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گويي زمان پاسخصفحه ةشمارسؤالةشمارتعداد سؤال نام درس عنوان

مي
عمو

 

  دقيقه  10  3  1  10 ) 1فارسي و نگارش (

 شاهد  دقيقه 25  4  11  20 طراحي  )1زبان قرآن ( ،عربي
  دقيقه 10  6  31  10 )1دين و زندگي (

  دقيقه 15  7  41  10 )1زبان انگليسي (

صي
صا

اخت
  

  8  51 20 عادي - ) 1رياضي (
  دقيقه 30

  11  71 20 موازي - ) 1رياضي (
  15 91  20  عادي  -) 1شناسي ( زيست

  دقيقه 20
  17  111 20  موازي  -) 1شناسي ( زيست

  20  131 20 عادي -) 1فيزيك (
  دقيقه 35

  23  151 20 موازي-)1فيزيك (

 عادي  - )1شيمي (
  26  171  20 طراحي

 شاهد  دقيقه 20

 موازي - ) 1شيمي (
 شاهد  28  191  20 طراحي

 -  31  287 12 نظرخواهي
  طراحان  

  مسئولين درس
  مسئولين درس گروه مستندسازي  ويراستار ان علمي مسئولين درس گروه آزمون  نام درس

  الناز معتمدي  اطمه فوقانيف حميد اصفهاني )1فارسي و نگارش (
  محدثه پرهيزكار  شعيب مقدمخاكي ـ  ـ فاطمه منصوردرويشعلي ابراهيمي ميالد نقشي )1عربي  زبان قرآن (

  محدثه پرهيزكار  ـ محمدابراهيم مازني بقامحمد رضايي-سكينه گلشني فاطمه فوقاني  )1دين و زندگي (
  پيشه فاطمه فالحت  ـ فريبا توكلي ـ پرهام نكوطلبانمحدثه مرآتي نسترن راستگو  )1انگليسي (زبان

  خانلو حميدرضا رحيم محمدرضا انصاريحسين اسفيني ـ ـعادل حسيني فروشانايمان چيني )1رياضي (
  اكبري ليدا علي  محمدمهدي روزبهانيفرد ـ سپيده نجفي ـ  علي علمداري ـ اميرحسين بهروزي  مهرداد محبي    )1شناسي ( زيست
  آتنه اسفندياري  اميراحسان بريريـ  بابك اسالمي ـ بهنام شاهنيفروشان ـايمان چيني كفشحميد زرين )1ك (فيزي

  سميه اسكندري   نژاد اميرحسين اسفندي ـ ايمان حسينـجماليسامان بني علي علمداري  ) 1شيمي (
 

  گروه فني و توليد
 محيا اصغري  مدير گروه 

 فردسيدعلي موسوي مسئول دفترچه
 محمدي جالليمهين علي آرايي نگاري و صفحه حروف

  پيشه فالحتمسئول دفترچه: فاطمه/نسبفاطمه رسوليمدير گروه: گروه مستندسازي
 رضا سعدآباديعلي  ناظر چاپ

 چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم
  م تجربي) دانلود نمائيد.توانيد از سايت كانون (صفحة مقطع ده توجه: دفترچة پاسخ تشريحي را مي

  
 021 - 6463تلفن:   - 923دفتر مركزي: خيابان انقالب بين صبا و فلسطين پالك 

 

  نام طراحان نام درس
پور ـ آگيتا محمدزاده ـ محمدعلي مرتضويخانحميد اصفهاني ـ سپهر حسن  )1فارسي و نگارش (

 بين ـ خالد مشيرپناهيبخش ـ محمدجهاننبهزاد جهاـسعيد جعفري  )1زبان قرآن (،عربي
   كبير مرتضي محسنيـ  فاطمه فوقانيـفردين سماقيمرضيه زماني ـبقا ـمحمد رضاييمحمد آقاصالح ـ  )1دين و زندگي (

 نژادساسان عزيزيـفاطمه صابريـآبيزمهدي رسوليفريبا توكلي ـ  )1انگليسي (زبان
ـ   نـاهوك  حسـن نصـرتي   ـ  وهاب نادري ـ  كيميا شيرزاد ـ  شكيب رجبي ـ  سجاد داوطلبـمهرداد خاجيـپورخانسهيل حسنـحمد بحيراييمـعلي ارجمند )1رياضي (

 زادهسهند ولي
 مژگان مدديفرد ـ علي كرامت ـ مهرداد محبي ـ  افره ـ سعيد شرفي ـ محمدحسين ظهيرينپور ـ معين خعباس آرايش ـ اميررضا جشاني   )1شناسي ( زيست

 ـ  سـعيد طـاهري بروجنـي    ـ  كفـش  حميد زريـن  ـپيمان محمدعلي راست ـ  ميثم دشتيانـكميل خرميـاسماعيل حداديـفرهاد جوينيـزهره آقا محمدي )1فيزيك (
 محمد نادريـمنشكيانوش كيانـزادهعبداهللا فقه

فـرد ـ علـي مؤيـدي ـ       كوكنده ـ علي رحيمي ـ علي علمداري ـ احمـد قـانع      دامن ـ حسن رحمتي ـ امير حاتميان ـ طاهر خشكپوراحمدرضا جشانيـمطلقعلي اميري  ) 1( شيمي
 سيدمحمدرضا ميرقائمي

  دقيقه 165مدت پاسخگويي:    130تجربي:دهمد سؤالتعدا   
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 3: ةصفح                                              دهم تجربي پاية عمومي  آذر 15 آزمون - )3(پروژة 
 

  

  
  

 معنا شده است؟ نادرستاي  در كدام گزينه واژه - 1
  ) شكن: پيج و خم زلف ـ مولع: آزمند2    ي صبح  اممكن ـ فلق: سپيدهن) محال: 1
 ) سخره: ريشخند ـ طالع: بخت4    ـ مفتاح : كليد گذرا) جافي: 3

 اماليي دارد؟  نادرستياي  در كدام گزينه واژه - 2
  ) مدهوش و حيران ـ قالب و پيروز ـ رسته و رها2     انگيز ـ حقارت و خردي هفت افالك ـ نرگس فتنه) 1
 ) غبطه و حسرت ـ حاجت و نياز ـ محنت و رنج4    ) ضامن و گواه ـ نمازگزار و عابد ـ حضيض و رفيع3

 تيب كدام است؟ به تر» نامه فارسي كليله و دمنه، قابوس ةـ ترجممنظوم  ةنام الهي«نام خالق آثار  - 3
  الملك توسي خواجه نظام  ـ نصراهللا منشي ـ عطّار نيشابوري) 2  عنصرالمعالي كيكاووس   ـ نصراهللا منشي ـ عطّار نيشابوري )1
 الملك توسي ـ خواجه نظام عطّار نيشابوري  ) نصراهللا منشي ـ4  ـ عنصرالمعالي كيكاووس عطّار نيشابوري  ) نصراهللا منشي ـ3

 تخلّص در بيت زير چيست؟  اژةنقش دستوري و - 4
 »غبار راهگذارت كجاست تا حافظ / به يادگار نسيم صبا نگه دارد«
 ) مفعول4  ) متمم 3    ) نهاد 2  ) منادا1

 دارند؟ » مفعول«به ترتيب كدام دو عبارت در ابيات زير، هر دو نقش دستوري  - 5
  گويد دشمن جان من استالف) دوستي دانند ياران منعم از جانان ولي / اين سخن هر كس كه 

  ي پردرد كن افغان دلم گوش / اي مست من انگار كه آواز رباب است ب) از سينه
  ـ گوش ياران) 4  ) منع ـ افغان3    ـ افغان ياران )2  منع ـ گوش )1

  در ابيات زير، به ترتيب كدام است؟ » ت«نقش دستوري ضمير  - 6
  چرخ بلند!الف) كه گفتت برو دست رستم ببند؟ / نبندد مرا دست، 

  ؟سپاهت كجا و سپهدار كو؟ / اي با منت يار كو پنجه به همب) 
  هر كه كارد بدرود، پس چون كني چندين مرا؟/  گمان اوت كشت و اوت خواهد هم درودن بيج) 

1م، مضاف2    اليه ) مفعول، متمم، مفعول ) مضافاليه، متم  
3م، مفعول، مضاف4    اليه ) متمم، مضافمفعول اليه، ) متم 

  ؟ ندارداستعاره  در معناي حقيقي به كار رفته است و در كدام بيت» گهر«ي  واژه - 7
  ) در ره او نبود سنگ و اگر باشد نيز / جز گهر از سر هر سنگ به پايي نرسد1
  دم / بر خاك سر كويت، تا كي گهر اندازم؟ ) هر شب من بيچاره در وقت سپيده2
  يست / كاو را هميشه بحر عمان است در جوار) كلكت گهر فشاند و اين بس شگفت ن3
  دم گهر از ديده بارمت به ) بارم ده از كرم سوي خود تا به سوز دل / در پاي دم4

  توان يافت؟  را در چند تا از ابيات زير مي» ايهام«ي  آرايه - 8
  مالف) گفت جانان سوي ما بگذر به سر گفتم به چشم / گفت ترك جان كن و در ما نگر گفتم به چش

  دارم از رخ پرده گفتم لطف توست / گفت چشم خويش را گو اين خبر، گفتم به چشم  ب) گفت برمي
  به چشم  گفتمج) گفت جاي من كجا اليق بود گفتم به دل / گفت خواهم غير از اين جاي دگر، 

  د) گفت فخري ميهمان خواهي مرا گفتم به جان / گفت فرش راه كن لعل و گهر گفتم به چشم
  ) چهار تا4  ) سه تا3    ) دو تا2  ) يكي1

 كدام بيت با مصراع دوم بيت زير قرابت معنايي دارد؟  - 9
 »توان گرفت فاق مالحت جهان گرفت / آري به اتّفاق جهان ميحسنت به ات«
  ندهد دستوري / كه به هم جمع شود عاشقي و مستوري دلبرا حسن رخت مي )1
 و صالبت كه اوسته چو پر شد بزند پيل را / با همه تندي ) پش2ّ
  دف قطع نظر تير هوايي كرده استه) با هوسناكي نگردد جمع حسن عاقبت / از 3
 ) سر چشمه شايد گرفتن به بيل / چو پر شد نشايد گرفتن به پيل4

  كدام بيت با بيت زير ارتباط معنايي دارد؟  - 10
  »هر كه داد از خويشتن بدهد از داور مستغني باشد«
  بيفكن / ميفكن به فردا تو اين داوري را  امروز از پشت بارتهم ) 1
  ) فردا كه بر من و تو وزد باد مهرگان / آن گه شود پديد كه نامرد و مرد كيست2
  ) بس كن عبيد با دل شوريده داوري / بيچاره را نصيحت ما سودمند نيست3
 درست در همه دارالدواي خاك ) داروي درد خود مطلب از كسي كه نيست / يك تن4

درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هر هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( و نگارش فارسيهاي  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل 10چند از 

 

  )1( نگارش و فارسي
  
ستايش، ادبيات تعليمي،   

ادبيات پايداري، ادبيات غنايي
 (مهر و وفا)

  50تا  10هاي  صفحه
  )1نگارش (

ستايش،  پرورش موضوع، 
  عينك نوشتن

  39تا  11هاي  صفحه

  دقيقه 10
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   4: ةصفح                                                    تجربي همد عمومي پاية      آذر15آزمون  - )3(پروژة  

 
 

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1عربي، زبان قرآن (هاي  گويي به سؤال طفاً قبل از شروع پاسخل

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10اري چند ازگذهدفآزمون قبل10چند از

   
  
  
 و األدقّ في ن األصحعي 16 – 11ة (الجواب للّترجمة من أو إلي العربي:( 

  !»:هي أقداملَفاً عواق أنْ ينام رقدي سرَالفَ أنَّ قُصدأُال كُنت  ينِّأا مكَ كالسم نَرٌ مطَم ن السماءم يتَساقَطَ أنْ قُدصاُ ال أنا« - 11

  راحتي بخوابد! تواند به بر پاهايش ميكه اسب ايستاده  كردم نمي و نيز باور پي در پي ببارد،باران ماهي از آسمان كه  كردم باور نمي ) من1
  !بخوابدواند بتبر روي پاهاي خود ايستاده  م كه اسبكن طور كه باور نمي همان پي در پي ببارد،ماهي از آسمان از  يكه باران كنم ) من باور نمي2
  تواند ايستاده روي پاهايش بخوابد! ميكه اسب  كردم گونه كه باور نمي همان پي در پي بريزد،كه از آسمان باراني از ماهي  كنم نميباور  ) من3
  اند بخوابد!تو ميبر پاهايش ايستاده  كنم كه اسب باور نميطور كه  همان ،ريزد كه از آسمان باران ماهي فرو مي كردم ) من باور نمي4

12 - »لَي قدرونَما كان أكثر علمائنا يالعجيبةِ تلك الظواهرِ اسرارِ معرفةِ ع عرُالتَّ إلّا بعدف هذه المناطق ينابيعِ علي مياه«!  
  !مناطقاين هاي  هاي چشمه ببرند مگر پس از شناخت آب هاي شگفت پي توانستند به رازهاي آن پديده تر دانشمندان ما نمي بيش) 1
  !كشف نمايندرا  عجيبهاي  آن پديده هايقادر شدند رازها  منطقههاي اين  پس از شناخت آب چشمه فقط نمادانشوران اكثر) 2
  !مناطق اينهاي  هاي چشمه آب شناساييپس از  جز بههاي شگفت را بشناسند  دانشمندان ما نتوانستند راز آن پديده بيشينه) 3
  !عجيب را كشف كنند  رازهاي اين پديدهكه  شوند قادر ميها  هاي اين منطقه هاي چشمه بفقط پس از شناخت آ عالمانمان) اكثر 4

13 - :حيحن الصعي  
  !بارد؟ از آن ميد و باران را آور ت كه ابر را در آسمان پديد ميس ا يسك چه پس به آسمان نگاه كن. :؟!ماء فمنْ ذَا الَّذي يوجِد الغيم في الْجو و ينزل منه المطرر إلي السظُانُ) 1

2(  ةٌ وستسعونَخَم  دثالثةزائ  ئةً سبعينوساوي مشود مي ششو  شصتبرابر صد و  ،هفتاد و سه ةعالو هو پنج ب نود: !ستّينو  ثمانيةو  ي!  
  !و روشنايي ستارگان از خودشان استشيد كه نور ماه از خور دانستيم ميما همه  :!من نفسها األنجمِ و ضياء من الشمسِ القمرِ أنّ ضياء علمنَ كلّنا )3
!جزء عنده تسعةً و تسعينَ مسكفأ جعلَ اهللاُ الرَّحمةَ مئةَ جزُء )4   !جزء را نزد خودش نگاه داشت خداوند رحمت را يكصد بخش قرار داد. پس نود و نه :اً

