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   صفحة: 3اختصاصي پاية دهم تجربياجباريبخش -1401مرداد14آزمون –تابستان ةپروژ

  هاي زير درست است؟يك از استداللكدام - 1
ABCD .االضالع استهر مستطيل يك متوازي )1 ABCDمتوازيچهارضلعي   يك مستطيل است.االضالع است، پس
ABCD) در هر مربع ضلع2 ABCDها با هم برابرند. چهارضلعي   با هم برابر نيستند.مربع نيست، پس همة اضالع
ABCDهاي روبه) در هر لوزي، زاويه3 رو با هم برابرند،هاي روبهزاويهرو با هم برابرند. در چهار ضلعي

  لوزي است.ABCDپس
ABCDهر مربع ضلع) در4 ABCDضلعها با هم برابرند. در چهارضلعي   مربع نيست.ها با هم برابر نيستند، پس

2 - BC   كدام است؟در مثلث زير، اندازة ميانة وارد بر ضلع
1( 45    2 (33  
3(53    4 (48  

  است؟نادرستكدام گزينه - 3
  ها نيز با هم برابرند.در يك دايره اگر دو كمان برابر باشند، وترهاي نظير آن )1
  كند. ) خطي كه از مركز دايره بر هر وتر عمود باشد، وتر را نصف مي2
  ها نيز برابر هستند.هاي نظير آنيره، اگر دو وتر برابر باشند، كمان) در يك دا3
  الساقين فاصلة هر نقطة دلخواه بر روي ميانة وارد بر قاعده تا دو سر قاعده برابر نيست.) در هر مثلث متساوي4

4 - ABCD AEDاگر در شكل زير، ˆ يمثلث متساومربع و   كدام است؟E1االضالع باشد، زاوية
1( 090  
2 (060  
3(075  
4 (055  

ABدر شكل زير، اگر - 5 AC=؟نيستباشد، كدام گزينه درست  
1( ˆ ˆD̂ A A+ = +2 2 12 180    
2 (ˆ ˆˆ ˆD D A A− = −2 1 1 2  

3(
ˆ ˆˆ ˆD D A A

ˆ ˆ ˆD C A
− −

=
+

2 1 1 2
1 22

    

4 (ˆ ˆD̂ C A− =2 1  
6 - ABC Aبا مثلث 9و 6،7هايبه طول ضلعمثلث B C′ ′ xهايبه طول ضلع′ − yو2،21 + متشابه5

yاست.  x−ترتيب از كوچك به بزرگ نوشته شده است.)ها بهكدام است؟ (اندازة اضالع مثلث  
  ) صفر4  3) 3  2) 2  1 )1

aاگر - 7 =7 bو9 =9 7( ab 1(باشد، حاصل
  كدام است؟5

1( 1
25  2 (1

5  3(5  4 (25  

aحاصل عبارت تعريف شدة - 8 a a a a( ) (a )
a a a a

− − −

− −
+ + −

+ × +
+ +

7 6 5 7 6
2

5 3 6 8   همواره كدام است؟1

1( a a a− −+ + −1 2 1  2 (a a a− −+ + +1 2 1  
3(a a a− −+ + −1 22 2  4 (a a a− −+ +1 2  

  تر است؟يك از اعداد زير از بقيه بزرگكدام - 9

1( ( )56
7  2 (( )−77

5  3(( )102
3  4 (( )−38

7  

kaاگر - 10 −= +1 kbو2 = −1 aباشد، كدام2   برقرار است؟bويك از روابط زير، بين

1( a a b
b

= + − 2  2 (ab a b= + −1  

3(ab a b= + − 2  4 (a a b
b

= + −1 

دقيقه10  ياضي نهمر
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   صفحة: 4اختصاصي پاية دهم تجربي  اريبخش اجب -1401مرداد14آزمون -پروژة تابستان
 

 

  است؟نادرستشده،دادهاي كه در شكل مقابل نشاندانة دولپهكدام گزينه در ارتباط با آوندهاي يك گياه نهان -11
  نقش دارد.معدنياز آب و موادحجميدر انتقال ،1آوند) 1
  .شوندمي 2يشوند، همراه با آب وارد آوندهاها ساخته ميموادي كه در برگ) 2
  ها نقش دارد، مؤثر است.در انتقال موادي كه ياختة تار كشنده در جذب آن 1) آوند3
  .داردانيجراهيگيهاقسمت نيترباالتاشهيخام از ريرةش 1برخالف آوند 2) در آوند4

  كند؟درستي تكميل مي بهدربارة گياهان نهاندانهكدام گزينه عبارت زير را -12
  »…آوند آبكش…آوند چوبي«
  كند. ) برخالف ـ مواد جذب شده از تارهاي كشنده را در جهات مختلف هدايت مي1
  كند.اي است كه گياه برخي از مواد آن را طي فتوسنتز توليد مي) همانند ـ حاوي شيره2
  هايي از جنس چوب در ساختار خود است. ) برخالف ـ فاقد بخش3
  شود. ديده مي) همانند ـ در سراسر پيكر گياه4

 درست است؟ ،چند مورد در ارتباط با اولين گروه از گياهان آونددار -13
 باشد.ها يك هاگدان است كه محل توليد چندين هاگ ميهاي پشت برگ آنالف) هر يك از برآمدگي

  ند.كنهاي جديدي ايجادكنند تا گياهها با قرار گرفتن در جاي مرطوب رشد كرده و دانه توليد ميب) هاگ
  شود كه ظاهري شبيه شاخه دارند.هايي با دمبرگ طويل ايجاد ميها برگهاي زيرزميني آنج) از ساقه

