن زخم :!لِلقِطّ لِسانٌ یَلعق بِه جُرحَه مَرّات کثیرة لِیلتَئمَ( ۴

 :«اند! شاعران تالشگر اشعاری دربارة طاق کسری سرودهاین » لصحيح في التعریب:عيّن ا-15

الء الشعراء المجدّونَ قد ینشدون أشعاراً عن طاق کِسرَی!هؤ( ۱

الء شعراء مجدّونَ قد انشدوا أشعاراً عن طاق کِسرَی!هؤ( ۲

الء شعراء مجدّونَ ینشدون أشعاراً عن طاق کِسرَی!هؤ( ۳

أشعاراً عن طاق کِسرَی! الء الشعراء المجدّونَ قد انشدواهؤ( ۴

  الکلمات( وضيحت : )فيالخطأعيِّن -16

«!إضاعَةْلا» اإلنارَة: نَشرُ النّور و الضوء و مترادفه ( ۲  «!السائحونَ»و جمعه السّائِح: الّذی یُسافرُ  (۱

 ن کِسری!العَرَب و له قصیدة حَول إیوااء أکبر شُعر البُحتری: مِن( ۴ حِفظ األمن! کلب: الحیوان الّذی یُساعِدُ الشُّرطیّ فیاَلْ (۳

 

دقیقه 52(1، زبان قرآن )عربی

 «هذا خَلقُ اهللِ»

متن درس + الجُملةُ الفعليَّةُ و 

الجُملةُ اإلسميَّةُ + معَ سائقِ سَيّارَةِ 

 االُجرَةِ 

35تا72هایصفحه
 

 سؤال( ۱۲6کتاب جامع عربی، زبان قرآن دهم ) ۴۳9تا  ۳۱۴سؤاالت  های آزمون بعد: برنامة تمرین

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

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

گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟هدف
برای آزمون امروز 10گذاری چند از هدفآزمون قبل 10چند از 
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:   مفرداتـعَن الصحيح عَيّن ال-17

«صاحِب» النَّبیِّ )ص( و أصلُهُ مِن إصفَهان. أصحابِمِن  یُّـالفارسسَلمانُ  (۱ :)مفرده( 

ذُنوب: طَبیعیّةٌ(۲ عَلَی جسمِها )جمعه( هُروی زَیتاً خاصّاً تَنشُـها تَحتَذَنَبـِبِالقُربِ مِن  لِلبَطَّةِ غُدَّةٌ  

أنهار)جمعه(: یءٍ. ـمُض نَهارٍالـمضیئَةُ ظَالمَ البَحرِ إلَی  األسماکُتُحَوِّل  (۳

تجتنبُ )متضاد( سریعاً عَن مِنطَقَةِ الخَطَرِ تَبتَعِدَ یُحَذِّرُ بِهِ بقیَّةَ الحَیَواناتِ حَتَّی صَوتٌلِلغُرابِ  (۴ :

 :معاً فعلٌ و مصدرٌ مزیدفيه  ليسما عَيِّن -18

 !واحِدٍ جاهٍـاتِّ فِی یَتَحَرَّکُ البومَةِ رَأسُ( ۱

 !ناحیَةٍ کُلِّ فی رَأسِها بِتَحریکِ النَّقصَ هذا البومةُ تُعَوِّضُ (۲

 !تَتَعَجَّبُ؟ لِماذا ؛یکِسرَ طاقِ مُشاهَدَةِ وَ الفارسیِّ سَلمانَ مَرقَدِ لِزیارةِنذهَبُ  (۳

 !لِلغُرابِ صَوتٌ یُحَذِّرُ بِهِ بقیَّةَ الحَیَواناتِ حَتَّی تَبتَعِدَ سریعاً عَن مِنطَقَةِ الخَطَرِ (۴

«:فاعل»فيه  ليسعيِّن ما -19

 !ثمرة العلم إخالص العمل نَ:منیؤقال أمیر الم(۲ !الحسدُ یأکلُ الحسنات کما تأکل النارُ الحَطَب(۱

 !أفضل من العقل ما قسم اهللُ للعباد شیئاً( ۴ !إنَّ لسان القطّ سالحٌ طبیٌّ دائمٌ ألنّه مملوءٌ بغُدد( ۳

عيّن الجملة االسمية:-21

 !شیاء کثیرةفی المدرسة یَتَعلَّم األوالد أ( ۲ !سةدّالمق بزیارة العتباتفنا رَّشَالبدایة تَ فی( ۱

 !عدیدة و مختلفة فی الغرفة نواقص( ۴ !العجیب الخبرفی اإلنترنت قرأتُ هذا ( ۳

 

  (11و  11) :األصحّ و األدقّ في الجواب للتّرجمةعيِّن 

 :﴾أنْ یَغْفِرَ اهللُ لَکُمأال تُحِبّونَ ﴿ -21

آیا دوست ندارید که خداوند شما را بیامرزد؟      ( ۲ این که اهلل نسبت به شما بخشنده باشد را دوست نداشتید؟( ۱

 خواستید که خداوند برایتان بخشش انجام دهد؟   نمی( ۴ خواستید؟             آیا آمرزش خدا برای خود را نمی( ۳

  :﴾لالیمانِ أن آمِنوا بربّکم فآمَنوا يمنادیاً یناد﴿معونَ اِنّ المؤمنين یس-22

 کرد که به پروردگار ایمان بیاورید پس ایمان آوردند! شنوند صدای ندادهنده را که برای ایمان آوردن فریاد می همانا مؤمنان می( ۱

 بیاورید به پروردگارتان پس ایمان آوردیم! که ایمان دهد شنیدند، این ای را که برای ایمان آوردن ندا می مؤمنان ندادهنده( ۲

 دهد که به پروردگارتان ایمان بیاورید پس ایمان آوردند! ای را که برای ایمان آوردن ندا می شنوند ندادهنده همانا مؤمنان می( ۳

 ن ایمان آوردند؛ ما نیز ایمان آوردیم!که به پروردگارتا زد، شنیدند و این ای را که برای ایمان آوردن فریاد می مسلّماً مؤمنان ندادهنده( ۴

 عيّن الصّحيح في تعيين نوع الجملة:-23

أفضلُ الجودِ بذلُ الموجودِ!: جملة فعلیّة (۲  یریدُ اهللُ بکمُ الیُسر!: جملة فعلیّة (۱

اسمیّة!: جملة درسی فی المدرسةِ طالعتُ( ۴ هم لعباده!: جملة فعلیّةحبُّ عبادِ اهلل إلی اهللِ أنفَعُأ( ۳

 آشناسؤاالت  –( 1عربی، زبان و قرآن )
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نوعُها عن الباقي:    یختلفُجملةً عيّن -24

 !آیاتهِ أکثرِ یف العقیدةِ علی حریّةِ القرآنُ یؤکّدُ( ۲ «ماهجره اصبر علی ما یقولون و و»( ۱

 «نِیالدّ یف  ال إکراهَ»هِ: کتاب   محکمِ یف   یقولُ الکریمُ  اهلل( ۴ بعدَ اتمامِ السّنة الدّراسیةِ سنَحتَفِلُ فی الجامعةِ!( ۳

  :الخبر مضافاًفيها  ليسَعيِّن العبارة الّتي -25

 لِسانُ القِطّ مَملوء بغُددٍ تُفرز سائالً مُطهّراً!( ۲  صُدورُ األحرارِ قُبورُ األسرارِ!( ۱

 المَکتبةُ قُربَ منزلنا فأذهَبُ إلی هُناکَ کلَّ یَومٍ!( ۴  ه!خَلقُ اهلل، فتَفکَّروا ساعةً فی هذا( ۳

 (03 - 12) ثمَّ أجِب عن األسئلة بدقّةٍ: يإقرأ النّصّ التّال 

 بعیدةٍ قارةٍ یفی الشّمال إل بعیدةٍ ةٍهاجر الطّیور من قارّاألوقات تُ طویلةً. بعضَ هجراتٍیور الطّ هجراتِی رَفی السّماء. نَ هاجرُالطّیور الّتی تُ یإل رْیا صدیقی! اُنظُ»

ن ها مِفُ مقصدَعرِ؟ هی تَ. ولکن ما هو سرّ هذه المعرفةِالمعلومِ ها فی الوقتِمقصدِ یها إلها و هذه المعرفةُ توصلُها و مقصدَها و طریقَوطنَ فُرِعْنوب و هی تَفی الجَ

م و هذا العالَ نادجدّاً! إذا شاهَ عجیبٌو هذا  الصّحیحِ و اإلّتجاهِ الزّمنِ معرفةِ یعل السّماویّةِ األجرامِ ن مواقعِفی السّماء فتستفیدُ مِ و النّجومِ و القمرِ الشّمسِ مواقعِ

