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عمو

 

  دقيقه 10  3  1  10 ) 1فارسي و نگارش (
  دقيقه 15  4  11  10 )1(زبان قرآنعربي

  دقيقه 15  5  21  10 )1دين و زندگي (

 )1زبان انگليسي (
 شاهد  يقهدق 20  6  31  20 طراحي

صي
صا

اخت
  

  دقيقه 30  8  51 20 عادي-)1رياضي (
  12  71 20 موازي-)1رياضي (
  دقيقه 35  15 91 20 عادي-)1فيزيك (
  18  111 20 موازي-)1فيزيك (

 عادي - )1( شناسي زيست
  22  131 20 طراحي

 شاهد  دقيقه 20

 موازي - )1( شناسي زيست
 شاهد  24  151 20 طراحي

  دقيقه 20  26  171 20 عادي -)1شيمي (
  28  191 20 موازي-)1شيمي (

 -  31  294 5 نظرخواهي
  طراحان  

  مسئولين درس
  مسئولين درس گروه مستندسازي  علميويراستار ان مسئولين درس گروه آزمون  نام درس

  الناز معتمدي  پور خانسپهر حسن حميد اصفهاني )1فارسي و نگارش (
  محدثه پرهيزكار  سيدمحمدعلي مرتضوي-فرشته كياني رضا معصومي )1زبان قرآن (عربي

  دهآرزو باالزا  سيداحسان هندي - سكينه گلشني-صالح احصائي حامد دوراني  )1دين و زندگي (
  پيشه فاطمه فالحت  عبدالرشيد شفيعي جواد مؤمني  )1(انگليسي زبان

   خانلو حميدرضا رحيم مبينا عبيري – يكتا هانيه ساعي -كفش حميد زرين–مداحيسروش كريمي فروشانايمان چيني )1رياضي (
  اسفندياري هآتن  مداحي سروش كريمي –عرفان مختارپور  –بابك اسالمي   كفش حميد زرين   )1فيزيك (

  اكبري ليدا علي سپيده نجفي  - محمد عابدي  - علي علمداري-فرداميرحسين بهروزي مهرداد محبي )1( شناسي زيست
  الهه شهبازي  اميرحسين معروفي – نژادايمان حسين-صفتعلي حسني علي علمداري   )1( شيمي

 

  گروه فني و توليد
 محيا اصغري مدير گروه اختصاصي

 شيال كياني ترچهمسئول دف
 جالليمحمديمهين علي آرايي اختصاصي نگاري و صفحه حروف

  چين: فاطمه علياري / حروفمسئول دفترچه: معصومه شاعريلي مرتضوي /عمحمدسيدمدير گروه: گروه عمومي
  ليال ايزدي  – پيشه فالحتاطمهمسئول دفترچه: ف/مدير گروه: مريم صالحي گروه مستندسازي

 رضا سعدآباديعلي  ناظر چاپ

  
  چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم

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

  نام طراحان نام درس
آكيتا محمدزاده-پورخانحسنسپهر-حميد اصفهاني-افسانه احمدي  )1( فارسي و نگارش

 محمدعلي مرتضويسيد–فرشته كياني-مريم آقاياري  )1( زبان قرآنعربي
  سيداحسان هندي –فيروز نژادنجف -كبيرمرتضي محسني-فردين سماقي-صالح احصائي-محبوبه ابتسام  )1دين و زندگي (

 جواد مؤمني-نصرآباديرحيميمحمد-عبدالرشيد شفيعي  )1انگليسي (زبان
ـ      يپور ـ جمشيد حسين خانسهيل حسنعلي ارجمند ـاميري ـمعصومه )1رياضي (  خواه ـ محمد پوراحمدي ـ مهرداد خاجي ـ شكيب رجبي ـ نيما سلطاني ـ سجاد ساالري 

 نصرالهينظم ـ وهاب نادري ـ ابراهيم نجفي ـ مهديرحيم مشتاق
ـ محمدي ـ عبدالرضا امينيالهي ـ زهره آقامرتضي اسد   )1فيزيك ( ـ   محمد سجادي ثم دشتيان ـ سيد كفش ـ مي  زرين  بابك اسالمي ـ اسماعيل حدادي ـ حميد  نسبت 

  علي ميرنوري  نژاد ـ سيدامين محمديبروجني ـ علي عاقلي ـ سياوش فارسي ـ محمدسعيد طاهري
  پور ـ سعيد شرفي ـ علي كرامت ـ مهرداد محبي پور ـ سهيل رحمانفرد ـ هادي حسناميرحسين بهروزيزاده ـمازيار اعتماد )1( شناسي زيست

نژاد ـ اميرحسين معروفي ـ  فالح  ملكان ـ علي علمداري ـ محمد كوكنده ـ منصور سليماندامن ـ حسن ذاكري ـ حسن رحمتيزاده ـ طاهر خشكبهزاد تقي   )1( شيمي
 رضا وسگرياميد مصاليي ـ اميرحسين مسلمي ـ علي مؤيدي ـ محمد

  دقيقه 165مدت پاسخگويي:  سؤال نظرخواهي5+130تجربي:دهمد سؤالتعدا   
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 كند؟ بيت زير را كدام واژه كامل مي - 1
 »جگر دريغ مدار اي / نظر ز صائبِ آتش ين چمن شدهدر اين دو هفته كه ... ا«

  ) دلّاك2         ) كراي1
  ) رقعه4        ) ميراب3

 ؟رود نميكار  هاي زير به يك از عبارت  كدام واژه براي اشاره به هيچ - 2
 » ميان دو كتف«ـ» م چون گودي چشمهر فرورفتگي اندا«ـ » برآمدگي پشت پاي اسب«

  ) غارب2        ) گرته1
  ) وقب4        ) كلّه3

  اماليي دارد؟  نادرستيكدام بيت  - 3
  ي خار / بخسته دست و پا و پشت گردن روان شد خاركن با پشته )1
  ) خروش از جانب ميخانه برخواست / ز بس جام و سبو در هم شكستن2
  د چون سنگ فالخن) شهاب ثاقب از دامان افالك / فروافتا3
  ) فروشستند چين زلف سنبل / بيفشاندند گرد از چهر سوسن4

 ي مصدر كدام است؟ و واژه» وزير«ي  ترتيب نقش دستوري واژه در عبارت زير به - 4
رفتن  و داشتم شرم برهنگي، و بدحالي از من. »آي من نزديك و برنشين هستي چنان كه« كه فرستاد من نزديك اسبي با را مردي بشنيد، وزير چون«