  :الْخطأعين  - 14
  با استاد تماس بگير و به خاطر حضور نيافتن در امتحان از او معذرت بخواه!: !الْحضُورِ في االمتحانِ اتَّصلْ باألُستاذ و اعتَذر منه لعدمِ )1
    يكي از كارمندان ما را از آنچه در سالن فرودگاه اتفاق افتاد، باخبر ساخت! :!ِأَخبرَنا أَحد الْموظَّفينَ بِما وقَع في قاعةِ الْمطار) 2
3ال تُص مةٌ؟) ليخَيال روه الصل تَظُنّينَ أنَّ هذقينَ كَالمي؟ هها خيالي هستند؟ كنيد كه اين عكس آيا گمان ميكنيد؟  چرا سخنم را باور نمي :!د!  
  آيند! بسياري به خانة ما مي مهمانان و براي همينپدرم بسيار مهمان نواز است،  والدي مضْياف جِداً و لهذا يأتي ضُيوف كَثيرونَ إلَي بيتنا!:) 4

  :    الْخَطأعين  - 15
  آورد!       هاي بلندي را پديد مي گردبادي بزرگ در اقيانوس اطلس موج: !يوجِد إعصار عظيم في الْمحيط األطلسي أمواجاً مرتَفعةً) 1
  جا فرستادند!  دانشمندان گروهي را براي شناختنِ اين پديده به آن :!ِأَرسلَ العلَماء فَريقاً إلَي هناك للتَّعرُّف علَي هذه الظّاهرة) 2
  خيزد!  دانستم كه اين زن باايمان براي اداي نماز خود بر مي :!تَقُوم بأداء صالتها عرفْت أنَّ هذه الْمرأةَ الْمؤمنةَ) 3
  كنيم! را جمع مي  محصول خود را متأسفانه در مزرعه رها كرديم، فردا آن :!ًداتَرَكْنا محصولَنا في الْمزرعةِ مع األسف، نَجمعه غ) 4

16 - عيحيحن الص:   

  !؟ثالثين سنة أو أكثر الغراب عيشيأن  قُصدتَ، أ ابالشّها يأ: !؟تر زندگي كند سال يا بيش كني كه كالغ سي باور مي، آيا جواناي  )1
  !الواحدة و العشرون سمكة ليست متعلقّة بك بل بصديقك هذه: !مال دوستت استاين بيست و يك ماهي مال تو نيست؛ بلكه  )2
 !تدخلون بينهما ثنان يتناجيان فالإذا كان إ ،اءزّاألعأوالدي : !گفتند شما ميانشان داخل نشويد هرگاه دو نفر با هم راز مي ،پسران عزيزم) 3

  !ةالبارد يلةِفي تلك اللَّ كثيرةٍ بحبوبٍ جاءت للفراخِ األم: !ا آوردهاي فراواني ر هايش دانه در آن شب سرد مادر براي جوجه )4
  :انِتو متضادانِ أَتفيه مترادف تليسعين ما  - 17

  اُنظُر بدقّةٍ، أ تُشاهد فلماً خيالياً أو ظاهرةً حقيقيةً؟! )2  الحظَ النّاس غيمةً عظيمةً و رياحاً قويةً و مطراً شديداً! )1
! )4    !النّار و وةُلعداا ع وجوال الفقرُ و  :يرٌكثيلها لقأربعة  )3   تُمطرُ السماء في الرَّبيعِ فَتُصبِح األرض مخضَرَّةً

18 - ن الصي تحتها خطّالتّ كلماتحيح عن العي:  

1(  عدلِبام شبابها!: تَناوولَ أيتي حت جدفعل مضارع من باب  الطَّعام تَكَلَّم)»تفاعل(«  
2( سيمبتَس جتهدن يلَي مستقبل عفعل مضارع من باب الم) :»إستفعال(«  
3(  ديدالج الموظَّف رَّفَالمدير عرّفتَعظَّفونَ اآلخَرونَ فوفعل ماضٍعليه الم) :  ل«من بابتفع(«  
  »)استفعال«من باب  : (فعل ماضٍاالمرأة رسالةً من والدها مكتوبة فيها إستلَمت )4

  دقيقه 25  )1عربي، زبان قرآن (
ذاك هو اهللاُ، المواعظُ العدديةُ من 

  مطَرُ السمك رسولِ اهللاِ،
  )1متن درس + اشكالُ األفعالِ (

  28تا  1هاي  صفحه
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 5: ةصفح                                              تجربي  دهم پاية عمومي  آذر 15آزمون  - )3(پروژة  

 
  :في استعمال الفعل لخطأاعين  - 19

1( ! في الصف األستاذ جاهلٌ كالم طالب نقطعنها!) 2     ام فَاعتَذَرت وءلي السمن عي ماُم تجانزَع  
  ! تَنفَتح المدارس و الجامعات كلُّها في بدايةِ الخَريف )4          أستَغفرُ اللّه لذنوبي ألنَّه غافرُ الخطايا! )3

    في ضبط حركات الكلمات:   الخطأعين  - 20
1( إدارةِ الجوازات قولُ لنا:  شُرطيقينَيرافالم ددشديدةٌ تَنْ )2    ؟ كَم ع ريح لَقَاإلعصار  االشياء كانٍ آخَرَبعضن مكانٍ إلي مم! 

3( األطلسي حيطالم ل بِمياهةِ بجاوِرالم لِّقَةً بالمياهتَعت ملَيس ةِ )4  !  األسماكنةِ الشّمسيامِ السنَ أيومٍ ملَ يونَ بالنّوروزِ أولُ اإليرانيحتَفي!  
  

  
21 -  حيحن الصف …  يالمؤمنُ ف: «لتكميلِ هذه العبارةِعي يو ال يعملُ الذنوب !الخلوات    «  

  عقدةٍ )4    غَضبٍ )3   ورعٍ )2   قلَّةٍ )1

    :حسب التّوضيحات خطأالعين  - 22
1( »! و نهرٌ كَثيرُ الماء عينُ الماء :«نبوع2    الي( »!البارِد تَشكَّلُ في الجوالثّلج»: ي  
3( »! !« )4    المهرجان»: مجموعةٌ من الصورِ المتحرّكةِ   النقود»: نقدم للسائق حينَما نركب الحافلةَ

   :عين الصحيح لألخطاء»: امن منها غرسها أبي نفسها!لحديقتنا تاسع شجرات من الرّمان و الث« - 23
 التاسع ـ الثامنة ـ منه )2      تسع ـ الثامنة ـ نفسه )1

  التاسعة ـ رمان ـ غرسهم) 4      شجرة ـ ثمانية ـ غرسه) 3
  »ييفقَهوا قول يانأمري و احلُل عقدةً من لس يو يسر ل يصدر يرب اشرَح ل« ؟هذه اآلية الشّريفة ييوجد ف رٍأم كم فعل - 24

  أربعة )4  اثنان )3  واحد )2  ثالثة )1
  : مصدرانِ مزيدانِعين العبارة الّتي فيها  - 25

1( لماءالع ب اعتقادس2         !تُؤثّر األلوان علينا كثيراً ح(  فالٌ عامترَجان احهفيه!اَلم الناس شْتَرِكي  
3( نا الدمتقدل  راحاقت كلْ عند؟هنِّهِم )4               راسيسالبسِ لخاب المفي انت األوالد دتُساع اَلْاُم!  

 التّال أجِب عن األسئلة يإقرأ النّص بدقّةٍ: )30-26(ثم  
عنـدما   الساسـانيةِ  اإلمبراطوريةِ معت، ضَم سنة 2500حوالي  نذُم مدينةِـال بدأ قصةُ. تَيأجنب قال سائح». م!ـفي العال ندم عبس ن أجملِم صفهانُإ«

مدينةً صفهانُا كانت و لكن تُبارزةً ةًديني ،رَعباسمِصفهانَإ محافظةِ ، مركزُصفهانَإ اآلنَ مدينةُ ف ، بسـببِ  رُهِشتَألنّها تَ مـالعال نصف  ـ  كبيـرٍ  عـدد ن م
إنّ  .سورِن الجم قليلٍ حتوي على عدد، ولكنّه يبعيد زمنِ نذُم ةَ إلي نصفينِمدينـال »درو زاينده« . قسم نهرُو األسواقِ مساجدـالتّاريخية، ال مِـمعالـال

 !جداً الجميلةِ مدينةِـال ي هذهعلَ ظَفحانا أن نُ، فمن واجبِي في ايرانَاُخرَ ن أي مدينةٍم أكثرَ احيالس بجذتَ اصفهانَ

            !… مدينة اصفهان لقِّبت بنصف العالم بسبب - 26
     اإلمبراطورية الساسانية )2      طبيعتها )1
  نهرها الجميل و جسورها الكبيرة )4       أماكنها الجميلة )3

                   !… يتكلَّم النّص عن ال - 27
        صفهانإ يعدد الجسور فوق نهر يجري ف )2       صفهانإبداية مدينة  )1
  صفهانإ يالجميلة التاريخية فالساحات  )4     صفهانإمدينة  يالسياحة ف )3

                  صفهان:إحول مدينة  الخطأعين  - 28
1( !   هي مشهورة باسم نصف العالم منذ زمن بعيد! )2             هي من أجمل مدن العالم جداً
   ها بكلّ همة!الحفاظ علي يعلي اإليرانيين التعاون ف )4    يران االُخري!إصفهان أكثر من مدن إ يعدد السياحِ ف )3

                   فيه الصفة: ليستعين ما  - 29
1( سائح أجنب )2    ة بارزةمدينة دينيمدينة اُخري )4   صفهانإمركز محافظة  )3   ي  

       في العدد و المعدود: (حول ما اُشير اليه بخطّ) الخطأعين  - 30
  المعدودمدن:  )2          يسبع: العدد األصل )1
  يسنة: المعدود للعدد األصل )4       دودالعالم: المع )3

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.-(گواه)آزمون شاهد
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   6: ةصفح                                                    تجربي همد عمومي پاية      آذر15آزمون  - )3(پروژة  

 
 

   
 ؟ باشد انسان مي رشد در هاي مربوط به كدام يك از سرمايه» ا كَفُوراإِم اكرًا وا شيلَ إِمبإِنَّا هديناه الس« آية  - 31

  اشنآ سرشت خدا) 2    اراده و اختيار ) 1
  پيامبران و راهنمايان الهي) 4    نفس لوامه )3

 چيست؟ زندگي انسان تر بودن هدف مالك كامل - 32
  »طلبي او نهايت بي«و » هاي انسان متنوع بودن استعداد«پاسخگويي بهتر به دو ويژگي  )1
  تك موجودات  اعتقاد به وجود حكمت الهي در خلقت تك) 2
  عنويهاي مادي و م مندي مطلوب از نعمت بهره )3
  رعايت تقدم و تأخر در انتخاب اهداف  )4

  پروراند؟  در ذهن او مي ،به گناه انساناسالمي، نفس اماره چه مقصودي را براي دعوت  هاي مطابق با انديشه - 33
  فريب دادن فرزندان آدم) 2    دنيايي هاي زودگذر رسيدن به لذت) 1
  بازداشتن او از بهشت) 4    عدم اطاعت از عقل و وجدان) 3

   ؟در كدام گزينه از مانع دروني رسيدن به هدف نام برده شده و كدام يك از عبارات بيانگر آن مفهوم استق تعاليم اسالمي طب - 34
  دارد.  ميكند و از نماز و ياد خدا باز  ميشيطان ـ به وسيلة قمار و شراب در ميان شما عداوت ايجاد ) 1
  گيرند. خوانيد، آن را به مسخره مي ميكه مردم را به نماز فرا  ها هنگامي شيطان ـ آن) 2
  . دهد يم زينتكردند، در نظرشان  نفس اماره ـ هر كاري را كه گناهكاران مي) 3
  درون توست. در همان نفسي است كه  ،ترين دشمن تو نفس اماره ـ دشمن) 4

  چيست و چرا؟  ،دطلب است و ميل به جاودانگي دار  نهايت بي انساني كهبراي  معادنگرش مادي انكار  پيامد - 35
  .شود دهد و از ياد آخرت غافل مي زيرا دنيا را معبود و هدف خود قرار ميـ  .شود ارزش و به يأس دچار مي  برايش بي  زندگي چندروزه) 1
  فراموش كند.  ،آيندة تلخي را كه در انتظار داردتا ـ  .شود ارزش و به يأس دچار مي  برايش بي  زندگي چندروزه) 2
  . شود دهد و از ياد آخرت غافل مي زيرا دنيا را معبود و هدف خود قرار ميـ  .گيرد لت از مرگ را پيش ميراه غف) 3
  فراموش كند.  ،آيندة تلخي را كه در انتظار داردتا ـ  .گيرد راه غفلت از مرگ را پيش مي) 4

در كـدام   حقيقي بودن زندگي آخـرت اند و  را باور كرده» رِ و عملَ صالحاًمن آمنَ باهللاِ و اليومِ اآلخ «آية شريفةكدام مورد اعتقاد كساني است كه  - 36
 ؟ است  بيان شده عبارات قرآنييك از 

   »وإِنَّ الدار اآلخرَةَ لَهِي الحيوانُ«ـ  .گردد مرگ پايان زندگي است و هر انساني پس از پايان حياتش رهسپار نيستي مي) 1
   »وإِنَّ الدار اآلخرَةَ لَهِي الحيوانُ«ـ دانند.  مي روحتر براي  طلوعي درخشانو  جسممرگ را غروبي براي ) 2
  »فَلَا خَوف علَيهِم ولَا هم يحزَنُونَ« ـ .گردد مرگ پايان زندگي است و هر انساني پس از پايان حياتش رهسپار نيستي مي) 3
  »فَلَا خَوف علَيهِم ولَا هم يحزَنُونَ« ـدانند.  مي روحي تر برا و طلوعي درخشان جسممرگ را غروبي براي ) 4

  كند و عقيدة اختصاصي آنان چيست؟  ي ميفمعاد را از چه چيزي ن منكرانقرآن كريم، مبناي اعتقاد  - 37
  رگ ـ پايان يافتن حيات دنيوي با م» ونَنّظُي«) 2  آغاز زندگي واقعي و ابدي پس از اين دنياـ » من علمٍ«) 1
  شدن دفتر عمر پس از زندگي در دنيا  بستهـ » يظُنّونَ«) 4  ـ بسته شدن دفتر عمر پس از زندگي در دنيا » من علمٍ«) 3

  دهد؟  كدام واقعه رخ مي ،انسان از دنيا مفارقتهمانند كردند و با  يرسول خدا (ص) دنيا را به چه چيز - 38
  »انتَبهوا«ر ـ گذبراي  يپل) 2      » انتَبهوا«گذرا ـ  خوابي) 1
  »يهلكُنا« گذرا ـ خوابي) 4    »يهلكُنا« گذر ـبراي  يپل) 3

  داند؟  كند و  علت آن را چه مي ياد مي» كنندگان تكذيب«عنوان  ايك از اصول اعتقادي ب  كدام منكرانكريم از  نآقر - 39
  ـ تجاوز و نافرماني از حدود الهي» الي يومِ القيامة ليجمعنَّكُم«) 2  دنيوي هاي نعمتـ فريفته شدن به » الي يومِ القيامة ليجمعنَّكُم«) 1
  تجاوز و نافرماني از حدود الهي ـ » جاركَالفُ قينَتَّنَجعلُ الماَم «) 4  دنيوي هاي نعمتـ فريفته شدن به » جاركَالفُ قينَتَّنَجعلُ الم اَم«) 3

  كند؟  او را به چه صفتي توصيف مي و دهد  ل كدام سخن تذكر ميئا به قاموجودات ر مجدد به آفرينش ،كريم، علم الهي نآقر - 40
  بر گناهان  مصرّ ـ  »كه ما مرديم و استخوان شديم، آيا برانگيخته خواهيم شد؟ هنگامي«) 1
  كار  فراموش ـ  »كه ما مرديم و استخوان شديم، آيا برانگيخته خواهيم شد؟ هنگامي«) 2
  بر گناهان مصرّ ـ » ي پوسيده را دوباره زنده كند؟ها كيست كه اين استخوان«) 3
  كار فراموش ـ » هاي پوسيده را دوباره زنده كند؟ كيست كه اين استخوان«) 4

  )1و زندگي ( دين

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10از  گذاري چند ، هدف)1دين و زندگي (هاي  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

  دقيقه 10

  تفكر و انديشه
اي پنجرههدف زندگي، پر پرواز، 
  روشن  به روشنايي، آيندة

  60تا  11هاي  صفحه
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 7: ةصفح                                              تجربي  دهم پاية عمومي  آذر 15آزمون  - )3(پروژة  

 
 

 

 
41- By paying more attention to the nature, the number of leopards … increase in the future. 

