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مراجعه کنید. @zistkanoon2براي دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال 



  

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آشنا  يها الؤو س دیا نکرده نیکه قبالً تمر دیجد یطراح يها الؤس د،یشو یسطح م نییتع قیدق ال،ؤسطح با دو دسته س نییدر آزمون تع

 است. یدار کتاب آب شناسنامه يها که تست

 شود. یجداگانه به شما داده م ۀو آشنا تراز و رتب یاحال طرؤهر دسته س يبرا

 .دیکن یابی، ارزرا تسلط خود در هر درس زانیم دیتوان یو آشنا بهتر م دیجد یطراح يها الؤتراز س سهیمقا با
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (دقیقه) گویی زمان پاسخ ها شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس ها لنوع سؤا

هاي  سؤال

 طراحی

 20 1-10 10 طراحی  – 2اضی ری

 1110-1020 طراحی  – 2شناسی  زیست

 2115-1030 طراحی  – 2فیزیک 

 3115-1040 طراحی - 2شیمی 

هاي  سؤال

 آشنا

 (گواه)

 4120-1050 آشنا   – 2ریاضی 

 5110-1060 آشنا  – 2شناسی  زیست

 6115-1070 آشنا   – 2فیزیک 

 7115-1080 آشنا - 2شیمی 

 دقیقه 120 ـــــ 80 جمع کل 
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و دهم به شما داده  ازدهمی يمجزا ۀدر کارنامه هم دو کارنام .گردد یو دهم ارائه م ازدهمیلب دو دفترچه جداگانه تابستان در قا يها آزمون یآموزان گرام دانش

 جینتـا  د،ینبود یراض هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق به  را، هیمطالعه و عملکرد خود در دو پا قیطر نیبه ا شود. یم

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیکارنامه و عملکرد پا ،آن
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2هاي معادلۀ حاصل ضرب جواب -2 21 14 5x x− + − کدام است؟ =
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رسـم    ACو  AB، دو خط موازي با MNخط  وسط پاره Oقرار دارند. از نقطۀ  ACو  ABترتیب وسط اضالع  به Nو  M، نقاط ABCدر مثلث  -3

E DEو  Dترتیب در نقاط  را به BCکنیم تا ضلع  می قطع کنند. حاصل 
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1 (1  2 (3
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  3 (2
3

  4 (1
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fبراي دو تابع  -4 (x) m x n= − g(x)و  + x= +2 f، اگر 2 .gD [ , ]= −1 f)و  7 g)( )− =3 6 mل باشد، حاص 2 n+  کدام است؟ 
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A 2اي به شعاع  مطابق شکل زیر، متحرکی روي دایره -6 B واحد از نقطۀ رود. طول  می به نقطۀ
مسیر متحرك کدام است؟ 
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sinحاصل عبارت  -7 cos
sin( ) cos

° − °
− ° + °
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 صورت ضابطۀ تابع بهنمودار  -8
x a( )f (x) logb
+ −= − +

32 aدر شکل زیر رسم شده است. حاصل 42 b+ کدام است؟
1 (3      
2 (5 
3 (7 
4 (9 
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و دهم به شما داده  ازدهمی يمجزا ۀدر کارنامه هم دو کارنام .گردد یو دهم ارائه م ازدهمیلب دو دفترچه جداگانه تابستان در قا يها آزمون یآموزان گرام دانش

 جینتـا  د،ینبود یراض هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق به  را، هیمطالعه و عملکرد خود در دو پا قیطر نیبه ا شود. یم

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیکارنامه و عملکرد پا ،آن

 
 

................» هاي فعال بدن  ............ سیناپسطور معمول در .... به«کنندة مناسبی براي عبارت مقابل است؟  کدام گزینه، تکمیل -11
 ناقل عصبی امکان عبور از درون نوعی کانال پروتئینی موجود در غشا را دارد. –از  گروهی) 1
 شوند.  سیناپسی وارد می به درون یاختۀ پس سدیمهاي  در پی اتصال ناقل عصبی به گیرندة خود، یون –) همۀ 2
 شود.  سیناپسی در محل آن سیناپس می آکسونی، سبب تغییر پتانسیل غشاي نورون پس پایانۀ –از  گروهی) 3
شود. میدار  مولکول ناقل عصبی باعث باز شدن نوعی کانال دریچه حضور بیش از دو –) همۀ 4

 ..................  اي او، هاي استوانه هاي مخروطی موجود در شبکیۀ فردي سالم و بالغ، .................. گیرنده در گیرنده -12
 .استدر طول خود رابط بین هسته و محل قرارگیري مادة حساس به نور، داراي ضخامتی نسبتاً یکنواخت  –) برخالف 1
 هاي حاوي ناقل عصبی، کمتر است. رانی ریزکیسه فاصلۀ بین هسته و محل برون –) در مقایسه با 2
 شود. ساخته می  Aکمک ویتامین  مادة حساس به نور در نور زیاد و به –) برخالف 3
 هاي بینایی داراي اندازة مشابهی هستند. هاي حاوي رنگیزه دیسک –) در مقایسه با 4

در رابطه با دستگاه حرکتی در بدن انسان سالم و بالغ، کدام گزینه صحیح است؟  -13
 دهد.  ا، مفصل تشکیل میهاي مچ پ نی، با استخوان ران و استخوان نی همانند استخوان درشت ) استخوان نازك1
 دهند. مفصل داراي مایع مفصلی، تشکیل می ،هاي دنده در عقب هاي ترقوه، بازو و استخوان هاي کتف در هر طرف، با استخوان ) استخوان2
 اي، به استخوان ترقوه متصل است. ) زردپی مربوط به ماهیچۀ دلتایی برخالف زردپی مربوط به ماهیچۀ سینه3
شوند.  هاي ماهیچۀ دوسر بازو برخالف زردپی ماهیچۀ سه سر بازو، به تنۀ استخوان بازو متصل نمی ردپیزاز یک  هیچ) 4

 کند؟  کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می -14
»که  نداردریزي وجود  درونحاوي بخش در بدن انسان، غدة « ................. 
 ه نام مجرا در درون خود باشد.مانندي ب هاي خاص لوله داراي ساختار  )1
 ند.نرا به درون خون ترشح نک ها هاي این غدد، هورمون یاختهها،  ) پس از ساختن هورمون2
 هاي ایمنی، دستگاه ایمنی بدن را تقویت کند. یاخته) با اثر مستقیم بر 3
 هایی پراکنده به درون خون ترشح کند. هاي خود را از یاخته ) هورمون4

کند؟  را به درستی کامل می زیرجمله  ،ز مواردچند مورد ا -15
»، هاي انقباضی وجود دارد اي از جنس پروتئین زیر غشاي آن حلقهدر تخمدان که  ۀ موجود درهر یاخت« .................  

  .کند تقسیم می ي حاصلها مساوي بین یاخته ها را به صورت نا در پی ایجاد کمربند انقباضی، راکیزه )الف
 شود.  در تخمدان تبدیل می پروژستروناي ترشح کننده  یاخته ةگذاري به تود ر صورت افزایش عامل اصلی تخمکد )ب
  .اند هاي پیکري احاطه شده کند که با یاخته هاي مضاعف تولید می تن دو یاخته با فام 1با تکمیل تقسیم کاستمان  )ج
   .دار لقاح کند تواند با نوعی یاخته تاژك شود و می زاد میشکمی آ ةچرخه جنسی از تخمدان به درون حفر ۀدر نیم )د
 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

 باشد؟ هاي زیر، براي تکمیل عبارت ذکر شده مناسب می کدام یک از گزینه -16
، صورت می در مراحل رشد جنین، ................. مرحله«  »گیرد. اي که در آن .................
 شوند هاي دست و پا ظاهر می جوانه –زمان با  خونی، همهاي  رگ شروع نمو) 1
 شود ضربان قلب جنین آغاز می –هاي مختلف بدن، قبل از  ) شکل مشخص گرفتن اندام2
 شود هاي بدن مشخص می شکل همۀ اندام –هاي جنسی جنین، بعد از  ) مشخص شدن اندام3
 کنند وع به تشکیل شدن میهاي اصلی شر همۀ اندام –) آغاز ضربان قلب جنین، قبل از 4

»... اي که در هر مرحله ،در تقسیم رشتمان نوعی یاخته جانوري«کند؟  را به طور صحیح تکمیل می مقابلعبارت  ،چند مورد -17 ..........  
  .ماند ها ثابت می ، تعداد فامینک باشد می قابل مشاهدهدوك  ۀبه دو رشت متصل سانترومر )الف

  .کند ها به تدریج تغییر می تن فشردگی فاممیزان ،  پوشاند هاي دنا را نمی ل مولکولطور کامه پوشش هسته ب) ب
  رسند. ی خود میبیشترین فشردگها به  تن فام،  کنند تن شروع به کوتاه شدن می هاي دوك متصل به فام رشته )ج
  هستند.تن مضاعف شده متصل  هاي دوك به سانترومر فام اند، رشته ها در سطح استوایی هسته ردیف شده تن فام )د
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

است؟  نادرستکدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر،  -18
 »توانند اینترفرون نوع دو ترشح کنند، ...................  هایی که می در انسان، ................... یاخته«
 شود. ها می هاي بیگانه، منجر به ورود نوعی آنزیم به داخل آن غشاي یاختهسازند که تنها با ایجاد منفذ در  تئینی را می پرو –) همۀ 1
 اند. هاي خودي را کسب کرده هاي لنفی بدن، توانایی شناسایی اختصاصی عوامل بیگانه از یاخته در یکی از اندام –از  گروهی) 2
 هاي مجاور خود هم اثر بگذارند. هتئین دفاعی بر ایمنی یاخت توانند با ترشح نوعی پرو   در شرایطی می –) همۀ 3
 پردازند. ها، به میزان زیادي ساخته شده و به فعالیت می گی ویروسی شش در پاسخ به نوعی آلود –از  گروهی) 4

کدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  -19
ا وجود فراوانی فسفات در خاك، اغلب براي گیاهان آورند ولی ب دست می هاي فسفات از خاك به گیاهان فسفر مورد نیاز خود را به شکل یون«

ها براي جذب فسفات  تري از ریشه توانند شبکۀ گسترده قابل دسترس است ولی برخی گیاهان با افزایشِ تولید هورمون ............... می غیر
 »بیشتر ایجاد کنند و این هورمون در ............... نقش اصلی را دارد.

 تازه ماندن برگ و گل هاي گیاه -  کینین ) سیتو2یش بذر غالت در پی تجزیۀ نشاستهرو –) اکسین 1
 هاي گیاهی به نور یکجانبه دار اندام رشد جهت –) اکسین 4 هاي جانبی هاي جوانه تقسیم یاخته –کینین  ) سیتو3

گویی: اجباري نحوة پاسخ کل کتاب  –بخش طراحی  –شناسی یازدهم  زیست
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و دهم به شما داده  ازدهمی يمجزا ۀدر کارنامه هم دو کارنام .گردد یو دهم ارائه م ازدهمیلب دو دفترچه جداگانه تابستان در قا يها آزمون یآموزان گرام دانش

 جینتـا  د،ینبود یراض هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق به  را، هیمطالعه و عملکرد خود در دو پا قیطر نیبه ا شود. یم

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیکارنامه و عملکرد پا ،آن

دهد که ................ تصویر مقابل گل نوعی گیاه را نشان می -20
 کنند. مواره در جهت گرانش زمین رشد میهاي آن ه ) ریشه1
 ) میوة آن برخالف میوة درخت سیب، حاصل رشد نهنج می باشد.2
 سازد. اش با انجام تقسیم لولۀ گرده را می ترِ درون دانۀ گرده رسیده ) یاختۀ بزرگ3
 تن دارد. تخمک همانند هر یاختۀ بافت خورش، دو مجموعه فام یاي، هر یاختۀ پوشش برچه ) در مادگی تک4

 

 
 
qدو کرة مشابه و کوچک با بارهاي الکتریکی  -21 >1 کنند. دو کره را بـه    وارد می Fاي به بزرگی  دیگر نیروي جاذبه اي ثابت بر یک در فاصلهq2و  0

−Cها  دهیم و بار هر یک از کره هم تماس می µ1ها را به همان فاصلۀ قبلی برگردانیم، نیروي دافعه شود. اگر کره می F اي به بزرگی 
8