 »نديدم. مناسب
  نهاد، نهاد )4    نهاد، مفعول )3  ) متمم، نهاد2    متمم، مفعول )1

 عطف و ربط هست؟» واو«در چند تا از ابيات زير، هر دو نوع  - 5
  چون گل و مي دمي از پرده برون آي و درآ / كه دگر باره مالقات نه پيدا باشد الف)
  همي فراوان بدهند و باز بستانندهمي بلند برآرند و بس فروفكنند /  ب)
  به نظم و نثر كسي را گر افتخار سزاست / مرا سزاست كه امروز نظم و نثر مراست ج)
  عجب مدار ز من نظم خوب و نثر بديع / نه لعل از صدف است و نه انگبين ز گياست؟ د)

  ن نداشتهـ) آن جود و عدل دارد سلطان كه پيش از اين / آن جود و عدل، حاتم و نوشيروا
  ) چهار تا4    ) سه تا3    دو تا  )2    ) يكي1

 ي غيرساده هست؟  در عبارت زير چند واژه - 6
 »برد. است، با گزارش احوال خويش و شرح رخدادهاي روزگار، ما را به سفر در دل تاريخ مي» شتنگا خاطره«ي خود كه  ج، در سفرنامهي قرن پن اين سراينده«

  ) چهار تا4    اپنج ت )3      شش تا )2    ) هفت تا1
 ) غيراسنادي و چند صفت اشاره وجود دارد؟  ترتيب چند فعل (جمله در عبارت زير به - 7

اش  آدم در نقشه .ريخت  مي نگارين را رنگ و بود دلگشا اش نقشبندي. داشت نازك دستي آن در و بود قالي ي نقشه نگار كارش. رسيد نمي چهل به سالش«
  »نبود و بهتر كه نبود.

  سه، يك )4    ) سه، صفر3    پنج، يك )2    فر پنج، ص )1
 آن بيت است.  ي دري ...، ركن متفاوتي از اركان تشبيه ي گزينه شده بخش مشخّص - 8

  ثنا    زنم ) روز و شب در صحن ميدان ثناش / بر كميت خامه جوالن مي1
  من     زنم و گر لطف او باشد رفيق / تاخت بر ملك سليمان ميمورم ) 2
  او      ها با داغ او چو الله / در خون نشسته باشم چون باد رفته باشداز دمي كه تنآه ) 3
 تيغ    ) خونش به تيغ حسرت يا رب حالل بادا / صيدي كه از كمندت آزاد رفته باشد4

 ؟ »عم نوالُه«گويد  كدام بيت مي - 9
  اي در كار كرد / گفت بر هر خوان كه بنشستم خدا رزاق بود بر در شاهم گدايي نكته )1
  زه داند روانِ بيننده / آفرين جز بر آفريننده) هر2
  عقل مانند ماست سرگردان / در ره كنه او چو ما حيران )3
  ) گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد / باهللا كز آفتاب فلك خوبتر شوي4
 دارد؟  كمتريبا عبارت زير ارتباط معنايي  بيتكدام  -10

 »كردگار نااميد نبايد شد. رحمت و فضل از و ناليد نبايد آيد، پيش روزگار از كه شدتي به«
  ستيهم روا ن دنياز حق بر ديام/  ستيخدا چون و چرا ن كار در چو )1
  ام / از خداوندم اميد رحمت و چشم عطاست ) يا مالذالمسلمين در كفر عصيان مانده2
  همگي وبالم از تو به خدا بنالم از تو / بنشان تكبرش را تو خدا به كبريايي  )3
  هر كس به هر گروهي دارد اميد چيزي / ما را اميدگاهي غير از خدا نباشد  )4

  )1( و نگارش فارسي
  )1فارسي (

   ادبيات سفر و زندگي
  سفر به بصره، درس آزاد، (

  ) كالس نقّاشي
  47تا  28 هاي صفحه

   )1( نگارش
  عينك نوشتن

  39تا  26هاي  صفحه 

 دقيقه 10
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11- »ن أخلص لحيح:»ه أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه علي لسانه!لّمن الصعي .  
  هاي حكمت از قلبش بر زبانش ظاهر شد! براي خدا مخلص شد، چشمه چهل صبح هر كس )1
  شود! زبانش آشكار مي برقلبش  ازهاي حكمت  تر باشد، چشمه خالص روزچهل  براي خداكه كس  آن) 2
  !هاي پر آب حكمت از قلبش بر زبانش آشكار شد؟ براي خدا مخلص شد و چشمه روزچه كسي است كه چهل ) 3
  كند! بر زبانش ظاهر مي دانش را از قلبهاي  چشمهخدا پاك شود  برايكه چهل صبح نيتش كسي ) 4
  »هر التّاسع سافَرنا إلي قرية جميلة لمدة ستّة أيام!امن عشر من الشّيوم الثّالفي «: حيحةجمة الصعين التّر -12

  مدت شش روز سفر كرديم! ايدر روز هجدهم از ماه نهم به روستايي زيبا بر )1
  روز سفر كرديم! ششبه روستاي زيبايي براي مدت  هجدهم ماه هفتمروز ) 2
  !هفتم تا شش روز به آن روستاي زيبا سفر كردماز هجدهمين روز ماه ) 3
  مسافرت رفتيم! به هجده روز از ماه نهم را به روستايي زيبا) 4
  :الخطأعين  -13

1 (ه األطعمةُ تَكفي قالَت اُممادرمان گفت: اين غذاها براي ميهمانانمان كافي است: !ضيوفنانا: هذ!    
  !كالغ حيواني از حيوانات جنگل است كه رنگ سياهي دارد!: ه لونٌ أسودالغراب حيوانٌ من حيوانات الغابةِ لَ) 2
3( دونَ شك غفرُ األخطاءالرّجلُ ي كند شك براي اشتباهات طلب آمرزش مي آن مرد بي!: ذلك!  
  !ن موفق شدندآموزان كالس ما در امتحا دانشاز بيست درصد !: نا نَجحوا في االمتحانِالميذ صفِّتعشرون في المئة من ) 4
  ما هو الصحيح: -14

! المؤمناتاء طَبخت اولئك النّس )1   اند! ، براي ما غذاهايي لذيذ پختهاند مؤمنآن زناني كه : لَنا أطعمة لذيذةً
  فصل چهارم در سال ايراني، فصل زمستان است!: السنَة اإليرانية فصل الشّتاء! الفصل الرّابع في) 2
  به ارث گذاشت! فرزندش باغ بزرگيبراي  آن مرد: !هلولديكبيرةً  ورث ذلك الرَّجل حديقةً) 3
  !چه كسي با اين هداياي طاليي براي برندگان آمد؟: ذه الهدايا الذَّهبية للفائزين؟!من جاء بِه) 4
  في ترجمة ما تحته خطٌ: الخطأعين  -15

1( ن ذلك الجزء فممتراحأجملما ) 2  دنكن مهرباني ميبه هم الخَلق:  ي چه زيباست!: الرّبيع  
  ميزبان: مضيافشعب  يعب االيرانُالشّ) 4    كنده نشويداپر: التَفَرَّقواكُلوا جميعاً و ) 3
 !»عند الخلوةِ ...المصيبةِ وعند  ...المؤمنِ من عالمات «لتَكميل الفراغينِ:  الصحيحعين  -16