1) will 2) won’t      3) is going to 4) are going to 
42- My friend was hurt last month; now he’s going to karate classes to learn how to … himself. 

1) carry 2) defend 3) collect 4) hold    
43- A:“How much … do you think this glass can hold?” 

B:“A little.”  

1) microbe 2) drop 3) cell 4) liquid 

44- The doctor checked the blood test result and said that I was … . 

1) clear 2) healthy 3) careful 4) interested 

 
Cloze 1: 

Jupiter is the largest …(45)…around the Sun, much bigger than the Earth. Because of that, we can 

almost always see it in the night sky. Jupiter is not like many other smaller planets. It’s not …(46)…; it is 

made up of gas. It also has many moons. The first person who really studied Jupiter was Galileo 

Galilei in 1610. He was the first person to see some of its moons. This was because he used the …(47)… 

for the first time. 

45- 1) ring 2) system 3) heaven 4) planet  
46- 1) dry 2) rocky 3) quiet 4) natural 
47- 1) military 2) telescope 3) observatory 4) microscope 

Cloze 2: 

 Zoos have wild animals. They have elephants, tigers, leopards, and wolves. They invite people to 

come and see the unusual and beautiful animals. Wild animals can be …(48)  … .They can attack 

humans. Some are very strong. Many wild animals have sharp teeth. They can hurt people. But zoos 

are not dangerous. Zoos keep the wild animals away from their visitors. Some zoos put the animals  …(49)  …  

and some put them behind glass windows. So the wild animals can’t attack the zoo’s visitors. They can 

even get near the people. Visitors look at the wild animals from a safe distance. Some people are cruel. 

So they might want to …(50)  … the animals. Other people might give human food to the animals. The 

unusual food can make the animals sick. But zoos don’t let this happen. They keep the animals 

healthy.   

48- 1) safe   2) regular  3) dangerous   4) brave 
49- 1) in large box  2) in boxes large  3) in a large boxes   4) in large boxes  
50- 1) protect    2) hurt       3) help    4) enjoy  

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 45-50 are related to the following passages. Read the passages and decide which choice (1), (2), 
(3) ,or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 41-44 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases marked 
(1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( نگليسيزبان اهاي  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند از  هدفآزمون قبل10چند از

  

  )1(زبان انگليسي 
Saving Nature  

Wonders of Creation
  Readingتا ابتداي 

  49تا  15هاي  صفحه

 دقيقه 15
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 8: ةصفح                                                اختصاصي پاية دهم تجربي                                             آذر 15آزمون  –) 3پروژه (

  
 

  
Aاگر  - 51 B  وA ؟ هاي زير قطعاً نامتناهي هستند چه تعداد از مجموعهاي نامتناهي باشد،  مجموعه 

Aالف)  B    (بA B    (پB A    (ت(A B)  

   3 )4   2) 3   1) 2  صفر) 1

Aاگر  - 52 ( , ) [ , )   1 0 ،B [ m, m)    1 1  وA B [ , )   1 0 ،ةگاه مجموعـ  آن باشد 

  كدام است؟  mمقادير 

1 ([ , ]0 1   2 ([ , ]1 0   3 ([ , ]1 1   4 ({ , , }1 0 1   

Uاگر  - 53 { , , ..., , , ..., }  8 7 0 1 n(A) ،مجموعـة مرجـع   9  12، A B U  وn(A B)  1   ،باشـد

n(Bمقدار  )  كدام است؟  

1 (11   2 (12   3 (10   4 (9   

اگـر تعـداد    .انـد   هـر دو درس رياضـي و شـيمي قبـول شـده      در نفـر  10آموزان يك كالس،  در ميان دانش - 54

كه  يآموزان نفر و تعداد دانش 20اند   يكي از دو درس رياضي يا شيمي قبول شده در فقطآموزاني كه  دانش

  است؟  كدامآموزان اين كالس  تعداد دانش ،نفر باشد 30 اند و درس قبول نشدهد اين هيچ كدام ازدر 

1 (45   2 (60   3 (30   4 (40   

  

nاگـر  ، nc در يك الگوي خطي با جملـة عمـومي   - 55 nc c   1 گـاه   باشـد، آن  29و جملـة يـازدهم    4

   ؟است 65برابر  دنبالهچندمين جملة 

  بيست و دوم) 2    بيستم) 1

  چهارم و  سي) 4    اُم سي) 3

  
 تا داشته باشيد. گذاري چندتا از ده كسب نتيجة بهتر در آزمون، با توجه به ترازتان هدفراي ب

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( رياضيهاي  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  زمون امروز چيست؟شما براي آگذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل 10چند از 

 

  دقيقه 30  عادي -  )1رياضي (
  

مجموعه، الگو و دنباله/ 
هاي گويا و  مثلثات / توان

  هاي جبري عبارت
تا پايان  3و فصل  2، فصل 1فصل 

  ريشه و توان
  53تا  1هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات
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 9: ةصفح                                                اختصاصي پاية دهم تجربي                                             آذر 15آزمون  –) 3پروژه (

،،

(3) (2)مرحلۀ (1)مرحلۀ مرحلۀ

،

(4) مرحلۀ

،

(5) مرحلۀ

. . .،

  كدام است؟  9 ةمرحل در ها تعداد دايره ،با توجه به الگوي زير - 56

1 (92   

2 (109   

3 (86   

4 (70   

جملة سوم است. جملـة دهـم    برابر 5/2و جملة چهارم  3جملة اول برابر  سهمجموع  ،در يك دنبالة حسابي - 57

  دنباله كدام است؟ 

1 (15   2 (17   3 (19   4 (23   

الـه  است. جملة عمومي دنب 192و  24 از راست به چپ ترتيب جمالت چهارم و هفتم يك دنبالة هندسي به - 58

  كدام است؟ 

1 (n2 3   2 (n3 2   3 (n 13 2   4 (n 12 3   

A)ˆالزاوية   مثلث قائم اگر مساحت - 59 ) ABC 90دهند،  حسابي را تشكيل مي ة، كه طول اضالع آن يك دنبال

sinحاصل عبارت  ،باشدواحد مربع  6 برابر B cos B
tanC
  ؟ تواند باشد ميكدام  

1 (7
20   2 (21

20   3 (20
21   4 (21

5   

sinحاصل عبارتاگر  - 60 tan cos
cot tan sin

   

   2
3 30 30 30

60 30 45
cotا برابر ب  x زاوية  ،باشدx تواند باشد؟  كدام مي  

   90   3 (45   4 (30) 2  صفر )1

اگر  - 61    180 msinو  360 
  

3 2
  كدام است؟  mحدود  ،باشد 3

1 (m 
2 5
3 3     2 (m  

1 2
3 3  

3 (m  
1 2
3 3     4 (m 

2 5
3 3   

sinاگر  - 62 cos  2 cosو  0 tan     در كدام ناحية مثلثاتي است؟   انانتهاي كم باشد، 0

   چهارم) 4   سوم) 3  مدو )2  اول) 1

  محل انجام محاسبات
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 10: ةصفح                                                اختصاصي پاية دهم تجربي                                             آذر 15آزمون  –) 3پروژه (

  است.) d2و  d1زاوية حادة بين دو خط  است؟ ( d1چند برابر شيب خط  tan ،شكل زير در - 63

1 (/0 5   

2 (1   

3 (3   

4 (3
3   

cos ةعبارت تعريف شد حاصل - 64 x
sin x( cos x)sin x




3
1 1

  كدام است؟ همواره  1

sin) 3   1) 2  صفر) 1 x   4 (cos x   

tanاگر  - 65 x  sinباشد، حاصل  2 x cos x
sin x cos x





3 3

5   كدام است؟  5

1 (11
15   2 (1

15   3 (15
11   4 (45

31   

cosاگر  - 66 A   باشد، حاصل عبارت( sin )( tan )   2 21   كدام است؟ همواره  Aبرحسب  2

1 (A 21     2 (A 21   

3 (A2      4 (A 22   

Aاگر  - 67
sin x cos x

 2 2
1 Bو  1

tan x cot x
 2 2

1 تعريف  Bو  A(كدام گزينه صحيح است؟ ،باشد  1

  شده هستند.)

1 (A B  0     2 (A B  0   

3 (A B  2     4 (A B  2   

  ).اند ها تعريف شده عبارت ة؟ (همنيستمثلثاتي  داتحا يك هاي زير كدام يك از تساوي - 68

1 (sin x cos x
cos x sin x





1

1   2 (sin x sin x cos x cos x  4 2 4 2   

3 (tan x tan x( )
cot xcot x

 




2
2

2
1 1

11
   4 ((sin xcos x)tan x cot x

sin xcos x


 2 2
2 2

1 2   

  ؟ است 256چهارم عدد  كدام گزينه ريشة - 69

   36عدد هاي دوم  يكي از ريشه) 2   512 عدد ريشة پنجم) 1

   8 عدد ريشة سوم) 64     4 عدد سوم ةريش) 3

  محل انجام محاسبات
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 11: ةصفح                                                اختصاصي پاية دهم تجربي                                             آذر 15آزمون  –) 3پروژه (

  ؟ نيست درستريشة سوم اعداد  ه در خصوصنگزيكدام  - 70

  تر است.  ريشة سوم هر عدد بين صفر و يك، از خود آن عدد بزرگ) 1

  تر است.  ريشة سوم هر عدد بين صفر و منفي يك، از خود آن عدد كوچك) 2

  تر است.  يك، از خود آن عدد بزرگ تر از بزرگريشة سوم هر عدد ) 3

  تر است.  از منفي يك، از خود آن عدد بزرگ تر وچككريشة سوم هر عدد  )4

  
 

Aاگر  - 71 B  وA ؟ هاي زير قطعاً نامتناهي هستند چه تعداد از مجموعهاي نامتناهي باشد،  مجموعه 

Aالف)  B    (بA B    (پB A    (ت(A B)  

   3) 4   2) 3   1) 2  ) صفر1

Aاگر  - 72 ( , ) [ , )   1 0 ،B [ m, m)    1 1  وA B [ , )   1 0 ،گاه مجموعـة   آن باشد

  كدام است؟  mمقادير 

1 ([ , ]0 1   2 ([ , ]1 0   3 ([ , ]1 1   4 ({ , , }1 0 1   

Uاگر  - 73 { , , ..., , , ..., }  8 7 0 1 n(A)مجموعـة مرجـع،    9  12 ،A B U  وn(A B)  1   ،باشـد

n(Bمقدار  )  كدام است؟  

1 (11   2 (12   3 (10   4 (9   

انـد. اگـر تعـداد      نفـر در هـر دو درس رياضـي و شـيمي قبـول شـده       10آموزان يك كالس،  در ميان دانش - 74

آموزاني كه  انشنفر و تعداد د 20اند   آموزاني كه فقط در يكي از دو درس رياضي يا شيمي قبول شده دانش

  آموزان اين كالس كدام است؟  نفر باشد، تعداد دانش 30اند  در هيچ كدام از اين دو درس قبول نشده

1 (45   2 (60   3 (30   4 (40   

  

n، اگـر  ncدر يك الگوي خطي با جملـة عمـومي    - 75 nc c   1 گـاه   باشـد، آن  29و جملـة يـازدهم    4

  است؟  65چندمين جملة دنباله برابر 

  ) بيست و دوم2    ) بيستم1

  رمو چها  ) سي4    اُم ) سي3

  دقيقه 30  موازي - ) 1رياضي (
  

مجموعه، الگو و دنباله/ 

  مثلثات
تا پايان دايرة  2و فصل  1فصل 

  مثلثاتي

  41تا  1هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات
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 12: ةصفح                                                اختصاصي پاية دهم تجربي                                             آذر 15آزمون  –) 3پروژه (

،،

(3) (2)مرحلۀ (1)مرحلۀ مرحلۀ

،

(4) مرحلۀ

،

(5) مرحلۀ

. . .،

  كدام است؟  9ها در مرحلة  با توجه به الگوي زير، تعداد دايره - 76

1 (92   

2 (109   

3 (86   

4 (70   

رابر جملة سوم است. جملـة دهـم   ب 5/2و جملة چهارم  3در يك دنبالة حسابي، مجموع سه جملة اول برابر  - 77

  دنباله كدام است؟ 

1 (15   2 (17   3 (19   4 (23   

دنبالـه   است. جملة عمومي 192و  24ترتيب از راست به چپ  جمالت چهارم و هفتم يك دنبالة هندسي به - 78

  كدام است؟ 

1 (n2 3   2 (n3 2   3 (n 13 2   4 (n 12 3   

A)ˆالزاوية   اگر مساحت مثلث قائم - 79 ) ABC 90دهند،  ، كه طول اضالع آن يك دنبالة حسابي را تشكيل مي

sinواحد مربع باشد، حاصل عبارت  6رابر ب B cos B
tanC
 تواند باشد؟  كدام مي  

1 (7
20   2 (21

20   3 (20
21   4 (21

5   

sinاگر حاصل عبارت - 80 tan cos
cot tan sin

   

   2
3 30 30 30

60 30 45
cotبر با برا  x  باشد، زاويةx تواند باشد؟  كدام مي  

   90   3 (45   4 (30) 2  ) صفر1

اگر  - 81    180 msinو  360 
  

3 2
  كدام است؟  mحدود  باشد، 3

1 (m 
2 5
3 3     2 (m  

1 2
3 3  

3 (m  
1 2
3 3     4 (m 

2 5
3 3   

sinاگر  - 82 cos  2 cosو  0 tan     در كدام ناحية مثلثاتي است؟  ي كمان باشد، انتها 0

   ) چهارم4   ) سوم3  ) دوم2  ) اول1

  محل انجام محاسبات
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 است.)  d2و  d1زاوية حادة بين دو خط  است؟ ( d1چند برابر شيب خط  tanشكل زير،  در - 83

1 (/0 5   

2 (1   

3 (3   

4 (3
3   

A، در نظـر بگيـريم   اعداد گويامجموعة  را مرجع ةاگر مجموع - 84 { , , , , } 1 2 3 4 B و 9 { , , , } 2 3 8 باشـد،   9

A)حاصل  B ) (A B )      كدام است؟  

1 (Q A     2 (Q (A B)    

3 ({ , , }1 4 8     4 ({ , , }2 3 9   

 قيمـت  درصد قيمت سال قبل به 10. اگر هر سال استبوده هزار تومان  5برابر  95قيمت يك كاال در سال  - 85

  چند تومان است؟  1398قيمت كاال در سال  ،شده باشدكاال اضافه 

1 (6455   2 (6655   3 (7320   4 (7565   

 90جمالت دهم و دوازدهـم برابـر    مجموعو  18جمالت چهارم و ششم برابر  مجموعدر يك دنبالة هندسي  - 86

  جمالت شانزدهم و هجدهم اين دنباله كدام است؟  مجموعاست. 

