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 گويي زمان پاسخ شمارة صفحه شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس عنوان

مي
عمو

  

  دقيقه 10  3 1 10 )1(و نگارشفارسي
  دقيقه 15  5 11 10 )1عربي زبان قرآن (

  دقيقه 20  7 21 20 )آشنا(طراحي +)1دين و زندگي (
  دقيقه 15  9 41 10 )1(انگليسيانزب

صي
صا

اخت
  

  دقيقه 30  10  51  20 )آشنا(طراحي +)1رياضي (
  دقيقه 20  14 71 20 )1شناسي (زيست

  دقيقه 35  17 91 20 )1فيزيك (

  دقيقه 20  21  111  20   )1شيمي (
   

  

 
  طراحان 

  نام طراحان نام درس
  محمدعلي مرتضوي  -  آگيتا محمدزاده -  پور خان سپهر حسن -  حميد اصفهاني  )1( فارسي و نگارش

  رضا يزدي -  محيا مومني سيده -  مجيد فاتحي -  خالد شكوري -  محمد داورپناهي  )1عربي زبان قرآن (
  احمد منصوري  -  كبير مرتضي محسني -  پيمان طرزعلي -  بقا محمد رضايي -  عليرضا ذوالفقاري -  محمد آقاصالح  )1دين و زندگي (
  نژاد ساسان عزيزي -  علي عاشوري -  علي شكوهي -  اله استيري رحمت  )1( زبان انگليسي

  حسين حاجيلو - نژاديان  مهدي حاجي - سجاد داوطلب  - شكيب رجبي  - ميالد منصوري  - علي ارجمند  - اي  مهديس حمزه - آرا  سعيد تن  )1رياضي (
  آالن فتحي - احسان زارعي  - محمود  علي وصالي -  فر آرين امامي - محمدامين بيگدلي  - مهرداد محبي  - معين خنافره  - خواه  زينب رحمتي  )1شناسي ( زيست

  )1فيزيك (
محمدرضـا   -هاشـم زمانيـان    -محمـد گـودرزي   -شـهرام آموزگـار -زاده  عبداهللا فقـه -محمديزهره آقا-امير محمودي انزابي-اهللا زادهفرشاد لطف

  مدجعفر مفتاح مح -مصطفي كياني  -سعيد اردم  -ياسر عليلو  -مهدي پارسا  -زاده  شيرواني

  - اسـكندر   هـادي قاسـمي   - محمدپارسـا فراهـاني   -فـرد   احمـد قـانع   - سيدرحيم هاشمي دهكردي -مرتضي زارعي-امير حاتميان-علي رحيمي  )1شيمي (
  سروش عبادي - حسن رحمتي  - اميد مصاليي  - ميالد دهقان  - علي جعفري  - محمد آخوندي 

  
 

  و ویراستاران مسئولین درس
  مسئولين درس گروه مستندسازي  ويراستار ان علمي  مسئولين درس گروه آزمون  نام درس

  الناز معتمدي  -   حميد اصفهاني )1( فارسي و نگارش
  مهدي يعقوبيان  پور اسماعيل يونس ـ درويشعلي ابراهيمي ـ فاطمه منصورخاكي  ميالد نقشي )1عربي زبان قرآن (

  محمدمهدي طباطبايي  محمدابراهيم مازني ـ احمد منصوري ـ سكينه گلشني  فاطمه فوقاني  )1دين و زندگي (
  سپيده جاللي  پرهام نكوطلبان ـ مه نقديفاط ـ محدثه مرآتي   نسترن راستگو )1( زبان انگليسي

  ارجمندي مجتبي خليل  محمدي عاطفه خانـ  ـ سجاد محمدنژاد ـ علي ونكي علي مرشد ـمهرداد ملوندي   حسين حاجيلو  )1رياضي (
  ادات هاشميمهسا س  اكبري ـ كيارش سادات رفيعي ـ اميررضا كتابچي ليدا علي فرد ـ اميرحسين بهروزي  مهرداد محبي  )1شناسي ( زيست

  محمدرضا اصفهاني  بواني حـ محمدپارسا مسابابك اسالمي ـ بهنام شاهني زهره آقامحمدي ـ   كفش حميد زرين )1فيزيك (
  الهه شهبازي  ـ اميرحسين مرتضوي ـ اميررضا كتابچينژاد  ايمان حسينفرد ـ  سيدعلي موسوي  مداريعلي عل  )1شيمي (

 
  

  

  گروه فني و توليد
 محيا اصغري  مدير گروه 

 عليرضا خورشيدي  مسئول دفترچه
 ليال عظيمي آرايي نگاري و صفحه حروف

  ياري چين: فاطمه عليوفمدير گروه: اميرحسين رضافر / مسئول دفترچه: آفرين ساجدي / حر  گروه عمومي
  فريبا رئوفي: عمومي مسئول دفترچهمسئول دفترچه اختصاصي: آتنه اسفندياري / مقدم /مازيار شيروانيمدير گروه:  گروه مستندسازي

     حميد محمدي  ناظر چاپ
 چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم

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

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

  دقيقه 165مدت پاسخگويي:    ۱۳۰دهم تجربی:د سؤالتعدا   
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 شود؟ دیده می« همتا ـ بزرگواری لیاقت ـ تیزپا ـ بی»های  در کدام ابیات معادل معنایی واژه ترتیب به -1

 بشتاب ای پای طلب یارب مبادت سودگی  دو رفت آن سوار تندرو ماند این سگ دنبالهالف( 

 زهی طرب ور بکشد زهی شرف گر بکشم  طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کفب( 

 چون با همه برنایی تا روز مشین از پا  ای خوش نفس نایی بس نادره برناییج( 

 با برازندگی قامت موزون نکند  استه صد سرو کهنخکار یک گلبن نود( 

 ( د ـ ب ـ ج ـ الف۲  ( د ـ الف ـ ج ـ ب ۱

 ( ج ـ ب ـ د ـ الف۴  ( ج ـ الف ـ د ـ ب ۳

 امالیی دارد؟ ادرستینکدام ابیات زیر  -2

 عظم سفرش از گذر حبّ وطن خواست  چین سر زلف بتان شد وطن دل الف( تا 

 کنی مدارا تو از این چه سود داری که نمی  دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزیب( 

 پیمایش صال بر هوشیاران زد که چشم باده  من از رنگ صالح آن دم به خون دل بشستم دستج( 

 مردم شدنست ةخرصانجام هوس  که سر  دال توبه کن و عشق مورز هرچه گویمشد( 

 ( ب ـ ج ۲  ( الف ـ ج۱

 ( ب ـ د۴  ـ د  ( الف۳

 ؟شود نمیدر کدام بیت فعل مضارع اخباری دیده  -3

 مگر او پرده براندازد و خود رخ بنماید  پایه گذشته است که در وصف من آید حسن از آن( ۱

 ساله بنوشم لب پیاله نبوسم می دو  لب کوثررهین عهد لبی دلکشم که تا ( ۲

 درهم معدوده یوسف خود را دهد ب  بیند جمال ب چشم زلیخا گر این( ۳

 بر ساعد سیمین نسزد سخت کمانی تیر سست کن از  هز ترک توای ای  آرش نه( ۴

 شود؟  معنوی دیده می کدام بیت زیر حذف فعل به قرینة در -4

 جوش تبخال شفاعت بر لب زنهار ما  کس ندیدافروز تب هجریم و هرگز  آتش( ۱

 فارغیم ای مصریان از ماه کنعان شما  آفتاب ما طلوع از مشرق یثرب نمود( ۲

 در کار زخم سنگ کند زخم تیشه را  فرهاد را چه ذوق که او با وجود دل( ۳

 از بهر بوی دوست دماغ دگر مرا  اند گو بوی گل بسوز دماغم که داده( ۴

 هست؟« الیه + مضافٌ الیه + صفت بیانی هسته + مضافٌ» با ترتیباسمی  بیت گروه در کدام -5

 ناصبوری شرط اصالح است ایوب مرا  ( ناصبوری گر کند عرفی دلم عیبش مکن۱

 تا که از شرم گنه دوزخ برون آرد مرا  ( در بهشتم کن خدایا تا نمانم شرمسار۲

 دانم که چون آرد مرا برد باری نمی می  ام در کعبه از دیر مغان رود اندیشه ( می۳

 ای از هوشمندی هست مجذوب مرا بهره  ام باطل مدان وگوهای دل شوریده ( گفت۴

 

 (1)فارسی 

ستایش، ادبیات تعلیمی،  

 ادبیات پایداری 

 )پاسداری از حقیقت(

 63تا  01های  صفحه

 

 

 دقیقه 11

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنویسید: 10گذاری چند از  ، هدففارسیهای درس گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانید پاسخ صحیح بدهید؟سؤال به چند سؤال می 10از هر 
 بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟هدف

 برای آزمون امروز 10از گذاری چند هدف آزمون قبل 10چند از 
  

 

 سؤال( 7۳کتاب جامع فارسی دهم ) ۱7۳تا  ۱11سؤاالت  های آزمون بعد: برنامة تمرین
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 کدام گزینه شعر سپید است؟  -6

 شکند چند / خواب در چشم ترم می به چشم کس و لیک / غم این خفتة یک دم شکند خواب تاب / نیست درخشد شب تراود مهتاب / می ( می۱

 سره دنیا خراب از اوست / و حواس من! پیچد / یک ست با آن / از فراز گردنه خرد و خراب و مست / باد میاسره روی زمین ابری  ام ابریست / یک ( خانه۲

 جا خواهد آورد مرا هخواهم درمانم اسیر / صبح وقتی که هوا شد روشن / هرکسی خواهد دانست و ب من نمیدارد تیمار مرا، کار من است /  ( آن که می۳

 کن!مرا فریاد م / من درد مشترک/  یا چیزی چنان که بدانی/  یا چیزی چنان که ببینی/  صدا نیستم که بشنوی/  نغمه نیستم که بخوانی/  قصه نیستم که بگویی( ۴

 توان یافت؟  را در کدام بیت می« حسن تعلیل» آرایة -7

 زار بسوخت دةبر آن دلشجگر الله   که مرغ سحری در غم گلزار بسوخت بس( ۱

 چه شوی منکر منصور که بر دار بسوخت ای  اناالحق خبری یافته که از سرّ ای( ۲

 کار بسوخت مکن انکار کسی کز غم این  دانی تو که احوال دل سوختگان می( ۳

 که دل ریشم ازین صبر جگرخوار بسوخت   صبر بسیار مفرمای من سوخته را( ۴

 به بیت نسبت داده شده است؟ نادرستیای به   در کدام گزینه آرایه -8

 تشبیه ـ تشخیص  با برق در معامله دیدم گیاه را  هر گه فتاد رهم به صحرای معرفت( ۱

 تلمیح ـ جناس  جان دهد، آدم نکند حیوان رامرده را   چون اثر در تو کند عشق؟ که اعجاز مسیح( ۲

 جناس ـ کنایه گرمی دهد به مرکب، نرمی دهد عنان را  مستانه گر بتازم، عیبم مکن که شوقش( ۳

 تشبیه ـ تضاد  کجا نظر به کثیر است و یا قلیل مرا  ز باغ وصل ثمر خواهم آن قدر که دهند( ۴

  ؟نداردکدام بیت با دیگر ابیات قرابت معنایی  -9

 ولی عاجز شوند از کنه ذاتش   بسی گوشند و گویند از صفاتش( ۱

 که در تشبیه و در تعطیل مانم   سخن ترسم که در توحید رانم( ۲

 که عالم را شهادت کرد از غیب   عیب ه پاک و بیخداوند منزّ( ۳

 سزاوار صفاتش هم نخوانند   هزاران قرن اگرچه علم خوانند( ۴

 ؟ داردکدام بیت با رباعی زیر قرابت معنایی  -11

 گری؟ دانی ز چه رو همی کند نوحه  دم خروس سحری  هنگام سپیده»

 «خبری کز عمر شبی گذشت و تو بی  ح صب نمودند در آیینة یعنی که

 گفت با این همه از سابقه نومید مشو  گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید( ۱

 دور خوبی گذران است نصیحت بشنو  چه گران دارد گوشگوشوار زر و لعل ار ( ۲

 از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو  د چو مسیحا به فلکگر روی پاک و مجرّ( ۳

 بیدقی راند که برد از مه و خورشید گرو  حسن ةچشم بد دور ز خال تو که در عرص( ۴
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  (11 - 11) :من العربيّةاألصحّ و األدقّ في الجواب للتّرجمة عيِّن 

 «:!اإلنترنت أو المكتبة عن نصٍّ قصيرٍ أو جُملٍ حول عظمة مخلوقات اهللإبحثْ في » -11

 !در مورد بزرگی آفریدگان خداوند جست و جو کردرا در اینترنت یا کتابخانه متنی کوتاه یا جمالتی ( ۱

 !بگرد ای در مورد عظمت مخلوقات خداوند متنی کوتاه یا جمله دنبالدر اینترنت یا کتابخانه ( ۲

 !و جو کن در مورد بزرگی مخلوقات خداوند جست را یا جمالتی کوتاه یمتن اینترنت یا کتابخانهدر ( ۳

 !باشیددر اینترنت یا کتابخانه دنبال متنی کوتاه یا جمالتی در مورد عظمت آفریدگان خدا ( ۴

 :«السّوق! األرض و إجمعوها للبَيع في فَواکه قد سقطت علي هذه الحدیقة عَن إبحثوا في» -12

 ها را برای فروش در بازار جمع کنید!هایی بگردید که روی زمین افتاده است و آن( در این باغ به دنبال میوه۱

 کنم!ها را برای فروش در مغازه جمع میگردم که بر زمین افتاده است و آنهایی میها به دنبال میوه( در این باغ۲

 را برای فروش در بازار برداشتم! زمین افتاده است و آنای در این باغ گشتم که روی ( به دنبال میوه۳

 ها را برای فروش در مغازه جمع کنید!افتند و آنهایی در آن باغ بگردید که بر زمین می( به دنبال میوه۴

 :«السيّاح في الساعة الثالثة إلّا ثُلثاً! جاء أخي المضياف بالطّعام لضيوفنا األعزّاء و» -13

3مان و جهانگردان در ساعت  انان گرامیمهبا خوراک برای م دوستم  همانبرادر م (۱ 40:  آمد! 

2و جهانگردان در ساعت  عزیزانان مهغذا را برای م دوست  همانبرادر م (۲ 40:  آورد! 

2مان و جهانگردان در ساعت  انان گرامیمهغذا را برای م دوستم همانبرادر م (۳ 40: آورد! 

3مان و جهانگردان در ساعت  عزیزانان مهغذا را برای م دوست  همانبرادری م (۴ 20:  آورد! 

 عَيّن الصّحيح: -14

   نصحیت نکن!کسی را در مقابل سه نفر : پدرم گفت:!تَنصحي أحداً أمام الشخص الثالث ال قالَ أبي:( ۱

 !  ه استنهم از درس هفتم سه کلمه آمد در صفحة :!الدّرس السابع ثَالث کلمات الصفحة التاسعة من في جاءَتْ( ۲

 بینیم!  نورانی را می سال، هشت ستارةاز در فصل چهارم  :!العام، رأینا ثمانیة نجوم المعة الموسم الرابع من في( ۳

 د!خوانْآموز هر روز در مدرسه قرآن را می این دانش :!المدرسة کلَّ یوم في تتلو هذه الطالبة القرآنَ (۴

 :عيِّن الصّحيح -15

 !هایش زشت نیست شهر و خیابان :مهندس گفت :!ما أقبح المدینة و شوارعها قال المهندس:( ۱

 !برکت همراه جماعت است پس قطعاً ؛پراکنده نشدند :!تَفرَّقوا فإنّ البرکة مع الجماعة ال( ۲

 !قیمت، دارای رنگ زرد است های زیبای گران مروارید از سنگ :!الدُرّ من األحجار الجمیلة الغالیة ذات اللّون األبیض( ۳

 !نوشتند ها را به دقت می آموزان تمرین دانش :!ةٍالتالمیذ کانوا یکتبون التمارین بدقّ (۴

 

 

 دقیقه 15 (1، زبان قرآن )عربی

 ذاکَ هوَ اهللُ

 المواعِظُ العَددیَّةُ مِن رَسولِ اهللِ 

متن درس + األعدادُ مِن واحِدٍ ) 

 (إلي مئةٍ

 01تا  0های  صفحه
 

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنویسید: 10گذاری چند از  ، هدفعربیهای درس گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانید پاسخ صحیح بدهید؟میسؤال به چند سؤال  10از هر 
 بوده است؟ 10عملکرد شما در آزمون قبل چند از 

 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟هدف

 برای آزمون امروز 10گذاری چند از هدف آزمون قبل 10چند از 
  

 

 سؤال( 86کتاب جامع عربی دهم ) ۱۴1تا  7۲سؤاالت  های آزمون بعد: برنامة تمرین
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 الصحيح عن المفردات: عيّن -16

 ذو - الرّجالیّةاأللوان المختلفة. )مترادف(: ذات  النسائیّة المالبسمِن ( ۱

 البستان -ن ی. )مفرد(: المسکالبساتینمئة حبّة في  المساکین شاهد (۲

 بائر -. )جمع(: أنهاریستغفر له بئراًأو حَفرَ  نهراًمَن أجری أنَّ  إعلَم( ۳

 األکبر -)متضاد(: عَلَّم  فصالً واحداً مِن کتابه. األصغر أخي تَعَلَّمَ( ۴

 (علي حسب مرجعه: )عن الضّمير حيحعيّن الصّ -17

 !في هذا الصّف، الطلبةُ یُساعدون زمالئها في اعمالهم الدّراسیّة( ۱

 ها في األسبوع الماضي!ه لأعطیتُأخَذتُ کتاباً مِن صدیقتي قد إشتریتُه مِن السّوق و ( ۲

 !مِن أیّ شخصٍ آخر عندک ع صوتَک أمام اُمّک لِأنّه أکرَمُترف تقول جدّتي دائماً: ال( ۳

 «یتقدّم اإلنسان مع التّکاسل ال»هذه مِن أهمّ سُننٍ قد جعله اهلل بأنّه: ( ۴

 إليه: فيه مضاف ليسما عيّن  -18

 ﴾ال أقول لَکم عندی خزائنُ اهللِ و ال أعلمُ الغَیب﴿( ۲ إلي تلک المناظر الجمیلة!الیوم الهواء نظیفٌ جدّاً و نحن نذهبُ  (۱

 هذا اإلعصار یفقد سرعته بعد ساعَتین فجأةً!( ۴ ﴾نیرالکافِ القومِ يرنا علنا و انصُت أقدامَو ثبّ ا صبراًنیغ علأفرِ ربّنا﴿( ۳

 :في استخدام إسم اإلشارة الخطأعيّن  -19

 !کتبتُ هذه المقالة لمسابقةٍ في طهران( ۲ !المعلمین في الصف الءؤتُ على همْسلَّ( ۱

 !هذان الفستان من المالبس النِّسائیة الغالیة( ۴  !ذاک هو اهلل الّذی أنعمُه مُنهمرة (۳

 :عن العدد عـيّن الـصحيح -21

 عید النوروز في إیران! من أیّام  یومِ رُـالیومُ الـثالث العشر من شهرِ فروردین آخ (۱

 و یَرجِـعونَ في السّاعةِ الثاني عشر! لي الـمدارسِ فى السّاعةِ الثامنةِإالتالمیذُ یَذهبونَ ( ۲

 اِنتَـخِبوا عُنواناً مُناسباً للدّرسِ الرابعِ! طلّابٍ قَالَ الـمعلّمُ ألربعةِ (۳

 !کَم عُمرُکَ؟ عُمری عِـشرونَ و خمسةٌ عاماً( ۴
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 چه چیزی هماهنگی دارد؟ مسیر حرکت هر کس باهدف و و  استشناخت چه چیزی از گوییم، منظور  وقتی از شناخت انسان سخن می -21

 هایش سرمایهها و  تواناییها و استعدادهایش ـ  ها و توانایی سرمایه (۱
 ها و استعدادهایش ـ عوامل درونی و بیرونی ها و توانایی سرمایه (۲
 هایش ها و سرمایه در نظام هستی ـ توانایی اوجایگاه  (۳
 عوامل درونی و بیرونی در نظام هستی ـ اوجایگاه ( ۴

در کدام « اهداف بین انسان و سایر موجودات علت تفاوت»)ع( و  المؤمنیندر کالم حضرت امیر« انسان به کارهای لغو نپرداختن»ترتیب علیت  به -22
 درستی ذکر شده است؟ گزینه به

 وانگذاشته شدن انسان به خود ـ نوع بینش و نگرش انسان (۲ های خاص انسان بیهوده نبودن آفرینش انسان ـ ویژگی (۱
 بیهوده نبودن آفرینش انسان ـ نوع بینش و نگرش انسان( ۴ های خاص انسان نسان به خود ـ ویژگیوانگذاشته شدن ا (۳

 چیست؟ کنند، نمی های گروهی که تعقل یکی از ویژگی ،مائده ورة مبارکةبراساس آیات س -23

 گیرند. به بازی و مسخره می هنگام فراخواندن مردم به نماز، آن را (۲ ها پشت به حق کردند. بعد از روشن شدن هدایت برای آن (۱
 ته است.آرزوهای طوالنی فریف شیطان آنان را با( ۴ شراب و قمار آنان را از یاد خدا و نماز باز داشته است. (۳

 باشد؟ ری میمؤید چه اماین موضوع، ر روز رستاخیز چیست و وجه شباهت گناهکاران با شیطان د -24

 جهنمیان و ابلیس مدادرسانی به یکدیگر ـ رد شدن توبةناتوانی در ا (۲ انکار گناهان دنیوی ـ سلب اختیار در دوزخ (۱
 ناتوانی در امدادرسانی به یکدیگر ـ سلب اختیار در دوزخ( ۴ جهنمیان و ابلیس انکار گناهان دنیوی ـ رد شدن توبة (۳

 نتیجة چه امری است؟ ،بق آیات قرآن کریم، فریفته شدن با آرزوی طوالنیمطا -25

 پشت کردن به حق بعد از روشن شدن طریق هدایت (۲ جای اهداف اصلی ف فرعی بهگزینش اهدا (۱
 زینت یافتن امور در نظر مردم( ۴ بازداشته شدن از یاد خدا و نماز به وسیلة شراب و قمار (۳

 است؟انسان های الهی  یک از سرمایه ترتیب بیانگر کدام به «دن این راهامداد به او در پیمو»و  «ت به انساننشان دادن راه سعاد» -26