1 (لمبرُ -الحبرُ) 2  الصالص - عر3  الو (الوعر- لمبرُ) 4  الحدقةُ - الصالص  
  :في الحوارات الخطأعين  -17

  إنّ ايرانَ بالد جميلةٌ جداً! -كيف وجدت ايرانَ؟ ) 2  مساء النور يا عزيزي! -مساء الخيرِ حبيبي!  )1
  مازندران! أنا من مدينةِ جويبار في محافظةِ -مدينةٍ أنت؟  أين م) 4    ال أنا إيراني! -أنت من باكستان؟ ) 3
  »فَلَه عشرُ أمثالها ةلحسنابمن جاء «ريفة التّالية: في مفهوم اآلية الشّ الخطأعين  -18

  گيري! از هر دست بدهي از همان دست پس مي) 2  كن و در دجله انداز / كه ايزد در بيابانت دهد باز تو نيكي مي )1
  »نيا حسنةً و في اآلخرة حسنةًي الدربنا آتنا ف«) 4    »هل جزاء اإلحسان إلّا اإلحسان«) 3
  في الساعة؟ الخطأما هو  -19

  )10: 20( َ الساعة العاشرةُ و عشرون دقيقةً اآلن!) 2  )10:  50( َ الساعة الحادية عشرَة إلّا عشر دقائق اآلن! )1
  )8: 45( َ اً اآلن!الساعة السابعة إلّا ربع) 4  )12: 10( َ اآلن! ةقعة الثانيةُ عشرَة و عشرَ دقيالسا) 3
  في استخدام األعداد: المناسب غيرعين  -20

  تاسع شُعراء!من جديدةٌ  قرأت بيتاً واحداً من كتابٍ فيه أشعار) 2  أقدر أن أسمع صوت والدي من مسافَةِ أربعة أمتار! )1
  ابينِ اثنينِ من السوق و بدأت بِقراءةِ الكتابِ الثّاني!اشتريت كت) 4  يذهب هذه السنة إلي الجامعةِ!شاهدت ستّة أوالد رابِعهم ) 3

دقيقه 15)1( زبان قرآن ،عربي

المواعظُ العدديةُ من 
  رسولِ اهللاِ

  2 درس
 22تا  11هاي  صفحه
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يعني وسوسه كردن و فريب دادن انسان ارتباط  ،با تنها راه نفوذ او طان در قيامت،كدام عبارت از سخنان شي -21
 مفهومي دارد؟

  .نه مرا ،امروز خود را سرزنش كنيد )1
  .عمل كردم آنخالف  اي دادم و من به شما وعده) 2
  .من بر شما تسلطي نداشتم، فقط شما را به گناه دعوت كردم )3
  .دخودتان بوديد كه دعوت مرا پذيرفتياين ) 4
 گردد؟ دريافت مي» بيل اما شاكراً و اما كفوراًانّا هديناه الس«موضوع از آية شريفة كدام  -22

  انسان است.  و اختيار ساز قدرت اراده زمينه ،انسان توسط خداوند وجود يبخش سامان )1
  است. عقل اي از گرايش انسان به خوبي وجود الهام بدي و خوبي به انسان نشانه) 2
  انسان است.در اي از وجود اراده و اختيار  العمل نشان دادن انسان در برابر گناه نشانه عكس )3
  ل سرنوشت خويش است و بايد عاقبت كارهاي خود را برعهده بگيرد.مسئوهركس  )4
 برد؟ شيطان دربارة آنان چه ترفندي را به كار مي ،حق كردند پشت بههدايت برايشان شدن كساني كه بعد از روشن ،قرآن كريمدر بيان  -23

  كند. قمار و شراب در ميان آنان عداوت و كينه ايجاد مي به وسيلة )1
  .فريبد ) اعمال زشتشان را در نظرشان زينت داده و آنان را با آرزوهاي طوالني مي2
  كشاند. آنان را به بيراهه مي ،با وسوسه كردن و فريب دادن) 3
  ز پيروي از عقل و وجدان بازدارد و سركش كند.ا كند كه انسان را ) كاري مي4
 شود؟ امدادرساني به انسان در پيمودن راه حق با برخورداري از كدامين سرمايه انجام مي -24

  عقل و وجدان اخالقي) 2    عقل همراه با اختيار )1
  گرايش به خير و نيكي همراه با بيزاري از گناهان) 4  پيامبران و پيشوايان همراه با كتاب راهنما )3
كند، چه نام دارد و در حديث حضرت علي (ع) به چه چيز تعبير  هاي زودگذر دنيايي به گناه دعوت مي ها را براي رسيدن به لذت عامل دروني كه انسان -25

 شده است؟
  دشمن آشكار - شيطان) 2    ردشمن آشكا -نفس اماره )1
  ترين دشمن  دشمن -نفس اماره) 4    ترين دشمن دشمن - شيطان )3
 دانند، مرگ براي چه كساني ناگوار است؟ از ديدگاه كساني كه مرگ را طلوعي درخشان مي -26

  به زندگي دنيا نگاهي گذرا دارند.كه  كساني )2    اند. در كارهاي خود اخالص نداشتهكه  كساني )1
  شوند.  باري از گناه با مرگ مواجه مي با كولهكه  كساني) 4    دانند. زندگي را محدود به آخرت ميكه  كساني )3
 تري دارد؟ پيامد اول ديدگاه معتقدان به معاد با كدام آيه ارتباط مفهومي بيش -27

  »خرة لهي الحيوانو لعب و انّ الدار اآل ما هذه الحياة الدنيا الّا لهوو « )2  »عليهم و ال هم يحزنون خوف من باهللا و اليوم اآلخر و عمل صالحًا فالمن آ« )1
3( »ا كفوراانّا هديناه السا شاكرا و اماها فأ«) 4    »بيل املهمها فجورها و تقواهاو نفس و ما سو«  
 ترين مومنان از ديدگاه رسول اكرم(ص) چه كساني هستند؟  باهوش -28

      زنند.  ميآنان كه با يك تير چند نشان  )1
  اند.   فراوان به ياد مرگ) 2
  كسي كه از خود و عمل خود براي بعد از مرگ حساب بكشد. )3
  تقوا و عزم و اراده را توشه آخرت خود قرار دهد.  )4
 ؟استانديشه  در پاسخ به كدام» و ما لهم بذلك من علم«عبارت قرآني  -29

1( »تنا الدنياقالوا ما هي الّا حيا«) 2    »ونهم الّا يظنّ نا«  
  »نتبهواافاذا ماتوا  اس نيامالنّ« )4    »هذه الحياة الدنيا الّا لهو و لعبما و « )3
 دنيوي براي چه افرادي است و دليل آن چيست؟ ارزش شدن زندگي چند روزة گردد، بي معاد طرح مي معتقدين و منكرانآنجا كه پيامدهاي  -30

  گرايش و تمايل به آخرت - معتقدان زندگي اخروي) 2  انساندر گرايش به جاودانگي  - معتقدان زندگي اخروي )1
  انساندر گرايش به جاودانگي  - منكران زندگي اخروي )4  گرايش و تمايل به امور دنيوي - منكران زندگي اخروي )3

دقيقه 15

  تفكر و انديشه
اي به  پر پرواز، پنجره
  روشنايي

 48تا  26هاي  صفحه

)1( دين و زندگي
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   6: صفحة   دهم عمومي پاية                     آذر 2آزمون  -) 3پروژة (    
  

 

   

 
31- A: What would you like to have, sir? 

