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  مسئولين درس
 

  مسئولين درس گروه مستندسازي  ستار ان علميويرامسئولين درس گروه آزمون  نام درس
  الهه شهبازي  زادهفرشاد حسن -مهرداد ملونديمحمديعاطفه خان  نهمرياضي

  هاشميساداتمهسا اكبريليدا علياشكان خرمي  شناسيعلوم نهم ـ زيست
  الهه شهبازي  بابك اسالميبهنام شاهني  علوم نهم ـ فيزيك و زمين

  الهه شهبازي نژادايمان حسينان خرمياشك  علوم نهم ـ شيمي
  الهه شهبازي  زادهفرشاد حسن -مهرداد ملونديمحمديعاطفه خان  (طراحي + آشنا)رياضي دهم
  هاشميساداتمهسا اشكان خرمي -اكبريليدا عليمحمدرضا گلزاري  شناسي دهمزيست

  محمدرضا اصفهاني  محمدجواد سورچيكفشحميد زرين  فيزيك دهم
  الهه شهبازي نژادايمان حسينعلي علمداري  دهمشيمي

 
 

  

  
  گروه فني و توليد

 
 

محيا اصغري  مدير گروه
سيد اميرحسين مرتضوي  مسئول دفترچه

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

حميد محمدي  ناظر چاپ
 

 چي (وقف عام)شي قلمبنياد علمي آموز
  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 ةشمار سؤال ةشمارتعداد سؤال نام درس عنوان

شته
گذ

 به 
گاه

ن
  

  دقيقه10  3  1  10  نهمرياضي
  دقيقه10  10114شناسيعلوم نهم ـ زيست

  دقيقه10  6  21  10  علوم نهم ـ فيزيك و زمين
  دقيقه10  10317علوم نهم ـ شيمي

ده
آين

 به 
گاه

ن
  

  دقيقه25  20419(طراحي + آشنا)رياضي دهم
  دقيقه10  106111شناسي دهمزيست

  دقيقه15  107113فيزيك دهم
  دقيقه10  108114  شيمي دهم

  دقيقه100  90جمع

  نام طراحان نام درس
  محمد بحيرايي-پورخانسهيل حسن-محمد منصوري-شكيب رجبي-محمديخانعاطفه  رياضي نهم
اميرطاها شاطري-مريم فرامرززاده-فرآرين امامي-اشكان خرمي  شناسيعلوم نهم ـ زيست

  الهام شفيعي -اسديآرين فالح -بهنام شاهني  علوم نهم ـ فيزيك و زمين
  علي جعفري-مهرداد محبي-اميرحسين معروفي-محمدرضا وسگري -مجيد بيانلو  علوم نهم ـ شيمي

ــي  رياضي دهم ــي فارس ــني-عل ــان-داود ابوالحس ــاجي نژادي ــدي ح ــي-مه ــكيب رجب ــيني-ش ــيد حس ــواهجمش ــه -خ ــانعاطف ــديخ ــاجي -محم ــرداد خ  -مه
احمد مهرابي-كيان كريمي خراساني

 شناسي دهمزيست
 -مهـرداد محبـي   -پـورمهـدي قاسـم -فـرداميرحسين بهروزي -زادهپيام هاشم-حسن قائمي-علي جوهري-علوياميرمحمد رمضاني-علي ساقيحسن

مندمحمدرضا قراجه

 -نسـبعبدالرضـا امينـي -مجتبـي نكوئيـان  -ميثم دشـتيان -زادهعبداله فقه-زادهالهفرشاد لطف-علي پيراسته-مريانمحمدرضا نوري-مهدي سلطاني  فيزيك دهم
 پورمحمد عظيم-معصومه عليزاده

 شيمي دهم
عليرضـا   -هـادي عبـادي   -نـژادمحمد فالح-محمدرضا ميرقائمي -جواد كتابي-زادهحسن اسماعيل-سروش عبادي-نژاديانهادي حاجي -علي جعفري
پورضا جشانياحمدر -قنبرآبادي

  دقيقه100مدت پاسخگويي:                                              سؤال90تعداد سؤال:    



    3: ةصفح  تجربيدهمياختصاص  بخش اجباري -1401شهريور25آزمون- پروژة تابستان

  

xحاصل تقسيم عبارت - 1 y z− 2 3 xyبر42 z2   كدام است؟52

1( xy
z

− 2    2( xyz− 2  

3( xyz−
1
2

    4( xy
z

−
1
2

  

xطول مستطيلي به عرض - 2 x2 + −2 xو مساحت1 x4 − +26   كدام است؟1

1( x x2 + +2 1  2( x x2 + −2 2  3( x x2 − −2 1  4( x x2 − −2 2  

P(x)اگر عبارت - 3 x ax x= + − −3 212 7 xبر6   است؟پذير باشد، خارج قسمت كدامبخش1+

1( x x2 − +12 6  2( x x2 − −12 6 2  3( x x2 + −12 6 2  4( x x2 − −12 6  

xاگر در تقسيم عبارت - 4 x x b3 − − +24 xبر6 −2 xمانده به ازايت و باقيقسمضرب خارج، حاصل9 =
1
70b−برابر با6   كدام است؟باشد،

1( 32  2( 214  3( 52  4( 121  

5 - 1   شود؟برابر شود، سطح كل آن چند برابر مي9اگر اضالع مكعبي

1( 1
24  2( 1

81  3( 1
36  4( 1

72  

aهرمي با قاعدة مربع را كه ضلع قاعدة آن - 6 كنيم و سپس در يك مخروط بااالضالع است پر از آب ميهاي متساويهاي جانبي آن مثلثو وجه2

aقاعدةشعاع 2a )كنيم. براي پر شدن مخروط چه ميزان آب كم داريم؟خالي ميو ارتفاع )π = 3  

1( a33
2  2( a31

3  3( a34
  صفر )4  3

  دهيم، حجم حاصل كدام است؟هاي آن دوران كامل ميرا حول يكي از ارتفاع 6االضالع به ضلعث متساوييك مثل - 7

