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  تجربيتجربي  دهمدهم  ةةپايپاي  آزمون هديهآزمون هديه 

  ۱۴۰۰۱۴۰۰ماه ماه   مهرمهر  ۳۳
 
 
 

 
  
  

  
  
  
  
  

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

  مجتبي خليل ارجمندي  اميررضا كتابچي - علي ونكي -علي مرشد  -ملوندي مهرداد   حسين حاجيلو  رياضي دهم 

  مهرداد محبي  شناسي دهم زيست
 - كيارش سادات رفيعي -اكبري  ليدا علي -اميرحسين بهروزي فرد 

 اميررضا كتابچي
  مهسا هاشمي

  محمدرضا اصفهاني  اميررضا كتابچي -  بهنام شاهني -بابك اسالمي   كفش حميد زرين  فيزيك دهم 

  الهه شهبازي اميررضا كتابچي -  محمدحسين معروفي - فرد  علي موسوي - نژاد  ايمان حسين  علي علمداري  شيمي دهم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  گروه فني و توليد

 

  محيا اصغري  مدیر گروه

  پور پديده نعمت  مسئول دفترچه

  ليال عظيمي  آرا چین و صفحه حروف

  فريبا رئوفي : عمومي دفترچه مسئول                        آتنه اسفندياريدفترچه:  مسئول                       مقدم مازيار شيروانيمدير گروه:   مستندسازيگروه 

  حميد محمدي  ناظر چاپ
 

 چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم

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

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

 گويي زمان پاسخ صفحه ةشمار سؤال ةشمارتعداد سؤال نام درس عنوان

  نگاه به آينده

  دقيقه 15  2  1  10  رياضي دهم
  دقيقه 10  3  11  10   شناسي دهم زيست

  دقيقه 15  5  21  10  فيزيك دهم
  دقيقه 10  7  31  10  شيمي دهم

  دقيقه 50      40  جمع

 طراحاننام نام درس
  نظم رحيم مشتاق - محمدصادق هدايتي  - ميالد منصوري  - مهرداد خاجي  - ايمان نخستين  - نيما سلطاني  - وهاب نادري  - سجاد داوطلب   رياضي دهم 

 يفسعيد شر - اميرحسين خرمي  - معين خنافره  - آبادي  علي روزبه همت - مهرداد محبي  - فرد  اميرحسين بهروزي شناسي دهم زيست

  فرشيد كارخانه - يل حدادي اسماع - ه دمحمدصادق مام سي - ميثم دشتيان  - زاده  محمدرضا شيرواني - علي عاقلي - مهرداد مرداني  - زهره آقامحمدي   فيزيك دهم
 علي فرزادتبار - بهزاد راد  - حاتميان ير ام  - امير نگبهان  - كوكنده  حسن رحمتي - ساري   محمدرضا وسگري - سيدسحاب اعرابي  - عليرضا قنبرآبادي  - علي مجيدي  شيمي دهم

  دقيقه 50 مدت پاسخگويي:                                               سؤال۴۰تعداد سؤال:    
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 2: ةصفح  اختصاصي پاية دهم تجربي  (نگاه به آينده) مهر 3ون آزم -        تابستان     هديه          آزمون

  
  

}باشد و  75هاي طبيعي عدد  مجموعة شمارنده Aاگر  -  1 }B n n N,n= ∈ ≤5 A، آنگاه مجموعـة  10 B− 

 ؟چند عضو دارد

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

 ؟كدام است ،ندپذير بخش 3و  2سه رقمي كه بر طبيعي  تعداد اعداد -  2

1 (148  2 (149  3 (150  4 (151  

تشـكيل   2بـا جملـة اول   دهيم تا يك دنبالة هندسـي   ، هشت واسطة هندسي قرار مي1024و  2بين دو عدد  -  3

 ؟چند برابر سومين واسطة درج شده استدنباله جملة هفتم شود. 