 اراده و اختیارپیامبران و پیشوایان ـ  (۲  عقل و فکر ـ اراده و اختیار (۱
 پیامبران و پیشوایان ـ پیامبران و پیشوایان( ۴  عقل و فکر ـ پیامبران و پیشوایان (۳

مطابقت  ریز ةفیشر اتیآ ترجمة از کی شده است با کدام انیب «ثَوابُ الدُّنيا و اآلخِرَةِ ثَوابَ الدُّنيا فَعِندَ اهللِدُ یُری مَن کانَ»یة انتخاب هدف که در آ اریمع -27

 ؟دارد
 «کنید؟ آیا اندیشه نمی نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛آنچه به شما داده شده، کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه ( »۱
 «تمامی اعمالم و زندگی و مرگ من برای خداست که پروردگار جهانیان است.بگو نمازم، ( »۲
 «ای ندارند. ولی در آخرت هیچ بهره عطا کن یکین ایخداوندا به ما در دن :ندیگویاز مردم م یبعض( »۳
 «.نگاه دار آتشفرما و ما را از عذاب  مرحمتدر آخرت نیز نیکی و  عطا کن یکین ایپروردگارا به ما در دن :ندیگویم یبعض( »۴

 ای داده است؟ ، چه وعدهگر آخرت، همراه با سعی و تالش برای آن مطالبهمؤمن خداوند متعال به  -28

 «و خداوند سریع الحساب است. ؛دارند ای از کار خود نصیب و بهره» (۱
 «پاداش داده خواهد شد.» (۲
 «نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.» (۳
 «دهیم. آن مقدار که بخواهیم ـ و به هر کس اراده کنیم ـ می»( ۴

 توانیم ذکر کنیم؟ آن می برایای  یک را به عنوان نشانه کدام .«است ای ویژهشده و دارای جایگاه  انسان در عالم هستی موجودی تکریم»اگر بگوییم  -29

 مندی انسان خلقت سایر موجودات برای بهره (۱
  کمالرسیدن به هایی در اختیار انسان برای  قرار دادن سرمایه (۲
 اعطای توانایی شناخت خویشتن (۳
 او ها در قلب بدی نفرت ازها و  وجود محبت به خداوند و خوبی( ۴

 ؟ستیچ ةدر دل ثمر یمحبت اله حس کردنکند و یم فیچگونه توص ،خود یاز سو تیخداوند واکنش بندگان را نسبت به هدا -31
 در آفاق و انفس ریس -« تَقواها وَ فُجورَها فَاَلهَمَها( »۲ آشنا کردن سرشت خود با خدا -« اًکَفور اِمّا وَ شاکِرًا اِمّا»( ۱
 آشنا کردن سرشت خود با خدا -« تَقواها وَ فُجورَها فَاَلهَمَها( »۴ در آفاق و انفس ریس -« اًکَفور اِمّا وَ شاکِرًا اِمّا( »۳
 
 

 (1و زندگی )  دین

 تفکر و اندیشه

 هدف زندگی، پر پرواز

 63تا  00های  صفحه

 دقیقه 21

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنویسید: 10گذاری چند از  ، هدفدین و زندگیهای درس گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانید پاسخ صحیح بدهید؟سؤال به چند سؤال می 10از هر 
 بوده است؟ 10در آزمون قبل چند از عملکرد شما 

 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟هدف

 برای آزمون امروز 10گذاری چند از هدف آزمون قبل 10چند از 
  

 

 سؤال( ۱5۱کتاب جامع دین و زندگی دهم ) ۲۳۱تا  6۱سؤاالت  های آزمون بعد: تمرینبرنامة 
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 یک از آیات زیر ارتباط مفهومی دارد؟ با کدام« که برآرد گل، صد نرگس تر سازد؟ تر یا گلشن و گل در تو؟ / یا آن ای باغ تویی خوش»بیت  -31

 «الحقب و ما خلقناهما اال»( ۲ «السّماوات و األرض و ما بینهما العبین و ما خلقنا ( »۱

 «و نَفسٍ و ما سوّاها فَألَهَمها فُجُورها و تَقواها»( ۴ «ةمن کان یرید ثواب الدّنیا فعند اهلل ثواب الدّنیا و اآلخر( »۳

 رشد را نتیجه گرفت؟ ةتوان کدام سرمای می «تر که من از وی دورم تر از من به من است/ وین عجب دوست نزدیک»از شعر  -32

  ( اراده و اختیار۲  ( نفس لوامه۱

 سرشت خداآشنا( ۴  ( تفکر و تعقل۳

 ؟انسان پاسخ بهتری بدهد های به کدام ویژگیتر هدفی است که  هدف کامل -33

 طلبی انسان نهایت بی -( عمیق بودن استعدادهای بشری۲ های انسان محدودیت خواسته -( عمیق بودن استعدادهای بشری۱

 های انسان خواسته  محدودیت -متنوع بودن استعدادهای انسان( ۴ انسانطلبی  نهایت بی -متنوع بودن استعدادهای انسان( ۳

 ؟کند مورد معرفی میکدام نجامد، ا یکه به گمراهی او مانسان در انسان که همان شیطان است، تنها راه نفوذش  ةخورد دشمن قسم -34

 دنیایی ةگون ( سرگرم کردن به آرزوهای سراب۲  کردن و فریب دادنوسوسه  (۱

 بخش نشان دادن آن ( آراستگی گناه و زیبا و لذت۴  غافل کردن از خدا و یاد او (۳

« حرکت به سوی هدف در پی شناخت و انتخاب»و « توقف در سرحدی از رشد و کمال»، «حرکت به سوی هدف به صورت طبیعی»هریک از موارد  -35

  ترتیب مربوط به انتخاب هدف در ........، .......... و ......... است. به

  ها انسان -اتحیوان -( گیاهان۲  اتحیوان -ها انسان -( گیاهان۱

 گیاهان -ها انسان -ات( حیوان۴  ها انسان -گیاهان -ات( حیوان۳

 ؟گردد یک میسر می ترتیب با بهره گرفتن از کدام که از اهداف اعطای عوامل رشد است، به «پرهیز از گناه»و  «گریز از جهل»، «اجتناب از شقاوت» -36

 ها گرایش به نیکی -عقل -عقل و اختیار( ۲ نفس اماره -اختیار -اختیار و هدایت الهی( ۱

 ها گرایش به نیکی -اختیار -( اختیار و هدایت الهی۴  نفس اماره -عقل -( عقل و اختیار۳

 گیرد؟ قرار می است و در مقابل کدام سرمایة الهیکدام ترین دشمن انسان  با توجه به سخن موالی متقیان علی )ع(، دشمن -37

 راهنمایان الهی -( نفس امّاره۲  عقل -نفس امّاره (۱

 عقل -( شیطان۴  راهنمایان الهی -شیطان (۳

سرنوشت کسانی که تنها زندگی زودگذر  ،طلبد و از دیدگاه قرآن میرا  ه چیزیچخداوند  تقرب و نزدیکی بهوصول به هدف بزرگ و با ارزشی چون  -38

  طلبند، چگونه خواهد بود؟ دنیا را می

 شوند. خواری و سرافکندگی وارد دوزخ می با -( جلب رضایت الهی و پشتکاری شگرف۱

 ای ندارند.  در آخرت هیچ بهره -( مجاهده و تالش و فداکاری۲

 ندارند. ای بهرهدر آخرت هیچ  -و صبر و ایمان پایدار( استقامت ۳

 شوند. خواری و سرافکندگی وارد دوزخ می با -محکم ة( همت بزرگ و اراد۴

 ؟است انسان مردم، در مورد هدفداری خداوند در آفرینش ةچرا سخنان آغازین حضرت علی )ع( در موعظ -39

 هایی وجود دارد. گیاهان، تفاوت( میان هدف انسان و موجوداتی همچون حیوانات و ۱

 مالک هستیم. د را انتخاب کنیم، نیازمند معیار وهای خو که بتوانیم با نگاهی درست، هدف برای این( ۲

 ( قطعاً هدفی از آفرینش انسان وجود داشته است، هدفی که گام نهادن او در این دنیا، فرصتی است برای رسیدن به آن. ۳

 گردد. ، بلکه روز به روز افزون میشود هایش نه تنها کم نمی طش او در دستیابی به خواستهطلب دارد و ع ایتنه ای بی ( انسان روحیه۴

..........  هنگام به بروزش و ظهور که است..........  نفسِ است، گرفته قرار تعالی باری سوگند مورد جایگاهش، و عظمت دلیل به که «نفس» از مرتبه آن -41

 .گردد می مفهوم......... ة شریفة آی در توجّه از که باشد می..........  آن، مسبّب و است

 «تَقواها و فجورَها فألهَمها سوّاها ما و نفسٍ و» -ها نیکی به انسان گرایش -گناهان به آلودگی -لوّامه( ۱

 «تَقواها و فجورَها فألهَمها سوّاها ما و نفس و» -گرایش انسان به عقل و تفکر -گناهان به آلودگی -مطمئنّه( ۲

 «اللّوامة بالنّفس اُقسم ال» -گرایش انسان به عقل و تفکر -مکروهات به عمل و مستحبّات ترک -مطمئنّه( ۳

 «اللّوامة بالنّفس اُقسم ال» -ها نیکی به انسان گرایش -مکروهات به عمل و مستحبّات ترک -لوّامه( ۴
 

  

 آشناسؤاالت  –( 1دین و زندگی )
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 قهیدق 15

Saving Nature 

 Writing تا انتهای

 69تا  01های صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

PART A:Grammar and Vocabulary 

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer 

sheet. 

41- I think … shoes are not suitable for your feet. I … you new ones soon.  
1) this ــ am going to buy    2) that ــ will buy  
3) the ــ bought    4) those ــ will buy  

42- Everyone says Isfahan is very fantastic, so I think you … a  good time there next week. 
1) will have 2) had 3) going to have 4) were having 

43- Last Sunday, we climbed to the top of the … and got a wonderful view of the city.  
1) pattern    2) gulf     3) tower    4) schedule 

44- Alex asked me to marry him, but I said that I had nothing in … with him.  
1) regular   2) common  3) appropriate  4) correct  

45- Because they were speaking in Russian, I had no … what they were talking about. 
1) danger 2) idea 3) plan 4) future 

46- As a tourist, you should … the cultural rules developed by the local people if you want to enjoy 
your stay in this old town. 

1) divide 2) destroy 3) increase 4) follow 
 

PART B: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice 

on your answer sheet. 

Reducing your intake of sweet foods is one way to keep your teeth healthy. The least harmful way to eat 

sweets is to have them with meals and not between. The number of times you eat sweets determines how 

much harmful acid the bacteria in your saliva produce. Avoid sticky sweets that stay in your mouth for a 

long time. Furthermore, try to brush and floss your teeth after eating sugary foods. Even rinsing your 

mouth with water is effective. Whenever possible, eat foods with fiber such as raw carrot sticks and 

apples that scrape off plaque, acting as a toothbrush. Cavities can be greatly reduced if these rules are 

observed when eating sweets. 

47- What is the best title for the passage? 
1) Eating Food with Fiber  2) How to Stay Healthy 

3) A Healthy Diet  4) Sweets and Taking Care of Teeth 

48- From the passage, it can be concluded that … . 
1) sweets should be eaten with care  

2) we should avoid eating all kinds of sweets  

3) sticky sweets are less harmful than other sweets 

4) it is better to eat sweets with carrot sticks 

49- The passage provides enough information to answer which of the following questions? 
1) What kind of sugary foods are useful for our health? 

2) How many times a day should we brush our teeth? 

3) What do bacteria in our saliva produce? 

4) What type of tooth brush is suitable? 

50- The underlined word “rinsing” in the passage is closest in meaning to … . 
1) washing 2) protecting 3) hurting 4) checking 

 

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
خود را بنویسید:  10گذاری چند از ، هدفزبان انگلیسیهای درس گویی به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانید پاسخ صحیح بدهید؟سؤال به چند سؤال می 10از هر 
 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟هدف بوده است؟ 10آزمون قبل چند از عملکرد شما در 

 

 برای آزمون امروز 10گذاری چند از هدف آزمون قبل 10چند از 

  

 

 (1)زبان انگلیسی 
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}اگر  -   51 , }4 )متمم مجموعة  5 , ) {a}−2   ؟ شامل كدام بازه است {a}باشد، آنگاه متمم مجموعة  5

1 (( , )93 2   2 (( , ]5 52   3 ([ , )2 4  4 (( , )72 2  

xAاگر  -   52 {x N | W}
x
+= ∈ ∈3 xBو  4 {x R | }= ∈ − ≤ + <1 2 Aآنگاه باشند  43 B′ شامل چند  −′

  ؟ عدد طبيعي است

  هيچ) 4  2) 3  15) 2  12) 1

يك از اين دو ورزش را انجـام   نفر هيچ 20كنند و  نفر واليبال بازي مي 30و  نفر فوتبال 50در يك مدرسه  -   53

هاي فوتبال يا  آموز فقط يكي از ورزش آموز داشته باشد، چند دانش نفر دانش 90دهند. اگر اين مدرسه  نمي

  ؟ دهند واليبال را انجام مي

1 (30  2 (40  3 (60  4 (50  

aاگر در يك دنباله،  -   54 =1 nو  20
n a

n
an n

a ;
a

a ;
+


= 
 −

1 2
2

k{IM Z»p  o¬H

k{IM  joÎ  o¬H
آنگاه كدام جملة اين دنباله برابر يك  

  ؟ است

1 (a7   2 (a6   3 (a4  4 (a5  

,دنبالة حسابي  -   55 , , ,6 11 16 21  ؟ رقمي داردسه  جملةچند  

1 (180  2 (181  3 (179  4 (178  

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

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

  مروز چيست؟شما براي آزمون اگذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

 

  دقيقه 30  )1رياضي (

مجموعه، الگو و دنباله/ 
  مثلثات

تا  2تا پايان و فصل  1فصل 
  هاي مثلثاتي پايان نسبت

   35تا  1هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات

سؤال) 30 - پيمانه3(1كتاب آبي رياضي320تا291هايسؤالهاي آزمون بعد: برنامة تمرين  

www.konkur.in

forum.konkur.in[www.pzbt.ir]

[wwwmrzist.org]

http://www.pzbt.ir
http://www.mrzist.org


 11: ةصفح اختصاصي پاية دهم تجربي   آبان 21آزمون  –) 2پروژه (

 

B

A

750

600

C

nالگويي خطي باشد، اگر  naفرض كنيد  -   56 na a= +2 2 aو  3 =3   ؟ كدام است a7، آنگاه 4

1 (40
3   2 (13   3 (12   4 (37

3   

، مجموع دو جملة اول، هشت برابر مجموع دو جملة اخر است. در يك دنبالة هندسي با يازده جملة غير صفر -   57

  ؟ در اين دنباله جملة چهارم چند برابر جملة اول است

1 (2  2 (1
2  3 (1

8  4 (8  

انـد.   ترتيب جمالت متوالي يك دنبالة هندسي جمالت سوم، هفتم و نهم به ،غيرثابت در يك دنبالة حسابي -   58

  ؟ چندمين جمله از اين دنبالة حسابي صفر است

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

  ؟ كدام است ABCاست، محيط مثلث  1برابر با  BC ضلع از A، فاصلة نقطة زيرل در شك -   59

1 (+ +1 2 3   

2 (+2 3  

3 (+ −1 2 3  

4 (− +1 2 3  

مساحت  .واحد است 2است، برابر با  0120هاي آن  الساقين كه يكي از زاويه طول قاعدة يك مثلث متساوي -   60

  ؟ اين مثلث، چند واحد مربع است

1 (2 3
3   2 (3

3   3 (2 3  4 (3 3
4  

  محل انجام محاسبات
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Aرا بـه صـورت   Cو  A،B هاي اگر مجموعه -   61 R Z= −،B W Z=  وC Z (R Q)= −   تعريـف

 است؟    نادرستكنيم، كدام گزينه 

1( A B = ∅     2 (C (A B)⊆    

3 (B C− = ∅     4 (A C R=  

 ؟اي متناهي باشد، كدام مجموعه نامتناهي است مجموعه Bاي نامتناهي و مجموعه Aاگر -   62

1( A B  2( B A−  3 (A B−  4 ((A B) A− −  

Aهاي  سه مجموعه باشند، اجتماع مجموعه Cو A،Bاگر  -   63 C،A C− وB A′− كدام است؟  

1 (A   2 (A′   3 (C   4 (B   

n(U)اگر -   64 = 50 ، n(B) = 35، n(A B )′ ′ = 30 وn(A )′ = n(Aباشند، مقدار 20 B) كدام است؟  

1(35   2(40   3(45   4(20  

  ها در طرح دهم برابر است با: در شكل مقابل، تعداد قطعه -   65

1 (31  

2 (37  

3 (41    

4 (47  

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

(1)

(2)

(3)

(4)

. . .

  محل انجام محاسبات
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كنيم كه آخرين عدد هر گروه مربـع كامـل باشـد، يعنـي      بندي مي اعداد طبيعي متوالي را به طريقي دسته -   66

{ },{ , , }, ...1 2 3  حسابي بين دو عدد اول و آخر آن، كدام است؟ ةنهم، واسطة . در دست4

1( 71   2 (72   3 (73   4 (74  

هندسي ة عمومي يك دنبالة اگر جمل -   67
n n

n n na +=
+

3 6
8 16

  باشد، قدر نسبت دنباله برابر است با: 

1 (1
2  2 (3

4  3(  
1
3  4 (3

8  

1ليتر آب است. اگر در هر ساعت  1000مخزني شامل  -   68
ساعت  3آب موجود در مخزن تبخير شود، بعد از  10

  چند درصد از آب مخزن تبخير شده است؟ 

1( /72 9  2 (/27 1  3 (19   4 (81    

 كدام است؟ cosθمتر به شكل يك پيكان متقارن درآمده است.  سانتي 31طول  سيمي فلزي به -   69

1( 3
2  2 (1

2  

3 (2
2  4 (1

3  

sinاگر حاصل عبارت  -   70 tan cos
cot tan sin

−
+ 2

3 30 30 30
60 30 45

  

    برابر باcot x  تواند باشد؟ كدام مي x ةباشد، زاوي 1−

  90  3( 30  4 (45) 2  صفر) 1

�

7

2

5

  محل انجام محاسبات
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              مشاهده كرد.    ……               توان تركيبي با     مي   ،         شناسي دهم      زيست  كتاب                                  انواع ليپيدهاي مطرح شده در فصل يك        در بين -   71

  گروه فسفات و سه اسيد چرب دو) 2  گروه فسفات يكرول و مولكول گليس دو) 1
 رول و يك گروه فسفاتگليسمولكول سه اسيد چرب و دو ) 4  رول و يك گروه فسفاتسگليمولكول دو اسيد چرب و يك ) 3

   ؟    است        نادرست   »          و بيرون آن         (نورون)      عصبي                    مرز بين درون ياخته «                   كدام گزينه در مورد  -   72
  دروني است.  هآن بيشتر از الي بيروني تنوع ليپيدهاي اليه) 1
 نند از آن عبور كنند.توا دليل تراوايي نسبي، فقط برخي از مواد مي  ) به2
  توانند با يكديگر متفاوت باشند. ها و فسفوليپيدهاي آن مي هاي متصل به پروتئين كربوهيدرات) 3
 اي دارند. آن كار ويژه درون هاي كند كه هر يك از اندامك                      تا هسته را بخشي پ ر مي اين مرزبين  فاصله) 4

 ؟است نادرست ،»و بالغ ان سالمفرايند بلع در انس«در رابطه با كدام گزينه  - 73
  .راند يم يمر  آن، غذا را به يو حركت كرم شود يحلق منقبض م يا چهيماه هواري) در ادامه بلع، د1
  شود. ميوارد محلي شبيه چهارراه غذايي به عقب دهان و  توده ،فشار زبان با) 2
 كند. شكل غيرارادي، ادامه پيدا مي بلع بهفرايند ) با رسيدن غذا به حلق، 3
  زيرمخاط مري است. هاي موجود در اليه ترشحات غده مندنيازبلع  )4

          صحيح است؟       همواره   ،  »   شود             ها انجام مي                 از طريق ريزكيسه    كه        جانوري       ياخته         از غشاي               هاي عبور مواد      فرآيند «                  كدام گزينه درباره  -   74
  .است دو سوي غشاي ياختهدر ماده  شدن غلظت آن جه نهايي اين فرايند، يكساننتي) 1
  د.كن مي تغييرهاي بزرگ به ياخته، مساحت غشاي آن  ر پي ورود ذره) د2
  شود. انجام ميورود به ياخته و در جهت  ATPبا مصرف  ذرات) انتقال 3
 ) تراكم ماده مورد نظر در خارج از ياخته بيشتر از درون آن است.4

  ،  »                         هيدروژن و اكسيژن را دارند       كربن،       عناصر                  ر ساختار خود تنها               هاي زيستي كه د        مولكول      انواع        يكي از  «            فقط درباره   ،   زير          از موارد          چند مورد -   75
   ؟         صحيح است

  در سراسر سيتوپالسم ساخته شود.روي هم قرار گرفته تشكيل شده، هاي  كه از كيسه درون سيتوپالسمتواند توسط نوعي اندامك  الف) مي
  ها نقش دارد. كند كه در كاغذسازي و توليد انواع پارچهتواند مولكولي را ايجاد  آن به هم مي زيرواحدب) اتصال تعداد زيادي از 

  ها استفاده كرد. فعاليت انجام براي بدن نياز توان در تأمين انرژي مورد مي اين مولكول زيستيج) از 
  نقش داشته باشد. هاي شيميايي افزايش سرعت واكنشدر  تواند مي اين مولكول د)
1 (2  2 (3  3 (4  4 (1 

   ؟    است     صحيح   ،  »      و بالغ                   هاي بدن انسان سالم             انواع بافت «     ه با                   كدام گزينه در رابط -   76
 ها و مجاري درون بدن نقش دارند. در پوشاندن سطح بدن، حفره ،غشاي پايه هستند مجاورتهايي كه در  بافت همه) 1
  دارند.  را بدنها حاوي هسته نزديك به غشا هستند، توانايي انقباض و ايجاد حركت در  هاي آن هايي كه ياخته بافت همه) 2
  .شود ده ميمشاه ها در آن بسيار كمياي  فضاي بين ياخته ،هاي پروتئيني وجود دارد ها رشته هايي كه در ساختار آن بافت همه) 3
  . كرد مشاهده را كربوهيدرات متصل به پروتئين توان ها مي هاي آن در غشاي ياخته ،شكل دارند هايي كه ياخته دوكي بافت مهه) 4