بر هم وارد 

q می چند میکروکولن است؟2کنند. در این صورت 
1 (2- 2 (4- 3 (8- 4 (1- 

بین دو صفحۀ رسانا درست بیان شده است؟ایجاد شده میدان الکتریکی یکنواخت  ه بارابط هاي زیر در شکل زیر چه تعداد از عبارت مطابق -22
 یابد.  انرژي پتانسیل الکتریکی الکترون کاهش می cتا  bجایی الکترون از  ) در جابهآ

 b a بیش cتا  ب) کار نیروي میدان الکتریکی روي الکترون در مسیر  است.cتا  تر از 
b الکتریکی پ) اختالف پتانسیل  a بیش cو  بین دو نقطۀ  است.cو  تر از اختالف پتانسیل بین دو نقطۀ

a c ت) اگر الکترونی را از نقطۀ   یابد. پرتاب کنیم، انرژي جنبشی آن کاهش میبه سمت نقطۀ
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

µCهاي یک خازن تخت باردار را دو برابر کرده و با تغییر اختالف پتانسی اگر فاصلۀ بین صفحه -23 لکتریکی خـازن اضـافه   به بار ا2ل دو سر آن، 
شود. بار اولیۀ خازن چند میکروکولن بوده است؟ برابر می 8کنیم، انرژي ذخیره شده در خازن 

1 (2
3

 2 (2 3 (3
2

 4 (3 

نمودار اختالف پتانسیل دو سر یک مولد برحسب جریان الکتریکی عبوري از آن مطابق شکل زیر است. اگر مقاومت درونـی    -24
Ω باشد، نیروي محرکۀ مولد چند ولت است؟ 2مولد برابر با 

1 (16     2 (14   
3 (2 4 (4 

Rمقاومت ، مقابلاگر در مدار شکل  -25 /= Ω1 ′Rرا با یک مقاومت  5 = Ω6 ترتیـب از    جایگزین کنیم، به
شوند؟ اُهمی و توان خروجی مولد نسبت به حالت اول چند برابر می 3راست به چپ، توان مصرفی مقاومت 

1 (2
3

  ،4
9

 2 (4
9

  ،2
3

   

3 (16
9

  ،8
9

 4 (8
9

  ،16
9

 

R در مدار شکل زیر در صورتی -26 W    1که توان مصرفی مقاومت  باشـد،    40برابـر بـا
دهد؟ آل، چه عددي را برحسب آمپر نشان می آمپرسنج ایده

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

27- R آل نشـان   آل و آمپرسـنج ایـده   سنج ایـده    را کاهش دهیم، اعدادي که ولت 2در مدار شکل زیر، اگر مقاومت متغیر 
ترتیب از راست به چپ چگونه تغییر خواهند کرد؟ دهند، به می

 یابد. کاهش می –یابد  ) افزایش می1
 یابد. افزایش می –یابد  ) کاهش می2
 یابد. کاهش می –یابد  ) کاهش می3
 یابد. افزایش می –یابد  ) افزایش می4

 

R = Ω3 6

R = Ω4 3
A

R = Ω5 8

R = Ω6 24

R = Ω2 2
I

R = Ω1 10

R
Ω3

r = Ω1
Vε = 18

گویی: اجباري نحوة پاسخ کل کتاب  –بخش طراحی  –یازدهم  فیزیک
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و دهم به شما داده  ازدهمی يمجزا ۀدر کارنامه هم دو کارنام .گردد یو دهم ارائه م ازدهمیلب دو دفترچه جداگانه تابستان در قا يها آزمون یآموزان گرام دانش

 جینتـا  د،ینبود یراض هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق به  را، هیمطالعه و عملکرد خود در دو پا قیطر نیبه ا شود. یم

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیکارنامه و عملکرد پا ،آن

باشـند. اگـر تعـداد دور      متـر مـی سانتی 50محور و داراي طول یکسان  هم Qو  Pدر شکل زیر، دو سیملولۀ آرمانی  -28
 4دور و جریان عبوري از آن در جهت نشان داده شده،  150، برابر با Qدور، تعداد دور سیملولۀ  100، برابر با Pسیملولۀ 

در جهت نشان داده شده چند آمپر باشد تا بزرگی میدان مغناطیسی خالص  Pآمپر باشد، جریان عبوري از سیملولۀ 

T.m 4/2ها) برابر با  (روي محور مشترك سیملوله Mدر نقطۀ  )گاوس شود؟  )
A

−µ = × 7
0 12 10

 7یا  5) 4 6یا  5) 3 7یا  4) 2 6یا  4) 1
U مطابق شکل زیر، یک -29 I    میلۀ رساناي  لب (غیرقابـل انعطـاف) کـه جریـان ثابـت ن از آ شکل سبک و صـ

U    گذرد، در میدان مغناطیسی یکنواخت درون می (طـول    شـکل:  سـویی قـرار دارد. در ایـن صـورت میلـۀ
هاي عمودي میله یکسان است.) قسمت

 کند. ) بر روي صفحۀ کاغذ به سمت پایین حرکت می1
 کند. ) بر روي صفحۀ کاغذ به سمت باال حرکت می2
 شود. و به سمت بیرون پرتاب می ) عمود بر صفحۀ کاغذ3
 شود. ) عمود بر صفحۀ کاغذ و به سمت داخل پرتاب می4

30- T قرار گرفته است، به طوري کـه سـطح    5یک حلقۀ فلزي که شعاع آن قابل تغییر است، درون یک میدان مغناطیسی یکنواخت به بزرگی 
ت. اگر در اثر تغییر شعاع حلقه، بزرگی نیروي محرکۀ القایی متوسط ایجاد شده در حلقه برابـر   مغناطیسی عمود اس  هاي میدان حلقه بر خط

/با V0 است؟  متر مربع بر ثانیه باشد، آهنگ تغییر سطح مقطع حلقه چند سانتی 005
1 (001/0 2 (10 3 (1000 4 (100 
 

31- A     ... . به جزاند،  هاي زیر درست همۀ عبارت D13 ،E19 ،G17 ،M9، 11با توجه به عناصر 
 با کلر از دو عنصر دیگر بیشتر است.  Eشدت واکنش  ،فلز بوده و در شرایط یکسان Eو  A ،Dعناصر  )1
 با گاز هیدروژن به دماي باالتري نیاز دارد.  Mبا گاز هیدروژن در مقایسه با واکنش   Gاي قرار دارند و واکنش  در یک گروه از جدول دوره Mو  Gعناصر  )2
 باشد.  می Gبا  Eدو برابر این مجموع در ترکیب  Mبا  Dمجموع شمار کاتیون و آنیون در هر واحد فرمولی ترکیب  )3
Sc جدول دوره 13در گروه  D عنصر) 4  رسد.  الکترون به آرایش الکترونی گاز نجیب قبل از خود می 3با از دست دادن  Ga31و  21اي قرار داشته و همانند 

جرم فراورده جامد و فراورده گازي تولید شده با  درصد تجزیه شود، اختالف 50درصد، به میزان  80گرم آلومینیم سولفات با خلوص  171اگر  -32
O)کنند.)  ها در واکنش شرکت نمی یکدیگر چند گرم خواهد بود؟ (ناخالصی , Al , S : g.mol )−= = = 116 27 32

Al (SO ) (s) Al O (s) SO (g)→ +2 4 3 2 3 33  
1 (4/4 2( 8/8 3( 6/27 4( 2/55 

H). . .  به جز اند، هاي زیر درست همۀ عبارت -33 , C , O : g.mol )−= = = 11 12 16  
 گرم بر مول است.  12برابر  ،) تفاوت جرم مولی آلکان موجود در سوخت فندك با جرم مولی اتانول1
 آید.  وجود می اتیل پنتان به دي -3 ،3رد، هیدروکربنی با نام آیوپاك هاي اتیل قرار بگی هاي هیدروژن در متان گروه ) هرگاه به جاي اتم2
 است.  7هاي مولکولی تقریبی گریس و وازلین برابر  فرمول هاي کربن در ) تفاوت شمار اتم3
متیل هپتان است.  -3 -اتیل  -2اتیل هپتان به روش آیوپاك  -2 -متیل -3) نام درست 4

چه تعداد از مطالب زیر درست  ،میله نمایش داده شده است -هاي زیر که در آن مولکول سه هیدروکربن به کمک مدل گلوله  با توجه به شکل -34
C)است؟  , H : g.mol )−= = 112 1   

 
(I) 2/25* از سوختن کامل   شود.  هاي ناقطبی تشکیل می مول فراوردة گازي با مولکول 8/2، گرم ترکیب 

 (I)  است.  79/1برابر  ،(II)و  * اختالف درصد جرمی هیدروژن در ترکیب
(III  باشد.  برابر جرم مولی پروپین می 5/2، (* جرم مولی ترکیب 

(I)  شود. هپتان تبدیل می دي متیل -5، 2ش داده و به ترکیب با یک مول گاز هیدروژن واکن * در شرایط مناسب هر مول ترکیب 
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 

گویی: اجباري نحوة پاسخ کل کتاب  –بخش طراحی  –شیمی یازدهم 
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و دهم به شما داده  ازدهمی يمجزا ۀدر کارنامه هم دو کارنام .گردد یو دهم ارائه م ازدهمیلب دو دفترچه جداگانه تابستان در قا يها آزمون یآموزان گرام دانش

 جینتـا  د،ینبود یراض هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق به  را، هیمطالعه و عملکرد خود در دو پا قیطر نیبه ا شود. یم

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیکارنامه و عملکرد پا ،آن

است؟  نادرستمورد از مطالب زیر، چند  -35
C° * به میزان گرمایی که به یک گرم از یک ماده داده می  گویند.  افزایش یابد، ظرفیت گرمایی می 1شود تا دماي آن 

C)* میانگین آنتالپی پیوند  C)=،  کمتر از دو برابر میانگین آنتالپی پیوند(C C)−  .است 
 هاست که تنها در تعیین خواص شیمیایی مولکول آلی داراي آن نقش دارد.  اي از اتم * گروه عاملی، آرایش منظم و ویژه

 * ارزش سوختی یک گرم پروتئین با یک گرم کربوهیدرات برابر و بیشتر از ارزش سوختی یک گرم چربی است. 
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 

Oشود؟ (آنتالپی پیوند  مول متان چند کیلوژول گرما آزاد می 8/0ه ازاي سوختن کامل ب -36 O=  و میانگین آنتالپی پیوندC O= ترتیـب     بـه
 کیلوژول بر مول است.)  799و  495برابر 

I)H O(g) O(g) H(g) H kJ→ + ∆ =2 2 926 
II)C(g) H(g) CH (g) kJ+ → +44 1660 
III)CH (g) O (g) CO (g) H O(g)+ → +4 2 2 22 2

 
 
  

1 (640 2 (8/100  3 (1036 4 (8/724 
NHواکنش ∆Hهاي داده شده،  با توجه به واکنش -37 (g) N O(g) N (g) H O(g)3 2 2 22 3 4 3   چند کیلو ژول خواهد بود؟

NH (g) O (g) N (g) H O(g) kJ3 2 2 24 3 2 6 1531     آ) 
N (g) H O(g) / kJ N O(g) H (g)2 2 2 2367 4     ب) 

H (g) O (g) H O(g) / kJ2 2 2
1 285 9
2

    پ) 

 ـ2/984) 4 ـ8/992) 3 ـ1010 )2 ـ1110) 1
مول از ماده و سامانۀ  5/0دهد. اگر هر ذره هم ارز با  شکل مقابل واکنش میان گاز هیدروژن و بخار بنفش رنگ ید را در دماي معینی نشان می -38

mol.Lوم، چند دقیقۀ د 20لیتري باشد، سرعت متوسط واکنش در بازة زمانی  2نظر  مورد .h− −1 است و این سرعت به تقریب چنـد برابـر    1
ترتیب از راست به چپ بخوانید.) ها را به است؟ (گزینه 40سرعت متوسط واکنش از ابتدا تا دقیقۀ 

1 (75/0 – 66/0   
2 (5/0 – 85/0  
3 (75/0 – 85/0 
4 (5/0 – 66/0  
 

است؟  نادرستمورد از موارد زیر  چند -39
 استر بسیار بیشتر از الیاف پنبه است.  ) در حال حاضر مقدار تولید جهانی الیاف پلیآ

 آید.  هاي گلوکز به یکدیگر به وجود می که از اتصال تعداد زیادي مولکولاست ب) الیاف پنبه از سلولز تشکیل شده 
 شود.  یک هیدروکربن کوچک مولکول محسوب می ،اتن پ) پروپان همانند پلی