 «!المدبّرِ العظیمِ الخالقِ ن قدرةِکثیراً مِ تعجَّبنامخلوقات اهلل 

 :الخطأعيّن -26

 !تَستَفیدُ الطّیور لمعرفة طریقها ممّا فی السّماء( ۲ !المناطق المختلفة یالطّیور غالباً إل هاجرُتُ( ۱

 عادةً!مقصدها فی الوقت المعلوم  یصل الطّیور إلتَ (۴ !نقطة بعیدةٍ ماتَت یإن هاجرتِ الطّیور إل( ۳

 في مفهوم النّصّ؟ الخطأما هو  -27

 ﴾الخالقین أحسنُ اهللُ تبارکَ﴿( ۲ ی!تعال اهللِ عظمةِ یرهانٌ علهذا العالم بُ( ۱

 ﴾مع اهلل إلهاً آخرَ لْتجعَ ال﴿( ۴  ﴾آلیاتٍ و األرضِ إنّ فی خلق السّماواتِ﴿( ۳

في النّصّ: ليسعيّن ما -28

              اهلل آیاتُ( ۲                   و األرضِ األقمارِ دورانُ (۱

 الطّیورِ قدراتُ( ۴     الطّیورِ مهاجرةُ( ۳

 «   هجرات، عجيب»عيّن المحلّ اإلعرابيّ لهذه الکلمات في النّصّ:  -29

           خبر -مفعول( ۲      خبر -إلیه مضاف( ۱

 صفة -مفعول( ۴          صفة -إلیه مضاف( ۳

  عيّن الصّحيح عمّا تحته خطّ:-31

 )فاعل( !العالم و مخلوقات اهلل هذا نادْإذا شاهَ( 2 «(مُهاجرة»)فعل ماض من مصدر  !تهاجرالطّیور الّتی  یلإاُنظر ( 1

 )خبر( !هامقصدِ یلها إلتوصِ المعرفةُهذه  (۴ )مفعول( !هاها و طرقَوطنَ فُرِعْهی تَ( 3
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 آن بهرسیدن با توجه به رابطة میان عمل و پاداش و کیفر کدام آیة شریفه به جنبة حقیقی عمل اشاره دارد و باالترین نعمت بهشت که بهشتیان خواستار  -31
است؟ ، کدامهستند

 خداوند خشنودی -«نَارًا إِنَّمَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ» (۲ خشنودی خداوند -«اظُلْمًیَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى » (۱

 خداوند دیدار -«اظُلْمًیَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى »( ۴ دیدار خداوند -«إِنَّمَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَارًا»( ۳

و بازگشت به دنیا و پاسخ فرشتگان به درخواست جهنمیان برای تخفیف اخروی دن آنان از جهنم به درخواست جهنمیان برای بیرون برپاسخ خداوند  -32
است؟گزینه آمده کدام در ترتیب  در عذاب به

 «نیاوردند؟ مگر پیامبران برای شما دالیل روشنی»ـ  «.گیرید راه گذشته را پیش می همان دانیم اگر به دنیا باز گردید، ما می» (۱
 «اجرت کنید؟همگر زمین خدا وسیع نبود که م»ـ  «.ویدگ هرگز! این سخنی است که او می» (۲
 «پیامبران برای شما دالیل روشنی نیاوردند؟ مگر»ـ  «.گوید هرگز! این سخنی است که او می» (۳
 «مگر زمین خدا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟»ـ  «.گیرید راه گذشته را پیش میهمان دانیم اگر به دنیا باز گردید،  ما می»( ۴

ضرورت وجود الگوها در مسیر قرب الهی در کدام گزینه به درستی آمده است؟ دلیلترین  مهم -33
 تسهیل رسیدن به هدف واستمداد از وجود  (۲ تسهیل رسیدن به هدف و استفاده از تجارب (۱
 تسریع رسیدن به هدف واستمداد از وجود ( ۴ تسریع رسیدن به هدف واستفاده از تجارب  (۳

اند؟ شده است و بهشتیان به کدام جمله مترنم ها و زمین است برای کدام گروه آماده بهشتی که وسعت آن، آسمان ،قرآن کریمطبق آیات  -34
 «خدایا! تو پاک و منزهی»متقیان ـ  (۲ «.هیچ خدایی، جز خدای یگانه نیست»ن ـ اتقیم (۱
 «خدایا! تو پاک و منزهی»مؤمنان ـ ( ۴ «هیچ خدایی، جز خدای یگانه نیست.»مؤمنان ـ  (۳

اند؟ در آخرت، چگونه توصیف شده بهرگان کدام است و بی «المدارالسّ»مصداق بهترین توشة فرد خواستار  -35
 متصرفان ناحق اموال یتیمان -«أَصَابَکَ مَا وَاصْبِرْ عَلَى» (۲ فروشندگان سوگند به بهای ناچیز -«أَصَابَکَ مَا وَاصْبِرْ عَلَى» (۱

 متصرفان ناحق اموال یتیمان -«حاسِبُوا اَنْفُسَکُم قبلَ اَن تُحاسَبُوا»( ۴ فروشندگان سوگند به بهای ناچیز -«حاسِبُوا اَنْفُسَکُم قبلَ اَن تُحاسَبُوا» (۳

آید؟ وجود می شود و در چه صورت شرمندگی در مقابل خدا به از انسان ناخشنود میخداوند چه زمانی  -36
 در مسیر هالکت خود قدم گذاریم. ـ در صورت شکستن پیمانبه خود ظلم کنیم و  (۱
 به خود ظلم کنیم و در مسیر هالکت خود قدم گذاریم. ـ در صورت تکرار نکردن عهد (۲
 قرار دهیم. ـ در صورت تکرار نکردن عهد عتابسستی بورزیم و خود را مورد سرزنش و  (۳
 در صورت شکستن پیمان قرار دهیم. ـ عتابسستی بورزیم و خود را مورد سرزنش و ( ۴

آن را چه چیزهایی ذکر کرده است؟آثار  ،«مَن حاسَبَ نَفسَهُ»فرماید  آنجا که امیرالمومنین علی )ع( می -37

 ب( سَعِدَ  هوبِیُلی عُعَ فَقَالف( وَ
 د( استَقالَ الذُّنوبَ  بواحاسَن تُج( اَ

 النَّفس هـ( صاَلحُ
 الف ـ ب ـ د( ۴ ج ـ د ـ هـ (۳ ب ـ ج ـ د (۲ الف ـ ب ـ ج (۱

ورد از نتایج زیر را به دنبال دارد؟یمان الهی چند موفای به عهد توسط شکنندگان پعمران، عدم  بنابر آیات سورة آل -38
 انجام کارها ب( عدم صبر بر  الف( پاک نشدن از گناهان

 د( سخن نگفتن خداوند با آنان روز قیامتنگریستن خداوند به آنان در نج( 
۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴ )۴ 

کدام عبارت پیرامون جایگاه صالحان و نیکوکاران در آخرت به درستی بیان شده است؟  -39
 نشین هستند و این باالترین نعمت بهشت و رستگاری بزرگ است.دوست و هم شهیدان و راستگویان( بهشتیان با پیامبران الهی، ۱
 گشایند.می ها آنرسند، درهای بهشت را به روی آمادة استقبال از رستگاران است و زمانی که بهشتیان سر می ( بهشت۲
 «. خوش آمدید؛ وارد بهشت خدا شوید به خاطر اعمالی که انجام دادید»گویند: کنند و می( فرشتگان به بهشتیان سالم می۳
 کنند.می و همواره احساس طراوت و تازگی بودههمیشه شاداب و سرحال  شوند،الم وارد میهایی که به دارالسّ( انسان۴

دانند؟ دوزخیان علت دوزخی شدن خود را چه می -41
 کند و اصرار بر گناهان و ترک نماز  دیرهنگام، زمانی که دیگر توبه اثری نمی ة( توب۱
 دیرهنگام بةهای الهی و اصرار بر گناهان بزرگ و تو ( مست و مغرور شدن به نعمت۲
 ( نماز نخواندن و رسیدگی نکردن به محرومان و همراهی با بدکاران در گناه۳
 های الهی و اصرار بر گناهان بزرگ و همراهی با بدکاران در گناه ( مغرور شدن به نعمت۴
 

(1و زندگی ) دین
 تفکر و اندیشه

کار فرجام

 قدم در راه

سفر آهنگ

901تا27هایصفحه

دقیقه 11
گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف

خود را بنویسید: 10گذاری چند از  ، هدفدین و زندگیهای درس گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
توانید پاسخ صحیح بدهید؟سؤال میسؤال به چند  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 

 سؤال( ۲98کتاب جامع دین و زندگی دهم ) 3۱8تا  1۲۱سؤاالت  های آزمون بعد: برنامة تمرین
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  9: ةصفح دهم عمومی0011 اسفند 6آزمون  -( 5پروژة )

 

 

 

 

 
 

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- I still remember the night when I fell asleep while I …, and I had a terrible accident. 
1) drove 2) was driving 3) am going to drive 4) will drive 

42- They … at 9 in the evening while my parents … the news on TV in the living room.  
1) were arriving – watched      2) arrive – watching 
3) are arriving – were watching       4) arrived – were watching  

43- Anna had a terrible car accident last week. The news of the accident … quickly in the local 
neighborhood.  

