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  تجربيتجربي  دهمدهم  پايةپاية
    14011401ماه  فروردين 7

  
 

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

مي
عمو

  

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

  دقيقه 10  7 21 10 )1دين و زندگي (
  دقيقه 25  8 31 20 (طراحي + آشنا))1(زبان انگليسي

صي
صا

اخت
  

  دقيقه 30  10  51  20 (طراحي + آشنا))1رياضي (
  دقيقه 20  13 71 20 )1شناسي (زيست

  دقيقه 35  16 91 20 )1فيزيك (
  دقيقه 20  20 111 20 )1شيمي (

   
  

 
  طراحان 

  نام طراحان      نام درس
  افشين كياني   - محسن فدايي - هيرش صمدي - عبدالحميد رزاقي  )1( فارسي و نگارش

  رضا يزدي - خالد شكوري - محمدحسين رحيمي - محمد داورپناهي  )1عربي زبان قرآن (
  احمد منصوري   - مرتضي محسني كبير - فاطمه فوقاني - بقا محمد رضايي - عليرضا ذوالفقاري زحل  )1دين و زندگي (
  نژاد ساسان عزيزي - مهدي شيرافكن - اله استيري حمتر - اميررضا احمدي  )1( زبان انگليسي

  مهدي نصرالهي -علي مرشد  -داوود بوالحسني  -زاده  فرشاد حسن -محمد پوراحمدي  -زاده  سهند ولي -خواه  جمشيد حسيني -مهرداد خاجي   )1رياضي (
  فرامرززادهمريم  -فريبرز عليزاده  -جواد اباذرلو  -سعيد شرفي  -فر  آرين امامي -زينب رحمتي  -محمدرضا گلزاري   )1شناسي ( زيست

  )1فيزيك (
 -حامـد گـودرزي    -محمـد شـريفي    -اميـر محمـودي انزابـي     -ميـثم دشـتيان    -بابـك اسـالمي    -شـهرام آموزگـار    -محمـد گـودرزي    -هاشم زمانيان 
  نسب عبدالرضا اميني - زاده عليرضا رستم

 - علـي علمـداري    -  رحيمـي علـي   - جواد كتـابي   - محمد حميدي  - امير نگهبان  - زاده  سهراب صادقي - هادي عبادي  - وكنده حسن رحمتي ك - مهدي روانخواه   )1شيمي (
  سروش عبادي -صنعان نادري 

  
 

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

  الناز معتمدي  الهام محمدي، فاطمه فوقاني  اميرحسين رضافر )1( فارسي و نگارش
  مهدي يعقوبيان  پور، درويشعلي ابراهيمي فاطمه منصورخاكي، اسماعيل يونس  ميالد نقشي )1عربي زبان قرآن (

  ستايش محمدي  سكينه گلشني  فاطمه فوقاني  )1دين و زندگي (
  سپيده جاللي  روش، پرهام نكوطلبان محمدي فاطمه نقدي، عقيل  اله استيري رحمت )1( زبان انگليسي

  ارجمندي مجتبي خليل  سجاد محمدنژاد -  محمدي ـ علي مرشد مهرداد ملوندي ـ عاطفه خان  حسين حاجيلو  )1رياضي (
  ت هاشميمهسا سادا  نيا حكمت رضااميراكبري ـ كيارش سادات رفيعي ـ  فرد ـ ليدا علي اميرحسين بهروزي  محمدرضا گلزاري  )1شناسي ( زيست

  محمدرضا اصفهاني  بواني انزابي ـ محمدپارسا مساح زهره آقامحمدي ـ بابك اسالمي ـ امير محمودي  كفش حميد زرين )1فيزيك (

  علي علمداري  )1شيمي (
 -  نژاد اميرحسين حسن - نژاد ـ اميرحسين مرتضوي  فرد ـ ايمان حسين سيدعلي موسوي
  دانيال بهارفصل

  الهه شهبازي
 

  
  

  ي و توليدگروه فن
 محيا اصغري  مدير گروه اختصاصي

 عليرضا خورشيدي  مسئول دفترچه اختصاصي
 اميرحسين رضافر  مدير گروه عمومي

 آفرين ساجدي  مسئول دفترچه عمومي
 ليال عظيمي   آراء و صفحه نگارحروف

  ي / مسئول دفترچه عمومي: فريبا رئوفيمقدم / مسئول دفترچه اختصاصي: الهه شهبازمدير گروه: مازيار شيرواني  گروه مستندسازي
 حميد محمدي  ناظر چاپ

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

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

  دقيقه 165مدت پاسخگويي:    130تعداد سؤال دهم تجربي:   
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 در كدام گزينه تماماً درست آمده است؟ ترتيب به» عاملعلَم كردن، مفتخر،  ، خذالن،محنت«معاني  - 1

  اندوه، پستي، مشهور كردن، صاحب افتخار، حاكم) 1

  والي، پستي، مشهور شدن، صاحب افتخار، غم) 2

  اندوه، خوار، سرشناس كردن، سربلندي، والي )3

  حاكم  ن، سربلند،منت، مذلّت، سرشناس شد) 4

 هاي زير باشد؟ تواند معاني مناسبي براي تعداد بيشتري از واژه كدام گزينه مي - 2

 »رشع، آيت، فلق، تاالب، شرفتناور، «

  ) فجر، آبگير، خيمه، جثّه، آسمان نهم2  ، پرچم، صبح، بركه، تخت پادشاهآبرو) 1

 ها آبرومندي، نشانه) شفق، تخت، تنومند، 4  ، سقفبزرگواري، فجر، نشانيفربه،   )3

 دارد؟ يغلط اماليكدام بيت  - 3

  تا كه كنم همچو گرد گرد سوارم طواف  خشت وجود مرا خورد كن اي غم چو گرد )1

    وصل توام كي بگذارم طواف تشنة  ند به خواب چشمه و حوض و سبو) تشنه چه بي2

  تا نكني بي سپر گرد حصارم طواف  رسد از سپه رشك ما تير قضا مي) 3

 كعبه شفيعم شود چون كه گزارم طواف  كه برآرم سجود باز رهم از وجود چون) 4

 عطف) وجود دارد؟ –در كدام بيت هر دو نوع واو (ربط  - 4

  كه از جهان ره و رسم سفر براندازم  به ياد يار و ديار آن چنان بگريم زار) 1

  نجارشكن و اره  ة هيزماز تيش  ) كز من نه دگر بيخ و بني ماند و نه شاخي2

  روز عمل و مزد، بود كار تو دشوار  ) آسان گذرد گر شب و روز و مه و سالت3

   شبي سياهم و در آرزوي طلعت ماهت  ) دلم شكستي و جانم هنوز چشم به راهت4

 وجود دارد.» جهش ضمير« گزينة ... بيت جز بهدر همة ابيات  - 5

  هاي دگر غم بازم استد غمِ عشق تو ز  دلمه بيهوده همي خورد يش از اين اندپ) 1

  آن دل كه نخواهد شادت مرجاي غم باد   م و مقدم توست) شادي مجلسيان در قد2

  عشقش به روي دل در معني فراز كرد  كه محبت نه راست باخت ) صنعت مكن كه هر3

    تستش، دون است و پبا فرودين پايگاه هم  ) همتي دارد چنان عالي كه چرخ برترين4

  

 

)1(فارسي
ستايش، ادبيات تعليمي، 
ادبيات پايداري، ادبيات 

 غنايي، ادبيات سفر و زندگي
  71تا  10هاي  صفحه

دقيقه 10
  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدففارسيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
  

 سؤال) 181) (1كتاب جامع فارسي (548تا368سؤاالت
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    4 :ةصفح  دهم عمومي  1401 فروردين 7آزمون  - ) 6پروژة (

 ... صحيح است.گزينة  جز بهها  همة گزينه هاي مطرح شده در آرايه - 6

  استعاره) –تا نرگس مست ناز دارد / دل با تو سر نياز دارد (مجاز ) 1

  ايهام) –) جان ريخته شد با تو، آميخته شد با تو / چون بوي تو دارد جان، جان را هله بنوازم (سجع 2

3آميزي) حس –تي دارد (استعاره ) ز اضطراب دل و لكنت زبان پيداست / كه شمع هم دم مردن وصي  

   حسن تعليل) –آميزي  تلخ گالب را (حس ةات از سر گذشته است / آماده باش گري اي گل كه موج خنده) 4

 . گزينة ... جز بهباشد،  هاي داخل كمانك هر بيت كامالً صحيح مي هاي زير آرايه در همة گزينه - 7

  تلميح) –دم شوي انفاست انسان پرورد (مجاز  خضر مسيحابا اهل دل محرم شوي /  جامي بكش تا جم شوي،) 1

  حس آميزي) –ها / چه شد اي بهار الله كه شنيدم از تو بويي (استعاره  ها و به خزان آرزو ) به عزاي الله2

  ايهام) –خموش (تشبيه  ي كني / پروانة مراد رسيد اي محبآور ) تا چند همچو شمع زبان3

   تضاد) –ند در حق مظلومي رقم (حسن تعليل كم / ترسد كه ظلمي را لرزد قل خويش ميداني چرا در سير خود بر  )4

 است؟ متفاوتها  مفهوم كدام گزينه با ديگر گزينه - 8

  شود پيدا / فغان كه هيچ متاعي به اين گراني نيست وفا به قيمت جان هم نمي) 1

  ر نداردين عهد خريدابه دو عالم نفروشيم / هر چند در ) يك ذره وفا را2

  هر دو نام ماند چو سيمرغ و كيميا وزشد وفا /  معدومشد مروت و  منسوخ) 3

   كردي كه بد كردي و نيك انگاشتي بتر اين) نيك بد كردي، شكستي عهد يار مهربان / 4

 است؟ تر دورها  از ديگر گزينه نهمفهوم كدام گزي - 9

  اندوه با طرب م ونحسبه رغم روزگار، به توفيق كردگار / با سعد گشت ) 1

  كه صائب مالل داشت رفت دهد / آن روز شوم ) امروز خنده طرح به گلزار مي2

  وصالي در پي است نكه شام هجر را صبحريكي مباش / زااميد از روشني اي دل به تا) نا3

    م / لطف آنچه تو انديشي، حكم آنچه تو فرماييينقطة تسليم ما) در دايرة قسمت 4

 . . . قرابت مفهومي دارند.    ةگزين جز بهها  گزينه ةهم -10

  قانع شدن به رزق مــقدر نكـــوتـــر است  گرچه نكوست رزق فراخ از قضا وليك) 1

  رســــان خـــــــداي اســت رزاق و روزي  ) كرم نيست روزي ز خــوان كســــان2

  اق بودگفت بر هر خوان كه بنشستم خدا رز  اي در كار كرد بر در شاهم گدايي نكته) 3

  مــگس هـــرگـــز نـمــاند عنكبوت بـــي  دهد رســـــان پـــر مي ) رزق را روزي4
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  و األدقّ في الجواب للتّرجمة ن األصحة:عي15 - 11( من أو إلي العربي(   