 ها پی برد.  توان به فرمول مولکولی دقیق آن می ،گیري جرم پلیمرها ا اندازهت) ب
 کربن در زنجیرة کربنی خود دارد. -حتمًا پیوند دوگانۀ کربن کند، در واکنش پلیمري شدن شرکت میث) هر ترکیب آلی که 

1( 1 2( 2 3( 3 4 (4 
سیانو اتن برابر است و براي ساخت تفلـونی هـم    هاي نیتروژن در . . . . گرم پلی استیرن با شمار اتم گرم پلی 6/41هاي هیدروژن در  شمار اتم -40

 STP ها را از راسـت بـه چـپ بخوانیـد؛    نیاز است. (گزینه جرم با این نمونۀ پلی سیانواتن تقریباً به . . . . . لیتر گاز تترافلوئورواتن در شرایط

F , N , C , H : g.mol−= = = = 119 14 12 1( 
1 (6/169 ،35 2 (6/169 ،38 3 (9/196 ،35 4 (9/196 ،38
 

t min= 40t min= 20t min= 0
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و دهم به شما داده  ازدهمی يدر کارنامه هم دو کارنامه مجزا .گردد یو دهم ارائه م ازدهمیدر قالب دو دفترچه جداگانه تابستان  يها آزمون یآموزان گرام دانش

ـ  د،ینبود یراض هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق به را، هیمطالعه و عملکرد خود در دو پا قیطر نیبه ا شود. یم  جیانت

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیکارنامه و عملکرد پا ،آن

 
 
4ي  خط به معادله -41 8y x= − A 4ي  ي نقطه کند. فاصله قطع می Bو محورهاي مختصات را در نقاط  8C( ,  کدام است؟ ABخط  از وسط پاره −(

1 (13   2 (7   3 (12   4( 9  

yنمودار -42 (m )x x m= − + + −21 m   ها قطع می ها را در پایین محور طول داراي مینیمم بوده و نمودار آن محور عرض 2   کدام است؟ کند، حدود
1 (m 1> 2 (m0 1< < 3 (m1 2< < 4 (m 2> 
 2شود، شیر سوم (شیر تخلیه) حـوض پـر شـده را در عـرض    ساعت پر می 5ساعت و با شیر دیگر در عرض  4حوضی با یک شیر در عرض  -43

شود؟ کند، اگر هر سه شیر باز باشند، حوض پر از آب در چند ساعت خالی می ساعت خالی می
1( 30 2( 15 3( 20 4( 10  

2قطۀ تابع یک به یک چند ن -44 2 4 3 0 3 4 1 0 2f {(a a , ) , ( , ) , ( , ) , (a , ) , ( , a)}= + −  باالي نیمساز ناحیۀ دوم و چهارم است؟ −
 اي ) هیچ نقطه4 ) سه نقطه3 ) دو نقطه2 ) یک نقطه1

sinxcosxاگر  -45 = − 1
4

xπو  
< < π

3
4

A، آنگاه مقدار  sinx cosx=  کدام است؟ +

1( 2
2

  2( −
2
2

 3( 1
2

  4 (−
1
2

  

logاگر  -46 = α2
3log 6، آنگاه حاصل 

  ؟کدام است 12

1 (
2

α
α +

    2 (2
2

α +   3 (1
1 2
+ α
+ α

   4 (1 2
1
+ α
+ α

 

a  کدامبه ازاي  -47 ، تابع مقدار

1 1

3 1 2

2
2

a | x | , x
x

f (x) ax , x
ax , x

 − < −
= − − ≤ <

 ≥


 ي اعداد حقیقی پیوسته است؟ در مجموعه 

1 (2- 2 (2 3 (1 4 (1- 
BNي شکل زیر  در ذوزنقه -48 NC=  وAM MD= اگر ،CD AB=      گاه: ، آن2

1 (CDPQ =
3

 2 (CDPQ =
6

 

3 (CDPQ =
5

 4 (CDPQ =
4

 

درصد، حداقل یکی از این دو  46و با احتمال Aي درصد، کارخانه 10کنند. با احتمال  ي متفاوت فعالیت می در دو زمینه BوAهاي کارخانه -49
A یسال آینده ورشکست م 5کارخانه تا  سال دیگر ورشکست شود کدام است؟ 5تا  شوند. احتمال آنکه فقط

 درصد9) 4 درصد8) 3 درصد6) 2 درصد10) 1

ي رفـت و آمـد   هزار تومان بابـت هزینـه    8کند. همچنین او روزانه مبلغ ثابت  هزار تومان دریافت می 12به ازاي هر ساعت کار، مبلغ  فردي -50
سـاعت باشـد، میـانگین و    6و  8ي این شخص در طول یک هفته برابر بـا    هاي کار روزانه ي تعداد ساعت کند. اگر میانگین و میانه دریافت می

 ترتیب از راست به چپ چند هزار تومان است؟ ي او به روزانه ي درآمد میانه
1 (110 ،80 2 (104 ،82 3 (110 ،82 4 (104 ،80 

 
 
 
 
 

 

گویی: اجباري نحوة پاسخ کل کتاب  – هاي آشنا سؤالبخش  – ریاضی یازدهم
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و دهم به شما داده  ازدهمی يدر کارنامه هم دو کارنامه مجزا .گردد یو دهم ارائه م ازدهمیدر قالب دو دفترچه جداگانه تابستان  يها آزمون یآموزان گرام دانش

ـ  د،ینبود یراض هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق به را، هیمطالعه و عملکرد خود در دو پا قیطر نیبه ا شود. یم  جیانت

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیکارنامه و عملکرد پا ،آن

 
 
   با توجه به نمودار پتانسیل عمل مقابل .......... -51

  یابد. ها کاهش می پذیري غشاي نورون به همه یون نفوذ 3) در پی مرحله 1
  کنند. دار فعالیت می هاي دریچه نالهمۀ کا 4) در پی مرحله 2
  دهد. هاي با بار مثبت از نورون رخ می فقط خروج یون 5) در مرحله 3
 دهد. نورون رخ می يعبور فعال و غیر فعال یون پتاسیم از غشا 1) در مرحله 4

 چند مورد از موارد زیر، از نظر درستی مشابه گزارة زیر است؟  -52
 »  اند. هاي عصبی بویایی قرار گرفته دهند، در تماس با رشته هاي چشایی به خود اختصاص می اد را در جوانههایی که بیشترین تعد یاخته« 

 هر گیرندة حسی سر انسان، در تماس با مادة ژالتینی قرار گرفته است.  اي زوائد یاختهالف) 
 ب) عنصر فسفر در ساختار مادة ایجادکنندة مزة اومامی وجود ندارد. 

 اند.  اي عمود بر هم قرار گرفته دایره مجراي نیم 3دار حس تعادل در سر انسان، درون  هاي مژك تهیاخهمۀ ج) 
 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

  ؟ هستند نادرسترد از عبارات زیر اکدام مو -53

 یابد.  هاي اسکلتی افزایش می در هنگام انقباض ماهیچه الف) نسبت 
 . اند قابل مشاهدهاي اسکلتی در ابتدا و انتهاي لولۀ گوارش ه ب) ماهیچه
 هاي قطور میوزین را پیدا کرد.  توان رشته ترین بخش تارچه، می ج) در تیره

 هاي دو سري که با ماهیچۀ سرینی در یک سطح از بدن قرار دارند، با تعداد ماهیچۀ توام برابر است.  د) تعداد ماهیچه
 ) ب و د 4 ) الف و ج 3 ) ب و ج 2 ) الف و د 1
 باشند؟  کدام موارد زیر، در مورد غدد بدن درست می -54

 ریز دیگر پانکراس واقع است.  گردد، باالتر از مجراي برون ریزي از پانکراس که با محتویات کیسۀ صفرا ادغام نمی الف) مجراي برون
  مؤثراست. دو و یک هاي ارثی، در ابتال به هر دو دیابت نوع ب) زمینه

pHتنها هاي بدن،  ها و پروتئین ج) در افراد مبتال به دیابت، تجزیه چربی  گردد.  بدن می منجر به تولید مواد اسیدي و کاهش
 اند.  د) جزایر النگرهانس غدة پانکراس درسمت راست کیسۀ صفرا واقع شده

 ) الف و ب4 ) ب و ج3 ) ب و د2 ) الف و د 1
 نیز رخ دهد. ........ زمان با هم نداردخ التهابی امکان در پاس -55

 ها هاي سفید از منافذ دیوارة مویرگ دیده، عبور گویچه هاي آسیب افزایش فعالیت ترشحی ماستوسیت) 1
 هاي وارد شده به بافت هاي شیمیایی از ماکروفاژهاي محل آسیب، تغییر و تبدیل در یاخته خروج پیک) 2
  هاي خونی بافت ملتهب گرما، درد، قرمزي و تورم در محل التهاب، افزایش در فشار خون موجود در رگ تغییراتی مثل) 3
 ها خواري ماکروفاژها و سایر فاگوسیت دیده، افزایش فعالیت بیگانه افزایش ورود پالسما به بافت آسیب) 4

است؟  نادرستها  این یاختههمۀ دام عبارت در مورد رشتمان شود. ک ها، حلقۀ انقباضی تشکیل نمی گروهی از یاخته سیتوپالسمدر تقسیم  -56
 دهند.  هاي دوك را در مرحلۀ پروفاز سازمان می ها، ساخته شدن رشته ) میانک1
 گردند.  ها متصل می تن هاي دوك به سانترومر فام ) در مرحلۀ پرومتافاز، پس از تجزیۀ پوشش هسته و شبکۀ آندوپالسمی، رشته2
 اند.  شوند، حداکثر فشردگی را پیدا کرده اي از رشتمان که در سطح استوایی یاخته ردیف می در مرحله ها ) کروموزوم3
 دو هسته با مادة ژنتیکی مشابه دارد.   شود، یاخته اي از رشتمان که پوشش هسته مجدداً تشکیل می ) در پایان مرحله4
  »...........طور معمول در انسان،  هب«کند؟   کامل می نادرستیطور  چند مورد جملۀ مقابل را به -57

 با هم برابر است.در حال تقسیم و اووگونی تازه تشکیل شده تخم  هستۀالف) مقدار ماده ژنتیک 
 است.در حال تقسیم دومین جسم قطبی، نصف اووگونی هستۀ ب) مقدار ماده ژنتیک 

 شود. ل دو یاخته منجر میمیوز به تشکیبه دنبال لقاح ج) پس از تقسیم نشدن اولین جسم قطبی، 
 دهد. سه بار متافاز روي مییاختۀ اولیه   از یک زامد) براي تولید چهار اسپرم فعال، 

1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 
  است؟ نادرستکدام  -58

 .یابد کاهش میجنسی، تولید استروژن و پروژسترون  دورةدر انتهاي ) 1
 شود. استروژن ضخیم و پر خون می) در انتهاي مرحلۀ فولیکولی، دیوارة رحم تحت تأثیر 2
 است. LH) در مرحلۀ لوتئال محرك ترشح استروژن و پروژسترون از جسم زرد، 3
 کنند. ها را مهار می تخمدان LHو  FSH) استروژن و پروژسترون در دورة لوتئال ترشح 4
   چند مورد از موارد زیر صحیح است؟ -59

 الف) ریزوم نوعی ساقۀ تخصص یافته است.
 د مثل رویشی پیاز خوراکی مشابه نرگس است.ب) تولی

 ها نقش دارند.  ها و ریشه ج) در تولید مثل رویشی فقط ساقه
 شوند.  هاي آلبالو ایجاد می ها درخت شود که از رشد آن هایی تشکیل می د) روي ریشۀ درخت آلبالو جوانه

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

گویی: اجباري نحوة پاسخ کل کتاب  –هاي آشنا  سؤالبخش  –شناسی یازدهم  زیست

 طول رشتۀ میوزین
طول رشتۀ اکتین در بخش تیره
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و دهم به شما داده  ازدهمی يدر کارنامه هم دو کارنامه مجزا .گردد یو دهم ارائه م ازدهمیدر قالب دو دفترچه جداگانه تابستان  يها آزمون یآموزان گرام دانش

ـ  د،ینبود یراض هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق به را، هیمطالعه و عملکرد خود در دو پا قیطر نیبه ا شود. یم  جیانت

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیکارنامه و عملکرد پا ،آن

  توضیحات زیر ویژگی کدام هورمون گیاهی است؟ -60
خورد و مقدار آن  شود. رد پاي این هورمون در فرآیند چیرگی رأسی به چشم می نوعی هورمون گیاهی است که از سوخت هاي فسیلی نیز رها می« 