1 (180   2 (270   3 (360   4 (450   

  محل انجام محاسبات
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x

y

B

A

C

O

θ

A

B

C8

150

6
0

  كدام است؟  ABCمساحت مثلث زير، در شكل  - 87

1 (24   

2 (12   

3 (48   

4 (32   

tanو  مثلثاتي در ربع چهارم اگر انتهاي كمان  - 88  
1
sinباشد، حاصل  3 cos cot     كدام است؟  

1 ( 10     2 (10   

3 (
10

10     4 (
3 10

5   

9مساحت يك شش ضلعي منتظم برابر اگر  - 89   قطر كوچك آن كدام است؟  ةانداز باشد، 3

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

  كدام است؟ همواره  ABCبه مساحت مثلث  OBCمثلثاتي زير، نسبت مساحت مثلث  ةدر داير - 90

1 (sin
sin


 1     2 (cos
cos


 1   

3 (sin
sin


 
2

1 2     4 (cos
cos


 
2

1 2   

  محل انجام محاسبات
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 15: ةصفح                                          دهم تجربي ةاختصاصي پاي  آذر 15آزمون  - )3(پروژة 

  

  
 است؟ » هاي زيستي و فسيلي سوخت«مشترك   كدام گزينه بيانگر ويژگي - 91

 ند.انرژي ا پذير تجديدو ، پاك داريمنابع پا) 2    منشا زيستي دارند. )1
 اند.د آمدهوجو جانداران امروزي بهاز ) 4  آيند. هاي روغني به دست مي از دانه )3

 ................. را مشاهده كرد.. توان نميهاي غدد معدة انسان،  ترين ياخته غشاي بزرگساختار در  - 92
 ها  سازندة انواعي از هورموننوعي ليپيد ) 2    فسفر  حاوي اتم  ) مولكول1
 ) پروتئين فاقد تماس با فسفوليپيد4    ها ) انواعي از كربوهيدرات3

 ..................اين سطح قبل از  يابي حيات، .................. سطح سازمان بل،با توجه به شكل مقا - 93
 .كه با هم تعامل دارنداست  يگوناگون يها تيجمعفاقد  - ) اولين1
 .ستيم و پراكندگي جانداران مشابه ااز نظر اقل -) دومين2
 از عوامل زنده و غيرزنده تشكيل شده است.  - اولين) 3
  است. نيزم يبوم ها ستيز ةل همشام -دومين) 4

 صحيح است؟ » انسان جراي مشترك صفرا و لوزالمعدةموجود در مگوارشي   هر آنزيم«دربارة چند مورد  - 94
 شود.  ميه در سيتوپالسم توليد روي هم قرار گرفتهاي  كيسه توسط ساختاري واجدتنها ) الف
  د. دار كبد فاقد آنزيمبراي انجام عمل گوارشي خود نياز به ترشحات ) ب
  . دكن هيلوزالمعده را تجز تواند مي) ج
 ) صفر4   3) 3   2) 2   1) 1

ها هر سال هزاران كيلومتر را از مكزيك تا جنوب كانادا و  گذارد. جمعيت آن انگيزترين رفتارها را به نمايش مي از جانوران يكي از شگفت نوعي - 95
 ؟ نيستن ذكر شده صادق جانورا هر يك ازپيمايد. كدام گزينه دربارة بالعكس مي

 باشند. مي بداراي انشعا هاي واجد ياختهدر بدن خود ) 2   كنند.  گي مي) در محيطي پيچيده زند1
  شود. ها مشاهده مي يابي حيات در آن همة سطوح سازمان) 4   شوند. هايي دارند كه در دنياي غير زنده ديده نمي ) مولكول3

 باشد؟ ، صحيح مي»استهمراه  ATPانرژي مستقيم  با مصرفكه  ياختهبور مواد از غشاي هر فرايند ع«كدام گزينه در رابطه با  - 96
 گيرد.  مورد نظر صورت مي جهت شيب غلظت مادة) در 1
 شود.  جا شده در دو سوي غشا مي جابه مادة مقدار) باعث تغيير 2
   موثر است.  در تغيير ميزان مساحت غشاي ياخته طور مستقيم به) 3
 شود. ت، سبب برابري غلظت آن ماده در دوسوي غشاي ياخته مي) در نهاي4

  صحيح است؟ ،انسان در دستگاه گوارش »كربناتيب ةكنند  ترشح يها اختهياز  كيهر «دربارة ، از عبارات زير چند مورد - 97
  هاي گوارشي قرار دارد. كننده آنزيم ن غدد ترشحورد) الف

 شود.  فت ميب) در محل ورود مواد مغذي به محيط داخلي يا
 عي هورمون قرار دارد. انواكربنات، تحت تاثير  بي ترشحج) براي 

 هاي شيميايي نقش دارند.  هايي است كه در افزايش سرعت واكنش د) واجد توانايي ساخت مولكول
   صفر) 4   3) 3   2) 2   1) 1

  

  گيرد، دفترچة آزمون غيرحضوري است. يكي از منابع ارزشمندي كه روز آزمون در اختيار شما عزيزان قرار مي
 .سواالت دفترچة غيرحضوري پاسخ دهيد  توانيد به جهت تمرين براي آزمون بعد مي

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( شناسي زيستهاي  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  براي آزمون امروز چيست؟شما گذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل 10چند از 

 

  دقيقه 20  عادي - )1( شناسيزيست

  

  دنياي زنده/گوارش و جذب مواد
  2و فصل  1فصل 
   32تا  1هاي  صفحه
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 كند؟ تكميل مي نادرستي  به را كدام گزينه عبارت زير - 98

زيستي كه  هاي مولكول همة. دان قرار گرفتهمختلف  در سه جهت ة آنواريد يا چهيماه يةال يها اختهيدر نوعي اندام گوارشي بدن انسان، «
 »، قطعاً ..................شود در اين اندام آغاز مي ها گوارش شيميايي آن

 . هستندعنصر در ساختار خود  واجد حداقل سه نوع) 1
 گيرند. قرار ميهاي فعال اين اندام  تاثير آنزيم ) تحت2
 گيرند. هاي ديوارة لولة گوارش قرار  چهتحت تاثير انقباض ماهيتوانند  مي) 3
  د. نشو مي مشاهدههاي پوششي به يكديگر  دهندة ياخته ) در ساختار عامل اتصال4

 كند؟  كامل مي درستينا  عبارت زير را به چند مورد - 99

 »شود. مي .................. قطعا، مواد غذايي ..................گوارش ..................ار جاندهر در «     

   از سطح بدن، جذب دستگاه گوارش يمواد مغذ -يا اختهي درون -) فاقدالف
 مواد مغذي، وارد واحدهاي ساختاري و عملكردي آن  -اي ياخته برون -) فاقدب

 درون حفره يا لولة گوارشي، آغاز غذا ند گوارش مكانيكي فراي -اي ياخته برون -ج) داراي

   مشاهده ،بر روي غشاي پايه اندك اي ياختههايي با فضاي بين  ياخته -اي ياخته درون -) دارايد
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4  

 كند؟   تكميل مي نادرستي بهزير را  كدام گزينه عبارت - 100

 ..................»ند نتوا ها مي موثر بر گوارش پروتئين گوارشي ايه آنزيمانسان سالم، گوارش  دستگاهدر «    
 د. نگوارش شيميايي بپردازفرايند ، به آمينواسيد) بدون ايجاد 1
 ستند، ترشح شوند. ه  هاي عصبي هاي ياخته شبكهواجد هايي كه  هاي اندام ) از ياخته2
  سازد، توليد شوند. مي نيو پروتئ كوژنيگل جذب شدهمغذي  هاي اندامي كه از مواد ياخته توسط) 3
 اي شكل لولة گوارش ترشح شوند.  اي شكل، به درون بخش كيسه هاي استوانه ) توسط گروهي از ياخته4

 كند؟  درستي تكميل مي  عبارت زير را بهكدام گزينه ، مقابل با توجه به شكل  - 101

 ..................»سان است كه بخشي از دستگاه گوارش ان معادلبخش .................. «    
   است.روده  آن راست ييانتهاقسمت ـ » 4) «1
  ند. اردرا  هايي هاي آن توانايي توليد آنزيم ـ ياخته »3) «2
  شود.  خوني مي آن باعث ايجاد نوعي كم هاي تخريب گروهي از ياختهـ » 2) «3
  .شود يماز آن  موسيكسبب خروج تدريجي آن،  ابتدايـ باز شدن بندارة » 1) «4

 است؟ نادرست ،»به آن بستگي دارد انسان كه وزن هايي بافتهاي  ياخته«دربارة  كدام گزينه - 102
  اند. قرار گرفته هيپا يغشا يبر رو يهمگ) 1
 ند.درون خود هست ،ياختههاي  كنندة فعاليت كنترلواجد يك يا چند ساختار ) 2
 كنند.  غشايي ذخيره مي دو هاي)( ) اطالعات الزم براي تعيين صفات را در اندامك3
  گيرد. صورت ميبا مصرف شكل رايج انرژي در ياخته ها  از غشاي آني از فرايندهاي انتقال مواد گروه) 4

 كند؟   طور مناسب كامل مي  كدام گزينه، عبارت زير را به - 103

  .............».....، كند ذخيره و نرم شدن غذا كمك ميساختاري كه به  ..................در «    
 قرار دارد. يبزاق ـ در باالي غدد) ملخ 1
  تر مواد غذايي دارد.  هايي براي خرد كردن بيش ) ملخ ـ دندانه2
  د. ازپرد گيري مواد غذايي مي ) گوسفند ـ تا حدود زيادي به آب3
  د.كن يم ليغذا را تسهكردن  ابيآس نديفرا ها زهيسنگربه كمك كه است ي ا چهيماه يساختارخوار ـ  ) پرندة دانه4

 است؟  نادرست ، دربارة اين اليهكدام گزينه. باشدبخشي از صفاق تواند  ميلوله گوارش،  هاي يكي از اليه   - 104
 .ها تشكيل شده است انواع بافت از) 2  هاي پروتئيني است.  انواعي از رشته داراي) 1
  ضالت غيرارادي لولة گوارش در تماس باشد.تواند با ع مي) 4   هاي خوني در تماس باشد. تواند با رگ مين) 3

1 2

3

4 
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 كند؟  عبارت زير را به درستي تكميل مي كدام گزينه - 105
  ..................»از نظر عملكردي، معادل بخشي از دستگاه گوارش انسان است كه  ..................«
  در انتهاي آن دو بندارة داخلي و خارجي وجود دارند.  -) هزارالي گاو1
  .خوردگي است چين واجدو  شود ميبلع شده در آن انبار  يغذا -گاو رودة) 2
 شود. ي ميماريموجب ب آندر  يچرب ةاز انداز شيب ةريذخ - در ملخ معده يها سهيك) 3
 است.  شده واقع نيز در همان سمتابتدا و انتهاي آن، در سمتي از بدن است كه كيسة صفرا  -) معدة ملخ4

 ، صحيح است؟»دگرد نمي ازكه خون آن مستقيم به قلب ب انسانش ارگو دستگاهي از هاي بخش«مورد دربارة چند  - 106
 شود. هاي عصبي و هورموني تنظيم  توسط دستگاه تواند مي ها فعاليت آن) الف
  شوند. ينم دهيزنده دريغ يايدنهايي را دارند كه در  توانايي ساخت مولكول) ب

 هاي ديگر بدن بايد هماهنگ شود. ي بخشها ها با فعاليت هاي گوارشي آن ج) فعاليت
  شوند. يداخل طيو وارد مح كنند عبور ها اين اندام همة يها اختهياز  ديبدن با يها اختهيبه  دنيرس يبرا يمواد مغذ) د
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4  

 ؟ است نادرست، انسان بزرگ بزاقي غدد، در مورد كدام گزينه - 107
 نقش دارند.در گوارش مواد غذايي درون دهان قطعا ق، موجود در بزا هاي پروتئينهمة ) 1
  نقش دارند.لغزنده  اي هها به تود آن و تبديلبه هم  ييغذاي ها ذرههمگي در چسباندن ) 2
  دهان يا قسمت بااليي حفرة دهان وارد كنند. حفرة توانند ترشحات خود را به كف مي) 3
 كند.  هيچه، عبور مي) مجراي بزرگترين غدة بزاقي از مجاورت نوعي ما4

 درستي بيان شده است؟  ، به»شوند مشاهده مي در جريان خون انسانكه متشكل از ليپيد و پروتئين  هاي مولكول«چند مورد دربارة  - 108
 د.نده يم شيرا افزا 2نوع  ابتيد مانند ييها يماريبه ب احتمال ابتالهمگي ) الف
   ها شركت كند. ت انواعي از هورمونتواند در ساخ ها مي نوعي مولكول موجود در آن) ب
 شوند. ها توليد  توانند توسط اندام ذخيره كنندة موادي مانند آهن و برخي ويتامين ) ميج
 صفر) 4   3) 3   2) 2   1) 1

