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مسئولين درس

مسئولين درس گروه مستندسازيويراستار ان علميمسئولين درس گروه آزموننام درس
الهه شهبازيزادهفرشاد حسن-مهرداد ملوندييمحمدعاطفه خان(طراحي + آشنا)نهمرياضي

الهه شهبازي -هاشميساداتمهساسيداميرحسين مرتضوي-اكبريليدا علياشكان خرمي(طراحي + آشنا)علوم نهم
الهه شهبازيزادهفرشاد حسن-مهرداد ملونديمحمديعاطفه خانرياضي دهم

هاشميساداتمهساسيداميرحسين مرتضوي-رياكبليدا عليمحمدرضا گلزاريشناسي دهمزيست
محمدرضا اصفهانيمحمدجواد سورچيكفشحميد زرينفيزيك دهم
الهه شهبازيسيداميرحسين مرتضوي-نژادايمان حسينعلي علمداريشيمي دهم

گروه فني و توليد

محيا اصغريمدير گروه
سيد اميرحسين مرتضوي  مسئول دفترچه

ليال عظيمي  آراچين و صفحهحروف
الهه شهبازيدفترچه:مسئول                      مقدممازيار شيروانيمدير گروه:  گروه مستندسازي

ديحميد محم  ناظر چاپ
چي (وقف عام)بنياد علمي آموزشي قلم

توانيد از سايت كانون (صفحة مقطع دهم تجربي) دانلود نمائيد.توجه: دفترچة پاسخ تشريحي را مي
  

  021 -6463تلفن: -923ين صبا و فلسطين پالكدفتر مركزي: خيابان انقالب ب

گوييزمان پاسخصفحه ةشمارسؤال ةشمارتعداد سؤالنام درس عنوان

دقيقه25  3  1  20ـ (طراحي + آشنا)نهمرياضينگاه به گذشته
دقيقه20 5  2021(طراحي + آشنا)علوم نهم

نگاه به آينده

دقيقه15 9  1041رياضي دهم
دقيقه1010  1051شناسي دهمستزي

دقيقه1215  1061فيزيك دهم
دقيقه1410  1071شيمي دهم

دقيقه8095جمع

نام طراحاننام درس
سهيل حسن خان پور -علي ارجمند -محمد منصوري -محمد بحيرايي -نژاديانمهدي حاجي-سيد سروش كريمي–حميدرضاسجودي-عاطفه خان محمديرياضي نهم

 -پـورمهـدي قاسـم -پـوراميررضـا جشـاني-فرداميرحسين بهروزي -امير محمودي انزابي-زادهمحمدرضا شيرواني-دوسترئوف اسالم-علي علمداريعلوم نهم
روزبه اسحاقيان-هاشم زمانيان-شهرام آموزگار

 -اميـر محموديـان   -حسـن تهـاجمي   -مهسـا زمـاني   -شـكيب رجبـي  -سرژ يقيازاريان تبريـزي-رحيم مشتاق نظم-سيد سروش كريمي -مهدي براتيرياضي دهم
علي ارجمند-حميد عليزاده

فرآرين امامي -سعيد شرفي -حسن محمد نشتايي -مهرداد محبي -فرداميرحسين بهروزيشناسي دهمزيست
زهره آقامحمدي -شهرام آموزگار -اميرحسين برادران -محمد قدس-زادهمحمدرضا شيرواني-بيتا خورشيد-زادهالهفرشاد لطف-شعارجواد احمديفيزيك دهم

 -ژاديـاننهـادي حـاجي -ايمـان دريابيـگ  -حامد اسماعيلي -عليرضا قنبرآبادي-علي جعفري-علي مؤيدي-سيد سينا مرتضوي-پوراحمدرضا جشانيشيمي دهم
جعفر پازوكي-علي علمداري

دقيقه95مدت پاسخگويي:سؤال80تعداد سؤال:

t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید
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43(1
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است؟ 4كنيم. با كدام احتمال مجموع دو عدد رو شده، مضربدو تاس را با هم پرتاب مي - 11

1 (2
92 (5

183 (5
124 (1

4
اند.)زده شدهODوOCهايو شعاعOها به مركزدهد؟ (كمانكدام عدد را نشان ميAنقطةدر محور زير، - 12

1 (56
2 (+3 22
3 (+3 13
4 (57

aضلعي 9ل زير، يكدر شك - 13 است؟كداممنتظم نمايش داده شده است. اندازة زاوية
1 (°452 (°55
3 (°604 (°50

2ايلواحد و طول ساق م 9و14هاالزاويه، طول قاعدهدر يك ذوزنقة قائم - 14 اندازة قطر كوچك ذوزنقه كدام است؟ .واحد است11
1 (8  2 (7 2  3 (10  4 (11  