  شوند.هاي ماده ايجاد ميهاي مخروطشوند؛ بلكه روي پولكهاي اين گياهان درون ميوه تشكيل نميد) دانه
1 (1        2 (2        3 (3     4 (4  

 شود، . . .با هاگ تكثير ميهر گياهي كه به جاي دانه -14
 سا دارد.  ) به جاي ريشه اجزايي به نام ريشه2    ) فاقد آوند است.1
  شود.هاي آن در رأس گياه تشكيل مي) هاگدان4  ) براي رشد هاگ، نياز به محيط مرطوب دارد.3

 باشد؟ها و ذرت مشترك ميها، كاجهاي زير، بين تمام سرخسچند مورد از ويژگي -15
 زيرزمينيةساق - د  توليد گل -ج  توليد دانه -ب  د رگبرگوجو -الف

1( 4                  2( 3  3( 2  4 (1  
 گياهي كه . . . دارد . . .  -16

  زيرزميني داشته باشد.ةممكن است ساق -) هاگ2  ممكن نيست ميوه نداشته باشد. - ) دانه1
  كن نيست ريشه نداشته باشد.مم -) هاگ4  زيرزميني داشته باشد.ةممكن نيست ساق - ) دانه3

 …گياه لوبيا…گياه ذرت -17
  .آرايش منظم آوندهاي چوب و آبكش در ساقه استداراي ـ) همانند2  باشد.هاي موازي ميداراي رگبرگ ـ) برخالف1
  استاي دو قسمتيدانهـ داراي) همانند4  باشد.مي 5مضربي ازباگلبرگيدر هر گل داراي تعداد ـ) برخالف3

  در شكل مقابل، درست است؟» ؟«شده باد مورد در ارتباط با بخش مشخصنچ -18
  باشند.جاي ميوه، داراي مخروط و پولك ميشود كه به، در گياهاني يافت ميالف) برخالف گل

  شود.ب) برخالف هاگدان، تنها در گياهان داراي آوندهاي چوبي و آبكشي يافت مي
  اختاري به نام دانه را درون خود دارد.، توانايي ايجاد سج) همانند گل

 د) همانند هاگدان، از تعدادي پولك ساخته شده است.
1 (1       2 (2        3 (3        4 (4  

 …گفتتواننميپيرامون فوايد و كاربردهاي گياهان -19
  روند.مي) به عنوان ماده اولية بعضي از داروها در پزشكي و داروسازي به كار1
  اكسيد نقش دارد.شش گياهي در برطرف كردن مشكل گرم شدن زمين و افزايش كربن دي) افزايش پو2
  آيد.دست ميرود از نوعي باقال بهكار ميهاي قلبي به) نوعي دارو كه براي درمان بيماري3
  ) گياه پنبه در صنعت كاغذسازي كاربرد دارد. 4

  … …ندارد، امكان……گياهاني كه -20
  هاي مؤثر بر تكثير خود را توليد كنند.دانه -دارندساشهيبه نام ريياجزا) 1
 هاي گياهي امروزي باشند.متعلق به بيشترين گونه -باشند) داراي گل و ميوه مي2
 مواد مورد نياز براي رشد و نمو خود را تأمين كنند. -هاي خود هستندبرگ) داراي ساختارهاي آوندي درون3
 جايي شيرة خام در آوندهاي چوبي باشند.فاقد توانايي جابه -اكسيد و توليد گاز اكسيژن را دارنددي) توانايي مصرف گاز كربن4

دقيقه10شناسيعلوم نهم ـ زيست
  

  

  دنياي گياهان
  12 فصل

140تا131هايصفحه

؟
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  شود؟ها، حركت امتداد لغز نسبت به هم ديده ميهاي زير بين ورقهيك از گزينهدر كدام -21

  و اقيانوس آرام) ورقة آمريكاي شمالي2    ورقة هند با اقيانوس آرام )1

  ) ورقة عربستان و افريقا4    ) ورقة نازكا با اوراسيا3

  ؟نيستكدام گزينه صحيح -22

  دانند.هاي همرفتي خميركره ميكره را جريانهاي سنگدانشمندان علت حركت ورقه )1

  كند.ط اقيانوس به سمت ساحل حركت ميمتر در سال از وسسانتي 5وجود آمده است، با سرعت متوسط حدود) ورقة اقيانوسي كه به تازگي به2

  خيز جهان است.ترين نواحي لرزهخيز اطراف اقيانوس آرام يكي از مهم) كمربند لرزه3

  آيد.وجود ميجا نشده باشند، گسل بههاي دو طرف شكستگي در پوستة زمين جابه) اگر سنگ4

  ؟نيستهاجايي قارههاي زير از شواهد جابهيك از گزينهكدام-23

  ) انطباق حاشية شرقي آمريكاي جنوبي با حاشية شرقي آفريقا2  هاي مختلفتشابه فسيل جانداران در قاره )1

  هاي مختلفهاي قديمي در قاره) وجود آثار يخچال4  هاي آفريقا و آمريكاي جنوبيشناسي در قاره) تشابه سنگ3

برابـر 6كنند. اگر جرم اسبها شتاب پيدا ميدهد و هر دوي آنا هل مياند. پسر، اسب رها ساكنمطابق شكل زير، پسر و اسب، روي اسكيت -24