1 (16  2 (8  3 (32  4 (4  

B̂ˆ ندر آ كه ABCمساحت مثلث  -  4 C+ = 0120 ،AC = ABو  3 =  ؟كدام است 8

1 (12  2 (6  3 (6 3  4 (2 3  

)خطي كه از نقطة  -  5 , )3 اي  هـا چـه زاويـه    با جهت مثبت محور طول ،است 2گذرد و عرض از مبدأ آن  مي 5

 ؟سازد مي

1 (030  2( 060  3 (045  4 (075  

sinاگر  -  6 x cos x= +2 27 1 tanحاصل  ، آنگاه24 x2 ؟كدام است 

1 (6
25  2 (7

25  3 (1  4 (25
6  

 ؟هاي زير صحيح است يك از گزينه كدام -  7

1 (<3 430 78    2 (<3 126 24  

3 (<4 595 240    4 (<5 3990 70  

Aاگر  -  8 = 48 2 2 A، آنگاه حاصل 2 +2  ؟كدام است 1

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

)حاصل عبارت  -  9 x x )( x x )+ + − +2 24 2 4 xبه ازاي  2 = 4 4چقدر از  2  ؟است بيشتر 2

1 (14  2 (16  3 (18  4 (20  

−حاصل عبارت  -   10 +
+ +3 3

311 6 2
4 2 1

 ؟كدام است 

1 (2 2  2 (−33 2 2  3 (33 2  4 (− 33 2 2  

  دقيقه 15  دهمرياضي
  

+  ، الگو و دنبالهمجموعه
هاي گويا و  توان+ مثلثات

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

  68تا  1هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات
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 3: ةصفح  اختصاصي پاية دهم تجربي  مهر (نگاه به آينده) 3آزمون  -             هديه تابستان         آزمون
 

   
          شـود. در               ديـده مـي               در محل بـرش       هايي                  اي از شش، سوراخ                          هاي گوسفند، با بريدن تكه             در تشريح شش -   11

   ؟         صحيح است   ،             ها كدام گزينه                     ارتباط با اين سوراخ

  اند. بندي شده ها تقسيم ها، ناي و نايژه رگ شاملدر سه گروه ) 1

  شكل است. C هاي ر دارد، فاقد غضروفزبها كه لبه  هر گروه از آن) 2

  ها در نبود خون بسته است.  آن ها، دهانه ها نسبت به سرخرگ ياهرگس تر بودن ديواره به علت محكم) 3

  كامل هستند. صورت حلقه قطعه و سپس به ورت قطعهص هاي نايژه در ابتدا به غضروف) 4

       شود.                              جزئي از ظرفيت حياتي محسوب مي   …      برخالف    …                  توان بيان داشت كه                       م در يك فرد سالم، مي                          با توجه به منحني اسپيروگرا -   12

  دمي ذخيره باز -حجم ذخيره دمي) 2  هواي مرده -حجم ذخيره دمي) 1

  بازدمي ذخيره -مانده حجم باقي) 4  مانده حجم باقي -هواي مرده) 3

  » …        طور حتم       ، به   …              تنفس به شيوه «   ؟   كند                درستي تكميل مي                              كدام گزينه عبارت مقابل را به -   13

  شود. داران يافت مي در گروهي از مهره -پوستي برخالف نايديسي) 1

  شود. ميهاي تنفسي منشعب و مرتبط انجام  از طريق لوله -نايديسي همانند آبششي) 2

  تنها روش براي انجام تبادالت گازي در هر جانور داراي آن است.  -ششي همانند نايديسي) 3

  گيرد.  صورت مي هاي پراكنده و كوچك پوستي برجستگي توسط تنها -بششي برخالف پوستيآ) 4

    …          بافت عصبي  -   14

  د.نديگر در ارتباط باش يها هاي بافت با ياخته هايش ياخته تواند مي) 2  است. شده تشكيلهاي بدون هسته  از ياخته) 1

  صبي ساخته شده است. هاي ع تنها از ياخته) 4  آيد. حساب مي نوعي بافت پيوندي به) 3

    …                  يك ياخته جانوري،     غشاي     در             انتقال فعال       فرايند    در  -   15