 ..................قطعاً هايي است كه  پردازد، داراي ياخته كه به فرآيند جذب مواد مي اندامي در لولة گوارش انسان، هر نوع بافت پوششي - 109
  د.ندار كامال يكسان ي) ظاهر1
  .شوند يم بيتخر اكيسل يماريدر ب) 2
  ها عبور كنند. توانند از غشاي آن مواد مي ) فقط برخي از3
  اي دارند. ها در سيتوپالسم كار ويژه هاي آن ) گروهي از اندامك4

 ؟ استصادق  »ههر جانور زند«در مورد  گزينهكدام  - 110
  كند.  گوارش مكانيكي و شيميايي آمادة جذب ميطي فرايند  مغذي رامواد  )1
  را دارد.  تشكيل دهندة ياختههاي  مولكول چهار گروه اصليتوانايي ساخت ) 2
  ادامه دهد. يبه زندگ ييو در تنها گريد ةتواند جدا از موجودات زند يم) 3
 گوارش آن فراهم است. دستگاه) امكان جريان يك طرفة غذا در 4

  

  
 صحيح است؟  صفراكيسة  ربارةنه دكدام گزي - 111

  .شود مي وارد) مجاري آن به قسمت عمودي دوازدهه 1
 انتهاي مري واقع شده است.  قرارگيري بندارةمحل آن، در سمت ) بخش اعظم 2
   .است صفراليپيدي تركيبات  مشابه، ياختة جانوريموجود در ساختار غشاي  هايليپيد) 3
 كند.  هاي غيردائمي در لوله گوارش، كمك مي خوردگي ها در بخش داراي چين به گوارش چربي )4

 ؟ درست است، »هاي عصبي وجود دارد ياخته هاي ساختار آن شبكهاي از رودة باريك كه در  هر اليه«در ارتباط با  كدام گزينه - 112
  .كند يدرون شكم را به هم وصل م يها اندام) 2    است.اي   هسته هاي تك ياختهفاقد  )1
  خورده است.  روده چينمجراي هاي پوششي آن در سمت  غشاي ياخته) 4  رنگ است. اي بي نوعي بافت پيوندي با مادة زمينه واجد )3

  موازي - )1شناسي (زيست
  

دنياي زنده/ گوارش و جذب 
  مواد

تا پايان جذب 2و فصل  1فصل 
مواد و تنظيم فعاليت 

  دستگاه گوارش
  29تا   1هاي  صفحه

تر عقب كانون برنامة از ها آن مدرسة برنامة كه استي آموزان دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه
 .اندندادهپاسخيعادتسواالبهواست

  دقيقه 20
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 كند؟   كامل مي نامناسبطور  كدام گزينه، عبارت زير را به - 113
 ................».. انسان، در لولة گوارشكننده   قطعه قطعهت ادر حرك«     

  .كند يكه از دهان به سمت مخرج حركت م شود يدر لوله ظاهر م يانقباض ةحلق كي) 1
  آورد. يرا در آن به وجود م يمنظم گوارش، حركات ةلول ةواريد يها چهيماه انقباض) 2
 د. شون گوارشي مخلوط مي هاي ا شيرهبتر  بيشريزتر و  ) محتويات لوله3
 شوند. يم منقبض انيدر م كيصورت  به هاز لول ييها بخش) 4

  يابد. ميكاهش .................. دستگاه گوارش انسان، .................. ة لحطور معمول، در مر به - 114
  حركات كرمي معده - فعاليت شديد) 2    ترشح صفرا - فعاليت شديد) 1
  وارشيهاي گ شيرهترشح  -خاموشي نسبي) 4  انقباض بندارة پيلور -خاموشي نسبي) 3

 كند؟تكميل مي نادرستي چند مورد عبارت زير را به - 115
 ..................»توان گفت قطعا بندارة انتهاي مري مي شليِدر لولة گوارش انسان، درصورت «

 .نديب يم بيآس يمخاط مر يابد.          ب)معده كاهش مي هاي ديوارةخوردگيميزان چين الف)
  .ه استشخص به مدت زياد در شرايط اضطراب و تنش بود ط فرد زياد شده است.          د)وسهاي الكلي تمصرف نوشيدني ج)
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4  

 باشد؟  ، صحيح مي»بخشي از دستگاه گوارش انسان كه به چهارراه تشبيه شده است«كدام گزينه در ارتباط با  - 116
 شود.  ) با رسيدن غذا به آن، فرايند بلع شروع مي1
 شود. ، غذا وارد معده ميآنشل شدن بندارة انتهاي  ) با2
 شود.  رفتن برچاكناي (اپي گلوت)، مانع از ورود غذا به آن مي  ) پايين3
  گيرد.  هايي از نوع مخطط صورت مي ) حركات كرمي آن غيرارادي و توسط ماهيچه4

 است؟ » هاي زيستي و فسيلي سوخت«مشترك   كدام گزينه بيانگر ويژگي - 117
 پذير انرژي اند. تجديدو يدار، پاك منابع پا) 2    ا زيستي دارند.منش )1
 اند.وجود آمده از جانداران امروزي به) 4  آيند. هاي روغني به دست مي از دانه )3

 ................... را مشاهده كرد توان نميهاي غدد معدة انسان،  ترين ياخته در ساختار غشاي بزرگ - 118
 ها  سازندة انواعي از هورموننوعي ليپيد ) 2    رفسف  حاوي اتم  ) مولكول1
 ) پروتئين فاقد تماس با فسفوليپيد4    ها ) انواعي از كربوهيدرات3

 .................. ،قبل از اين سطح يابي حيات .......... سطح سازمانبا توجه به شكل مقابل، ........ - 119
 .ل دارندكه با هم تعاماست  يگوناگون يها تيجمعفاقد  - ) اولين1
 .ستاز نظر اقليم و پراكندگي جانداران مشابه ا -) دومين2
 از عوامل زنده و غيرزنده تشكيل شده است.  - ) اولين3
  است. نيزم يبوم ها ستيز ةشامل هم -) دومين4

 صحيح است؟ » گوارشي موجود در مجراي مشترك صفرا و لوزالمعدة انسان  هر آنزيم«دربارة چند مورد  - 120
 شود.  هاي روي هم قرار گرفته در سيتوپالسم توليد مي وسط ساختاري واجد كيسهالف) تنها ت

  ) براي انجام عمل گوارشي خود نياز به ترشحات فاقد آنزيم كبد دارد. ب
  . كند هيلوزالمعده را تجز تواند ) ميج
 ) صفر4   3) 3   2) 2   1) 1

ها هر سال هزاران كيلومتر را از مكزيك تا جنوب كانادا و  گذارد. جمعيت آن ش ميانگيزترين رفتارها را به نماي نوعي از جانوران يكي از شگفت - 121
 ؟ نيستپيمايد. كدام گزينه دربارة هر يك از جانوران ذكر شده صادق بالعكس مي

 باشند. هاي داراي انشعاب مي واجد ياختهدر بدن خود ) 2  كنند.  ) در محيطي پيچيده زندگي مي1
  شود. ها مشاهده مي يابي حيات در آن همة سطوح سازمان) 4  شوند. كه در دنياي غير زنده ديده نميهايي دارند  ) مولكول3

 باشد؟ ، صحيح مي»همراه است ATPهر فرايند عبور مواد از غشاي ياخته كه با مصرف مستقيم انرژي «كدام گزينه در رابطه با  - 122
 گيرد.  ) در جهت شيب غلظت مادة مورد نظر صورت مي1
 شود.  جا شده در دو سوي غشا مي تغيير مقدار مادة جابه ) باعث2
  موثر است.   طور مستقيم در تغيير ميزان مساحت غشاي ياخته ) به3
 شود. ) در نهايت، سبب برابري غلظت آن ماده در دوسوي غشاي ياخته مي4
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 ، صحيح است؟ انسان ستگاه گوارشدر د »كربناتيب ةكنند ترشح  يها اختهياز  كيهر «چند مورد از عبارات زير، دربارة  - 123
  هاي گوارشي قرار دارد. كننده آنزيم ن غدد ترشحودرالف) 

 شود.  ب) در محل ورود مواد مغذي به محيط داخلي يافت مي
 كربنات، تحت تاثير انواعي هورمون قرار دارد.  ج) براي ترشح بي

 هاي شيميايي نقش دارند.  هايي است كه در افزايش سرعت واكنش د) واجد توانايي ساخت مولكول
   ) صفر4   3) 3   2) 2   1) 1

 كند؟ تكميل مي نادرستي  كدام گزينه عبارت زير را به - 124
هاي زيستي كه  د. همة مولكولان قرار گرفتهمختلف  در سه جهت ة آنواريد يا چهيماه يةال يها اختهدر نوعي اندام گوارشي بدن انسان، ي«

 ..................»شود، قطعاً  م آغاز ميدر اين اندا ها گوارش شيميايي آن
 ) واجد حداقل سه نوع عنصر در ساختار خود هستند. 1
 گيرند. قرار ميهاي فعال اين اندام  ) تحت تاثير آنزيم2
 گيرند. هاي ديوارة لولة گوارش قرار  توانند تحت تاثير انقباض ماهيچه ) مي3
  شوند.  ششي به يكديگر مشاهده ميهاي پو دهندة ياخته ) در ساختار عامل اتصال4

 كند؟   تكميل مي نادرستي  كدام گزينه عبارت زير را به - 125
 ..................»توانند  ها مي هاي گوارشي موثر بر گوارش پروتئين در دستگاه گوارش انسان سالم، آنزيم«    

 ) بدون ايجاد آمينواسيد، به فرايند گوارش شيميايي بپردازند. 1
 هستند، ترشح شوند.   هاي عصبي هاي ياخته هايي كه واجد شبكه هاي اندام خته) از يا2
  سازد، توليد شوند. مي نيو پروتئ كوژنيگل جذب شدهمغذي  هاي اندامي كه از مواد ياخته ) توسط3
 اي شكل لولة گوارش ترشح شوند.  اي شكل، به درون بخش كيسه هاي استوانه ) توسط گروهي از ياخته4

 است؟ نادرست، »كه وزن انسان به آن بستگي دارد هايي هاي بافت ياخته«ينه دربارة كدام گز - 126
  اند. قرار گرفته هيپا يغشا يبر رو يهمگ) 1
 هاي ياخته، درون خود هستند. كنندة فعاليت كنترل) واجد يك يا چند ساختار 2
 كنند.  دوغشايي ذخيره مي (هاي) ) اطالعات الزم براي تعيين صفات را در اندامك3
  گيرد. با مصرف شكل رايج انرژي در ياخته صورت ميها  ) گروهي از فرايندهاي انتقال مواد از غشاي آن4

 است؟  نادرستتواند بخشي از صفاق باشد. كدام گزينه، دربارة اين اليه  هاي لوله گوارش، مي يكي از اليه   - 127
 .ها تشكيل شده است فتانواع با از) 2  هاي پروتئيني است.  ) داراي انواعي از رشته1
  تواند با عضالت غيرارادي لولة گوارش در تماس باشد. مي) 4  هاي خوني در تماس باشد.  تواند با رگ ) نمي3

 ، صحيح است؟»گردد ي از دستگاه گوارش انسان كه خون آن مستقيم به قلب باز نميهاي بخش«چند مورد دربارة  - 128
 شود. اي عصبي و هورموني تنظيم ه تواند توسط دستگاه ها مي فعاليت آنالف) 

  شوند. ينم دهيزنده دريغ يايدنهايي را دارند كه در  ب) توانايي ساخت مولكول
 هاي ديگر بدن بايد هماهنگ شود. هاي بخش ها با فعاليت هاي گوارشي آن ج) فعاليت

  شوند. يداخل طيو وارد مح كنند بورع ها اين اندام ي همةها اختهياز  ديبدن با يها اختهيبه  دنيرس يبرا يمواد مغذد) 
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4  

 است؟  نادرستكدام گزينه، در مورد غدد بزاقي بزرگ انسان،  - 129
 موجود در بزاق، قطعا در گوارش مواد غذايي درون دهان نقش دارند. هاي ) همة پروتئين1
  نقش دارند.لغزنده  اي هها به تود آن و تبديلبه هم  ييغذاي ها ذره) همگي در چسباندن 2
 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

 درستي بيان شده است؟  ه، ب»شوند هاي متشكل از ليپيد و پروتئين كه در جريان خون انسان مشاهده مي مولكول«چند مورد دربارة  - 130
 د.نده يم شيرا افزا 2نوع  ابتيد مانند ييها يماريبه ب احتمال ابتالالف) همگي 

  ها شركت كند.  تواند در ساخت انواعي از هورمون ها مي ب) نوعي مولكول موجود در آن
 د.شون ها توليد  توانند توسط اندام ذخيره كنندة موادي مانند آهن و برخي ويتامين ج) مي

 ) صفر4   3) 3   2) 2   1) 1
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 20: ةصفح                                          اختصاصي پاية دهم تجربي  آذر 15آزمون  - )3(پروژة 

150

210

225

cc

g

cc

  

  
 گيري آن كدام است؟  با توجه به دماسنج شكل مقابل، دقت اندازه - 131

1( / C2 5       
2( C5   
3( C10       
4( C3   

ايم. جسمي را مطابق  آب ريخته cc150استوانة مدرجي به جرم ناچيز روي يك ترازو قرار دارد و داخل آن  - 132
دهد.  ا نشان مير g225ترازو  ،رود و در اين حالت طور كامل در آب فرو مي جسم به ،اندازيم شكل داخل آب مي

gچگالي جسم چند 
cm3  است؟g( )

cm
     آب31

1( /0 8     
2( /12 5     
3( /1 25     
4( 8   

مادة سازندة استوانه دو برابر اختيار داريم. اگر چگالي  يك استوانه و يك مخروط فلزي با جرم يكسان در - 133
1/چگالي مادة سازندة مخروط و ارتفاع استوانه  شعاع قاعدة مخروط چند برابر شعاع  ،برابر ارتفاع مخروط باشد 5

 قاعدة استوانه است؟ 
1( 3   2( 3   3( 9   4( 3 3   

kmاست با سرعت ثابت  ft2زني كه طول تيغة آن  ربات چمن - 134
h

اين ربات در چند دقيقه  .كند حركت مي 18
 متر است را كوتاه كند؟ m60و عرض آن  m120 تواند چمن زمين فوتبالي كه طول آن مي

( ft inch , inch / cm) 1 12 1 2 5  
1( 20   2( 30   3( 40   4( 60   

تر است. كدام گزينه دربارة  ها بسيار بيش با اندازة آن ها در مقايسه مولكول بين در يك ماده، فاصلة ميانگين - 135
 اين ماده درست است؟ 

اگر مقداري از اين ماده را درون يك سرنگ ريخته و انتهاي سرنگ را مسدود كنيم، پيستون سرنگ به دشواري  )1
  كند.  حركت مي

  سازندة اين ماده حدود يك آنگستروم است.  بين ذراتفاصلة  )2
  د. نمان در كنار هم مي ،كنند اده به سبب نيروهاي الكتريكي كه به يكديگر وارد ميذرات اين م )3
  دهد.  پديدة پخش در اين ماده با سرعت زيادي رخ مي )4

 است؟  نادرستچه تعداد از موارد زير  - 136
  شوند.  آب مي سطحي كشش نيروي الف) صابون و مايع ظرفشويي باعث كاهش

  است.  دنيروهاي كوتاه بر وجز مايعات، كشش سطحينيروي ب) 
  آيد.  سطح جيوه در داخل لوله باالتر مي ،باشد تر داشته قطر كم هپ) اگر لولة مويين در ظرف داراي جيو

  كند مانند يك پوسته كشيده شده، تمايل به كمينه كردن مساحتش را دارد.  اي كه آزادانه سقوط مي قطرهت) 
1( 1   2( 2   3( 3   4( 4   

  
 نقاط قوت پايدار خود را در هر مبحث بشناسيد.