1( π2 3  2( π9 3  3( π27  4( π81  

  است. حجم فضاي بين كره و استوانه كدام است؟اي محاط شدهدر استوانه12اي به قطركره - 8

1( π72  2( π81  3( π121  4( π144  

3با - 9
Rدايره4 اي است كه قطر آن برابر با شعاع قاعدة مخروطدست آمده، چند برابر حجم كرهم مخروط بهسازيم. حج، مخروطي مياي به شعاع

  ساخته شده است؟

1( 2 7  2( 2 7
3  3( 7

12  4( 8
3  

10 - π2430متر مكعب ايم. باشد، ريختهدرجه بوده و قاعدة آن منطبق بر سطح زمين مي90آب در گودالي به شكل مخروط قائم كه زاوية رأس آن

  حداكثر عمق آب در اين گودال چند متر است؟

1( 8  2( 9  3( 8 2  4( 9 3  

دقيقه10 ي نهمرياض

/ حجم و مساحتهاي گوياعبارت

  143تا126هايصفحه



4اختصاصي پاية دهم تجربي  بخش اجباري -1401شهريور25آزمون -پروژة تابستان    صفحة:
 

 

  
      كند؟ ي م   ل ي   تكم   ي را   به   درست   ر ي    عبارت   ز   نه ي      كدام   گز -  11

  »…شود يشروع مدكنندهيكه از جاندار تولخشكيسازگانموجود در بومييغذايهادر ارتباط با شبكه«

  شود به طور حتم برگ دارد. ياز آن شروع مرهيكه زنجيجاندار نيتوان گفت اول يم )1

  .است دينور خورشييشبكه غذا نيايتوان گفت كه منبع انرژ ينم )2

  .سازد يم يلآمواد يمعدنموادكننده از ديتوان گفت كه جاندار تول يم )3

  .رسد يهر تراز به تراز باالترش ميدرصد از انرژ10توان گفت كه فقط حدود ينم )4

  چند   مورد   از   مطالب   زير   درست   است؟ -  12

  شود. انرژي نوراني خورشيد به انرژي شيميايي موجود در فراورده تبديل ميالف) در طي فتوسنتز

  كنندگي دارند.سازگان نقش تجزيهكنندگان در بومب) بسياري از مصرف

  سازگان خشكي است.اي از بومپ) جنگل گلستان نمونه

  خشكي است. -سازگان آبياي از بومتاالب شادگان نمونهت)

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

        دهد؟ ي را   نشان   م   ي  ست ي   همز ة     نوع   از   رابط   ك ي دام   دو   مورد ك-  13

  يو مارماهزكنندهيتميگوي) مالف

  ب) شقايق دريايي و نوعي خرچنگ

  ) كنه و انسانپ

  اهيت) كفشدوزك و گ

 ) ب و ت4  ) ب و پ3  ) الف و ت2  ) الف و ب1

  …      برخالف   …       سازگان   بوم در -  14

 .ستندهكنندهمصرف نوعيقرمز، هايجلبك ـ هاقارچ )1

 .اندكنندهتجزيه ،هاقارچ ـ هاباكتري) 2

 .شوندوامل غير زنده نيز يافت ميع آبي،سازگانبوم ـخشكي) 3

 .اندكنندهتوليد ،جانوران ةهم ـ هابرخي قارچ) 4

  شده است؟انيبيبه درست ريزيهاچند مورد از عبارت -15

  .آورند يم ديسازگان را پدبه نام بومياگذارند سامانه يهم ميبر روكه يراتيثأو تطيمحكيزنده ريعوامل زنده و غ )الف

  .است يمصنوع يطيمحرايسازگان باشد زتواند بوم ي) نموميدان (آكوار ي) آبزب

  .باشدواريزراچهيسازگان تاالب شادگان و دركننده مشترك دو بوم ديتواند جاندار تول يميآغاز ي) نوعج

  .كنند نيمأرا تييغذارهيكننده موجود در همان زنج ديجانداران تولازينتوانند مواد مورد يكنندگان ممصرفييغذارهيزنجكيدر )د

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

  دقيقه10شناسيعلوم نهم ـ زيست

  باهم زيستن
  15فصل

  175تا163هايصفحه



5اختصاصي پاية دهم تجربي  بخش اجباري -1401شهريور25آزمون -پروژة تابستان    صفحة:
 

C

E

A F

D

B

1000
تول�د�نندگان

16- A   گيرد؟اردي قرار ميترتيب از راست به چپ چه مو به Cو B،در شكل مقابل به جاي

  خوارانـ گياه100kgخواران ـ) دومين گوشت1

  خوارانـ اولين گوشت10kgخواران ـ) دومين گوشت2

  خوارانـ اولين گوشت100kgكنندگان ـ) سومين مصرف3

  كنندگانـ دومين مصرف100kgكنندگان ـ) اولين مصرف4

  ؟گرددمي سازگانبوم سريع نابودي به منجر يككدام حذف خشكي سازگانبوم يك در-17

  درختان )4  مفيدهاي) باكتري3    سبزجلبك )2  يچتررچقا )1

  شده است؟انيبنادرست ،استبه وجود آمدهقارچ و جلبك نيبيستيزهم ةكه از رابطيديموجود جدرامونيكدام عبارت پ -18

  .آلوده بودن هوا باشد ليتواند به دل يموجود م ني) مرگ ا1

  .به كار بروندييو دارو ياستخراج مواد رنگيتوانند برا ي) م2

ًرا   مستقيماخود ي) جلبك مواد معدن3   .سازد يفراهم م يقارچ ماده آليو برارديگ ياز سنگ و خاك م        

  بدهند. ليانوران مثل گوزن را تشكج يبرخي) ممكن است غذا4

 است. …و رابطة بين قارچ و جلبك…است كه…هاي كوچك و كوسه از نوعرابطة بين ماهي -  19

  سفرگيكند ـ هم  برد نه ضرر ميبرد و جاندار ديگر نه سود ميسفرگي ـ يك جاندار سود ميهم )1

 برند ـ انگليهمياري ـ هر دو جاندار سود مي) 2

  كند ـ همياريبرد نه ضرر ميبرد و جاندار ديگر نه سود ميگي ـ يك جاندار سود ميسفرهم) 3