  .نقش دارند مواد جايي ي در جابهتئينپرو )هاي (مولكول) 1

 شوند.  ميدر جهت شيب غلظت منتقل  همواره) مواد 2

  شود. مصرف مي شكل رايج انرژي در ياخته ً ا  قطع) 3

  .داردي مستقيمفشار اسمزي در انتقال مواد نقش ) 4

  دقيقه 10  دهم زيست
  

گوارش و جذب  + دنياي زنده
  تبادالت گازي + مواد

  3تا  1هاي  فصل
  46تا  1هاي  صفحه
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 4: ةصفح  اختصاصي پاية دهم تجربي  مهر (نگاه به آينده) 3آزمون  -             هديه تابستان         آزمون
 

    …         جانداران                           توان بيان داشت كه در همه    مي   ،    حيات    هاي                 در بررسي ويژگي -   16

  آيند.  وجود مي مشابه با والد به كامالهايي  طي فرايند توليدمثل، زاده) 1

  شود.  ثابت انجام ميغير اي محدودهمجموعه اعمالي براي حفظ وضعيت دروني جاندار در ) 2

  . وجود دارد پيكر جاندار هاي مختلف ياخته مولكول دناي موجود در هسته در، اطالعات الزم براي تعيين صفات) 3

  وجود دارد. آن حيات  در زمانفسفوليپيدي  مرزيترين سطح زيستي جاندار،  در ساختار پايين) 4

    …       تواند     نمي  ،                  انسان سالم و بالغ       گوارش             غذا در لوله   …      گوارش  -   17

  باشد. زير مخاط هاي عصبي اليه تحت تاثير تحريكات شبكه ياخته -شيميايي) 1

  .رخ دهدغذايي  بزاق بر توده آميالز موجود درتأثير آنزيم  دنبال به -مكانيكي) 2

  . تبديل كند تر هاي كوچك مولكول را بهغذا هاي بزرگ  مولكول -شيميايي) 3

  .شود مواد غذاييب ار به آسيمنج -مكانيكي) 4

     است؟        نادرست   ،      و بالغ                                          كدام گزينه درباره روده باريك يك فرد سالم -   18

  .دوجود دار يحلقو يها نيروده، چ يداخل ةرديوار د) 1

  وجود دارد. لنفي تهمويرگ بس ،باريك ةرودهاي پرز اغلبر د) 2

 باريك در سمت فضاي روده، چين خورده است. ةهاي پوششي رود) غشاي ياخته3

  روده بگذرند. ةرديوا پوششي هاي ياخته غشاي از بايد كه ندآي مي ودوج به گوناگوني هاي مولكول باريك، ةپس از گوارش در فضاي رود) 4

    …              پس از ورود به    …                گاو، مواد غذايي          در معده -   19

  د. نگرد اليه منتقل مي نگاري، به اتاقكي اليه -نشخوارشده) 1

  نگاري، براي سومين بار از مري عبور خواهند كرد.  -جويده نيمه) 2

  د. نندار راوارش مكانيكي مجدد سيرابي، امكان گ -جويده نيمه) 3

  شوند. آميخته ميآن  شده از ديواره ترشح سلولز تجزيه كنندهآنزيم با سيرابي،  -نشخوارشده) 4

   ؟         درست است                              لوزالمعده انسان سالم و بالغ،                   كدام گزينه در مورد  -   20

  كند. توليد مي اي را تنوع براي گوارش شيميايي هر نوع مادههاي قوي و م آنزيم) 1

  كند. باريك ترشح ميصورت فعال به روده  ها را به نزيمروهي از آگ) 2

  دارد.  B12در جذب ويتامين اصلي را نقش  ،كربنات توليد بي) 3

  گيرند. هاي آن تحت تأثير سكرتين قرار مي آنزيمتنها ) 4
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 5: ةصفح  اختصاصي پاية دهم تجربي  مهر (نگاه به آينده) 3آزمون  -             هديه تابستان         آزمون