/جرم زمين حدودًا - 15 × 245 59 /و جرم سيارة مشتري در حدودكيلوگرم10 × 271 8 ودًا چند برابر جرم زمينكيلوگرم است. جرم سيارة مشتري حد10
است؟

1 (/ −× 33 10 10  2 (/ −× 23 1 10  3 (/ × 23 22 10  4 (/ × 33 22 10
حاصل عبارت زير كدام است؟ -16

( )( )( )...( )+ + + + +2 2 4 4 1024 1024 20481395 1394 1395 1394 1395 1394 1395 1394 1394
1 (40961394  2 (20481394  
3 (20481396  4 (20481395

xدر صورتي كه بدانيم - 17 x2 + − =5 7 عبارت جبري زير كدام است؟عددي، مقدار
(x )(x )(x )(x )− + + +2 2 3 7

1 (21  2 (21-3 (91  4 (91-
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است؟πواحد است. سطح كل اين ظرف چند برابر16واحد كه قطر خارجي دهانة آن 3يكنواختضخامته بهكرظرفي است به شكل نيم -20

1 (208  2 (212  3 (215  4 (217  

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

C

B D

است؟نادرستبندي عنصرهاست، كدام گزينهبا توجه به جدول زير كه بخشي از جدول طبقه -21
1A برخالف عنصرهاي هم سـتون خـود، داراي دودر مدار آخر خود) عنصر

است.الكترون

2 (C .كندي ايجاد ميدر تركيب با منيزيم يك تركيب يونعنصر

Bاختالف تعداد الكترون) 3 است. 9برابرC وهاي عنصر

4D .شوددر طبيعت به صورت تركيبي دو اتمي يافت مي) عنصر

است؟نادرستهاي زيرچند مورد از عبارت -22

شود.در آب، سبب كاهش نقطة جوش آب ميهاآ) حل شدن نمك

اكسيد است.هاي هيدروژن در مولكول متان، برابر تعداد پيوندها در مولكول كربن ديب) تعداد اتم

آب ندارد.الكتريكيبر رسانايييپ) حل شدن اتانول و شكر در آب، تأثير

شود.ميدهد، اما با فلوئور وارد واكنش نت) فلز سديم با كلر واكنش مي

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

23- / m متحركي با شتاب متوسط
s22 4s بـهتـاكنداز حالت سكون در جهت شرق حركت مي5ابتدا به مدت

v vميتندي sرسد و سپس با تندي ثابت سـرعتانـدازةكند. اگـردر جهت شمال حركت مي5به مدت

m متوسط متحرك در كل مسير
s

باشد، تندي متوسط آن در كل مسير چند متر بر ثانيه است؟10

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

Aمطابق شكل -24 هاي مشابهي هستند، بر روي يك سطح افقيكه داراي جنسCوB،هاي زير، سه جسم

F 1داراي اصطكاك قرار دارند و نيروهاي
وF2

كننـد، درها  شروع به حركتشود. اگر جسمها وارد ميبه آن

Nهاي حركت آنشتاباندازةكدام گزينة مقايسة درستي بين g)ها صورت گرفته است؟ )
kg

= 10

 

1 (C A Ba a a> =2 (B A Ca a a> =

3 (C A Ba a a> >4 (A B Ca a a> >

 ؟باشدنميهاجايي قارهيك از شواهد جابهكدام-25

آفريقاقاره) انطباق حاشية شرقي قارة آمريكاي جنوبي با حاشية غربي1

هاي آفريقا و آمريكاي جنوبيشناسي در قارهسنگ) تشابه2

هاي مختلفهاي قديمي در قارهار يخچال) وجود آث3

هاي مختلفها در قارهكوه) تشابه تعداد رشته4

علوم نهم

كل كتاب
175تا 1هايصفحه

دقيقه20

 محل انجام محاسبات
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در شكل زير، يك بادكنك درون مايعي قرار دارد و روي سطح مايع، هوا وجود دارد. با روشـن كـردن پمـپ -26

افتد؟تخلية هوا، چه اتفاقي مي

  يابد.) حجم بادكنك افزايش مي1

يابد.مي) حجم بادكنك كاهش2

كند.) حجم بادكنك تغييري نمي3

) حجم بادكنك ممكن است كاهش يا افزايش داشته باشد.4

تعادل را برقرار كرد؟تواننمييك از اقدامات زيرنظر شود، با انجام كدامدر اهرم شكل زير، اگر از وزن ميله صرف -27