  برند ـ همياريهر دو جاندار سود ميهمياري ـ) 4

  آورده شده است؟ياريو هميرقابت ،يعبارات مربوط به روابط همسفرگاز راست به چپبيترت بهنهيدر كدام گز -  20

  .كند يضرر مگرينور دبرد اما جا يجانور سود مكي) الف

  .داشته باشند يمشتركازيكه دو جانور ن ديآ يبه وجود م ي) هنگامب

  .كند ينميضرر ايسودگريبرد اما جانور د يجانور سود مكي )ج

  .برند يرابطه هر دو جانور سود م ني) در اد

  جـبـ د )4  بـالفـ ج )3  دـبـ ج )2  دـبـ) الف1



6اختصاصي پاية دهم تجربي  بخش اجباري -1401شهريور25آزمون -پروژة تابستان    صفحة:
 

  
  باشند؟چه تعداد از موارد زير صحيح مي -  21

  باشد.هاي فلكي در زمان مشخص و موقعيت خاص قابل رؤيت ميالف) هر يك از صورت
  كنند.ها برخورد ميها بر سطح خشكيسنگب) بيشتر شهاب

  آورند.ها را به وجود ميسوزند، شهابن ميها، كه در هنگام ورود به جو زميج) قطعاتي از سنگ و غبار رها شده از مدار سيارك
  شود كه از خود نور دارد.د) امروزه دانشمندان معتقدند كه سياره به جرمي گفته مي

1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  
           در   رابطه   با   تعداد   اجزاي   منظومة   شمسي   كدام   مقايسه   صحيح   است؟ -  22

> )2  قمرهاي طبيعي>هاسياره>هاسيارك )1   هاسياره>هاسياركقمرهاي طبيعي
>>هاسيارك )3 > )4  هاسيارهقمرهاي طبيعي   هاسيارك>هاسيارهقمرهاي طبيعي

  هاي زير صحيح است؟يك از گزينهكدام-  23
  ترين بخش از كهكشان راه شيري است.) منظومة شمسي بزرگ1
  هاي منظومة شمسي است.خورشيد يكي از ستاره )2
  ترين ستاره به زمين خورشيد است.) نزديك3
  شود.ي گفته ميكند يك سال نوردقيقه طي مي 8اي كه نور در مدتبه فاصله )4

   هاي   زير   صحيح   است؟ يك   از   گزينه      دهد.كدام             دهندة   خورشيد   را   نشان   مي شكل   مقابل   درصد   عناصر   تشكيل -  24
1( : Aهيدروژن  
2( : Bهيدروژن  
3( : Cهيدروژن  
4( : Bهليوم  

        باشند؟                     ترتيب   مربوط   به   كدام   شهرها   مي                                                      ترين   زاوية   انحراف   قبله   از   جنوب   به   سمت   غرب   (از   ميان   شهرهاي   جدول   زير)   به ترين   و   بيش م ك-  25
  ياسوج  بندرعباس  اصفهان  اروميه  اراك

  اصفهان -اروميه )2    بندرعباس -اراك )1
  ياسوج -اراك )4    بندرعباس -اروميه )3

      است؟     رست ناد هاي   زير يك   از   گزينه كدام-  26
  شوند.طور ثابت در آسمان ديده ميهاي فلكي هميشه و بهصورت )1
  شود.امروزه در شهرهاي بزرگ پديدة آلودگي نوري ديده مي )2
  باشد.وجود ابرها در آسمان نيز از موانع رصد مي )3
  پذير است.يابي با استفاده از ستارگان منحصر به شب نيست و در روز هم امكانجهت )4

                        هاي   زير   برحسب   درجة   سلسيوس،   منفي   است؟        يك   از   سياره ميانگين   دماي   كدام -  27
  زهره )2    عطارد )1
  زمين )4    بهرام )3

      است.   … شود   و   طول   آن   از   ساية   آن   جسم   در   بعد   از   ظهر تشكيل   مي   … هنگام   ظهر   ساية   يك   جسم   در   كشور   ايران   رو   به -  28
  تركوتاه -شمال )2    بلندتر -شمال )1
  تركوتاه -جنوب )4    بلندتر -جنوب )3

             هاي   سنگي   هستند؟ در   كدام   گزينه   سيارات   ذكر   شده   همگي   جزو   گروه   سياره -  29
  بهرام -اورانوس -ارض )2    زحل -ناهيد -تير )1
  مشتري -نپتون -زحل )4    مريخ -ناهيد -عطارد )3

   ؟    نيست هاي   زير   صحيح يك   از   گزينه كدام-  30
  نمودند.ويه ارتفاع ستارگان و ساير مطالعات نجومي استفاده ميدر حدود هزار سال قبل، از اسطرالب براي تعيين زا )1
  اند.گذاري نمودهاز قرن هفدهم ميالدي تاكنون را دوران كهكشاني نام )2
  شود.به فاصلة زمين تا خورشيد يك واحد نجومي اطالق مي )3
  دهندة خورشيد، هليم است.درصد از عناصر تشكيل25 )4

  دقيقه10علوم نهم ـ فيزيك و زمين

  اهي به فضانگ
  10فصل

 120تا107هايصفحه



7اختصاصي پاية دهم تجربي  بخش اجباري -1401شهريور25آزمون -پروژة تابستان    صفحة:
 

   
 

   ؟    نيست هاي   نفتي   صحيح كدام   گزينه   در   مورد   برج   تقطير   و   برش -  31

  ها نزديك به هم است.جوش آنةهر برش نفتي شامل چند هيدروكربن است كه نقط )1

  يابد.هاي هر برش نفتي، كاهش ميهاي كربن موجود در مولكولرويم تعداد اتمدر برج تقطير هر چه باالتر مي )2

  هاي موجود در سوخت قطار است.تر از مولكولموجود در سوخت هواپيما، بزرگتر و سنگينهايمولكول )3

  ها بيشتر است. جوشش از ساير برشةسازي كاربرد دارد و نقطشود، در راهبرشي كه از پايين برج تقطير خارج مي )4