  
 ؟ اي وجود دارد نردهو چند كميت  SIچند كميت اصلي  از راست به چپ، ترتيب به ،هاي زير كميت بيندر  -   21

  »مقدار ماده ـ سرعت ـ نيرو ـ زمان ـ فشار ـ دما ـ شتاب«

  5و  2) 4  5و  3) 3  4و  2) 2  4و  3) 1

 104 معـادل بـا   . هـر ذرع باشـند  مـي طـول   كميت از جمله يكاهاي قديمي ايراني براي »فرسنگ«و  »ذرع« -   22

6/ذرع است. فاصلة بين دو شهر مشخص برابر با  6000 معادل با و هر فرسنگ متر سانتي است. اين  كيلومتر 24

 ؟ نگ برابر كدام گزينه استفاصله برحسب فرس

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

/تـا ارتفـاع    ،گـالن  25ايـنچ مربـع و حجـم     48اي شكل به مساحت مقطع  در يك مخزن استوانه -   23 m1  آب 6

4/ را معادل با (هر گالن؟ ايم. حجم خالي مخزن چند ليتر است ريخته / معـادل بـا   ليتر و هر ايـنچ را 4 cm2 5 

 فرض كنيد.)

1 (/6 2  2 (62  3 (/3 7  4 (37  

 ؟ هاي زير صحيح است چه تعداد از گزاره -   24

  گيري را به صفر رساند. توان خطاي اندازه گيري مي الف) با انتخاب وسايل بسيار دقيق اندازه

  دهد. گيري رقمي برابر است با آخرين رقم سمت راست كه دستگاه نشان مي ب) دقت ابزارهاي اندازه

  بندي آن دستگاه است. ة درجهنكميبا زارهاي مدرج برابر گيري اب دقت اندازهپ) 

  بيشتر است. هموارهديجيتال از ابزارهاي مدرج گيري ابزارهاي  ت) دقت اندازه

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

گرم و  150كنيم، جرم مجموعة ظرف و مايع  Aر از مايع                                               ظرفي با حجم معين در اختيار داريم. اگر ظرف را پ  -   25

سه برابـر   Bگرم خواهد شد. اگر چگالي مايع  210كنيم، جرم مجموعة ظرف و مايع  Bر از مايع             اگر ظرف را پ 

 ؟ باشد، جرم ظرف چند گرم است Aچگالي مايع 

1 (60  2 (90  3 (180  4 (120  

gبه چگالي  A فلزاز همگن فلزي درصد از حجم يك مخروط چند  -   26
cm38  فلـز و بقية آن از B    بـا چگـالي

g
cm33 وط رباشد تا چگالي مخg

cm34 نظر شود.) (از تغيير حجم در اثر آلياژ دو فلز صرف؟ شود 

1 (20  2 (25  3 (40  4 (80  

  دقيقه 15  همدفيزيك
  

گيري +  فيزيك و اندازه
  هاي فيزيكي مواد ويژگي
تا  2و فصل  1هاي  فصل

  ها شاره فشار درپايان 
  40تا  1هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات
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 6: ةصفح  اختصاصي پاية دهم تجربي  مهر (نگاه به آينده) 3آزمون  -             هديه تابستان         آزمون

ج�وه

A B

27cm
13/5cm

آب

ج�وه cm5 10cmB

A

ايم. اگر لوله را داخل آب فرو ببريم، كدام شـكل   اي را با روغن چرب كرده شيشهمويين سطح داخلي يك لولة  -   27

 ؟ دهد وضعيت آب داخل لوله را نشان مي

1 ( 2 ( 3 ( 4 (  

 ؟ استهاي زير درست  چند مورد از عبارت -   28

  آيد. الف) پالسما فقط در دماهاي خيلي باال به وجود مي

  شوند. ب) جامدهاي بلورين اغلب از سرد كردن آهستة مايع، تشكيل مي

  پ) فاصلة ذرات سازندة مايع، بسيار بيشتر از فاصلة ذرات سازندة جامد است.