  نظر شود.)ها و سطح زمين صرفجرم پسر باشد، شتاب حركت پسر چند برابر شتاب حركت اسب است؟ (از اصطكاك بين اسكيت

1( 1
6  

2 (6  

3(3  

4 (1
3  

Fدر هر دو شكل، جسم -25 1ها روي سطح افقي بدون اصطكاكي قرار دارند و نيروهاي افقي
وF2

شود. اگر شتاب جسم در شكلها وارد ميبه آن

F) باشد، در اين1) دو برابر شتاب جسم در شكل (2( 1Fصورت نسبت اندازة نيروي كدام است؟ (شتاب هر دو جسم به طرف2به اندازة نيروي

  باشد)راست مي

1(3
5  

2 (5
3  

3(3  

4 (1
3  

دقيقه10علوم نهم ـ فيزيك و زمين
  

  

اينيرو +زمين ساخت ورقه
  6و 5هايفصل
 72تا51هايصفحه

m
F1 F2

(1)

m2
F1 F2

(2)
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Nكيلوگرم تحت 5جسمي به جرم -26 كند. اگر اندازة نيروي اصطكاكاز حال سكون با شتاب ثابت شروع به حركت مي18تأثير نيرويي به بزرگي

m 4در مقابل حركت جسم نيوتون باشد، سرعت جسم پس از چند ثانيه از
s

mبه3
s

  رسد؟مي17

1( 3    2 (4  

3 (5    4 (6  

27- F mنيروي خالص Nبه جسمي به جرم شتاب
kg

2  M Nو به جسمي بـه جـرم شـتاب
kg

1
Fمـي2 بـه جسـمي بـه دهـد، نيـروي خـالص 

)جرم m M)+2N چه شتابي برحسب
kg

  دهد؟مي

1( 1
4    2 (1

3  

3(2
3    4 (3

4  

  چه تعداد از موارد زير در مورد نيروي اصطكاك به درستي بيان شده است؟ -28

  هايي است كه بين دو جسم وجود دارد و با چشم غيرمسلح قابل رويت نيستالف) نيروي اصطكاك بين دو جسم به علت ناهمواري

  .ب) نيروي اصطكاك بين دو جسم به جنس دو جسم بستگي دارد و وجود اصطكاك هميشه مضر نيست

  طور محسوسي به مساحت سطح تماس دو جسم بستگي ندارد.پ) نيروي اصطكاك جنبشي به

  يابد و بالعكس.تر شود نيروي اصطكاك جنبشي افزايش ميت)براي جسمي كه روي يك سطح افقي قرار دارد، هر چه جسم سنگين

1( 4  2 (3   

3 (2    4 (1  

  يك جسم باشند؟توانند جزء اثرات نيرو برچه تعداد از موارد زير مي -29

    ـ شروع به حركت كردن جسم

  ـ توقف جسم

    ـ كم يا زياد شدن سرعت جسم

  ـ تغيير جهت سرعت

  ـ تغيير شكل جسم

1( 2    2 (3  

  ) همة موارد4    4) 3

 …و  …خشـكي  2ها سـال بعـد بـه وجود داشته كه ميليون…نامميليون سال پيش در سطح كرة زمين يك خشكي واحد به200حدود -30

  خشكي را پر كرده بود. 2مابين اين …شده و دريايتقسيم

  ) پانتاالسا ـ لورازيا ـ نازكا ـ خزر2    آ ـ نازكا ـ گندوانا ـ خزرپانگه )1

  آ ـ لورازيا ـ گندوانا ـ تتيس) پانگه4    ) پانتاالسا ـ نازكا ـ گندوانا ـ تتيس3
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 شده كدام گزينه درست است؟هاي دادهبا توجه به شكل -31

        
  (آ)                          (ب)                            (پ)                               

  هاي (آ) و (پ) برخالف شكل (ب) نشان دهندة نوعي درشت مولكول هستند. ) شكل1

  ل است. هاي سازندة موم زنبور عس) شكل (آ) نشان دهندة مولكول2

  تشكيل شده است. OوC،Hهاي) شكل (پ) از تعداد زيادي اتم3

  شود. هاي پيچيده توليد مي) مولكول (ب) يك مولكول مصنوعي است كه در صنعت به روش4

  است؟نادرستكدام گزينه -32
  شوند. ها در محيط زيست به راحتي تجزيه نمي) پالستيك1

  تيك، سوزاندن آن است. ) بهترين راه براي دفع مناسب پالس2

  روند. كار ميها در ساختار قطعات خودرو و مصالح ساختماني به) پالستيك3

 ) پالستيك نوعي بسپار مصنوعي توليد شده از نفت است. 4

  …را در آب حل كنيم…اگر مقداري -33
  باشد.صورت كامل در سراسر محلول، پخش نشده و رساناي جريان الكتريكي نمي) شكر ـ به1

  باشد. صورت كامل در سراسر محلول پخش شده و رساناي جريان الكتريكي نمي) اتانول ـ به2

  باشد. صورت كامل در سراسر محلول پخش شده و رساناي جريان الكتريكي نمي) نمك خوراكي ـ به3

 آورد. رنگ سبز در ميصورت كامل در سراسر محلول پخش شده و محلول را به) پتاسيم پرمنگنات ـ به4