 است؟نادرستارة آندهد. كدام گزينه دربشكل زير، واكنش شيميايي بسپارشي شدن اتيلن را نشان مي -  32

  

  دهنده، دماي جوش باالتري دارد. در مقايسه با واكنش) فراورده2  باشد. ها مي، مادة اوليه سازندة پالستيك) فراورده1

  پذير است. ) اين واكنش در ظرف در بسته با گرما دادن امكان4  باشد. ها ميدهندهتر از واكنش) مجموع جرم فراورده، بيش3

 هاي نفتي درست است؟توضيح زير در مورد برشكدام-  33

  باشد كه نقطه جوش يكسان دارند. ) هر برش نفتي مخلوطي از چند هيدروكربن مي1

  از هم جدا كرد.طور كامل به توان به كمك تقطيرهاي يك برش نفتي را نميهيدروكربن) 2

  شوند. ام تشكيل ميتر برج تقطير نفت خهاي پايين  تر در اليههاي نفتي سبكبرش) 3

  هاي يك برش نفتي تعداد هيدروژن و كربن برابر دارند. هيدروكربن) 4

 ؟استنادرستهاي زيريك از عبارتكدام-  34

  .استسوخت خودروتر ازكمگاز كسپولازهاي كربن موجود در هر مولكولتعداد اتم )1

 گيرد.هاي باالتري از برج تقطير قرار ميمتتري دارد، در قسجوش پايينة) در برج تقطير، مايعي كه نقط2

  كنند.طور كامل از هم جدا مينفت خام را بهةهاي نفت، اجزاء سازند) در پااليشگاه3

  مستقيم دارد.ةرابط(استاندارد)هاي حاصل از نفت خام با طول برج تقطير) تعداد برش4

35  - C H17 شود و اگر اين دو هيدروكربن را توسط دستگاه تقطير ساده از هم جداجاري مي…است و… جوش ة                نسبت   به   اوكتان   داراي   نقط36

  شود.صورت خالص جدا ميزودتر به…كنيم،

  تر ـ اوكتانباالتر ـ سخت )2    تر ـ اوكتانتر ـ سختپايين )1

Cتر ــ آسانترپايين )3 H17 Cتر ـباالتر ـ آسان )4  36 H17 36  

  دقيقه10  علوم نهم ـ شيمي

به دنبال محيطي بهتر براي زندگي
از ابتداي جداسازي اجزاي3فصل
دهندة نفت خام تا پايان فصلتشكيل

 38تا31هايصفحه



8اختصاصي پاية دهم تجربي  بخش اجباري -1401شهريور25آزمون -پروژة تابستان    صفحة:
 

  يابد؟ كدام   عبارت   در   يك   برج   تقطير   از   باال   به   پايين   كاهش   مي -  36

  هاجوش هيدروكربنة) نقط2  هاهاي كربن در هيدروكربن) تعداد اتم1

  ها) تمايل به جاري شدن هيدروكربن4    ها) چگالي هيدروكربن3

 اتن است؟اتن با پليهايتفاوتچه تعداد از موارد زير جزء -  37

  ـ تعداد پيوندهاي كوواالنسي اطراف هر كربن

  ـ نوع عناصر تشكيل دهنده

  ـ تعداد هيدروژن متصل به هر اتم كربن

  جوش ةـ نقط

 ـ وجود پيوند دوگانه

  3 )4  2 )3  1 )2  صفر )1

چنـدكيلووات ساعت برق مصـ20شود. در صورتي كه روزانهدر يك كارگاه تنها از انرژي خورشيدي استفاده مي -  38                    ًرف   شـود،   هـر   مـاه   تقريبـا

وارد2COكيلـوگرم  05/0روز45ازاي هر كيلووات ساعت برق مصرفي درشود؟ (بهبه دليل مصرف برق وارد هواكره مي2COكيلوگرم

 روز در نظر گرفته شده است.)30شود، هر ماههوا مي

1 (67/0  2 (75/0  3 (8/0  4 (33/0  

 درستي بيان شده است؟هاي زير بهيك از گزينهكدام-  39

  شود. فرنگي و موز آزاد ميهاي رسيده مانند گوجهرنگي است كه از ميوه) اتن گاز بي1

  اند. ها از سه عنصر كربن و هيدروژن و اكسيژن ساخته شده) هيدروكربن2

  شود. ل مياتن طي واكنش بسپارشي شدن به اتن تبدي) پلي3

  مستقيم دارد. غيرها نسبتهاي آنها با تعداد كربن) نقطة جوش هيدروكربن4

 اند؟بيان شدهنادرستچند مورد از عبارات زير -  40

  ها شده است. جايي فصلاكسيد هوا سبب ايجاد مشكالتي مثل گرم شدن زمين، آلودگي هوا و جابهالف) افزايش كربن دي

  باشند. اكسيد و آب ميهاي فسيلي، كربن ديوختن سوختسازهاي حاصلب) فرآورده

  نكردن پالستيك است. هاي پالستيكي در طبيعت، مصرفحل براي رهايي از مشكالت ناشي از انباشته شدن زبالهج) بهترين راه

  . شوند، ارزان قيمت هستند و عمر طوالني و استحكام بااليي دارندهايي كه از نفت تهيه ميد) پالستيك

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



    9: ةصفح  تجربيدهمياختصاص  بخش انتخابي -1401شهريور25آزمون- پروژة تابستان

  
]بازة - 41 , )2   ؟نيستهاي زيريك از مجموعهزيرمجموعة كدام3

1(( , ) [ , ]− −2 4 3 4 2([ , ) ( , ]− −3 5 3 5  

3(( , ) [ , )−3 5 1 4    4([ , ] ( , )5 4 2 3  
Aطوري كهدو مجموعة غيرتهي باشند بهBوAاگر - 42 B⊆است؟درست، آنگاه كدام گزينه  