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( فيزيكهاي  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  براي آزمون امروز چيست؟ شماگذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از 

 

  دقيقه 35  عادي  – )1فيزيك (
  

هاي  گيري/ ويژگي فيزيك و اندازه
  فيزيكي مواد

تا پايان فشار در  2و فصل  1فصل 
  ها شاره
   40تا  1هاي  صفحه

  جام محاسباتمحل ان
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ساهنت�متر20

A B

ρ2

h

ρ

1/5
h

(2)(1)

A

A1

2

قرار  ياي تميز پر از آب در ظرف شيشه را آن كنيم و سطح داخلي و خارجي يك لولة مويين را چرب مي - 137
 دهد؟  دهيم. كدام وضعيت رخ مي مي

1(   2(   3(   4(   
 …افزايش دما باعث  زير،هاي روغن با دماهاي مختلف از دهانة دو قطره چكان مطابق شكل  ر خروج قطرهد - 138

 شود.  هاي روغن مي چسبي بين مولكول نيروي هم …هاي خارج شده و  قطره  قطر
  افزايش ـ افزايش  )1
  كاهش ـ افزايش  )2
  افزايش ـ كاهش  )3
  كاهش ـ كاهش )4

آب ريخته شده است.  cm20تا ارتفاع  cm225به سطح مقطع اي  رف استوانهدر يك ظمطابق شكل زير،  - 139
 Pa2400 برابر با در ته ظرفناشي از آب و روغن  فشار پس از ايجاد تعادل چند گرم روغن روي آب بريزيم تا

kg(شود؟ 
m

  Nو   آب31000 kgg ,
kg m

      310 روغن 800( 

1( 50   
2( 100   
3( 150   
4( 200   

ر پ كاملطور  هاي متفاوتي به است و هر دو ظرف از مايع )1( دو برابر ابعاد ظرف )2( در شكل زير ابعاد ظرف - 140
 است؟  Aچند برابر فشار حاصل از مايع در نقطة  Bفشار حاصل از مايع در نقطة  .اند شده

1( 3       

2( 3
4   

3( 4
3       

4( 1
3   

A) ة، سطح مقطع لولدر ظرف شكل زير - 141 A) ةدو برابر سطح مقطع روزن 1(  500 ةاست. اگر يك وزن 2(
؟ اي خود بماندسرجتوان مايع به ظرف اضافه كرد تا وزنه  گرمي روي روزنه قرار دهيم، حداكثر چند گرم مي

)P Pa 5
0  سطح مقطع وزنه و روزنه را يكسان فرض كنيد.) ر از مايع است وروزنه پ لبة، ظرف ابتدا تا 10

1( 500       
2( 1000   
3( 2000       
4( 4000   
  

چنـد متـر    بـرج است. ارتفاع اين  755mmHgو  731mmHgترتيب  به يك برجفشار هوا در باال و پايين  - 142

31است؟ (چگالي متوسط هوا  2 kg/
m

 ،10 Ng
kg

  313600و چگالي جيوه kg
m

  .)شودفرض  

1 (68  2 (136  3 (204  4 (272  

  محل انجام محاسبات
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cm

�1

�
2

12

dd 2

�

�
خلأ

15cm

75cm

ج�وه

{

{ h

A2

A1

مخزن

h= 50cm

g/
cm

 1 31 2

g
cm

 2 32

اندازة اضافه كنيم،  ديگر به ظرف آب kg2 ر از آب است. اگر، ظرف تا ارتفاع مشخص شده پدر شكل زير - 143
برابر  4؟ (سطح مقطع قسمت پهن ظرف كند تغيير ميكند چند نيوتون  نيرويي كه آب به كف ظرف وارد مي

Ng و ي هستنددهاي ظرف عمو ديواره ،طع قسمت باريك ظرف استسطح مق
kg

 10( 

1( 20   
2( 5    
3( 80    
4( 40   

دو مايع به  ،سمت چپ آن است لولة برابر قطر 2سمت راست آن  لولة كه قطر رزي شكل U ةداخل لول - 144
بعد   ارج كنيم،را از داخل لوله خ 1. اگر نصف مايع به چگالي در حالت تعادل قرار دارند 2و  1هاي  چگالي

 كند؟  تغيير مي متر سانتي سمت راست چند شاخة در 2سطح مايع با چگالي از ايجاد تعادل 
1( 6   
2( 2   
3( 2   
4( 4   
  

كه در يك سطح تراز قرار دارند، چند پاسكال است؟  Bو  Aكل زير، اختالف فشار بين دو نقطة در ش - 145
N(g )
kg

 10  

   صفر )1
2( 400   
3( 480   
4( 560   
  

kgدرون مايعي به چگالي  يمتر سانتي 30 تا عمق هصورت وارون قائمي به ةمطابق شكل زير، لول - 146
m3800  فرو

متر  باشد، فشار هواي محبوس در داخل لوله، چند سانتي cm13برده شده است. اگر ارتفاع مايع در داخل لوله 
/gست؟ (جيوه ا

cm
 313 Pو  جيوه6 cmHg 74( 

1( 75      
2 (73  
3( 57      
4( 91  

است. حداكثر چند  N4تواند از طرف جيوه تحمل كند،  ميزير  شكل ةكه انتهاي لول نيرويي حداكثر - 147
رد تا لوله آسيب نبيند؟ (سطح درون ظرف، وارد ظرف ك ةتوان لوله را نسبت به سطح آزاد جيو متر مي سانتي
 در نظر بگيريد.)  cmHg75ادل را مع Pa510است و هر  cm22لوله  مقطع
1( 15   
2( 20   
3( 30   
4( 60   

/مخزن شكل زير  گاز درون اي فشار پيمانه - 148 Pa 41 5 شكل چند واحد  U ةون لولريع داست. چگالي ما 10

SI  است؟N(g ,P Pa)
kg

  5
010 10  

1( 1000   
2( 15000   
3( 6000   
4( 3000   

  محل انجام محاسبات
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آب

136

گازهوا مخزن

20cm cm

ج�وه

گاز

20

30

ρρ1 ج�وه2

150
210

225

cc

g

cc

چگالي  به شكلي كه به يك مخزن گاز وصل شده است، جيوه U  ةدرون لولزير مطابق شكل  - 149
g/

cm
 1 313 ، باشد kPa100و فشار هوا  kPa82مخزن دروناگر فشار گاز  .دارد در حالت تعادل قرار 5

2 متر مكعب است؟  چند گرم بر سانتيN(g )
kg

 10  

1( /1 5   
2( 2   
3( /2 7   
4( 3  

 گاز درون اي باشد، فشار پيمانه SIواحد  13600و  1000ترتيب   ، اگر چگالي آب و جيوه بهزيردر شكل  - 150
 متر جيوه است؟  مخزن چند سانتي

1( /33 6   
2( /11 6   
3( 10   
4( 30   
  

  
 گيري آن كدام است؟  با توجه به دماسنج شكل مقابل، دقت اندازه - 151

1( / C2 5       
2( C5   
3( C10       
4( C3   

mileسرعت يك جسم  - 152
h

inchبرحسب  جسم اينسرعت  .است 90
s

mileكدام است؟ (  m1 و  1600
inch / cm1 2 5(  

1( 160   2( 1600   3( 80   4( 800   

/g با چگالي خون از درصد جرم بدن انسان 7اگر  - 153
cm31 حجم خون موجود در بدن باشد، تشكيل شده  05

 ؟ كيلوگرمي برابر با چند ليتر است 90يك انسان 
1( 2   2( 4   3( 6   4( 8   

ايم. جسمي را مطابق  آب ريخته cc150استوانة مدرجي به جرم ناچيز روي يك ترازو قرار دارد و داخل آن  - 154
دهد.  را نشان مي g225رود و در اين حالت، ترازو  طور كامل در آب فرو مي اندازيم، جسم به شكل داخل آب مي

gچگالي جسم چند 
cm3  است؟g( )

cm
     آب31

1( /0 8     
2( /12 5     
3( /1 25     
4( 8   

تر است. كدام گزينه دربارة  ها بسيار بيش ها در مقايسه با اندازة آن ين مولكولدر يك ماده، فاصلة ميانگين ب - 155
 اين ماده درست است؟ 

اگر مقداري از اين ماده را درون يك سرنگ ريخته و انتهاي سرنگ را مسدود كنيم، پيستون سرنگ به دشواري  )1
  كند.  حركت مي

  وم است. فاصلة بين ذرات سازندة اين ماده حدود يك آنگستر )2
  مانند.  كنند، در كنار هم مي ذرات اين ماده به سبب نيروهاي الكتريكي كه به يكديگر وارد مي )3
  دهد.  پديدة پخش در اين ماده با سرعت زيادي رخ مي )4

  دقيقه 35  موازي –) 1فيزيك (
  

هاي  گيري/  ويژگي فيزيك و اندازه
  فيزيكي مواد

تا ابتداي فشارسنج  2و فصل  1فصل 
  هوا (بارومتر)

   37تا  1هاي  صفحه

 كانون برنامة از ها آن مدرسة برنامة كه استي آموزان دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه
 .اند ندادهپاسخيعادتسواالبهواستترعقب

  محل انجام محاسبات

[www.mrzist.org]

http://www.mrzist.org


 24: ةصفح                                          اختصاصي پاية دهم تجربي  آذر 15آزمون  - )3(پروژة 

ج�وه

آب

A B

ρ2

h

ρ

1/5
h

(2)(1)

ساهنت�متر20

 است؟  نادرستچه تعداد از موارد زير  - 156
  شوند.  الف) صابون و مايع ظرفشويي باعث كاهش نيروي كشش سطحي آب مي

  طحي مايعات، جزو نيروهاي كوتاه برد است. ب) نيروي كشش س
  آيد.  باشد، سطح جيوه در داخل لوله باالتر مي تر داشته  طر كمقپ) اگر لولة مويين در ظرف داراي جيوه 

  كند مانند يك پوسته كشيده شده، تمايل به كمينه كردن مساحتش را دارد.  اي كه آزادانه سقوط مي ت) قطره
1( 1   2( 2   3( 3   4( 4   

اي تميز پر از آبي قرار  كنيم و آن را در ظرف شيشه سطح داخلي و خارجي يك لولة مويين را چرب مي - 157
 دهد؟  دهيم. كدام وضعيت رخ مي مي

1(   2(   3(   4(   
 …روغن با دماهاي مختلف از دهانة دو قطره چكان مطابق شكل زير، افزايش دما باعث  هاي در خروج قطره - 158

 شود.  هاي روغن مي چسبي بين مولكول نيروي هم …هاي خارج شده و  قطره قطر 
  افزايش ـ افزايش  )1
  كاهش ـ افزايش  )2
  افزايش ـ كاهش  )3
  كاهش ـ كاهش )4

159 - جنس  ر فلزي همدو مكعب توپA  وB اگر جرم مكعب  .اند روي سطح افقي قرار گرفتهA ،8  برابر جرم مكعب
B فشاري كه مكعب  ،باشدB ب چند برابر فشاري است كه مكع ،كند بر سطح وارد ميA كند؟  سطح وارد مي بر 

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

4   

آب ريخته شده است.  cm20تا ارتفاع  cm225اي به سطح مقطع  مطابق شكل زير، در يك ظرف استوانه - 160
 Pa2400در ته ظرف برابر با ناشي از آب و روغن چند گرم روغن روي آب بريزيم تا پس از ايجاد تعادل فشار 

kgشود؟ (
m

  Nو   آب31000 kgg ,
kg m

      310 روغن 800( 

1( 50   
2( 100   
3( 150   
4( 200   

طور كامل پر  هاي متفاوتي به است و هر دو ظرف از مايع )1دو برابر ابعاد ظرف ( )2در شكل زير ابعاد ظرف ( - 161
 است؟  Aچند برابر فشار حاصل از مايع در نقطة  Bاند. فشار حاصل از مايع در نقطة  شده

1( 3     2( 3
4   

3( 4
3     4( 1

3   
  

1/فشار كل  ،تر رويم پايين hاندازة  به اگر .است cmHg78مايعي سطح آزاد از  hفشار در عمق  - 162 برابر  05
 متر جيوه است؟  فشار هواي محل آزمايش چند سانتي .خواهد شد

1( 74   2( /74 1   3( 75   4( /75 1   
فشار  .است cm22 آزمايش ةجرم جيوه سه برابر جرم آب است و ارتفاع مجموع دو مايع در لول زير در شكل - 163

 دو مايع چند پاسكال است؟ وارد بر كف ظرف از طرف 
N g g(g , , / )
kg cm cm

    3 310 1 13 جيوه    5   آب 

1( 6200   2( 4800   3( 7200   4( 6800   

  نجام محاسباتمحل ا
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h

h

1

2

A

A1

2

cm

�
1

�
2

12

dd 2

{

{ h

A2

A1

A cm 2
1 100

A cm 2
2 400

g/
cm

 1 31 2

g
cm

 2 32

A)در ظرف شكل زير، سطح مقطع لولة  - 164 A)دو برابر سطح مقطع روزنة  1(  500است. اگر يك وزنة  2(
توان مايع به ظرف اضافه كرد تا وزنه سرجاي خود بماند؟  گرمي روي روزنه قرار دهيم، حداكثر چند گرم مي

)P Pa 5
0  كسان فرض كنيد.)، ظرف ابتدا تا لبة روزنه پر از مايع است و سطح مقطع وزنه و روزنه را ي10

1( 500     2( 1000   
3( 2000     4( 4000   
  

  ؟نيروي وارد بر كف ظرف از طرف مايع چند برابر وزن مايع است اندازة زيردر شكل  - 165

1( 7
3    

2( 5
2   

3( 7
2   

4( 5   
چنـد متـر    بـرج است. ارتفاع اين  755mmHgو  731mmHgترتيب  به يك برجفشار هوا در باال و پايين  - 166