1) gave up   2) grew up   3) got around     4) passed away           

44- The scientists designed a series of … to find better methods of using heat energy.  
1) patients    2) experiments  3) beliefs   4) values 

45- Most parents want their children to try hard and … their skills in learning and gain knowledge 
in different fields. 

1) attend 2) invent 3) solve 4) develop 

46- The young man couldn’t quite believe that all these great things were … happening to him. 
1) actually 2) strongly 3) sadly 4) weakly 

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. 

Exercise is any action that gets you moving. You can run, bike, swim, or jump rope. It’s all good for 
you. There are three kinds of exercise. One is stretching. You can do this in yoga or at the gym. When 
you stretch, you keep your muscles flexible. Aerobic exercise makes your heart beat fast. You get his 
kind of exercise when you walk or run. Your heart beats fast when you swim, too. The last kind of 
exercise makes your muscles strong. You build strong muscles when you lift weights. When you sprint, 
or run fast, you make your muscles strong, too. You get exercise when you play tag and hide and seek. 
Leapfrog and ball games are also good to do. So go outside and have fun! 

47- The passage mainly talks about … . 
1) how different types of exercise change our body shape 
2) what kind of exercise is better for our health 
3) how exercise keeps muscles flexible and strong   
4) what methods to choose to lose weight in no time  

48- The underlined word “sprint” is closest in meaning to … . 
1) make muscles strong 
2) do different types of exercise 
3) go outside 
4) run fast 

49- According to the passage, all of the following are kinds of aerobic exercise EXCEPT … . 
1) swimming  2) stretching 
3) walking   4) running 

50- In the last sentence of the passage, the writer wants to … . 
1) inform us about a new finding 2) talk about a new topic  
3) invite us to do samothing 4) make sure about something 

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 

 سؤال( ۲18کتاب جامع زبان انگلیسی دهم ) 0۴8تا  ۴9۱سؤاالت  آزمون بعد:های  برنامة تمرین

دقیقه 12

The Value of 
Knowledge

ابتدای  Listening andتا

Speaking

21تا29هایصفحه
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 10: ةصفحاختصاصي پاية دهم تجربي   اسفند 6آزمون –) 5پروژه (

y

x
1

-
2

α

  
  

 

  
x وهاي رو به باال داردهاي داده شده زير شاخهيك از سهميكدام-  51   ؟در يك نقطه مشترك استفقطهابا محور

1 (y x x= − + +2 6 9  2 (y x x= − +2 4 3  

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

−و2هايرا با طول )هاx(اي كه محورمعادلة سهمي -  52 −را در نقطه )ها y(و محور2 2اي به عرض

  ؟كند، كدام استميقطع

1 (y x= +2 2    2 (y x= −2 2  

3 (y (x )= − 22    4 (y (x )= + 22  

xyمعادله سهمي -  53 x= + −
2

yصورترا به42 a(x h) k= − aايـم. حاصـل هنوشـت2+ h k+ برابـر+

  ؟كدام است

1 (−3  2 (−6  3 (−4  4 (−5  

yاگر نمودار سهمي به معادلة -  54 x x= − + β21 αزير باشد،صورت به32 +   ؟كدام استβحاصل

1 (6  

2 (7  

3 (8  

4 (9  

yاگر معادله خط تقارن سهمي -  55 x ( )x ( )= − β + + β +2 1 2 xصورتبه1 = باشد، عرض نقطـة تقـاطع 4

y   ؟ها كدام استاين سهمي با محور

1 (14  2 (−15  3 (−14  4 (15  

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
قبل   از   خود را بنويسيد:10گذاري چند از، هدف)1(رياضيهايگويي به سؤالشروع پاسخ      ً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
 ون امروزبراي آزم10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

 

  دقيقه30  )1رياضي (

ها / تابعها و نامعادلهمعادله
از ابتداي سهمي تا4فصل

تا پايان5پايان فصل و فصل
هاي آنمفهوم تابع و بازنمايي

  100تا78هايصفحه

  محل انجام محاسبات
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 11: ةصفحاختصاصي پاية دهم تجربي   اسفند 6آزمون –) 5پروژه (

y

A

B

xC

y

x
1

3-

-

-2

yسهمياگر نمودار -  56 ax bx c= + ـ  به2+ ax هصورت زير باشد، مجموعـه جـواب نامعادل bx c2 + + > 0

  ؟كدام است

1 (( , )− 1 22  

2 (( , )− +1 2 1 2  

3 (( , )− 1 5
2 2  

4 (( , )− +1 3 1 3  

yسهمينمودار-  57 k x= − ABCبه 2 ايـن  ،باشـدواحد مربع27برابرصورت زير است. اگر مساحت مثلث

yتابع روي خط =   ؟كندجدا ميبه چه طولخطيپاره5

1 (4  

2 (5  

3 (3  

4 (6  

yاگر فقط يك نقطه روي سهمي -  58 ax x a= − + +2 4 yوجود داشته باشد كه از خط2 =  3به فاصـلة 2

aواحد است، حاصل    ؟كدام استضرب مقادير قابل قبول

1 (−4  2 (1   3 (4  4 (−16  

)xاگر مجموعة جواب نامعادلة -  59 x)
x

− ≥
+2

3 2 0
1

aباشد. حاصل[a,b]، بازه b+   ؟كدام است2

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

xنامعادلةدرچند عدد صحيح منفي -  60
x
− ≥

220   ؟كندنميصدق1

  شمار بي) 4  5) 3  4) 2  3) 1

aاگر-  61 x b< xآنگاه> − − <1 2 bبيشترين مقدار .5 a−؟كدام است  

1 (10  2 (12  3 (14  4 (16  

xمجموعة جواب نامعادلة -  62 x2 − ≤3   ؟كدام است4

1 ([ , ]−1 1  2 ([ , ]−2 2  3 ([ , ]−3 3  4 ([ , ]−4 4  

در كدام بازه، هر دو نابرابري -  63
x

≥1 xو3 − ≤2 4   ؟با هم برقرارند0

1 (( , / )0 0 1  2 (( / , / )0 3 0 4  3 (( / , / )0 4 0 5  4( ( / , / )0 5 0 6  

  محل انجام محاسبات
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 12: ةصفح اختصاصي پاية دهم تجربي   اسفند 6آزمون –) 5پروژه (

A B

b m+n

b

-2

-2

2

-1

-1

1

5

3

x ةچند عدد صحيح در رابط -  64
x

−< <
+

3 11 22   ؟كندنميصدق1

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

)عبارت -  65 )x x− + − −23 2 7 4 12x   ؟هاي مثبت چگونه استبه ازاي

  همواره منفي) 2    همواره مثبت) 1

  ابتدا منفي سپس مثبت) 4  يابتدا مثبت سپس منف) 3

xعبارت -  66 xP
x

−=
+

2
2

4 3
1

yپائين تر از خط(a,b)در بازة = 2b كـدام−aقرار دارد. بيشـترين مقـدار 

  ؟است

1 (3
2  2 (1

2  3 (5
2  4 (2  

xمجموعه جواب دو نامعادلة -  67 x x x3 − < + +3 22 16 2 xو4 n m− <3m كـدام×nيكسان اسـت.  

  ؟است

1 (32
9  2 (32  3 (−32  4 (−32

9  

  ؟هاي زير معرف يك تابع استكدام يك از رابطه -  68

  دهد.ش را نسبت ميانفرزند ،مادراي كه بهرابطه) 1

  دهد. را نسبت ميمادرش ،اي كه به هر فرزندرابطه) 2

  دهد. يشه دوم آن را نسبت مير ،اي كه به هر عدد مثبترابطه) 3

  دهد. اي كه به هر عدد اول، مقسوم عليه آن را نسبت ميرابطه) 4

69  - f mمطابق شكل زير است. مقدارنمودار پيكاني تابع n b+   ؟كدام است−

  صفر) 1

2 (1   

3 (3  

4 (−1  

70  - a   ؟نيسترابطة زير بيانگر يك تابعبه ازاي چند مقدار

f {( a , ),( a , ),(a a , ),( a , )}= + − + + − +24 11 7 7 4 3 1 2 2 3 3  

1 (5  2 (6  3 (7  4 (8  

  محل انجام محاسبات
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   صفحة: 13  دهم تجربي ةاختصاصي پاي  اسفند 6آزمون - )5(پروژة

  

  
 ؟كندنميرا به درستي تكميليك انسان سالم و بالغ، كدام گزينه عبارت زيرها در بدنهاي انواع رگويژگيبا توجه به -  71