1 (A B′− = ∅  2 (A B A′ =  
3 (B A A′− =     4(B A′ = ∅  

B)هايي از يك مجموعة مرجع باشند، مجموعةزيرمجموعهCوA،Bاگر - 43 C) ((B A) B)′ ′ −  برابر كدام مجموعه است؟  
1 (B2 (B′  3 (A  4 (A′  

naاگر - 44 (k )n kn a= − + aجملة عمومي يك دنباله با الگوي خطي باشد، حاصل23+ a−10   همواره كدام است؟7
1 (k + 92 (a5  3 (a3  4 (k + 6  

طوري كه شش عدد حاصل يك دنبالة هندسي با جمالت كاهشي تشكيل دهند. جملة چهارم اينايم، بهچهار عدد درج كرده5/121و512بين - 45
  دنباله چقدر است؟

1 (2122 (218  3 (214  4 (216  

cosحاصل عبارت -46 cot
tan tan

×
+ ×0 0

60 45
1 30 60

 
  ، كدام است؟

1 (tan tan
tan

−
− 2
60 30

1 30

 

 2 (cos cot
sin

×60 30
2 30

 

  

3 (sin
cos

− 2

2
1 2 30

45



    4 (sin sin
tan

×60 30
60

 

  

47 - ABCكدام است؟با توجه به شكل زير، مساحت مثلث  

1(
+

2
3 1

 

2 (
+

1
3 1

  

3 (+3 1  

4 (+3 1
2  

sinاگر - 48 cos , tan cotα > α α + α < 0α   واقع شده است؟، در كدام ربع دايرة مثلثاتي، آنگاه انتهاي كمان زاوية
  چهارم) 4  سوم) 3  دوم) 2اول) 1

49 - a abهستند. اگرcعددچهارمهايريشهbواعداد متمايز = c، آنگاه ريشة سوم عدد3−   كدام است؟1−
1 (2-2 (3  3 (2  4 (3-  

bاگر - 50 > bو0
b

= 43
2

2 222 9b   است؟كدامباشد، مقدار

1 (32 (6  3 (9  4 (12  

دقيقه25  ) 1رياضي (
/ مجموعه، الگو و دنباله

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

-1 14530
0

0

A

x

y

B C



    10: ةصفح  تجربيدهمياختصاص  بخش انتخابي -1401شهريور25آزمون- پروژة تابستان

  
   ؟نيستزير نامتناهيكدام مجموعة - 51

1 (W Z    2 (R Q′−  
3 (Q N−    4 (N W−  

Bكهعضو باشد، به طوري10دارايBةعضو و مجموع 4ارايدAةاگر مجموع - 52 A′ A)گاه آن ،⊇′ B) (B A)− −چند عضو دارد؟  
  14 )2    ) صفر1
3( 6     4( 10  

نفر نه چاي و نه قهوه نوشيده باشند، چند نفر حداكثر 6نفر قهوه نوشيده باشند و17نفر چاي و14اند. اگرنفر شركت كرده25در يك مهماني - 53
  اند؟يك نوع نوشيدني نوشيده

1 (12    2 (7  
3 (13    4 (19  

  ي هفتم چند مربع كوچك خواهيم داشت؟با توجه به شكل زير، در مرحله - 54
1( 40    

2( 36    

3( 64  

4( 50  

yxباشد، در اين صورت حاصل10−هاحسابي و حاصل جمع آنسه جملة متوالي از يك دنبالةzوx،yاگر - 55 zy+كدام است؟ 

1 (−20
9    2 (9

200  

3 (−200
3    4 (200

9  

Pاگر نقطة -56 , y− 
 
 

1
2θ  كدام است؟tanθقرار داشته باشد،روي دايرة مثلثاتي در ربع سوم با زاوية

1 (1
2    2 (3  

3 (− 3    4 (2
3  

tanاگر - 57 α =
3
sinو4 cosα + α < sin)باشد، در اين صورت0 cos )α + α  كدام است؟ 2

1 (25
49    2 (49

25  

3( 1     4( 7
5  

3عدد - 58 250a  يك از اعداد زير بين همين دو عدد صحيح قرار دارند؟گيرد. كدامقرار ميbوبين دو عدد صحيح متوالي

1 (53    2 (4 400  
3 (3 200    4 (38  

a=4اگر - 59 4/، آنگاه3 0   كدام است؟0243
1 (/ a0 1    2 (/ a0 3  
3 (a3    4 (a  

xاگر -60 x+ − − =2 5 xمقدار ،2 x+ + −2  كدام است؟5
1( /4 5    2( /3 5  
3( 2    4( 2 2  

 آشناسؤاالت –)1رياضي (

(1)
(2)

(3)

...



صفحة: 11دهم تجربي ةاختصاصي پاي  انتخابيبخش –1401شهريور25آزمون -تابستانپروژة    

  
  

  درستي   بيان   شده   است؟   كدام   عبارت   دربارة   تنظيم   فرايند   تنفس   در   يك   فرد   بالغ   به -  61

  شود.اي مي) پيام صادر شده از پل مغزي سبب آغاز انقباض ماهيچة ديافراگم و ماهيچة بين دنده1

  شود. النخاع تنظيم ميمركز تنفس در بصل) مدت زمان انقباض ماهيچة ديافراگم و فرايند دم تنها توسط2

  شود. ها انجام ميالنخاع و با به استراحت درآمدن ماهيچهها از مركز بصل) فرايند بازدم معمولي بدون نياز به ارسال پيام عصبي به شش3

 گيرد. اي داخلي صورتهيچة بين دندهتواند با ارسال پيام عصبي استراحت از پل مغزي به ماهيچة ديافراگم و ما) پايان فرايند دم مي4

     ……                             در   دستگاه   تنفس   يك   پسر   جوان   الزم   است   تا    …… جايي به   منظور   جابه -  62

 اي، انقباضات خود را افزايش دهند. هاي دخيل در فرايندهاي تهويه) حجم هواي جاري ـ همواره برخي ماهيچه1

  مرده از مجاري فاقد غضروف بخش هادي عبور نمايند.) ظرفيت حياتي ـ پس از اتمام خروج هواي ذخيرة دمي، هواي2

  ها وارد شود.ليتر به ششميلي500هاي ماهيچة گردن، حجم هوايي معادلزمان با انقباض ياخته) حجم هواي دمي ـ هم3