   ؟         درست است   ، »             هاي موقت دارد        خوردگي     چين             اي شكل است و       كيسه   كه            انسان سالم       گوارش               بخشي از لوله «            در رابطه با     د،       چند مور -   77
  يابد. گوارش افزايش مي از لوله اين بخشدر هاي آب  مصرف مولكول ،تر كوچك هاي مولكولها به  الف) در اثر تجزيه كردن كربوهيدرات

  .نيستند مستقيم در تماسديواره آن هاي اصلي  با ياخته ،اي نقش دارند محافظتي ژله ي كردن اليهايي از آن كه در قليايه ب) ياخته
 نقش دارند.  12Bباشند، در جذب ويتامين  مي اندازة بزرگتريهاي آن كه داراي  هايي از غده ج) ياخته

  باشند. مي يمياسيدي و آنزداراي خاصيت  ،) تمامي موادي كه در فعال كردن پپسينوژن نقش دارندد
1 (1  2 (4  3 (2  4 (3  

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

  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
 راي آزمون امروزب10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

 

  دقيقه 20  )1( شناسيزيست
  

  دنياي زنده/ گوارش و جذب مواد
تا پايان ساختار  2و فصل  1فصل 

  و عملكرد لوله گوارش
  24تا  1هاي  صفحه

سؤال) 90 - پيمانه  6( 1 شناسي زيستكتاب آبي260تا171هايسؤالهاي آزمون بعد: برنامة تمرين
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   ؟             بيان شده است   ي      نادرست               كدام گزينه به                                    هاي دستگاه گوارش انسان سالم و بالغ،                                          با توجه به اطالعات داده شده درباره اندام -   78
(A)كند. هم ميهاي الزم براي گوارش انواع مواد را فرا : اندامي كه در زير معده قرار گرفته و آنزيم  
(B) يها با شيرهتا تماسش  گستراند سراسر مخاط خود ميدر را  آن، پيش بردن كيموسو  بر گوارش مكانيكي كه عالوهطويل : اندامي 

  .يابد افزايش مخاطپوششي هاي  با ياختهنيز گوارشي و 
(C) شود.  دوازدهه با مجراي پاييني لوزالمعده يكي مي مجاورتكه مجراي آن با گذر از يم با ترشحات فاقد آنز: اندامي  

 هاي خود كنند.  توانند تمام انرژي حاصل از مواد غذايي را صرف فعاليت نمي (A)هاي اندام  همانند ياخته (C)هاي اندام  ) ياخته1
 كافت را ندارند.  آبهايي دارد كه بالفاصله بعد از ترشح توانايي انجام فرآيند  همانند معده آنزيم (A)اندام ) 2
  . استنقش  فاقد ترين ليپيدهاي رژيم غذايي فراوان در گوارش شيميايي نهايي (C)اندام ) 3
  شود. ديده مي ها يونمخلوطي از  ،دهانهمانند بزاق  (B)اندام در ترشحات ) 4

   ؟    كند         كامل مي   ي      نادرست      ، به »                       گوارش انسان سالم و بالغ        دستگاه              مواد غذايي در       گوارش  «                                    كدام گزينه عبارت زير را در رابطه با  -   79
ها را  اندامي كه شروع گوارش پروتئين … ،گيرد آن صورت مي آنزيمي اندامي كه گوارش نهايي ليپيدها بيشتر در اثر فعاليت ترشحات«

  »… ،برعهده دارد
  كند. به دوازدهه وارد ميترشحات خود را از طريق دو مجرا  -برخالف) 1
  نقش دارد. هاهاي مواد غذايي به آمينواسيد پروتئينمستقيم نوعي آنزيم در تبديل  و ترشح با توليد -همانند) 2
  خوبي انجام دهند. توانند فعاليت خود را به نميكند كه در محيط اسيدي  توليد مي ي ا هاي گوارشي آنزيم -برخالف) 3
 شود، توليد كند.  تواند نوعي يون كه در ترشحات كيسه صفرا باعث كاهش ميزان اسيدي بودن كيموس مي مي -) همانند4

   ؟    كند          تكميل مي   ،     درستي                              كدام گزينه عبارت زير را به -   80
  »…… ،نوعي بافت پيوندي كه در رباط قرار دارد …… ،        ً                                   كه معموال  در پشتيباني از بافت پوششي نقش داردانسان  در بدنبافت پيوندي  نوعي«
 مانند گليكوپروتئين را دارد. هاي درشت،  رنگ، چسبنده و مخلوطي از انواع مولكول اي شفاف، بي زمينه ماده -همانند) 1
  هاي كالژن دارد.  بيشتري از رشتههاي كشساني است كه ضخامت  داراي رشته -برخالف) 2
 شود. ديده ميگوارش  هاي مختلف لوله بخشه يوارهاي د در ساختار همه اليه -) برخالف3
  صورت موازي و با فاصله در كنار يكديگر قرار دارند. هاي آن به ياخته همه -همانند) 4

   ؟    كند          تكميل مي         نادرستي             زير را به       عبارت       گزينه     كدام  -   81
  »…توان گفت  مي ،زندهجانوري  اختار غشاي هر ياختهس در رابطه با«
 دهند. هاي فسفات را در تماس با سيتوپالسم قرار مي              ً     داخلي آن قطعا  گروه هاي اليه ترين مولكول فراوان) 1
 جايي مواد از عرض غشا است. جابهتنها كند، نقش آن  طور كامل طي مي ) هر پروتئيني كه عرض غشا را به2
  باشد. مي اي ياخته غشاي ترين اجزاي در تماس با فراوان هر پروتئين موجود در غشا) 3
  در تماس است. هاي آنطور قطع با فسفوليپيد به، لكلسترومولكول ) 4

      ميـل    تك         درسـتي                                 ، كدام گزينه عبارت زير را بـه    دهد            را نشان مي          يابي حيات         سازمان        از سطوح              اي از يك سطح           كه نمونه     زير               با توجه به شكل  -   82
      كند؟     مي

 » …… طور حتم به ……سطحي كه  …… «
  كند. ذخيره مي  اليه داراي پوششي تكدنا را درون ساختاري مولكول  - در ساخت آن نقش دارد - ترين كوچك) 1
 هاي گوناگوني است كه با يكديگر تعامل دارند. شامل جمعيت -پس از آن قرار دارد - چهارمين) 2
 د.هايي با شكل و عملكرد متفاوت داشته باش ممكن نيست ياخته - ش دارددر ساخت آن نق -ترين بزرگ) 3
 كنند. شامل جانداراني است كه در زمان و مكان متفاوتي زندگي مي - پس از آن قرار دارد - سومين) 4

      كند؟                                               كدام گزينه عبارت زير را به طور مناسب تكميل مي -   83
 »……شود،  شاهده ميمانسان سالم و بالغ  ……كه در  بافت پوششيدر نوعي از «
 د.در مركز ياخته قرار دار       ًتقريبا  ها قرار دارند و هسته آن  در تماس با غشاي پايهها  ياخته -(نفرون) گرديزه) 1
 هاي سطحي دارند. تري نسبت به ياخته تر اندازة كوچك هاي عمقي ياخته -مويرگديواره ) 2
 باشند. به بافت زيرين متصل ميطور مستقيم  ها به تنها گروهي از ياخته - ) مخاط مري3
  واقع شده است.دور از غشاي پايه         ًها كامال  هسته ياخته - روده ديواره )4
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   ؟    باشد     نمي       ، صحيح  »      و بالغ                    گوارش در فردي سالم          هاي لوله            ساختار اليه «        درباره              از موارد زير،          چند مورد  -   84
 شود.  يافت مي پراكنده در جهات مختلف هاي پروتئيني تهاي بچسبد، رش ماهيچه شود مخاط روي اليه اي كه موجب مي الف) در اليه

  ند.باش خود مي هاي درون ياخته  هايي آنزيم واجداي داشته باشند، همواره  با شكل استوانه زنده يهاي توانند ياخته هايي كه مي ب) اندام
  تواند متفاوت باشد. آن مي ساختار هاي خوني اي است كه ضخامت رگ ترين قسمت لوله گوارش، بخشي از پرده بيروني در طويل ج) اليه

  كند.   حلقوي و زيرمخاط دارد، كيموس را از بخش قبلي خود دريافت مي ي در حد فاصل بين ماهيچهضافا  ماهيچهد) اندامي كه يك اليه 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ……طور حتم  به …… كه يتاگفت حرك توان ميانسان سالم و بالغ،  گوارشلوله  به دو نوع حركت  باتوجه - 85
  .دنكن يم جاديدر لوله گوارش ا را يت منظماحرك -دنشو يحلق آغاز م ياسكلت يها چهي) توسط ماه1
  . د ن  شو   ي م   ي      انقباض   ي  ها           توسط حلقه       غذايي                           موجب احاطه شدن دو طرف توده   - د ن  شو   ي م    يي        مواد غذا      گوارش        احتمال    ش ي         موجب افزا) 2
  . د ن  شو       جاد ي ا  د  ن    توان    مي   ي    كسان ي        انقباض      قدرت    با       گوارش           مختلف لوله    ي  ها        در بخش  - د ن  شو   ي       گوارش م   ه   لول   ي  ها                      ) باعث شل شدن بنداره 3
   د. ن  شو         مشاهده    د ن    توان   ي       انسان م      گوارش         دستگاه      سراسر     در    از ي         در صورت ن  - د ن  كن   ي م    فا ي ا    يي        مواد غذا   ي ك ي                را در گوارش مكان   ي   شتر ي       ) نقش ب 4
    طور                  عبارت زير را به              نند، چند مورد  ك               آن را ترشح مي                واد مختلف شيره         معده كه م    دد         هايي از غ       ياخته                        اطالعات كتاب درسي درباره            با توجه به  -   86

      كند؟                مناسب تكميل مي
 »باشد. مي غيرممكن ……هايي كه  در صورت تخريب ياخته«

 مخاطي ، كاهش ترشح مادهبيشترين تعداد را دارند) الف
 بدن هاي ديگري در ياخته فعاليتتاثير بر كمترين تعداد را دارند، ) ب
 اين اندام  ري دارند، افزايش حالت اسيدي شيرهبزرگت يرين اندازهنسبت به سا) ج
  ميزان تجزيه نوعي مولكول زيستينسبي اند، كاهش  مورب واقع شده ماهيچه به كمتري سايرين در فاصلهنسبت به ) د
1 (3  2 (2  3 (1  4 (4 

                            در اثر برگشت اسيد معده شود؟      انسان                              تواند سبب كاهش آسيب مخاط مري     مي              از موارد زير،          چند مورد  -   87
     ها شكل متفاوتي نسبت به ساير ياخته بامعده  ز غدههايي ا الف) تخريب ياخته

  لوزالمعده از تراي مرتبط با معده و دور اض بندارهب) افزايش انقب
  ج) رژيم غذايي مناسب و عدم استفاده از غذاهاي آماده 

  اط مريد) افزايش ترشح ماده مخاطي از غدد مخ
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

     كند؟               درستي كامل مي                          چند مورد عبارت زير را به -   88
   » ……   ،   كند           دريافت مي   ……                                  توان بيان داشت هر مونوساكاريدي كه     مي   ،       ساكاريد    دي       مولكول         كافت يك                               با توجه به محصوالت حاصل از آب «

 را در بين خود و مونوساكاريد ديگر به اشتراك بگذارد.  اكسيژني ،ساكاريد تواند در ساختار دي مي - از مولكول آب يك نوع اتم) الف
 هاي بيشتري نسبت به مونوساكاريد ديگر حاصل اين واكنش دارد. همواره تعداد كربن - ) از مولكول آب دو نوع اتمب
 .گوارشي موجود در بزاق نيز پديد آيد  تواند در اثر فعاليت نوعي آنزيم مي - هاي آب دو نوع اتم از مولكول) ج
  هاي مولكول آب دارد. هاي مشابه با اتم در انتهاي ديگر خود اتم - هاي آب يك نوع اتم از مولكول) د
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1 

       كند؟    مي      كامل      درستي       ، به »    شوند     نمي     ديده                           هايي كه در دنياي غيرزنده        مولكول «        درباره             عبارت زير را            كدام گزينه  -   89
   »   ……       است كه    ……       ، نوعي  ……       مولكول                  در ياخته جانوري،  «    

  در آن امكان پيوستن دو آمينواسيد مشابه به هم وجود دارد.  - مولكول تشكيل دهنده ياخته -) پروتئين1
  بر كربن، هيدروژن و اكسيژن، نيتروژن و گوگرد نيز دارد. عالوه - ر مارپيچيمولكول داراي ساختا -) دنا2
  باشد. نوع عنصر در تماس مي 4ي داراي در غشاي ياخته، با هر نوع مولكول زيست - چربي - ) كلسترول3
  دارد. خود  سازنده هايواحديكي از تري نسبت به تعداد اتم هاي كربن و هيدروژن كم -كربوهيدرات - ) مالتوز4

 همواره .................. ي زنده،ها در فرآيند انتشار ساده از غشاي ياخته - 90
  اخته عبور كند.تواند در جهت شيب غلظت، از غشاي ي ) هر مولكولي مي1
 شوند. ها از محلي با غلظت باال به محلي با غلظت پايين منتقل مي ) مولكول2
    شود. مييكسان در دو سمت غشا  ي موجود در محيطها مولكولهمه ) غلظت 3
  گردد. ها مي جايي مولكول ، صرف جابه ) بخشي از انرژي زيستي توليدشده در ياخته4
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   ؟                          مترمربع چند نانوهكتار است                                                 هر هكتومتر مربع معادل با يك هكتار است. يك سانتي -  91

1( −210   2 (−110   3( 10   4( 210   

0/    با                   . كه هر گري برابر     هستند     طول                       هاي قديمي انگليسي براي           از مقياس  (line)      و الين   (gry)    گري  -  92 1  

1    با                    الين و هر الين برابر
         (هر اينچ   ؟    است  (gry)             عادل چند گري      متر م       سانتي    20        شود. هر                اينچ تعريف مي  12

/      معادل  cm2       است.) 5

1( 96   2 (960  3( /66 7   4( 667   

/       به حجم      خالي       مخزني  -  93 m30 mL      برحسب             با چه آهنگي        داريم.           در اختيار   72
sμ

                        داخل آن آب بريزيم تا در   

2/    مدت  5  ساعت پ       ؟      ر شود   

1( −× 58 10    2 (−× 28 10  

3( / −× 24 8 10     4( / −× 54 8 10   

ــ -  94 F   ة         در رابط ma=ــروي ــر ني ــر جســم         خــالص                 ، اگ cmmg                وارد ب
(min)2

ــر        جســم          و شــتاب  81 ــا         براب      ب

mm
s

−× 3
25    ؟                               باشد، جرم جسم چند ميكروگرم است  10

1( −× 49 10    2 (/ −× 44 5 10  

3( × 49 10    4( / × 44 5 10  

   ؟      ندارد                يك كميت فيزيكي      گيري        اندازه       نتيجة                            زير نقش مهمي در افزايش دقت       عوامل      يك از       كدام -  95

  گيري دقت وسيلة اندازه )1

  مهارت شخص آزمايشگر) 2

  گيري ديجيتالي بودن وسيلة اندازه )3

  گيري تعداد دفعات اندازه )4

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

  دهيد؟توانيد پاسخ صحيح ب 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 ازهدف آزمون قبل10چند از 

 

  دقيقه 35  ) 1فيزيك (
  
  

هاي  گيري/ ويژگي فيزيك و اندازه
  فيزيكي مواد

تا پايان نيروهاي 2و فصل  1فصل 
  ين مولكولي ب

  32تا  1هاي  صفحه

محل انجام محاسبات  

سؤال) 120 -پيمانه8(1فيزيككتاب آبي290تا171هايسؤالهاي آزمون بعد: برنامة تمرين  
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cm6

cm1 cm1cm8

cm5

   ؟         كدام است                          حروف الفبا از راست به چپ       ترتيب                       يك از ابزارهاي زير به         گيري هر            دقت اندازه -  96

الف) 

C

60

40

20

0

0

0ب)      1 2 3
cm  

پ)
 

A2/80   (ت

0

20

40

60

80

100
120 140

160

180

200

220

240

mile

h  

  

1( mile , / A, cm, C
h

020 0 8 1 20   2 (mile , / A, / cm, C
h

010 0 1 0 2 5  

3( 
mile , / A, / cm, C

h
05 0 01 0 2 10  4( mile , / A, / cm, C

h
010 0 01 0 2 5  

       گيـري            انـدازه               هاي حاصـل از             يم و داده ا   ه        گيري كرد            بار اندازه   7              رازوي ديجيتال                      جرم جسمي را توسط يك ت -  97
    :    باشد               به شرح زير مي               برحسب كيلوگرم

/ , / , / , / , / , / , /8 64 8 68 8 72 8 32 7 20 8 89 8 35   
  است؟كدام گرم  برحسبگيري ترازو  جرم جسم با كمترين خطا برحسب كيلوگرم و دقت اندازهترتيب از راست به چپ  به
1( , /1 8 60   2 (, /10 8 60   3( , /10 8 40   4( , /1 8 40   

           متر مربـع      تي ن                              گرم است. مساحت اين ورقه چند سا    39         و جرم آن   mm2      همگن                    ضخامت يك ورقة آهني -  98

)g  ؟    است / )
cm

ρ = 37 8¸ÀA   

1( 50  2 (25  3( 15  4( 10  

g         به چگالي     اي      ماده   از  -  99
cm32  اي بـا ضـخامت                     يك ليوان استوانه   ،             مطابق شكل زير                cm1    و عمـق        cm5   و  

g                                        سازيم. اگر اين ليوان را با آب با چگالي    مي  cm8          قطر داخلي 
cm31   بـه              جرم ليـوان     ،       پر كنيم            به طور كامل     

)   ؟                    چند كيلوگرم خواهد شد        داخل آن    آب     اه ر م ه )π = 3     
1( /0 66   
2 (/0 9   
3( /0 48   
4( /0 24   

     ايم،           اي ريخته                    اخل يك ظرف استوانه د   در     را                  مايع مخلوط نشدني    سه              هاي يكساني از      جرم   ،             مطابق شكل زير -    100
   ؟              ها برقرار است          هاي مايع           بين چگالي    ه،    رابط     كدام 

1( ρ = ρ = ρ3 2 1
15 38   

2 (ρ = ρ = ρ3 2 1
8 315  

3( ρ = ρ = ρ1 3 2
153 8  

4( ρ = ρ = ρ1 3 2
1 8
3 5  

  محل انجام محاسبات

ρ1

ρ2
ρ3

/ h2 4

/ h1 5
/ h0 8
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101    - اگر يك مكعب از جنس فلز را به آرامي داخل ظرف پ                                               رود           ً             مكعب كامالً داخل آب فرو   و                    ر از آبي قرار دهيم   ،   

g             سازندة مكعب                     ريزد. اگر چگالي فلز          بيرون مي   به            مترمكعب آب        سانتي     200
cm36    گـرم       900             و جرم مكعـب      

   ؟            مترمكعب است      انتي     چند س   ،         داخل مكعب   ة       حجم حفر   ،    باشد

1( 350  2 (200  3( 150  4( 50  

           ليتر را از        20000             مخزني به حجم         درصد از     60     است.   B                        درصد كمتر از چگالي مايع     A ،  25           چگالي مايع  -    102

  B               چگـالي مـايع      ،        ن باشـد  ُ تُ    34                                كنيم. اگر جرم كل مايع درون مخزن       ر مي  پB                     و مابقي را با مايع   A     مايع 

   ؟            مترمكعب است                  چند گرم بر سانتي

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

                           اسـت. اگـر مجمـوع جـرم       cm80      بـا          برابـر          مشـابه                  هاي داخل دو ظرف      مايع             مجموع ارتفاع    ،          در شكل زير -    103

A ،  /1         داخل ظرف      هاي      مايع                          باشد و اختالف ارتفاع مايع   B         داخل ظرف      هاي          هاي مايع           مجموع جرم       برابر  3

ρ2  ها           داخل ظرف   cm30   باشد، در اين صورت ارتفاع مايع                              ρ1   داخل ظرف         A  ؟        متر است           چند سانتي   

(A)(B)

cm80cm80

  

1( 20  2 (30  3( 40  4( 50  

/g        و چگالي   cm315              ومينيم با حجم                  آلياژي از مس و آل -    104
cm34                 آلومينيم به كار      حجم                 در اختيار داريم.   8

/g  ؟       مس است     حجم                            رفته در اين آلياژ چند برابر  )
cm

ρ = 32 7´Ã¹Ã¶¼²A  و  g(
cm

ρ = 39u¶ 

1( 1
2   2 (1

3   3( 2   4( 3  

/g                              اگر ظرفي را با مايعي به چگالي  -    105
cm31             گرم و اگـر       820    با       برابر        مجموعه    جرم    ،      ر كنيم  پ            به طور كامل   2

/g                       آن را با جيوه به چگالي 
cm313 8/                 مجموعه برابر با    جرم    ،      ر كنيم  پ     كامل        به طور   6                   كيلـوگرم خواهـد     26

)g  ؟                 چند گرم خواهد شد        مجموعه                                شد. اگر آن را با آب پر كنيم جرم  )
cm

ρ = 31JA  

1( 620  2 (680  3( 700  4( 720  

ρ = ρ1

ρ = ρ2 2 ρ = ρ2 2

ρ = ρ1
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/g              الكل به چگالي   cm8          تا ارتفاع      است  cm10                                ظرفي مكعبي شكل كه طول هر ضلع آن      درون  -    106
cm30 8  

              ظرف را از روي    .   دهد            را نشان مي  g700                 دهيم و ترازو عدد                                              ريزيم. در اين حالت ظرف را روي ترازو قرار مي    مي

g         به چگالي        تو پر    اي       گلوله         داريم و            ترازو برمي
cm36   اندازيم و دوباره روي ترازو قرار     مي         درون ظرف             را به آرامي                                

   ؟                      جرم گلوله چند گرم است   .   دهد            را نشان مي  g2160          ترازو عدد       حالت       در اين    ،    دهيم    مي

1( 1500  2 (1332  3( 1684  4( 1482  
   ؟    است        نادرست           كدام گزينه  -    107

هـاي بسـيار    در كنار يكديگر نوسـان  ،كنند كه به يكديگر وارد مي اي ب نيروهاي الكتريكيذرات جسم جامد به سب )1
  كوچكي دارند.