   »...............تواند، مي...............   هاي   بدن   كه ترين   رگ هر   يك   از   انواع   كوچك «
-ياخته) 1   شود.ارج از دستگاه عصبي مركزي يافتهايي خدر بخشهاي بافت پوششي آن ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند
 اي خود، واجد منافذ متعددي باشد.هاي ياختهدر اليه -كندهاي درشت را محدود ميغشاي پاية ضخيم آن عبور مولكول) 2
  ترين اندام مرتبط با لولة گوارش مشاهده گردد.در بزرگ -باشدتر از سايرين ميهاي پوششي آن بيشفاصلة بين ياخته) 3
  باشد.متعدد در ساختار غشاي پاية خودهايفاقد حفره -باشدشدت تنظيم ورود و خروج مواد توسط آن بيشتر از سايرين مي) 4

  ؟      گزينه،   براي   تكميل   عبارت   زير   مناسب   است كدام   -  72
   »باشد.مي...............          يكي   از   شرايط «
 ثبت فشار خون بيشينه در انسان سالم، كاهش قطر بزرگترين سرخرگ مرتبط با ساختار قلب) 1
 هاها به هنگام استراحت قلب، فعاليت ديوارة كشسان سرخرگحفظ پيوستگي جريان خون در رگ) 2
  هاميزان خون موجود در بطنها به دنبال كاهشسياهرگخون دراحساس نبض در بدن، تغيير حجم پيوستة) 3
 هاهاي كشسان فراوان در آنهاي كوچك به هنگام ورود خون، وجود ميزان رشتهتغيير قطر سرخرگهرگونهعدم) 4

   كدام   گزينه   صحيح   است؟   -  73
  دار، منشا لنفوئيدي دارند.هاي سفيد دانهگويچههمةهاي سفيد بدون دانه برخالفگويچههمة) 1
 باشند.در سيتوپالسم خود ميترريزيهاداراي دانه ،هابرخالف بازوفيلهانوتروفيل) 2
 د.نهاي سفيد داراي زوائد سيتوپالسمي در سطح خود، منشا لنفوئيدي دارگويچه) 3
  گيرد، داراي هسته چند قسمتي است.هاي لنفوئيدي منشا ميگلبول سفيدي كه از ياختههر) 4

   چند   مورد   از   موارد   زير   درست   است؟                      با   توجه   به   مطالب   كتاب   درسي، -  74
تواند درمي ،هستندمؤثردر يك فرد بالغوسيلة ترشح هورمون بههاي قرمزگويچههايي كه در تنظيم توليدفقط يكي از اندام) الف

  باشد.  نقش داشتههاي خوددر ياختههاي قرمزگويچهآهن حاصل از تخريبسازي يونذخيره
ATPورزشي ميهايافزايش فعاليتب)  هاي خوني راهاي كبد برخالف ميزان خروج آب از مويرگتوسط نوع خاصي از ياختهتواند مصرف

 افزايش دهد.
 ثر باشد.ؤبر ميزان اسيديته خون متوانداي كناري معده در طوالني مدت، ميهاز بين رفتن ياختهپ) 
Bيك فرد بالغهاي مغز استخواندرون ياختهسازي وسوختدر طي فرايندهايت)  اسيدمنجر به كاهش فعاليت فوليك12، كاهش ويتامين

  شود.و افزايش فعاليت ترشحي طحال مي
1 (2   2 (1   3 (3   4 (4   

  هاي   زير،كدام   گزينه   صحيح   است؟ با   توجه   به   عبارت -  75
Caهاي خونيپس از خونريزي محدود، گرده) الف   د.نكنميرپوشي براي قطع خونريزي ايجادبه يكديگر چسبيده و د،با كمك يون

 شود. و در محل الزم ترشح ميشدههاي گرده ساختهاست كه توسط اندامكزيستيراتاليزگب) آنزيم پروترومبيناز نوعي ك
  را مشاهده كرد. Kو Caهاين تأثير نوعي آنزيم بر نوعي پروتئين به كمك يونتواها، ميج) در پي آزاد شدن تركيبات فعال از گرده

 شوند.ها مشاهده ميت، در گردهسيهاي ياخته مگاكاريوهاي پروتئيني حاصل فعاليت رناتند) آنزيم
  تعداد موارد درست از نادرست بيشتر است.) 1
 ) تعداد موارد درست و نادرست برابر است. 2
 گليسريد برابر است. تريموجود در يك مولكول) تعداد موارد نادرست با تعداد اسيدهاي چرب3
  ) تعداد موارد درست از تعداد اسيدهاي چرب موجود در يك مولكول فسفوليپيد بيشتر است. 4

  .............      پانديس                در   بدن   انسان   طبيعي،   خون   تيره   و   لنف   خارج   شده   از   آ -  76
  شوند.نميمخلوطگاه با يكديگرهيچ) 1
 شوند.قبل از رسيدن به قلب با يكديگر تركيب مي) 2
 د.نشوتوسط رگ خوني يكساني به قلب وارد مي) 3
  شوند.براي اولين بار به حفره يكساني از قلب وارد مي) 4

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

 امروزبراي آزمون10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
 

  دقيقه20  )1(شناسيزيست

  گردش مواد در بدن
از ابتداي چرخة ضربان4فصل

  قلب تا پايان خون
  64تا52هايصفحه
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   صفحة: 14  دهم تجربي ةاختصاصي پاي  اسفند 6آزمون - )5(پروژة

        نمايد؟ مي       تكميل       درستي   به   را     زير       عبارت      مورد     چند -  77
  .»ابديميجريانقلبسمتبهخون وشودمي……هايسياهرگرويفشارشود،مي……ديافراگمكهيزمان«

  بيشترنزديك اين ماهيچه ـترنزديككبدبهالف)
  بيشترقلبنزديك ـدورترطحالازب)
  كمترشكمي ـترنزديكطحالبهج)
  كمترقلبنزديكـدورتركبدازد)
1( 2  2( 1  3( 3  4( 4   

 شكيل   دهنده   آن   درست   بيـان ت     هاي    ياخته چند   مورد   درباره   بيشترين   .    گيرد پس   از   گريزانه   كردن   خون   بخشي   از   آن   در   پايين   لوله   قرار   مي -  78
  ؟      شده   است

  ثير نوعي هورمون افزايش يابد.أتحت تتواندميدر ديواره حبابك توليد آنياختهصورت كاهش فعاليت نوعيالف) در
آن باشد در جلوگيري از هدر رفت خون نقشترشح هورمون مربوط باها و نيز محلاين ياخته، تخريبمحل ساختتوانداندامي كه ميب)

  دارد.
B موجب افزايش درصد آب خون بههاياختهبا كاهش اندازه اين ،وابسته است12ج) كمبود نوعي ويتامين كه عملكرد آن به وجود ويتامين

  .شوددرصد مي5/49بيش از
   .توانست در جلوگيري از ايجاد خيز نقش داشته باشداگر پروتئين موجود در آن محصور نبود ميد)
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  كدام   گزينه   ،   براي   تكميل   عبارت   زير   مناسب   است   ؟ -  79
   » … … ممكن   است    … … به   هنگام   ، در   يك   انسان   سالم   و   بالغ «

   .دكليه افزايش يابريز فوقها از غدد برونزان ترشح بعضي از هورمونمي ـانيقرارگيري در فشار رو) 1
ِهاي   دوكي   شكلي واجد ياختههاانقباض سرخرگـبافتدر) افزايش ميزان گاز كربن دي اكسيد2  . يابد، كاهشبيشتر         
 .سيني كاهش يابدهاي دريچهميزان انتقال پيام عصبي به ياختهـكاهش فعاليت قلب توسط اعصاب دستگاه عصبي )3
  هاي اسكلتي افزايش يابد.ماهيچههايفعاليت صفحات بينابيني ياختهـهاي حساس به كمبود اكسيژن در بدنتحريك گيرنده )4

  ؟ كدام   گزينه   براي   تكميل   عبارت   زير   مناسب   است -  80
يان دارد. در صورتي كه مقداري از اين بافت را سانتريفيوژجردرون مجراهاييطور منظم و يك طرفهدر يك انسان سالم و بالغ، نوعي بافت پيوندي، به«

  »……قرار دارد،……گردد. بخشي كه پس از انجام سانتريفيوژ، در سطحكنيم، دو بخش جدا از هم تشكيل مي
 . نداردهاي بدن، نقش كليديفعاليت ياختهيك ازهيچكه دراستهاي سديم و پتاسيمييونحاويباالتري ـ) 1
نوكلئيك   اسيدفاقداجزاييك ازدر هيچتري ـيينپا) 2    .نداردهاي متعدددانه، ايهسته          
  باالتري ـ واجد پروتئيني است كه عالوه بر انتقال بعضي از داروها، در حفظ فشار اسمزي خون مؤثر است. ) 3
  هايي نابرابر با هم دارند.سي بوده و اندازههمگي داراي پروتئين انتقال دهندة گازهاي تنفتري ـ واجد اجزايي است كهپايين) 4