  د. نشونقبضماي داخليهاي بين دنده) حجم هواي ذخيره بازدمي ـ در پي ارسال پيام عصبي از يكي از مراكز تنفس، ماهيچه4

  كند؟ ،   تكميل   مي       نادرستي                  كدام   عبارت   جملة   زير   را   به -  63

 »……تواندمي……بخشي از دستگاه تنفس انسان سالم كه«

  ) بعد از بخش حنجره و قبل از اندام شش قرار دارد ـ فاقد غضروف شبيه نعل اسب باشد. 1

  ها مقابله نكند. رخي از باكتريكند ـ با ب) مقدار هواي ورودي يا خروجي مجاري هوا را تنظيم مي2

  اي با توانايي حركت در ساختار ديوارة خود باشد. دهد ـ داراي ياخته) با ترشحات خود، كشش سطحي آب را كاهش مي3

  هاي زنده ديواره آن رخ دهد. دهد ـ ورود اكسيژن به تمام ياختهها ميگونه به شش) ساختار اسفنج4

 بخش   لولة   گوارش   به   لحاظ   عملكردي   معـادل    ……     باشد،       هاي   بزاقي   به   موازات   مري   خود   مي مهره   كه   داراي   غده خوار   و   بي           در   جانوري   گياه -  64

   …… است   كه    …… بخشي   از   لولة   گوارش

 كند.هاي گوارشي، گوارش شيميايي را شروع ميترين بخش معده محسوب شده و با ترشح آنزيم) چهارمين ـ نشخواركنندگان ـ پايين1

  شود. گوارش جانور نيز محسوب مي ةوللترين بخشخوار ـ بين دو بخش باريك لولة گوارش واقع شده و حجيمپرندة دانه) سومين ـ2

  كند. اي چسبنده را تنها توسط مجاري غدد بزرگ بزاقي ترشح مي) اولين ـ انسان ـ گليكوپروتئيني با توانايي ايجاد ماده3

  اي ارادي در ساختار خود است. ترين بافت ماهيچههايي با قويي اسيدي، واجد بنداره) ششمين ـ انسان ـ ضمن داشتن محيط4

  كند؟      درستي،   تكميل   مي                  كدام   گزينه   جمله   زير   را   به -  65

 »……شود كهترين بخش لولة گوارش، وارد بخشي ميغذا بالفاصله پس از عبور از حجيم……در«

  كنند. ميهاي گوارشي ترشحهاي آن آنزيم) ملخ ـ ياخته1

  ترين قسمت لولة گوارش به سطح پشتي جانور است. خوار ـ نزديك) پرنده دانه2

  روند.هاي موجود در آن با پر شدن از بين ميخوردگي) انسان ـ چين3

  كند. جويده را دريافت مي) گاو ـ فقط يكبار غذاي نيمه4

  دقيقه10دهمشناسيزيست

+ گوارش و جذب مواد + دنياي زنده
  تبادالت گازي

  3و فصل 2، فصل1فصل
  46تا 1هايصفحه

  



صفحة: 12دهم تجربي ةاختصاصي پاي  انتخابيبخش –1401شهريور25آزمون -تابستانپروژة    

                     ....................      نيست                                    طور   معمول،   ....................   در   خون   انسان،   ممكن   به-  66

 ها شود. اي ياختهدر تنفس ياختهADPباعث كاهش مصرف مولكول -) كاهش اكسيژن1

 همراه باشد. ايتنفس ياختهبا مصرف اكسيژن و توليد آب در -اكسيددي) افزايش كربن2

 از در گويچه قرمز شود. انيدرباعث افزايش فعاليت آنزيم كربنيك -) كاهش اكسيژن3

  خون را از حالت عادي خارج كند.pH-اكسيددي) افزايش كربن4

  درستي   بيان   شده   است؟                  چند   مورد   از   موارد   زير،   به -  67

  الف) براي ورود كيموس معده به دوازدهه كاهش انقباض پيلور الزامي است. 

  شوند.هاي معده، آغاز مييابد و انقباضب) با ورود غذا، معده اندكي انبساط مي

  شوند. صورت غيرفعال ترشح ميهاي معده برخالف پروتئازهاي لوزالمعده بهج) پروتئاز

 شود. مواد غذايي در دهان، شروع و در رودة باريك، كامل ميد) گوارش شيميايي همة

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

                    در   دستگاه   گوارش   انسان،   صحيح   است؟ »           كنندة   بيكربنات هاي   ترشح    ياخته هر   يك   از «                        چند   مورد   از   عبارات   زير،   دربارة -  68

 هاي گوارشي قرار دارد.كننده آنزيمن غدد ترشحودرالف) 
 شود. به محيط داخلي يافت مياز درون لولة گوارشب) در محل ورود مواد مغذي

  شيميايي نقش دارند. هايهايي است كه در افزايش سرعت واكنشج) واجد توانايي ساخت مولكول

 ) صفر4   3) 3   2) 2   1) 1
  است؟        نادرست                                  كدام   گزينه،   در   مورد   غدد   بزاقي   بزرگ   انسان، -  69

ًهاي   موجود   در   بزاق،   قطعا) همة پروتئين1  در گوارش مواد غذايي درون دهان نقش دارند.                  
 دارند.اي لغزنده نقشها به تودههاي غذايي به هم و تبديل آن) همگي در چسباندن ذره2
 توانند ترشحات خود را به كف حفرة دهان يا قسمت بااليي حفرة دهان وارد كنند. ) مي3
  كند. ) مجراي بزرگترين غدة بزاقي از مجاورت نوعي ماهيچه، عبور مي4

     است؟ نادرست                                با   توجه   به   ساختار   غشاي   ياختة   جانوري،   كدام   گزينه -  70

 شود. الية خارجي غشا مشاهده ميها درها به ساير مولكول) اتصال كربوهيدرات1

  ها به دو نوع ليپيد وجود ندارد.) امكان مشاهده اتصال كربوهيدرات2

  شوند.هاي كلسترول در هر دو الية غشاي ياخته مشاهده مي) مولكول3

  ) هر پروتئين غشايي در تماس با هر دو الية غشا است.4
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شود كه مسير حركت گلوله، غيرافقي و به سمت پايين است. در شليك يك گلوله در راستاي افق، مشاهده مي -  71