 »یابد. هاي جانبی افزایش می در جوانه
 ) جیبرلین4 ) آبسیزیک اسید3 ) اتیلن2 ) اکسین1
 
 

 

(حجم و ابعاد موادي که  زیر صحیح است؟ هاي گزینهرو، کدام یک از  بوالکتریک) روبهبا توجه به جدول فرضی سري الکتریسیتۀ مالشی (تری -61
شوند را یکسان درنظر بگیرید.) ها استفاده می در آزمایش

 تري دارند. خواهی کم تر، الکترون ) در این جدول مواد پایین1
 شود. منتقل می Cبه مادة  D، الکترون از مادة Cو مادة  D) در اثر مالش مادة 2
 شود. مالش دهیم، منتقل می Cرا با مادة  Aتري نسبت به حالتی که مادة  مالش دهیم، الکترون بیش Bرا با مادة  A) اگر مادة 3
 شود. دهیم، منتقل می مالش می Dرا با مادة  Aتري نسبت به حالتی که مادة  مالش دهیم، الکترون کم Cرا با مادة  B) اگر مادة 4

حرکـت کنـیم، بزرگـی میـدان    تـا نقطـۀB    اند. اگر از نقطۀA ثابت شده Dو در نقاطq2 Cو q1اي دو بار الکتریکی نقطهمطابق شکل زیر،  -62
  کند؟ چگونه تغییر می خالصلکتریکی ا

 یابد. ) پیوسته افزایش می2 یابد. ) پیوسته کاهش می1
 یابد. کاهش می سپس) در ابتدا افزایش و 4یابد. افزایش می سپس) در ابتدا کاهش و 3

63- g µC 50جرم گلولۀ یک آونگ الکتریکی  است. آونگ را در میدان الکتریکـی یکنـواختی    500و بار الکتریکی آن
 °45رسد، امتداد نخ با راستاي قائم زاویـۀ    دهیم. هنگامی که گلوله به حالت تعادل می رو، قرار می مطابق شکل روبه

N می g)است؟  C/سازد. بزرگی میدان الکتریکی چند  N/kg)= 10 
1( 250 2 (1000  
3 (100 4 (710 

Aq Aاي در شکل مقابل، بر بار الکتریکی نقطه -64 نیروي  q2و q1اي  بار الکتریکی نقطه از طرف دو واقع در نقطۀ
F الکتریکی خالص 


q وارد می   در نقطـۀAq  Aحذف شود، نیروي الکتریکی خالص وارد بـر بـار    2شود. اگر بار
F برابر با
4



q می  شود. حاصل
q
1
2

 کدام است؟ 

1 (1
5

 2 (−
4
5

 3 (1
12

 4 (−
1
20

  

طـور جریـان   هاي زیر نمودار جریان الکتریکی بـر حسـب ولتـاژ و همـین    شکل -65
tدهند. در لحظۀ  را نشان می Bو  Aالکتریکی بر حسب زمان در دو رساناي  s= 5 ،

 است؟ Bچند برابر ولتاژ دو سر رساناي  Aولتاژ اعمالی به دو سر رساناي 

1( 1
3

2 (1 

3 (2
3

4 (4
3

 

در هر دو مـدار و در مـدت    kمتصل هستند. با وصل کلید  Vجنس به اختالف پتانسیل یکسان  اي شکل هم در شکل زیر دو رساناي استوانه -66
) است؟1ند برابر انرژي الکتریکی مصرفی در رساناي () چ2معین، انرژي الکتریکی مصرفی در رساناي (

1 (8 

2 (1
8 

3 (4 

4 (1
4

 

  

ε rدو پایانۀ مولدي به نیروي محرکه  -67 R را یک بار با سیمی به مقاومـت ال  و مقاومت درونی  و بـار دیگـر بـا سـیمی بـه مقاومـت    کتریکـی
Rبه هم وصل می 2الکتریکی V هاي زیر  به ترتیب اختالف پتانسیل دو سر مولد در حالت اول و دوم باشد، کدام یک از رابطه V2و  1کنیم. اگر 

  صحیح است؟

1 (V
V

=2
1

2 2 (V
V

< <2
1

0 1 3 (V
V

=2
1

1 4 (V
V

< <2
1

1 2

 

گویی: اجباري نحوة پاسخ کل کتاب  –هاي آشنا  بخش سؤال –فیزیک یازدهم 
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و دهم به شما داده  ازدهمی يدر کارنامه هم دو کارنامه مجزا .گردد یو دهم ارائه م ازدهمیدر قالب دو دفترچه جداگانه تابستان  يها آزمون یآموزان گرام دانش

ـ  د،ینبود یراض هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق به را، هیمطالعه و عملکرد خود در دو پا قیطر نیبه ا شود. یم  جیانت

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیکارنامه و عملکرد پا ،آن

/یک ذرة باردار به جرم  -68 kg−271 2 /و بار الکتریکی  ×10 C−194 8  5میدان الکتریکـی بـه اخـتالف پتانسـیل    از حالت سکون در یک ×10
شـود. اگـر از طـرف میـدان     درجه نسبت به میدان مغناطیسی یکنواختی وارد این میـدان مـی    30گیرد و سپس با زاویۀ  کیلوولت شتاب می

/مغناطیسی نیرویی به بزرگی  −132 4   ت؟نیوتون بر ذره وارد شود، بزرگی این میدان چند تسال اس ×10
1 (5/0 2 (1 3 (2 4 (4/2 

نما را روي عمودمنصف خط واصل بین دو آهنربا، از  اند. اگر یک قطب در شکل مقابل، دو آهنربا کامالً مشابه -69
باشد؟ دهیم، جهت عقربۀ آن مطابق کدام گزینه میحرکتB تا نقطۀ Aنقطۀ 

1 ↑ ↓ 2 ) همواره   ) همواره
↓ ↑ابتدا ) 3 ↑ ↓ابتدا ) 4 ، سپس  ، سپس

/طور عمود بر میدان مغناطیسی یکنواختی به بزرگی دور حلقه به 100اي با پیچه -70 T−× 12 5 قرار گرفته است. مساحت حلقه با چه آهنگـی    10
در آن القا شود؟ 500mVبرحسب مترمربع بر ثانیه تغییر کند، تا نیروي محرکۀ القایی متوسط

1 (05/0  2 (02/0  3 (01/0  4 (20 
 

  ا انتخاب کنید.)ترین گزینه ر (کامل اند؟ رد از مطالب زیر، درستاکدام مو -71
 را در بردارد. 3dو3s،3pهاي آ) سومین الیۀ الکترونی اتم، زیرالیه

(n) ب) ترتیب پر شدن زیرالیه  وابسته است. ها، تنها به عدد کوانتومی اصلی
 اند. ها دو عنصر، گازي عنصر جاي دارند که از میان آن 18اي (تناوبی)،  دورة جدول دورهپ) در سومین 

 شوند. از الکترون پر می 3pو3sهاي اي (تناوبی)، زیرالیه ت) در اتم عنصرهاي دورة سوم جدول دوره
 ) آ، ب، ت4 ) آ، پ، ت3 ، پ) ب2 ) آ، ت1

با توجه به جدول زیر، که به بخشی از جدول تناوبی مربوط است، چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ -72
 A E خصلت فلزي  کمتر است. در مقایسه با
 G  بیشتر است. D، ازدر گرفتن الکترون تمایل
 X Dشعاع اتمی  بزرگتر است. Gو ، از شعاع اتمی
 Z  ترین شعاع اتمی را دارد. بزرگ در میان عنصرهاي مشخص شده،

1 (1 2 (2 
3( 3 4 (4 
III) 8/1از واکنش  -73 دست آورد و این مقدار آهن را از واکنش  توان به چند کیلوگرم آهن میدرصد، 85با بازده اکسید،  (کیلوگرم زغال با آهن

(III هـا را از راسـت بـه چـپ   گزینـه   (د؟تـوان تهیـه کـر   اکسید خـالص کـافی در فراینـد ترمیـت مـی    (چند کیلوگرم آلومینیم با آهن
C)بخوانید، ,O , Al ,Fe : g.mol−= = = = 112 16 27 56

Feها موازنه شود.) (معادلۀ واکنش  O (s) C(s) Fe(l) CO (g)

Al(s) Fe O (s) Al O (s) Fe(l)

∆

∆

 + → +

 + → +

2 3 2

2 3 2 3

  

1 (52/9 ،59/4 2 (52/9 ،17/6 3 (8/15 ،59/4 4 (8/15 ،17/6 
0C 5/2براي باال بردن دماي یک قطعۀ مسی به وزن  -74 ژول گرما الزم است و این مقدار گرما، به تقریب از  ، چند کیلوC0225به 25کیلوگرم از

/شود؟ (ظرفیت گرمایی ویژة مس را برابر  سوختن کامل چند گرم گاز متان تأمین می J.g . C− ° −1 10 ها را از راست به  در نظر بگیرید، گزینه 39
Hخوانید، چپ ب ,C :g.mol−= = 11 12(  CH (g) O (g) CO (g) H O(l) ، H kJ+ → + ∆ = −4 2 2 22 2 890

1 (195    ،5/2 2 (195     ،5/3 3 (1950    ،25 4 (1950    ،35 
 هاي زیر:  با توجه به واکنش -75

SOCl (l) H O(l) SO (g) HCl(g) , H kJ+ → + ∆ = +2 2 2 2 11  

4 2 36 4 1224P (s) Cl (g) PCl (g) , H k J+ → ∆ = −
PCl (l) O (g) POCl (l) , H kJ+ → ∆ = −3 2 32 2 650

2 2 24 2 2 202HCl(g) O (g) Cl (g) H O(l) , H kJ+ → + ∆ = −
POClمول  1/0به ازاي تشکیل  (l)3شود؟ ، مطابق واکنش زیر، چند کیلو ژول گرما آزاد می

 P (s) SO (g) Cl (g) SOCl (l) POCl (l)+ + → +4 2 2 2 34 10 4 4
1 (/52 8 2 (/54 1  3 (/62 4  4 (/64 2 
 
 

گویی: اجباري نحوة پاسخ کل کتاب  –هاي آشنا  بخش سؤال –شیمی یازدهم 
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13 :ۀصفحیازدهم پایۀ -آشناهاي  بخش سؤال –تیر 17 آزمون -پروژة تابستان

و دهم به شما داده  ازدهمی يدر کارنامه هم دو کارنامه مجزا .گردد یو دهم ارائه م ازدهمیدر قالب دو دفترچه جداگانه تابستان  يها آزمون یآموزان گرام دانش

ـ  د،ینبود یراض هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق به را، هیمطالعه و عملکرد خود در دو پا قیطر نیبه ا شود. یم  جیانت

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیکارنامه و عملکرد پا ،آن

CO هاي جدول با توجه به داده -76   نسبت به زمان را در واکنش: 2هاي زیر که تغییر مقدار و غلظت گاز

3 2 2 22CaCO (s) HCl(aq) CaCl (aq) CO (g) H O(l)+ → + c  نشان می، + a bبه  دهد، نسبت چند مول بر ثانیه  کدام و مقدار

COرا از راست به چپ بخوانید،  ها است؟ (گزینه g.mol−= 1
2 44( 

/ و 0/22) 1 −× 34 3 ×−و  055/0) 2  10 32 /و  0/22) 3 10 −× 42 5 ×−و  055/0) 4 10 42 10 
Hظت غلتغییر  -77 O2 دست آمده است: هاي زیر به نسبت به زمان در آزمایش تجزیۀ آن، مطابق داده 2

        H O (l) H O(l) O (g)→ +2 2 2 22 2  
نسبت سرعت متوسط در دو ثانیۀ چهارم واکنش به سرعت متوسط در ده ثانیه آخر ثبت شده در جدول، کدام است؟ 

/20 0/10 0/8 06/0/2 00 t(s)

/0 0084/0 02090 0249/0/0300/0 0448/0 0500[H O ](mol.L )−1
2 2

1 (64/1 2 (81/1 3 (04/2 4 (10/2 
نشان داده شده در شکل، کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟» خط – نقطه« دربارة ترکیبی با فرمول  -78

است. 5هاي آن برابر  هاي ناپیوندي روي اتم آ) شمار جفت الکترون
 لکول آن، سه گروه عاملی آمینی و یک گروه کتونی وجود دارد.ب) در مو

Cپ) فرمول مولکولی آن،  H N O16 16  و داراي دو نوع گروه عاملی است. 3
نزدیک است. 3/6ژن در مولکول آن به  هاي نیترو هاي کربن به اتم ت) نسبت شمار اتم