 هاي زير درست است؟چند مورد از عبارت -34

  آيد. دست ميهاي بزرگ به يكديگر بهآ) هر بسپار از اتصال تعداد زيادي مولكول

  هاي بزرگ مشهورند.ب) گاز آمونياك و سولفوريك اسيد به مولكول

  اي از بسپار طبيعي است. پ) گوشت نمونه

  بر است. عي بسيار هزينهت) تهيه وسايل مورد نياز از بسپارهاي طبي

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

كنيم. كدام گزينه با توجـه بـه واكـنش كبود و سديم هيدروكسيد را در كنار هم، وارد ظرف ميدر يك ظرف حاوي آب مقطر دو قطعه كات -35

  ؟باشدنميانجام شده صحيح
  ) محلول حاصل رساناي جريان الكتريكي است. 1

  ة انجام واكنش است. ) تغيير رنگ ظرف نشان دهند2

  دهند. هاي مس و سديم با هم واكنش مي) در اين واكنش يون3

 ها در محلول است. جايي يون) تغيير رنگ محلول در نواحي دورتر از محل انجام واكنش نشان دهندة جابه4

دقيقه10  علوم نهم ـ شيمي
ها در زندگي +مواد و نقش آن    
  ها با يكديگررفتار اتم
از ابتداي 1هايفصل

بسپارهاي طبيعي و مصنوعي
تا 2فصلتا پايان فصل و

هاي سازندة موادپايان ذره
 17تا 9هايصفحه
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 ؟نيستهاي زير در آب مقطر رساناي جريان الكتريكيمحلول چند مورد از تركيب -36

  »گنات، اتيلن گليكول، اتانول، كات كبودپتاسيم پرمن«

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

 است؟نادرستدهد. كدام مطلب در مورد آنشكل زير ساختار اتيلن گليكول را نشان مي -37

  ريزند، تا از يخ زدن آب در آن، در فصل زمستان جلوگيري كند. ) اين ماده را در رادياتور ماشين مي1

  هاي به كار رفته در نشاسته يكسان است. ه در اين مولكول با نوع اتمهاي به كار رفت) نوع اتم2

  باشند. ها ميهاي سازندة اين ماده يون) ذره3

  اتم تشكيل شده است. 10) هر مولكول سازندة اين تركيب از4

  ؟بيان شده استنادرستهاي زيرچند مورد از عبارت -38

  شوند.صري) يافت نميالف) بيشتر عنصرها در طبيعت به حالت آزاد (عن

  ها بستگي دارد.هاي سازندة آنهاي مواد فقط به تعداد ذرهب) ويژگي

  هاي شيميايي هستند.هايي از تركيبفسفر مثال وج) آب، شكر، اتانول، كات كبود

  اند.د) تمام عناصر سولفوريك اسيد در طبيعت يافت شده و تنها به صورت گازهاي دو اتمي

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

  ؟بيان شده استنادرستمواد شيمياييكدام گزينه پيرامون -39

  شوند. طور يكنواخت در آب پخش ميها به) در صورت حل كردن مقداري اتانول و پتاسيم پرمنگنات در آب، ذرات سازنده آن1

  دهند. ميهاي مس و هيدروكسيد با هم واكنشكات كبود + سديم هيدروكسيد) يون→هادر معادله (فراورده) 2

  ، مولكول كلسيم هيدروكسيد است. 2Ca(OH)) كوچكترين ذره سازنده تركيبي مثل3

  كنند. هاي كشاورزي تزريق مي) به منظور رشد بهتر گياهان، آمونياك را به زمين4

  ؟درستي بيان شده استها بههاي زير دربارة درشت مولكولچند مورد از عبارت -40

  هستند.بسپارهادرشت مولكولهمة -

  ها هستند.زميني و سلولز در پنبه وجود دارد كه هر دو جزء درشت مولكولنشاسته در سيب -

  پالستيك برخالف موم زنبور عسل يك درشت مولكول است.  -

  ها وجود دارند.ها و هم در بين حلقهحلقهشود كه اتم اكسيژن هم درون ساختار خودهاي شش ضلعي مشاهده ميدر ساختار سلولز و نشاسته، حلقه -

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

|

|

|

H

H C O H

H C O H

H

− − −

− − −
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Aاگر اشتراك دو بازة - 41 (m, )= − 4وB [n , )= − 2 ]برابر با3 , ]−3 mباشد، حاصل2 n−كدام است؟  
1 (3-  2 (4  3 (3  4 (4-  

,a)اگر دو مجموعة -42 ) ( ,b)3 3و(m, n) (m ,n )− +3 2 1با هم برابر باشند، حاصلa b+كدام است؟  
1 (7  2 (5  3 (9  4 (3  

  هاي زير درست هستند؟چه تعداد از گزاره - 43
  الف) تفاضل دو مجموعة متناهي، همواره متناهي است.

  شمار زيرمجموعة نامتناهي دارد.ب) هر مجموعة نامتناهي، بي
A Bنامتناهي وج) اگر A⊆گاهباشد، آنB.لزوماً نامتناهي است  

Aد) اگر BA   متناهي است.Bيامتناهي باشد، آنگاه
1 (1  2 (2  3 (3  4( 4  

Bباشند، متمم مجموعةهاي مجموعة مرجعUزيرمجموعهBوAاگر - 44 (A B)′−   كدام است؟ −
1(B′  2 (∅  3(A  4 (U  

n(Aاگر رابطة - 45 B) n(A) n(B)− = =6 5 n(A)برقرار باشد، حاصل10 n(B)
n(A B)