  : »!من األرض الكتشاف أسرار العالَم دةيالنقاط البع يإل هاجروني المسلمون العلماء كان« -11
  كنند! يمهاجرت م نيدست زمكشف راز جهان به نقاط دور ي) دانشمندان مسلمان برا1
  كردند! يمهاجرت م نيدست زمجهان به نقاط دور يها كشف راز ي) دانشمندان مسلمان برا2
  مهاجرت كرده بودند! نيدست زمبه نقاط دور انيكشف اسرار جهان ي) دانشمندان مسلمان برا3
 كنند! يمهاجرت م نيدوردست زم ةجهان به نقط يكشف رازها ين برا) دانشمندان مسلما4

  »:السلمي! شبالتّعاي تلتزم مجتمعات نشاهده في عيطبي أمرٌ المجتمع أفراد لكلٍّ من دةياإلحتفاظ بالعق« -12
  هستند! بنديپا زآمي مسالمت يستيهمزكه به  مينبي يم ياست كه آن را در جوامع يعيطب ياز افراد جامعه امر كيهر  يبرا دهي) نگاه داشتن عق1
  دارند!  يبنديپا زيصلح آم يستيكه به همز شود يم دهيد ياست و در جوامع يعيامر طب كيتمام افراد جامعه  يبرا دهيعق ي) آزاد2
  د دارند!م تعهسالم و آرا يكه به زندگ مينبي يم ياست و آن را در جوامع يعياز افراد جامعه طب يهر فرد يبرا دهيحفظ كردن عق )3
 !دهند يم تياهم زيآم صلح يكه به زندگ مينبي يم ياست كه آن را در جوامع يعيطب ياز افراد جامعه امر كيهر  يبرا دهيبه عق يبندي) پا4

13- عح نيحيالص:  
1 (هد زَجق قييصيحلم بتهفرةِ العللسز كرد!در روز  يسفر علم يرا برا يدوستم چمدان :!نياإلثن يوم في ةِيدوشنبه مجه  

  !كنند يسقوط م يدر پ يپ ها يكند، ماه دايگرد باد سرعتش كاهش پ كه يهنگام :!ي األرضِاإلعصار سرعتَه، تَتَساقَطُ األسماك عل فقديعندما ) 2

3 (م  الشّعبسلالميمب عتَصو ال لِبِح يأبداً بتهد تفرَّقُيالّلهد دشو يدشمن پراكنده نم ديو هرگز با تهد دزن يم خداوند چنگ انسميمسلمان به ر ملت :!العدو!  

 !دياوريب جا آنبه  جا نيمسواك را از ا نيگفت: ا سپلي :!كلضْفَ من إلي هناك هنا قالَ الشُّرطي: اجلبي هذه الفُرشاة من) 4

  : الخطأ  عين -14
  گناهت آمرزش بخواه! يو برا خداوند حقّ است ةكن همانا وعد شهپي صبـر :﴾... نبِكلذَ استَغـفرْ و حقٌّ ااهللاِ وعـد إنَّ اصبـِرْ﴿ )1

  !يمن هست ديمام و تو ا دهيرا از مردم بر دميممن، ا يخدا يا :!إلهي قَد انقَطَع رجائـي عنِ الخَلقِ و أنت رجائـي )2

  خورند! يهم مشده صورت خشك ه است كه مردم آن را ب ييها وهيزردآلو از م :!ضاأي كُُلها النّاس مجفَّفَةًيأ يالـمشمش من الفواكه الّت) 3

رعَتها تَتَساقَطُ األسماك علَ دُةيالشد رُيعندما كانت األعاص )4 سـ ددر  يها پ يدادند، ماه يسرعتشان را از دست م ديشد يكه گردبادها يهنگام !:األرضِ يتَفق

  !افتادند يم نيبر زم يپ

 :»!ستها يآموزان به استفاده از خوب كردن دانش قيمهم ما تشو اهداف از« :بيالتعر يف حيالصح نيع -15
 اإلستفادة من الحسنات! علي الطلّاب شجعيأهداف مهمنا  من) 1

 اإلستفادة من الحسنات! عليدافنا المهمة شَجع الطلّاب أه من) 2

 ستفادة من الحسنة!اإل عليالطلّاب  عيأهداف مهمنا تشج من) 3

  اإلستفادة من الحسنات! عليالطلّاب  عيأهدافنا المهمة تشج من) 4

  

دقيقه 15)1، زبان قرآن (عربي
و اهللاُ، المواعظُ العدديةُ، ذاك ه

لميالس شك، التّعايممطَرُ الس
  4تا  1هاي  درس
  46تا  1هاي  صفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  بنويسيد: خود را 10گذاري چند از  ، هدفعربيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدف آزمون قبل10چند از
  

 سؤال) 136() 1( عربي، زبان قرآنكتاب جامع449تا314سؤاالت
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16- عفي المفهوم تختلفالعبارة الّتي  ـني :  

  فَمنْ / أَنَزلَ منْه مطَرَه مِيالْغَ يو انْظُرْ إِلَ) 1

  / جذوتُها مستَعرَه يالشَّمسِ الَّت يو انْظُرْ إِلَ) 2

  مقتَدره ةٍ/ و قُدر ةٍ بالغةٍمذو حك) 3

  منها الثَّمرَه خْرِجي/  يفَابحثْ و قلُ منَ ذَا الَّذ) 4

 الكلمات)   توضيح : (فيالخطأ نيع -17

 !ةالماضي األمور من اإلنسان ذهن بقي في : ما قداتيذِّكرَال) 1

 !شَعبه حقِّ في انةَيالخ رتكبيأعداء الوطن و  خدمي: من لياَلْعم) 2

 !األَصفَر باللّون الفصلِ هذا ورقُ األشجارِ في ظهرُي: عيالرَّب) 3

4 (ياألماكن ل بعض يخول إلالبِطاقة: الدمسموحاً دونها! س 

18- عن الـمفردات الخطأ ـنيع :  

  ناقص  (متضاده)! و عشـرينَ يساوي مئةً خمسةٍ زائدو سبعونَ  خمسةٌ) 1

2 (النّـاس هوا؛ فَنيامتـرادف)  !إذا ماتُـوا انْتَـب الـمـ) َدون راقـ  

   القادة (جمعه)  !و ينصحهم لأداء واجباتهِمهـو الّذي يأمرُ الـمسؤوليـنَ  القائد) 3

                        لةقبي شُعبة، ) ما(مفرده !الْكَثيـرَةِ القبائلو  الشُّعوبِالْاسالميةُ مجموعةٌ منَ  اَلْبِالد) 4

19- عما فيه مصدر مزيد ـنْي :  

  لي صديقٌ وفي تخرَّج من المدرسة و اآلن هو نجار حاذق!) 1

  نفسك بهما! تُزينُلك،  للعمل الصالح و اإليمان به كَنْزانِ) 2

   انتخب الصديق العاقل لأنَّ عداوته خيرٌ من صداقة الجاهل!) 3

                !بينَنادراسي الجديد و يكثر الفرح و الصداقة تَبتَدأُ الدراسة في العام ال) 4

  :ةيحول الكلمات التال حيالصح نيع -20

  فعل ماضي باب تفعيل: ﴾اهللاُ علي عبده نعماً كثيرةً نزَّلَ ﴿) 1

2 (﴿لْنَاكُمعجا ووبشُع لَ وائفُوا قَبارتَعإِنَّ ل كُمأَكْرَم نْدأَتْقَ اللَّه عفاعلة باب مضارع: ﴾اكُمم  

3 (امن ب نتخبت مقاالت فعل ماضٍ من باب انفعال!يعشـرةِ كُتبٍ لـمطالعت نيخمس :  

      : فعل ماضٍ من باب إفعال!...لةيبعد سنوات طو ينتيمد يإل سأرجع) 4
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هاي متنوع مادي و  كند و زمينة شكوفا شدن استعداد سان زيرك را سيراب ميناپذير ان بريم كه روح پايان به هدفي پي مياز دقت نظر در كدام آية شريفه،  -21
 آورد؟ معنوي او را فراهم مي

  »انّا هديناه السبيلَ اما شاكراً و اما كَفوراً«) 2  »و انَّ الدار اآلخرَةَ لَهِي الحيوانُ لَو كانوا يعلَمون« )1
  »عبينَ ما خَلَقنا هما الّا بِالحقِّو االَرض و ما بينَهما ال و ما خَلَقنَا السماوات«  )4  »دنيا فَعند اهللاِ ثَواب الدنيا و اآلخرَةِمن كانَ يريد ثَواب ال«  )3

 چه چيزي بستگي دارد؟ عالم برزخ است و مطابق كالم امام معصوم (ع)، ديدار مؤمنان از خانواده پس از مرگ به ،ظرف تحقق كدام آية شريفه -22

1 (»توالْم مهدأَح اءتَّى إِذَا ج2  هايش بر حسب مقدار فضيلت -» ... ح (»تواْلم مهدأَح اءتَّى إِذَا جاش بر حسب مراتب ايمان خانواده -» ... ح  
  اش بر حسب مراتب ايمان خانواده -» ... ؤُاْ اإلِنسانُ يومئذينَب«  )4  هايش بر حسب مقدار فضيلت -» ... مئذيو نساُنإلِا ينَبؤُاْ«  )3