 ) آ، ت1
 ) آ، ب2
  ) ب، پ3
) ب، ت 4

79- 1 05/ C 1 گرم مخلوطی از ویتامین
6 8 6 248(C H O ,M g.mol K 1و ویتـامین  =−(

31 46 2 450(C H O ,M g.mol لیتـر آب      میلـی 100در را  =−(
0. جامد جمع شده روي کاغذ صافی به وزن کنیم زده و سپس صاف می مدقیقه به شدت ه 5ریخته و براي  شـود.   گرم به طور کامل سـوزانده مـی    /45

C به  چند مول است؟  تولید شده، برابر 2COدر نمونه، برابر چند گرم و مقدار ترتیب از راست به چپ، مقدار ویتامین
1 (/ , /0 012 0 45  2 (/ , /0 031 0 45  3 (/ , /0 012 0 6  4 (/ , /0 031 0 6  
 کدام موارد از مطالب زیر، درست است؟ -80

است. استرها،  آ) فرمول عمومی پلی
 است. 2ي در ساختار مونومر سازندة تفلون، برابر هاي ناپیوندي به پیوند ب) نسبت شمار جفت الکترون

 اند. ، تشکیل شدهNو C،Oهاي هاي عاملی داراي اتم پ) ناخن و پوست بدن، از پلیمرهاي طبیعی با گروه
 شدن اتن، مستقل از مقدار کاتالیزگر مورد استفاده است.اتن حاصل از پلیمري  ت) میانگین جرم مولی پلی

 ) پ، ت4 ) ب، پ3 ) آ، ت2 ) آ، ب1
 
 

محل انجام محاسبات



  

 

 
 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آشنا  يها الؤو س دیا نکرده نیرکه قبالً تم دیجد یطراح يها الؤس د،یشو یسطح م نییتع قیدق ال،ؤسطح با دو دسته س نییدر آزمون تع

 است. یدار کتاب آب شناسنامه يها که تست

 شود. یجداگانه به شما داده م ۀو آشنا تراز و رتب یال طراحؤهر دسته س يبرا

 .دیکن یابی، ارزرا تسلط خود در هر درس زانیم دیتوان یو آشنا بهتر م دیجد یطراح يها الؤتراز س سهیمقا با
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گویی (دقیقه) زمان پاسخ ها شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس ها نوع سؤال

هاي  سؤال

 طراحی

 20 81-90 10 طراحی  – 1ریاضی 

 9110-10100 طراحی  – 1شناسی  زیست

 10115-10110 طراحی  – 1فیزیک 

 11115-10120 طراحی - 1شیمی 

هاي آشنا  سؤال

 (گواه)

 12120-10130 آشنا – 1ریاضی 

 13110-10140 آشنا  – 1شناسی  زیست

 14115-10150 آشنا  – 1فیزیک 

 15115-10160 آشنا - 1شیمی 

 دقیقه 120 ـــــ 80 جمع کل 

 

 

  14011401  تیرتیر  1717آزمون آزمون 
  اختصاصی دوازدهماختصاصی دوازدهم

  
    دومدومدفترچۀ دفترچۀ 

دهم)دهم)(پایۀ (پایۀ 

مراجعه کنید. @zistkanoon2براي دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال 

@konkurbanks



15 :ۀصفحدهمپایۀ  –هاي طراحی  بخش سؤال –تیر 17 آزمون -پروژة تابستان

و دهم به شما داده  ازدهمی يدر کارنامه هم دو کارنامه مجزا .گردد یو دهم ارائه م ازدهمیتابستان در قالب دو دفترچه جداگانه  يها آزمون یآموزان گرام دانش

 جینتـا  د،ینبود یاضر هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق به  را، هیمطالعه و عملکرد خود در دو پا قیطر نیبه ا شود. یم

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیآن کارنامه و عملکرد پا

 
 

A)هاي  عضو است و مجموعه 20داراي  Bو  Aاجتماع دو مجموعۀ  -81 B)− و(B A)−هـاي   عضو دارند. اگر از هریک از مجموعه 9و  6ترتیب  به
A  وB ،5 جموعۀ جدید کدام است؟   شود. تعداد عضوهاي اجتماع دو م عضو کم می 2ها  عضو برداشته شود، از مجموعۀ اشتراك آن

1 (10 2 (13 3 (12 4 (11 

naدنبالۀ حسابی  -82 : , , , ...17 11 16
3 2 3

چند جملۀ مثبت دارد؟ 

1 (32  2 (33  3 (34  4 (35  

cosبل، مقدار با توجه به مثلث مقا -83 α2  کدام است؟

1 (17
18

  2 (15
17

    

3 (5
9

  4 (7
12

  

aاگر  -84 = +4 14 6 bو 5 = −4 14 6 aباشد، حاصل 5 b
a b
+
−

کدام است؟   

1 (2  2 (5  3 (6  4 (10  

p(x)سهمی  -85 ( k )x kx= + + +23 1 4 xدر نقطۀ 1 m= از باال بر محورx ها مماm کدام است؟ +kس است. بیشترین مقدار 

1 (1
2

  2 (−
3
4

  3 (7
4

  4 (3  

x)هاي نامعادلۀ  اگر مجموعۀ جواب -86 )(x mx m)+ + + <21 )به صورت  0 , )−∞ −1 m کدام است؟  باشد، مجموع مقادیر صحیح 
1 (6 2 (10 3 (3 4 (5 

fنمودار تابع  -87 (x) | x | | x |= − − −1 g(x)و خط  2 x k= + k کدام است؟  سه نقطۀ مشترك دارند. حدود 

1 (( , )1 2  2 (( , )− −
11
2

  3 (( , )− −2 1  4 (( , )− −3 2  

یک حرف وجود داشته باشد؟ فقط  eتوان ساخت به طوري که بین حروف  حرفی می 8چند کلمه equalizeبا حروف کلمۀ  -88
1 (1440  2 (2880  3 (4320  4 (5040  

 نقطۀ شکل مقابل باشند؟ 11توان ساخت که رئوس آن از  چند مثلث می -89
1 (165   
2 (176  
3 (152   
4 (151  

کنیم. با کدام احتمـال یـک مهـره آبـی و    مهره به تصادف خارج می 4باشد.  ره زرد میمه 2مهره آبی و  4مهره سبز،  5اي که شامل  از جعبه -90
حداکثر دو مهره سبز است؟ 

1 (4
11

  2 (10
33

  3 (10
11

  4 (8
33

  

 
 
 
 
 
 

 

گویی: اجباري نحوة پاسخ کل کتاب  –بخش طراحی  – دهم ریاضی

@konkurbanks



16 :ۀصفحدهمپایۀ  –هاي طراحی  بخش سؤال –تیر 17 آزمون -پروژة تابستان

و دهم به شما داده  ازدهمی يدر کارنامه هم دو کارنامه مجزا .گردد یو دهم ارائه م ازدهمیتابستان در قالب دو دفترچه جداگانه  يها آزمون یآموزان گرام دانش

 جینتـا  د،ینبود یاضر هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق به  را، هیمطالعه و عملکرد خود در دو پا قیطر نیبه ا شود. یم

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیآن کارنامه و عملکرد پا

 
 
؟ باشد نمیارتباط با کمبود ترشح صفرا به دوازدهه، صحیح  کدام گزینه، در -91

 هاي گوارشی لوزالمعده به درون دوازدهه تأثیر بگذارد.  ) ممکن نیست در وارد شدن آنزیم1
 کنندة خون تیرة طحال باشد.  ) ممکن است ناشی از اختالل در عملکرد اندام دریافت2
 هاي دوازدهه شود.  مون از برخی از یاخته) ممکن نیست منجر به افزایش ترشح نوعی هور3
 ها اختالل ایجاد کند.  لیپیدها به واحدهاي سازندة آن   ) ممکن است در تجزیۀ4
تعداد از موارد زیر، صحیح است؟    چه -92

 کند.  هاي جانوري شرکت می ترین لیپید موجود در غذا همانند کلسترول، در تشکیل غشاي یاخته الف) فراوان
 شود، در خنثی کردن حالت اسیدي کیموس معده نقش دارد.  هاي کبدي ساخته می وجود در صفرا که توسط یاختهب) هر ماده م

 است. ترشحی هاي گوارشی  ترین اندام مرتبط با لولۀ گوارش، داراي آنزیم اي شکل دستگاه گوارش همانند بزرگ ج) هر بخش کیسه
اي بیشتر است، باالتر از دیافراگم قرار دارند.     رش که داراي تعداد الیۀ ماهیچهترین غدد بزاقی برخالف بخشی از لولۀ گوا د) بزرگ

1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 
 کند؟  هاي شش انسان، به درستی تکمیل می هاي موجود در دیوارة حبابک یاختهکدام گزینه، عبارت زیر را دربارة  -93

 »باشند. . میهاي دیوارة حبابک، داراي ................. یاختهگروهی از «
 ها در ابتداي دوران جنینی ) توانایی ترشح سورفاکتانت در پی تشکیل شش2 ساز هاي اسپرم هاي سرتولی در لوله یاخته) نقش ایمنی مشابه 1
 هاي قرمز معلق در پالسما ) تماس مستقیم با گویچه4 ها  هاي دیوارة خارجی نخستین بخش نفرون یاخته) شکلی مشابه با 3
، براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ مورد کدام -94

» شوند، قطعاً از نظر ................ با یکدیگر شباهت دارند جاندارانی که متعلق به یک ................ محسوب می«
 دارا بودن همۀ سطوح حیات  –بوم  ) زیست2  شوند بندي می عیتی که در آن طبقهجم –) گونه 1
اقلیمی که در آن در حال زندگی هستند.   –کره  ) زیست4 در تشکیل یک اجتماع  نقش داشتن –) بوم سازگان 3
یابد.  در پی ترشح شدید نوعی هورمون از کبد، .................. برخالف ..................، افزایش می -95

 رسانی به اندام دیگر تولیدکنندة همین هورمون  اکسیژن –) میزان هماتوکریت خون 1
 نسبت حجم بخش حاوي گلوبولین خون به کل آن –در نوعی اندام لنفی  آهنمصرف  ) میزان2
 هاي پیکري بدن  وسازي در یاخته هاي سوخت شدت واکنش –) نیاز به مصرف غذاهاي جانوري 3
در بدن Bهاي خانوادة میزان مصرف برخی ویتامین –هاي بنیادي مغز استخوان  ) سرعت تقسیم یاخته4
است؟  نامناسبکدام گزینه، براي تکمیل عبارت زیر  -96

»  توان ................ را شاهد بود. در جانورانی که ................ دارند، برخالف جانورانی که ................، می«
 ي مویرگی ها حضور شبکه –سامانۀ گردش مواد باز دارند  –ترین سامانۀ گردش بستۀ مواد را  ) ساده1
 هاي شکمی  حضور انواعی از رگ –سامانۀ گردش مواد باز دارند  –داران را  ترین سامانۀ گردش مواد در مهره ) ساده2
 فعالیت دو بطن  –کند    ها در طول حیاتشان تغییر می تعداد حفرات قلب آن –ترین سامانۀ گردش مواد را  ) پیچیده3
حفظ کامل فشار در سامانۀ گردشی  –ترین قلب را دارا هستند  یافته تکامل –هنگام بلوغدر ) بیش از یک روش اصلی براي تنفس 4
 باشد؟  چند مورد، دربارة دستگاه گردش مواد در انسان صحیح می -97

اي مرتبط به هم وجود دارد. سه نوع رگ در شبکه تنهادر این دستگاه،  ●
اي صاف مشاهده شود. چههاي ماهی ها، ممکن است یاخته در دیوارة همۀ انواع رگ ●
شود. متصل به بافت پیوندي دیوارة رگ یافت میفقط هایی  ها، دریچه در بیشتر سیاهرگ ●
 خود کمتر است. قطر موجود در الیۀ داخلی یک سرخرگ از سیاهرگ هم هاي یاخته تعداد ●
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 
؟ کند نمیرا به درستی کامل زیر عبارت  ،چند مورد از موارد -98

  .»قابل مشاهده است ................... در هر فرایند بارگیري در گیاهان گلدار،«
 آوند آبکش در هاي  فتوسنتز کننده قبل از افزایش فشار اسمزي خروج مواد از یاخته )الف