+ 2


A Bوكدام است؟(

  تهي هستند)نا  هايمجموعه

1(3
2  2 (1

3  3(4  4 (1
4  

ها نه فوتبال و نهنفر از آن 6كنند. اگرنفر واليبال بازي مي18نفر فوتبال و12نفري،30در يك كالس -46
  كنند؟واليبال بازي كنند، چند نفر حداكثر يكي از دو رشته را بازي مي

1 (24  2 (20  3 (22  4 (25  
هاي رنگ شده، برابرهاي رنگ نشده به تعداد مربعبا توجه به الگوي زير، در كدام مرحله، نسبت تعداد مربع - 47

  است؟ 4با
    ) هفتم1
  ) نهم2
    ) هشتم3
  ) دهم4

باشد، كدام جمله برابر- 5برابر جملة اول و جملة پنجم برابر با 4در يك دنبالة خطي، اگر جملة سوم، - 48

−با 80
  است؟7

1 (13  2 (12  3 (11  4 (10  
,در دنبالة حسابي - 49 , , , ...10 16 22 ايكنيم تا دنبالهواسطة حسابي درج مي 2بين هر دو جملة متوالي،28

  جديد حاصل شود. جملة هفدهم دنبالة جديد كدام است؟
1 (28  2 (32  3 (46  4 (42  

pاگر - 50 , p, p , ...− +12 4 5 2   يك دنبالة هندسي باشد، قدرنسبت دنباله كدام است؟1

1 (− 1
2  2 (1

2  3(2  4 (−2  

دقيقه15رياضي دهم
  

  رياضي دهم
  و دنبالهمجموعه، الگو
  1فصل

  27تا 1هايصفحه

  محل انجام محاسبات

, , ,...

(1) (2) (3)
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 باشد؟مينامناسبكه نوعي كربوهيدرات است، توصيفيزيرداده شده در شكلنشانكدام گزينه براي مولكول -51

  اتم كربن در ساختار خود است. 12) داراي1

  شود. طور طبيعي، در دنياي غيرزنده ديده نمي) به2

  شود. خته مي) همواره فقط از يك نوع قند ساده سا3

  تواند در جوانة گندم و جو يافت شود. ميي با اين تعداد زير واحد) مولكول4

52- U شكل غشايي قرار دارد كه تنها نسبت به آب تراوايي دارد. در سمت چپ اين غشـا محلـول آب و شـكر و در در شكل زير، در وسط لولة

 است؟نادرستهاي زير در خصوص اين شكلچند مورد از گزينهسمت ديگر آب خالص قرار دارد.

  يابد.الف) پس از مدتي غلظت محلول شكر افزايش مي

  شود.هاي آب تنها از سمت راست به سمت چپ انجام ميب) حركت مولكول

  يابد.هاي آب و شكر فشار اسمزي محلول كاهش ميج) با جابجايي مولكول

  شود.ميزان حالل موجب افزايش سرعت جابجايي ميد) در محلول سمت چپ افزايش

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

 …قطعًاانجام شود،غشاهاي پروتئيني  جايي مواد از عرض غشاي ياخته زنده جانوري، توسط مولكول  اگر جابه -53

    ) مولكول پروتئيني، در تماس با فسفوليپيدهاي غشاي ياخته است.1

 شوند.جا مي به) مواد در جهت شيب غلظت خود جا2

ATP) اين جابه3   است.جايي نيازمند مصرف انرژي

 شود.) پس از مدتي غلظت مواد در دو سوي غشا برابر مي4

  بيان شده است؟نادرستي، به»هاي موجود در واحد ساختار و عملكرد در جانداراناندامك«كدام گزينه در رابطه با -54

  د.دارنگسترشياختهسمالسيتوپسراسردراست كههاكيسه وهالوله زاايشبكهي،سمالآندوپةبك) ش1

  باشد.اي حاوي نوعي آنزيم براي تجزيه مواد ميهايي تشكيل شده است و راكيزه، كيسه) دستگاه گلژي از كيسه2

  . ) شبكه آندوپالسمي زبر در مجاورت هسته ياخته قرار دارد و در بعضي نقاط، غشاي آن به غشاي هسته اتصال دارد3

 صورت آزاد درون سيتوپالسم و هم متصل به شبكة آندوپالسمي زبر مشاهده كرد.توان هم به) رناتن (ريبوزوم) را مي4

 كند؟مذكور را بيان ميمثال درستي از ويژگياز موارد زير،چند مورد -55

  ايستايي: افزايش دفع سديم در پاسخ به افزايش سديم خونالف) هم

  گياهان به سمت نور ةدن ساقب) پاسخ به محيط: خم ش

  گياه در فصل بهاريكگل بر روياولين: تشكيلنموج) 

  خرس قطبيدرد) سازش با محيط: وجود موهاي سفيد

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

دقيقه10دهمشناسيزيست
  

  دنياي زنده
  1فصل

16تا 1هايصفحه
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  نشان داده شده است، صحيح است؟زيرچند مورد در رابطه با بافتي از بدن انسان كه در شكل -56

   شود.الف) در زردپي و رباط مشاهده مي

 كند.ب) اين بافت معموالً بافت پوششي را پشتيباني مي

  .شودهاي كالژن يافت مياي اين بافت، رشتهج) در مادة زمينه

  3 )4                 2 )3                 1 )2  ) صفر1

 است؟نادرست، نشان دهندة نوعي فرايند عبور مواد از غشاي ياخته است. چند مورد در رابطه با آنيرزشكل-57