      است؟   درستي   بيان   شده   به   ،           هاي   خوني   قرمز                  چند   مورد،   در   ارتباط   با   ياخته -  81
  است.غشاي گويچة قرمز محصور شدهتوسطهاي قرمز آن در دو طرف حالت فرورفته دارند، هموگلوبين آنداري كه گويچههر مهره )الف
  شود.شود، فقط به دنبال كاهش اكسيژن خون ترشح ميهاي كليه و كبد ساخته مياي از ياختههر هورموني كه توسط گروه ويژه )ب
  شود.هاي قرمز در مغز استخوان الزم است، فقط در منابع غذايي جانوري يافت ميهر ويتاميني كه براي ساخته شدن گويچه )ج
  پردازد.گيرد، به ذخيرة آهن آزاد شده در اين فرايند ميرمز آسيب ديده در آن صورت ميهاي قهر محلي كه تخريب گويچه )د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  … … سالم   در   بدن   انسان   ي ها گرده-  82
 را بر عهده دارند.اصلينقشخونلخته ليدر تشكناز،يپروترومب ميبا ترشح آنز )1
 هستند.تربزرگيديلوئيمياديبن اختهي ميحاصل از تقسيهااختهيبرخينسبت به )2
 .كنند يميرير رفتن خون جلوگمتصل شده و از هدگريكديمحدود بهيها يزيدر خونر )3
 .شوند يدر خون انسان حاصل متيوسيبه نام مگاكار يبزرگاختهيبه دنبال قطعه قطعه شدن )4

  ؟ فاق   قابل   انتظار   است                قرمز   در   يك   فرد   بالغ،   كدام   ات     هاي تخريب   تعداد   زيادي   از   گويچه در   پي -  83
 يابد. ميزان مصرف اسيد فوليك كاهش مي) 1
  شود. شدة آن در مغز استخوان ذخيره ميآهن آزاد) 2
  ترشح هورمون مؤثر در تنظيم ميزان آن از محل توليد صفرا افزايش يابد. ) 3
 شوند.  ميها جايگزينبنيادي سازنده لنفوسيتهايبا تكثير و تمايز ياختههااين ياخته) 4
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   صفحة: 15  دهم تجربي ةاختصاصي پاي  اسفند 6آزمون - )5(پروژة

  ؟   كند                                شود،   كدام   مطلب   از   نظر   علمي   مطلب   درستي   را   بيان   مي ها   و   عوامل   انعقادي   ديگر   انجام   مي                    در   مراحل   انعقاد   خون   كه   با   كمك   گرده -  84
 باشد.  داشتهايغيرياختهترشحو همترشح شود اهاز ياختهتواندميهمپروترومبينازآنزيم) 1
  شود. ومبيناز توليد ميرست كه توسط پروتپروترومبين پروتئيني غيرفعال ا) 2
  اند. گرفته و لخته را تشكيل دادهاي را دربربرين فقط اجزاي ياختههاي پروتئيني فيرشته) 3
 كند. به فيبرين تبديل ميرا  آنبر فيبرينوژن،با اثرودر خون وجود داشتهطور طبيعي به) ترومبين4

     است؟        نادرست كدام   گزينه   ، ك   انسان   سالم   و   بالغ در   خصوص   اجزاي   مختلف   دستگاه   لنفي   ي -  85
 باشد. اي باالتر از محل حضور تيموس ميترقوهمحل اتصال رگ لنفي به سياهرگ زير) 1
  سرخرگ مرتبط با اندام طحال، در سطحي باالتر از سياهرگ اين اندام قرار دارد. ) 2
  كند. شت قلب عبور مياز پ       ًدقيقايكي از مجاري لنفي، برخالف مجراي لنفي ديگر،) 3
 باشند. هاي موجود در دو طرف هر گره لنفي، با يكديگر برابر ميتعداد رگ) 4

  ؟    نيست تكميل   كنندة   عبارت   زير كدام   گزينه -  86
  »……سفيدي كهگويچه«
 تواند هسته دو قسمتي روي هم افتاده داشته باشد. هاي تيره است، ميبا دانهسيتوپالسمداراي) 1
  تواند داراي هسته گرد يا بيضي باشد. بدون دانه دارد، ميسيتوپالسم) 2
  تواند داراي هسته دو قسمتي دمبلي باشد. هاي روشن دارد، ميبا دانهسيتوپالسم) 3
 تواند داراي هسته چند قسمتي باشد. بدون دانه دارد، ميسيتوپالسم) 4

     كند؟ درستي   تكميل   مي                   كدام   گزينه   عبارت   زير   را   به -  87
  »……طور حتم به……في قرار گرفتهاندام لن«
 اي قرار دارد. سياهرگ زير ترقوهرگ لنفي بهنزديكي قلب ـ باالتر از محل اتصالدر) 1
  كند. تخليه ميراسترا به مجراي لنفيخوداي ـ همانند طحال، لنفپايين سياهرگ زير ترقوهدر) 2
  سمت چپ حفره شكمي قرار گرفته است. رو درساختار دستگاه گوارش ـ همانند كولون پاييندر )3
 تر از محل ورود لنف به دستگاه گردش خون قرار دارد. باالتر از كليه چپ ـ همانند تيموس در سطحي پايين) 4

   كنند.             عبارت   ذكر   شده   را   به   درستي   تكميل   مي    …… و    …… موارد-  88
  »……توان گفت: حجم خون هستند ميهاي بدن انسان كه دربردارندة بيشترين مقداردر رابطه با گروهي از رگ«

  . هستنداييچههماجنس بافتكننده ازهاي يكطرفههاي بدن داراي دريچهالف) در بسياري از اندام
  كنند. هاي بااليي بدن هدايت ميب) همگي خون موجود در ساختار خود را به بخش

  ري دارند. قطر خود، فشار خون و مقاومت كمتهاي همج) نسبت به نوع ديگر رگ
  اي با فعاليت غيرارادي وجود دارد. هاي دوكي شكل تك هستهها، ياختهد) در ساختار ديوارة آن

  الف ـ ب) 2    الف ـ ج) 1
  ج ـ د) 4    ب ـ د) 3

 حت   كه   يك چرخه   ضربان   قلب   و   نوار   قلبي   يك   فرد   سالم   و   بالغ   و   در   حالت   استرا فعاليت   و                                   چه   تعداد   از   عبارت   هاي   داده   شده،   در   ارتباط   با -  89
           بيان   شده   است؟         نادرستي به   ،   كشد ثانيه   طول   مي   0 / 8           دوره   قلبي   او،

  موجي در حال ثبت شدن است.در نوار قلب اين فرد،هر نقطه از منحنيدرشود،ها وارد ميالف) هر زمان كه خون از دهليزها به بطن
P   كنند.ها انرژي زيستي مصرف ميليزهاي دهشود، ماهيچهقلب اين فرد ثبت ميدر نوارب) هر زمان كه موج

  ها در حال انقباض هستند.هاي بطنكند، ماهيچهبا سه قطعه عبور ميايج) هر زمان كه خون از دريچه
گرهاينتر خود ازكند، دسته تار مرتبط با دهليز چپ، پيام را از انتهاي نازكپيام تحريك را توليد مي  د) هر زمان كه گره بزرگتر شبكه هادي قلب،

  كند. دريافت مي
1 (1    2 (2  3 (3  4 (4  

       هاست،   چه   تعداد   غلط   علمي   ديده   مي   شود؟                    در   متن   زير   كه   در   ارتباط   با   تبادل   مواد   در   مويرگ -  90
بور كرده و از خونها عپوششي يا از فاصله بين اين ياختههايتوانند از غشاي ياختهشود. مواد ميها انجام ميمويرگتوسطدل مواد بين بافت و خونتبا «

هايولكولهاي خون به جز مشوند يا برعكس. در بخش سرخرگي مويرگ كه فشار تراوشي از فشار اسمزي بيشتر است، همه بخشمايع بين بافتيوارد
در اسمزي از فشار تراوشي، مواتوانند خارج شوند. در انتهاي مويرگ كه فشار اسمزي افزايش يافته است، به دليل بيشتر بودن فشادرشت مانند پروتئين مي

سرعتيا كاهش مصرف آب،مصرف نمكوارد بافت مي شوند. در صورت افزايش فشار سياهرگي و يا افزايش ،از خونهامختلف از جمله مواد دفعي ياخته
  »دهد.بازگشت مواد به خون كاهش يافته و خيز يا ادم رخ مي

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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صفحة: 16  اختصاصي پاية دهم تجربي  اسفند 6آزمون - )5(پروژة    

M 60F=     N

  

  
91  - h         متر   سقوط،   انرژي   پتانسيل   گرانشي   آن    40شود   و   پس   از                نسبت   به   سطح   زمين   رها   مي   جسمي   از   ارتفاع

Ng ( ؟چند   متر   است  h     يابد.درصد   كاهش   مي    25
kg

=  عنـوان   مبـدأ   انـرژي   پتانسـيل          و   سطح   زمين   را   بـه 10

                    گرانشي   در   نظر   بگيريد.)