1R cmاز تكيه) دور كردن محل اثر نيروي 8گاه به اندازة

20R) افزايش2 درصدي نيروي

3E cmبه تكيه) نزديك كردن محل اثر نيروي 20گاه به اندازة

4E N) افزايش اندازة نيروي 5به مقدار

؟كنددرستي كامل ميرا بهزيرچند مورد عبارت -28

»…ترين گروه آغازيان همگيشناخته شده«

اند.ب) فتوسنتز كننده  اند.الف) سبز رنگ

اند.هايي از جنس سيليسد) داراي پوسته  د. انج) پر سلولي

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

؟كنددرستي تكميل ميچند مورد عبارت زير را به -29

»…طور قطع، به…مهره، هر جانوري كهدر بين جانوران بي«

باشد ـ همانند خارپوستان تنها در آب توانايي زيستن دارد.ها ميالف) فاقد همة انواع دستگاه

باشد ـ داراي دستگاه گوارش و مخرج است.خود مييدهانحفرةطرفه مواد از راهراي جريان يكب) دا

هاي مستقل براي تنفس و دفع است.باشد ـ فاقد دستگاهج) در سطح خارجي و زير پوست خود داراي خارهايي مي

پوستان تعلق دارد.به گروه سختباشد ـ همانند خرخاكيد) داراي ساختار بيروني محكم براي محافظت از بدن مي

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

زي و داراي اسكلت دروني كه مراحل جنيني خود را درون بدن مـادرجانور خشكينوعيچند مورد در رابطه با -30

؟باشددرستي مطرح شده بهتواند، ميكندسپري نمي

شود.سيژن ميهاي هوادار در آن سبب افزايش كارايي شش در جذب اكالف) وجود كيسه

هاي قديمي خود تنوع بسيار كمتري دارد.ب) پوستي با صفحات استخواني داشته و نسبت به گونه

پ) بدني دوكي شكل داشته و مثانه در سيستم دفعي آن نقشي ندارد.

صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

هوا

پمچپ

80cm40cm

30E N=

75R N=

 محل انجام محاسبات
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هاي زير درست است؟در شكلگزينه با توجه به ساختارهاي داده شدهكدام-31

ب)الف)

د)ج)

سلولز است.» د«) نام ساختار1
درشت مولكول هستند.» ج«و» ب«) در ساختارهاي داده شده تنها ساختارهاي2
يكسان است.» د«و» الف«هاي سازندة ساختارهاي) اتم3
ها بسپار است.ط يكي از آن) در بين ساختارهاي داده شده فق4

. اگـر در دمـاي كنتـرل شـده، مخلـوطي شـاملدهدرا نشان ميبرج تقطيريكشكل داده شده قسمتي از -32
يك از مطالب زير در ارتبـاط بـا آنتركيبات زير را جهت جداسازي اجزاء وارد اين برج تقطير كنند، كدام

؟باشدنميصحيح

1( CH4ترين مقدار را در برشدر حالت گازي، بيشA.دارد
ها وجود دارد.) در هر برش نفتي فقط يك نوع از اين هيدروكربن2
Cتوان دو تركيب) به وسيلة تقطير ساده نيز مي3 H6 Cو14 H9 جدا كرد.يكديگرا ازر20
Cترين مقدارتوان شاهد بيشميB) در برش4 H9 ها بود.نسبت به ساير هيدروكربن20

يك خانواده قصد دارند كه با خودروي شخصي خود براي تعطيالت از تهران بـه اصـفهان برونـد. بـراي ايـن -33
دقيقـه طـي90كيلومتري تهران تا قم را در مدت زمان150منظور، ابتدا مسافت

كنند. اگر به دليل ازدحام جاده در ادامة مسير، تندي متوسط خودرو در مسـيرمي
تر از تندي متوسط خودرو در مسير تهـرانكيلومتر بر ساعت كم20قم به اصفهان

زمان حركت خودرو از قم به اصفهان چند ساعت است؟به قم باشد، مدت
1 (/2 72 (/3 2
3 (4  4 (/4 7

CH4C H9 20C H8 16C H7 16C H6 فرمول مولكولي هيدروكربن  14

C−168  C151  C125  / C98 5  C68  نقطة جوش

 محل انجام محاسبات پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد. - )آشنا(آزمون
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mوm1هايشكل زير، دو نفر به جرممطابق-34 m=2 1
1
روي يك سطح افقي با اصطكاك ناچيز قرار دارند.2

قرار داشته باشند و توسط طنابي هر يك ديگري را به سمتOهاي مساوي از نقطةاگر در ابتدا به فاصله
يك از موارد زير درست است؟خود بكشد، كدام

1O رسند.يكديگر مي به) در نقطة
2O رسند.يكديگر مي بهBو) بين
رسند.يكديگر مي بهAوOن) بي3
4 (m1ماند وساكن ميm2رسد.به او مي

.)اندنشدهها وارونهبه شكل زير گزينة درست را انتخاب كنيد؟ (اليهتوجهبا -35
ترين اليه است.جوانFالية) 1
سن هستند.همDوF) الية2
تشكيل شده است.Cبعد از اليةD) الية3
است.Fتر از اليةجوانC) الية4

kgشكل زير مخروط نمطابق-36 يك بار از روي سطح قاعده كوچك و بار ديگـر روي قاعـده10اقصي به جرم
گيرد. اختالف فشاري كه در اين دو حالت بـه سـطحبزرگ روي زمين قرار مي