 ؟شود ميچگونه برخورد   ي برهانند،ودهشتناك جهنم اخر شوند تا شايد خود را از مهلكة مي ، با بدكاراني كه در روز رستاخيز متوسل به دروغمطابق آيات قرآن كريم - 23

  »مهِأَفْواهالْيوم نَخْتم علَى «) 2    »اقَائلُه هو كَلمةٌ إِنَّهاكَلَّا «) 1
  »يبعثُونَ يومِ يمنْ ورائهِم برْزخٌ إِلَ«  )4    »كرَاما كَاتبِينَ علَيكُم لَحافظينَ«  )3

 د؟توان وصف نمو دهد و آن را چگونه مي تمييز نيكوكاران از بدكاران رخ مي  در كدام حادثه از مرحلة دوم قيامت، -24

  حاضر شدن اعمال در مقابل انسان –ها  زنده شدن انسان) 2  وندها در پيشگاه خدا حاضر شدن انسان –ها  زنده شدن انسان) 1
  حاضر شدن اعمال در مقابل انسان –دادن نامة اعمال   )4  وندها در پيشگاه خدا حاضر شدن انسان –دادن نامة اعمال   )3

 ؟پاسخ به جواب آنان چه بياني دارندگويند و در  چه مي  اند، به خود ستم كردهفرشتگان توفي كننده به ظالماني كه  -25

  ؟ين خدا وسيع نبود كه مهاجرت كنيدمگر سرزم – ؟چگونه بوديد) 2  بوديم.ما در سرزمين خود تحت فشار و مستضعف  – ؟چگونه بوديد) 1
  بوديم.ما در سرزمين خود تحت فشار و مستضعف  –سالم بر شما   )4  ؟ين خدا وسيع نبود كه مهاجرت كنيدمگر سرزم –سالم بر شما   )3

 خطاب به كدام گروه است و بيانگر چيست؟...»  آنچه پروردگارمان به ما وعده داده بود، حق يافتيم«كه فرمودند: (ص) اين سخن پيامبر  -26

  وجود ارتباط بين عالم برزخ و دنيا – سران لشكر كفار) 2  وجود ارتباط بين عالم برزخ و دنيا –منافقان و لشكريان خودي ) 1
  وجود شعور و آگاهي –منافقان و لشكريان خودي   )4  وجود شعور و آگاهي –سران لشكر كفار   )3

جـوي هـدف    و كند و كدام يك را علتي براي جست بيان مي چگونهخود، مشغول بودن به هر كاري به غير از هدف خلقت را  »فيه ما فيه«موالنا در كتاب  -27
 داند؟ رينش ميآف

 فراموش نشدن هدف خلقت – .همچنان باشد كه ديگ زرين را بياوري و در آن گوشت گنديده بپزي) 1

  بخشي خداوند به بشر ارزش – .همچنان باشد كه ديگ زرين را بياوري و در آن گوشت گنديده بپزي) 2
  فراموش نشدن هدف خلقت – .نكرده باشدگويي كه او هيچ   ارد،گز چون آن نمي  مقصود آن است،  )3
  بخشي خداوند به بشر ارزش – .نكرده باشدچون آن نمي گزارد، گويي كه او هيچ   مقصود آن است،  )4

 طبق آيات مباركة سورة ملك، شرط نبودن در ميان دوزخيان چيست؟  دام نشانة الهي قابل استنباط است،تكريم وجود انسان توسط خداوند متعال، از ك -28

 كردن تعقلگوش شنوا داشتن و  –ايي برگزيدن راه سعادت و مسئول سرنوشت خويش بودن توان اعطاي) 1

  شاكر و سپاسگزار بودن –برگزيدن راه سعادت و مسئول سرنوشت خويش بودن  توانايي اعطاي) 2
  كردن تعقلگوش شنوا داشتن و  – .آفريده است اومندي از هر آنچه براي  بخشي به انسان در بهره توان  )3

  شاكر و سپاسگزار بودن – .آفريده است اومندي از هر آنچه براي  بخشي به انسان در بهره توان  )4
 گردد؟ فاد ميبر دنيا از كدام عبارت شريفه مستشرط توجه به آخرت و مقدم قرار دادن آخرت   و دربارة زندگي آخرت چيستكريم بيان قرآن  -29

  »لو كانوا يعلمون« -»  خوف عليهم و ال هم يحزنونفال«) 2  »لو كانوا يعلمون« -» لهي الحيوان« )1
  »إن هم اال يظنون« -» فال خوف عليهم و ال هم يحزنون«  )4  »إن هم اال يظنون« -» لهي الحيوان«  )3

 از زندگي است؟در حقيقت سخن گفتن  ،چگونه مورد تأييد قرار گرفته و چرا سخن گفتن از معاد» كم إلي يومِ القيامةلَيجمعنّ«عبارت قرآني  -30

 ست.اد بخشي قطعي از زندگي آيندة مازيرا مع –اي حكيم  ار بودن خلقت از آفرينندهدهدف) 1

  ست.اد بخشي قطعي از زندگي آيندة مازيرا مع –نبود شبهه در صداقت گوينده ) 2
  زيرا عقالً دفع خطر احتمالي الزم است. –اي حكيم  دار بودن خلقت از آفرينندههدف  )3
  زيرا عقالً دفع خطر احتمالي الزم است. –نبود شبهه در صداقت گوينده   )4

)1و زندگي (دين
  تفكر و انديشه

اي هدف زندگي، پر پرواز، پنجره
به روشنايي، آيندة روشن، 
  منزلگاه بعد، واقعة بزرگ

  80تا  11هاي  صفحه

دقيقه 10
  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف

  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدفدين و زندگيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف

  براي آزمون امروز 10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از
  

 سؤال) 290( )1دين و زندگي (عكتاب جام810تا521سؤاالت
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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. 

31- A: Can you come to our party on Saturday night? 

 B: I’m so sorry! I can’t. I … visit my grandmother at that time. 
1) will 2) won’t  3) am going to  4) am not going to 

32- Don’t worry, Steve! I’m sure there will not be a … man than you tomorrow! 
1) more happy 2) happier 3) most happy 4) happiest 

33- You should … yourself lucky that you didn’t get injured in that terrible accident. 
1) donate  2) collect 3) compare  4) consider 

34- He doesn’t like to talk about his problem. Sadly, he isn’t able to share his … with anyone else. 
1) pain 2) orbit 3) ring 4) danger 

35- I don’t think Mrs. Miller has the essential … to be a nurse. She is so nervous and impatient.  
1) qualities 2) opinions 3) elements 4) organs  

36- If you have a … computer, you should have no trouble running the program. 
1) strange 2) fresh 3) powerful 4) rocky  
 

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. 

 
Namibia, a country in Southern Africa, had many problems in 1971. The country was at war from 1966 to 1990. 

Because of the fighting, many people had rifles. This caused a secondary problemـــpoaching. For example, 

poachers killed many black rhinos for their horns, which were very valuable. By 1995, there were only 20 lions 

left in the Kunene region in the northwest of the country. Many other species were also endangered. 

  At the same time, positive changes were taking place. A non-governmental organization, the Integrated Rural    

  Development and Nature Conservation (IRDNC), began working in Namibia to protect wildlife. They met with 

village leaders to ask who would be able to work with them. They needed people who knew the bush well and 

who understood how wild animals lived. The answer was surprising: work with local poacher. 

  Since then, the situation has changed dramatically. The Kunene region now has more than 130 lions. The black 

rhino, almost extinct in 1982, has come back, and there are now many free-roaming black rhinos in Kunene. 

37- What was the main reason behind poaching in Namibia  ?  

1) The value of black rhinos 

2) The number of guns people had  

3) the changes brought about by IRDNC 

4) The number of lions 

 

 

 دقيقه25

Saving Nature  
Wonders of Creation  

  2و  1هاي  درس
 69تا  15هاي  صفحه

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
بنويسيد: خود را  10گذاري چند از  ، هدفزبان انگليسيهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟ هدف بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 

 براي آزمون امروز 10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

  

  )1(زبان انگليسي 

 سؤال) 250) (1كتاب جامع زبان انگليسي (740تا491سؤاالت
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38- Which statement is NOT true, according to the passage? 
1) IRDNC is an organization to protect wildlife. 
2) A large group of species were endangered. 
3) In 1971, Namibia had many problems. 
4) The IRDNC started working in Namibia before 1971. 

39- IRDNC asked native poachers to work with them because they … . 
1) could hunt better 
2) had rifles 
3) needed money 
4) knew wild animals better 

40- The passage provides enough information to answer which of the following question? 
1) How did the poachers become caretakers of wildlife? 
2) Why were the species endangered? 
3) Which animal was hunted for its horns? 
4) How did the native leaders help IRDNC? 
 

 
 

PART C: 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- A: I want to drink a cup of coffee, but I don’t have any money with me.  

 B: No problem.  I … you a cup of coffee. 
1) buy  2) will buy 3) was buying 4) am going to buy  

42- The teacher turned around at the … possible time and told him to pay more attention to the lesson. 
1) less 2) worse  3) worst 4)  more 

43- A/An … is the smallest part of a living thing in animals and humans which can live by itself. 
1) object 2) hint 3) cell 4) drop 

44- When the students came to the …, they stopped talking with each other and looked with wonder at the 
amazing telescope and planets models. 

1) future 2) plain 3) heaven 4) observatory 

45- My aunt … against a very bad illness for a year. Unfortunately, she died last week at the age of 44.  
1) flew 2) fought 3) landed 4) found 

46- The … organized creation of the world shows that it has a great creator. 
1) orally 2) carefully 3) dangerously 4) hopefully 
  

PART D: Cloze test 
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. 

 
  We want our children to be healthy and safe, but they are surrounded by the potential for harm on a daily 
basis. Fortunately the injuries and …(47)… that impact most children can be stopped. We offer tips for parents 
that help them …(48)… their children . 
  Hand washing is one of …(49)… important things we can do to prevent the spread of infection. Thus, parents 
should …(50)… time to help young children wash their hands properly. 