B: I … chicken Alfredo pasta, please. 

1) am eating  2) am going to eat  

3) eat  4) will eat 

 

There are many different animals that live in the nature. Some of them are …(32)… animals, for example 

lions, bears, and cheetahs. These animals …(33)… other animals and eat them. Some animals in the nature 

live in groups, which means that they are always together. For example, …(34)… are always in groups and 

live with each other. They live ...(35)… life in the group so that other big animals cannot injure them. Small 

animals in the nature, like birds, are the food for big animals. Birds do not kill other animals and eat them 

as their food, …(36)… they eat plants. 

32- 1) wild  2) natural   3) long   4) hopeful 

33- 1) destroy   2) hunt  3) fly    4) buy 

34- 1) wolfs   2) a wolf  3) wolf  4) wolves 

35- 1) them  2) him   3) their    4) his 

36- 1) instead   2) after  3) for   4) however 

 

The lions are the members of the cat family. The males are larger than the females. People who hunt lions 
can always tell whether they are tracking a male or a female by the size of the tracks. The male has larger 
front feet than the female. The lion’s voice is a roar and they rarely climb trees. Lions feed on grazing 
animals so they live in open country and not in forests. And because they drink once a day, they always live 
near water. 

Lions rest by day and do hunting by night. Lions may live singly, or in pairs, or in groups of four to a 
dozen which are known as “prides”. There can be up to 40 members in a pride. Over half of them are cubs 
and young adults. Females will often stay with the pride their whole life and take care of the cubs. The main 
food of lions is zebras and gazelles. Sometimes a lion will attack a giraffe, but it won't attack an elephant. 
When a lion is not hungry, he pays no attention to other animals. 

When hunting, a lion may lay hidden until an animal passes close by, and then make a sudden attack. 
When he makes that attack, it can go as fast as 40 miles an hour. 

People once thought of lions as magical creatures, but the survival of this magical animal is in danger. The 
Persian lion died out about 75 years ago. You can find them only in one region of India. And there is only 
one fourth the number of lions in Africa as there were just 40 years ago.  

PART C: 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. 

PART B: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on

your answer sheet. 

PART A: Grammar  
Directions: Question 31 is an incomplete sentence. Beneath the sentence you will see four words 
or phrases marked (1), (2), (3) and (4). Choose the one word or phrase that best completes the 
sentence. Then mark your answer sheet. 

)1(انگليسي  زبان دقيقه 20

Saving Nature 
تا  Grammarاز ابتداي 

  انتهاي درس
 41تا 24هايهصفح
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   7: صفحة                               دهم عمومي پاية                     آذر 2آزمون  -) 3پروژة (     
 

 ت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.پاسخ دادن به اين سؤاال آزمون گواه (شاهد)

37- What is the best definition of “prides”? 
1) a group of lions   2) the lions in pairs             
3) cubs and young lions     4) a female lion 

38- According to the passage, lions don't feed on … . 
1) giraffes  2) elephants            3) zebras   4) gazelles 

39- According to the passage female lions … . 
1) have larger bodies   2) are driven out of the group            
3) never hunt other animals  4) take care of the cubs  

40-  We can understand from the passage that ………. 
1) the number of lions living in Africa is increasing.   
2) in the past lions lived in many parts of the world.           
3) Africa is the only place where lions live now.   
4) lions live in both the forests and open plains.  
 

  
 

 

41- Mr. Karimi  is … teacher. He has two … . They are polite … . 
1) a / children / girls                           2) a / child / girl        

3) the / childs / girls                                4) a / children / girl's 

42- Look at that blind man. He can’t see anywhere. He … in the hole. 

1) falls                     2) will fall                     3) is going to fall          4) is falling 

43- Did you see bombs … the city?  

1) destroy 2) happen 3) receive 4) compare 

44- Nastaran lives in Tehran. Bahareh lives in Shiraz. They live in … cities. 

1) pleasant 2) wonderful 3) different 4) similar 

45-  Damavand is not as … as Everest. 

1) low 2) high 3) safe 4) busy 

46-  We are … to protect the nature. 

1) hard-working 2) hopeful 3) favorite 4) hospitable 

 

 

You know that the wooly mammoth is extinct. It …(47)… that it has no member of its kind alive. Its 
…(48)… was much larger than that of a modern-day Asian elephant. It …(49)… covered with a warm 
coat that …(50)… it from the cold. Scientists believe that wooly mammoths died out about eleven 
thousand years ago, partly because of changes in the environment.  

47- 1) shows          2) means       3) searches   4) finds 
48- 1) color            2) place              3) home       4) size 
49- 1) is                 2) will be        3) was        4) be 
50- 1) received         2) protected     3) worried            4) conversed       

PART E: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on

your answer sheet. 

Part D: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 41-46 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases marked (1), (2), 
(3) and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 
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   8: ةصفح                                               پاية دهم تجربي اختصاصي  آذر 2زمون آ -) 3پروژة (  

  

  
cosفرض كنيم  - 51 

 
4

باشد،  5 180 قرار بگيرد؟  تواند ميها  در كدام ربع( )   0 360  

  چهارم  يااول ) 2    چهارم  ياسوم  )1
  دوم  يا اول) 4    سوم  يادوم ) 3

)بسازد و از نقطة  30ها زاوية yمحور جهت مثبت عرض از مبدأ خطي كه بامطابق شكل زير،   - 52 , )1 بگذرد،  1
 كدام است؟ 

1( y  
2 3 13     2 (y  2 3 1   

3 (y  2 3 1     4 (y  3 1   
  

)باشد و از نقطة  45ها xمثبت محور با جهتخطي كه زاوية آن  - 53 , )2 ها را با چه طولي  محور طول ،عبور كند 3

 كند؟  قطع مي

  -5) 4  -1) 3  1) 2  صفر )1

tan و روي دايرة مثلثاتي انتهاي كمان مربوط به زاوية  Pاگر نقطة  - 54 
6

كـدام   Pباشد، مختصـات نقطـة    12

 ؟ تواند باشد مي

1( ( , )6 112     2 (( , )1 2 6
5 5   

3 (( , )61 12     4 (( , )2 6 1
5 5   

برابر  P ةاگر عرض نقط .قرار دارد و در ناحية چهارم بر روي دايرة مثلثاتي P نقطة  -55
3

در اين  باشد، 3

مبدأ  O(نقطة كدام است؟  ،سازد ها ميxمحور جهت مثبت با POخط  اي كه پاره تانژانت زاويهكصورت 
 مختصات است.)