پاسكال است، شعاع قاعدة بزرگ مخروط چند12500كندزيرين خود وارد مي

N(gمتر است؟سانتي , )
kg

= π =10 3

1 (10  2 (20  
3 (30  4 (40

(E)  از يك قرقره و يك اهرم، يك ماشين مركب به شكل زير ساختهاستفادهبا -37 چنـدايم. اندازة نيـروي محـرك
نظــر كنيـــد.)هــا صــرفنيوتــون باشــد تــا ايــن ماشــين مركــب در حالــت تعــادل باشــد؟ (از كليــة اصــطكاك

1 (60  
2 (90  
3 (120  
4 (180  

شكل زير با . . . در سلسلة يكساني قرار دارد.جاندار-38
) جلبك سبز1
) مخمر نان2
) باكتري كروي3
ايدز) ويروس4

. . . نيستگياهي كه آوند دارد، ممكن -39
) مواد مغذي آن در ريشه ذخيره شود.2هايش در مخروط تشكيل شود.دانه) 1
) فاقد ساقه و برگ حقيقي باشد.4هايش، داراي پوستك باشند.) برگ3

»ها . . . مرجان«است؟نادرستكدام -40
دهند.) با قرمز شدن، آلودگي آب درياها را نشان مي2اند.) خانة بسياري از جانوران دريازي1
دهند.سازگان خليج فارس را افزايش مي) تنوع زيستي بوم4  منبع غذايي بسياري از جانوران دريازي هستند. )3

A B

( )1 ( )2

 محل انجام محاسبات
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هاي زير تعداد عضوهاي بيشتري دارد؟يك از مجموعهكدام - 41

1(A {n | n }= ∈ <2 362 (B {n | n , n }= ∈ − < <2 7 5

3(
n

C { ( ) | n ,n }−= ∈ ≤10 15 99 4 (D {n | Z}
n

= ∈ ∈18

Bمتمم مجموعة - 42 (B A)− − A) Uهاي مجموعةزيرمجموعهBو كدام است؟ هستند)مرجع
1(A B′ ′2 (A′

3(A B4 (A B′

نفر به هر دو20هستند. اگرمندها به واليبال عالقهنفر از آن40مند به فوتبال وآموزان عالقهاز دانشنفر60آموز،دانش100باايمدرسهدر - 43
؟مند هستندعالقهاليببه فوتبال و نه به والنهصورت چند نفردر اين ،مند باشندورزش عالقه

  10) 4  40 )3  20) 2صفر )1
ششم كدام است؟هاي مرحلة. تعداد ميز و صندليها نشان داده شده استدر الگوي زير، مدلي از چيدمان ميز و صندلي - 44

1 (12  
2 (17  
3 (20  
4 (27  

اين خودرويمتسه سال، قاز قيمت اين خودرو كم شود، بعد از گذشت40تومان خريده شده است. اگر هر سال %ميليون500خودرويي به قيمت - 45
چند ميليون تومان است؟

1( 180  2 (108  3( 32  4 (80  
است؟واحد مربعاست. مساحت اين شش ضلعي چندواحد 6ضلعي منتظمطول قطر بزرگ يك شش -46

1( 9 3
42 (27 3

23(27 3  4 (81 3
4

−cosاگر - 47 α =
72 cotαو3 مثلثاتي قرار دارد؟در كدام ناحيةα، انتهاي كمان زاويةباشد0>

چهارم) 4سوم )3  دوم) 2اول )1

tanاگر - 48 cotα + α =2 Aباشد، حاصل7 | cot tan |= α − α
1
كدام است؟2

1(43
22 (41

23(47
24 (39

2
aاگر عدد - 49 = 3 شود؟كدام نمودار حاصل ميهاي چهارم و پنجم خود وصل كنيم،را به ريشه7

1(2 (

3(4 (

xاگر عبارت - 50 +4 x)ضرب دو عبارتصورت حاصلرا به16 bx c)2 + x)و + bx c)2 − cتبديل كنيم، در اين + صورت
b

تواند باشد؟كدام مي

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

2

1

0

210-1-2

a
2

1

0

210-1-2

a

2

1
0

210-1-2

a

2

1
0

210-1-2

a

دقيقه15)1رياضي (
/مجموعه، الگو و دنباله

هاي گويا و مثلثات/ توان
هاي جبريعبارت
68تا 1هايصفحه

, , , ...

(1) (2) (3)
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كند؟درستي تكميل ميكدام گزينه، عبارت زير را به -51
، قطعاً« »در انسان سالم و بالغ، هر نوع مولكول زيستي كه در ؟؟؟؟؟؟؟؟ ..................