47- 1) facts  2) illnesses  3) details  4) materials 

48- 1) identify  2) describe  3) carry   4) protect 

49- 1) much more 2) the most  3) most   4) more 

50- 1) give  2) ask   3) take   4) get 

  آشنا سؤاالت  –) 1(زبان انگليسي 

https://konkur.info



 10: ةصفح اختصاصي پاية دهم تجربي  فروردين 7آزمون  –) 6پروژه (

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

 
 

 

 
  ؟ ام كدام است131ها در شكل مرحلة  با توجه به الگوي شكل زير، تعداد مربع - 51

1 (2  

2 (3  

3 (4  

4 (5  

a,اگر  - 52 ,b , 54 6 6 a، هاي متوالي يك دنبالـة هندسـي باشـند    ، جمله(از چپ به راست) با همين ترتيب 2 b 

  ؟ كدام است

1 (24  2 (12  3 (36  4 (48  

cos، تساوي xبه ازاي كدام مقدار براي  - 53 cos
tan x

cot cot






4 0 4 0
0 0

4 30 4 60
30 60

  ؟ برقرار است 

1 (060   2 (030   3 (045   4 (0180   

xاگر  - 54 0 030 sinو  120 x m آنگاه حدود تغييرات ،m ؟ كدام است  

1 (m 
1 2 3
2 3     2 (m  

1 12   

3 (m 
1 12     4 (m 

3
2  

tan)خالصه شدة عبارت  - 55 cot )
sin

   


2
2

  ؟ كدام استشدن در صورت تعريف  1

1 (tan 2   2 (cot 2   3 (cot 21   4 (
cos 2

1   

aاگر  - 56  3 2 ،b  4 cو  3  6   ؟ ، آنگاه كدام گزينه درست است5

1 (a b c      2 (a c b    

3 (b c a      4 (b a c    

aاگر  - 57 b 3 3 a، آنگاه عبارت 16 a

b b

 

 

2
2

2 4
2 4

a,b)؟ با كدام گزينه برابر است  ) 2   

1 (a

b




2
2   2 (a

b




2
2   3 (b

a




2
2   4 (b

a




2
2   

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

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

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

 

 دقيقه 30  )1رياضي (

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

  هاي جبري عبارت
  ها ها و نامعادله / معادله

تا 4و فصل  3تا فصل  1فصل 
رجة دوم و پايان معادلة د

  هاي مختلف حل آن روش
  77تا  1هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات
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+3x-2x

+2x

Aاگر  - 58

x x x x (x )(x )
   

     2 2 2 2
1 1 1 1

1 1 1 1 1 1
  ؟ كدام است A، آنگاه عبارت 

1 (x x 32 2 2     2 (x x 32 2 2   

3 (x x 32 2 2     4 (x x 32 2 2   

xعادله هاي م ريشه bو  aاگر  - 59 x x  2 3 6 xهاي معادلة  باشند، ريشه 2 a b  2 2   ؟ كدامند 21

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

Pنمايش دهيم، حاصل  Pو محيط آن را با  Sاگر مساحت مثلث زير را با  - 60 S ؟ كدام است  

1 (/4 5   

2 (5   

3 (/5 5   

4 (4   

  

Mكـه   طـوري  باشـند بـه   Mمرجـع ة هاي مجموعـ  زيرمجموعه Bو Aاگر - 61 { , , , ... , } 1 2 3 10 ،A 

Bاعداد اول يك رقمي و ة مجموع { k | k Z , k }    3 2 1 A)، آنگاه 4 B) چند عضو دارد؟ 

1 (12  2 (5  3 (3  4 (7   

آموزاني كه فقـط در   اند. اگر تعداد دانش نفر در هر دو درس رياضي و شيمي قبول شده 10در يك كالس،  - 62

كدام از اين دو درس  آموزاني كه در هيچ نفر و تعداد دانش 20اند،  يكي از دو درس رياضي يا شيمي قبول شده

 آموزان اين كالس كدام است؟ نفر باشد، تعداد دانش 30اند، قبول نشده

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

اسـت،   25دهم و دوازدهـم،  ة و مجموع دو جمل 5حسابي، ة دوازدهم يك دنبالة دهم از جملة تفاضل جمل - 63

 بيست و يكم اين دنباله كدام است؟ة جمل

1 (35  2 (36  3 (5/37  4 (5/38 

AHدر شكل زير، - 64  CHو 8    كدام است؟ cosBˆراست. مقدا 15

1 (8
15   2 (8

17  

3 (15
17   4 (4

9   

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

15

A B

C

H

8

  محل انجام محاسبات
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 12: ةصفح اختصاصي پاية دهم تجربي  فروردين 7آزمون  –) 6پروژه (

18ضلعي منتظم شكل زير مساحت شش - 65  زده شده كدام است؟سايه ة است. مساحت ناحيواحد مربع  3

1 (12    

2 (18      

3 (6 3     

4 (9 3   

tanحاده و ة دو زاوي و  اگر  - 66 .sin( )    2  اشد، آنگاه:ب 0

  است. 45كوچكتر از  ة ) زاوي2  است. 45بزرگتر از  ة ) زاوي1

  است. 45بزرگتر از  ة ) زاوي4  هستند. 45) هر دو زاويه كوچكتر از 3

 است؟ d1چند برابر شيب خط  tanدر شكل زير،  - 67

1 (5/0    

2 (1  

3 (3    

4 (3
3  

)حاصل عبارت  - 68 / )
A

( / )










2 4

3 7
0 125 8
0 0625 16

 كدام است؟ 

1 (
5

282   2 (
1
42   3 (

3
42   4 (

1
72  

)حاصل عبارت - 69 )


 


148 27 2 9 1
5 6

 ، كدام است؟

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

)اگر  - 70 , x x] [ x x , )    2 22 4  برابر با{  برابر است با: xباشد، آنگاه مقدار  3{

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

  محل انجام محاسبات
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 13: ةصفح    دهم تجربي ةاختصاصي پاي  فروردين 7آزمون  - )6(پروژة 

4

3

2

1

 

 
 كند؟ تكميل مي ،درستي كدام گزينه، عبارت زير را از نظر علمي به - 71

  »……شبكه هادي قلب  )در(«
  از طريق صفحات در هم رفته است.  ،معمولي قلب اي ماهيچههاي  اي برخالف ياخته ماهيچه ةارتباط بين هر دو ياخت) 1
  كند.  منتقل ميبطني  - دهليزيرا به گره دهليزي  -سينوسيسه مسير بين گرهي، جريان الكتريكي ايجاد شده در گره ) 2
  عموماً يك يا دو هسته دارند.  ،اي قلبي هاي ماهيچه اي وجود دارند كه برخالف ياخته هاي ماهيچه ياخته) 3
  تخصص يافته است.  هاي هايي از نورون يكسان است و شامل دو گره و دستههاي قلب  در تمام قسمت، ي شبكة هاديها پراكندگي ياخته) 4

  كند؟ تكميل مي نادرستيرا به  زير عبارتزير،  مواردچه تعداد از  - 72
  »ها در انسان سالم و بالغ .....  حبابك ةهاي ديوار تنها گروهي از ياخته«

  دهند. ها را پوشش مي ظاهري سنگفرشي داشته و بيشتر سطح حبابك الف)
  را دارند.  ATPاز جنس بافت پوششي بوده و توانايي مصرف مولكول  ب)
  توانند باز شدن اين ساختارها را تسهيل كنند. به كمك ترشحات خود مي ج)

  و غبار وارد شده به اين ساختار را نابود كنند. دتوانند ذرات گر ها، مي د) ضمن حركت در حبابك
1 (1  2( 2   3 (3   4 (4   

  كند؟  تكميل مي ،رت زير را به درستيكدام گزينه عبا - 73
  »يك انسان سالم و بالغ كه ..... بار ةپوششي رود ةنوعي اندامك در يك ياخت«
  هاي ياخته نقش داشته باشد.  در ذخيره اطالعات مورد نياز براي تنظيم فعاليت نيستممكن گاه  هيچبيش از يك غشا دارد، ) 1
  به غشاي هسته متصل است.از خود هايي  ها نقش دارد، غشايي دارد كه در بخش ساخت پروتئيندر  است و ريبوزوم بر روي خود داراي) 2
  خورده دارد، ممكن نيست در مجاورت غشا ديده شود.  مين انرژي ياخته نقش داشته و غشاي دروني آن برخالف غشاي بيروني، ظاهري چينأدر ت) 3
  .استداراي بخش محدب به سمت غشا و بخش مقعر به سمت هسته  قطعاًبندي مواد نقش دارد،  ند و در بستهگير هايي تشكيل شده كه روي هم قرار مي از كيسه) 4

 ؟ است نادرست ،كدام گزينه در رابطه با فردي مبتال به بيماري قلبي و تنفسي - 74

  هاي فيزيكي در اين فرد دور از انتظار نيست.  ) ايجاد ناتواني جسمي براي انجام برخي فعاليت1
  فردي سالم باشد.  ة اين منحني درتر از باالترين نقط ر طول بيماري ممكن است باالترين نقطه منحني اسپيروگرام پاييند) 2
  توانند با تحليل اسپيروگرام به بيماري تنفسي اين فرد پي ببرند. بپزشكان ممكن است اي،  به كمك نگرش بين رشته) 3
  . هاي ماهيچة قلبي بميرند ياختههاي كرونري مرتبط با دهليز راست، ممكن نيست  رخرگ) در صورت ايجاد لخته خوني در انشعابات س4

 ؟ بيان شده است نادرستي مورد بهچند  ،بالغ است كه مربوط به فردي سالم و قابلمبا توجه به نمودار  - 75

  شود.  هاي شكمي از دهان خارج مي هواي باقي مانده با كمك ماهيچه 2الف) در نقطه 
  شود.  حجم هواي مرده در دستگاه تنفس را شامل نمي 1ب) نقطه 

  . شده استها خارج  هاي اسكلتي بيشترين حجم هواي ممكن از شش با انقباض نوعي از ماهيچه 3ج) در نقطه 
 4تا  1جا شده از نقطه  از ميزان هواي جابه 1تا  3جا شده در دستگاه تنفس از نقطه  د) ميزان هواي جابه

  كمتر است.
1 (1    2 (2  
3 (3    4 (4  

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

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

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  دفه
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