1( 40  2 (120  3(160  4( 160
3  

A  B ةجايي   از   نقط                 اگر   كار   نيروي   وزن   وارد   بر   جسمي   طي   جابه -  92  و   انرژي   پتانسيل  J−80   با       برابر   تا   نقطة

A Jبرابر   با   گرانشي   جسم   در   نقطة   ؟چند   ژول   است  B     باشد،   انرژي   پتانسيل   گرانشي   جسم   در   نقطة  30       

1( 50  2 (110  3(−50  4( −110  

m        نيوتون   با   تندي   ثابت    60     تحت   تأثير   نيروي   ثابت   و   افقي  Mجسمي   به   جرم -  93
s

4  s  و   بدون  20 به   مدت

 جايي   چنـد   كيلـوژول    شود.   كار   نيروي   اصطكاك   در   اين   جابه جا   مي     خط   راست   جابه يك         تغيير   جهت،   در   امتداد

  ؟   است

1( /−4   صفر) 2    8

3( /−1 2    4( /−3 6  

km      تندي      كند   و   با ُ                    تُن   از   حال   سكون   شروع   به   حركت   مي    70هواپيمايي   به   جرم -  94
h

 از   سطح   زمين   بلند  254

kmمتري   زمين   سرعتش   به     565 و   در   ارتفاع     شده              
h

رسد.   كار   كل   نيروهاي   وارد   بر   هواپيما   در   كل   اين مي  324

  ؟ تحركت   چند   مگاژول   اس

1( /567 5  2 (/392 5  3( /283 5  4( /324 5  

g گلوله-  95 /km              از   دهانة   تفنگي   با   تندي  50 اي   به   جرم
s

1 mو   ارتفاع  2 از   سطح   زمين   شليك   مي   شود.   اگر  4      

m       گلوله   با   تندي
s

   ؟چند   كيلوژول   است               ًطي   اين   مسير   تقريباً                 كار   نيروي   مقاومت   هوا   به   زمين   برخورد   كند،  400

N(g )
kg

= 10     

1( −16  2 (−32  3(−64  4( −128  

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
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 امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

 

  دقيقه35  ) 1فيزيك (

  كار، انرژي و توان
از ابتداي كار و انرژي جنبشي3فصل

مكانيكيتا پايان پايستگي انرژي
  70تا61هايصفحه

محل انجام محاسبات  
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صفحة: 17  اختصاصي پاية دهم تجربي  اسفند 6آزمون - )5(پروژة    

A

B

12m

300

A

700 400

M

v

v
B

37
0F

kg   ، مطابق   شكل   زير -  96 m      تندي      شود   و   با رها   مي  A   ة     از   نقط  6 جسمي   به   جرم
s

8  B رسـد. مـي   به   نقطـة

N(g ؟ ي   اصطكاك   در   طول   مسير   چند   نيوتون   است اندازة   نيرو )
kg

= 10  

1( 16    2 (20  

3( 14    4( 28  

97  - kg v  8 جسمي   به   جرم  روي   آن   انجـام  J1600   اگر   كار   خالصي   به   انـدازة           در   حال   حركت   است.   با   تندي

m شود،   ت ندي   آن
s

   نسبت   به   حالت   قبل       كار   كل   ،        برابر   شود   3 براي   اينكه   تندي   اولية   جسم     يابد. افزايش   مي  10

m   ه   تندي   آن ك
s

  ؟    يابد افزايش      بايد        چند   ژول           افزايش   يافته   بود،  10

1( 7200  2 (14400  3( 12800  4( 5600  
 كدام   مقايسه   در   مورد   ،      اند.   با   توجه   به   مسير   حركت رها   شده  M   ة       به   از   نقط       دو   جسم   مشا   ، مطابق   شكل   زير -  98

  .)           زبري   دو   سطح   را   از   نظر   اصطكاك   مشابه   در   نظر   بگيريد ( ؟ تندي   اجسام   در   پايين   سطح   شيبدار   درست   است

1( A Bv v>  

2 (B Av v>  

3( A Bv v=  

  پذير است. بسته به شرايط هر سه گزينه امكان )4

99   - s cm   و      دارد       زمين   برمي سطح     گرم   را   از   روي     200 برفي   به   جرم   اي ،   گلوله6 شخصي   در   مدت   160 تـا   ارتفـاع

m     سپس   با   تندي   ،   برد باال   مي
s

N(g ؟ چند   ژول   است   طي   اين   مدت     شخص    كند.   كار   كل پرتاب   مي  10 )
kg

= 10   

1( /2 5  2 (/13 2  3( /1 25  4( /1 13  

kg            مطابق   شكل   زير، -    100 F   افقي   به   بزرگي   ي ي داري   با   نيرو ،   روي   سطح   شيب2 جسمي   به   جرم N=  از   حال  50

m متر   جابه   2    كند.   اگر   پس   از سكون   شروع   به   حركت   مي جايي   تندي   آن   به
s

 اين   مدت   چنـد    كل در   ،    برسد  4

N(cos ؟              ژول   انرژي   به   گرما   تبديل   شده   است / ,g )
kg

0 = =37 0 8 10   

1( 16  

2 (32  

3( 40  

4( 64  

101    - kg m           از   سطح   زمين   با   تندي  2 جسمي   به   جرم
s

اگـر در   راستاي   قائم   به   سمت   باال   پرتـاب   مـي  25  شـود.

4     باشد،   ت  N5 با       برابر          اندازة   آن                نيروي   مقاومت   هوا   در   طول   مسير   ثابت   و  در   مسـير ارتفاع   اوج  5ندي   جسم   در

N(g ؟ چند   متر   بر   ثانيه   است رفت )
kg

= 10  

1( 5  2 (25  3(5 5  4( 25 5  

  محل انجام محاسبات
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صفحة: 18  اختصاصي پاية دهم تجربي  اسفند 6آزمون - )5(پروژة    

h

h

53
0

3

m                متري   از   سطح   زمين   و   با   تنـدي     240 اپيمايي   كه   در   ارتفاع          در   شكل   زير   هو -    102
s

   در   حـال   پـرواز   اسـت،  40

    كند.   تندي   بسته   هنگام   برخورد   به   زمين   چند   متر   بر   ثانيه              ديدگان   زلزله   رها   مي    اي   را   براي   كمك   به   آسيب   بسته

Ng ( ؟   است
kg

=  نظر   شود.)       از   مقاومت   هوا   صرف و  10

1( 48    2 (60  

3( 72    4( 80  

m   و         از   سطح   زمين   اي گلوله   ، در   شرايط   خأل -    103 با   تندي   اولية
s

    شود.   در طرف   باال   پرتاب   مي          در   امتداد   قائم   به  30

2   ،       سطح   زمين   از       چند   متري Ng (   ؟ يل   گرانشي   آن   اسـت         انرژي   پتانس3انرژي   جنبشي   گلوله
kg

=  و   سـطح  10

    ) .   شود                                           زمين   به   عنوان   مبدأ   انرژي   پتانسيل   گرانشي   درنظر   گرفته

1( 9  2 (27  3( 24  4( 18  

104    - A kg   جسم B    15 از   ارتفاع  2 به   جرم kg   متري   سطح   زمين   و   جسم  متـري    30 از   ارتفـاع  8 بـه   جـرم

 از   ترتيـب بـه   در   لحظه   برخورد   بـه   زمـين  B     شوند.   انرژي   جنبشي   و   انرژي   مكانيكي   جسم          سطح   زمين   رها   مي

 (اتالف   انرژي   نداريم   و   سطح   زمين   به ؟   است  A                           چند   برابر   انرژي   جنبشي   و   انرژي   مكانيكي   جسم راست   به   چپ

      شود.)                                     عنوان   مبدأ   انرژي   پتانسيل   گرانشي   در   نظر   گرفته

  8و 2) 2    4و 4 )1

  2و 8 )4    8و 8 )3

                       دار   بدون   اصطكاكي   كه   با   سطح   افقي   زاويـة را   از   باالي   سطح   شيب  kg4            مطابق   شكل   زير،   جسمي   به   جرم -    105

h مي  053 h     كنيم.   اگر   تندي   جسم   در   ارتفاع رها   مي   سازد   از   ارتفاع
m   بـا   از   سطح   افقـي   برابـر  3

s
 باشـد،  10

       وان   مبدأ   انرژي   پتانسيل (سطح   زمين   به   عن ؟ دار   چند   ژول   است انرژي   پتانسيل   گرانشي   آن   در   باالي   سطح   شيب

      شود.)                گرانشي   در   نظر   گرفته

1( 400    2 (600  

3( 300    4( 200  

 شود   و   در   مسيري   بدون   اصطكاك             از   حالت   سكون   رها   مي  A   ة     در   نقط  m          مطابق   شكل   زير   جسمي   به   جرم -    106

B  C     خورد.   اگر   تندي   جسم   در   نقطة سر   مي  جسم   در تندي     باشد،   در   اين   صورت   نصف   تندي   جسم   در   نقطه