شود.بدون گوارش جذب مي -شود) تركيب شيره لوزالمعده يافت مي1
 حداقل سه نوع عنصر در ساختار خود دارد. -شوديه مشاهده مي) ساختار غشاي پا2

 شود.هاي غشايي توليد ميتوسط گروهي از پروتئين -شوداي مصرف مي) تنفس ياخته3

.يابدهاي بزاقي انسان گوارشتوسط آنزيمتواندنمي -شود) روده باريك دستخوش تغيير مي4

…از آن…يابي حيات قرار دارد كه درپروانه مونارك در سطحي از سطوح سازمان -52

كنند.چندين دستگاه با مشاركت هم، بدن جاندار را ايجاد مي -تر) يك سطح پايين1
 شود.سازگان ايجاد مياز تعامل افراد چند گونه با عوامل غيرزنده، بوم -) سه سطح باالتر2

ايستايي قطعا وجود دارد.با قدرت همشود كه در هر جاندارساختاري مشاهده مي -تر) سه سطح پايين3
كنند، يافت.هاي مختلف را كه در يك زمان و يك مكان خاص زندگي ميتوان افراد گونهمي -باالتر) يك سطح4

…، قطعاً…هر بافتي كه در بدن يك انسان سالم و بالغ -53

ت وجود دارد.هاي متفاوهاي بدن به نسبتدر اندام -هاي دوكي شكل است) داراي ياخته1
 هاي خود فضاي بسيار اندكي دارد.بين ياخته -هايي دارد كه با غشاي پايه در تماس هستند) ياخته2

 پردازد.زنده است و به پوشاندن بخشي از حفرات يا مجاري بدن مي -اي شكل داردهاي استوانه) ياخته3

ها است.واجد زوائدي در سطح غشاي ياخته -كندهاي خود را در مجاورت غشا سازماندهي مي) هسته ياخته4

 كدام گزينه در رابطه با تكميل عبارت زير صحيح است؟ -54

گردد. اين دوباز نميها مستقيماً به قلب آنشود و خونها وارد سياهرگ باب ميمعده و لوزالمعده دو اندامي هستند كه خون خارج شده از آن«
»اند.ديگر متفاوتبا يك…ز نظربا يگديگر مشابه و ا…اندام، از نظر

ترشح سكرتين -ايرودهالف) داشتن شبكه عصبي
 ترشح گاسترين -هاي غيرفعالب) توانايي ترشح پروتئاز

وجود حركات كرمي -ج) داشتن نقش در جذب مواد مغذي
هاداشتن نقش مستقيم در گوارش شيميايي كربوهيدرات -د) توانايي ترشح بيكربنات

اند.نادرست» ج«همانند مورد» د«و»الف«) موارد2  اند.صحيح» ب«همانند مورد» د«و»ج«) موارد1
اند.نادرست» الف«برخالف مورد» د«و»ج«) موارد4  اند.صحيح» د«برخالف مورد» ج«و»ب«) موارد3

ميايي مواد غذايي و جذب واحدهاي سازنده آننوعي جانور كه گوارش شي«چند مورد دربارهبا توجه به جانداران مطرح شده در كتاب درسي، -55
، صحيح است؟»رسدقبل از روده به پايان مي

 الف) مخرج اين جانور در قطعه آخر بدن و به سمت سطح شكمي جانور قرار دارد.

دان و مري قرار دارد.صورت متصل به هم در زير چينههاي بزاقي اين جانور بهب) مجاري غده
 باشد.روي پاهاي عقبي خود كه بلندتر از پاهاي جلويي هستند، ميج) داراي زوائدي بر

گيرد.هاي درون بدن آن، فقط در محلي از نايديس كه حاوي مايع است، صورت ميورود اكسيژن به ياختهد) 
1 (4   2 (3   3 (2   4 (1 

دقيقه10دهمشناسيزيست
+ گوارش و جذب مواد + دنياي زنده

تبادالت گازي
3و فصل 2، فصل1فصل

46تا 1هايصفحه
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كند؟، تكميل مينادرستيكدام گزينه عبارت زير را به -56

»……توان گفت كه، ميدستگاه گوارش……در تنظيم«

pHشود، مياي شكل لولة گوارش ميآب داخل بخش كيسهافزايش مصرف) هورموني ـ نوعي هورمون كه باعث1 فضاي داخلي آن شود.تواند باعث كاهش

 تواند در بروز حركات كرمي مؤثر باشد.ر دارد، مياي مورب قرااي تك هستههاي ماهيچهاي كه در تماس با ياخته) عصبي ـ شبكة عصبي اليه2

شود.شدن رودة باريك ميتر) هورموني ـ هورمون مترشحه از بخشي از لولة گوارش كه بخش قطورتر آن در سمت راست بدن قرار دارد، باعث قليايي3