 ریشۀ گیاهاي در  هاي داراي نوار چوب پنبه در یاخته زیستی مصرف انرژي )ب
 چوبی در جهات مختلف  هايآوند درون هحرکت آب و مواد وارد شده ب )ج
 هاي بدون هسته به درون یاخته ،شیب غلظت جهت خالف درهاي آلی  ورود مولکول )د
1 (4 2 (3 3 (2 4 (1 

گویی: اجباري نحوة پاسخ کل کتاب  –بخش طراحی  –دهم شناسی  یستز

@konkurbanks



17 :ۀصفحدهمپایۀ  –هاي طراحی  بخش سؤال –تیر 17 آزمون -پروژة تابستان

و دهم به شما داده  ازدهمی يدر کارنامه هم دو کارنامه مجزا .گردد یو دهم ارائه م ازدهمیتابستان در قالب دو دفترچه جداگانه  يها آزمون یآموزان گرام دانش

 جینتـا  د،ینبود یاضر هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق به  را، هیمطالعه و عملکرد خود در دو پا قیطر نیبه ا شود. یم

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیآن کارنامه و عملکرد پا

کند؟ کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی تکمیل می -99
 »..............اي برخالف شبکۀ مویرگی کالفک،  هاي لوبیایی شکل انسان، شبکۀ مویرگی دورلوله در اندام«
  .شودسیاهرگ کلیوي  سبب تشکیلتواند مستقیمًا    ) می1
 اند خون حاوي اکسیژن فراوان را دریافت کند.تو ) نمی2
  .را احاطه کرده باشد  تواند بخش(هایی) از گردیزه ) می3
 باشد. کنندة کلیه از ضربه بافت محافظتدر تماس با  ،تواند در بخش قشري ) می4
 ن .................. سرالد پسین، ..................سرالد نخستی -100

 ها نقش دارند. شود که در تبادل گاز هایی می باعث ایجاد ساختار –) برخالف 1
 کند. گیاه بلوط بالغ را تولید میساقۀ ترین بخش پوست  داخلی –) همانند 2
 شود. باعث افزایش قطر ساقۀ گیاه ذرت می –) برخالف 3
 مانندي از آسیب فیزیکی حفاظت شود. مکن است توسط بخش انگشتانهم –) همانند 4
 
 

 

   باشند؟ می چه تعداد از یکاهاي زیر، برابر با یکاي چگالی در  -101

 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

ر   2را با مایع ( و اگر آن پر کنیم، جرم مجموعه) به چگالی 1را با مایع ( است. اگر آنجرم یک ظرف توخالی  -102 پـ (

لیتر است؟  ) چند گرم بر2شود. چگالی مایع ( میکنیم، جرم مجموعه 
1 ( 2 ( 3 ( 4 ( 
 

شروع کیلوگرم، از پایین سطح شیبداري با اعمال نیروي ثابت  1مطابق شکل مقابل، جسمی به جرم  -103
باشد، تندي جسم پس از چند متر ك برابر باکند. اگر در طی این مسیر اندازة نیروي اصطکا به حرکت می

رسد؟  میدار به  جایی روي سطح شیب جابه

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

 Aماشین سانی در واحد زمان از سوخت معینی دریافت کنند، و دو ماشین مقدار انرژي یک باشد Bبرابر بازدة ماشین  A ،2/1اگر بازدة ماشین  -104

کدام است؟  دهد. حاصل  ثانیه انجام می را در  کار  Bثانیه و ماشین را در کار 

1 (  2 (  3 (  4 (  

است؟ نادرستهاي زیر  یک از گزینه کدام -105
 توجه کرد. هاي مایع و سطح مولکول و دگرچسبیچسبی  ) براي توجیه فیزیکی تفاوت اثر مویینگی آب و جیوه، باید به ماهیت نیروهاي هم1
 ) نمودار فشار هوا برحسب ارتفاع از سطح آزاد دریا، خطی راست با شیب منفی است.2
 ) علت ایجاد نیروي شناوري، اختالف فشار در پایین و باالي اجسام درون شاره است.3
 یابد. اره کاهش می، با افزایش تندي آن، فشار شناپذیر تراکم ) در مسیر حرکت شاره4

برابر فشـار وارد بـر    B ،7/1، مقداري جیوه در حال تعادل قرار دارد. اگر فشار وارد بر نقطۀ مقابلدر ظرف شکل  -106
متر جیوه است؟ باشد، فشار هواي محیط چند سانتی Aنقطۀ 

1 (75 
2 (65 
3 (70 
4 (80 
 
 

 

گویی: اجباري نحوة پاسخ کل کتاب  –بخش طراحی  –فیزیک دهم 

@konkurbanks



18 :ۀصفحدهمپایۀ  –هاي طراحی  بخش سؤال –تیر 17 آزمون -پروژة تابستان

و دهم به شما داده  ازدهمی يدر کارنامه هم دو کارنامه مجزا .گردد یو دهم ارائه م ازدهمیتابستان در قالب دو دفترچه جداگانه  يها آزمون یآموزان گرام دانش

 جینتـا  د،ینبود یاضر هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق به  را، هیمطالعه و عملکرد خود در دو پا قیطر نیبه ا شود. یم

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیآن کارنامه و عملکرد پا

ابـت وارد لولـۀ افقـی   ، بـا تنـدي ث   Aلیتر آب از مقطع  60در شکل زیر، در هر دقیقه  -107
c به Bو  Aشود. اگر شعاع مقطع  می باشد، اندازة اختالف تندي cm5و m10ترتیب 

A B πو  عبور آب از دو مقطع  = ) و جریـان آب پایـا و    3چند متر بر ثانیه است؟ 
اي است.) صورت الیه به
1 (1/0  2 (2/0 3 (15/0 4 (5/0 

C°  طول ضلع یک مکعب -108 است. دماي مکعب را چند درجۀ فارنهایت افزایش دهیم تـا مسـاحت کـل    cm50برابر با 10توپر مسی در دماي 

/آن سطوح  cm225 )cuافزایش یابد؟  5 − K )−α = × 6 117 10
1 (50  2 (90 3 (25 4 (45 

109- °C J 0به مقداري یخ  با آهنگ ثابت 
s

s  گرما می 300 4402دهیم و پس از گذشت ،مقدار 
3

شود. چند ثانیه دیگر به گرمـا دادن    یخ ذوب می 

°C Fدر اختیار داشته باشیم؟  10ادامه دهیم تا در پایان، فقط آب با دماي 
J J(L , c )
g kg.K

= =330 4200
JA

  

1 (220 2 (304 3 (84 4 (744 
هاي زیر درست است؟ چه تعداد از عبارت -110

 هاي انتقال گرما (رسانش، همرفت و تابش گرمایی) دخالت دارند. ط یکی از روش) در هر فرایند انتقال گرما، فقآ
 هاست. هاي آزاد در رسانش گرما بیشتر از اتم ب) در رساناهاي فلزي، سهم الکترون

 گیرد. پ) انتقال گرما در مایعات و گازها عمدتاً بر اثر کاهش چگالی شاره با افزایش دما صورت می
 طوح تیره، ناصاف و مات نسبت به سطوح صاف و درخشان بیشتر است.ت) تابش گرمایی از س

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

54Fe ،56آهن داراي سه ایزوتوپ پایدار  -111 Fe  57و Fe ـ ترین ایزوتوپ، سه برابر فراوانـی سـنگین    است. اگر فراوانی سبک رین ایزوتـوپ و   ت
am 94برابر ترتیب از راست به چپ  بهمجموع درصد فراوانی ایزوتوپ دوم و سوم  کـدام   تقریب  به uباشد، جرم اتمی میانگین آهن برحسب 

است؟ (عدد جرمی را با جرم اتمی یکسان در نظر بگیرید.) 
1( 9/55 2 (8/55 3 (1/56 4 (2/56   

0lالکترون با  A، 8 در اتم عنصر -112 )وجود دارد. اگر این عنصر با تکنسیم  = Tc)43 گروه باشد، چند مورد از مطالب زیر در مـورد اتـم    همA 
 درست است؟ 

 الکترون دارد. 5) در الیۀ ظرفیت خود آ
(n n)و  −(lب) مقدار عددي  l)+ ترین زیرالیۀ اتم آن برابر است.  براي بیرونی 

 است.  4اند، برابر با  طور کامل پر شده به Aهایی که در اتم  پ) مجموع عدد کوانتومی فرعی زیرالیه
 م است. ت) اختالف عدد اتمی آن با عدد اتمی گاز نجیب دوره پنجم، برابر با عدد اتمی آخرین عنصر واسطه دورة چهار

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

Ca). . . .  به جزاند،  نادرستهاي زیر  همۀ عبارت -113 , O : g.mol )−= = 140 16
 ) نسبت شمار آنیون به کاتیون در منیزیم نیترید با این نسبت در آلومینیم اکسید یکسان است. 1

/گرم کلسیم اکسید، مقدار  2/11در تشکیل  )2 × 232 408  شود.  الکترون داد و ستد می 10
H هاي ناپیوندي در مولکول هاي پیوندي به شمار جفت الکترون نسبت شمار جفت الکترون )3  یکسان است.  O2و  O2هاي 
4( A M15 AMم و ات 37فرمول ترکیب یونی حاصل از واکنش بین اتم   باشد.  می 3به صورت 
 
 
 
 

 

گویی: اجباري نحوة پاسخ کل کتاب  –بخش طراحی  –شیمی دهم 
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و دهم به شما داده  ازدهمی يدر کارنامه هم دو کارنامه مجزا .گردد یو دهم ارائه م ازدهمیتابستان در قالب دو دفترچه جداگانه  يها آزمون یآموزان گرام دانش

 جینتـا  د،ینبود یاضر هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق به  را، هیمطالعه و عملکرد خود در دو پا قیطر نیبه ا شود. یم

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیآن کارنامه و عملکرد پا

 است؟  نادرستهاي زیر  چند مورد از عبارت -114
 سوم هواکره، با روند تغییرات فشار همسو است.  ۀ) روند تغییرات دما با افزایش ارتفاع در الیآ

0ب) در الیۀ تروپوسفر، با افزایش ارتفاع به ازا 6ي هر کیلومتر، دما در حدود C کند.  افت می 
0 78پ) در دماي  C−شود.  اکسید به صورت مایع از هواکره جدا می ، گاز کربن دي 

0 195ت) با گرم کردن مخلوط هواي مایع تا دماي  C−درصد حجمی را در هواي پاك و خشک دارد. شود که بیشترین  ، گازي آزاد می 
  2) 4 1) 3 3) 2 صفر) 1

کند؟  تکمیل می نادرستیکدام گزینه جملۀ زیر را به  -115
 » هاي . . . . . در ترکیب . . . . . برابر است. هاي . . . . در ترکیب . . . . . با تعداد جفت الکترون تعداد جفت الکترون«

CO -پیوندي  )2 کربن مونوکسید  –ناپیوندي  - ICl+2 -) پیوندي 1 −2
  COCl2 -پیوندي  - 3

−ClO -پیوندي  - HOF -ناپیوندي  )3
NH -ناپیوندي  –نیتروژن مونوکسید  دي –ناپیوندي  )4  3 Cl2  

دهنده و فراورده در کدام واکنش بیشتر است و در کدام واکـنش ضـریب    هاي زیر، اختالف مجموع ضرایب مواد واکنش پس از موازنه واکنش -116
 ها را از راست به چپ بخوانید.) ها متفاوت است؟ (گزینه استوکیومتري آب با دیگر واکنش

a)NH O NO H O+ → +3 2 2 
b)Fe O H O Fe(OH)+ + →2 2 3 
c)CH NH O HCN H O+ + → +4 3 2 2 
d)CaSiO HF CaF SiF H O+ → + +3 2 4 2

 
 
 
  

1( b ،d 2 (b ،c 3 (a ،d 4 (a ،c 
117- (I) این مقدار گرم رخ دهد، مقدار گاز اکسیژن تولید شده از این واکنش برابر . . . . . لیتر است و  2/43کاهش جرمی برابر  هرگاه در واکنش 

II) گاز اکسیژن را به تقریب می STP    (توان از تجزیۀ . . . . مول پتاسیم کلرات در واکـنش    در نظـر گرفتـه شـود.)   تهیـه کـرد. (شـرایط

(K , O , Cl / , N : g.mol )−= = = = 139 16 35 5 ترتیب از راست به چپ بخوانید). ها را به (گزینه14
(Iها موازنه شوند.)  ه(معادل KNO (s) K O(s) N (g) O (g)→ + +3 2 2 2 

II) KClO (s) KCl(s) O (g)→ +3 2

 
  