31است؟ (چگالي متوسط هوا  2 kg/
m

 ،10 Ng
kg

  313600و چگالي جيوه kg
m

  .)فرض شود 
1 (68  2 (136  3 (204  4 (272  

آب ديگر به ظرف اضافه كنيم، اندازة  kg2در شكل زير، ظرف تا ارتفاع مشخص شده پر از آب است. اگر  - 167
برابر  4كند؟ (سطح مقطع قسمت پهن ظرف  كند چند نيوتون تغيير مي به كف ظرف وارد مينيرويي كه آب 

Ngهاي ظرف عمودي هستند و  سطح مقطع قسمت باريك ظرف است، ديواره
kg

 10( 

1( 20   
2( 5    
3( 80    
4( 40   

برابر قطر لولة سمت چپ آن است، دو مايع به  2شكل زير كه قطر لولة سمت راست آن  Uداخل لولة  - 168
بعد   را از داخل لوله خارج كنيم، 1عادل قرار دارند. اگر نصف مايع به چگالي در حالت ت 2و  1هاي  چگالي

 كند؟  تغيير مي متر در شاخة سمت راست چند سانتي 2از ايجاد تعادل سطح مايع با چگالي 
1( 6   
2( 2   
3( 2   
4( 4   

كه در يك سطح تراز قرار دارند، چند پاسكال است؟  Bو  Aدر شكل زير، اختالف فشار بين دو نقطة  - 169
N(g )
kg

 10  

   صفر )1
2( 400   
3( 480   
4( 560   

در داخل جيوه و آب در حال تعادل قرار دارد. اگر اختالف فشار باال و  cm55مكعبي با طول اضالع  زيردر شكل  - 170

h حاصلباشد،  Pa18100 با پايين مكعب برابر
h

1
2

برابر كدام گزينه است؟  

N kg kg(g , , )
kg m m

    3 310 1000 جيوه    13600   آب 

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

  محل انجام محاسبات
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A B

C

D

  
 

  
 زير درست است؟   كدام عبارت - 171

  عمر بااليي دارد.  بوده و نيم اي هسته نخستين عنصر ساخته شده در راكتورتكنسيم  )1
  شود.  در طبيعت يافت مي تكنسيمهاي  كمي از ايزوتوپ تعداد) 2
  رود.  كار مي اي به به عنوان سوخت در راكتور هستهاغلب هاي آن  صر پرتوزا است و يكي از ايزوتوپترين عن ) اورانيم شناخته شده3
  .دناي با وجود پرتوزا بودن خطري براي انسان و محيط زيست ندار ) پسماندهاي راكتور هسته4

xدر يون  - 172
x A 11 3

 كدام است؟  A در اتم عنصر مجموع شمار ذرات زير اتمي .واحد است 8 ها الكترونو  ها اختالف شمار نوترون 5
1( 77   2 (78   3 (80   4 (83   

 است؟ نادرست هاي زير چند مورد از عبارت - 173
  است.  amu1 با نوترون تقريباً برابر وجرم پروتون  amuالف) در مقياس 

  كنند.   اي را اشغال مي هاي يك عنصر داراي چگالي يكساني بوده و يك مكان از جدول دوره ب) ايزوتوپ
  ذرة زير اتمي خنثي دارد.  سهژن در هستة خود هيدروغير طبيعي پ) پايدارترين ايزوتوپ 

 شوند.  زمان متالشي مي به مرورمورد هستة ناپايداري دارند و  4هيدروژن،  نخست ايزوتوپ 7ميان ت) از 
1( 1   2 (2  3 (3  4 (4  

 كدام گزينه صحيح است؟  .است 25 با برابر (Mn)اتم منگنز  ةتعداد ذرات باردار اطراف هست - 174
  اي است.  سوم و گروه هفتم جدول دوره ةدر دور d ةمنگنز جزو عناصر دست )1
lها با  تعداد الكترون) 2    است.  7 با برابردر اين عنصر  0
  هاي اتم منگنز، الكترون ظرفيتي است.  درصد كل الكترون 28) 3
lهاي با  تعداد الكترون) 4  lهاي با  تر از تعداد الكترون در اين عنصر يكي بيش 2    است.  Cr24در عنصر  2

 است؟  نادرستعنصرهاي مشخص شده، كدام گزينه  و رو روبه اي دوره با توجه به جدول - 175
1( : A  عنصري با سه زيراليةs  .است  
2 (: Bرون با تعداد الكتl 1 است.  7 با در آن برابر   
3 (: Cةدر زير الي فقط هاي ظرفيتي آن الكترون s4 قرار دارند .  
4( : D است. لكترونپر شده از ا كامال داراي دو الية  
  

 درست است؟  nعدد كوانتومي اصلي  ةچه تعداد از مطالب زير دربار - 176
n) الف    را در خود جاي دهد.  الكترون 2تواند   ترين اليه به هسته است و تنها مي نزديك 1
  هاي هر اليه الكتروني را مشخص كرد.  اليهزير دادتوان تع ) به كمك آن ميب
)الكتروني حداكثر  ة) در هر اليپ n)22 گيرد.  الكترون قرار مي  
 است.  8 با دوم در حالت پر شده برابر ةهاي الي كل الكترون n) مجموع ت

1( 1   2( 2    3 (3  4 (4   
zيون تدر كا - 177 X 52 lچهار الكترون با  2    …توان گفت  ميبر اين اساس  ،وجود دارد 2

lالكترون با  8داراي  Xعنصر  )1    قرار دارد. تناوبي  جدول 11در گروه  Xعنصر ) 2    است.  0
  نوترون است.  28ين كاتيون داراي ا) 4  الكترون وجود دارد.  ترين الية اين كاتيون سه در بيروني) 3

  
 د.يتجربي مربوط به آزمون بعد را در سايت كانون ببين هاي دهم  هاي آنالين درس لميف

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( شيميهاي  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از 

 

  دقيقه 20  عادي   - ) 1( يميش
  

  

  كيهان زادگاه الفباي هستي
تا پايان ساختار اتم و  1فصل 

  رفتار آن
   38تا  1هاي  صفحه
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B

A

  ؟باشد نميهاي زير صحيح  چند مورد از عبارت - 178

  گروه  1  2  13  14
 دوره

B D   A 3  
    C   4  

 
5رنگي مربوط به انتقال  از طول موج خط Aفلز  ةالف) طول موج رنگ شعل   است.  تر بيشدر طيف نشري خطي هيدروژن  2

  ناوبي است. جدول ت 14سومين عنصر گروه  Bب) عنصر 
  دارد.  Mg باپروتون است و خواص مشابهي  20داراي  Cپ) عنصر 
Dيون پايدار  Ga31همانند  Dت) عنصر  3 دهد.  شكيل ميت 

1( 1   2 (2   3 (3   4 (4   
Cگرم از تركيب  135هاي  تعداد اتم - 179 H4 Cهاي چند گرم  با تعداد اتم 6 H (OH)2 4 C)ابر است؟ بر 2 ,H ,O : g.mol )   112 1 16  

1( 142   2 (155   3 (130   4 (170   
 كند؟  تكميل مي نادرستيرا به  داده شدهعبارت  موارد زير از چند مورد - 180
  » است. …اراي د …نسبت به پرتو  …پرتو «

  تر  هيدروژن ـ طول موج كمدر اتم  2 الية به 5سولفات ـ حاصل از انتقال الكترون از الية  (II)الف) نشر شده از شعلة مس 
   يتر سديم ـ انرژي كم بخارهاي داراي  ب) نشر شده از شعلة ليتيم نيترات ـ المپ

  يتر ل موج بيشپ) يك موج راديويي ـ فروسرخ ـ طو
  يتر هيدروژن ـ انرژي بيشدر اتم  2 الية به 6 اليةت) فرابنفش ـ ناشي از انتقال الكترون از 

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

  
Xدر يون - 181 63  چند الكترون وجود دارد؟ Xاتم ة ها برابر هفت است. در سومين الي ها و الكترون تفاوت تعداد نوترون 2

1 (14  2 (16  3 (18  4 (12 

Aسه عنصر متفاوت - 182 40 2
20 ،B 32 2

C39و 16
 در كدام مورد زير شباهت دارند؟ ، 19

  ها ها و نوترون ) مجموع شمار پروتون2    ها  ) شمار نوترون1
  ها  ها و پروتون ) مجموع شمار الكترون4    ها ) شمار الكترون3

 است؟  آن الزاماً صحيحة هاي زير دربار ختم شود، چند مورد از عبارت s14اگر آرايش الكتروني اتمي به - 183
  تواند مربوط به گروه اول جدول تناوبي باشد.  الف) عنصر مربوطه تنها مي

  هاي ظرفيت عنصر مربوطه برابر يك است.  ب) تعداد الكترون
lهاي با  پ) در آرايش الكتروني عنصر مربوطه، زيراليه    باشند.  از الكترون پر مي 1

   3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1
 است؟  نادرستكدام گزينه ا توجه به شكل ب - 184

    گويند.  دار مي ) به گلوكز حاوي اتم پرتوزا، گلوكز نشان1
  ) دود سيگار و قليان مقدار قابل توجهي مواد پرتوزا دارد. 2
  دار است.  گلوكز نشانة نشان دهند Aسرطاني و قسمت ة تجمع گلوكز معمولي در تودة نشان دهند B) قسمت 3
  هايي هستند كه رشد غيرعادي و سريع دارند.  ي سرطاني، ياختهها ) توده4

 موارد زير نادرست هستند به جز: ة هم - 185
  اي، مشابه يكديگر است.  گروه جدول دوره هرهاي عناصر  اي اتم نقطه –) آرايش الكترون 1
  رسد.  ود مي) عنصر ليتيم با از دست دادن يك الكترون به آرايش الكتروني هشتايي گاز نجيب قبل از خ2
  رسند.  تايي گاز نجيب مي ها با دادن الكترون و يا گرفتن الكترون به آرايش هشت اتمة ) هم3
lالكترون با عدد كوانتومي فرعي  P15  ،9) در آرايش الكتروني اتم 4      وجود دارد. 1

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.-(گواه)آزمون شاهد
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درصد باشد، جرم اتمي متوسط  52تر آن برابر با  است. اگر فراواني ايزوتوپ سبك 9/108و  9/106ي اتمي ها نقره داراي دو ايزوتوپ با جرم - 186
 نقره، كدام است؟

1 (84/107  2 (86/107  3 (88/107  4 (89/107  
187 - /  233 01 0/گرم كربن و  6اتم مس،  10 هـاي ايـن سـه مـاده چگونـه اسـت؟        تيب شمار مول اتممول گاز هيدروژن موجود است. تر 25

(C , H : g.mol )  112 1  
 مول كربن  مول مس ) مول هيدروژن 2  مول هيدروژن  مول كربن  ) مول مس 1
  مول هيدروژن مول كربن  ) مول مس 4  مول هيدروژن  مول كربن  س ) مول م3

 مرئي طيف نشري خطي هيدروژن صحيح است؟ة چه تعداد از موارد زير در مورد ناحي - 188
 و بنفش است.  (آبي متمايل به بنفش) نيلياي،  قرمز، آبي فيروزه ر رنگينواآ) داراي چهار 
  هيچ خطي وجود ندارد.  nm600تا nm500ةب) در محدود

  شود.  نحرف ميتر م ، نسبت به ساير پرتوها با عبور از منشور بيش2ة به الي 3ة يپ) پرتوي حاصل از انتقال الكترون از ال
  دوم است. ة هفتم به الية ترين پرتوي موجود در اين ناحيه حاصل انتقال الكترون از الي ت) پرانرژي

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 كدام مورد درست است؟   - 189

  اي براي عنصرها ارائه كردند. ) دانشمندان به دنبال توجيه علت ايجاد طيف نشري خطي اتم هيدروژن، ساختار اليه1
nة ذب مقادير مختلف انرژي از اليها با ج لكترونا در يك عنصر )2 1 يابند.  باالتر انتقال مية به الي  
  ) مدل بور با موفقيت توانست طيف نشري خطي اتم هيدروژن و ديگر عنصرها را توجيه كند. 3
  تمال حضور آن بيشتر است.معيني احة يابد اما در محدود اي كه باشد، در همه نقاط پيرامون هسته حضور مي ) الكترون در هر اليه4

 ند؟نك داده شده را به درستي كامل مية هاي زير جمل چه تعداد از عبارت - 190
 » دارد. s4ة از زيرالي..........  d3ةزيرالي«

  تري  الف) عدد كوانتومي فرعي بزرگ
 الكترون بيشتري  گنجايشب) 

nپ) مجموع  l تري  بزرگ  
  تري  ت) عدد كوانتومي اصلي بزرگ

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

  
  
  

 است؟  نادرستيك از موارد زير در مورد طيف نشري خطي اتم هيدروژن  كدام - 191
  مشخص شده است.  آبير با رنگ دوم در طيف نشري خطي اين عنص ةچهارم به الي ةانتقال الكترون از الي )1
  چهار خط با طول موج معين وجود دارد.  ،) در طيف نشري خطي اتم هيدروژن2
اطالعات  توان  مي ،اتم هيدروژن ) نيلزبور بر اين باور بود كه با بررسي تعداد و جايگاه خطوط طيف نشري خطي3

  دست آورد.  به آنارزشمندي از ساختار اتم 
   ترين طول موج است. ر طيف نشري خطي آن مربوط به كوتاه) نوار قرمز رنگ د4

xدر يون  - 192
x A 11 3

 كدام است؟  Aمجموع شمار ذرات زير اتمي در اتم عنصر  .واحد است 8ها  ها و الكترون اختالف شمار نوترون 5
1( 77   2 (78   3 (80   4 (83   

 است؟ نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت - 193
  ت. اس amu1جرم پروتون با نوترون تقريباً برابر با  amuالف) در مقياس 

  كنند.   اي را اشغال مي هاي يك عنصر داراي چگالي يكساني بوده و يك مكان از جدول دوره ب) ايزوتوپ
  . اتمي خنثي داردزيرپايدارترين ايزوتوپ غيرطبيعي هيدروژن در هستة خود سه ذره پ) 

 شوند.  شي ميمورد هستة ناپايداري دارند و به مرور زمان متال 4ايزوتوپ نخست هيدروژن،  7ت) از ميان 
1( 1   2 (2  3 (3  4 (4  

تر عقب كانون برنامة از ها آن مدرسة برنامة كه استي آموزان دانش مخصوص ها سوال نيا به دادن پاسخ: توجه  موازي   - ) 1( يميش
 .اندندادهپاسخيعادتسواالبهواست

  دقيقه 20

  

  كيهان زادگاه الفباي هستي
تا پايان  توزيع  1فصل 
 ها ها و زير اليه ها در اليه الكترون