B   ؟ چند   متر   بر   ثانيه   است   نقطة

1( 2 5    2 (5  

3( /1 2 5    4( 4 5  

  محل انجام محاسبات
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صفحة: 19  اختصاصي پاية دهم تجربي  اسفند 6آزمون - )5(پروژة    

A

600
L

53
0

L

A        ،   آونگي        مطابق   شكل ودر   شرايط   خأل -    107  كند   اگـر           روع   به   حركت   رفت   و   برگشتي   ميرها   شده   و   ش   از   نقطة
A       اولين براي كشد   آونگ كه   طول   مي مدت   زماني /پس   از      باشد  s2   با       برابر         بازگردد،   بار   به   نقطة s9  نيروي  5

  ؟   دهد وزن   روي   جسم   چند   ژول   كار   انجام   مي

  صفر )1

2 (mgL17
2  

3( mgL3
8  

4( mgL1
2  

h                كنيم   اگر   تندي   جسم   وقتـي رها   مي               (نسبت   به   سطح   زمين)  h      جسمي   را   از   ارتفاع   ،در   شرايط   خأل -   108
 پـايين  4

mآيد   به مي
s

   ؟ متـر   بـا   زمـين   فاصـله   دارد   چنـد   متـر   بـر   ثانيـه   خواهـد   شـد    75 برسد،   تندي   جسـم   وقتـي  40

) Ng
kg

= 10h     .)       نظر   بگيريد   عنوان   انرژي   پتانسيل   گرانشي   در                           اندازة   كافي   بلند   است.   سطح   زمين   را   به   به   ،   ارتفاع

1( 50  2 (60  3( 70  4( 80  

L  0مطابق   شكل   زير   آونگي   به   طول -    109  از  v           كنيم   و   آونگ   بـا   تنـدي            از   وضع   قائم   رها   مي  53 را   تحت   زاوية

v        لة   آونگاي   كه   تندي   گلو    كند.   در   لحظهوضعيت   قائم   عبور   مي
θآونگ   با   راستاي   قـائم   ة        است،   زاوي  4    . اسـت                

cosθ  ؟كدام   است ) cos /=053 0  ، نيروهاي اتالفي نداريم.)6

1( 5
8  

2 (5
16  

3(3
8  

4( 3
16  

m      اي   را   با   تندي   اولية گلوله   ، متري   سطح   زمين    50 از   ارتفاع  در   شرايط   خأل، -    110
s

در   راستاي   قائم   به   سمت    15

                                             تندي   گلوله   در   لحظة   برخورد   با   زمين   چند   متر   بر   ثانيه   و   مسافت  ترتيب   از   راست   به   چپ   بهكنيم.       باال   پرتاب   مي

N(g ؟ طي   شده   توسط   گلوله   چند   متر   است )
kg

= 10  

1( 35،5/72  
2 (35،5/122  
3( 45،5/72  
4( 45،5/122  

  محل انجام محاسبات
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 20: ةصفح اختصاصي پاية دهم تجربي  اسفند 6آزمون - )5(پروژة

  

  
   ؟    نيست با   مفهوم   توسعه   پايدار   سازگار  يك   از   موارد   زير كدام -   111

  پذيرتوليد پليمرهاي زيست تخريب) 1

2 (CO   بيشترهزينهبا صرف2توليد موتورهايي با كمترين مقدار انتشار

  هاي فسيليبيشتر اين گاز نسبت به سوختقيمتوجودي خودروهاي عصر جديد با گاز هيدروژن باتوليد انرژ) 3

  توليد پالستيك هاي پايه نفتي با قيمت بسيار پايين) 4

   ؟       درست   است       گزينه كدام -   112
  . دارندتركوتاهو طول موجكمترپرتوهاي منعكس شده از سطح زمين نسبت به نور خورشيد انرژي) 1

  رود در مناطق كويري ايران نسبت به سواحل جنوبي اختالف دماي شب و روز بيشتر باشد.ر مي) انتظا2

  گردند.وسيلة گازها به فضا برميآيند بهسمت زمين مياي از پرتوهاي خورشيدي كه به) بخش عمده3

 دماي كرة زمين بيشتر خواهد شد. ،اي در هواكره كمتر باشدميزان گازهاي گلخانه ههرچ) 4

)    اوزون،   ة     هاي   الي با   توجه   به   مجموع   واكنش -   113 O (g) O (g))3 22 3  ؟ چه   تعداد   از   مطالب   زير   درست   است   
 يابد.اثر انجام اين واكنش انرژي پرتوهاي ورودي به هواكره كاهش ميدر•

 هاي اكسيژن همراه است. جهت رفت با مصرف و در جهت برگشت با توليد اتم •

 همراه است. هامولكولداريجهت رفت، با افزايش پاي •

  هاي ناپيوندي هر مولكول، در دو طرف معادله برابر است. هاي پيوندي به جفت الكترونالكتروننسبت شمار جفت •

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

   ؟   است        نادرستهاي   زير چه   تعداد   از   عبارت -   114
  . استمين شدهجب افزايش دماي كرة زهاي فسيلي در چندسال اخير موافزايش مصرف سوختالف) 

CO H و2ب) برخي از گازها مانند O2شوند. ل گرماي آزاد شده از سطح زمين مياممانع از خروج كدر هواكره  

−Cبهميانگين دماي كرة زمين ،پ) اگر گازهاي الية هواكره وجود نداشتند   يافت.ش ميكاه018

  كند. ) زمين پس از گرم شدن توسط خورشيد از خود پرتوهاي فروسرخ گسيل ميت

  صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

                  ترتيب   از   راست   به   چپ)   (به ؟                    هر   دو   پرسش   زير   در   كدام   گزينه   آمده   است درست پاسخ »                        بنزين،   زغال   سنگ،   هيدروژن،   گاز   طبيعي «   هاي           با   توجه   به   سوخت -   115
  حاصل از سوختن كدام سوخت بيشتر است؟هايفراوردهتنوعالف) 

  ب) گرماي آزاد شده به ازاي سوختن يك گرم از كدام سوخت بيشتر است؟

  بنزين،بنزين )2    زغال سنگ، هيدروژن) 1

 هيدروژنبنزين، )4    زغال سنگ، بنزين) 3

ر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع ههدف
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؟گذاريهدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف قبلآزمون10چند از

 

  دقيقه20  )  1(شيمي

  ردپاي گازها در زندگي
هاياز ابتداي واكنش 2فصل

شيميايي و قانون پايستگي 
جرم تا پايان اوزون، دگرشكلي 

  از اكسيژن در هواكره
  76تا61هايصفحه
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 21: ةصفح اختصاصي پاية دهم تجربي  اسفند 6آزمون - )5(پروژة

(I)N (g) O (g) NO(g)
(II)NO(g) O (g) NO (g)
(III)NO (g) O (g) NO(g) O (g)

+ →
+ →

+ → +

2 2
2 2

2 2 3

C) ؟   است        نادرست كدام   گزينه -   116 ,Ca ,Mg ,O : g.mol )−= = = = 112 40 24 16    
  محيطي آن در نظر گرفته شود. هاي اقتصادي، اجتماعي و زيستتوليد هر فراورده، همة هزينه) توسعة پايدار يعني اينكه در1
  كنندة طبيعت هستند.هاي باالبرندة كيفيت زندگي و نيز محافظتو فراوردهها در جستجوي فرايندهاداناي از شيمي است كه در آن شيميشيمي سبز شاخه) 2
COجذب وسيد و منيزيم اكسيد، اولي توانايي بيشتري درهاي برابر از كلسيم اكدر جرم) 3   به مواد معدني دارد. 2تبديل
 ها، اكسيژن نيز دارد. هاي سازندة هيدروكربنسوخت سبز، سوختي است كه در ساختار خود، افزون بر اتم) 4

            ها   در   صورت   نياز (واكنش ؟ ت اس      درست ،     مقابل هاي چند   مورد   از   مطالب   زير   در   مورد   واكنش -   117
             موازنه   شوند.)