1 (48/8 ،66/1 2 (4/22 ،66/0 3 (4/60 ،66/0 4 (4/22 ،66/1  
دهد به ترتیب از راست به چپ غلظـت گلـوکز    گیري شده است را نشان می شکل زیر غلظت گلوکز خون فردي که توسط دستگاه گلوکومتر اندازه -118

ppm درنظر بگیرید.)   g.mL−11باشد؟ (چگالی خون را مانند چگالی آب،  می خون این فرد به تقریب چند موالر و چند 

 )O , C , H : g.mol−= = = 116 12 1  ( 

1 (/ −− × 312 6 67 10   2 (/ −− × 512 6 67 10  

3 (/ −− × 31200 6 67 10   4 (/ −− × 51200 6 67 10  
. . .  جز به ؛اند هاي زیر درست همۀ عبارت -119

 شود.  باشد و از آن براي تهیۀ سود سوزآور استفاده می ترین آنیون در آب دریا یون سدیم می ) فراوان1
 باشد و آنیون و کاتیون در آن چند اتمی است.  یم 14ها در فرمول شیمیایی آمونیوم کربنات برابر  مجموع شمار اتم )2
H بین مولکول )3 HF NHو  O2  ،NH3هاي   کلوین کمتر است. 373از  3امکان تشکیل پیوند هیدروژنی وجود دارد و نقطۀ جوش 
 شود.  ز روزانه بدن هر فرد بالغ به یون پتاسیم دو برابر یون سدیم است و کمبود آن به ندرت احساس مینیا )4

Sدر دماي اتاق از رابطه  (P)گاز نیتروژن برحسب فشار  (S)پذیري  معادله مربوط به انحالل -120 / P−= × 37 5  5بـا کـاهش فشـار از    .کنـد  پیروي می 10

N)شود؟  تقریب چند میلی مول گاز نیتروژن به ازاي هر کیلوگرم آب سیرشده از این گاز خارج می  ، بهاتمسفر به یک اتمسفر g.mol )−= 114  
1( 4/21 2 (7/10 3 (8/7 4 (6/15 
 

 

١٢٠

@konkurbanks



20 :ۀصفحدهم پایۀ –آشنا هاي  بخش سؤال –تیر 17 آزمون -پروژة تابستان

و دهم به شما داده  همازدی يدر کارنامه هم دو کارنامه مجزا .گردد یو دهم ارائه م ازدهمیتابستان در قالب دو دفترچه جداگانه  يها آزمون یآموزان گرام دانش

 جینتـا  د،ینبود یراض هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق به  را، هیمطالعه و عملکرد خود در دو پا قیطر نیبه ا شود. یم

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیکارنامه و عملکرد پا ،آن

 
 

A 70اي مشخص شد که در یک ماه گذشته  مشتري یک فروشگاه زنجیره 110در یک نظرسنجی از -121 نفر  57و نفر آنها از محصوالت شرکت
B انـد. چـه   اند که در این مدت از محصوالت هر دو شرکت خرید کـرده    نفر نیز اعالم کرده 32اند. همچنین  خرید کرده از محصوالت شرکت 

اند؟ تعداد از این افراد دقیقاً از یکی از این دو شرکت خرید کرده
1 (95 2 (15 3 (63 4 (78 

متر باشند، در داخل آن مجددًا مسـتطیلی بـه صـورت زیـر، در نظـر    سانتی 1و  2ترتیب  بهگیریم که طول و عرض آن  مستطیلی در نظر می -122
کنیم. محیط مسـتطیل حاصـل در    باشد و در داخل مستطیل پدید آمده این عمل را مجدداً تکرار می 2گیریم که نسبت طول به عرض آن  می

   ي هفتم چه کسري از محیط مستطیل اول است؟ مرحله

1 (1
32

 2 (1
64

 

3 (3
32

 4 (3
64

 

3اگر  -123 3 52 2 4x x ... =  x    کدام است؟ باشد، آنگاه

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

 

بـریم و    متر می سانتی 4ي آن مربعی به ضلع  سازیم، براي این کار از هر گوشه اي مقوا به شکل مربع می ي قطعه وسیله ي رو باز را به یک جعبه -124
متر مربع  بوده است؟ ر مکعب باشد، مساحت مقواي مربع شکل اولیه چند سانتیمت سانتی 100زنیم. اگر حجم پدید آمده  ها را تا می سپس لبه

1 (99 2 (121 3 (144 4 (169 

xي  مجموعه جواب نامعادله -125 / | x |+ <2 0   کدام است؟ 16
1 (( / , / )0 8 0 8−     2 (( / , / )− −0 8 0 1    
3 (( / , / ) ( / , / )0 8 0 8 0 2 0 2− − −  4 (( / , / ) ( / , / )0 8 0 2 0 2 0 8− −  

fي محدود بین نمودار تابع  مساحت ناحیه -126 (x) | x |= −3  ي دوم و چهارم، کدام است؟   و نیمساز ناحیه 2
1 (1  2 (5/4  3( 6 4 (9 

2برابر  BCي  در شکل زیر، اندازه -127 A است. شی 3  کدام است؟ Cو  ب خط گذرنده از نقاط

1 (( )+
1 1 3
4

 2 (( )+
1 1 2
4

 

3 (( )1 1 2
2

+ 4 (( )+
1 1 3
2

که حداقل یک فیزیکـدان    طوري ي سه نفري انتخاب شود به دان، قرار است یک کمیته شیمیدان و پنج  دان، چهار فیزیک از میان سه ریاضی -128
 پذیر است؟ در آن عضو باشد. این کار به چند طریق امکان

1 (185 2 (192 3 (164 4 (216
Bي  هاي مجموعه یکی از زیر مجموعه -129 { , , , ... , }= 1 2 3 تـرین  ترین و کوچـک    ه تفاضل بزرگکنیم. احتمال آن ک را به تصادف انتخاب می 8

  باشد، کدام است؟ 4عضو این زیرمجموعه برابر 

1 (1
8

  2 (1
16

  3 (1
32

  4 (1
64

   

هایی بـا    توان نمونه خواهد بود. در حالتی که سرشماري نکنیم، به چند حالت می 18ي نمونه برابر با  ، اندازهاگر در یک جامعه سرشماري کنیم -130
 از این جامعه انتخاب کرد؟ 16ي  اندازه

1 (140 2 (120 3 (162 1−  4 (153 

گویی: اجباري نحوة پاسخ کل کتاب  – هاي آشنا سؤالبخش  – ریاضی دهم
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و دهم به شما داده  همازدی يدر کارنامه هم دو کارنامه مجزا .گردد یو دهم ارائه م ازدهمیتابستان در قالب دو دفترچه جداگانه  يها آزمون یآموزان گرام دانش

 جینتـا  د،ینبود یراض هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق به  را، هیمطالعه و عملکرد خود در دو پا قیطر نیبه ا شود. یم

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیکارنامه و عملکرد پا ،آن

 
 

...........».......... بافت پیوندي سست،  وششی سنگفرشی چندالیهبافت پ«کند؟  چند مورد جملۀ مقابل را به درستی تکمیل می -131
                    هایی با اشکال متنوع است.          داراي یاخته -همانند الف)
 شود. ترین الیۀ دستگاه گوارش یافت می در داخلی -برخالف ب)
                    هاي پروتئینی است.       اي از رشته داراي شبکه -همانند ج)
 اي اندك است. فضاي بین یاختههایی با  حاوي یاخته -برخالف د)
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

  »اي .......... هاي عصبی روده شبکه «کند؟  را به درستی تکمیل میمقابل چند مورد عبارت  -132
 د.ند تحرك و ترشح را در لولۀ گوارش تنظیم کننتوان الف) می
 د.نأثیر اعصاب خودمختار، موجب بسته شدن ناي هنگام بلع شود تحت تنتوان ب) نمی
 د.ند در انقباض بندارة انتهاي مري، همانند انقباض بندارة پیلور نقش داشته باشنتوان ج) می
 د.ند درترشح بزاق، همانند باالرفتن زبان کوچک هنگام بلع نقش داشته باشنتوان د) نمی

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
  است؟ نادرستره دستگاه گوارش ملخ کدام عبارت دربا -133

 گیرد. صورت می شدن آن نیز نرمدان عالوه برذخیره غذا، عمل  ) در چینه1
 شوند. کنند و سبب تولید ذرات ریز می هایی ترشح می هاي پیش معده، آنزیم ) یاخته2
 ، محل جذب غذا نیست.شود آغاز میدر آن  مکانیکی) محلی که گوارش 3
 شوند. ها بازجذب می با عبور مایعات از روده، آب و یونو گلوکز در معده و ) جذب آمینواسید 4

 چند مورد در ارتباط با تشریح دستگاه تنفس گوسفند صحیح است؟  -134
 هاي خونی قابل تشخیص است.  ها زبر است و از رگ الف) لبۀ نایژه
 . ندا اي کامل برخالف ناي در تمام طول به صورت حلقه ها ههاي نایژ ب) غضروف

 توان قسمت پشتی و شکمی آن را مشخص کرد.  ج) با لمس کردن ناي می
 شود.  د) قبل از دو نایژة اصلی یک انشعاب سوم به شش راست وارد می

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 
 ...........توان گفت که در  با توجه به منحنی نوار قلب می -135

1 (QR  برخالفST .دریچۀ دولختی بسته است 
 لختی باز هستند. هاي دولختی و سه دریچه Sبرخالف نقطۀ  Tحنی ) قلۀ من2
 هاي سینی باز هستند. دریچه Bهمانند نقطۀ  A) نقطۀ 3
 گیرد. ها انجام می ورود خون از دهلیزها به بطن Dهمانند نقطۀ  P) قلۀ منحنی 4

 ........هاي شدیدتر  خونریزي ........هاي محدود  در خونریزي -136
 یون پتاسیم در انجام روند تشکیل لخته نقشی ندارد. –) برخالف 1
 بخشی که نقش اصلی را در تولید لخته دارد، دخالت ندارد. –) برخالف 2
 گیرد. هاي خونی را دربرمی هاي پروتئینی نامحلول یاخته رشته –) همانند 3
 .هستندهاي مگاکاریوسیت تأثیرگذار  قطعاتی از یاخته –) همانند 4

 است؟ نادرستبل کدام مورد در شکل مقا -137
  در تماس با غشاي پایه است. » ج«همانند » ب«) یاخته 1
 است. » ج«همانند هسته » الف«) اطالعات ژنتیکی 2
   کند.  اوره عبور می» د«همانند » ت«) از 3
 دارد. جریاننوعی بافت پیوندي » ث«) درون 4

 شود؟ می هاي زیر مشاهده در محل پالسمودسم چند مورد از ویژگی -138
 الف) تیغۀ میانی

 جریان سیتوپالسمیامکان برقراري ب) 
 دومین وجود ندارد.شده  چوبیج) در اطراف آن الزاماً دیوارة 

 در اطراف آن وجود د ارد.صرفاً پکتینی اي نخستین  د) دیوارة یاخته
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

گویی: اجباري نحوة پاسخ کل کتاب  –هاي آشنا  سؤالبخش  –دهم شناسی  یستز
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و دهم به شما داده  همازدی يدر کارنامه هم دو کارنامه مجزا .گردد یو دهم ارائه م ازدهمیتابستان در قالب دو دفترچه جداگانه  يها آزمون یآموزان گرام دانش

 جینتـا  د،ینبود یراض هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق به  را، هیمطالعه و عملکرد خود در دو پا قیطر نیبه ا شود. یم

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیکارنامه و عملکرد پا ،آن

  ی عبور کند؟تواند از مسیر آپوپالست هاي زیر آب می در چند مورد از قسمت -139
 ج) پوست ب) روپوست              الف) تارکشنده                    

 هـ) یاخته معبر د) درون پوست                
1 (3 2 (5 3 (4 4 (2 

  هاي زیر صحیح است؟ چند مورد از عبارت -140
 شوند. چوبی باعث بارگیري چوبی میآب و مواد معدنی به آوندهاي مستقیم هاي آندودرم ریشه با انتقال  یاختهتنها الف) 

 کند. کننده نیتروژن آمونیوم مصرف می باکتري نیترات ساز برخالف تثبیت ب)
 کنند. مواد آلی موجود در خاك را براي ساخت آمونیوم استفاده می ،کننده نیتروژن ساز برخالف تثبیت هاي آمونیاك ) باکتريج
 3) 4 2) 3 1) 2 ) صفر1

c 6000متر، یک فرسنگ معادل  سانتی 104ذرع معادل در صورتی که یک  -141 m2ذرع، یک اینچ معادل  اینچ باشد،  12و یک فوت برابر با  /54
  چند مورد از موارد زیر صحیح است؟