 

 دقيقه 20 )1( شناسيزيست

دنياي زنده/گوارش و جذب 
  مواد/ تبادالت گازي/
  گردش مواد در بدن

تا  4و فصل  3تا فصل  1فصل 
  پايان شبكة هادي قلب

  52تا  1هاي  صفحه
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  درستي بيان شده است؟ به ،دستگاه گوارش جانوران نشخواركنندهكدام گزينه در ارتباط با  - 76
  است.  آنزيميمقدم بر گوارش شيميايي  ميكروبيها گوارش شيميايي  آن معدهدر ) 1
  غذاي كامالً جويده شده است.  در تماس باها، فقط  آن نگاري) هر بخش تأمين كنندة محتويات 2
  كند.  جويده و كامالً جويده شده عبور مي ) از بخشي كه در افزايش فشار اسمزي مواد غذايي نقش دارد، غذاي نيمه3
  به رودة باريك، خالف جاذبة زمين است.  هنگام ورود ) جهت حركت مواد غذايي از نگاري به دهان برخالف جهت حركت مواد غذايي4

 ؟ كند تكميل مي ،نادرستي عبارت زير را بهگزينه كدام  - 77

  »……توان گفت كه  دستگاه گوارش، مي ……در تنظيم «

 فضاي داخلي آن شود. pHباعث كاهش تواند  ميشود،  اي شكل لولة گوارش مي ) هورموني ـ نوعي هورمون كه باعث كاهش ميزان آب داخل بخش كيسه1

  .در بروز حركات كرمي مؤثر باشدتواند  مياي مورب قرار دارد،  اي تك هسته هاي ماهيچه ياختهاي كه در تماس با  عصبي ـ شبكة عصبي اليه) 2
  شود.  آن در سمت راست بدن قرار دارد، باعث قليايي شدن رودة باريك مي بخش قطورترهورموني ـ هورمون مترشحه از بخشي از لولة گوارش كه ) 3
  تواند تحت تأثير اعصاب غيرارادي پاراسمپاتيك قرار گيرد. اي در معده، مي اي چند هسته هاي ماهيچه ياخته ايِ داراي عصبي ـ شبكة عصبي الية ماهيچه) 4

 ؟ درستي بيان شده است در ارتباط با ساختار بافتي قلب انسان به كدام گزينه - 78

  هاي پوششي است.  اي كه فقط با يك الية ديگر در تماس است، داراي ياخته اليه) 1
  هاي قلبي است. دهندة دريچه خورده دارد، تنها الية تشكيل كه حالت چيناي  اليه) 2
  اي تشكيل شده است، داراي بيشترين ضخامت است.  هاي ماهيچه اي كه فقط از ياخته اليه) 3
 سازد.  شامه را مي گردد و برون ترين الية قلب است، روي خود برمي اي كه بيروني اليه) 4

 ؟ است  نادرست ،يابد كه در لوله گوارش آن گوارش شيميايي مواد قبل از رسيدن به معده پايان مي كدام گزينه دربارة جانداري - 79

  كند. هاي خود مبادله مي صورت محلول در آب با ياخته اين جاندار همانند انسان گازهاي تنفسي خود را به) 1
  هاي بدن را ندارند. ي تنفسي با ياختهقابليت تبادل گازها ،انشعابات دستگاه تنفسي اين جاندار همة الزاماً) 2
  شود.  صورت دو طرفه ديده مي جايي هوا به جابه ،از منفذ تنفسي در سطح بدن اين جاندار) 3
وارشي خود را تأمين الزم جهت حركات گ ATP ،گوارش اين جاندار، با اكسيژن گرفته شده از دستگاه گردش مواد ةدار لول هاي بخش دندانه ياخته) 4

 د.نكن مي

 ؟ كدام گزينه درست استهاي زير،  با توجه به عبارت - 80

  شوند. گوارش جذب مينياز به بدون گلوكز، ها مانند  ترين كربوهيدارت الف) ساده
  كاغذسازي نيست. درب) انسان مانند اغلب جانوران قادر به تجزيه كربوهيدرات مورد استفاده 

  شود، به ازاي شكست هر پيوند، يك مولكول آب مصرف خواهد شد.  ز كه فقط جهت تجزية قندها استفاده ميج) هنگام واكنش هيدرولي
  .زميني وجود ندارد و سيبساكاريد ذخيره شده در غالت  نوعي پلي اي براي كننده  دهان، هيچ آنزيم تجزيهد) در 

  است. نادرست »د«برخالف  »ب«) 2  است. نادرست »ب«مانند ه »الف«) 1
 است. درست »الف«همانند  »د«) 4  است. نادرست »ب«برخالف  »ج«) 3

 ؟ درستي بيان شده است گوارش به ةچند مورد در رابطه با انواع حركات لول - 81

  . توانند دخالت داشته باشند ميهاي مخطط  ماهيچه ،قطعه كننده الف) در حركات كرمي برخالف حركات قطعه
  د. نشو مشاهده مي هاي گوارشي آنزيم هدر هر بخش ترشح كنند ،قطعه كننده ب) حركات كرمي همانند حركات قطعه

  شوند. جا مي ، مواد در دو جهت مخالف هم جابهقطعه كننده برخالف حركات كرمي در محل انقباض ج) در حركات قطعه
  در مخلوط نمودن غذا با شيره گوارشي مؤثر هستند. ،قطعه كننده همانند حركات كرمي د) حركات قطعه

1 (3  2 (2  3 (4  4 (1  
  درستي بيان شده است؟ به ،سالم و بالغ نهاي بدن يك انسا در ارتباط با بافت چند مورد از موارد زير - 82

  كند.  ميهاي خود مصرف  هاي دوكي شكل دارد، نوعي مولكول پر انرژي را ضمن انقباض ياخته الف) هر بافتي كه ياخته
  اي ديده شود.  هايي با ظاهر مكعبي در تماس با غشاي پايه قرار دارند، ممكن نيست به صورت چند اليه ب) هر بافتي كه در آن ياخته
  . بزرگترين ذخيره كنندة انرژي در بدن استشود،  ها در مجاورت غشاي ياخته ديده مي ياخته ةج) هر بافتي كه در آن هست

  رساند.  خود را به انجام مي هيفين وظ، ارد، در پي مصرف نوعي انرژي زيستيرا دا به خارج از سلول هاي آن توانايي توليد و ترشح نوعي آنزيم تهد) هر بافتي كه ياخ
   3) 4   2) 3  1) 2  صفر) 1

 ؟ درستي بيان شده است به ،كدام گزينه در رابطه با دستگاه تنفسي در بدن انسان سالم - 83

  هاي جنب كمتر است. از ضخامت فضاي بين پردههمواره ه ضخامت استخوان دند) 1
  در سمت چپ بدن قرار دارد.  ،تر تر همانند باالترين نقطه روده بزرگ و برخالف نايژه اصلي كوتاه رو، شش كوچك ) از نماي روبه2
  ي غضروفي كامل در سامانه تنفسي باشد.ها تواند باالتر از بخش حاوي حلقه نمي ،شود ها مي عاملي كه باعث ايجاد حالت اسفنجي در شش) 3
  يابد.  هاي ناحية گردن افزايش مي در ماهيچه ATP، ميزان مصرف انرژي حاصل از تجزيه آيد ديافراگم به حالت مسطح درميدر هر فرايند تنفسي كه ) 4
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 ؟ ستدرستي آمده ا به ،گزينهنسبت تعداد موارد درست به نادرست در كدام  - 84

   شوند. دهليز راست متصل مياكليلي به شوند و به صورت سياهرگ  هاي قلبي، با هم يكي مي پس از رفع نياز ياختهمستقيماً هاي كرونري  سرخرگ الف)
  تر از محل دو شاخه شدن سرخرگ ششي است.  سرخرگ آئورت پايين درهاي اكليلي  ورودي سرخرگ ب)
  ه يا سخت شدن ديوارة آن، ممكن است باعث سكته قلبي شود. بسته شدن سياهرگ كرونر توسط لخت ج)
  .دنقرار بگيرنوعي بافت پيوندي با هسته نزديك به غشا  در ميانتوانند  سرخرگ و سياهرگ اكليلي قلب مي د)

1(1
  3) 4  صفر) 3  1) 2   3

 ؟ كند تكميل مي نادرستي كدام گزينه عبارت زير را به - 85

  »……قرار دارد  ……فعاليت يكي از مراكز تنظيم تنفسي در مغز انسان سالم كه نسبت به ديگري در ناحيه غير طبيعي  ……با «
  .افزايش يابدسامانه تنفسي ورودي به ممكن است حجم هواي كاهش ـ باالتر ـ ) 1
  . تازي بدن اختالل ايجاد شودممكن است در هومئوسو  يافتهخون افزايش  اكسيد كربن ديتر ـ ميزان  افزايش ـ پايين) 2
  . يابد ميافزايش  ،تواند به هموگلوبين متصل شود كه مي اكسيدي كربن ديتر ـ ميزان  كاهش ـ پايين) 3
  . هاي فرد در يك بازه زماني مشخص، افزايش يابد ممكن است تعداد تنفسافزايش ـ باالتر ـ ) 4

 ؟ است. چند مورد از موارد زير در رابطه با اين روش صحيح است هاي اصلي براي تنفس يكي از روشنشان دهنده شكل زير  - 86

  صورت تنفسي به مهره، با تبادل گازهاي همانند تنفس آبششي در نوعي بيتنفس نايديسي و الف) برخالف 
  هاي پيكري همراه است. مستقيم با ياخته

  تنفسي تبادل گازهايدر همانند تنفس آبششي در ستاره دريايي،  و ب) برخالف تنفس ششي در پرندگان
  . دخيل استنوعي بافت پوششي 

  گيرد.  از طريق انتشار صورت مي ،پارامسي همانند هيدر پيكر هاي ) برخالف اين روش، تبادل گازهاي تنفسي در ياختهج
 3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

 ؟ درست است ،ارة غدد معدههاي ديو هاي اعماق و بزرگترين ياخته ترين ياخته در مورد فراوان از راست به چپ ترتيب چند مورد به - 87