  .اند رخش از پالسما تشكيل شدههاي قطبي و آذ شفق) 2
  بستگي دارد. ي آنها حالت يك ماده به اندازة مولكول )3
                                          ً            فاصلة بين ذرات سازندة مايع و جامد تقريبا  يكسان است.  )4

   ؟                 هاي زير درست است              داد از گزاره     چه تع -    108

  باشند. شكل (آمورف) مي يخ و بيشتر مواد معدني جزو جامدهاي بيالف) 
  دهد. ب) پديدة پخش در گازها سريعتر از مايعات رخ مي

  به همين دليل تراكم ناپذيرند. ،هاي مايع همانند جامدهاي بلورين داراي نظم و تقارن خوبي هستند پ) مولكول
  ها، خيلي بيشتر است.  هاي گاز در مقايسه با اندازة آن فاصلة مولكول ميانگينت) 

1( 1  2 (2  3( 3  4( 4  
   ؟    است        نادرست        هاي زير        گزاره      كدام -    109

  الف) كشش سطحي جيوه بيشتر از آب است.
  هاي آب و صابون به علت وجود نيروي كشش سطحي است. بب) تشكيل حبا

  يابد. زايش ميكشش سطحي آن اف ،پ) با افزايش دماي يك مايع
  گرانشي است.  ،ت) ماهيت نيروهاي كششي سطحي

  پ و ت )4  ب و ت )3  ب و پ) 2  الف، پ )1
                        صورت گلوله بر روي سـطح                         بريزيم، قطرات مايع به   ي       اي تميز                 به روي سطح شيشه      هايي      قطره      مايعي    از     اگر  -    110

                             است وارد كنيم، مـايع داخـل     ر        مايع پ      همين                      اي را داخل ظرفي كه از                      اگر لولة مويين شيشه   .    آيند           شيشه درمي
   ؟    آيد                     لوله به چه شكل درمي

1(       2 (  

3(      4(    
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    ؟    است        نادرست      گزينه      كدام       عبارت  -    111

  اين انرژي با طول موج رابطه عكس دارد.  كهكنند  امواج الكترومغناطيس با خود انرژي حمل مي) 1
  شود. نور مرئي بخش كوچكي از امواج الكترومغناطيس را شامل مي) 2
  دارد. تري كوتاهبت به پرتو فروسرخ انرژي بيشتر و طول موج نور مرئي نس) 3
 شود.  بيشتر منحرف ميدر اثر عبور از منشور  ،) هرچه طول موج پرتو رنگي بيشتر باشد4

    ؟    است        نادرست   ،   دار            گلوكز نشان               با استفاده از                   تشخيص تومور سرطاني         فرايند           با توجه به         هاي زير           از عبارت    يك      كدام -    112
  ها براي ادامة فعاليت و توليد انرژي، گلوكز است. ول) غذاي اصلي سل1
  ) تودة سرطاني، نوعي تودة سلولي است كه رشد و تكثير غيرعادي دارد.2
  شود.  و سرطاني بدن يافت ميهاي غيرعادي  تنها در سلولدارشده  ) گلوكز نشان3
  . ) سلول حاوي مادة پرتوزا توسط آشكارساز پرتو قابل تشخيص و شناسايي است4

    ؟                 هاي زير درست است                   چه تعداد از عبارت -    113
  وجود دارد. C025نوع عنصر گازي متفاوت در دماي  ششالف) در هشت عنصر فراوان سيارة مشتري و زمين در مجموع 

  شوند. ن هستي پراكنده ميب) مرگ ستاره اغلب با يك انفجار بزرگ همراه است كه عنصرهاي تشكيل شده در آن به صورت همگون در جها
  دما سحابي را ايجاد كردند. افزايشو هليم توليدشده پس از مهبانگ با گذشت زمان و  هيدروژنپ) گازهاي 

  ايجاد شدند.  نوترونو  پروتونهاي زير اتمي مانند الكترون،  و ذرهت) در پديده مهبانگ انرژي عظيمي آزاد شده 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

    ؟         درست است        عنصرها    اي                           هاي زير در مورد جدول دوره     ارت              چند مورد از عب -    114
  شود. در هر خانه از آن نماد شيميايي، نام، عدد اتمي و عدد جرمي نشان داده مي - 
  حرفي است.  حرفي دارند سه برابر شمار عنصرهاي تك در دورة سوم شمار عنصرهايي كه نماد دو - 
)هليم  -  He)2  برخالف( Ar)18 .عنصري است كه تمايلي به انجام واكنش شيميايي ندارد  
  اند. عناصر براساس افزايش عدد اتمي سازماندهي شده - 
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1 

X        هاي يون                تعداد الكترون -    115 X ،  /12        هاي اتم                        است. اگر تعداد نوترون   1 2      برابر   3+   X             عـدد جرمـي      ،           هاي آن باشد                         % بيشتر از تعداد پروتون5
    ؟         كدام است

1 (50  2 (51  3 (52  4 (53 
    ؟    است        نادرست                        كدام مورد از مطالب زير،  -    116

  دارند.نهاي يك عنصر جرم برابر  ها نشان داده است كه همة اتم گيري اندازه) 1
nبه صورت  amuپروتون و نوترون برحسب  جرممقايسة ) 2 p amu> >1 1   است.  1
  است. amuگيري در آزمايشگاه  ترين يكاي اندازه رايج )3

4 (amu1  1معادل
 است. )ترين ايزوتوپ كربن سبك( 12−بن جرم اتم كر 12

    ؟     باشد                    كدام گزينه درست مي -    117
  باشد. ايزوتوپ آن پايدار مي 3از هفت ايزوتوپ عنصر هيدروژن ) 1
  نوترون در ساختار خود است.  4) پايدارترين راديوايزوتوپ هيدروژن داراي 2
  گويند.  زوتوپ ميهاي ساختگي يك عنصر راديواي ) به ايزوتوپ3
 نوترون داخل هسته وجود دارد.  4، دورة دوم جدولعنصر ترين  سبكترين ايزوتوپ  در فراوان) 4

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

  هيد؟توانيد پاسخ صحيح بد 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 ازهدف آزمون قبل10چند از 

 

  دقيقه 20  )  1( شيمي

  كيهان زادگاه الفباي هستي
تا پايان نشر نور و  1ل فص

  طيف نشري
   23تا  1هاي  صفحه

سؤال) 40 -پيمانه  3(1شيميكتاب آبي240تا201هايسؤالهاي آزمون بعد: برنامة تمرين  
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    ؟     باشد                   كدام جمله درست مي -    118
  دار است.  گلوكز نشاندر دار و گلوكز معمولي در وجود اتم پرتوزا  تفاوت گلوكز نشان) 1
  اي است.  هاي صنايع هسته از جمله چالشها  ر خاصيت پرتوزايي ندارند اما دفع آن) با وجود اينكه پسماندهاي راكتورهاي اتمي ديگ2
1/ها برابر يا بيش از  نوترون آن بههايي كه نسبت پروتون  همة هسته) 3   ناپايدارند. ،باشد 5
0/متر از نوترون است در مخلوط طبيعي ك 143) فراواني ايزوتوپي از اورانيم كه داراي 4  درصد است.  07

    ؟    اند                             چند مورد از مطالب زير، درست -    119
  فاصلة بين دو قلة متوالي از موج، در امواج فروسرخ نسبت به نور مرئي بيشتر است. - 
  تر باشد، دماي آن قسمت باالتر است. هرچه طول موج نور قسمتي از يك شعله كوتاه - 
  نور مرئي هنگام عبور از منشور، با انرژي آن رابطة مستقيم دارد.ميزان انحراف هر رنگ  - 
  كند. نور خورشيد شامل پرتوهايي از نوع پرتوهاي الكترومغناطيس است كه با خود انرژي حمل مي - 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

    ؟    است      درست  نا             از مطالب زير     يك     كدام  -    120
  شود.  ذرة باردار يافت مي هاي هيدروژن تنها يك نوع در هستة يكي از ايزوتوپفقط ) 1
  تر باشد، آن ايزوتوپ ناپايدارتر است. ) هرچه نيم عمر يك ايزوتوپ كوتاه2
Tc99) يون يديد با يوني كه حاوي 3

  كند. است، اندازه مشابهي دارد و غدة تيروئيد هنگام جذب يديد، اين يون را نيز جذب مي 43
Cl37ايزوتوپ  هها برابر باشد اين ذر ها با تعداد الكترون ، تعداد نوترونX−35) اگر در يون 4

   است.  17
    ……    جز    به     اند،               هاي زير درست           همة عبارت -    121

  مس دارد.سوختن فلز تري نسبت به رنگ شعله حاصل از  ليتيم طول موج كوتاهسوختن فلز رنگ شعله حاصل از  )1
  گيرد. نگ شعله نشر شده از هر فلز، فقط باريكة بسيار كوتاهي از گسترة طيف مرئي را دربرمير )2
  هاي حاوي گاز سديم است.  حاصل از المپپرتوهاي طول موج هاي نئون بيشتر از  طول موج پرتوهاي حاصل از المپ )3
  منشور دارد.  بيشتري در اثر عبور از  نور بنفش نسبت به نارنجي انرژي و ميزان شكست )4

        شود. در                                                                        بر اثر گزش مورچه سرخ وارد بدن شده و باعث سوزش و خارش در محل گزيدگي مي  HCOOH                             فورميك اسيد با فرمول شيميايي  -    122
/9 C)  ؟                                             گرم از آن به تقريب چند اتم هيدروژن وجود دارد  2 ,O ,H :g.mol )−= = = 112 16 1    

1 (/ × 239 6 10   2 (/ × 232 4 10  3 (/ × 234 8 10  4 (/ × 231 2 10 

Y−71        هاي يون                   اگر تعداد نوترون -    123
X        هاي يون                تعداد الكترون       برابر  ، 35                     باشد، عدد جرمي عنصر     50      برابر   X         هاي عنصر                       باشد، و تعداد نوترون  2+

X  ؟        چند است    
1( 89  2 (88  3( 78  4 (85 

    ؟    است        نادرست        هاي زير                    چه تعداد از عبارت -    124
  باشند.  ، آبي، نيلي، سبز، نارنجي، زرد و سرخ ميبنفش به صورتاز زياد به كم  امواج موجود در طيف مرئي ترتيب انرژي الف) 

  ها را دارد. ب) برخالف طيف مرئي، طيف نشري خطي گسسته بوده و تعداد محدودي از طول موج
  باشند.                                          ً                      پ) امواج نشرشده از كنترل تلويزيون مستقيما  با چشم قابل مشاهده مي

  .گيرد را دربر ميقط باريكة بسيار كوتاهي از طيف مرئي ت) شعلة هر فلز و يا تركيب آن رنگ منحصر به فردي دارد و ف
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

O)  ؟    دهد               ها را نشان مي                                        كدام گزينه ترتيب درست مقايسة تعداد اتم -    125 ,C ,H : g.mol )−= = = 116 12 1    
2/الف)    اكسيد كربن دي گرم 2
4/ب)    آب گرم 5
Li7 گرم 21ج) 

3   
  گاز هيدروژن گرم 5د) 
  الف <د  <ج  < ب) 2    ج <الف  <د  < ب) 1
 ج <د  <ب  <الف ) 4    د <ج  <ب  <الف ) 3
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    ؟    است        نادرست            هاي هيدروژن                         اي زير در مورد ايزوتوپ ه                   چه تعداد از عبارت -    126
  پايدارند.همگي هاي طبيعي آن  الف) ايزوتوپ

Hهيدروژن به صورت ساختگي  هاي ب) پايداري ايزوتوپ H H H< < <7 6 4 5
1 1 1   باشد. مي 1

  ها ناپايدارتر است.  عمر را دارد از ساير ايزوتوپ پ) ايزوتوپي كه كمترين نيم
  هاي هيدروژن راديوايزوتوپ و ساختگي هستند. ايزوتوپ از ايزوتوپ 5و  4ب ترتي ت) به

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

    ؟    اند      درست  نا                      چه تعداد از مطالب زير                      دهد. با توجه به آن،               ها را نشان مي       اي عنصر                            شكل زير قسمتي از جدول دوره -    127

B

A

C

D E

  
  ش شيميايي ندارد.عنصري است كه تمايل به انجام واكن Eآ) 

  ترين عنصر سيارة زمين است.  فراوان Aعنصر ب) 

Bيون پايدار  Bپ) اتم    دهد. تشكيل مي 3+
  د و خواص شيميايي مشابه دارند.قرار دارن گروهدر يك  Cو  D) ت

  بيشتر است.  ،تر داراي دو ايزوتوپ طبيعي است كه فراواني ايزوتوپ سبك Cث) عنصر 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

    ؟    است        نادرست   ها                             دهد. كدام مطالب در مورد آن                                                     شكل زير پرتوهاي الكترومغناطيس نور خورشيد را نشان مي -    128
c d

لايراد�و�� موجهاي فروسرخ فرابنفش گاما

مرئ� هنولاير

a b

  
  دهد. ها را نشان مي ترتيب پرتوهاي ايكس و ريزموج به bو  aهاي آ) پرتو

  دهد. ترتيب نور سرخ و بنفش را نشان مي به cو  dب) 
  يابد. انرژي و طول موج پرتو افزايش ميرويم  ميهاي راديويي به سمت گاما پيش  پ) هرچه از موج

  دهد.  پس از عبور از منشور انحراف بيشتري نشان مي cنسبت به  dت) نور 
  »ت«و  »پ«، »ب«) 2    »پ«و  »ب«، »آ«) 1
  »ت«و  »ب«، »آ«) 4    »ت«و  »پ«، »آ«) 3

38/  ر                   با توجه به جدول زي -    129 MgCl)                 گرم منيزيم كلريد   14                               ً           (عدد جرمي با جرم اتمي تقريباً برابر است)  ؟     باشد                      شامل چه تعداد اتم مي  2(
1 (A/ N3 33    
2 (A/ N0 95  
3 (A/ N3 25  
4 (A/ N1 2 

    ؟                         هاي عناصر مختلف درست است                        هاي زير دربارة ايزوتوپ                   چه تعداد از عبارت -    130
  گويند.  دارد، نشر مي ها به فرايندي كه در آن يك مادة شيميايي با جذب انرژي از خود پرتوهاي الكترومغناطيس گسيل مي دان آ) شيمي

)ب) مجموع ذرات زيراتمي در ايزوتوپي از اورانيم  U)92 برابر اين مقدار در ايزوتوپي از  3رود،  كار مي كه اغلب به عنوان سوخت در راكتورهاي اتمي به
  است. 4هايش، برابر  ها و پروتون برم است كه اختالف نوترون

  نظريه مهبانگ، قبل از آن تشكيل شده است.تري است و طبق  پ) ليتيم در مقايسه با طال عنصر سبك
  هايش است تنها راديوايزوتوپ طبيعي هيدروژن است. هاي آن دو برابر شمار پروتون ايزوتوپي از هيدروژن كه شمار نوترونت) 

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

Cl Cl Mg Mg Mg37 35 25 26 24

25 75 5 15 80
N¼U»qÄH

ÂºH»HoÎ kÅnj% % % % %
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 2: ةصفح عمومی دهم 2011 آبان 22آزمون  -( 2پروژة ) 

 
 

 )محمّدعلی مرتضوی( «۱»گزينة  -1

 ـ بزرگواری: شرف نادره همتا: ـ بی تندرو ـ تیزپا: برازندگی لیاقت:

 (فارسیكتاب  نامة واژهواژه( ))

---------------------------------------------- 

 پور( خان )سپهر حسن «۳» گزينة -2

 در ابیات به همین شکل درست است.« سخره»و  «خاست»، «عزم»امالی 

 (( )تركیبیامال)

---------------------------------------------- 

 پور( خان )سپهر حسن «۱» گزينة -3

 : مضارع التزامی بنماید، براندازد، آید: ماضی نقلی / گذشته است

 (فارسیكتاب  ۰۲ ةصفحو زبانی( ) های ادبی دانش)

---------------------------------------------- 

 پور( خان )سپهر حسن «۳» گزينة -4

 ای کامل است ولی فعل آن حذف شده است.  پاسخ جمله ةگزیندر « چه ذوق»

 (فارسیكتاب  ۹۱ ةصفحهای ادبی و زبانی( ) دانش)

---------------------------------------------- 

 )آگیتا محمّدزاده( «۴» گزينة -5

 مدّ نظر است.« ام دل شوریده وگوهای گفت»گروه 

 (فارسیكتاب   ۴۳ ةصفحو زبانی( ) ادبی های دانش)

 )حمید اصفهانی( «۴» گزينة -6

ست. اشعرها وزن عروضی واضح  وزن عروضی ندارد. در دیگر قطعه« ۴» عبارت گزینة

های شعر نو که وزن عروضی دارد با شعر کهن فارسی،  کنید یکی از تفاوت دقّت

توان  خواندن شعر می آن است، و الّا وزن را در نحوة های یکسان نبودن طول مصراع

 درک کرد. 

 (رسیفاكتاب  ۴۳ ةصفحو زبانی( ) ادبی های دانش)

---------------------------------------------- 

 )آگیتا محمّدزاده( «۱» گزينة -7

 مرغ سحریسیاه گل الله را در دلسوزی او برای  علّت لکّة« ۱»شاعر در بیت گزینة 

 تعلیل است.  داند که این حسن می

 (فارسیكتاب  ۴۳و  ۴۳های     صفحههای ادبی( ) آرایه)

---------------------------------------------- 

 )آگیتا محمّدزاده( «۲» گزينة -8

 جناس ندارد. /  تلمیح است.« مسیح» اشاره به داستان

 های ديگر: تشريح گزينه

 تشخیص است. « گیاهو برق  معاملة»تشبیه و « صحرای معرفت»«: ۱»گزینة 

کنایه « گرمی و نرمی دادن به عنان»جناس دارد. « نرمی»و « گرمی»«: 3»گزینة 

 است از انگیزش و تشویق.  

 تضاد دارد.« قلیل»با « کثیر»تشبیه است. « باغ وصل»«: 4»گزینة 

 ()تركیبی های ادبی( آرایه)

---------------------------------------------- 

 )حمید اصفهانی( «۳» گزينة -9

ابیات به ناتوانی انسان در درک ذات خداوند اشاره  ةهم« ۳» گزینةجز بیت  به

 کنند.  می

   (فارسیتاب ك ۹۲ ةصفح)مشابه  مفهوم()

---------------------------------------------- 

 )حمید اصفهانی( «۲» گزينة -11

وقت دارد. این مفهوم را در رباعی صورت سؤال نیز  قدربیت پاسخ، مفهوم دانستن 

 توان یافت. می

 (فارسیكتاب  ۴۳ ةصفح) مفهوم()

 (۱فارسی )
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 (كامیاران -مجید فاتحی) «۳»گزينة  -11

إبحـثْ فعـل امـر    / ( 4 و ۱ ة)رد گزینـ  «، دنبـا  ... بگـرد  و جو کن جست»: «إبحثْ»
 مکسـر جُمل: جمع /  (۲ة جمالتی )رد گزین: «جُمل»/  .)أنتَ( است للمخاطب ةصیغ

  .، استالجملةاست و مفردش 

 (ترجمه)

---------------------------------------------- 

 (گرگان -ضا یزدیر) «۱»گزينة  -12

در  «:هيه  الدیقةية   في  »« / بگردیدبه دنبا  ... »فعل امر، للمخاطبینَ «: إِبحثوا عَن»

بـر، رویِ/   «:عَلَي  »افتـاده اسـت /    «:قيی قية    »/  هـایی میـوه  «:فواکي  »این باغ / 

 بازار  «:السّوق»/  «جمع کنید»فعل امر، للمخاطبینَ  «:إجمعوا»

  مهم درسی: تةنك
 شود.فعل ماضی بیایید، فعل به صورت ماضی نقلی ترجمه می« قَد»اگر بعد از 

 شود.ترجمه می« افتاده است»به صورت «: قد سقطت»
 (ترجمه)

---------------------------------------------- 

 (بجنورد-محمد داورپناهی) «۳»گزينة  -13

 ۲ های رد گزینه) دوستم برادر مهمان :«أخ  المضیاف»/  (۱ ةرد گزین)، آورد : يجاء ب

 /( ۲ ةرد گزینـ ) ، مهمانـان عزیزمـان  مـان  همانـان گرامـی  م :«اءضیوفنا األعِزّ»/ ( 4و 

 (4و  ۱ های هرد گزین) ۲:42 :«الثالثة إلّا ثلثاً»

 (ترجمه)

---------------------------------------------- 

 (گرگان -رضا یزدی) «۲»گزينة  -14

 نكات مهم درسی: 
 شود.ترجمه می« هر»بیایید به صورت « نکره مفرد»یک اسم « کلّ»هرگاه بعد از -۱
صورت ماضـی نقلـی درآورد، امـا     توان در ترجمة فارسی به فعل ماضی ساده را می-۲

تـوانیم آن را   و نمـی کنیم  ماضی نقلی را فقط به همان صورت ماضی نقلی ترجمه می
 صورت ماضی ساده بیاوریم. به

 های دیگر: تشریح گزینه

« فـر سـو   ن»به صـورت  « الشخص الثالث»و عدد ترتیبی است « الثالث» «:۱»گزینة 
 شود.ترجمه می

اسـت و بـه    )او  شخص جمع( «فعل ماضی، للمتکلّم مع الغیر«: »رأینا«: »3»گزینة 
 شود.ترجمه می« دیدیم»صورت 

شـود.  ترجمـه مـی  « خوانَدمی»است و به صورت « فعل مضارع«: »تتلو«: »4» گزینة
 باشد.ماضی استمراری می« دخوانْمی»

 (ترجمه)

---------------------------------------------- 

 (كامیاران -مجید فاتحی) «۴»گزينة  -15

جهت اظهار تعجب بـه   «أفْعَلَ ما »وزن )( ۱ ة)رد گزین «چه زشت است.» :«ما أقبح»

 ](.باشد رود و به معنی: )چه....است( می کار می

 «(۲»گزینة ( )رد نهی است این فعل) پراکنده نشوید. :«التَفرَّقوا»

 (3 ةسفید )رد گزین :«األبیض»

 (ترجمه)

 (بجنورد -محمد داورپناهی) «۲»گزينة  -16

 : یاد داد/ علّمتعلّم: یاد گرفت

 های ديگر: تشريح گزينه

 نیست. «الرجالیّة» مترادف «النسائیّة» :«۱» گزینة

 است. «اآلبار» مفرد «البئر» :«3» گزینة

 نیست. «تعلّم»متضاد  «علَّم»«: 4»گزینة 

 (لغت)