 .جذب كنندنديفرااينرا بابزرگيهاتوانند ذره يها ماختهيالف) همة

  يابند. غلظت جريان مياز جاي پرغلظت به جاي كمب) مواد در آن قطعاً

  شود. كاسته ميزان مساحت غشاي ياختهآن از ميضمن انجامج) 

ATPانتقال مواد،انرژي مورد نياز برايد)   شود. تأمينممكن است از مولكول

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

  ................مولكولي زيستي كه در ذخيرة اطالعات وراثتي در ياختة جانوري نقش دارد، .. -58

  مولكولي منشعب و داراي اطالعات الزم براي تعيين صفات است.) 1

 . و واجد عنصر فسفر و نيتروژن است ايرشتهمولكولي دو) 2

 دهد.ها كارهاي متفاوتي انجام مي) برخالف پروتئين3

  ) برخالف فسفوليپيدها فاقد اتم فسفر است.4

 ……كنداي وارد ميبخشي كه پيام عصبي را به جسم ياخته……كند،اي دور ميا از جسم ياختهدر يك نورون، بخشي كه پيام عصبي ر -59

  ) برخالف ـ فاقد انشعاب در پايانة خود است. 2  ) همانند ـ در تمام طول خود، قطر يكساني دارد. 1

  ارك، مؤثر است. يابي مسير پروانة مون) برخالف ـ در جهت4  باشد. انشعاب داشتهتواند) همانند ـ مي3

 كند؟درستي، تكميل ميچند مورد، عبارت زير را به -60

 »…نيستجانوري، ممكن ةدر غشاي يك ياخت«

  در تماس باشند.يليپيدهايمولكولشوند، باغشا مشاهده مي ةهايي كه فقط در يك اليپروتئينالف)

  نيز در تماس باشند.ها تكربوهيدراغشا اند، با ةهايي كه در تماس با هر دو اليپروتئينب)

 باشند.هاي فسفوليپيدي و پروتئيني متصلها به مولكولج) انواعي از كربوهيدرات

  هم متصل باشند.  بههاي زيستيلكولانواعي از مود)

 ) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1
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سازي فيزيكي حركت اتومبيلي كه آزادانه (بدون استفاده از نيروي موتور) در حال پـايين آمـدن از در مدل -61
 هاي زير صحيح است؟دامنة يك كوه است، چند مورد از گزاره

  نظر كرد.توان از زاوية شيب دامنة كوه صرفالف) مي
  نظر كرد.اومت هوا در اثر افزايش فشار هوا صرفتوان از افزايش مقب) مي
  نظر كرد.هاي اتومبيل صرفتوان از قطر چرخج) مي
  نظر كرد. توان از جرم اتومبيل صرفد) مي

1( 1  2 (2  3( 3  4( 4  
SIهمگي از كميت ،هاي ذكر شده در كدام گزينهكميت -62  اي هستند؟و نردههاي فرعي

  زمان ـ جرم ـ مقدار ماده) 2  كارـ نيرو ـ شدت روشنايي )1
  كارتندي ـ حجم ـ )4  چگالي ـ مساحت ـ گشتاور )3

 هاي زير درست است؟چه تعداد از گزاره -63
  .نيوتون بر متر مربع استبرحسب يكاهاي اصلي،فشاركميتيكاي فرعيالف) 

  هستند.SIليهاي اصب) طول، مقدار ماده، وزن و زمان همگي از كميت
1   ميانگين روز خورشيدي است.86400پ) در حال حاضر، يكاي زمان،

  ايريديوم است. -اي از آلياژ پالتينت) اولين تعريف يكاي طول، فاصلة بين دو نقطة حك شده در نزديكي دو سر ميله
  صفر )4  3 )3  2) 2  1 )1

فوت اسـت برابـر چنـد هكتـار 800فوت و عرض آن3000ي مستطيل شكل كه طول آنمساحت زمين -64
4است؟ 21 10 1 12 2 5( m , ft inch,inch / cm)= = =nIT§À 
1( 16/2  2 (6/21  3( 042/1  4( 42/10  

 متر مربع است؟ميكرومترمربع برابر با چند سانتي16 -65

1( / −× 71 6 10  2 (−× 1616 10  3( −× 416 10  4( / −× 91 6 10  
Qدر رابطة -66 mc T= Δ،Qكميتm ΔTانرژي، هنـد. دكميت تغيير دما را نشـان مـيكميت جرم و

c SIيكاي كميت  كدام است؟برحسب يكاهاي اصلي

1( J
kg.K

  2 (kg.K
J

  3( 
m

s .K

2

2    4( s .K
m

2

2  

67- g dm مقدار
ns

× μ
2

3
225  معادل با چند مگاژول است؟10

1( / −× 102 5 10    2 (/ −× 92 5 10  
3( / × 42 5 10    4( / × 52 5 10  

/يك ريزسنج رقمي (ديجيتال) ضخامت يك ورقه را -68 cm0 گيـري ازهگيري كرده است. دقت انـداندازه046
 متر است؟اين ريزسنج چند ميلي

1( /0 001  2 (/0 01  3(0 006/    4( 0 06/  

kgگلوله -69 اي توپر به چگالي
m36400ر از آبي ميگرم از آب ظرف به50يم. اگركنرا به آرامي وارد ظرف پ

g بيرون بريزد، جرم گلوله چند گرم است؟(
cm

ρ =  ) آب31

1( 320  2 (360  3( 480  4( 540  

gمي -70 خواهيم با استفاده از فلزي به چگالي
cm35كره ،cm يابسـازيم كـه درون آن حفـره5اي به شعاع

cm )كيلوگرم از اين فلز الزم داريم؟وجود داشته باشد. چند 1كروي به شعاع )π = 3 
1( /1 28  2 (2 50/  3( /2 48  4( /2 52  