تواند تحت تأثير اعصاب غيرارادي پاراسمپاتيك قرار گيرد.معده، مياي دراي چند هستههاي ماهيچهايِ داراي ياخته) عصبي ـ شبكة عصبي الية ماهيچه4

درستي بيان شده است؟كدام گزينه در رابطه با دستگاه تنفسي در بدن انسان سالم، به -57

 هاي جنب كمتر است.) ضخامت استخوان دنده همواره از ضخامت فضاي بين پرده1

تر، در سمت چپ بدن قرار دارد.قطه روده بزرگ و برخالف نايژه اصلي كوتاهتر همانند باالترين ن، شش كوچكجلو) از نماي2

هاي غضروفي كامل در سامانه تنفسي باشد.تواند باالتر از بخش حاوي حلقهشود، نميها مي) عاملي كه باعث ايجاد حالت اسفنجي در شش3

ATP، ميزان مصرف انرژي حاصل از تجزيهيابدترين نقطه ماهيچه ديافراگم كاهش ميدر آن فاصلة بين باالترين نقطه و پايين) در هر فرايند تنفسي كه4

 يابد.هاي ناحية گردن افزايش ميدر ماهيچه

هاي ديوارة غدد معده، درست است؟هاي اعماق و بزرگترين ياختهترين ياختهترتيب از راست به چپ در مورد فراوانچند مورد به -58

 ها تحت تأثير هورمون گاسترين قرار دارد.الف) تنظيم ميزان ترشح انواع مواد ترشحي از آن

ها در گوارش آنزيمي گروهي از بسپارهاي زيستي نقش دارند.ب) مادة ترشحي از آن

ند.باشهاي حفرة معده ميهايي است كه در تماس با ياختههاي آن تقريبًا برابر با ياختهج) ابعاد ياخته

هاي ترشح كنندة موسين در تماس باشند.توانند در دو طرف خود با ياختهد) مي

  2ـ 1) 4  1ـ 2) 3  1ـ 1) 2  2ـ 2) 1

هاي اصلي براي تنفس است. چند مورد از موارد زير در رابطه با اين روش صحيح است؟شكل زير نشان دهنده يكي از روش -59

صـورتمهره، با تبادل گازهاي تنفسي بهنفس آبششي در نوعي بيالف) برخالف تنفس نايديسي و همانند ت

هاي پيكري همراه است.مستقيم با ياخته

ب) برخالف تنفس ششي در پرندگان و همانند تنفس آبششي در ستاره دريايي، در تبادل گازهاي تنفسـي

نوعي بافت پوششي دخيل است.

گيرد.هاي پيكر پارامسي همانند هيدر، از طريق انتشار صورت ميج) برخالف اين روش، تبادل گازهاي تنفسي در ياخته

  3) 24) 3  1) 2  ) صفر1

 كدام گزينه صحيح است؟ -60

ها نوعي ساختار استخواني كوچك قرار دارد.هاي صوتي در بخشي از دستگاه تنفس قرار دارند كه در باالي آن) پرده1

ند، در گوارش فيزيكي قبل از فرايند بلع نقش اصلي را دارند.دهي به صدا نقش دارهايي كه در شكل) همة بخش2

شوند.) عطسه و سرفه تنها فرايندهايي هستند كه باعث خروج پرفشار هوا از دهان يا بيني و يا هر دو مي3

ها در مخاط تنفسي بيشتر است.كنند نسبت به افراد سالم تعداد ضربان مژك) در افرادي كه دخانيات مصرف مي4
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استفاده شده است.…آن از ةاست كه در محاسب…سرعت متوسط، يك كميت فيزيكي -61

دو كميت برداري –برداري )2  دو كميت برداري –اسكالر )1

يك كميت برداري و يك كميت اسكالر –برداري) 4  يك كميت برداري و يك كميت اسكالر –اسكالر )3

هاي زير، صحيح است؟يك از گزينهه شده در كدامتساوي داد -62

1( / nC / C−= × 130 046 4 6 10  2 (− kg / mg× = ×4 547 10 4 7 10

3( J kJ−μ = × 104 4 10    4( − pm cm−× = ×15 253 10 3 10

63- / m آهنگ رشد موي شخصي
min
μ0 (يكدر ماه است؟متراست. آهنگ رشد موي اين شخص چند سانتي5

 روز در نظر بگيريد.)30ماه را

1( /2 16  2 (/1 24  3( /2 24  4 (/1 16  

 ؟نيستهاي زير، صحيحچه تعداد از عبارت -64

گيري را به صفر رساند.توان خطاي اندازهگيري، مياندازههاي صحيحهاي دقيق و روشالف) با انتخاب وسيله

/ب) اگر دماسنجي ديجيتال، دماي اتاقي را C°24 گيـري ايـن دماسـنج برابـر بـادقت انـدازه ،نشان دهد03