1(  2   2 (
2

2   3 ( 3   4 (
3

3   

  

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1رياضي (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال مي سؤال به چند 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 
   

  عادي - ) 1رياضي (

  باشد.  آذر) اولين ايستگاه جبراني مي 16آزمون بعد (آزمون 

  دقيقه 30
  

مجموعه، الگو و دنباله/ 
  مثلثات

ي  از ابتداي دنباله 1فصل 
2فصل هندسي تا پايان فصل و 

  تا پايان دايره ي مثلثاتي
  41تا  25هاي  صفحه

 محل انجام محاسبات
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 9: ةصفح                                          تجربي                   پاية دهم  اختصاصي  آذر 2زمون آ -) 3ي ( پروژه    

 است؟   ةچند برابر زاوي  ةبا توجه به نمودار زير، زاوي - 56

1( 2  

2 (3  

3 (4  

4 (5  

cosاگر  ،در شكل زير - 57   3
tan عبارت حاصل ،باشد 2 sinA

cot
  




3  كدام است؟  4

1( 2 3   

2 (3
3   

3 (3 3   

4 (3   

ضـرب   حاصل ،باشد 24 برابر با لهاز اين دنبا جمله 3اگر حاصل جمع  است. و هم هندسيهم حسابي  اي دنباله - 58

 جمله كدام است؟  3اين 

1( 512     2 (768   

3 (824     4 (932   

ـ  متوا ةسه جمل به ترتيب حسابي غير ثابت ةهاي دوم، پنجم و نهم از يك دنبال جمله - 59 هندسـي   ةلي از يـك دنبال

 حسابي چند برابر قدر نسبت آن است؟  ةاول دنبال ةجمل .هستند

1( 4   2 (8   3 (6   4 (2   

,حسابي ةدوم دنبال بيست و ةاول و جمل ةبين جمل - 60 , , ...12 16 عدد حاصل  4 كهكنيم  دو عدد چنان درج مي 20

 عدد كدام است؟  4مجموع اين  هندسي دهند. ةتشكيل دنبال

1( 174   2 (176   3 (178   4 (180   

t)ل جملة دهم از چهاردهم ضو تفا 40دهم و دوازدهم يك دنبالة هندسي برابر اگر مجموع جمالت  - 61 t )14 10 

 تواند باشد؟   باشد، قدر نسبت اين دنبالة هندسي كدام مي 600برابر 

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

 محل انجام محاسبات
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 10: ةصفح                                                اختصاصي  پاية دهم تجربي  آذر 2 زمونآ -) 3پروژة (    
 

1هندسي  ةدوم يك دنبال ةجمل - 62
2 2

پنجم  ةو جمل 
1
2چندم اين دنباله  ةاست. جمل 8

 است؟  16

  ششم ةجمل) 2    چهارم  ةجمل )1

  سوم  ةجمل) 4    هفتم  ةجمل) 3

tan عبارت حاصل - 63 sinA ( )( )
cot cos

 


  

2
2 4

30 60
30 1 45

 كدام است؟  

1( sin 30
2     2 (sin 2 60   

3 (tan 60
2     4 (cot 2 45   

sinB ،زيردر شكل  - 64 
2
3، AB  cosCو  30 

3
 كدام است؟  ACصورت طول  در ايناست.  5

1( 20   

2 (25   

3 (35   

4 (40   

ADدر شكل زير، اگر  - 65 DC  باشد، حاصلADC

ABD

S

S





 كدام است؟  

1( 2   

2 (2 3   

3 (3   

4 (4 3   

ACاگر در شكل زير،  - 66  10   كدام است؟ BCضلع  ةگاه انداز آن ،باشد 3

1( 15   

2 (15 2   

3 (15 3   

4 (20   

 انجام محاسبات محل
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 11: ةصفح                                          تجربي                   پاية دهم  اختصاصي  آذر 2زمون آ -) 3ي ( پروژه    

خورشيد به او و ساختمان  استفاده از اندازة سايه آن محاسبه كند. اگر خواهد طول يك ساختمان را با حسين مي - 67

متر باشد،  20متر و طول ساية ساختمان برابر با 4متر قد دارد، برابر با  8/1ن كه يحس ةساي ه بتابد وبا يك زاوي

 ارتفاع ساختمان چند متر است؟ 

1( 8      

2 (9   

3 (10      

4 (12   

 زير كدام است؟  شكل ضلعي منتظم ششمساحت  - 68

1( 16 3   

2 (24 3   

3 (8 3   

4 (9 3
32   

 كدام گزينه است؟  a ضلع به طول منتظم ضلعي مساحت پنج - 69

(sin cos / ,sin cos / )       54 36 0 8 36 54 0 6 

1( a23
2     2 (a25

6   

3 (a210
3     4 (a25

3   

 كدام است؟  AHC، مساحت مثلث شكل زير ABCالزاوية  در مثلث قائم - 70

1( 2 3   

2 (4 3   

3 (6 3   

4 (8 3   

 محل انجام محاسبات
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 12: ةصفح                                                اختصاصي  پاية دهم تجربي  آذر 2 زمونآ -) 3پروژة (    
 

  

 م دارد؟ اُ 20تر از شكل  ه بيشرم چند دايا21ُشكل  ،در الگوي زير - 71

1( 21   

2 (31   

3 (41   

4 (61   

 از چند دايره تشكيل شده است؟  اُم 21شكل  ،زيردر الگوي  - 72

1( 210   

2 (211   

3 (231   

4 (232   

,ام دنبالة  برابر جملة سي 94 - 73 , , , ...
1 1 3 5
7 10 13  كدام است؟  16

1( 57   2 (56   3 (55   4 (54   

گاه،  آن ،هم باشند ةينرو جمالت اول و چهارم ق 8در يك دنبالة حسابي، اگر مجموع جمالت دوم و هفتم برابر  - 74

  كدام است؟شانزدهم دنباله  ةجمل

1( 24   2 (26   3 (27   4 (30   

na، aميبا جمله عمو در يك دنبالة حسابي - 75 a 7 3 aو  36 a 2 2
7 3  كدام است؟ دنباله دهمزجملة يا .است 360

1( 33   2 (10   3 (61
2   4 (71

2   

Sدهـيم. اگـر    نمايش مـي  nSجملة اول را با  nمجموع  ،nt با جملة عمومي در دنبالة حسابي - 76 S 10 7 9 

tباشد، حاصل  t ... t  6 7  ت؟ كدام اس 12

1( 24   2 (27   3 (21   4 (18   

چند جملـه دو   ،است. اين دنباله 63ن آبعدي  ةو مجموع سه جمل 9حسابي  ةاول يك دنبال ةمجموع سه جمل - 77