دقيقه15  دهمفيزيك
  

  گيريفيزيك و اندازه
  1فصل

22تا 1هايصفحه

  محل انجام محاسبات
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 است؟نادرستهاي زيرهاي مشتري و زمين، چند مورد از عبارتعنصر فراوان سياره 8با توجه به -71
  است.از دورة اول جدول تناوبيترين عنصر سيارة مشتري گاز نجيبيالف) فراوان

  هستند.ترتيب فلزي و نافلزيب) تمام عنصرهاي سازندة زمين و مشتري به
  اند.پ) عناصر در جهان هستي به صورت ناهمگون پخش شده

  اي گازي است. اي سنگي و زمين، سيارهت) مشتري، سياره
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

72- X  2برابـرهاو الكترونهااد نوترونتر، تفاوت تعد، دو ايزوتوپ دارد. اگر در ايزوتوپ با فراواني كم12با عدد اتمييك نمونه فرضي از عنصر
Xبرابر تعداد نوترون 5/1،باردار اتمباشد و در ايزوتوپ دوم، مجموع تعداد ذرات   كدام است؟ها باشد، جرم اتمي ميانگين عنصر

1 (/26 6  
2 (/27 4  
3 (/27 8  
4 (/36 4 

 چه تعداد از موارد زير درست است؟ -73
  هاي اول تا سوم جدول تناوبي همگي هشت عنصر دارند. الف) دوره

  شود. طور مشابهي تكرار ميب) با پيمايش هر دورة جدول تناوبي، از چپ به راست، خواص عناصر به
  ر جدول تناوبي امروزي، افزايش تدريجي جرم اتمي عناصر است. پ) مبناي چيدمان عناصر د

N   اند. قرار گرفته15هاي اول و دوم جدول تناوبي و در گروهترتيب در دوره بهPوت) عناصر
 ) صفر4  3) 3  2) 2   1 )1

74- X 2/تعداد ذرات موجود در هستهدر عنصر فرضي است.  5ها در آن برابرها و تعداد پروتونبرابر عدد اتمي بوده و اختالف تعداد نوترون2
Xها در يونتعداد الكترون   كدام است؟3+

1 (23  2 (22  3 (28  4 (25  
75- / 0جــرم 1/ 0مــول از گــاز اكســيژن، چنــد برابــر جــرم مخلــوطي از  1/ 0مــول گــاز هلــيم و  مــول گــاز هيــدروژن اســت؟ 2

(H , He , O : g.mol )−= = = 11 4 16  
1 (2  2 (4  3 (5  4 (6  

  كدام يك از مطالب زير درست است؟ -76
)الف) آرگون Ar)18 .تمايل به انجام واكنش شيميايي ندارد  
  اص فيزيكي و شيميايي مشابه يكديگرند. هاي يك عنصر از نظر خوب) ايزوتوپ

13پ) اتم عنصر Xتواند يون پايدار  ميX   تشكيل دهد. 2+
P  با عنصر اكسيژن متفاوت است اما مشابه عنصر نيتروژن است. 15ت) خواص شيميايي عنصر نافلز

  » الف«) فقط4  » ت«و» پ) «3  »ت«و» الف) «2  » ت« و» ب) «1
 است.…گرم آهن معادلميلي 112/0ها درتعداد اتم -77

(Fe , H ,N , S , O ,Ca ,C : g.mol )−= = = = = = = 156 1 14 32 16 40 12 

6) تعداد اتم1 10ها در 8 10/   گرم آب×−

−) تعداد مولكول2 ×ها در 6126 HNO)3گرم نيتريك اسيدميلي10 )  

−) تعداد اتم3 ×ها در 67 2گرم سولفوريك اسيد  10 4(H SO )  

2) تعداد اتم4 4ها در CaCO)3كربناتگرم كلسيمميلي×−10 ) 

دقيقه20  دهمشيمي
  

  كيهان زادگاه الفباي هستي
هاذرهتا پايان شمارش 1فصل

 هااز روي جرم آن

 19تا 1هايصفحه
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  چه تعداد از موارد زير درست است؟ -78
CHهاالف) تعداد اتم   برابر عدد آووگادرو است.4ي موجود در يك مول

/يا amu1ب) ميانگين جرم هر اتم هيدروژن تقريباً برابر g−× 241 66   است. 10

پ) يك واحد جرم اتمي برابر حاصل عبارت
AN

  ت.برحسب گرم اس1

  گيري جرم در آزمايشگاه گرم است. ترين يكاي اندازهت) رايج
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

ترين ايزوتوپ طبيعيدر سنگينهابه پروتونهانوترونتعدادبرابر نسبت…هاي پرتوزاهاي طبيعي هيدروژن به ايزوتوپنسبت تعداد ايزوتوپ -79
  هيدروژن است. 

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

3  

 هاي زير در مورد عنصري كه در تصويربرداري غدة تيروئيد كاربرد دارد، صحيح است؟چه تعداد از عبارت -80

  اي است. الف) نخستين عنصر كشف شده در واكنشگاه هسته
  ها در دسترس هستند و قابليت نگهداري دارند.ز آنب) مقدار زيادي ا

  شود.) به دليل شباهت در اندازه با عنصر يد و جذب توسط غدة تيروئيد از آن استفاده ميپ
  شود. هاي پزشكي استفادة فراوان مي) از اين عنصر در تصويربرداريت
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 
 حيح است؟گزينه صكدام-81

99تكنسيمدر) 1
43( Tc)است 5/1تر ازها بزرگها به پروتوننسبت تعداد نوترون . 