/ C0 03.است

بندي آن ابزار است.گيري يك ابزار مدرج، برابر با كمينة درجهپ) دقت اندازه

12/گيري طول يك كتاب به اعدادت) اگر در اندازه 13/و5،13،17 متر برسيم، نتيجة نهـايي راسانتي5

cm14كنيم.اعالم مي

2)3  1) 2  صفر )1  4( 3

gگلوله-65 gاز فلزي با500اي به جرم چگالي
cm34را به آرامي و به طور كامـل، درساخته شده است كه آن

/gاز البريزظرفي لكل به چگالي
cm30 …گرم الكل از ظرف بيرون بريزد، گلولة فلزي125كنيم. اگروارد مي8

توپر است. )1

31/توخالي است و حجم فضاي خالي آن) 2 متر مكعب است.سانتي25

متر مكعب است.سانتي125توخالي است و حجم فضاي خالي آن )3

156/توخالي است و حجم فضاي خالي آن )4 متر مكعب است.سانتي25

بيان شده است؟نادرستجامدحالتهاي زير در مورد حالت مايع ويك از گزينهكدام-66

دهد.تري نسبت به گازها رخ ميپخش با سرعت كم ة) در مايعات پديد1

شوند.شكل معموالً از سرد كردن سريع مايع حاصل مياي بي) جامده2

.استها در حالت جامدمولكول ةتر از فاصلها در حالت مايع بسيار بيشميان مولكول ة) فاصل3

كند.ذوب تغيير نميهنگامساختار مولكولي شيشه در )4

دقيقه15دهمفيزيك

گيريفيزيك و اندازه
هاي فيزيكي مواد+ ويژگي

تا پايان فشار 2و فصل 1فصل
هادر شاره

40تا 1هايصفحه

 محل انجام محاسبات

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



-مهر 8آزمون –»1« ةپروژ 13: ةصفحاختصاصي پاية دهم تجربيبخش انتخابي1401

A B

. ..

دهـد، دمـايرا نشـان مـيچكـانهاي روغن بادام از دهانة دو قطـرهبا توجه به شكل زير كه خروج قطره -67

(A)قطره (B)از دماي قطره……هاي روغن شكل باشد و با افزايش دما، نيرويميهاي روغن شكل

يابد. يم……هاي روغنچسبي بين مولكولهم
  تر ـ افزايشكم )1
تر ـ كاهشكم) 2

بيشتر ـ افزايش )3
بيشتر ـ كاهش) 4

دهـيم. اگـر انـدازة نيـروي دگرچسـبي بـيندو لولة مويين با قطرهاي متفاوت را داخل مـايعي قـرار مـي -68

هاي مـايع باشـد، در كـدام گزينـه  چسبي بين مولكولهاي مايع و شيشه كمتر از اندازة نيروي هممولكول

؟هاي مويين رسم شده استشكل درستي از نحوة قرار گرفتن مايع در لوله

1( 2 (

3( 4 (

است. اگر فشارريخته شدهρ2وρ1هايبه چگالينشدنيمخلوطق شكل زير، داخل ظرفي دو مايعبمطا-69

A 0/،مرز دو مايعكل در نقطة 8ρ متـر مكعـبچند گرم بـر سـانتي1برابر فشار كل در كف ظرف باشد،

/ g است؟ (
cm

ρ =2 30 8،P Pa=0 Ngو97200
kg

= 10(

1( /1 4

2 (/1 75

3( /1 8  

4( 2

مايع در حال تعادل است. اگر اندازة نيروي وارد بر انتهاي بستة لوله از طرف مايع برابر با در شكل زير، -70

/ N14 gمتر مربعچند سانتيباشد، مساحت انتهاي لوله7 است؟ (
cm

ρ = 2 3 ÍÄI¶،Ng
kg

= 10

Pو Pa= 5
0 10(

1( 6  
2 (3  

3(  /1 5

4( 2  

م محاسباتمحل انجا  
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14: ةصفحاختصاصي پاية دهم تجربيبخش انتخابي- 1401مهر 8آزمون-  »1«پروژة

 چند مورد از عبارات داده شده درست است؟ -71

گنجد.وجود آمده است، پرسشي بسيار بزرگ و بنيادي است كه در قلمرو علم تجربي نميالف) اينكه هستي چگونه به

دانش ما در مورد جهان مادي افزايش يابد.هاي طبيعي باعث شده است تاها در مورد جهان كنوني و پديدهب) پاسخ به برخي از پرسش

هاي دانشمندان براي شناخت بيشتر سامانة خورشيدي است.، از جمله تالش2و 1پ) سفر طوالني دو فضاپيماي وويجر

) صفر4  3) 3  2) 2  1 )1

0/گرم از كدام ماده شامل72-22 S)مول از آن ماده است؟5 , C , O , H , N : g.mol )−= = = = = 132 12 16 1 14

1 (CH4  2 (SO23 (CO24 (NH3

n«ها در الية كامال پر باسبت شمار الكترونن -73 l«به زيرالية كامال پر با »=.......... است..............برابر، (تقريبًا)»=........