 رقمي دارد؟ 

1( 14   2 (15   3 (16   4 (17   

  دقيقه 30 موازي - ) 1رياضي (
مجموعه، الگو و دنباله/ 

  مثلثات
از ابتداي الگو و دنباله  1فصل 
تا  2يان فصل و فصل تا پا

  هاي مثلثاتي پايان نسبت
  35تا  14هاي  صفحه

 محل انجام محاسبات

ها از آموزاني است كه برنامة مدرسة آن ها مخصوص دانش پاسخ دادن به اين سوال: توجه
 اند. ت عادي پاسخ ندادهتر است و به سواالبرنامة كانون عقب
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 13: ةصفح                                          تجربي                   پاية دهم  اختصاصي  آذر 2زمون آ -) 3ي ( پروژه    

ضرب  باشد، حاصل 24جمله از اين دنباله برابر با  3اگر حاصل جمع اي هم حسابي و هم هندسي است.  دنباله  - 78

 جمله كدام است؟  3اين 

1( 512     2 (768   

3 (824     4 (932   

سه جملة متوالي از يـك دنبالـة هندسـي    ترتيب  بههاي دوم، پنجم و نهم از يك دنبالة حسابي غير ثابت  جمله - 79

 هستند. جملة اول دنبالة حسابي چند برابر قدر نسبت آن است؟ 

1( 4   2 (8   3 (6   4 (2   

,بين جملة اول و جملة بيست و دوم دنبالة حسابي - 80 , , ...12 16 عدد حاصل  4كنيم كه  دو عدد چنان درج مي 20

 عدد كدام است؟  4هند. مجموع اين تشكيل دنبالة هندسي د

1( 174   2 (176   3 (178   4 (180   

t)و تفاضل جملة دهم از چهاردهم  40اگر مجموع جمالت دهم و دوازدهم يك دنبالة هندسي برابر  - 81 t )14 10 

 تواند باشد؟   باشد، قدر نسبت اين دنبالة هندسي كدام مي 600برابر 

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

1جملة دوم يك دنبالة هندسي  - 82
2 2

و جملة پنجم  
1
2است. جملة چندم اين دنباله  8

 است؟  16

  ) جملة ششم2    جملة چهارم  )1

  ) جملة سوم 4    ) جملة هفتم 3

tanحاصل عبارت  - 83 sinA ( )( )
cot cos

 


  

2
2 4

30 60
30 1 45

 كدام است؟  

1( sin 30
2     2 (sin 2 60   

3 (tan 60
2     4 (cot 2 45   

sinBˆ، زيردر شكل  - 84 
2
3 ،AB  cosCˆو  30 

3
 كدام است؟  ACصورت طول  است. در اين 5

1( 20   

2 (25   

3 (35   

4 (40   

ADدر شكل زير، اگر  - 85 DC  باشد، حاصلADC

ABD

S

S





 كدام است؟  

1( 2   

2 (2 3   

3 (3   

4 (4 3   

 محل انجام محاسبات
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ACدر شكل زير، اگر  - 86  10  كدام است؟  BCگاه اندازة ضلع  باشد، آن 3

1( 15   

2 (15 2   

3 (15 3   

4 (20   

خواهد طول يك ساختمان را با استفاده از اندازة سايه آن محاسبه كند. اگر خورشيد به او و ساختمان  حسين مي - 87

متر باشد،  20متر و طول ساية ساختمان برابر با 4متر قد دارد، برابر با  8/1با يك زاويه بتابد و ساية حسين كه 

 ارتفاع ساختمان چند متر است؟ 

1( 8      

2 (9   

3 (10      

4 (12   

 مساحت شش ضلعي منتظم شكل زير كدام است؟  - 88

1( 16 3   

2 (24 3   

3 (8 3   

4 (9 3
32   

 كدام گزينه است؟  aضلعي منتظم به طول ضلع  مساحت پنج - 89

(sin cos / ,sin cos / )       54 36 0 8 36 54 0 6 

1( a23
2     2 (a25

6   

3 (a210
3     4 (a25

3   

 كدام است؟  AHCشكل زير، مساحت مثلث  ABCالزاوية  در مثلث قائم - 90

1( 2 3   

2 (4 3   

3 (6 3   

4 (8 3   
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mv
s




2

  

  
 درستي بيان شده است؟   عدد آن به مرتبة بزرگي دركدام گزينه تخمين - 91

1( / 50 00084 10     2 (4310000 10  

3 (/   4 50 049 10 10  4 ( 3950 10 1  

0/ن يك مخزن، درو  - 92 /gمترمكعب نفت موجود است. اگر چگالي نفت  5
cm30 باشد، جرم نفت موجـود در   8

 مخزن چند كيلوگرم است؟ 

1( 800   2 (500   3 (400   4 (625   

kmكيلوگرم با تندي ثابت  200اي به جرم  ماهواره - 93
h

 39 انرژي جنبشي ماهواره بر  .چرخد دور زمين ميبه  10

 حسب مگاژول كدام است؟ 

1( 8100   2 (625   3 (810   4 (6250   

Fتوسط نيروي ثابت مطابق شكل زير،  - 94 N mجسمي را با تندي ثابت  ،20
s

روي يـك سـطح افقـي بـدون      2

Fكشيم. كار نيروي  اصطكاك مي
  گذشت  زبعد اروي جسمs8   چند ژول است؟  

1( 160     2 (160 3   

3 (320     4 (320 3   

  
  

خورشيدي پيدا شد. مرتبة بزرگي سن پيدا شدن  1258حقوق بشر كوروش، پادشاه ايران در سال  ةسنگ نوشت  - 95

 باشد؟  چقدر مي تاكنون، نوشته بر حسب ثانيه اين سنگ

1( 510   2 (910   3 (1310   4 (1710   

اصـله  سال نوري از مركز كهكشان راه شيري فاصله دارد. مرتبة بزرگـي ايـن ف   25000منظومة شمسي حدود  - 96

mبرحسب متر، كدام است؟ (سرعت انتشار نور در خأل 
s

 83  باشد.)  مي 10

1( 1010   2 (1510   3 (1910   4 (2510   

  

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10ذاري چند از گ ، هدف)1فيزيك (هاي 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 
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
   

  عادي - ) 1فيزيك (

 جبراني هستند. هايايستگاهدرها بهترين منبع براي مطالعه و تمرين شمااشتباهات خود را بدانيد، اين سؤالقدر