  . تواند توسط نور خورشيد تأمين شودانرژي الزم براي انجام شدن هر سه واكنش ميالف) 
(II)   تايي نرسيده است. اي بوده و در آن يك اتم به آرايش هشتبه رنگ قهوهب) فراورده واكنش

  دهد.شود كه تغييرات آب و هوايي در آن رخ مياي از هواكره ميرو موجب آلودگي هوا در اليههاي روبهپ) مجموعه واكنش
  است.  6برابردر دو معادلهاكسيدهاي نيتروژناستوكيومتريمجموع ضرايب ،(II)و(I)هايواكنش ةموازنه شد ة) در معادلت
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

      است؟        نادرست كدام   گزينه -   118
  آيد. دست مياي، در اثر سوختن كامل گاز هيدروژن بهعنوان يك گاز گلخانهآب به) بخار1
Xها درزير از قانون پايستگي جرم پيروي كند، نسبت شمار عناصر به شمار اتم ة) اگر معادل2 0/برابر ،تركيب   است. 3

NaOH Al O HF X H O+ + → +2 3 26 12 2 9  
ازاگر در يك معادلة شيميايي، مجموع تعداد اتم) 3   كند.قانون پايستگي جرم پيروي مي                                       ًها   در   دو   سمت   واكنش   برابر   باشد،   آن   واكنش   الزاما

→⎯⎯⎯Cنماد) 4
  . شودگراد انجام ميدرجة سانتي500اينشان دهندة اين است كه واكنش مورد نظر در دم0500

   ؟   است      درست نا     زير مطالبيك   از كدام -   119
  هيدروژن بسيار پر هزينه است.گازونقل و نگهداري) توليد، حمل1
  هزينه براي هر ژول انرژي مربوط به هيدروژن است. كمترينهاي هيدروژن، گاز طبيعي و زغال سنگ) در ميان سوخت2
  حاصل از سوختن زغال سنگ نسبت به بنزين و گاز طبيعي بيشتر است. هاي) تنوع فراورده3
 هاي پيوندي آن برابر است. با تعداد الكترونگاز اوزونهاي ناپيونديتعداد زوج الكترون) 4

   ؟   است        نادرستهاي   زير چه   تعداد   از   عبارت -   120
  شوند. لي از اگزوز خودروها وارد هواكره ميهاي فسيهاي حاصل از سوختن زغال سنگ، در اثر سوزاندن سوختآاليندهالف) 

  است. اتمي خروجي از اگزوز خودروها، به صورتهاي سهب) مدل فضاپركن تمام مولكول
CO»زغال سنگ، نفت خام و گاز طبيعي«هايپ) در ميان سوخت راواني گازدر توليد برق، مشابه رتبه ف2، رتبه گاز طبيعي از نظر ردپاي

  هليم در ميان گازهاي نجيب هواكره است. 
ميزان ورودآغاز شدن بهار در نيمكره شمالي، هر دو داراي رابطه مستقيم باترهاي اخير، ميزان ذوب برف و زودطور كلي در سالت) به
CO2اند. هواكره بودهبه  

A s، نسبت شمار الكترونBوث) اگر در دو عنصر pهاي زيراليه AB 1و 2ترتيب برابر بهبه زيراليه توانندهر دو ميAB2وباشد،
  اصل شوند.از سوختن بنزين ح

1( 1  2 (2  3 (3  4 (4  
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121   - A   به   ترتيب   كدام   است؟  C و  B ، با   توجه   به   شكل   زير   كه   چرخة   اوزون   در   استراتوسفر   است،

1 ( O- –     تابش فرابنفشتابش فروسرخ

2 (O- –   تابش فروسرختابش فرابنفش

3(O2- –     تابش فرابنفشتابش فروسرخ

4(O2- –   تابش فروسرختابش فرابنفش

  

 است؟        نادرست كدام   گزينه -   122

  ير كند، دچار تغيير شيميايي شده است.كه رنگ آن تغي) هنگام گرما دادن به شكر، زماني1

  دهند.) هر تغيير شيميايي همواره شامل يك واكنش شيميايي است و آن را با يك معادله نشان مي2

  تواند با تغيير رنگ، مزه، بو يا آزادسازي گاز و تشكيل رسوب همراه باشد.) تغيير شيميايي مي3

  كنند.يستگي جرم پيروي ميهاي شيميايي همواره از قانون پا) همة واكنش4

 است؟        نادرست       گزينه كدام       مقابل باتوجه   به   شكل -   123

1A B) پرتو   تري دارد.انرژي بيشCواز پرتوهاي

  كنند.ها عمل مي انهاكسيد در اين شكل همانند الية پالستيكي در گلخهاي كربن دي) مولكول2

  دهد.هاي خورشيدي را نشان ميهاي اوزون در برابر تابش) اين شكل عملكرد مولكول3

C) آلودگي هوا مي4   شود.  تواند باعث كاهش در تعداد پرتوهاي

 است؟      درست                  چه   تعداد   از   موارد   زير،   در   مورد   توسعة   پايدار -   124

 دهد.كاال را براي كشور كاهش ميآ) قيمت تمام شدة توليد

  .   شود ميب) در دراز مدت سبب حفظ يا كاهش مصرف منابع طبيعي

  .   شود ميهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي توجهپ) در توسعة پايدار، به همة هزينه

پايدار است.اي از توجه به توسعةپذير، نمونههاي زيست تخريبت) استفاده از گاز هيدروژن در توليد پالستيك

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

  )   كدام   است؟ 2 هاي   معادلة   (                    هاي   استوكيومتري   فراورده )   به   مجموع   ضريب 1 هاي   معادلة   ( دهنده                  هاي   استوكيومتري   واكنش       مجموع   ضريب -   125

  Ca (PO ) F(s) H SO (aq) CaSO (s) Ca(H PO ) (s) HF(aq)+ → + +5 4 3 2 4 4 2 4 2)1 

  HNO (aq) HNO (aq) NO(g) H O(l)→ + +2 3 2)2  

1 (4  2 (9
4  3 (9

5  4 (21
4 

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

B

C

A
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  كند؟ تكميل   مي        نادرست صورت   )   را   به ت )   و   ( پ هاي   ( صورت   درست   و   عبارت              هاي   (الف)   و   (ب)   را   به              كدام   گزينه،   عبارت -   126

  نيز دارد.........آ) سوخت سبز، سوختي است كه در ساختار خود افزون بر كربن و هيدروژن،

  است.........ها و مراكز صنعتي به مواد معدني واكنش دادن آن بااكسيد توليدشده در نيروگاهديهاي تبديل كربنب) يكي از راه
  تر از يك گرم گاز طبيعي است.بيش........ازاي سوزاندن يك گرم) گرماي آزادشده بهپ

سنگ، هيدروژن و گاز طبيعي است.  ين، زغالفراوردة مشترك سوزاندن بنز........) ت
  بخار آب –هيدروژن –كلسيم كربنات –) اكسيژن2  بخار آب –سنگزغال –كلسيم اكسيد –) گوگرد1
  اكسيدكربن دي –سنگزغال –كلسيم اكسيد –) اكسيژن4  اكسيدكربن دي –هيدروژن –كلسيم اكسيد –) اكسيژن3

  كند؟        درستي   كامل   مي             جملة   داده   شده   را   به هاي   زير چه   تعداد   از   عبارت -   127

 .........» اكسيدكربن دي«

  زمين دارد.اي در آب و هواي كرهكنندهاي است كه نقش بسيار تعيين  آ) يكي از گازهاي گلخانه

  شود. زمين ميرهكهاي فسيلي باعث افزايش ميانگين جهاني دمايب) وارد شده به هواكره از سوزاندن سوخت
  تر از انرژي خورشيدي است. ) وارد شده به هواكره، هنگام توليد يك كيلو وات ساعت برق با استفاده از انرژي بادي كمپ

  هاي آزاد را افزايش داده است. كرة شمالي را در گذر زمان كاهش و ميانگين سطح آبت) وارد شده به هواكره، مساحت برف در نيم
1 (1   2 (2  3 (3  4 (4 

                                                ها   هزينه   توليد،   حمل   و   نقل   و   نگهداري   كمتري   داشته   و   در   عين   حال،   گرمـاي   آزاد   شـده   بـه   ازاي                هاي   زير   در   مقايسه   با   ساير   سوخت           كداميك   از   سوخت -   128

  است؟                     ً   سوختن   يك   گرم   از   آن   نسبتاً   پايين

 ) گاز طبيعي4  ) هيدروژن3  ) زغال سنگ2  ) بنزين1

     كند؟                    هاي   زير،   جمله   داده   شده   را   به   درستي   تكميل   مي چه   تعداد   از   عبارت -   129

 .........»در گاز خروجي از اگزوز خودروها«

  شود. آ) اكسيدهاي نافلزي يافت مي
  شود. ب) مولكولي با سه جفت الكترون پيوندي يافت مي

  رود.كار ميشود كه در توليد سولفوريك اسيد بهخارج ميپ) گازي
  شود. هاي فاقد الكترون ناپيوندي يافت ميت) مولكول

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

  ؟   يست ن      درست چند   مورد   از   عبارات   زير -   130

  اكسيد است.سنگ، گوگرد تريهاي بنزين و زغالآ) فراوردة غيرمشترك سوختن هريك از سوخت
CO ها و مراكز صنعتي را به منيزيم اكسيد يا كلسيم اكسيد تبديلاكسيد توليد شده در نيروگاهبه مواد معدني، كربن دي2ب) براي تبديل

  كنند.مي
  نوع اتم دارد. 3سبز سوختي است كه فرمول شيميايي آن حداقلپ)  سوخت

  شوند.ناپذير) پليمرهايي هستند كه بر پاية مواد گياهي ساخته ميتخريبهاي سبز (زيستت) پالستيك
  آيد.دست ميث) سوخت سبز از پسماندهاي گياهي و جانوري به

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