   30تا  1هاي  صفحه
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 است؟ نادرست هاي زير  مورد از عبارتچند  - 194
ها  ، مشتري، زحل و نپتون شناسنامه فيزيكي و شيميايي آنهاي مريخ مأموريت داشتند با گذر از كنار سياره )2) و (1( وويجر يپيما الف) دو فضا

  را تهيه كنند. 
  ميليارد كيلومتري گرفته و ارسال شده است.  7قبل از خروج از سامانة خورشيدي از زمين در فاصله تقريبي  )1(ب) آخرين عكس وويجر 

  ب درصد اين مواد بوده است.و تركي اتمسفرشيميايي اي ه تركيب ،هسازند عناصرارسالي از دو فضاپيما حاوي اطالعاتي مانند نوع  ة) شناسنامپ
  صفر) 4  3) 3   2) 2   1 )1

  .... جز به ،اند صحيح هاي منيزيم دربارة ايزوتوپ هاي زير همة عبارت - 195
  است.  2برابر  آن ترين ايزوتوپ سنگينبا  ترين ايزوتوپ سبكدر  هاي خنثي ) اختالف تعداد ذره1
  . تر است ها نزديك تر نسبت به ساير ايزوتوپ جرم اتمي ميانگين اين عنصر به جرم اتمي ايزوتوپ سبك) 2
  با هم برابر است.  ها ها و الكترون آن تعداد پروتونهاي  ) در همه ايزوتوپ3
  دارد. ن فراواني راتري كم ،ترين ايزوتوپ سنگين) 4

 درست است؟  nعدد كوانتومي اصلي  ةچه تعداد از مطالب زير دربار - 196
nالف)     را در خود جاي دهد.  الكترون 2تواند   ترين اليه به هسته است و تنها مي نزديك 1

  هاي هر اليه الكتروني را مشخص كرد.  توان تعداد زيراليه ب) به كمك آن مي
)پ) در هر الية الكتروني حداكثر  n)22 گيرد.  الكترون قرار مي  

 است.  8هاي الية دوم در حالت پر شده برابر با  كل الكترون nت) مجموع 
1( 1   2( 2    3 (3  4 (4   

 نوشته شده است؟  نادرستدر چند مورد از موارد زير نام رنگ  - 197
  رنگ نور حاصل از المپ نئون: زرد - 
  يترات: قرمزن (II)رنگ شعلة مس - 
  رنگ شعلة سديم كلريد: زرد  - 
 ترين طول موج را دارد: قرمز خطي هيدروژن كه كم رنگ نواري از طيف نشري - 
 3) 4   2) 3  1) 2   صفر )1

 ؟ باشد نميهاي زير صحيح  چند مورد از عبارت - 198

  گروه  1  2  13  14
 دوره

B D   A 3  
    C   4  

 
5رنگي مربوط به انتقال  از طول موج خط Aفلز  ةالف) طول موج رنگ شعل   تر است.  در طيف نشري خطي هيدروژن بيش 2

  جدول تناوبي است.  14سومين عنصر گروه  Bب) عنصر 
  دارد.  Mgپروتون است و خواص مشابهي با  20داراي  Cپ) عنصر 
Dيون پايدار  Ga31همانند  Dت) عنصر  3 دهد.  تشكيل مي 

1( 1   2 (2   3 (3   4 (4   
Cگرم از تركيب  135هاي  تعداد اتم - 199 H4 Cهاي چند گرم  با تعداد اتم 6 H (OH)2 4 C)برابر است؟  2 ,H ,O : g.mol )   112 1 16  

1( 142   2 (155   3 (130   4 (170   
 زير درست است؟   كدام عبارت - 200

  عمر بااليي دارد.  اي بوده و نيم هسته تكنسيم نخستين عنصر ساخته شده در راكتور )1
  شود.  هاي تكنسيم در طبيعت يافت مي ) تعداد كمي از ايزوتوپ2
  رود.  كار مي اي به به عنوان سوخت در راكتور هستهاغلب هاي آن  وپترين عنصر پرتوزا است و يكي از ايزوت ) اورانيم شناخته شده3
  د.ناي با وجود پرتوزا بودن خطري براي انسان و محيط زيست ندار ) پسماندهاي راكتور هسته4
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B

A

  
 توان دريافت كه: زمين و مشتري مي ةدرصد فراواني نسبي عنصرها در دو كرة با مقايس - 201

  زمين وجود دارد.ة تري در كر ) گازهاي هليم، نئون و آرگون با فراواني نسبي بيش1
  مشتري دارند.  ة ) عنصرهايي مانند هليم، نيتروژن، كربن و اكسيژن درصد فراواني اندكي نسبت به گاز هيدروژن در سيار2
  مشتري است. ة زمين بيشتر از سيارة ر) درصد فراواني نسبي عنصر كربن در سيا3
  زمين دارند.ة درصد فراواني را در سيار 50تر از  عنصرها كم ة) به جز عنصرآهن، بقي4

Aسه عنصر متفاوت - 202 40 2
20 ،B 32 2

C39و 16
 ، در كدام مورد زير شباهت دارند؟ 19

  ها ها و نوترون ) مجموع شمار پروتون2    ها  ترون) شمار نو1
  ها  ها و پروتون ) مجموع شمار الكترون4    ها ) شمار الكترون3

   است؟  نادرستاول هيدروژن   هاي زير در مورد هفت ايزوتوپ چه تعداد از عبارت - 203
  هاي زير اتمي با هم برابر است.   رهذ ةها تعداد هم آ) نمونه طبيعي هيدروژن مخلوطي از سه ايزوتوپ است كه در يك مورد آن

5هاي ساختگي آن، پايدارترين ايزوتوپ داراي نماد شيميايي ب) در بين ايزوتوپ
1 H  .است  

  هاي پايدارترين ايزوتوپ آن است.  ترين ايزوتوپ ساختگي آن، سه برابر تعداد نوترون هاي سبك پ) تعداد نوترون
  هاي طبيعي آن، يك راديوايزوتوپ وجود دارد.  وپت) در بين ايزوت

1 (4  2 (3  3 (2  4 (1   
 است؟  نادرستكدام گزينه با توجه به شكل  - 204

    گويند.  دار مي ) به گلوكز حاوي اتم پرتوزا، گلوكز نشان1
  ) دود سيگار و قليان مقدار قابل توجهي مواد پرتوزا دارد. 2
  دار است.  گلوكز نشانة نشان دهند Aسرطاني و قسمت ة در تود تجمع گلوكز معمولية نشان دهند B) قسمت 3
  هايي هستند كه رشد غيرعادي و سريع دارند.  هاي سرطاني، ياخته ) توده4

16اگر عنصر - 205 B  در تركيب با عناصر گروه اول جدول تناوبي(M)  2تركيبM B  را تشكيل دهد، كدام يك از عددهاي اتمي زير با احتمال
2Mدر تركيب با عناصر گروه اول تركيبBباشد كه همانند عنصر مي Xبيشتر مربوط به عنصر Xدهد؟   را تشكيل مي 

1 (51  2 (35  3 (34  4 (54    
درصد باشد، جرم اتمي متوسط  52تر آن برابر با  است. اگر فراواني ايزوتوپ سبك 9/108و  9/106هاي اتمي  اراي دو ايزوتوپ با جرمنقره د - 206

 كدام است؟ نقره
1 (84/107  2 (86/107  3 (88/107  4 (89/107  

207 - /  233 01 0/گرم كربن و  6اتم مس،  10 هـاي ايـن سـه مـاده چگونـه اسـت؟        از هيدروژن موجود است. ترتيب شمار مول اتممول گ 25
(C , H : g.mol )  112 1  

 مول كربن  مول مس ) مول هيدروژن 2  مول هيدروژن  مول كربن  ) مول مس 1
  مول هيدروژن مول كربن  ) مول مس 4  مول هيدروژن  مول كربن  ) مول مس 3

 باشد؟  مي نادرستكدام يك از مطالب زير  - 208
 باشد.  نيترات و ليتيم نيترات به ترتيب سبز و سرخ مي(II)هاي مس تركيبة ) رنگ شعل1
  يابد.  ها كاهش مي رويم، اختالف انرژي بين اليه تر پيش مي  هاي پرانرژي ) در اتم هيدروژن هرچه به سمت اليه2
  باشد.  مرئي داراي چهار خط مية ) طيف نشري خطي هليم و هيدروژن در ناحي3
  باشد.  ها مي سازد، به دليل وجود بخار سديم در آن ها را روشن مي هايي كه شب هنگام خيابان د المپ) نور زر4

 كدام مورد درست است؟   - 209
  اي براي عنصرها ارائه كردند. ) دانشمندان به دنبال توجيه علت ايجاد طيف نشري خطي اتم هيدروژن، ساختار اليه1
nذب مقادير مختلف انرژي از الية ها با ج الكترون ر يك عنصرد) 2 1 يابند. باالتر انتقال مية به الي  
  ) مدل بور با موفقيت توانست طيف نشري خطي اتم هيدروژن و ديگر عنصرها را توجيه كند. 3
  معيني احتمال حضور آن بيشتر است.ة يابد اما در محدود اي كه باشد، در همه نقاط پيرامون هسته حضور مي ) الكترون در هر اليه4

 د؟نكن داده شده را به درستي كامل مية هاي زير جمل از عبارتچه تعداد  - 210
 » دارد. s4ة از زيرالي..........  d3ي زيراليه«

  تري  الف) عدد كوانتومي فرعي بزرگ
 الكترون بيشتري  گنجايشب) 

nپ) مجموع  l ي تر بزرگ  
  تري  ت) عدد كوانتومي اصلي بزرگ

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

  پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.-(گواه)آزمون شاهد
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  گذاري دو  درس  و گو با پشتيبان دربارة هدف گفت               
  وگو كرد؟  درس گفت 2گذاري  آيا پشتيبان شما در تماس تلفني خود با شما دربارة هدف - 287
  درس صحبت نكرديم. 2گذاري  خير، در اين نوبت دربارة هدف )1
  پشتيبان با من تماس تلفني نگرفت. )2
  مؤثر بود.  درس، از لحاظ زمان كافي و از لحاظ كيفيت كامالً 2گذاري  ما دربارة هدفوگوي  گفت )3
  درس صحبت كرد. 2گذاري  ) پشتيبان با من دربارة هدف4

   انـي پشتيبـتلفنتمـاس                
   با شما تماس تلفني گرفته است؟كنون  تا از آزمون گذشتهآيا پشتيبان شما  - 288
  لفني نگرفتند.) خير، ايشان تماس ت1
  .) بله، ايشان تماس تلفني گرفتند2
   محتوا در حد خوب و كافي بود. از لحاظودقيقه)  5(در حد ) بله، تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني3
  محتوا در حد عالي بود.  از لحاظودقيقه)  5(بيش از تماس تلفني ايشان از لحاظ زماني ،) بله4

  تماس تلفني:چه زمانـي؟
  چه زمانـي با شما تماس گرفت؟ پشتيبان  - 289
 ).در زمان مناسب طبق توافق قبلي(قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق كرده بوديم) 1
 ).در زمان مناسب تماس گرفت(البته قبال در مورد روز و ساعت تماس توافق نكرده بوديم) 2
 در روز پنج شنبه(روز قبل از آزمون) تماس گرفت.) 3
 نامناسب تماس گرفت. در روز يا ساعت) 4

  :چند دقيقه؟تلفنيتماس 
  ؟چند دقيقه با شما تماس تلفني داشتپشتيبان شما  - 290
  دقيقه         5دقيقه تا   3) 2    يك دقيقه تا سه دقيقه  ) 1
  دقيقه  10بيش از ) 4    دقيقه       10تا   5بين ) 3

  تماس پشتيبان با اوليـا
   شما تماس تلفني داشته است؟ يون با اولياتا كن طي يك ماه گذشتهآيا پشتيبان شما  - 291
                ) بله،يك تماس تلفني مستقل با ايشان داشته است.1
  وگو كرد با والدينم نيز سخن گفت. ) بله،هنگامي كه با من گفت2
                           دانم،شايد تماس گرفته باشد. ) نمي3
  رفته است.من تماس نگ يايشان هنوز با اوليا،) خير4

  ريزي بررسي دفتر برنامه
  ريزي شما را بررسي كرده است؟  تا كنون دفتر برنامه آيا پشتيبان شما طي يك ماه گذشته - 292
  ام را با دقت بررسي كرد.        ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه1
 ام را بررسي كرد. ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه2
  را بررسي نكرد.                  ام ريزي ) پشتيبان من دفتر برنامه3
  ريزي ندارم.   ) من دفتر برنامه4

  كالس رفع اشكال
  آيا در كالس رفع اشكال پشتيبان شركت مي كنيد؟ - 293
 بله، امروز در كالس رفع اشكال پشتيبان خودم شركت خواهم كرد.                  ) 1
  ).شركت خواهم كرد(زيرا به آن درس نياز بيش تري دارم بله، در كالس پشتيبان ديگر) 2
  )  پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار مي كند اما من امروز شركت نمي كنم.3
  پشتيبان من كالس رفع اشكال برگزار نمي كند.) 4

  شـروع به موقع
  شود؟  ي شما به موقـع شروع مي آيا آزمون در حوزه - 294
    شود. دقيقاً سروقت آغاز مي ) بله، هر دو مورد به موقع و1
  شود. گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي ) پاسخ2
    شود. هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال ) پاسخ3
  نظمي وجود دارد. ) در هر دو مورد بي4

  متأخـرين
  شوند؟ آموزان متأخر در محل جداگانه متوقف مي آيا دانش - 295
  آزمون (و حتي گاهي اوقات پس از آن) داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند. ) خير، متأسفانه تا زمان شروع1
  شود اما نه به طور كامل ) اين موضوع تا حدودي رعايت مي2
  شود. شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي شوند و بعداً وارد حوزه مي ) بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي3
  شود. نمي نظمي و سروصدا ايجاد اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه ) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي4

  مراقبـان
  كنيد؟ عملكرد و جديت مراقبان آزمون امروز را چگونه ارزيابي مي - 296
  ) ضعيف4  ) متوسط3  ) خوب2  ) خيلي خوب1

  ترك حوزه –پايان آزمون 
  شود؟ ي خروج زودهنگام داده مي ي شما به داوطلبان قبل از پايان آزمون اجازه ا در حوزهآي - 297
    شود. ي ترك حوزه داده مي ) بله، قبل از پايان آزمون اجازه1
  ) گاهي اوقات2
  ) به ندرت3
  گاه ) خير، هيچ4

  امروز  ارزيابي آزمـون
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 ) ضعيف4  ) متوسط  3  ) خوب2   ) خيلي خوب1

  

  ها دقت كنيد. سؤال ةهاي زير، به شمار گويي به سؤالام پاسخدر هنگآموزان گرامي، لطفاًدانشنظرخواهي:
  

 پشتيبــان
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