---------------------------------------------- 

 (محیا مؤمنی هسید) «۲»گزينة  -17

 های ديگر: تشريح گزينه

 ،«(و مـککر  جمع) آموزان دانش: ل لبةا»، «زمالء»مرجع ضمیر متّصل به  «:۱»ة گزین

 «زمالئهم»بیاوریم؛ جمع را هم  ضمیرباید  پساست 

ـ ، اسـت پـس با  («مؤنـث )مـادر  : الُ ّا»، «لِـنن  »متّصل به  ریمرجع ضم «:3»ة گزین  دی

 «ألن ها» م؛یاوریبمؤنّث را هم  ریضم

مکسـر ییـر    )جمـع  هـا  سـنت : سُـنن »، «جعـل »متّصل به  ریمرجع ضم «:4»ة گزین

 «جعلها» م؛یاوریب مفرد مؤنث ریضم دی، است پس با(«عاقل

 مهم درسی:  نكات

 ضمیر باید با مرجعش به لحاظ جنس و تعداد مطابقت داشته باشد. صوالًا -۱

 کنیم. یر مفرد مؤنث استفاده میهای مکسر ییر عاقل از ضم رای جمعب -۲

 (قواعد)

---------------------------------------------- 

 (محیا مؤمنی هسید) «۱»گزينة  -18

 های ديگر: تشريح گزينه

 الیه هستند. )عندی(، اهلل )خزائنُ اهلل( مضافترتیب؛ ی  به «:۲»ة گزین

 الیه هستند. ترتیب؛ نا )ربّنا(، نا )أقدامَنا( مضاف به «:3»ة گزین

 .هستندالیه  ه )سرعته( مضافترتیب؛ ساعتین )بعد ساعتین(،  به «:4»ة گزین

 (قواعد)

---------------------------------------------- 

 (كامیاران -مجید فاتحی) «۴»گزينة  -19

هـکا  »مفرد است و باید اسـم اشـاره همـراه آن بـه صـورت مفـرد بیایـد:         «الفستان»

 «الفستان

 (قواعد)

---------------------------------------------- 

 (جوانرود -خالد شکوری) «۳»گزينة  -21

 های ديگر: تشريح گزينه

 «ا »عدد ترتیبی مرکب است که فقط بخش او  بایـد  « الـثالثَ العشرَ» :«۱»گزینة 

 است.« الثالث عشر»و صحیح آن  بگیرد

، کنـیم  استفاده می «لةيالفاعِ»اعداد بر وزن از  خوانی همیشه برای ساعت :«۲»گزینة 

 صحیح است. «الساعةِ الثالیة عشرة»رود بنابراین  کار می بهبه صورت مؤنث عدد یعنی 

و  خَمسية   عُمـری آیـد؛   عربی همیشه یکان پیش از دهگـان مـی  در زبان  :«4»گزینة 

 عاماً عِـشْـرونَ

 (قواعد)

 (۱عربی، زبان قرآن )
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 (كبیر مرتضی محسنی) «۱»گزينة  -21

 چگـونگی هـا و اسـتعدادهای او و    توانـایی ،  هـا  ت انسان، یعنی شناخت سـرمایه شناخ

تقرب بـه  موانع حرکت انسان در مسیر همچنین شناخت ها و  این سرمایه کارگیری به

 هایش هماهنگی دارد. ها و سرمایه هدف و مسیر حرکت هرکس با توانایی .خدا

 (كتاب درسی ۴۹و  ۰2 های )صفحه( پرواز رپ) 

---------------------------------------------- 

 (احمد منصوری) «۳»گزينة  -22

کرد، معمـوالً سـخن خـود  را بـا ایـن       هرگاه که مرد  را موعظه می)ع(  علیحضرت 

کس بیهوده آفریده نشده تا خـود را سـرگر     هیچ … ای مرد : »کرد میعبارات آیاز 

« ارزش بپـردازد.  اند تا به کارهای لغو و بی کارهای لهو کند و او  را به خود وانگکاشته

هـایی وجـود دارد.    یاهان، تفاوتمیان هدف انسان و موجوداتی همچون حیوانات و گ

 گردد. های خاص انسان و تمایز او از سایر موجودات بازمی هایی که به ویژگی تفاوت

 (كتاب درسی ۹۳ )صفحة( هدف زندگی) 

---------------------------------------------- 

 (محمد آقاصالح) «۲»گزينة  -23

آن را  خوانیـد،  را به نماز فرا مـی  ها هنگامی که مرد  آن»مائده: سورة  85آیة مطابق 

ها گروهی هستند که تعقل  این به خاطر آن است که آن گیرند؛ به مسخره و بازی می

 «کنند. نمی

 (كتاب درسی ۰۱)صفحة ( پر پرواز) 

---------------------------------------------- 

 (پیمان طرزعلی) «۴»گزينة  -24

توانم بـه شـما کمکـی     می نه من …»گوید:  میشیطان در روز قیامت به اهل جهنم 

سـلب اختیـار از    گرنمایـان که این موضـوع  « توانید مرا نجات دهید. کنم و نه شما می

 باشد. می جهنمیان و ابلیس در دوزخ

 (كتاب درسی ۴۴)صفحة ( پر پرواز) 

---------------------------------------------- 

 (احمد منصوری) «۲»گزينة  -25

ها، پشت  کسانی که بعد از روشن شدن هدایت برای آن» :سورة محمد ۲8آیة مطابق 

به حق کردند، شیطان اعما  زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهای 

نتیجـة پشـت   یابیم که فریفته شدن با آرزوهای طوالنی  درمی «طوالنی فریفته است.

 های الهی است. کردن به طریق هدایت و تبیین

 (كتاب درسی ۴۳)صفحة ( پر پرواز) 

---------------------------------------------- 

 (محمد آقاصالح) «۴»گزينة  -26

دهنـد و در پیمـودن    به ما نشان می پیامبران و پیشوایان پاک و دلسوز راه سعادت را

 د.نکن میما کمک راه حق به 

 (كتاب درسی ۴۹ )صفحة( پر پرواز) 

 (قم -ذوالفقاریعلیرضا ) «۴»گزينة  -27

 زنـدگی  مـادی  هایبهره از هم ،خود اصلی هدف عنوان به خدا انتخاب با زیرک افراد

 رضـای  جهـت  در را خـود  دنیـوی  کارهای تما  که آنجایی از و هم کنندمی استفاده

 آخـرت  سرای و کنندمی ترنزدیک به خداوند را خود و د  جان دهند،می انجا  خدا

  سازند.می آباد نیز را خویش

 مـا  به پروردگارا: گویندمی بعضی و»سورة بقره:  ۲2۱این معیار انتخاب هدف در آیة 

 نگاه آتش عکاب از ما را و فرما مرحمت نیکی نیز آخرت در و کن، عطا نیکی دنیا در

 نیز تکرار شده است.« .دار

 (كتاب درسی ۰۹و  ۹1 های )صفحه( هدف زندگی) 

---------------------------------------------- 

 (بقا محمد رضایی) «۲»گزينة  -28

و آن کس که سرای آخرت را بطلبد و بـرای آن سـعی و کوشـش کنـد و     »طبق آیة 

و ایمـان بـه   گر آخرت همراه بـا سـعی    ، مطالبه«ؤمن باشد، پاداش داده خواهد شد.م

 د یافت.پاداش اخروی دست خواه

 (كتاب درسی ۹1 )صفحة( هدف زندگی) 

---------------------------------------------- 

 (محمد آقاصالح) «۱»گزينة  -29

منـدی از   برای انسان آفریده و توانـایی بهـره   ،ها و زمین است خداوند آنچه در آسمان

داوند متعـا  انسـان را   خ دهد که ها نشان می داده است، این ها را در وجود او قرار آن

 قائل شده است. ای ی انسان در نظا  هستی جایگاه ویژهداشته و براگرامی 

 (كتاب درسی ۰۱)صفحة ( پر پرواز) 

---------------------------------------------- 

 (علیرضا ذوالفقاری زحل) «۳»گزينة  -31

، واکنش بنـدگانش  هدایت الهی خداوند ضمن اشاره به سرمایةسورة انسان،  3در آیة 

 او بـه  را راه السَّبیلَ: ما هَدَیناهُ اِنّا»کند؛ هدایت را به دو دسته تقسیم میاین در برابر 

 خواهـد  گـزار سپاس -۱ کَفورًا: یا اِمّا وَ شاکِرًا اِمّا» فرماید: و در ادامه می «دادیم نشان

 «.ناسپاس -۲ یا و بود

بـه سـرمایة گـرایش    « تَقواهافَاَلهَمَها فُجورَها وَ  وَ نَفسٍ وَ ما سَوّاها»دقت شود که آیة 

 انسان به نیکی و بیزاری از بدی اشاره دارد.

 از. داد قـرار  مـا  وجـود  در را خود به گرایش و کرد آشنا خود با را ما سرشت خداوند

 جهان )سیر در آفاق( تماشای به یا و نگردمی خود )سیر در انفس( هرکس در رو این

 کند.می احساس د  در را محبتش و یابدمی را خدا نشیند،می

 (كتاب درسی ۴۲ و ۰۱های  )صفحه( پر پرواز) 

 (۱دين و زندگی )
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 (كتاب جامع) «۳»گزينة  -31

ترین خالق هستی، برکه خداوند به عنوان بیت صورت سؤا  به این مفهو  اشاره دارد 

انتخـاب  اصلی عنوان هدف  را به خداوند و تقرب به اوافرادی که  هدف زندگی است و

 ةهای مادی زندگی اسـتفاد  هم از بهره یعنی زنند، کنند، با یک تیر چند نشان می می

من » ةسازند. از این جهت، با آی کنند و هم سرای آخرت خویش را آباد می درست می

 مفهو  است. هم« …کان یرید ثواب الدّنیا

 (كتاب درسی ۰۹ )صفحة( هدف زندگی) 

---------------------------------------------- 

 (كتاب جامع) «۴»گزينة  -32

  است.« آشناسرشت خدا» ، در ارتباط با مفهو  سؤا صورت بیت

 (كتاب درسی ۴۲)صفحة ( پر پرواز) 

---------------------------------------------- 

 (كتاب جامع) «۳»گزينة  -33

اگـر  « طلبـی او  نهایت بی»و « متنوع بودن استعدادهای انسان»با توجه به دو ویژگی  

بهتر بتواند پاسخگوی این دو ویژگی باشد، آن هـدف،   ،کنیم هدفی را که انتخاب می

 تر است.   کامل

 (كتاب درسی ۰۲)صفحة ( هدف زندگی) 

---------------------------------------------- 

 (كتاب جامع) «۱»گزينة  -34

پنـدارد و   دهد که خود را برتر از آدمیان می ای خبر می کننده خداوند از موجود گمراه

که فرزندان آد  را فریب دهد و از رسیدن به بهشـت بـازدارد.   است سوگند یاد کرده 

 کار او وسوسه کردن و فریب دادن است و جز این، راه نفوذ دیگری در ما ندارد.

 (كتاب درسی ۴۴ )صفحة( پر پرواز) 

---------------------------------------------- 

 (كتاب جامع) «۲»گزينة  -35

حرکـت  خـود  گیاهان به صورت طبیعی و حیوانات به صورت یریزی به سوی هـدف  

شوند. انسان خـود   رسند، متوقف می کنند و وقتی به سرحدی از رشد و کما  می می

 آن را انتخاب کند و به سوی آن گا  بردارد. از خلقت خود را بشناسد وباید هدف 

 (كتاب درسی ۹1 و ۹۳های  )صفحه( هدف زندگی) 

---------------------------------------------- 

 (كتاب جامع) «۲»گزينة  -36

خداوند ما را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئو  سرنوشت خویش قرار داد، سـپس  

راه  تـا بـا اسـتفاده از سـرمایة عقـل،     راه رستگاری و راه شقاوت را بـه مـا نشـان داد    

عنایـت  را رستگاری را برگزینیم و از شقاوت دوری کنیم. پروردگار به ما نیروی عقل 

های یلط تشخیص دهیم، حقایق  زندگی را از راه کرد تا با آن بیندیشیم و راه درست

را دریابیم و از جهل و نادانی دور شویم. خدای متعا  شناخت خیر و نیکی و گرایش 

به آن و شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در ما قرار داد تـا بـه خیـر و نیکـی     

  .روی آوریم و از گناه و زشتی بپرهیزیم

 (كتاب درسی ۴۲و  ۰۱ های )صفحه( پر پرواز) 

---------------------------------------------- 

 (كتاب جامع) «۱»گزينة  -37

ترین دشمن تو، همـان نفسـی اسـت کـه در درون      دشمن»فرماید:  اما  علی )ع( می

 « توست. )نفس امّاره(

هـای زودگـکر دنیـایی بـه گنـاه دعـوت        ها را برای رسیدن به لـکت  نفس امّاره انسان

بنابراین نفس اماره، نقطة مقابل عقل  دارد. از پیروی از عقل و وجدان بازمیکند و  می

 گیرد. و وجدان قرار می

 (كتاب درسی ۴۴ )صفحة( پر پرواز) 

---------------------------------------------- 

 (كتاب جامع) «۴»گزينة  -38

خوشـبختی  ن (، به همان میزان که بـزر  و ضـام  تقرب و نزدیکی به خدااین هدف )

کـس کـه    آن»سورة اسـراء:   ۱5طبق آیة  .طلبد محکم می ماست، همت بزر  و ارادة

طلبد، آن مقدار از آن را که بخواهیم ـ و به هر کسـی    تنها زندگی زودگکر دنیا را می

دهـیم؛ سـپس دوزخ را بـرای او قـرار خـواهیم داد تـا بـا خـواری و          اراده کنیم ـ می 

 «ن وارد شود.آدر  ندگیکسراف

 (كتاب درسی ۰۹ و ۹1های  )صفحه( هدف زندگی) 

---------------------------------------------- 

 (كتاب جامع) «۳»گزينة  -39

قطعاً هدفی از آفرینش انسان وجود داشته است، هدفی که گا  نهادن او در این دنیا، 

رو حضـرت علـی )ع( هرگـاه کـه مـرد  را       از ایـن  فرصتی است برای رسیدن بـه آن. 

 نمود. هدفمندی انسان آیاز میبه سخن خود را با اشاره  کرد، موعظه می

 (كتاب درسی ۹۳)صفحة ( هدف زندگی) 

---------------------------------------------- 

 (كتاب جامع) «۱»گزينة  -41

 بيالنّف   اقسيم و ال » :اسـت  کـرده  یـاد  قسـم  لوّامه نفس به قیامت سورة در خداوند

 را انسان و کرده قیا  شود آلوده گناه به انسان که هنگامی نفس از مرتبه این «ةاللوّامّ

 قیـا   دلیـل . اسـت  معـروف  نیـز  سرزنشگر نفس به جهت همین به کند؛ می سرزنش

 آیـة  از کـه  هاسـت  نیکـی  به انسان گرایش ،آلودگی و گناه برابر در انساننفس لوامة 

 .گردد می مفهو  «تقواها و فجورها فالهمها سّواها ما و نفس و» شریفة

 (كتاب درسی ۴۹ و ۴۲های  )صفحه( پر پرواز) 

 سؤاالت آشنا -(۱) دين و زندگی
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 (نژاد ساسان عزیزی) «۴»ة زينگ -41

ـ مناسـب نیسـتند   تـو ها برای پاهـای   کفشآن کنم  فکر می»ترجمة جمله:  زودی  ه. ب
 «خر . می یجدید های کفش یتبرا

 درسی:نكتة مهم 

رد ـمفـ  از ضـمیر اشـارة  هـا(   )کفـش  ”shoes“، برای اسم جمع خالی او  در جای
(this, thatنمی )  در جای خـالی دو   (. «۲و  ۱» های )رد گزینهتوانیم استفاده کنیم

 ”will + simple form of verb“سـاختار   آینـده از  های برای اشاره به زمانهم 
رد گزینـة  اسـت )  کار رفته هساده ب شکل گکشتة فعل به «3» در گزینةکنیم.  استفاده می

«3.)» 

 (گرامر)

----------------------------------------------  

 (علی عاشوری) «۱»ة زينگ -42

هفتـة   نظـر   پـس بـه   اسـت، العاده  فوق خیلی گویند اصفهان همه می»: ترجمة جمله
 «جا خوش خواهد گکشت. به شما در آنآینده 

 درسی:نكتة مهم 

  کنیم. استفاده می ”will“از  ،بر اساس نظر شخصی رویدادیبینی  برای پیش 

 (گرامر)

----------------------------------------------  

 (نژاد ساسان عزیزی) «۳»ة زينگ -43

از  ای العـاده  فـوق  انداز و چشمرفتیم ، ما به باالی برج گکشته ةیکشنب»ترجمة جمله: 
 .«شهر داشتیم

 خلیج    ( ۲ الگو( ۱

 شده بندی زمان( برنامة 4 برج         (3

 (واژگان)

----------------------------------------------  

 (نژاد ساسان عزیزی) «۲»ة زينگ -44

اشتراکی با  وجه اما گفتم هیچ ،از من خواست با او ازدواج کنم الکس»ترجمة جمله: 
 «.او ندار 

 نكتة مهم درسی:

با کسـی هـیچ   »معنی  به ”have nothing in common with sb“عبارت  به
 توجه کنید.« وجه اشتراکی نداشتن

   رایج، متداو ، وجه اشتراک( ۲ ، باقاعده  ( منظم۱

 درست ( صحیح،4 مناسب        ( 3

 (واژگان)

----------------------------------------------  

 (علی عاشوری) «۲»ة زينگ -45

 دانسـتم  کردنـد، نمـی   ها داشتند به زبان روسی صحبت مـی  آن چون»ترجمة جمله: 
 «کردند. چه چیزی صحبت می دربارة

 ، نظر        ایده (۲      خطر (۱

  آینده (4         ، برنامهطرح (3

 نكتة مهم درسی:

 .وجه کنیدت «ندانستن»معنی  به ”have no idea“ عبارت  به

 (واژگان)

 (اله استیری رحمت) «۴»ة زينگ -46

اقامتتان در این شهر قدیمی از خواهید  عنوان یک گردشگر، اگر می به»ترجمة جمله: 
پیـروی   ،لکت ببرید، باید از قوانین فرهنگی که توسط مرد  محلی ایجاد شـده اسـت  

 «کنید.

 ( نابود کردن۲ کردن تقسیم( ۱

 ( پیروی کردن4 ( افزایش دادن3

 :نكتة مهم درسی

پیروی کردن از »معنای  به ”follow rules“ها، تنها ترکیب واژگانی  از میان گزینه
 ترکیبی درست و رایج است.« قوانین

 (واژگان)

----------------------------------------------  

 ترجمة متن درک مطلب:

هـای   داشتن دندان برای سالم نگه ها یکی از روششیرین،  های مصرف خوراکی کاهش
هـا را همـراه بـا     ایـن اسـت کـه آن    ها ترین راه برای خوردن شیرینیضرر شماست. کم

 خوریـد،  کنید. تعداد دفعاتی که شـیرینی مـی  ها مصرف  یکایی و نه بین آن های وعده
ضر تولید کند. از دار اسید مزاق شما چه مقهای موجود در ب کند که باکتری تعیین می

ماننـد،   ن شـما بـاقی مـی   در دهـا  زیـادی های چسبناک که مـدت   شیرینی ]خوردنِ[
 هـای  خـوراکی مصـرف  هایتـان را بعـد از    سعی کنید دنـدان  ،اجتناب کنید. همچنین

ثر اسـت.  مؤهم تان با آب  شستن دهانشیرین مسواک کنید و نخ دندان بکشید. حتی 
میـل  سیب  خا  و های هویج مانند خال  مواد یکایی حاوی فیبرهر وقت امکان دارد، 

ـ بر دندان را از بین مـی  گرفتگی جر کنند و  عمل می مسواککه همانند  کنید د. اگـر  ن
تواند تـا   ا میه خوردگی دندان کر  قواعد رعایت شوند،، این هنگا  خوردن مواد شیرین

 حد زیادی کاهش یابد.

 (علی شکوهی) «۴»ة زينگ -47

 «بهترین عنوان برای متن چیست؟»ترجمة جمله: 

 «ها ها و مراقبت از دندان شیرینی»

 (مطلبدرک )

----------------------------------------------  

 ()علی شکوهی «۱»ة زينگ -48

 «…گیری کرد که  توان نتیجه ، میاز متن»ترجمة جمله: 

 .«ها باید با احتیاط مصرف شوند شیرینی»

 (درک مطلب) 

----------------------------------------------  

 ()علی شکوهی «۳»ة زينگ -49

هـای زیـر    ا یک از سـؤ  متن اطالعات کافی برای پاسخ دادن به کدا »جمله: ترجمة 
 «کند؟ فراهم می

 «کنند؟ های موجود در بزاق ما چه چیزی تولید می باکتری»

 (درک مطلب) 

----------------------------------------------  

 ()علی شکوهی «۱»ة زينگ -51

 ( از نظـر معنـایی بـه   کردن کشی )آب ”rinsing“دار  زیرخطکلمة »ترجمة جمله: 
 «.است ترین نزدیک …

«“washing” )شستن(» 

 (درک مطلب)

 (۱زبان انگلیسی )
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 »آرا سعيد تن«  »4«ة زينگ - 51

Aدانـيم   مـي ، Aبراي هر مجموعه دلخواه مانند  A′ = ∅  لـذا .
)هاي  مجموعه , ) {a}−2 }و  5 , }4 نبايـد عضـو مشـترك داشـته      5

aجه باشند، در نتي = A. از طرفي 4 A U′ =:در نتيجه .  
  U (( , ) { }) { , } ( , ]= − =2 5 4 4 5 2 5   

}بنابراين متمم مجموعه    عبارت است از: 4{
  ({ }) U { } ( , ] { } ( , ) ( , ]′ = − = − =4 4 2 5 4 2 4 4 5   

)دست آمده شامل بازه  واضح است كه مجموعه به , )72   باشد.  مي 2

  )مجموعه، الگو و دنباله( كتاب درسي) 10تا  8و  5تا  3 هاي (صفحه
----------------------------------------------   

 »اي مهديس حمزه«  »3«ة زينگ - 52

x                براي آنكه عبارت 
x x
+ = +3 4                              عضو مجموعـه اعـداد حسـابي      43

ــد ــي         باش ــدد طبيع ــا     x                ع ــر ب ــد براب ــي     4  و    2  و    1                      باي ــد، يعن                 باش
A { , , }= 1 2 4    

  x x x− ×− ≤ + < ⎯⎯→ − ≤ < ⎯⎯→ − ≤ <2 31 2 4 3 2 9 63 3    

  B [ , )= −9 6    
  A B A (B ) A B B A′ ′ ′ ′ ′ ′ ′− = = =      

  B A [ , ) { , , }= − = − −9 6 1 2 4    
              عبارتند از:   د  ن    نباش  A     عضو  ا   ام      بوده  B         ي كه عضو  ا       طبيعي       اعداد

  { , }3 5    
  )مجموعه، الگو و دنباله( كتاب درسي) 10تا  8 هاي (صفحه

----------------------------------------------   

 »علي ارجمند«  »3«ة زينگ - 53

Aفوتبال :              Bواليبال :           

A

20

201040

B

  

  n(A B)
n(A B)

n(S)
′ =

 = =

20 7090


    

  n(A B) n(A) n(B) n(A B)= + −     
  n(A B) n(A B) = + −  =70 50 30 10     

  n(A B) n(B A) n(A) n(B) n(A B)− + − = + − 2     

  = + − =50 30 20 60    
  )مجموعه، الگو و دنباله( كتاب درسي) 12تا  8 هاي (صفحه

 »ميالد منصوري«  »4«ة زينگ - 54

a    چون  =1 aa                 عددي زوج است، پس   20 = = =1
2

20 102      است.   2

aa            زوج است، پس   a2        حال چون  = =2
3     فرد   a3         است. چون   52

a        است، پس  = − =4 5 2 a          و همچنين  3 = − =5 3 2 1.   