  نظر كرد تا به يك مدل آرماني نزديك شويم.صرف …و …توان ازبراي بررسي اين پديدة فيزيكي مي
  ن گلوله با تغييرات ارتفاع ـ مقاومت هوا) تغييرات وز2  ) وزن گلوله ـ مقاومت هوا1
  ) وزش باد ـ جرم گلوله4  ) چرخش گلوله ـ وزن گلوله3

  هاي زير همواره درست است؟يك از گزينهكدام -  72
        اي   است. ،   متر   يكاي   اصلي   يك   كميت   نردهSI   )   در   دستگاه 1
             آن   تفاوت   دارد.  SI                       )   يكاي   فرعي   يك   كميت   همواره   با   يكاي 2
3SI   گيري يك كميت در نظر گرفته شده است.به عنوان يكاي اصلي اندازه) شمع در دستگاه
4SI   اند.، گرم را به عنوان يكاي اصلي جرم در نظر گرفته) در دستگاه

  از   نمادگذاري   علمي   به   درستي   بيان   شده   است؟                       در   كدام   گزينه،   تبديل   واحد   با   استفاده -  73
1( / m / pm× μ = ×5 1037 8 10 3 78 10  2 (mm dm× = ×4 2 3 25 10 5 10  
3 (5 9702 10 7 02 10− nm / mm−× = ×   4 (/ m / cm− −× μ = ×4 2 12 20 423 10 4 23 10  

74  - cm / سالگي   به    20 است   و   در  50 قد   شخصي   هنگام   تولد cm172                رسد.   آهنگ   متوسط   افزايش   قد مي  64
          روز   فرض   كنيد.)     365                                           او   در   اين   مدت   چند   ميكرومتر   بر   ساعت   بوده   است؟   (يك   سال   را

1( 28  2 (21  3(14    4 (7  
Bبرابر   جرم   مكعب   توپر                A، 16جرم   مكعب   توپر -  75                  است.   اگر   طول   ضلع   مكعب    A، 60تـر   از بيش      درصد 

B B  A     باشد،   چگالي   مكعب   طول   ضلع   مكعب   است؟   چند   برابر   چگالي   مكعب
1( /0 4096  2 (/2 56  3( /4 096    4 (/0 256  

  است؟        نادرست كدام   گزينة   زير   دربارة   شيشه -  76
  مانند.كنند، در كنار يكديگر مياي كه به يكديگر وارد ميالكتريكيذرات شيشه به سبب نيروهاي )1
  ) شيشه از سردسازي سريع حالت مايع آن به وجود آمده است. 2
  دهند.ها حركت انتقالي انجام ميگيرند كه در اين مكانهايي قرار ميذرات سازندة شيشه در مكان )3
تر يا از هـم دورتـر كنـيم، به هم نزديكاندكينسبت به وضعيت تعادل،در ابعاد مولكوليهاي شيشه را) اگر مولكول4

  گرداند. ها را به وضع تعادل باز ميها ايجاد شده و آننيرويي بين آن
  است؟        نادرست هاي   زير چه   تعداد   از   عبارت -  77

  ها بستگي دارد.هاي سازندة ماده و اندازة نيروي بين آنالف) حالت ماده به چگونگي حركت ذره
  شود. ها جامدهاي بلورين گفته ميگيرند و به آنهاي منظمي كنار يكديگر قرار ميها در طرحب) در الماس، يخ و شيشه، اتم

  اي ذرات نمك و جوهر است. پ) دليل پخش ذرات نمك و جوهر در آب، حركت نامنظم و كاتوره
اي از نيـروي درخشـند، نشـانهي مـيهاي شبنم كه روي شاخ و برگ درختان در نـور خورشـيد صـبحگاه ت) قطره

  هاي آب است.چسبي بين مولكولهم
1( 1  2 (2  3( 3  4 (4  

  ؟    نيست اي   از   كشش   سطحي   آب             يك   از   موارد   زير،   جلوه كدام -  78
  ) كروي ماندن قطرات آب در حين سقوط آزاد2  تشكيل حباب آب و صابون )1
  ب) خيس شدن شيشة تميز توسط آ4  نشستن يك حشره روي سطح آب )3

 آب   درون سطح            كه   اختالف   ارتفاع     بريم.   براي   آن              اي   تميز   را   در   ظرف   پر   از   آبي   فرو   مي         يك   لولة   مويين   شيشه -  79
                                      لولة   مويين   و   سطح   آزاد   آب   درون   ظرف   افزايش   يابد،   بايد   .   .   .

  بايد از يك لوله با طول بزرگتر و سطح مقطع بزرگتر استفاده كنيم.  )1
  تر است.م كه فشار هوا كم) آزمايش را در محلي انجام دهي2
  قطر لولة مويين را كاهش دهيم.  )3
  تر در آب فرو ببريم. ) لوله را بيش4

80  - U   تر است؟كم1hمتر ازچند سانتي2hاند. شكل در حال تعادلدر شكل مقابل، دو مايع در لولة
1 (4  
2 (2  
3 (5  
4 (1  

  دقيقه15  دهمفيزيك

  گيريفيزيك و اندازه
 هاي فيزيكي مواد+ ويژگي

تا پايان فشار 2و فصل 1فصل
  هادر شاره

  40تا 1هايصفحه

  محل انجام محاسبات
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  ؟         بيان   شده   است         نادرستيكدام   گزينه   به -  81

  ترين عنصر سيارة زمين است. اي، فراوانجدول دوره 8) اولين عنصر گروه1
ها ودر اتمسفر آنهاي شيميايي موجودتواند حاوي اطالعاتي مانند نوع عنصرهاي سازنده، تركيب) شناسنامة شيميايي و فيزيكي سيارة مشتري، مي2

  تركيب درصد اين مواد باشد. 
  عنصرهاي هيدروژن و هليم توليد شدند.  ،) در اثر مهبانگ و تشكيل سحابي3
  اي است. هاي هسته) انرژي گرمايي و نور خيره كنندة خورشيد به دليل تبديل هيدروژن به هليم در واكنش4