  اي ساخته شود. هاي هستهموجود در جهان بايد به طور مصنوعي و با استفاده از واكنش99Tc) بيشتر2
  همين دليل امكان نگهداري آن وجود ندارد. كم است و بهتكنسيمعمر عنصر) نيم3
  رود. هاي آن، اغلب به عنوان سوخت در راكتورهاي اتمي به كار ميترين فلز پرتوزايي است كه يكي از ايزوتوپ) تكنسيم شناخته شده4

1ترايزوتوپ است كه فراواني ايزوتوپ سبك 2عنصري داراي -82
جـرم .اسـت2amuتر و تفاوت جرم اتمي دو ايزوتوپ برابرايزوتوپ سنگين3

amuاتمي ميانگين اين عنصر  است. .......... ،..........از ايزوتوپ......

1 (0 1) 2    تر، بيشترسبك -/75  ترتر، كمسنگين -/25

3 (1 0) 4    تر، بيشترسبك -/5   ترتر، كمسنگين -/75

A3الكترونتعداد-83 2Bو+هاي دو ذرة است.  2و 3به ترتيب برابرBوAهايها در اتمها و پروتونبا هم برابر است و اختالف شمار نوترون−
 كنند؟چه تعداد از موارد، جملة زير را به درستي تكميل مي

 »برابر ....... است.BوAهاياختالف ....... در اتم«

   5 –هاب) شمار پروتون      5 –هاآ) شمار الكترون
–       4 –هاپ) شمار نوترون    9ت) عدد جرمي

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
Aاتم -84 BBوهاي خنثي  اتم، ...........دواست، اينAتر ازحد بيشيك واداراي عدد جرمي يكساني هستند و عدد اتمي

  ) شمار نوترون مساوي دارند. 2  هايي از يك عنصرند.) ايزوتوپ1
  ) داراي مجموع پروتون و نوترون مساوي هستند.  4 هاي مساوي هستند.) داراي شمار الكترون3

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



   صفحة: 15اختصاصي پاية دهم تجربي  بخش انتخابي -1401مرداد14آزمون -پروژة تابستان
 

Xاگر در يون تك اتمي -85 +96 14Xها برابرها و نوترون، تفاوت شمار الكترون2 دورة كدامگروه و همبه ترتيب از راست به چپ، همباشد، عنصر

 دو عنصر زير است؟

1 (53 25I Mn−  2 (53 24I Cr−  3 (85 25At Mn−  4 (85 24At Cr−  

 دهد؟هاي زير، روند تشكيل عنصرها را به درستي نمايش ميكدام يك از گزينه -86

1← ←) هليم ←هيدروژن   تر مانند آهن و طالعنصرهاي سنگينعنصرهاي سبك مانند ليتيم و كربن

2( ← ←←هليمهيدروژن   تر مانند آهن و كربنعنصرهاي سبكعنصرهاي سنگين مانند طال و ليتيم

3← ←عنصرهاي سبك مانند ليتي←هليم) هيدروژن   تر مانند آهن و طالعنصرهاي سنگينم و كربن

4← ←) هليم ←هيدروژن   تر مثل كربن و ليتيمعنصرهاي سبكعنصرهاي سنگين مانند آهن و طال

H)تر است؟هاي هيدروژن بيش مگزينه، تعداد ات در كدام -87 ,O , N ,C :g.mol )−= = = = 11 16 14 12 

2مول 5/0) 1 5C H OH    2 (203 01 10/   3NHمولكول ×

2Hگرم36) 3 O    4 (456گرم 12 6C H O  

 است؟نادرستهاي زيركدام يك از عبارت -88

شود. تر حاصل مي  تر عناصر سنگين  اي، از عناصر سبكهاي هستهها، در اثر واكنش) درون ستاره1

  ) عنصر اكسيژن، دومين فراواني را در بين عناصر سازندة كرة زمين داراست. 2

  هاي گازي به نام سحابي را ايجاد كردند.  ه) با گذشت زمان و افزايش دما، گازهاي هيدروژن و هليم توليد شده متراكم شده و مجموع3

  هاي زيراتمي مانند الكترون، نوترون و پروتون، عنصرهاي هيدروژن و هليم پا به عرصه جهان گذاشتند. ) پس از مهبانگ و تشكيل ذره4

 ر برابر است؟هاي زييك از گزينههاي موجود در كداماكسيد با تعداد اتمگرم گوگرد دي96هاي موجود درتعداد اتم -89

132 27 12 16 14 1(S , Al , C , O , N , H : g.mol )−= = = = = = 

  3NHگرم2O    2 (34گرم گاز32) 1

  Alگرم2CO    4 (81گرم گاز66) 3

 دهد؟درستي نشان ميترتيب از راست به چپ بهرا به» پ«و» ب«،»الف«با توجه به جدول زير، كدام گزينه موارد -90

1H 12C 19F نماد شيميايي عنصر 

 عدد جرمي الف 12 1

19 ب پ 048/ amu جرم اتمي 
  

  

1 (1 008 12 19 00/ amu amu /− −  2 (1 12 19 048amu amu /− − 

3 (1 12 032 19amu / amu− −   4 (1 008 12 032 19 1/ amu / amu /− −  
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