  ها تحت تأثير هورمون گاسترين قرار دارد.  الف) تنظيم ميزان ترشح انواع مواد ترشحي از آن
  گروهي از بسپارهاي زيستي نقش دارند.  آنزيميها در گوارش  ترشحي از آن مادةب) 

  د. نباش هاي حفرة معده مي تهبا ياخدر تماس كه است هايي  ياختهبا هاي آن تقريباً برابر  ج) ابعاد ياخته
  در تماس باشند. ة موسينهاي ترشح كنند توانند در دو طرف خود با ياخته د) مي

 2ـ  1) 4  1ـ  2) 3  1ـ  1) 2  2ـ  2) 1

   كند، به درستي بيان شده است؟ گوارش كه در ايجاد حركات كرمي نقش اصلي را ايفا مي ةاي از لول كدام گزينه در ارتباط با اليه - 88
  زير مخاط در تماس است.  ةگوارش به وسيله بخش حلقوي خود، با الي ةدر تمام طول لول )1
  اي بلغزد و چين بخورد.  ة ماهيچهشود كه مخاط بتواند روي الي موجب مي) 2
  كند. ها شركت نمي خوردگي در تشكيل چين ،بزرگ ةباريك همانند رود ةدر رود) 3
  ايي جهت تنظيم ميزان ترشحات گوارشي دارد.ه اي در تماس است كه ياخته با اليه) 4

 ؟ كدام گزينه صحيح است - 89

  نوعي ساختار استخواني كوچك قرار دارد.  ها د كه بالفاصله در باالي آننهاي صوتي در بخشي از دستگاه تنفس قرار دار پرده) 1
  نقش اصلي را دارند.بلع دهي به صدا نقش دارند، در گوارش فيزيكي قبل از فرايند  هايي كه در شكل بخش ةهم) 2
  شوند.  عطسه و سرفه تنها فرايندهايي هستند كه باعث خروج پرفشار هوا از دهان يا بيني و يا هر دو مي) 3
  ها در مخاط تنفسي بيشتر است.  كنند نسبت به افراد سالم تعداد ضربان مژك افرادي كه دخانيات مصرف ميدر ) 4

 ؟ كند كميل ميدرستي ت كدام گزينه عبارت زير را به - 90

  » ……قطعاً  ……بخش تكميل گوارش شيميايي  ……در بخش آغاز گوارش شيميايي «
  اند. در سه جهت آرايش يافتههاي صاف ديواره لوله گوارش،  ها ـ ماهيچه ها، همانند ـ كربوهيدرات پروتئين) 1
  ماده گليكوپروتئيني را دارند.  هاي پوششي توانايي ترشح نوعي ها ـ ياخته ها، برخالف ـ پروتئين كربوهيدرات) 2
  . ها را دارند كننده پروتئين توليد آنزيم تجزيههاي پوششي ديواره لوله گوارش توانايي  ها ـ ياخته ها، همانند ـ كربوهيدرات پروتئين) 3
 لوزالمعده نقش دارند. هاي  هاي پوششي مخاط در ميزان فعاليت ياخته ها ـ گروهي از ياخته اسيدها، برخالف ـ پروتئين نوكلئيك) 4
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 16: ةصفح     اختصاصي پاية دهم تجربي  فروردين 7آزمون  - )6(پروژة 

 

 
kmاتومبيلي با تندي  -91

/
min

1  دريايي است، در حال حركت اسـت. هـر گـرة دريـايي     ةگر 60كه معادل با  8

inchچند  معادل با

s
)؟ است  inch / cm)1 2 5  

1( 1200  2 (600  3( 30  4( 20  

گيريم و اعداد گزارش شده بـراي آن برحسـب    طول جسمي را با يك كوليس ديجيتال به دفعات اندازه مي -92

/صورت  متر به ميلي / / / / / /18 47 18 62 18 80 12 32 18 61 18 50 26 . دقت كوليس و طـول  است  , , , , , ,36

 ترتيب از راست به چپ كدام است؟ متر به جسم برحسب ميلي

1( / /18 81 0 01,      2 (/ /18 60 0 01,    

3( / /18 81 0 1,      4( / /18 60 0 1,    

gگرم از مايعي به چگـالي   300متر مكعب،  سانتي 180به حجم  اي در استوانه -93

cm32     موجـود اسـت. اگـر

gبه چگالي  سنگي

cm35 ريـزد. جـرم    گرم مايع از ظرف بيـرون مـي   16ندازيم، بي استوانهرامي در اين را به آ

 ؟ ظرف در حالت نهايي چند گرم خواهد شدمحتويات درون 

1( 434  2 (450  3( 474  4( 490  

A ،3كه چگالي فلز  Bو  Aآلياژي از دو فلز  -94
باشد، ساخته شـده اسـت. اگـر     مي Bبرابر چگالي فلز  4

6لز آلياژ حاصل فچگالي 
در آليـاژ   Bجرم فلـز   به Aباشد، در اين صورت نسبت جرم فلز  Aچگالي فلز  5

 دهد.) (تغيير حجم رخ نمي؟ كدام است

1( 1
2   2 (2

3   3( 2   4( 3
2   

 ؟ كولي درست استهاي زير دربارة نيروهاي بين مول چند مورد از عبارت -95

  است.  هاي آب به دليل وجود نيروي دگرچسبي بين مولكولناپذيري آب درون سرنگ،  تراكمالف) 

  رانند.  ب) اگر فاصلة دو مولكول همسان مايع، كمتر از ميانگين فاصلة بين مولكولي باشد، دو مولكول يكديگر را مي

  هاي همسان آب است. قوي بين مولكول ةجاذبوي پ) قطرة آب آويزان از شاخة درخت، مصداقي از وجود نير

  يابد.  با افزايش فاصلة بين دو مولكول همسان، نيروي جاذبة بين دو مولكول افزايش ميهمواره ت) 

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

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

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

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف بلآزمون ق10چند از 

 

دقيقه 35  ) 1فيزيك (
هاي  گيري/ ويژگي فيزيك و اندازه

فيزيكي مواد / كار، انرژي و توان  
تا پايان 3و فصل  2، فصل 1فصل 

 كار انجام شده توسط نيروي ثابت
   60تا  1هاي  صفحه

محل انجام محاسبات  
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cm=4

cm=50

a

A

2

2

روي آب متـر   برحسب سـانتي ايم. تا چه ارتفاعي  آب ريخته يمتر سانتي 12در يك استوانة مدرج تا ارتفاع  -96

2/فشـار ناشـي از دو مـايع بـر تـه اسـتوانه        ،بعد از ايجـاد تعـادل   يم تاروغن بريز ؟ برابـر حالـت اول شـود    4

)g g N
/ , ,g

kgcm cm
    3 30 8 1 10¸ü»n JA .و ارتفاع استوانه به اندازة كافي بلند است(  

1( 14  2 (21  3( 28  4( 42  

كنيم و فشار  ر از جيوه ميرا پA است. ظرف  Aاي  برابر ابعاد ظرف استوانه دو Bاي  ابعاد ظرف استوانه -97

خالي كنيم و  Bرا در ظرف  Aاست. حال اگر تمام جيوة ظرف  P1 با برابر Aدر كف استوانة ناشي از جيوه 

gرا با مايعي به چگالي  Bمابقي حجم ظرف 
/

cm36 8 در كف ظرف ناشي از دو مايع فشار  ،ر كنيمپB برابر 

Pشود،  مي P2 با

P
2
1

g؟ كدام است 
/ )

cm
  313 6½¼Ã] شوند. و دو مايع با هم مخلوط نمي( 

1( 3
8   2 (5

8   3( 
8
9   4( 9

8   

از مايعي با  h4در عمق كل فشار برابر فشار هوا باشد،  1 ،5از مايعي با چگالي  hدر عمق كل اگر فشار  -98

1چگالي 
3
 ؟ چند برابر فشار هوا است 4

1( 13  2 (12  3( 4  4( 3  

 و داخـل لولـه   شعاع قاعدة سمت راست دو برابر شعاع قاعدة سمت چپ لولـه اسـت   ،شكل زير Uدر لولة  -99

چنـد  روغن بريـزيم، ارتفـاع آن بعـد از ايجـاد تعـادل      در لولة سمت چپ اگر . وجود دارددر حال تعادل جيوه 

g؟ باال رود cm1 نسبت به حالت اوليه تتا سطح جيوه در لولة سمت راسباشد متر  سانتي
/ )

cm
  30 8¸ü»n 

gو 
( /

cm
  313 6½¼Ã]  

1( /21 25   

2 (85   

3( /42 5   

4( 170   

نيروي وارد بر انتهاي ظرف چند نيوتـون   اندازةبه آب داخل ظرف اضافه كنيم، آب  g20ر اگر در شكل زي - 100

N ؟ كند تغيير مي
g )

kg
 gو  10

(
cm

  31JA 

1( /0 2   

2 (25   

3( /0 5   

4( /2 5   

  محل انجام محاسبات
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(2)(1)

cm68

نيوتون  54است. براي اينكه از طرف جيوه نيرويي به بزرگي  cm220در شكل زير سطح مقطع لوله برابر با  - 101

g؟ كنيم جا  متر در راستاي عمودي جابه چند سانتيبايد لوله را به انتهاي لوله وارد شود، 
/ )

cm
  313 5½¼Ã] ،

N
g

kg
 P) و 10 cmHg0 76 

1( 20  

2 (56  

3( 12  

4( 16  

gآب با چگالي  g300درون ظرفي  - 102

cm31 ر  انـدازه  ريزيم و سه جسم هم ميو تـوپ A ،B  وC  را درون آب

 g300ر همين مقدار آب را با گيرند. اگ در آب قرار ميها مطابق شكل زير  اندازيم. پس از رسيدن به تعادل جسم مي

gاز مايع ديگري با چگالي 
/

cm31 و كه مخلوط يكنواخت تشكيل دهند  به طوري مخلوط كنيم 5

هـاي زيـر نحـوه     ندازيم، چـه تعـداد از شـكل   ها را در مخلوط اين دو مايع بي سپس همين جسم