82  - X   ؟        اي   باشند،   آنگاه   چه   تعداد   از   مطالب   زير   درست   هستند      جدول   دوره    16 و    13 هاي           ترين   عناصر   گروه       ترتيب   سبك   به  Y و   اگر   دو   عنصر

  است.  3الف) اختالف تعداد ذرات باردار اين دو عنصر برابر
Y   زمين را دارد.د فراواني در سيارةصرتبة دوم بيشترين درب) عنصر

Y ًتقريبابه عدد جرمي تنها راديوايزوتوپ طبيعي هيدروژنپ) نسبت شماره دورة عنصر 0/برابر        است.66
Xترين گاز نجيب سيعدد اتمي فراوانت) اختالف   . است 5برابرارة مشتري با عدد اتمي

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

  ؟   است        نادرست كدام   گزينه -  83

235) عدد اتمي عنصر اورانيم، برابر با شمار عناصر طبيعي جدول تناوبي است و شمار نوترون1 U   برابر عدد اتمي عنصر سديم است. 13آن،ها در ايزوتوپ
دار وجودشود، احتمال جذب هر دو نوع گلوكزهاي معمولي و نشانظور شناسايي تودة سرطاني انجام ميدار به بيمار كه به من) در تزريق گلوكز نشان2

  دارد. 

3 (Tc99
1/ها در آن كوچكتر ازها به پروتونو دورة چهارم جدول تناوبي است، اما نسبت شمار نوترون 7اي پرتوزا از گروهگونه43   است. 5

  داري كرد.توان مقادير زيادي از اين عنصر را تهيه و به مدت طوالني نگهعمر پايين تكنسيم، نمي) به دليل نيم4

X          بندي   عنصرها   به از   دورة   سوم   جدول   طبقه  Y و  X هاي اي   اتمـ    نقطه         آرايش   الكترون -  84 صورت

   و Y


  است،   چند   مـورد   از   مطالـب   زيـر 

           ها   درست   هستند؟دربارة   آن

                    اي   عنصرها   قرار   دارند. ه      جدول   دور  12 و  16 هاي ترتيب   در   گروه   به  Y و  X    الف)
      است.  Y      عنصر دو   برابر   بار   يون   پايدار   ،X      عنصر  ب)   قدر   مطلق   بار   يون   پايدار

تعداد   الكترون پ Xهاي   آخرين   زيرالية   الكتروني   اتم           ) Yدو   برابر   اتم                              است.         

  صفر) 4  3) 3  2) 2   1) 1

  كند؟شده   را   به   درستي   تكميل   مي                  چند   مورد   از   موارد   زير،   جملة   داده -  85

   » …     مولكول   … به   منظور   تشكيل   پيوند   كوواالنسي   در   يك   مولكول   آب «
      كند.آمونياك،   دو   جفت   الكترون   از   اتم   مركزي   شركت   مي  الف)   همانند   ـ

                                          هاي   ظرفيت   اتم   مركزي   در   تشكيل   پيوند   مشاركت   دارند.        درصد   از   الكترون33                ب)   برخالف   ـ   آمونياك،
      كند.                پ)   همانند   ـ   اكسيژن،   چهار   الكترون   در   تشكيل   پيوندهاي   كوواالنسي   شركت   مي

برخالف       شوند.      تايي   نمي ها   هشت             اكسيژن،   تمام   اتمـ             ت)

  3) 4  2) 3   1) 2  ) صفر1

  دقيقه10  دهمشيمي
  

كيهان زادگاه الفباي هستي
  1فصل

 44تا 1هايصفحه
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  كند؟     زير   را   به   درستي   كامل   مي                    چه   تعداد   از   موارد   زير،   عبارت -  86

   »    شود. مي   …      پرتواي جر   به   آزاد   شدن من   … به   اليه   … در   اتم   هيدروژن   انتقال   الكترون   از   اليه «

n    الف) = 3، n =              گستره   مرئي   با   خط   قرمز در ،2

n  ب) = 5، n =    تر   از   گستره   مرئي   مانند   پرتوهاي   فرابنفش      ،   پرانرژي4

n  پ) = 3، n =                                 تر   از   گستره   مرئي   مانند   پرتوهاي   فروسرخ انرژي ،   كم1

n  ت) = 6، n =     nm410           گستره   مرئي   با   طول   موج در ،2

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

         هاي   آبي،   قرمز   و   زرد   درست   است؟ هاي   زير   در   مورد   پرتوهايي   به   رنگ كدام   يك   از   مقايسه -  87

     آبي< زرد  <                الف)   مقايسه   انرژي:   قرمز

      قرمز<   زرد< بي               ب)   مقايسه   طول   موج:   آ

قرمز <پ)   مقايسه   دما:      آبي<   زرد                  

 »پ) «4  »پ«و» ب) «3  »پ«و» ب«،»الف) «2  » ب«و» الف) «1

H) ؟ ها   كمتر   است ها   در   كدام   گزينه   از   ساير   گزينه          تعداد   مولكول -  88 ,C ,N ,O :g.mol )−= = = = 11 12 14 16  

  CO2گرم 2) 4  گرم آب O2  3 (8/1گرم N2  2 (2گرم 1) 1

                                                      هاي   زير   در   مورد   عنصري   كه   در   تصويربرداري   غدة   تيروئيد   كاربرد   دارد،   صحيح   است؟ چه   تعداد   از   عبارت -  89

  اي است. ) نخستين عنصر كشف شده در واكنشگاه هستهالف

  ها در دسترس هستند و قابليت نگهداري دارند.ب) مقدار زيادي از آن

99 Tc   است.42پ) نماد شيميايي اين عنصر

  شود.ت) به دليل شباهت در اندازه با عنصر يد و جذب توسط غدة تيروئيد از آن استفاده مي

  شود. هاي پزشكي استفادة فراوان ميز اين عنصر در تصويربرداريث) ا

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

90  - X n            چند   الكترون   با24در   اتم l+ =           وجود   دارد؟  4

1 (6  2 (7  3 (8  4 (9  
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