 محل انجام محاسبات

  دقيقه 35
  
گيري/ كار، انرژي فيزيك و اندازه

  و توان
از ابتداي تخمين مرتبة 1فصل 

بزرگي در فيزيك تا پايان فصل 
تا پايان كار نيروي  2و فصل 

  ثابت 
  34تا  18هاي  صفحه
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ـ  گرم كـاهش مـي   1600ايجاد كنيم، جرم جسم  cm3200اي به حجم  حفره ،همگن يك جسمرون داگر  - 97 د. ياب

 است؟  SIچگالي جسم چند واحد 

1( 8000   2 (8   3 (4000   4 (4   

/gدهد. اگر چگالي خون در حدود  بدن انسان را خون تشكيل مي جرمدرصد از  8حدود  - 98
cm31 باشد، حجم  05

 حدوداً چند ليتر است؟  kg60خون درون بدن يك انسان به جرم متوسط 

1( /5 1   2 (51   3 (/4 6   4 (46   

برابر  3اگر جرم كره  .است 2ر به چگالي مكعب توپ يك ، دو برابر طول ضلع1ر به چگالي توپ ةشعاع يك كر - 99

جرم مكعب باشد، 


1
2

)كدام است؟   ) 3  

1( 32
3   2 (3

32   3 (16
3   4 (3

16   

 مايع بنزين حجم  سه برابرو در عمل  است مضروارد هوا شده و بسيار هايي است كه  يكي از آالينده ،بخار بنزين - 100

 90طـور متوسـط    كل كشـور بـه   بنزين . اگر مصرف روزانةگردد شده و وارد هوا ميبخار بنزين توليد  ،مصرفي

ين شود؟ (از هر متر مكعب بخار بنز بنزين به هوا وارد ميچند كيلوگرم ميليون ليتر باشد، تخمين بزنيد در سال 

/1 /gمايع بنزين  اين آيد و چگالي دست مي ليتر بنزين مايع به 5
cm30  باشد.)  مي 68

1( 810   2 (1110   3 (1410   4 (1710   

هاي گنـدم حاصـل از    مجموع طول دانه تخمين بزنيد كرة زمين را زير كشت گندم ببريم، هاي خشكي لاگر ك - 101

 و mg40است؟ (جـرم و طـول هـر دانـة گنـدم را       طور تقريبي چند برابر فاصلة زمين تا خورشيد برداشت به

/ mm6 1كه  km6400 را كرة زمين شعاعو  5
آن خشكي است و ميانگين برداشت گندم از هر هكتار سطح  4

/و فاصلة زمين تا خورشيد برابر  ن فرض كنيدتُ 5را  m 111 5  .)است 10

1( 1   2 (510   3 (910   4 (1410   

و  Aاي دو مايع  ظرف استوانه يك صورت زير است. اگر در داخل به Bو  Aنمودار حجم برحسب جرم براي دو مايع  - 102

B با جرم برابر بريزيم بخشي از حجم ظرف را مايع  چهصورت  ، در اينر شودتا جايي كه ظرف پA دما كند؟  اشغال مي)

 ثابت و يكسان است.)

1( 3
7   2 (4

7   

3 (3
4   4 (1

4   
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در آب فـرو   جسـم  انـدازيم و  مـي به آرامي را  mمطابق شكل زير در ظرفي كه آب قرار دارد، جسمي به جرم  - 103

طور كامل  ظرف را به حال اگر .ريزد متر مكعب آب از ظرف بيرون مي سانتي 100در اين حالت مقدار  .رود مي

0/با چگالي  اولية ظرف هم جرم با آب مقداري روغن خالي كنيم و در اين  ،برابر چگالي آب در ظرف بريزيم 8

شـود، جـرم آب    يز مـي رمتر مكعب روغن از ظرف سـر  سانتي 200مقدار  بعد از قرار دادن جسم در آن، حالت

رف خـالي  ظـ  سرنيز ريزيم،  است؟ (در حالتي كه روغن در ظرف مي گرم موجود در ظرف در حالت اوليه چند

g را ماند و چگالي آب مي
cm31  .(در نظر بگيريد 

1( 250   2 (400   

3 (500   4 (800   

است. اگر حجم كرة  SIميليون واحد  100ها حدود  هاي كوتولة سفيد بسيار چگال هستند و چگالي آن  هستار - 104

بود، تخمين بزنيد جرم كرة زمين در اين حالت چند برابر جرم خورشـيد   ها مي زمين تماماً از جنس اين ستاره

/، جرم خورشيد را km6400شد؟ (شعاع كرة زمين را  مي kg 301 989 و  10   فرض كنيد.)  3

1( 110   2 (210   3 (410   4 (710   

 بيانگر تندي جسم است.)v(اجسام زير صورت گرفته است؟   انرژي جنبشيدرستي بين  زينه مقايسةدر كدام گ - 105

1( K K K K  3 4 2 12 2 4   

2 (K K K K  3 4 2 1
1 1 1
2 4 8   

3 (K K K K  3 4 2 12 4 8   

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

  

m ةتندي متحرك به اندازاگر در حركت است.  vمتحركي با تندي  - 106
s

 كاهش يابد، انرژي جنبشي متحـرك  3

7
 چند متر بر ثانيه است؟  v .كند تغيير مي اش  مقدار اوليه 16

1( 8   2 (12   3 (16   4 (300   

درصد اضافه كنيم، انرژي جنبشـي آن چگونـه    20درصد كم كرده و به تندي آن  50اگر از جرم جسمي  - 107

 كند؟  تغيير مي

  يابد. ميدرصد كاهش  28) 2  يابد. مي افزايش درصد 28 )1

  يابد. مي درصد كاهش 40) 4  ابد.مي ي درصد افزايش 40) 3
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m1

/ m1 7

/ m1 8
m1

m1 / m1 8

F N4 50


F N3 10


F N2 20


F N1 10


 ژول است؟  جايي چند متر جابه 10مطابق شكل زير، كار كل انجام شده روي جسم بعد از  - 108

1( ( )50 10 3 1   

2 (( )100 3 3    

3 (200   

4 (300   

در  شوند و كار كل انجام شده روي جسممطابق شكل بر جسمي وارد  Fاندازة   نيروي هم  3 اگر ،در شكل زير - 109

 است؟  F چند برابرجايي افقي به سمت راست صفر باشد، در اين صورت اندازة نيروي اصطكاك  جابه

1( 3   

2 (3 1   

3 (1
2   

4 (2
3   

شخص در حالت اگر طول طناب  .كشد باشد را مي يمتر م 1اي كه ارتفاع آن  جعبههاي زير شخصي  شكلمطابق  - 110

1/متر و در حالت (ب)  1(الف)  در يـك   روي جعبـه  شـخص كـار نيـروي    نسبت صورت تر باشد، در اينم 7

 و يكسان شخص در هر دو حالت ثابتنيروي اندازة ( كدام است؟به (ب) معين در حالت (الف)  افقي جايي جابه

 است). 