 ؟ دهد نشان مي نادرستالزاماً  ،مايعدو ها را در مخلوط اين  قرارگيري اين جسم

الف) 

A

C

B

ب)   

A

C

B

ج)   

A

C

B

د)   

A
C B

  

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

dدهد. اگر  نشاني را نشان مي شكل زير، يك شير آتش - 103 cm1 dو  10 cm2 باشد و تندي خروج آب از  4

v)شير  mبرابر با  2(
/

s
7  ؟ چند متر بر ثانيه است v1باشد،  5

1( /46 875   

2 (/18 75   

3( 3   

4( /1 2   

ثانيـه   20در حال حركت است. اگر در مدت در حالت پايا اي  هاي مختلف، شاره در يك لوله با سطح مقطع - 104

 يهمتر بر ثان) لوله چند 2) لوله جريان يابد، تندي شاره در قسمت (1ليتر از شاره، از قسمت ( 60حجمي معادل 

است و  cm10 برابر با) 2(قطر لوله در قسمت (؟ است  3(  

1( /0 4   

2 (4   

3( /1 6   

4( 16   

A

C

B

  محل انجام محاسبات
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600
F

(2)

2

(3)
2

(1)D

D

D

m
s

v =10

1

2=50

=200

20

600

N

kg

F

NF

mبا تندي لت پايا در حاشاره در شكل زير،  - 105

s
اگـر آهنـگ حجمـي     .شـود  راهي مـي  ) وارد سه1از لولة ( 10

متر ) چند 2) تقسيم شود، تندي آب خروجي از لولة (3) و (2ها، بين دو لولة ( شاره به نسبت شعاع لوله جريان
 ؟ بر ثانيه است

1( 4  
2 (8  
3( 16  
4( 40  

 ؟ آورده شده استشكل زير  اجسام   ين انرژي جنبشيقايسة درستي بكدام گزينه مدر  - 106

m m m

2

2 4

1 2 3

2

v

v v

K K K  
1( K K K 1 2 32     2 (K K K 1 2 32 8  
3( K K K 1 2 32 4    4( K K K 1 2 34  

طرف شرق است و پـس از مـدتي    در حال حركت به kJ960با انرژي جنبشي  kg1200اتومبيلي به جرم  - 107

mدهد و با تندي  تغيير جهت مي

s
انرژي جنبشي اتومبيل  اتباشد، تغيير طرف غرب در حال حركت مي به 20

 ؟ چند كيلوژول است

1( 720   2 (720   3( 240  4( 240   

mاگر تندي متحركي  - 108

s
5 آن، انرژي جنبشي، افزايش افزايش يابد 5

در شود و اگر  انرژي جنبشي اوليه مي 4

درصـد انـرژي    40افزايش يابد افزايش انرژي جنبشي  kg2جرم جسم  ،همان حالت اوليه قبل از تغيير تندي
 ؟ چند ژول استقبل از تغيير جرم و تندي جنبشي اوليه است، انرژي جنبشي جسم در حالت اوليه 

1( 250  2 (500  3( 600  4( 1200  

Fمطابق شكل زير، نيروي  - 109
 جايي  تحت جابهd

  به اندازةJ200 دهد. اگر اندازة  كار بر روي جسم انجام مي
درجه كاهش يابد. در ايـن صـورت بـه ازاي چنـد برابـر شـدن        7جايي  نيرو نصف شود و زاوية بين نيرو و جابه

Fيروي نكار  ،جايي جابه
 در حالت جديد، J100 ؟ يابد افزايش مي(sin / )053 0 8  

1( 9
10     2 (6

5   

3( 
15
8     4( 5

2   

Mمطابق شكل زير به جسمي به جرم  - 110 kg F1نيروهاي  20
  وF2

 شود. اگر كار كل انجام شـده   وارد مي
/روي سطح به سمت راست متر  40جايي افقي  جابه درروي جسم  kJ4 اندازة نيروي اصطكاك چند  ،باشد 8
 ؟ نيوتون است

1( 15  
2 (30  
3( 20  
4( 40  

  محل انجام محاسبات
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  ؟ است درستنا ، كدام گزينه - 111

  كند. را توجيه مي مشتري ةترين عنصر سيار فراوان خطي مدل اتمي بور طيف نشري) 1

  ، از نزديك جدا هستند.گندم هاي خرمن است و مانند دانه گسستهانرژي از نظر ميكروسكوپي كميتي ) 2

  ، بيشتر است.4به  6 ةنسبت به انتقال از الي 2به  4 ةموج الكترومغناطيسي حاصل از انتقال الكترون از الي انرژي )3

  .استهاي خارجي  هاي نزديك به هسته، باالتر از اليه سطح انرژي اليه) 4

  ؟ چند مورد از مطالب زير درست است - 112

  . است amu12برابر  12 - يك اتم كربن  الف) جرم

  بوده در حالي كه جرم الكترون ناچيز است.  amu1جرم پروتون و نوترون در حدود ب) 

  گيري كرد. ها را اندازه طور مستقيم مشاهده و جرم آن ها را به توان آن ها بسيار ريزند به طوري كه نمي پ) اتم

  .است amu1ت) جرم اتمي هيدروژن در حدود 

 چهار) 4  سه) 3  يك) 2  صفر) 1

  ؟ است چند مورد از مطالب زير درست - 113

  شوند. دهند كه در طبيعت به صورت دو اتمي يافت مي يي تشكيل ميرا گازها هواي پاك و خشكدرصد حجمي گازهاي  98الف) بيش از 

  پذيري ناچيزي دارد. بو و سمي است كه واكنش رنگ، بي رد، گازي بيهواكره در رتبه سوم قرار داسازندة ب) گازي كه در ميان اجزاي 

  دهد. درصد حجمي از مخلوط گاز طبيعي را تشكيل مي 7دومين عنصر فراوان بزرگترين سيارة منظومة خورشيدي حدود  )پ

  شود. از ستون تقطير خارج مي ين گازي است كهسوم ،اي كاربرد دارد هاي رشته گاز عمده تشكيل دهندة هواكره، گازي كه در ساخت المپ 3ت) از ميان 

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

M، اگر جرم مولكولي تركيب زيرهاي جدول  با توجه به داده - 114 X2 /برابر  3 amu203   ؟ اند ت به چپ كدامترتيب از راس به bو  aباشد،  4

1 (30 ،70    2 (20 ،80   

3 (10 ،90    4 (15 ،85 

  ؟ چه تعداد از موارد زير درست است - 115

  يابد. در مخلوط كاهش ميايزوتوپ درصد فراواني  ،ها افزايش تعداد نوترونبا همواره  Mgهاي  ميان ايزوتوپ - 

  گي يا طبيعي باشند.توانند ساخت هاي يك عنصر مي ايزوتوپ - 

  شوند. باشد، ناپايدارند و با گذشت زمان متالشي مي 5/1ها برابر يا بيش از  هاي آن ها به پروتون هايي كه نسبت شمار نوترون هسته اغلب - 

Tc99مانند در مصارف پزشكي  مختلف يها از راديوايزوتوپ - 
   .شود ده مياستفادر تصويربرداري غدة تيروئيد  43

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

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

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

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

 

 دقيقه 20  )  1( شيمي

كيهان زادگاه الفباي هستي/ 
  ردپاي گازها در زندگي

تا پايان رفتار  2و فصل  1فصل 
  اكسيدهاي فلزي و نافلزي

  60تا  1هاي  صفحه

X X M M

b a

37 35 47 45

80 20
N¼U»qÄH

ÂºH»HoÎ kÅnj
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 21: ةصفح اختصاصي پاية دهم تجربي  فروردين  7آزمون  - )6(پروژة 

)؟ است نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت - 116 Sc, O, F, N)21 8 9 7   

  است. 2آن اتم حتماً  پايدارالكترون منفرد وجود داشته باشد، بار يون  2اي اتمي،  نقطه - الف) اگر در ساختار الكترون

  ان تشكيل مواد مولكولي بيشتر از مواد يوني است.ب) در سيارة مشتري امك

  است. O2بزرگتر از  NF3ها در  هاي ناپيوندي در الية ظرفيت اتم هاي پيوندي به جفت الكترون پ) نسبت شمار جفت الكترون

  فسفيد است.  اسكانديمفسفيد، بزرگتر از اين نسبت در فرمول شيميايي  ليمت) نسبت شمار كاتيون به آنيون در فرمول شيميايي گا

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

Nبرخالف ……  - 117 O2   است.  7از  ……، ……آن برخالف  pHآورد و  در مي ……را به رنگ  pH، كاغذ 5

  تر گازدار ـ بزرگ آهك ـ آبي ـ آب) 1

  تر ـ بزرگ اي ترين عنصر دورة سوم جدول دوره سبكآهك ـ آبي ـ اكسيد ) 2

  تر ـ كوچك باران معمولياكسيد ـ سرخ ـ  كربن دي) 3

 تر كوچكـ آهك آبي ـ اكسيد ـ  كربن دي) 4

  ؟ است درست هاي زير يك از گزينهكدام  - 118

H7) راديوايزوتوپ 1
  دارد.را  عمر نيم نبيشتريبوده و  اين عنصر يدارترين راديوايزوتوپناپا 1

  درصد بيشتر از ايزوتوپ ديگر آن است.  88 ،بودهنوترون در هسته  4) فراواني ايزوتوپي از ليتيم كه داراي 2

  تورها توليد شوند.كاي در را هاي هسته تفاده از واكنشموجود در جهان بايد با اس Tc99) اغلب 3

)) از تكنسيم 4 Tc)99
Tc99زيرا يون يديد با  ،شود براي تصويربرداري غده تيروئيد استفاده مي 43

  اندازة مشابهي دارد. 43

  ؟ عات مشخص شده براي كدام يك از تركيبات زير صحيح استبا توجه به جدول، اطال - 119

   داكسيليتيم ) 1

  آلومينيم اكسيد) 2

  نيتريد (II)كروم) 3

 كلريد (II)مس ) 4

  ؟ كند ميزير را به درستي كامل  عبارتكدام گزينه،  - 120

   »ها است. آن كمتر از پرتوهاي ريزموج ……كه  در حالي ؛بيشتر از پرتوهاي رنگ بنفش است ……انرژي پرتوهاي «