1 (/ − −1 8 2 2  2 (/ − −0 78 3 3  3 (/ − −1 25 2 2  4 (/ − −1 28 3 3

……جز بهاند،هاي زير درستهمة عبارت -74

ها است.ترين آناي، پايدارترين ايزوتوپ، سنگيندول دورههاي سومين عنصر جدر ميان ايزوتوپ )1

ها خواص شيميايي يكسان دارند ولي در برخي خواص فيزيكي وابسته به جرم، تفاوت دارند.) ايزوتوپ2

) اتم هيدروژن داراي دو ايزوتوپ طبيعي پايدار است.3

 است. 5بر) مجموع ذرات زير اتمي پايدارترين ايزوتوپ ساختگي هيدروژن برا4

 داده شده، درست است؟هايرو چه تعداد از عبارتبا توجه به شكل روبه -75

ها، اين ساختار را ارائهتوجيه دليل ايجاد طيف نشري خطي عناصر و نيز چگونگي نشر نور از اتمدنبال بهدانشمندان -

كردند.

كنيم.گذاري ميبيرون به سمت هسته، شمارهازترتيب بهها راكنيم و اليهاليه را مشاهده مي 4در اين شكل -

يابند.اي كه باشند، در همة نقاط پيرامون هسته حضور ميها در هر اليهالكترون -

صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

دقيقه10دهمشيمي
  

كيهان زادگاه الفباي هستي
1فصل

44تا 1هايصفحه
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15: ةصفحاختصاصي پاية دهم تجربيبخش انتخابي- 1401مهر 8آزمون-  »1«پروژة

 چه تعداد از مطالب زير در مورد طيف نشر خطي هيدروژن درست است؟ -76

nط به بازگشت الكترون برانگيخته ازطول موج مربوترينكوتاهخط است كه 4ناحيه مرئي آن شامل - = nبه3 = است.2

شود.ميكمترهاانرژي اليهاختالفشويم،هرچه به هسته نزديك مي -

تواند داشته باشد.الكترون در اطراف هسته هر مقدار انرژي مي -

nبههاي باالترها از اليههمه بازگشت - = شود.منجر به نشر نور مرئي مي2

صفر) 4  1) 3  2) 2  3) 1

تركيب يكسان است؟دودر هركوواالنسييهادر كدام گزينه تعداد پيوند -77

1 (2HCl,O2 (2 4 3C H ,NH

3 (2 2 2C H ,CO4 (4 2CH ,CO

است؟نادرستچه تعداد از مطالب زير -78

99الف) تكنسيم
43( Tc)است. 5/1هاي بيش ازها به شمار پروتونبه علت خاصيت پرتوزايي داراي نسبت شمار نوترون

درصد 7/0در مخلوط طبيعي كمتر از ،روداكتورهاي اتمي به كار ميترين فلز پرتوزايي كه اغلب به عنوان سوخت در رشدهب) فراواني ايزوتوپ شناخته

باشد.مي

Tc شود.در تشخيص و تصويربرداري از تيروئيد استفاده ميTcازبه همين دليل ،است اندازة مشابهي داردپ) يون يديد با يوني كه حاوي

اي قرار دارد.اي ساخته شد، در دورة چهارم جدول دورهصري كه در واكنشگاه هستهت) نخستين عن

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

lالكترون با 9دارايXاتماگر-79 = است؟نادرستباشد، كدام عبارت1

اي قرار دارد.جدول دوره15) اين عنصر در گروه1

است.9هاي آن برابر) مجموع عددهاي كوانتومي فرعي الكترون2

3s است. s1تر ازآن قبل از پرشدن از الكترون بيش2) انرژي زيراليه

Xصورتنجيب به) آرايش الكتروني آن براساس گاز4 :[ Ne] s p2 3
10 2 است.2

اند؟كدام موارد از مطالب زير درست -80

برابري دارند.رنگيهاي ليتيم و هيدروژن در ناحيه مرئي، تعداد خطوطآ) طيف نشري خطي اتم

هاي توليدشده است.ج از رنگهاي آب موجود در هوا، شامل هفت طول موب) گستره رنگي ايجاد شده در اثر عبور نور خورشيد از قطره

پ) هنگام عبور نور خورشيد از منشور، انحراف نور آبي بيشتر از نور قرمز است.

سولفات، سديم سولفات و ليتيم سولفات، مشابه بوده و سبزرنگ است.(II)ت) رنگ شعله تركيبات مس

 تپ،فقط )4  آ، پفقط )3  ) ب، پ، ت2  ) آ، ب، پ1
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