 تر است. فوت از یک فرسنگ کم 2000ب)   تر است. اینچ از نیم ذرع کم 18الف) 
 متر است. میلی 127اینچ معادل  5ت)  کیلومتر است. 75فرسنگ تقریباً  12پ) 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
متر  سانتی 10رو، اگر سوراخی در مخزن ایجاد کنیم، بعد از ایجاد تعادل سطح جیوه در شاخۀ سمت راست  در شکل روبه -142

/ اي گاز مخزن در ابتدا چند کیلوپاسکال بوده است؟ آید. فشار پیمانه پایین می g/cm )= 313 ρ ،Pجیـوه 5 kPa= 100


، 
g N/kg= لوله در تمامی نقاط آن یکسان است.) و سطح مقطع 10

1 (5/13  2 (27  
3 (54  4 (127 

sin) متر است؟ چند سانتی x  ها در حال تعادل باشند، با توجه به شکل روبرو اگر مایع -143 / )° =37 0 6
1 (4   
2 (5  
3 (6 
4 (7 

144- kg ° 20را از سطح زمین با تنديm/s 4جسمی به جرم کنیم، انرژي مکانیکی جسم پـس از    نسبت به افق رو به باال پرتاب می 45تحت زاویۀ 
gتاب چند ژول است؟ (ثانیه از لحظۀ پر 2/5گذشت  m/s= و سطح زمین را مبدأ پتانسیل گرانشی در نظر بگیرید و از نیـروي مقاومـت    210

شود.) نظر صرفهوا 
1 (400 2 (800 3 (200 2  4 (400 2 

145- kW kg 5توان مفید یک پله برقی پله با تندي ثابت باال ببرد؟  250تواند  را می 60است. این پله برقی در هر دقیقه چند نفر به جرم متوسط 

)g m/s=   متر است.) سانتی 20و ارتفاع هر پله  210
1 (8 2 (10 3 (15 4 (20 

146-  1  است. بازدة این ماشین چند درصد است؟ 4در یک ماشین نسبت توان تلف شده به توان مفید
1 (25 2 (75 3 (20 4 (80 

100بخار آب   10gدرون یک ظرف بستۀ عایق  -147 C°   54را در فشار یک جو در کنارg   80آب C°  دهـیم. کـدام گزینـه دربـارة    قرار می
cتعادل صحیح است؟  J / g. C)= °4/2

JA
  ،VL J / g=  و تبادل گرمایی با محیط اطراف ناچیز است.) 2268

1 °C C° 2 یابد. کاهش میg4بخار شود و جرم می 100) دماي تعادل g می 100) دماي تعادل  یابد. افزایش می 2شود و جرم آب 
3 °C C° 4  شود. می 90) دماي تعادل شود. می 95) دماي تعادل

 
 

گویی: اجباري نحوة پاسخ کل کتاب  –هاي آشنا  بخش سؤال –فیزیک دهم 
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و دهم به شما داده  همازدی يدر کارنامه هم دو کارنامه مجزا .گردد یو دهم ارائه م ازدهمیتابستان در قالب دو دفترچه جداگانه  يها آزمون یآموزان گرام دانش

 جینتـا  د،ینبود یراض هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق به  را، هیمطالعه و عملکرد خود در دو پا قیطر نیبه ا شود. یم

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیکارنامه و عملکرد پا ،آن

− اي فلزي و نازك با حفره در شکل زیر، صفحه -148 K ×−اي در آن نشان داده شده است. اگر ضریب انبساط طولی فلز برابر با 6 112 باشـد، بـا    10
°C کند؟ ، مساحت حفره چند درصد و چگونه تغییر می200افزایش دماي صفحه به اندازة 

 یابد. ، افزایش می24/0) 1
 یابد. ، کاهش می24/0) 2
 یابد. ، افزایش می48/0) 3
 یابد. ، کاهش می48/0) 4

149- c kgو چگالی اولیۀ m2به کرة فلزي توخالی با شعاع خارجی / m315000  و ظرفیت گرمایی ویژةJ / kg. C400 °Jدهیم. اگر  گرما می 6000، به مقدار
( درصد افزایش یابد، حجم اولیۀ حفرة درون کره چند سانتی0/5شعاع کره  مترمکعب است؟

K
−= 4 π)ضریب انبساط طولی این فلز و 110 = 3  

1 (12 2 (/22 5 3 (15 4 (20 
150- − C C 90را با  10چند گرم یخ  20 Cگرم آب  گیـرد،  نها بـین آب و یـخ صـورت مـی   شود؟ (تبادل گرما ت 5مخلوط کنیم تا دماي تعادل 

c J / kg. C= 4200 °
JA

 ،c J / kg. C= 2100 °
gÄ

F(Lو  kJ / kg= 336
1 (15 2 (25 3 (30 4 (10 
 
 

151- 2
7

Xجرم اکسید  O2 هـا و   کـه تفـاوت شـمار پروتـون   اسـت و در صـورتی    amuچند  Xدهد، جرم  اتمی عنصر  را اکسیژن تشکیل می 3

، در کدام دورة جدول تنـاوبی جـاي دارد؟ (عـدد جرمـی را برابـر جـرم اتمـی در نظـر بگیریـد.   Xباشد، عنصر  6هاي اتم آن برابر  نوترون
(O g.mol−= 116   

، پنجم 70) 4 ، چهارم  70) 3 ، پنجم 60) 2 ، چهارم 60) 1
   اند؟ کدام موارد از مطالب زیر، درست -152

تر است.  آ) طول موج نور بنفش از طول موج نور سبز، کوتاه
 ب) انرژي هر رنگ نور مرئی، با طول موج آن نسبت مستقیم دارد. 

2nهاي باالتر به الیۀ ها از الیه در طیف نشري خطی اتم هیدروژن، ناشی از انتقال الکترون پ) نوارهاي رنگی  است.  =
 هاي انتقال الکترون در اتم برانگیختۀ هیدروژن بیشتر باشد، طول موج نور، بلندتر است.  ت) هر چه فاصلۀ میان الیه

 آ، پ )4 ) آ، ب، پ3 ) ب، ت 2 ) ب، پ، ت 1
شود؟  درستی کامل می ها، مفهوم علمی جملۀ زیر به   با کدام گزینه -153

 ..........»ها  آن  در میان عنصرهاي واسطۀ دورة چهارم جدول تناوبی، دو عنصر وجود دارند که در اتم«

nانتومی  هاي کو ، عدد آ) ده الکترون = lو  3 =  ند.دار 2
nمی  انتو هاي کو ب) یک الکترون، عدد = lو  3  دارد. 0=

 پ) در آخرین الیۀ الکترونی، تنها یک الکترون وجود دارد.
nمی  انتو هاي کو ت) دوازده الکترون، عدد = lو  3  دارند. 1=

   ) ب، ت4 ) آ، پ3 ) پ، ت2 ) آ، ب1
/گرم از اکسید یک فلز قلیایی خاکی (از واکنش فلز با اکسیژن)،  60اگر براي تشکیل  -154 × 2318 06 الکترون مبادله شود، جرم اتمی فلز در  10

O)این اکسید، چند برابر جرم اتمی اکسیژن است؟  g.mol )−= 116 
1 (25/0 2 (75/0 3 (25/1 4 (5/1 

 

گویی: اجباري نحوة پاسخ ل کتاب ک –هاي آشنا  بخش سؤال –شیمی دهم 
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و دهم به شما داده  همازدی يدر کارنامه هم دو کارنامه مجزا .گردد یو دهم ارائه م ازدهمیتابستان در قالب دو دفترچه جداگانه  يها آزمون یآموزان گرام دانش

 جینتـا  د،ینبود یراض هیپا کی جهیو نت العهو اگر از مط دیکن یم یو مجزا در تابستان بررس قیطور دق به  را، هیمطالعه و عملکرد خود در دو پا قیطر نیبه ا شود. یم

دهد. یرا تحت شعاع قرار نم گرید هیکارنامه و عملکرد پا ،آن

هـاي   جفت الکترون e.nهاي پیوندي و  ، جفت الکترونe.pهاي مربوط به ترکیب، درست است؟ (منظور از  هاي جدول زیر، داده در کدام ردیف -155
 ها است.) ناپیوندي روي اتم

1 (1،3 
2 (2،4 
3 (2،3 
4 (1،4 

 
 
 

 
 هاي زیر: دلۀ واکنشپس از موازنۀ معا -156

 a)P O (s) H O(l) H PO (aq)+ →4 10 2 3 4 
 b)SF (g) H O(l) SO (g) HF(g)+ → +4 2 2 
 c) FeS (s) O (g) Fe O (s) SO (g)+ → +2 2 2 3 2 
 d) HNO (aq) NO (g) O (g) H O(g)→ + +3 2 2 2

 
 
 
  

و  dهاي هاي استوکیومتري مواد در واکنش مجموع ضریب و تفاوتcبه واکنش  aهاي استوکیومتري مواد در واکنش نسبت مجموع ضریب
b(به ترتیب از راست به چپ) کدام است؟ ، 

1 (/0 24 ،3 2 (/0 24 ،6 3 (/0 44 ،3 4 (/0 44 ،6
0دو ظرف در بستۀ یکسان، با دماي برابر، یکی داراي  -157 11اي ) و دیگري دارIمول گاز اکسیژن (ظرف  /24 ) IIگرم گـاز بـوتن (ظـرف    /2

1 نادرستها،  است، کدام مطلب دربارة آن 1است؟  12 16(H ,C ,O :g.mol )−= = =  
4(معادلۀ واکنش موازنه شود.)  8 2 2 2C H (g) O (g) CO (g) H O(g)+ → + 
 ، بیشتر است.IIبا ظرف در مقایسه  I) فشار گاز در ظرف 1
 ) براي واکنش کامل دو گاز با یکدیگر، مقدار کافی از اکسیژن وجود ندارد. 2
 است.  Iها در ظرف  برابر شمار آن II ،4هاي گاز در ظرف  هاي سازندة مولکول ) شمار اتم3
STP) مجمو4 12/، برابر حجم ع حجم دو گاز اولیه در شرایط  32 CO  در همان شرایط است. گرم گاز 

لـول کلسـیم   گرم آلومینیم سولفات، چند مول یون آلومینیم وجود دارد و از واکنش کامل ایـن مقـدار از آن بـا مقـدار کـافی مح    1/17در  -158
   ها از راست به چپ خوانده شود.) (گزینه ؟شود هیدروکسید، چند گرم رسوب تشکیل می

 (H ,O , Al ,S : g.mol )−= = = = 11 16 27 32 
Al(معادلۀ واکنش موازنه شود.)   (SO ) (aq) Ca(OH) (aq) Al(OH) (s) CaSO (aq)+ → +2 4 3 2 3 4 

1 (/0 05 ،/7 82 (/0 1 ،/7 83 (/0 05 ،/3 94 (/0 1 ،/3 9 
پیونـدي، نسـبت بـه   هـاي پیونـدي و نا   نام کدام ترکیب شیمیایی درست نوشته شده و در ساختار لوویس آنیون آن، تفاوت شمار الکتـرون    -159

 هاي دیگر، کمتر است؟  آنیون
1 (Cu CO2 Ba) 2  : مس کربنات3 (PO )3 4  : باریم فسفات2
3 (Li SO2 NH) 4  : لیتیم سولفات4 OH4کسید : آمونیوم هیدرو 

   چند مورد از مطالب زیر، درست است؟ -160
● / 0غلظت محلول  01 ppm است. 100درصد جرمی یک نمک در آب، برابر 
 اند. و آب، از اجزاي مشترك موجود در هواي پاك و سرم فیزیولوژي اکسیژن ●
/ شمار اتم نسبت ● 0هاي سازندة آمونیوم کربنات به آلومینیم سولفات، به تقریب برابر   است. 8
 ماند.  هاي بدون آب باقی می گرم از نمک کیلو 324، در یک مخزن بخار شود، 27تن آب دریا با درصد جرمی  2/1 اگر ●
1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 
 

 

e.p p.eشمار فرمول شیمیایینام ترکیبردیف
n.e

 HCN4 4ژن سیانید هیدرو 1

2 
سیلیسیم 

ئورید فلو تترا
SiF44 1

12

Nاکسید ژن دي نیترو 3 O23 2
3

AsBr33 3برمید آرسنیک تري 4
10
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