  )مجموعه، الگو و دنباله( كتاب درسي) 15و  14 هاي (صفحه

----------------------------------------------   

 »شكيب رجبي«  »1«ة زينگ - 55

       است.    5                 و قدر نسبت برابر    6               جملة اول برابر 

  a (n )d≤ + − ≤1100 1 999    

  (n )≤ + − ≤100 6 1 5 999    

  n≤ + − ≤100 6 5 5 999    

  n≤ + ≤100 5 1 999    

  n n / n /≤ ≤  ≤ ≤  ≤ ≤99 99899 5 998 19 8 199 65 5    

  = − + =199 20 1 n     تعداد  180 , , , = 20 21 199    

  )مجموعه، الگو و دنباله( كتاب درسي) 23تا  21هاي  (صفحه

----------------------------------------------   

 »د منصوريميال«  »1«ة زينگ - 56

n             با قرار دادن  = n   در   3 na a= +2 2          داريم:   3

  a a= + = + =6 32 3 8 3 11    

a         بنابراين  =6 11.     

                قدرنسـبت ايـن                                                    از آنجا كه هر الگوي خطي يك دنبالة حسـابي اسـت،   

      :                    دنباله برابر است با

  a ad −
= =

−
6 3 7
6 3 3    

  a a d= + = + =7 6
7 4011 3 3  

  )مجموعه، الگو و دنباله( كتاب درسي) 23تا  16 هاي (صفحه

  ) 1رياضي (
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  8: ةصفح                        اختصاصي پاية دهم تجربي  آبان 21آزمون  –) 2پروژة (                 
 

 

 »سجاد داوطلب«  »2«ة زينگ - 57

  t t (t t )+ = +1 2 10 118    

  t t r (t r t r )+ = +9 10
1 1 1 18    

  t ( r) t r ( r) r r+ = +  =  =9 9 9
1 1

11 8 1 1 8 8    

  (r ) ( ) r =  =3 3 3 31 1
2 2    

  
t

= 1³nI¿a ¾à ±μ]
−»H ¾à ±μ]

r
t

3

1
r= =3 1

2  

  )مجموعه، الگو و دنباله( كتاب درسي) 26و  25 هاي (صفحه

----------------------------------------------   

 »نژاديان مهدي حاجي«  »4«ة زينگ - 58

  n: a a (n )d= +                     عمومي دنبالة حسابي     جملة   1−

  {a a d,a a d ,a a d} = + = + = +3 7 92 6 8  

                                م، هفتم و نهم، جمالت متوالي يـك                              در اين دنبالة حسابي، جمالت سو

           اند، پس:               دنبالة هندسي

  (a ) a .a (a d) (a d)(a d)=  + = + +2 2
7 3 9 1 1 16 2 8    

  a ad d a a d d + + = + +2 2 2 2
1 112 36 10 16    

  
na a (n )dd

d ad d( d a )

d a a= + −≠

 + =  + =

⎯⎯⎯→ + = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =1

2
1
10

1 11

20 2 0 2 10 0
10 0 0

    

d                                       توجه: چون دنبالة حسابي غيرثابت است، پس  ≠ 0 .      

  )و و دنبالهمجموعه، الگ( كتاب درسي) 26تا  21 هاي (صفحه

 »حسين حاجيلو«  »1«ة زينگ - 59

         داريم:   ABC        در مثلث 

B

A

45
0600

1

C
H

ˆ ˆ ˆC (A B)= − + =0 0180 45    

         داريم:   ABH        در مثلث 

  AHAB AB
Sin

=  = = =0
1 2 2 3

33 360
2

    

  BH AH.Cot BH=  = × =0 3 360 1 3 3    

   :     داريم  ACH        در مثلث 

  CH AH.Cot CH= = ×  =045 1 1 1    

  AHAC
Sin

= = =0
1 2
245

2

    

AB AC (BH CH)= + + + = + +1 2              محيط مثلث3

  )مثلثات( كتاب درسي) 34تا  29هاي  (صفحه

----------------------------------------------   

 »حسين حاجيلو«  »2«ة زينگ - 60

                               كنيم، با توجه به شكل، داريم:                عده را رسم مي                 ارتفاع وارد بر قا

  
B

A

600

300 300

600

1 1
C

H  

  AH AHAB H : tan AH
BH

=  =  =0 3 330 3 1 3


  

  S(ABC) AH BC = × = × × =1 1 3 322 2 3 3


    

  )مثلثات( كتاب درسي) 35تا  33 هاي (صفحه
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  9: ةصفح                        اختصاصي پاية دهم تجربي  آبان 21آزمون  –) 2پروژة (                 
 

 

 »كتاب آبي«  »2«ة زينگ - 61

        كنيم:               ها را بررسي مي       گزينه

                      قيقي به جز اعداد صحيح        اعداد ح  ة        شامل هم  A  ة         ): مجموع 1 (  ة     گزين

                                     اعـداد حسـابي اسـت. پـس ايـن دو        ة            نيز مجموعـ   B  ة           است. مجموع

                               مجموعه با هم اشتراكي ندارند. 

A           است، امـا                          شامل تمام اعداد صحيح  C  ة         ): مجموع 2 (  ة     گزين B  

                                                      شامل اعداد صحيح منفي نيست. پس اين گزينه نادرست است. 

        اعـداد                                  B  تمام اعداد صحيح را دارا است اما   C  ة         ): مجموع 3 (  ة     گزين

B                                       تر يا مساوي صفر را در خـود دارد. پـس              صحيح بزرگ C−    برابـر        

      شد.           تهي خواهد 

                                    اعـداد حقيقـي جـز اعـداد صـحيح        ة   هم  A ي              ): در مجموعه 4 (  ة     گزين

                                        نيـز شـامل اعـداد صـحيح اسـت. پـس         C ي                        حضور دارنـد. مجموعـه  

A C  اعداد حقيقي  ة         برابر هم           (R)  .خواهد شد           

  )مجموعه، الگو و دنباله( كتاب درسي) 3صفحة ( 

----------------------------------------------   

 »كتاب آبي«  »3«ة زينگ - 62

                                     نامتناهي و متناهي، همـواره متنـاهي     ة                   ): اشتراك دو مجموع 1 (  ة     گزين

A       است، پس B  .متناهي است             

                   متنـاهي، همـواره     ة                   اي از يـك مجموعـ                      ): تفاضل هر مجموعه 2 (  ة     گزين

B              متناهي است، پس A−  .متناهي است             

            نامتنـاهي،    ة                         متنـاهي از يـك مجموعـ     ة                  ): تفاضل يك مجموع 3 (  ة     گزين

A                       همواره نامتناهي است، پس B−  .نامتناهي است               

                          تـــوان نشـــان داد كـــه                                     ): بـــه كمـــك نمـــودار ون مـــي 4 (  ة        گزينـــ

(A B) A− − =                   تهي، متناهي است.  ة             است كه مجموع  ∅

  )مجموعه، الگو و دنباله( كتاب درسي) 7صفحة (

 »كتاب آبي«  »1«ة زينگ - 63

        داريم:     زير                     با توجه به نمودار ون 

  

  

(A C) (A C) A− =    

                از طرفي داريم:

B A B (A ) B A′ ′ ′− = =    

A)                       با توجه به اينكه همواره B) A⊂  :است، خواهيم داشت                   

A

(A C) (A C) (B A ) A (A B) A′− − = =        

  )مجموعه، الگو و دنباله( كتاب درسي) 9صفحة (

----------------------------------------------   

 »كتاب آبي«  »3«ة زينگ - 64

n(A        دانيم:    مي B) n(A) n(B) n(A B)= + −     

n(A  و   n(A)                  براي به دست آوردن  B):داريم ،          

  n(A B ) n((A B) ) n(U) n(A B)′ ′ ′= = −      

n(A B) n(U) n(A B )′ ′ = − = − =50 30 20   

n(A) n(U) n(A )′= − = − =50 20 30   

n(A B) = + − =30 35 20 45  

  )مجموعه، الگو و دنباله( كتاب درسي) 13صفحة (
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  10: ةصفح                        اختصاصي پاية دهم تجربي  آبان 21آزمون  –) 2پروژة (                 
 

 

 »كتاب آبي«  »1«ة زينگ - 65

                      قطعـات وسـط اضـافه                                 مثلث ثابت است و سه قطعه بـه     4           در هر طرح، 

      شود:    مي

a a a a ... a

...
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

+ × + × + × + × =

1 2 3 4 10

4 4 1 3 4 2 3 4 3 3 4 9 3 31
  

  )مجموعه، الگو و دنباله( كتاب درسي) 15صفحة (

----------------------------------------------   

 »كتاب آبي«  »3«ة زينگ - 66

  : شماره                            

{ } , { , , } , { , , , , } , ...
↓ ↓ ↓
1 2 3 4 5 6 7 8   : دسته   9

  : عضو آخر 21              22                      23

       اسـت،    n2 ُ            اُم، عضو آخـر n ي                 شويم كه در دسته                   به سادگي متوجه مي

28+ ُ      نُهم با   ة                     تمام و در نتيجه، دست  28       هشتم با  ة       پس دست      شروع   1

                                حسابي اين دو عدد برابر است با:  ة             شود، پس واسط        ختم مي  29    و به

( )+ + += = =
2 28 1 9 65 81 146 732 2 2    

  )مجموعه، الگو و دنباله( كتاب درسي) 24و  20هاي  (صفحه 

----------------------------------------------   

 »كتاب آبي«  »4«ة زينگ - 67

n n
n

n n n
( )a ( )
( )

+= =
+

3 1 2 3
88 1 2

  

3                قدرنسبت دنباله
            است، زيرا:  8

  aa , a ( )
a

= = → =2 2
1 2

1

3 3 3
8 8 8  

  )مجموعه، الگو و دنباله( كتاب درسي) 25صفحة (

 »كتاب آبي«  »2«ة زينگ - 68

0/      اينكه  0/                           شود به ايـن معناسـت كـه                      آب مخزن تبخير مي  1    آب   9

        ماند.          باقي مي

/ / /
lit lit lit lit

× × ×0 9 0 9 0 9
1000 900 810 729

   

  % /−= × =1000 729 100 27                         از آب كه تبخير شده است       درصدي11000

  )مجموعه، الگو و دنباله( كتاب درسي) 25صفحة ( 

----------------------------------------------   

 »كتاب آبي«  »2«ة زينگ - 69

ــائم  OC                           مطــابق شــكل، طــول ضــلع  ــه                  در مثلــث ق     AOC ي           الزاوي

x     برابر +               متر است، پس:       سانتي    31                است. محيط پيكان   2

x ( )= − × + × + ×2 31 2 2 5 2 7 2  

x    متر        سانتي / = 1 5  

  

        داريم:  OAC  ة       الزاوي                       بنابراين در مثلث قائم

  OC /cos
AC

+θ = = =2 1 5 1
7 2  

  )مثلثات( كتاب درسي) 31صفحة (

----------------------------------------------   

 »كتاب آبي«  »4«ة زينگ - 70

( )( )sin tan cos
cot tan sin ( )( ) ( )

−− = =
+ +

2 2

1 3 333 30 30 30 2 3 2 0
3 3 260 30 45

3 3 2

  

     

cot x x − = ⎯⎯⎯→ =1 0 45IÀï¾¹Äq¬   

  )مثلثات( كتاب درسي) 32صفحة (

�

7

2

5

x

O

A

C
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  11: ةصفح       تجربي     دهم   ة           اختصاصي پاي  آبان 21آزمون  )2(پروژة                  
 

 

  
 »خواه زينب رحمتي«  »3«ة زينگ -71

                        گليسـرول و يـك گـروه             مولكـول                                   فسفوليپيدها، دو اسيد چـرب، يـك   
        دارند.              در ساختار خود       فسفات 

  )دنياي زنده( كتاب درسي) 10  ه(صفح

----------------------------------------------   

 »معين خنافره«  »1«ة زينگ -72

             اشاره دارد.         ي ياخته      به غشا   ،    سؤال
                       يه داخلي و خارجي يكسان            جانوري در ال                           تنوع ليپيدهاي غشايي ياخته

    .    اند            تشكيل داده                    كلسترول و فسفوليپيد                       است و ليپيدهاي غشا را 
  )دنياي زنده( كتاب درسي) 12 تا 10هاي  ه(صفح

----------------------------------------------   

 »مهرداد محبي«  »4«ة زينگ -73

    تر      آسان    غذا       حركت    تا      كنند   ي م      ترشح  ي     مخاط    ده  ما   ، ي  مر      مخاط  ي   ها    ده غ
      شود.

  )گوارش و جذب مواد( كتاب درسي) 20  ه(صفح

----------------------------------------------   

 »محمدامين بيگدلي«  »2«ة زينگ -74

             بري، مسـاحت               فرآيند درون       انجام              كتاب درسي، با     15               با توجه به شكل 
        يابد.                              دليل تشكيل ريزكيسه، كاهش مي               غشاي ياخته به

  )دنياي زنده( كتاب درسي) 15تا  12هاي  صفحه( 

----------------------------------------------   

 »فر آرين امامي«  »4«ة زينگ -75

   .   است     صحيح    » ب «          فقط مورد
              هـاي زيسـتي                               جز فسـفوليپيدها) مولكـول                    ها و ليپيدها (به            كربوهيدرات

     اند.                            هاي مطرح شده در سؤال مطابق                   هستند كه با ويژگي

              بررسي موارد:
                                  ي صاف در توليد ليپيدها نقش دارد.        آندوپالسم      شبكه       ياخته        الف) در 

                روي هـم قـرار                                    هـايي تشـكيل شـده اسـت كـه                          دستگاه گلژي از كيسه
         گيرند.     مي

      تشكيل                       گلوكز به يكديگر سلولز        مولكول                             ب) در اثر اتصال تعداد زيادي 
   .          نقـش دارد       هـا          پارچـه       ي از                 و توليـد انـواع                         شود كـه در كاغذسـازي       مي

               ها صحيح است.                                      اين مورد فقط در رابطه با كربوهيدرات           بنابراين،
         ها نقـش                      ليد انرژي در ياخته                     ها و هم ليپيدها در تو                  ج) هم كربوهيدرات

        دارند.
                    كند كـه بـه ايـن       ي         را بيان م    ها)         (آنزيم   ها                             د) اين مورد عملكرد پروتئين

    .                سؤال مربوط نيست
  )دنياي زنده( كتاب درسي) 11تا  8هاي  ه(صفح

 »فر آرين امامي«  »4«ة زينگ -76

ي غشاي نيپروتئ وي ديپيفسفولي ها مولكول به ها دراتيكربوه ازي انواع

  .ندشو  متصلتوانند  ياخته مي

  )دنياي زنده( كتاب درسي) 16و  15 ،12 ،10 هاي ه(صفح

----------------------------------------------   

 »محبي مهرداد«  »3«ة زينگ -77

   .   اند      صحيح   » ج «  و   »  ب «    رد ا  مو

              بررسي موارد:

       هـاي           مولكـول    ، )        هيدروليز (      كافت    آب       واكنش    با        گوارشي     هاي      نزيم آ     الف) 

              كافت همراه با              كنند. در آب               كوچك تبديل مي     هاي        مولكول         را به      درشت

                 دقت كنيد بر اساس   .   شود    مي          ها شكسته            بين مولكول                مصرف آب، پيوند

                               ها در معده انسان گوارش شيميايي                       تاب درسي، كربوهيدرات        اطالعات ك

         ندارند.

         اي نقـش                                                 هاي پوششي سطحي در قليـايي كـردن اليـه ژلـه              ب) ياخته

          هـا بـا                  ايـن ياختـه                 كتـاب درسـي،      2      فصـل       الف) - 9     شكل (    طبق        دارند. 

              تماس ندارند.         غدد معده          هاي اصلي        ياخته

         انـدازة     ي          هاي كنـار        ياخته           كتاب درسي،    2       ب) فصل - 9         طبق شكل (   ج) 

  B  12                                داخلي معـده در جـذب ويتـامين          عامل          و با ترشح                بزرگتري دارند

    د.  ن       نقش دار

                                                بـه پپسـين، هـم اسـيد معـده و هـم پپسـين                 پپسينوژن        تبديل     ) در  د

        ندارد.        آنزيمي        ساختار           اسيد معده    اما    ؛      مؤثرند

  )وارش و جذب موادگ( كتاب درسي) 23و  21 ،20هاي  ه(صفح 

----------------------------------------------   

 »فر آرين امامي«  »3«ة زينگ -78

(A)   :   لوزالمعده                  (B)   روده باريك :                   (C)  كيسه صفرا :             

     ها:       گزينه     ساير       بررسي 

         ي مـواد                     توانند از تمام انرژ             هاي بدن نمي                 هيچ يك از ياخته   »:  1 «      گزينه 

      شود.                                                   غذايي استفاده كنند و بخشي از آن به گرما تبديل مي

                        صـورت غيرفعـال ترشـح                                      پروتئازهاي معده و لوزالمعده بـه    »:  2 «     ينه  گز

                                                                    شــوند. پروتئازهــاي معــده تحــت تــأثير اســيد معــده و پپســين و       مــي

        شوند.                باريك فعال مي                                  ازهاي پانكراس پس از ورود به روده     پروتئ

       ديـده        هـا        يـون                              باريـك و بـزاق مخلـوطي از        وده  ر    ره     در شي   »:  4 «       گزينه

      شود.    مي

  )تركيبي( كتاب درسي) 23تا  20و  7هاي  ه(صفح 

 )1(شناسي  زيست
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  12: ةصفح       تجربي     دهم   ة           اختصاصي پاي  آبان 21آزمون  )2(پروژة                  
 

 

 »فر آرين امامي«  »2«ة زينگ -79

       باشد.                         هاي لوزالمعده و معده مي             ترتيب اندام                منظور سوال، به
                               ها را به آمينواسيد تبديل كند.               تواند پروتئين                         آنزيم پپسين در معده نمي

     ها:    نه   گزي      ساير       بررسي
     يـق                   لوزالمعـده از طر            كتاب درسي،    2    فصل     10        طبق شكل    »:  1 «      گزينه 

       ريزد.           باريك مي                               دو مجرا ترشحات خود را به روده

          توانند در               هاي معده نمي                           هاي لوزالمعده برخالف آنزيم       آنزيم   »:  3 «      گزينه 
                         محيط اسيدي فعاليت كنند. 