  دهد. ها رخ مي تر از مايع ت) پديدة پخش در گازها سريع

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

كل چند برابر فشار  Aدر نقطة كل . فشار در حال تعادل قرار دارندداخل ظرفي آب و جيوه  ،شكل زير مطابق -   29

g؟ است Bدر نقطة  g N( / ،g ،P cmHg)
kgcm cm

ρ = ρ = = =03 313 5 1 10 71½¼Ã] JA» 

1 (1
7  

2 (1
12  

3 (12
13  

4 (24
31  

1/ بـا  برابـر  Bمتـر مربـع و سـطح مقطـع شـاخة       سـانتي  1 با برابر Aدر شكل زير، سطح مقطع شاخة  -   30 5 

10/ا مقداري جيوه در حال تعادل است. اگـر  ه متر مربع و درون شاخه سانتي بريـزيم،   Bگـرم آب در شـاخة    2

ــاخه   ــوه در دو شـ ــاع جيـ ــتالف ارتفـ ــس از  اخـ ــاد پـ ــادلايجـ ــانتي  تعـ ــد سـ ــد  چنـ ــد شـ ــر خواهـ  ؟متـ

N g g(g ، / )
kg cm cm

= ρ = ρ =3 310 1 13 6JA ½¼Ã]»  

1 (/0 66  

2 (/1 5  

3 (/0 5  

4 (/1 36  
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 7: ةصفح  ية دهم تجربياختصاصي پا  (نگاه به آينده) مهر 3آزمون  -        تابستان     هديه          آزمون
 

 

 

   
 ؟ كدام عبارت زير درست است - 31

Arنجيب در سيارة مشتري به صورت  هايترتيب فراواني گاز) 1 Ne He<   است. >

  برابر فراواني اين عنصر در سيارة مشتري است.  5در سيارة زمين  Fe) فراواني عنصر 2

  عنصر اكسيژن و هيدروژن در هشت عنصر فراوان در سيارة مشتري و زمين مشترك است.  ) دو3

  اند. توان دريافت كه عناصر به صورت ناهمگون در جهان هستي توزيع شده فراواني عناصر در دو سيارة مشتري و زمين مينوع و ) با توجه به 4

 ؟ است نادرستكدام عبارت  - 32

  شود. مشخص مي lو  nكوانتومي نماد هر زيراليه با دو عدد ) 1

) برابرهاي هر زيراليه  حداكثر تعداد الكترون) 2 l )+2 2   است.  1

  دارد.اي  عناصر جدول دوره هاي در بين زيراليهباالترين سطح انرژي را  dزيراليه  ،انرژي سطح از نظر) 3

   است. 3هاي الية سوم برابر  زيراليه عدد كوانتومي فرعيمجموع ) 4

 ؟ است درستنا گزينه كدام - 33

  ماده در نگاه ماكروسكوپي پيوسته است. همانندانرژي ) 1

  ت. اتم ويژة همان اتم بوده و به عدد اتمي آن وابسته اس هرهاي الكتروني پيرامون هستة  ) انرژي اليه2

  دارد.  عكساز هسته نسبت ها  آنبا فاصله  ،ها انرژي الكترون) 3

  . استنشر موج الكترومغناطيس  ،ترين شيوه براي از دست دادن انرژي براي الكترون مناسب) 4

1يون تكا بهدو عنصر داده شده يك تركيب يوني دوتايي با نسبت آنيون  ،در كدام گزينه - 34
 ها يل داده و آرايش الكتروني آنيون و كاتيون آنتشك 2

 ؟ نيستيكسان 

1 (O, Na8 11  2 (Cl , Ca17 20  3 (S, Li16 3  4 (F, Ca9 20  

400/يك ساعت به جرم  - 35 ترتيب چند  ، بهافزايش يابدگرم  405 جرم ساعت به اند. اگر پس از آبكاري كردهاندود   نقره ،گرم را با آبكاري 72