  ـ طول موج زرد  نور) 1

  ميزان انحراف در منشور پرتوهاي فروسرخ ـ) 2

  ايكس ـ ميزان انحراف در منشور) 3

 در نمودار موجمتوالي  ةـ فاصله ميان دو قل گاما) 4

AlO

Cr N (II)

CuCl (II)


 

3 2

2

2

2
3
2 ÂMA

ÂÄIÃμÃ{ −¼¶oÎ ·¼ÃUI¨  ¾M ·¼Ãº A jHk÷U SLvº ¾±÷{ ªº n KÃ¨oU ³Iº
q¶o¤ kÃv¨H ´ÃTÃ²

kÃv¨H ´Ã¹Ã¶¼²A
kÄoTÃº  ³»o¨
kÄo±¨  u¶
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 22: ةصفح اختصاصي پاية دهم تجربي  فروردين  7آزمون  - )6(پروژة 

  ؟ درست است در مورد اين اتم ها كدام عبارت ،شود ختم  p44 ةآرايش الكتروني اتمي به زيرالياگر  - 121

  تعلق دارد.جدول تناوبي  14) به دوره چهارم و گروه الف

  است. 13، برابر d ةب) تفاوت عدد اتمي آن با عدد اتمي نخستين عنصر دست

  برابر است. Mn25هاي ظرفيتي  هاي ظرفيتي اتم آن با شمار الكترون الكترونپ) شمار 

   چهار اليه از الكترون اشغال شده است. كتروني اتم اين عنصر ت) در آرايش ال

  ب، ت) 4  الف، پ) 3  پ، ت) 2  الف، ب) 1

18/در مخلوطي به جرم  - 122 55/شامل  ،گرم 1 44/و  KNO3درصد  8   ؟ اكسيژن وجود دارد چند اتم ،NaOHدرصد  2

(K ,Na ,N ,O ,H : g.mol )     139 23 14 16 1   

1 (/  231 5 10     2 (/  233 01 10   

3 (/  221 5 10    4 (/  223 01 10 

   …… جز بهدر مورد گازهاي سازندة هواكره، همة موارد زير درست است،  - 123

  هاي بااليي هواكره به صورت يون نيز وجود دارد. شود، در اليه گازي كه از آن براي پر كردن تاير خودروها استفاده مي )1

  شود.  هاي هواشناسي استفاده مي ن بالنهاي دو اتمي وجود دارد، براي پر كرد صورت مولكول جدول تناوبي كه در دما و فشار اتاق، به sاز دومين عنصر دستة  )2

lالكترون در زيراليه  4كه  جدول تناوبي عنصري از دورة دومترين عنصر سيارة زمين با  تركيب يوني حاصل از فراوانهر واحد فرمولي در  )3 1  خود

  تواند وجود داشته باشد. اتم مي 5يا  2، دارد

تمايل دارد به آرايش الكتروني آن دست يابد، در جوشكاري جدول تناوبي دورة دوم  گروه اولناي تنبل است، مانند گازي كه فلز از گازي كه به مع )4

  شود. استفاده مي

  ؟ است درستناهاي زير درباره طيف نشري خطي هيدروژن،  از عبارت كدام يك - 124

  شود. افزايش پيدا كند، بيشتر ميهاي نوارهاي متوالي، وقتي طول موج نوارها  ) اختالف طول موج1

n انرژي پرتوهاي حاصل از انتقال) 2  nبه  4    ناحيه مرئي است. يبيشتر از پرتوها 3

nبا  ةهاي باالتر به الي ها از اليه ، ناشي از انتقال الكترونH) نوارهاي رنگي در طيف نشري خطي اتم 3    است. 2

n ةحاصل از انتقال الكترون از الي ) طول موج4ِ  nبه  4  n ةالينسبت به انتقال الكترون از  2  nبه  5  بوده و مربوط به رنگ آبي  تر كوتاه 3

   است. Hنشري خطي  روشن در طيف

   …… جز بهاست،  نادرستهاي فسيلي، همة موارد زير  در مورد واكنش سوختن سوخت - 125

Hدر صنعت براي تهية ) 1 SO2   كنند. اكسيد تبديل مي كنش با اكسيژن به گوگرد تريابتدا گوگرد را در وا 4

هاي پيوندي به شمار  در ساختار لوويس يكي از محصوالت سوختن زغال سنگ كه هر دو عنصر آن در يك گروه قرار دارند، نسبت شمار جفت الكترون) 2

0/هاي ناپيوندي برابر  جفت الكترون   است. 5

  .جرم حجمي آن بيشتر از هوا استشود كه  توليد مي COدهد و در آن گاز  كسيژن محيط كم باشد، سوختن ناقص رخ مياگر مقدار ا) 3

 كند. درستي كار نمي وسيلة گازسوز بهقطعاً دهد كه  نشان مي ،شعله زردرنگ ) 4
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 23: ةصفح اختصاصي پاية دهم تجربي  فروردين  7آزمون  - )6(پروژة 

  ؟ نيستكدام گزينه درست  - 126

sآن به اكسيد عنصري كه آرايش الكتروني ) 1 p2 43   كند. ختم شود كه در واكنش با آب محلول اسيدي توليد مي 3
  دهد. آب خالص را افزايش مي pH، استبرابر  دومين گاز نجيب فراوان هواكرهدورة آن با شماره  دورةكه شماره  14اكسيد عنصري از گروه ) 2
هاي پيوندي  مجموع شمار الكترون باهاي ناپيوندي  الكترون  شمار جفتشود، مجموع  مي توليدها  آتشفشان فوراناي كه از  آاليندهدر ساختار لوويس ) 3

  برابر است.
 كنند، يك تركيب يوني است. وري به خاك اضافه مي كه در كشاورزي آن را براي افزايش بهره تركيبي) 4

  (نماد عناصر داده شده فرضي هستند.)؟ استت عناصر فرضي زير، چند مورد از مطالب داده شده درست با توجه به آرايش الكتروني اليه ظرفي - 127

A : s p B : s C : s p D : s p E : s p F : s p2 3 1 2 2 2 4 2 4 2 42 2 1 2 2 3 3 2 2 5 5  
  اند. ها به اشتراك گذاشته شده هاي ظرفيت اتم تمامي الكترون AB3برخالف  CB4الف) در مولكول 

Bر مولكول ب) د D2 اند. دورة خود رسيده ها به آرايش گاز نجيب هم همة اتم  
lالكترون با عدد كوانتومي  22اتم عنصري داراي اگر پ)  1  باشد، در مولكول حاصل از اين عنصر با عنصرB ،2  ندي وجود دارد.ناپيوجفت الكترون  

  است. CB4هاي پيوندي در مولكول  برابر شمار جفت الكترون 2هاي پيوندي و ناپيوندي،  مجموع شمار الكترون CE2ت) در مولكول 
   تمي وجود دارند. هاي دو ا عنصر از ميان عناصر داده شده در دما و فشار اتاق به شكل مولكول 3ث) تنها 

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

  ؟ هستند، درست موارد از مطالب زيركدام  Zو  W ،X ،Yفرضي  داده شده با نمادهاي با توجه به مشخصات عنصرهاي - 128
Wگروه بوده و عدد اتمي آن برابر با شمارة گروه آن است.  ترين گاز هواكره هم : عنصري است كه با فراوان  
X :شود. عنصري كه فلز آن به صورت بوكسيت در طبيعت يافت مي  
Y يازدهمين عنصر دستة :P .جدول تناوبي است  
Z عنصر ديگر قرار دارد. 21و گاز نجيب دورة چهارم جدول تناوبي، در دورة سوم : بين اين عنصر  

  است. ZY4اين نسبت در  زبيشتر ا، WY3هاي پيوندي در مولكول  ناپيوندي به شمار الكترونهاي  الف) نسبت شمار جفت الكترون
  ها برابر يك است. ها به شمار آنيون ، نسبت شمار كاتيونXو  Wب) در تركيب يوني حاصل از 

  شود. مول الكترون مبادله مي W ،6عنصر آنيون پايدار ا ب (II)مس  كاتيونپ) در يك مول از تركيب يوني حاصل از 

صورت به COY2تايي، ساختار لوويس مولكول  ت) با توجه به قاعدة هشت
Y:

: O C






Y:
 .است    

 پ، ت) 4  الف، ت) 3  الف، ب، پ) 2  ب، پفقط ) 1

  ؟ است ستنادركدام گزينه  - 129

Aباشد، رابطه  9ها، برابر  ها و نوترون ، تفاوت شمار الكترونX80اگر در يون ) 1 Z 2    درباره اين يون صادق است. 10
تة پايدارترين ايزوتوپ ساختگي هيدروژن برابر مجموع ذرات بنيادي داخل هس 13ترين ايزوتوپ طبيعي كلر،  نسبت مجموع ذرات زيراتمي در فراوان) 2

  است.

6/هاي  تعداد نوترون) 3 K39گرم  5
6/ها در  با تعداد الكترون 19 COگرم  25 2

)برابر است. تقريباً  3 O, C)16 12
8 6   

Tiاگر در ) 4 4
0/ها،  ها به تعداد نوترون ، نسبت شمار الكترون22   است.  10باشد، عدد جرمي آن برابر عدد اتمي عنصري در گروه  75

  ؟ استاز مطالب زير درست  كدام يك - 130
  . نيستالكترون دارد با هم برابر  18كه يون دو بار مثبت آن  Mهاي نخستين و آخرين زيرالية اتم عنصر  ) شمار الكترون1

Aيون  ) اگر آرايش الكتروني2 2  بهs25 0/ن، آهاي ظرفيت اتم  شمار الكترون ،ختم شود   است. Aعدد اتمي عنصر  1

Dهاي كاتيون  اگر شمار الكترون) 3 2 ي ثو اتم خنV23 هاي ظرفيت اتم  برابر باشد، آنگاه شمار الكترونD  است. 9برابر  
nبا  Eصر ) اگر آخرين زيرالية اتم عن4 l    اي تعلق دارد.  دوره لچهارم جدو دورةبه  Eالكترون باشد، قطعاً عنصر  3داراي  5
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