         كيمـوس                                    كربنات در خنثي سازي حالـت اسـيدي           يون بي   »:  4 «       گزينه
   .     شـود                                باريك و كيسه صفرا يافـت مـي               ترشحات روده                نقش دارد كه در

                كربنـات ترشـح                                                  هاي پوششـي سـطحي در معـده نيـز يـون بـي             ياخته
     د.  ن  كن    مي

  )گوارش و جذب مواد( كتاب درسي) 23تا  20هاي  ه(صفح

----------------------------------------------   

 »محمود علي وصالي«  »3«ة زينگ -80

        لولـه                هـاي مختلـف       بخش       ديواره     هاي      اليه     همه         ي سست در           بافت پيوند
       شود.                گوارش ديده مي

  )تركيبي( تاب درسي)ك 18و  16، 15 هاي ه(صفح

----------------------------------------------   

 »احسان زارعي«  »2«ة زينگ -81

 فاقد د،نكن يم يطور كامل ط كه عرض غشا را به ها نيپروتئ گروهي از
  . هستندتار خود در ساخمنفذ 

  )دنياي زنده( كتاب درسي) 14تا  10هاي  ه(صفح

----------------------------------------------   

 »محمود علي وصالي«  »2«ة زينگ -82

                                                        اندامي است كه از چند بافت مختلـف تشـكيل شـده اسـت.             استخوان
               باشد. اجتمـاع                                                    چهارمين سطحي كه پس از اندام قرار دارد، اجتماع مي

                                        هاي گوناگوني است كه با هم تعامل دارند.       جمعيت      شامل
   :  ها                  بررسي ساير گزينه

                                           ترين سطحي كه در ساخت اندام نقش دارد، ياخته       كوچك   »:  1 «   ه    گزين
         اي است.     اليه                      ه هسته داراي پوشش دو               است. دقت كنيد ك

                                              ترين سطحي كه در ساخت اندام نقـش دارد، بافـت         بزرگ   »:  3 «       گزينه
                 شـكل و عملكـرد                      ً       هاي هـر بافـت لزومـاً        خته                    باشد. دقت كنيد كه يا    مي

                 يكساني ندارند! 
                                                  سومين سطحي كه پس از اندام قرار دارد، جمعيت اسـت.     »:  4 «       گزينه

             كننـد، يـك                 زنـدگي مـي           ي خـاص                                    افراد يك گونه كه در زمـان و مكـان  
        آورند.         وجود مي             جمعيت را به

  )دنياي زنده( كتاب درسي) 16و  15، 12، 8هاي  ه(صفح

 »محمود وصالي علي«  »1«ة زينگ -83

(نفـرون) بافـت   در گرديـزه  كتـاب درسـي،    1فصـل   16طبق شـكل  
هـا در تمـاس بـا     ياختهاين . شود مشاهده مي  اليه پوششي مكعبي تك

 در مركز ياخته قرار دارد.          ًها تقريبا  قرار دارند و هسته آن  غشاي پايه

  )(دنياي زنده كتاب درسي) 15  ه(صفح 

----------------------------------------------   

 »محمود علي وصالي«  »1«ة زينگ -84

    .    است        نادرست  »  د «          فقط مورد
              بررسي موارد:

               اي بچسـبد. از         اهيچه م                  شود مخاط، روي اليه               مخاط موجب مي   زير      الف)
       ونـدي                                     گوارش مثل زيرمخـاط داراي بافـت پي            هاي لوله              طرفي همه اليه

   ي    هـا                        كتـاب درسـي، رشـته      1    فصل     17                باشند و طبق شكل         سست مي
  ه                            ند در جهات مختلـف پراكنـد      توان                             كشسان در بافت پيوندي سست مي

     د.  ن   باش
              اي و ماهيچـه                                             هاي ماهيچه اسكلتي، بافت پوششـي اسـتوانه         ياخته    ب)

          هـا درون                 ايـن ياختـه                      اي داشـته باشـند.                         توانند شكل اسـتوانه          قلبي مي
                     تن (ليزوزوم) دارند.                     سيتوپالسم خود كافنده

    كند                               هاي درون شكم را به هم وصل مي                 اي است كه اندام           صفاق پرده   ج) 
             هـاي خـوني               ، ضخامت رگ         كتاب درسي   2     فصل    ب)–   3 (          و طبق شكل 

                    تواند متفاوت باشد.       آن مي
                                   اي مورب در حد فاصل بـين ماهيچـه      چه    ماهي                    ديواره معده يك اليه   ) د

                                                    زيرمخاط دارد. حواستان باشـد كـه كيمـوس در معـده         يه         حلقوي و ال
                 تواند كيمـوس را                                        شود. پس در يك فرد سالم اين اندام نمي          تشكيل مي

                             از بخش قبلي خود دريافت كند.
  )تركيبي( كتاب درسي) 22و  19تا  16، 15هاي  ه(صفح

----------------------------------------------   

 »آالن فتحي«  »1«ة زينگ -85

  :ها نهيگز ريسا يبررس
 ييمواد غذا گوارشاحتمال  شيهر دو حركت باعث افزا»: 2«گزينه 

كننده، فقط در  قطعه ت قطعهابرخالف حرك يت كرما. در حركشوند يم
  .شود يم ليتشك انقباضيحلقه  غذاييپشت توده 

 كند يكه غذا به بنداره برخورد م يوقت، يت كرمادر حرك »:3«گزينه 
. حركات لوله شود يقباض و شل شدن آن مباعث كاهش قدرت ان

نسبت به  يا چهيماه هيال كيبودن  شتريب لدلي به معده رد گوارش
  هستند. يشتريقدرت ب يها، دارا بخش گريد

 يشترينقش ب يكيكننده در گوارش مكان قطعه ت قطعهاحرك »:4«گزينه 
   شوند. اما به عنوان مثال در دهان مشاهده نمي ؛دندار

  )گوارش و جذب مواد( كتاب درسي) 22تا  18 هاي ه(صفح

www.konkur.in

forum.konkur.in[www.pzbt.ir]

[wwwmrzist.org]

http://www.pzbt.ir
http://www.mrzist.org


  
  

  13: ةصفح       تجربي     دهم   ة           اختصاصي پاي  آبان 21آزمون  )2(پروژة                  
 

 

 »محمود علي وصالي«  »3«ة زينگ -86

           صحيح است.  »  ج «         فقط مورد 

   :           بررسي موارد

                رشح كننده ماده     هاي ت         ، ياخته         كتاب درسي   2    فصل    9        طبق شكل       الف)

              ميـزان ايـن         هـا     آن                                             مخاطي بيشترين تعداد را دارند. در صورت تخريب

       يابد.              ماده كاهش مي

       باشند.               هاي كناري مي                              كمترين تعداد را دارند، ياخته        هايي كه        ياخته    ب)

                          كنند. عامل داخلـي معـده                                  ها عامل داخلي معده را ترشح مي           اين ياخته

                         باريك ضروري اسـت. ايـن             هاي روده          به ياخته  B  12                  براي ورود ويتامين 

      باشد.                                 هاي قرمز در مغز استخوان الزم مي                          ويتامين براي ساختن گويچه

                 هـاي ديگـري در          ياخته        فعاليت             هاي كناري بر                 توان گفت ياخته       پس مي

        باشند.                بدن اثرگذار مي

                       هـاي كنـاري انـدازه                        كتاب درسي، ياختـه    2       در فصل    9           ج) طبق شكل 

                                  هاي غده معده دارند. در صورت تخريب                             بزرگتري نسبت به ساير ياخته

                         يابد و از حالـت اسـيدي                 اسيد كاهش مي                   ها مقدار كلريدريك           اين ياخته

                                       شود. پس افـزايش حالـت اسـيدي شـيره              استه مي                بودن شيره معده ك

                  معده غيرممكن است.

   تر           هاي عمقي                            معده نسبت به سايرين در بخش              هاي اصلي غدد       ياخته    د)

                    تـر باشـند. ايـن                    مـورب نزديـك                        توانند بـه ماهيچـه                   رار دارند پس مي ق

                هـاي معـده را                    سـاز پروتئـاز       پيش        سازند.                هاي معده را مي          ها آنزيم       ياخته

            اسـيد بـه               كلريـدريك                         نامند. پپسينوژن بر اثر          ينوژن مي           طور كلي پپس    به

                                                 شود. پپسين خود با اثر بر پپسينوژن توليد پپسين را                 پپسين تبديل مي

   تر           هاي كوچك                 ها را به مولكول                              كند. آنزيم پپسين نيز پروتئين          بيشتر مي

                          هـاي اصـلي سـبب كـاهش                      تخريـب ياختـه               بنـابراين،        كنـد.            تجزيه مي

                                         ش پپسـين شـده و ميـزان تجزيـه نـوعي                               پپسينوژن و در نهايت كـاه 

         يابد.                                                مولكول زيستي (پروتئين) در معده نيز كاهش مي

  )گوارش و جذب مواد( كتاب درسي) 21 صفحة(

 »محمود علي وصالي«  »4«ة زينگ -87

      ند.  ا                همه موارد صحيح

                                                 انتهاي مري كافي نباشد، فرد دچـار برگشـت اسـيد                       اگر انقباض بنداره

  ،        تـدريج                              شت شيرة معده به مـري، بـه        ثر برگ                     شود. در اين حالت در ا    مي

       بيند.                  مخاط مري آسيب مي

              بررسي موارد:

     هـا                                                     هاي كناري معده شكل متفاوتي نسبت به سـاير ياختـه         ياخته      الف)

                                        ة مادة مخاطي) دارنـد. در اثـر تخريـب                          هاي اصلي و ترشح كنند        (ياخته

                     در نتيجـه از حالـت                    كـاهش يافتـه و           معـده                ها ترشح اسـيد             اين ياخته

                    آسـيب كمتـري بـه               بنابراين،     شود.                معده كاسته مي              دي بودن شيره   اسي

      رسد.                 هاي مخاط مري مي       ياخته

                                     دو بنداره با معده در ارتباط هستند:     ب)

                  ) بنداره پيلور.  2                                           ) بنداره انتهاي مري 1

       كتـاب     2    فصل    1                             ه، بنداره انتهاي مري طبق شكل       ِ             از بينِ اين دو بندار

                   ايش انقبـاض ايـن                         . حـال در اثـر افـز        اسـت     تر                از لوزالمعده دور       درسي،

                                           كمتري به مري رفته و آسيب مخاط مـري كـاهش                      بنداره، شيره معده

       يابد.    مي

                          كه رژيم غذايي نامناسـب و      است                     كتاب درسي نوشته شده     متن    در     ج)

                      هـاي برگشـت اسـيد                                                     استفاده بيش از اندازه از غذاهاي آمـاده از علـت  

  ز                                 يم غذايي مناسب و عدم اسـتفاده ا                در اثر داشتن رژ           بنابراين،     اند.       معده

                                معده به مري كم شده و در نتيجـه                                  غذاهاي آماده، مقدار برگشت شيره

      شود.                           از آسيب مخاط مري كاسته مي

                                    خوانيم كـه مـاده مخـاطي ديـواره         مي  »              گوارش در دهان «       در بخش     د)

                                                          گوارش را از خراشيدگي حاصل از تماس غذا يا آسـيب شـيميايي         لوله

                       افزايش ترشح اين مـاده            بنابراين،      كند.                آنزيم) حفظ مي                  (بر  اثر اسيد يا

                                                             توسط غدد مخاط مري سبب حفاظت از ديواره لولـه گـوارش شـده و    

        يابد.                              ميزان آسيب مخاط مري كاهش مي

  (گوارش و جذب مواد) كتاب درسي) 22تا  20 و 18 هاي ه(صفح 
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  14: ةصفح       تجربي     دهم   ة           اختصاصي پاي  آبان 21آزمون  )2(پروژة                  
 

 

 »محمود علي وصالي«  »4«ة زينگ -88

           صحيح است.  »    الف «         فقط مورد 

                                 سـاكاريد بـه دو مونوسـاكاريد،                كافت يك دي         براي آب   ،   زير         طبق شكل

  »  د «  و   »  ج «         مـوارد             بنـابراين،         شـود!                                    تنها يك مولكـول آب تجزيـه مـي   

       باشند.                 هاي آب صحيح نمي                              علت به كار بردن عبارت مولكول    به

  

  H          و ديگـري    OH                                            طبق شكل فوق، يكي از مونوسـاكاريدهاي حاصـل   

                                 دها يك نـوع اتـم (هيـدروژن) و                     يكي از مونوساكاري          بنابراين،       گيرد.     مي

      كند.                 از آب دريافت مي   را                                     ديگري دو نوع اتم (اكسيژن و هيدروژن) 

                         دريافت كـرده، اكسـيژني      را                                      مونوساكاريدي كه يك نوع اتم (هيدروژن) 

                                       ساكاريد بـودن در بخشـي بـين خـود و                        خود را در زمان دي       ساختار    از 

    ») ف  ال «      مورد       (درستي         گذارد!                            مونوساكاريد ديگر اشتراك مي

                                                             خوانـديم كـه مـالتوز نـوعي دي سـاكاريد اسـت كـه از دو           1       در فصل 

   ،                       گلوكزها مشـابه هسـتند     كه                                     مولكول گلوكز تشكيل شده است. از آنجا 

                تـوان گفـت در                                      هاي كربن يكساني دارند! پـس نمـي             تعداد اتم          بنابراين، 

                                    هـاي يـك مونوسـاكاريد بيشـتر از                           ساكاريد تعداد كـربن              تجزيه هر دي

    ») ب «      مورد         (نادرستي        باشد.          ديگري مي

  )تركيبي( كتاب درسي) 23و  20، 9هاي  ه(صفح

----------------------------------------------   

 »محمود علي وصالي«  »1«ة زينگ -89

                                                     امكان پيوستن دو آمينواسـيد مشـابه بـه يكـديگر در           زير،        طبق شكل 

                     پروتئين وجود دارد.

     ها:                  بررسي ساير گزينه

 

   1      فصـل     8                        اسيد است كه طبـق شـكل            نوكلئيك          دنا نوعي    »: 2 «      گزينه 

ــارپيچي دارد و حــاوي كــربن، هيــدروژن،                                                                       كتــاب درســي، ســاختار م

      باشد.                                      اكسيژن، نيتروژن و فسفر (نه گوگرد) مي

                 يگر تفاوت دارند.                                     دقت كنيد كه كلمه چربي و ليپيد با يكد   »:  3 «       گزينه

              هاسـت، امـا                                   دها، فسـفوليپيدها و كلسـترول          گليسـري                   ليپيد شامل تـري 

                                        ها خود انواعي از تري گليسريدها هستند.            ها و روغن     ربي چ

                                                      مالتوز نوعي كربوهيدرات است و از آنجا كه دو گلوكز باهم    »:  4 «       گزينه

                    هاي مالتوز از گلوكز                 ها و هيدروژن                      سازند، پس تعداد كربن              مالتوز را مي

       باشد.          بيشتر مي

  )دنياي زنده( كتاب درسي) 10تا  8هاي  ه(صفح

----------------------------------------------   

 »مهرداد محبي«  »2«ة زينگ -90

كم  يپرغلظت به جا ياز جا ي كوچكها مولكول اني، جرساده انتشار

 . شوند يغلظت، منتشر م بي          ِ  ها بر اساس  ش مولكول يعنيغلظت است؛ 

  )دنياي زنده( كتاب درسي) 12و  7هاي  ه(صفح
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  15: ةصفح                        اختصاصي پاية دهم تجربي  آبان 21) آزمون 2پروژة (                 
 

 

 
 »زاده اله فرشاد لطف«  »3«ة زينگ -91

  اي داريم:  تبديل زنجيرهبا توجه به قاعدة 

  m hm hec nheccm cm
cm m hm hec

−

−= × × × ×
4 2 2

2 2
2 4 2 2 9

10 1 1 11 1
1 10 1 10

   

  cm nhec nhec
−

− = =
×

4
2

4 9
101 10

10 10
   

  )گيري فيزيك و اندازه( كتاب درسي) 13 تا 10 هاي ه(صفح
----------------------------------------------  

 »امير محمودي انزابي«  »2«ة زينگ -92

  اي داريم:  با توجه به قاعدة تبديل زنجيره

  inch line grycm cm
/ cm / lineinch

= × × ×1 1 120 20 12 5 0 1
12

   

  gry gry
/ /

= =
× ×

20 96012 5 0 112

   

  گيري) (فيزيك و اندازه كتاب درسي) 13 تا 10هاي  ه(صفح
----------------------------------------------  

 »مديزهره آقامح«  »1«ة زينگ -93

/كه مخزن با حجم  براي آن m30 2/طـي مـدت    72   ـ  پ ر  سـاعت   5
                                        شود بايد آهنگ پ ر شدن آن برابر باشد با:

  / m m/
/ h h

= =
3 30 72 0 2882   مخزن       پ ر شدنآهنگ  5

  اي داريم:  حال با توجه به قاعدة تبديل زنجيره
m m L mL h s/ /
h h s sm L

−

−= × × × ×
μ

3 3 3 6
3 3

10 1 1 100 288 0 288 3600 11 10
   

  / mL mL
s s

−
−

−
× ×= = ×

μ μ×

3 6
5

3
0 288 10 10 8 10

10 3600
  

  گيري) (فيزيك و اندازه كتاب درسي) 13 تا 10هاي  ه(صفح
----------------------------------------------  

 »زاده عبداله فقه«  »4«ة زينگ -94

  يابيم:  مي SIابتدا يكاي نيرو و شتاب را برحسب يكاهاي 
cm cm g kg m minF mg mg ( )

mg g cm smin min

− − −
= = × × × ×

3 3 2
2

2 2
10 10 10 181 81 1 1 1 60    

  m mkg. / kg.
s s

− − −
−× × ×= = ×

3 3 2
10

2 2
81 10 10 10 2 25 103600   

  / N−= × 102 25 10   
  يابيم:  مي SIبرحسب حال يكاي شتاب را 

  mm mm ma
mms s

−
− −= × = × ×

3
3 3

2 2
105 10 5 10 1   

  m
s

−= × 6
25 10   

  حال با توجه به رابطة قانون دوم نيوتون داريم: 

  

FF ma m
a

/m / kg
−

−
−

=  =

×
 = = ×

×

10
4

6
2 25 10 0 45 10

5 10

   

  يابيم:  حال يكاي جرم را برحسب ميكروگرم مي

  g g/ kg / kg
kg g

− −
−
μ× = × × ×

3
4 4

6
10 10 45 10 0 45 10 1 10

   

  / g / g= × μ = × μ5 40 45 10 4 5 10/ g
−

−
× ×= μ

4 3
6

0 45 10 10
10

   

  گيري) (فيزيك و اندازه كتاب درسي) 13 تا 10هاي  ه(صفح
----------------------------------------------  

 »رام آموزگارشه«  »3«ة زينگ -95

  عبارتند از: گيري  اندازه نتيجة عوامل مهم در افزايش دقت
و تعـداد دفعـات   گيري، مهـارت شـخص آزمايشـگر     دقت وسيلة اندازه

  گيري اندازه
زيـرا   ؛گيري الزامي به افزايش دقت نـدارد  ديجيتالي بودن وسيلة اندازه

اي سـاخته شـود كـه دقـت      بـه گونـه  ممكن اسـت يـك ابـزار مـدرج     
  بيشتر باشد. گيري آن از يك ابزار ديجيتال  زهاندا

  )گيري فيزيك و اندازه( كتاب درسي) 15و  14هاي  ه(صفح

----------------------------------------------  

 »محمد گودرزي«  »4«ة زينگ -96

بنـدي آن   كمينـة تقسـيم  بـا  گيري در ابزارهاي مدرج برابر  دقت اندازه
يك واحد از آخرين رقمي با برابر  ،تالوسيله است و در ابزارهاي ديجي

  يابيم:  را ميحال دقت هر يك از وسايل خواند.  است كه آن ابزار مي

تقسـيم شـده   قسـمت مسـاوي    4به  C020الف) در اين دماسنج هر 

C برابر با آنگيري  اندازهپس دقت  ،است C=
0

020   است. 54

 ،تقسـيم شـده اسـت   مسـاوي  قسمت  5كش به  خطمتر  ب) هر سانتي

cmآن  گيري اندازه پس دقت / cm=1 0   است. 25

از مرتبة صدم آمپر  ،خواند ميديجيتال  خرين رقمي كه آمپرسنجپ) آ
/آمپرسنج  گيري اندازه پس دقت ،است A0   است. 01

mileسنج هر  ت) در تندي
h

به دو قسمت مسـاوي تقسـيم شـده     20

mileآن  گيري اندازه پس دقت ،است
h

=20   است.  102

  )گيري فيزيك و اندازه( كتاب درسي) 15و  14هاي  ه(صفح

 )1فيزيك (
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A

 »هاشم زمانيان«  »2«ة زينگ -97

دست آمـده   هاي به گيري جرم جسم با كمترين خطا از داده براي اندازه

هايي كه اختالف زيادي بـا   فقط دقت كنيد كه داده .گيريم ميانگين مي

هـا عـدد    كنيم. در اين داده گيري حساب نمي در ميانگينرا بقيه دارند 

/7 ــا بقيــه دارد 20 پــس دادة پــرت اســت و در  ،اخــتالف زيــادي ب

  كنيم.  گيري حساب نمي ميانگين

/ / / / / /+ + + + += 8 64 8 68 8 72 8 32 8 89 8 35
6

  ها ميانگين داده

  / / kg= =51 6 8 606   

يـك واحـد از آخـرين    بـا  لذا دقت آن برابر  ،چون ترازو ديجيتال است

و از  كيلـوگرم  همة اعـداد برحسـب   .دهد رقمي است كه ابزار نشان مي

  لذا دقت ترازو برابر است با:  ،باشند مرتبة صدم مي

  / kg g= =0 01   ترازو دقت 10

  )گيري فيزيك و اندازه( كتاب درسي) 15و  14هاي  ه(صفح

----------------------------------------------  

 »زاده محمدرضا شيرواني«  »2«ة زينگ -98

  طبق رابطة چگالي داريم: 

  m mV V cm
V /

ρ =  =  = =
ρ

339 57 8   

  h mm / cm
V cm

V Ah A / A cm= =
=

= ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = ×  =3
2 0 2 2

5
5 0 2 25   

  )گيري فيزيك و اندازه( كتاب درسي) 18تا  16هاي  ه(صفح

----------------------------------------------  

 »مهدي پارسا«  »1«ة زينگ -99

  V r h= π 2   
  با توجه به رابطة حجم استوانه داريم. 