Ag)؟ ايم مول و چند اتم نقره بر روي ساعت نشانده g.mol )−= 1107 

1 (/ /× −2124 08 10 0 04    2 (/ /× −212 408 10 0 004  

3 (/ /× −212 408 10 0 04    4 (/ /× −2124 08 10 0 004  

  دقيقه 10  دهم شيمي
  

  كيهان زادگاه الفباي هستي
   1فصل 

  44تا  1هاي  صفحه
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 8: ةصفح  ية دهم تجربياختصاصي پا  (نگاه به آينده) مهر 3آزمون  -        تابستان     هديه          آزمون
 

 

 ؟ زير درست است هاي عبارتچه تعداد از  - 36

  . است تر ترين ايزوتوپ نزديك اتمي ميانگين آن به جرم اتمي سبك جرمطبيعي است كه  عنصر منيزيم داراي سه ايزوتوپ الف)

  يابد.  مي كاهشبه طور منظم  ،هاي اتم هيدروژن با افزايش عدد جرمي ايزوتوپعمر  نيم ب)

  بيشتر است.  ،ترايزوتوپ سنگين ينتوپ است كه درصد فراواليتيم داراي دو ايزوطبيعي يك نمونة پ) 

  داراي خواص شيميايي و فيزيكي يكساني هستند.  ك عنصريي هاايزوتوپ ت)

  صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

 ؟ است درستناهاي زير  چه تعداد از عبارت - 37

  است كه رنگ بنفش دارد.  2به الية  6ترين خط رنگي در طيف نشري خطي هيدروژن مربوط به انتقال الكترون از الية  الف) پر انرژي

  .و در آن نور بنفش بيشترين ميزان انحراف را داردهاي آب حاصل شده  ) رنگين كمان در اثر تجزيه نور سفيد خورشيد به وسيلة قطرهب

  ها با انرژي رابطة عكس دارد.  كنند كه طول موج آن انرژي حمل مي ) پرتوهاي الكترومغناطيسي با خودپ

  از سديم نيترات است.  كمتركلريد  (II)ت) طول موج پرتوهاي رنگي حاصل از سوختن مس 

  صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

طول موج نور نشر شده از آن  ……به  ……وصل است از هاي درون آن به ولتاژ قوي  اي كه الكترون با تغيير گاز درون يك محفظة شيشه - 38

  .گويند مي ……به اين پديده و يابد  مي ……

  نشرـ  كاهشنئون ـ سديم ـ ) 2  نشرنئون ـ سديم ـ افزايش ـ ) 1

  جذبسديم ـ نئون ـ افزايش ـ ) 4  جذبسديم ـ نئون ـ كاهش ـ ) 3

 ؟ اند زير درست هاي عبارتچند مورد از  - 39

lاي دو الكترون با الف) اتم هليم دار =   باشد. مي ••Heاي آن به صورت  نقطه - ون راست و آرايش الكت 0

  است.  Cr24هاي زيرالية سوم الية سوم عنصر  برابر تعداد الكترون V23هاي الية ظرفيت عنصر  شمار الكترونب) 

   رسد.  تايي گاز نجيب قبل از خود مي عنصر ليتيم با از دست دادن الكترون به آرايش هشتپ) 

  .ها است اي از رفتار شيميايي اتم گذاري الكترون نشانه از دست دادن، گرفتن يا به اشتراكت) 

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

 ؟ كند مي درستي كامل ها، جملة زير را به عبارتچند مورد از  - 40

  »……در عناصر دورة چهارم جدول تناوبي «

  .است پر شدهالكترون  به طور كامل از عنصر 8در  d3زيرالية الف) 

   .پر هستند ترين زيرالية نيم داراي بيرونيعنصر  2) ب

  واكنش ناپذيرند. ،ها به طور كامل پر شده باشد هاي اشغال شدة آن ) همة عناصري كه همة زيراليهپ

 3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
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