  ( ) cm= π × × =2 35 6   حجم خارجي (كل) 450

  ( ) cm= π × × =2 34 5   حجم داخلي استوانه240

  cm cm cm= − =3 3 3450 240   ادة استوانهحجم م210

  m V ( ) ( ) g= = ρ = × =2 210   جرم استوانه 420

  m V ( ) ( ) g= ρ = × =1 240   جرم آب داخل استوانه 240

  g g g / kg= + = =420 240 660 0   جرم كل 66

  )گيري فيزيك و اندازه( كتاب درسي) 18تا  16هاي  ه(صفح

 »محمد گودرزي«  »1«ة زينگ - 100

  به رابطة چگالي داريم:  چون جرم هر سه مايع يكسان است، لذا با توجه 

  V Ahm m m V V V == =  ρ = ρ = ρ ⎯⎯⎯⎯→1 2 3 1 1 2 2 3 3   

  h / h،h / h
h / hAh Ah Ah = =

=
ρ = ρ = ρ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→1 2

3
2 4 1 5

1 1 2 2 3 3 0 8   

  / h / h / h ρ = ρ = ρ1 2 32 4 1 5 0 8   

   ρ = ρ = ρ1 2 324 15 8   

   ρ = ρ = ρ3 2 1
15 38   

  )گيري فيزيك و اندازه( كتاب درسي) 18تا  16هاي  ه(صفح

----------------------------------------------  

 »ياسر عليلو«  »4«ة زينگ - 101

ـ از آنجايي كه با بردن مكعب داخل ظرف پ                                        ر از آب، cm3200  آب از

اسـت.   cm3200مكعـب   ظـاهري پـس حجـم    ،ريزد ظرف بيرون مي

را فلـز سـازندة آن   واقعـي  چگالي و جرم آن، حجم  رويكافي است از 

  داخل آن پيدا شود.  حفرةكنيم تا حجم  پيدا 

  m V cm
V V

ρ =  =  = 39006 150   

  cm= − = 3200 150   حجم حفره 50

  )گيري فيزيك و اندازه( كتاب درسي) 18تا  16هاي  ه(صفح

----------------------------------------------  

 »سعيد اردم«  »1«ة زينگ - 102

  ن برابر است با: هاي داخل مخز جرم مايع يمجموع كل

  A B A A B Bm m m m V V= +  = ρ + ρ   

  A

B

V L m
A B

V L m
m

= × = =

= × = =
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = ρ + ρ

3

3

60 20000 12000 12100
40 20000 8000 8100

12 8   

  A B B B
B Bm

ρ =ρ − ρ = ρ
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = × ρ + ρ

25 3
100 4 312 84   

  m ton kg
B m = = × ρ = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

334 34 1017   

  B B
kg g
m cm

ρ = ×  ρ = × =3 3
3 317 34 10 2 10 2    

  )گيري فيزيك و اندازه( كتاب درسي) 18تا  16هاي  ه(صفح

/ h0 8

ρ1

ρ2

ρ3

/ h2 4
/ h1 5
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  17: ةصفح                        اختصاصي پاية دهم تجربي  آبان 21) آزمون 2پروژة (                 
 

 

 »هاشم زمانيان«  »2«ة زينگ - 103

باشـد، در   hبرابـر   Aداخل ظـرف   ρ2كنيم ارتفاع مايع  فرض مي

ــايع   ــاع م ــن صــورت ارتف ــر Bدر ظــرف  ρ2اي ــا براب h) ب )− 30 

هـاي داخـل    نسبت جرم مايع حال با استفاده از .خواهد بودمتر  تيسان

  : داريم B و A هاي ظرف

AB  
  A Bm / m ( hS ( h)S)=  ρ + ρ −1 3 2 80    

  / ( (h )S ( h)S)= ρ − + ρ −1 3 2 30 110   

  h h / ( h h) + − = − + −2 80 1 3 2 60 110   

  h / (h ) h / h + = +  + = +80 1 3 50 80 1 3 65   

  / h h cm =  =0 3 15 50   
  cmρ = − =80 50 301 ÌIÿUnH در ظرفA  

  )گيري فيزيك و اندازه( كتاب درسي) 18تا  16هاي  ه(صفح

----------------------------------------------  

 »شهرام آموزگار«  »3«ة زينگ - 104

بـا   .دهـيم  نشـان مـي   Alو آلومينيم را با نمـاد   Cuمس را با نماد 

  توجه به رابطة چگالي مخلوط داريم: 

  m VCu Al

Cu Al

m m
V V

=ρ+
ρ ⎯⎯⎯⎯= →

+rIÃ²A   

  
Cu

Al

g
Cu Cu Al Al cm

g/Cu Al
cm

VV
V V

ρ =

ρ =

ρ + ρ
ρ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯= →

+
3

3

9

2 7
rIÃ²A   

  
g/

Cu Cu cmV / ( V ) ρ =+ −
ρ = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

34 89 2 7 15
15

rIÃ²A
rIÃ²A  

  Cu CuV / / V /+ − = ×9 40 5 2 7 15 4 8   

  Cu Cu/ V / / V / + =  =6 3 40 5 72 6 3 31 5   

  Cu Al
/V cm V cm
/

= =  =3 331 5 5 106 3   

  Al

Cu

V
V

= =10 25   

  )گيري فيزيك و اندازه( كتاب درسي) 18تا  16هاي  ه(صفح

 »هاشم زمانيان«  »3«ة زينگ - 105

باشـد، در ايـن    Vو حجم داخـل آن   mكنيم جرم ظرف  فرض مي

/gكه آن را با مايعي با چگالي  يصورت هنگام
cm31 ، كنـيم  مير  پ  2

   داريم:
)1(  m m g / V m+ =  + =820 1 2 820ÍÄI¶ ýoË ýoË ýoË   

   ، داريم:ر كنيم                        حال اگر ظرف را با جيوه پ 
)2(m m / V m+ =  + =8260 13 6 8260½¼Ã] ýoË ýoË ýoË   

  ) را از يكديگر كم كنيم، داريم:2) و (1حال اگر طرفين دو رابطة (

  cmV/ V =  = 360012 4 7440 ýoËýoË   

  ( ) gm/ m⎯⎯ =→ × +  =1 1008201 2 600 ýoËýoË   
   ، داريم:ر كنيم                      حال اگر ظرف را از آب پ 

m m V m g+ = ρ + = × + =1 600 100 700JA ýoË JA ýoË ýoË  
  )گيري فيزيك و اندازه( كتاب درسي) 18تا  16هاي  ه(صفح

----------------------------------------------  

 »محمد گودرزي«  »1«ة زينگ - 106

  م الكل داخل ظرف برابر است با: در حالت اول جر

cm8

cm2
100  

  m V / ( ) g= ρ = × × × =0 8 10 10 8 640®§²H   
  پس جرم ظرف برابر است با:   ،دهد نشان ميرا  g700چون ترازو عدد 

  m m g= − = − =700 700 640 60ýoË ®§²H  
حال در حالت دوم ابتدا بايد دريـابيم كـه آيـا الكـل از ظـرف سـرريز       

ض كنـيم الكـل از ظـرف سـرريز نشـود در ايـن       شود يا نه؟ اگر فر مي
  صورت جرم جسم برابر است با: 

  m g= − =2160 700 1460¾²¼±¬   
  يابيم:  حال با توجه به رابطة چگالي، حجم جسم را مي

  
m

V V / cm=  = =
ρ

31460 243 36
¾²¼±¬

¾²¼±¬ ¾²¼±¬  

  

h−80

hh − 30

h−110

ρ2

ρ

ρ2

ρ
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  18: ةصفح                        اختصاصي پاية دهم تجربي  آبان 21) آزمون 2پروژة (                 
 

 

پس حجم گلوله در اين حالت بيشتر از حجم خالي ظرف اسـت پـس   

داري الكل از ظرف سرريز شده باشد، در بايست مق گيريم مي نتيجه مي

درنظـر بگيـريم در ايـن     Vاين حالت اگر حجم الكل سرريزشـده را  

Vصورت حجم گلوله  +   خواهد بود، حال داريم:  200

  m m m m′= + +®¨ ®§²H ýoË ¾²¼±¬  

  / ( V) (V ) = − + + +2160 0 8 800 60 6 200   

  / V V = − + + +2160 640 0 8 60 6 1200   

  / V V cm=  = 35 2 260 50   

+cm گلولهپس حجم  = 3200 50   و جرم آن برابر است با:  250

  m g= × =6 250 1500¾²¼±¬  

  )گيري فيزيك و اندازه( كتاب درسي) 18تا  16هاي  ه(صفح

----------------------------------------------  

 »محمودي انزابيامير «  »3«ة زينگ - 107

هاي سازندة آن و اندازة نيروي  حالت يك ماده به چگونگي حركت ذره

  ها بستگي دارد.  بين آن

  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( كتاب درسي) 26تا  24هاي  ه(صفح

----------------------------------------------  

 »مصطفي كياني«  »2«ة زينگ - 108

  هاي (ب) و (ت) درست هستند. گزاره

  هاي نادرست: بررسي گزاره

  باشند. الف) يخ و بيشتر مواد معدني جزو جامدهاي بلورين مي

هاي مايع نظم و تقارن جامـدهاي بلـورين را ندارنـد و بـه      پ) مولكول

آيند  شوند و به شكل ظرف خود درمي تي جاري ميحهمين دليل به را

بين ذرات ناپذيري مايعات به دليل نيروهاي بين مولكولي  و دليل تراكم

  آن است. 

  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( كتاب درسي) 26تا  24هاي  ه(صفح

 »محمدجعفر مفتاح«  »4«ة زينگ - 109

  پردازيم:  تك موارد مي به بررسي تك

هـاي جيـوه بيشـتر از نيـروي      چسـبي بـين مولكـول    الف) نيـروي هـم  

به همين دليل كشـش سـطحي    ،هاي آب است چسبي بين مولكول هم

  است.  جيوه بيشتر از آب

ــوه ب) تشــكيل حبــاب اي از كشــش ســطحي  هــاي آب و صــابون جل

  باشند. مي

هاي مـايع   چسبي بين مولكول پ) با افزايش دماي يك مايع نيروي هم

نيـز كـاهش    ندر نتيجه كشش سـطحي روي سـطح آ   ،يابد كاهش مي

  يابد. مي

زيـرا نيرويـي    ،ت) نيروهاي كشش سـطحي ماهيـت الكتريكـي دارنـد    

  جسم است.  سازندة داخلي بين ذرات

  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( كتاب درسي) 29 ة(صفح

----------------------------------------------  

 »مصطفي كياني«  »4«ة زينگ - 110

چسـبي بـين    لذا نيـروي هـم   ،كند اي را تر نمي چون مايع سطح شيشه

هاي مايع و شيشـه   هاي مايع از نيروي دگرچسبي بين مولكول مولكول

اي در ظرفـي از   است. در نتيجه با فرو بردن لولة مويين شيشـه بيشتر 

سطح مايع داخل  ،چسبي تر بودن نيروي هم به دليل قوي ،همين مايع

لذا  ،تر از سطح مايع داخل ظرف خواهد بود لولة مويين برآمده و پايين

نشان  درستي لولة مويين داخل اين مايع را بهشكل صحيح » 4«گزينة 

  دهد.  مي

  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( كتاب درسي) 32تا  30هاي  ه(صفح
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 »علي رحيمي«  »4«ة زينگ - 111

هرچه انرژي پرتوها بيشتر و  درسي، كتاب 20صفحة با توجه به شكل 

هـا در اثـر عبـور از     ميـزان انحـراف آن   ،باشـد  تر كوتاهها  طول موج آن

 منشور بيشتر خواهد بود. 

   كتاب درسي) 20 صفحة(

----------------------------------------------  

 »امير حاتميان«  »3«ة زينگ - 112

زيـاد اسـت   ادي و عـ غيرهاي سرطاني داراي رشد و تكثير سلولي  توده

هـا گلـوكز    باالي انرژي دارد. غذاي اصلي سلولبنابراين نياز به مصرف 

شود. بـا ورود   است بنابراين در سلول سرطاني گلوكز زيادي مصرف مي

قابل تشـخيص اسـت. زيـرا     دارشده به بدن سلول سرطاني گلوكز نشان

دار هم  گلوگز نشانشوند.  گلوكزهاي پرتوزا به تعداد زيادي وارد آن مي

شود و تنهـا   سرطاني يافت مي هاي ل هاي عادي و هم در سلو در سلول

 هاي سرطاني بيشتر است.  تجمع آن در سلول

   كتاب درسي) 9 ة(صفح

----------------------------------------------  

 »امير حاتميان«  »2«ة زينگ - 113

  نادرست هستند.» پ«و » ب«موارد درست هستند و » ت«و » الف«موارد 

  بررسي برخي موارد:

ب) مرگ ستاره اغلب با يك انفجار بزرگ همراه اسـت كـه عنصـرهاي    

تشكيل شده در آن بـه صـورت نـاهمگون در جهـان هسـتي پراكنـده       

  شوند.  مي

پـس از مهبانـگ بـا گذشـت      م توليدشـده هيدروژن و هلي پ) گازهاي

  زمان و كاهش دما سحابي را ايجاد كردند.

گازي در ميان هشت عنصـر فـراوان سـيارة مشـتري     غير  عناصرالف) 

 H,He,O,N,Ar,Neعنصـر   ششاست بنابراين  كربنو گوگرد 

عناصر گازي سيارة مشتري هستند و تنها عنصر گـازي سـيارة زمـين    

  اكسيژن است.

عنصـر متفـاوت    ششباشد. در مجموع  مشترك مي دوهر  اكسيژن در

  داريم. 

   كتاب درسي) 4و  3هاي  ه(صفح 

 »مرتضي زارعي«  »3«ة زينگ - 114

عنصـر   دوباشـند. در دورة سـوم    درسـت مـي   چهارمو  دومهاي  عبارت

ــك ــي  تــــ ــشو  (S,P)حرفــــ ــي   شــــ ــر دوحرفــــ عنصــــ

(Na,Mg,Al,Si,Cl,Ar) عناصر براساس افـزايش   وجود دارد و

  اند.  عدد اتمي چيده شده

  هاي نادرست:  بررسي عبارت

شـود   اي، عدد جرمي نوشته نمي در هر خانه از جدول دوره :عبارت اول

  بلكه جرم اتمي ميانگين براي اكثر عنصرها نوشته شده است. 

هر دو گاز نجيب بوده و تمايلي  Ar18و آرگون  He2 :عبارت سوم

 به انجام واكنش شيميايي ندارند. 

   كتاب درسي) 12تا  9هاي  ه(صفح

----------------------------------------------  

 »امير حاتميان«  »2«ة زينگ - 115

X باشد و  الكترون مي 24داراي  Xالكترون است پس  21داراي  3+

p  در حالت خنثي تعداد الكترون و پروتون با هم برابر است.  = 24   

/n p ( p) n ( / )= +  = + × =12 5 24 24 0 125 27100
  تعداد نوترون

  A n p= + = + =27 24  عدد جرمي 51

   كتاب درسي) 5 ة(صفح

----------------------------------------------  

 »سيدرحيم هاشمي دهكردي«  »3«ة زينگ - 116

 گيري در آزمايشگاه است.  ترين يكاي اندازه گرم، رايج

   كتاب درسي) 15تا  13 و 5 هاي ه(صفح

 )1شيمي (
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  20: ةصفح                     اصي پاية دهم تجربي    اختص  آبان 21) آزمون 2پروژة (                 
 

 

 

 »فرد احمد قانع«  »4«ة زينگ - 117

  ها:  گزينه بررسي

)ايزوتوپ پايدار  2داراي هيدروژن »: 1«گزينة  H, H)2 1
1   باشد. مي 1

H3اديوايزوتوپ هيدروژن پايدارترين ر»: 2«گزينة 
 2است كه داراي  1

   نوترون است. 

  . گويند مي هاي پرتوزا و ناپايدار، راديوايزوتوپ ايزوتوپ به»: 3«گزينة 

Li7ترين ايزوتوپ ليتيم،  فراوان»: 4«گزينة 
نـوترون در   4است كـه   3

 هستة آن وجود دارد. 

   كتاب درسي) 6 صفحة(

----------------------------------------------  

 »فرد احمد قانع«  »1«ة زينگ - 118

  ها:  گزينهساير  بررسي

راكتورهاي اتمي همچنان خاصـيت پرتـوزايي    پسماندهاي»: 2«گزينة 

  دارند.

يا  ابربر ها هايي كه نسبت نوترون به پروتون آن اغلب هسته»: 3«گزينة 

  شوند.  ، ناپايدارند و با گذشت زمان متالشي ميباشد 5/1از  بيش

U235فراوانــي ايزوتــوپ »: 4«گزينـة  
در مخلــوط طبيعــي كمتــر از  92

/0  درصد است. 7

   كتاب درسي) 9تا  6هاي  ه(صفح

 »محمدپارسا فراهاني«  »4«ة زينگ - 119

  اند. عبارت درست 4هر 

  بررسي عبارات: 

عبارت اول) منظور از فاصلة بين دو قلة متوالي از موج، طول موج است 

  فروسرخ نسبت به نور مرئي بيشتر است.امواج در طول موج كه 

تر باشد، انـرژي مـوج بيشـتر و     عبارت دوم) هرچه طول موج نور كوتاه

  دماي آن قسمت نيز بيشتر خواهد بود.

ن انحـراف را هنگـام   عبارت سوم) نور بنفش بيشترين انرژي و بيشـتري 

  عبور از منشور دارد.

 ، اين عبارت درست است. كتاب درسي متن مطابقعبارت چهارم) 

   كتاب درسي) 21تا  19هاي  ه(صفح

----------------------------------------------  

 »هادي قاسمي اسكندر«  »1«ة زينگ - 120

  : ها گزينهبرخي بررسي 

ن تنها داراي يك ذرة بـاردار در  هاي هيدروژ همة ايزوتوپ »:1«گزينة 

  داخل هستة خود هستند.

تر باشد، زمان متالشـي   هرچه نيم عمر يك ايزوتوپ كوتاه »:2«گزينة 

  شود. تر و آن ايزوتوپ ناپايدارتر مي شدن آن كوتاه

   كتاب درسي) 7و  5، 4هاي  ه(صفح 
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  21: ةصفح                     اصي پاية دهم تجربي    اختص  آبان 21) آزمون 2پروژة (                 
 

 

 

 »محمد آخوندي«  »1«ة زينگ - 121

  : ها گزينهبررسي 

تيم قرمز است و نسبت به رنگ شـعلة مـس   رنگ شعله لي»: 1«گزينة 

  كه سبز رنگ است طول موج بلندتري دارد.

  درست است.  22براساس متن كتاب درسي صفحة  »:2«گزينة 

هـاي حـاوي گـاز سـديم      فام و المپ هاي نئون سرخ المپ »:3«گزينة 

  زردرنگ است. طول موج رنگ قرمز بيشتر از زرد است. 

ن شكسـت و انـرژي مـوج رابطـه مسـتقيم دارد. نـور       ميزا »:4«گزينة 

 بنفش انرژي بيشتري دارد پس ميزان شكست آن بيشتر است. 

   كتاب درسي) 23و  22، 20هاي  ه(صفح

----------------------------------------------  

 »مرتضي زارعي«  »2«ة زينگ - 122

mol HCOOH /?H / gHCOOH
g HCOOH mol HCOOH

×= × ×
231 6 02 109 2 46 1

−¼§²¼¶´UH 

 H / H
HCOOH

× × 232 2 40 101
´UH ´UH

−¼§²¼¶
 

   كتاب درسي) 18و  17هاي  ه(صفح 

----------------------------------------------  

 »علي جعفري«  »2«ة زينگ - 123

Y−71هاي يون تعداد نوترونعدد جرمي =  -عدد اتمي   
35   

  = − =71 35 36   

  Z= − Xهاي يون  تعداد الكترون =Xعدد اتمي  - بار  2 +2  

  مطابق صورت سؤال خواهيم داشت: 

  Y Z
ZX

−

+ =  =  =
−2

361 1 382
·¼Ä ÁIÀï·»oU¼º jHk÷U
·¼Ä ÁIÀï·»oT§²HjHk÷U

   

  را محاسبه كرد:  Xجرمي عنصر  دتوان عد اكنون مي

  = + =38 50  = عدد جرمي ها + عدد اتمي تعداد نوترون 88

   كتاب درسي) 5 صفحة(

 »امير حاتميان«  »2«ة زينگ - 124

  اند. موارد الف و پ نادرست

  هاي نادرست: بررسي عبارت

  ترتيب انرژي: الف) امواج موجود در طيف مرئي به

  سرخ > نارنجي > زرد > سبز > آبي >نيلي  >بنفش 

اي مثـل   پ) امواج نشرشده از كنترل تلويزيون نامرئي بوده و با وسـيله 

  دوربين گوشي قابل رويت هستند.

   كتاب درسي) 21تا  19هاي  ه(صفح 

----------------------------------------------  

 »ميالد دهقان«  »3«ة زينگ - 125

molCO mol؟mol / gCO / mol
gCO molCO

= × × =2
2

2 2

1 32 2 0 1544 1
´UH´UH ´UHالف)  

  mol H O mol؟mol / g H O / mol
g H O mol H O

= × × =2
2

2 2

1 34 5 0 7518 1
´UH´UH ´UHب)  

  mol Li mol؟mol g Li mol
g Li mol Li

= × × =1 121 37 1
´UH´UH ´UH ج)  

  mol H mol H؟mol g H mol
g H mol H

= × × =2
2

2 2

1 25 52 1
´UH´UH ´UH د)  

   كتاب درسي) 19تا  17هاي  ه(صفح 

----------------------------------------------  

 »ير حاتميانام«  »3«ة زينگ - 126

  تنها مورد پ درست است. 

  بررسي همة موارد: 

H3ايزوتوپ »: الف«مورد 
  با وجود طبيعي بودن ناپايدار است.  1

  :هاي هيدروژن حيح پايداري ايزوتوپشكل ص»: ب«مورد 

  H H H H H H H< < < < < <7 4 6 5 3 2 1
1 1 1 1 1 1 1   

)د عمـر را دار  ايزوتوپي كـه كمتـرين نـيم   »: پ«مورد  H)7
از سـاير   1

  است.  ناپايدارترها  ايزوتوپ

هاي هيدروژن ساختگي  ايزوتوپايزوتوپ از  5و  4ترتيب  به»: ت«مورد 

H3  ايزوتــوپ(و راديوايزوتــوپ هســتند.  
ســاختگي نيســت امــا    1

 )شود. راديوايزوتوپ محسوب مي

   كتاب درسي) 6 صفحة(
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  22: ةصفح                     اصي پاية دهم تجربي    اختص  آبان 21) آزمون 2پروژة (                 
 

 

 

 »مصاليي اميد«  »1«ة نزيگ - 127

  تنها مورد (ب) نادرست است. 

 4و دورة  8اسـت كـه در گـروه     Feترين عنصر سـيارة زمـين    فراوان

 جدول قرار دارد. 

   كتاب درسي) 15و  12تا  10، 3هاي  ه(صفح

----------------------------------------------  

 »حسن رحمتي«  »1«ة زينگ - 128

  درست است.» ت«قط مورد ف

  بررسي موارد نادرست:

  باشند. ايكس مي پرتوهاي ها و ترتيب ريزموج به bو  aآ) پرتوهاي 

  دهد. بنفش و سرخ را نشان مي نورترتيب  به cو  dب) 

رويم انرژي پرتو  هاي راديويي به سمت گاما پيش مي پ) هرچه از موج

 يابد.  افزايش و طول موج آن كاهش مي

   كتاب درسي) 20و  19هاي  ه(صفح

----------------------------------------------  

 »امير حاتميان«  »4«ة زينگ - 129

  Cl
M F M FM

F F
+

=
+

1 1 2 2
1 2

  جرم اتمي ميانگين كلر 

  ( ) ( ) /× + ×= =35 75 37 25 35 5100  

  Mg
M F M F M FM

F F F
+ +

=
+ +

1 1 2 2 3 3
1 2 3

  منيزيمجرم اتمي ميانگين  

  ( ) ( ) ( ) /× + × + ×= =24 80 25 5 26 15 24 35100  

  MgCl / ( / ) / g.mol−= + = 1
2 24 35 2 35 5 95   موليجرم  35

  molMgCl/ gMgCl
/ gMgCl

= × ×2
2

2

138 14 95   ها اتم تعداد35

  A
A

Nmol / N
mol MgCl mol

× =
2

3 1 21 1
´UH´UH
´UH

  

   كتاب درسي) 19تا  17هاي  ه(صفح

 »روش عباديس«  »4«ة زينگ - 130

  ها درستند.  همة عبارت

  ها:  عبارت برخيبررسي 

U235ب) ايزوتوپ 
، اغلب بـه عنـوان سـوخت در راكتورهـاي اتمـي      92

  رود. كار مي به

  = + =235 92    U235مجموع ذرات زيراتمي  327

Br74ايزوتوپ برم به شكل 
باشد كه مجمـوع ذرات زيراتمـي آن    مي 35

+برابر با  =74 35 1كه  109
  است.  327برابر  3

به عنوان عناصر سبك، قبل از عناصـر سـنگين ماننـد     Liپ) عنصر 

  شود.  طال تشكيل مي

H3ت) 
ايزوتــوپ  دوهيــدروژن اســت و طبيعــي  تنهــا راديــوايزوپ 1

  ، پايدارند. طبيعي ديگر آن

   كتاب درسي) 23و  8تا  2هاي  ه(صفح 
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