  
 (الف)                    (ب)      

1( 1   2 (17
25   3 (8

25   4 (25
8   

  

طـول   كش نمايش داده شده است. اگر توسط خطAگيري طول جسم  در شكل زير، قسمتي از آزمايش اندازه - 111

/صورت  كش به توسط خط Aجسم  cm / cm4 28 0 . كدام گزينه در مورد اين گـزارش  باشدبيان شده  05

 درست است؟ 

  گيري شامل دو رقم با معناست.  نتيجة اندازه )1

  هستند. 8و  2هاي حدسي و غير قطعي آن  رقم) 2

/وسيله گيري  اندازهدقت ) 3 cm0   است.  08

/وسيله گيري  خطاي اندازه) 4 mm0   است.  5

  دقيقه 35 موازي - ) 1فيزيك (

  گيري فيزيك و اندازه
گيري:  از ابتداي اندازه 1فصل 

  خطا و دقت تا پايان فصل
  26تا  14هاي  صفحه

 محل انجام محاسبات

ها از نامة مدرسة آنآموزاني است كه بر ها مخصوص دانش پاسخ دادن به اين سوال: توجه
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 درستي بيان شده است؟   دركدام گزينه تخمين مرتبة بزرگي عدد آن به - 112

1( / 50 00084 10     2 (4310000 10  

3 (/   4 50 049 10 10  4 ( 3950 10 1  

0/درون يك مخزن،   - 113 /gمترمكعب نفت موجود است. اگر چگالي نفت  5
cm30 باشد، جرم نفت موجـود در   8

 مخزن چند كيلوگرم است؟ 

1( 800   2 (500   3 (400   4 (625   

كه با  مدرج اي گيري وسيله صورت زير گزارش شده است. اگر خطاي اندازه گيري طول يك جسم به هانداز ةنتيج - 114

/ با آن طول جسم اندازه گرفته شده، برابر mm2  ؟گيردبايد قرار عدد  كدامدر جاي خالي زير  ،باشد 5

/ cm ...cm4 6  

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

/بنـدي آن   درجـه  ةگيري كوليسي كه كمينـ  خطاي اندازهمطلق قدر - 115 mm0  قـدرمطلق  اسـت، ............. از  1

/رقمي كه عدد  كشي گيري خط خطاي اندازه cm17  ............. است. ،دهد را نشان مي 6

1( / mm0 /) 2    تر  بيش ،05 mm0   تر  كم ،05

3 (/ mm0 /) 4    تر  كم ،95 mm0   تر   بيش ،95

خورشيدي پيدا شد. مرتبة بزرگي سن پيدا شدن  1258ر سال سنگ نوشتة حقوق بشر كوروش، پادشاه ايران د - 116

 باشد؟  اين سنگ نوشته بر حسب ثانيه تاكنون، چقدر مي

1( 510   2 (910   3 (1310   4 (1710   

 ؟ شده استنگيري درست معرفي  كدام ابزار اندازهگيري در  دقت و خطاي اندازه - 117

1(   2 (  

3 (  4 (  

اسكال در نظر بگيريم، تخمين مرتبة بزرگـي وزن جـو زمـين    پ 510اگر فشار جو را در تمام نقاط سطح زمين  - 118

و  km12800كدام است؟ (قطر كرة زمين را حدوداً برحسب نيوتون  3 در نظر بگيريد(  

1( 1410   2 (1910   3 (2410   4 (3010   

 محل انجام محاسبات
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 180انوار ايراني در ماه تقريباً باشد. اگر مصرف برق هر خ ي انرژي الكتريكي ميساعت، واحد تجار وات كيلو يك دانيم  مي - 119

قيمت انرژي مصرفي ساالنة خانوارهاي ايراني  بزنيدريال باشد، تخمين  500ساعت  وات ساعت و قيمت هر كيلو كيلووات

 نفر فرض كنيد.) 4طور متوسط  ميليون نفر و هر خانوار را به 80(جمعيت ايران را است؟  چند ريال

1( 1310   2 (1610   3 (1010   4 (1910   

سال نوري از مركز كهكشان راه شيري فاصله دارد. مرتبة بزرگـي ايـن فاصـله     25000منظومة شمسي حدود  - 120

mبرحسب متر، كدام است؟ (سرعت انتشار نور در خأل 
s

 83  باشد.)  مي 10

1( 1010   2 (1510   3 (1910   4 (2510   

بـدون پوسـت درون ظـرف محتـوي آب      راپرتقـال  » ب«در شـكل   و پرتقالي را با پوسـت آن  »الف«درشكل  - 121

 ح است؟ كدام گزينه صحي .اندازيم مي

 
  رود. در آب فرو مي ،دارد از پرتقال بدون پوست تري جرم بيش با پوست چون پرتقال» الف«در شكل  )1

  ماند.  روي آب شناور مي  دارد، از پرتقال با پوست تري  حجم كم بدون پوست چون پرتقال» ب«در شكل ) 2

  ماند.  ب شناور ميتر از چگالي آب است، روي آ چون چگالي پرتقال كم» الف«در شكل ) 3

  ماند.  از چگالي آب است، روي آب شناور مي تر كمچون چگالي پرتقال » ب«در شكل ) 4

يابـد.   گرم كـاهش مـي   1600ايجاد كنيم، جرم جسم  cm3200اي به حجم  ، حفرههمگناگر درون يك جسم  - 122

 است؟  SIچگالي جسم چند واحد 

1( 8000   2 (8   3 (4000   4 (4   

/gدهد. اگر چگالي خون در حدود  درصد از جرم بدن انسان را خون تشكيل مي 8حدود  - 123
cm31 حجم  باشد، 05

 حدوداً چند ليتر است؟  kg60خون درون بدن يك انسان به جرم متوسط 

1( /5 1   2 (51   3 (/4 6   4 (46   

برابر  3است. اگر جرم كره  2، دو برابر طول ضلع يك مكعب توپر به چگالي 1شعاع يك كرة توپر به چگالي  - 124

جرم مكعب باشد، 


1
2

)كدام است؟   ) 3  

1( 32
3   2 (3

32   3 (16
3   4 (3

16   

باشـد، داراي چگـالي    مـي متـر مكعـب    سـانتي  5گرم و حجم آن  85طال و مس كه جرم آن  از يك قطعه آلياژ - 125
kg
m317000 درصد حجم اين قطعه از طال تشكيل شده است؟ ، چنداست 

 g g( )
cm cm

     3 طــال مس 39   و19

1( 40  2 (60  3 (80  4 (90  

 محل انجام محاسبات
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هايي است كه وارد هوا شده و بسيار مضر است و در عمل سه برابر حجم  بنزين مايع  بخار بنزين يكي از آالينده - 126

 90طـور متوسـط    گردد. اگر مصرف روزانة بنزين كل كشـور بـه   مصرفي، بخار بنزين توليد شده و وارد هوا مي

شود؟ (از هر متر مكعب بخار بنزين  در سال چند كيلوگرم بنزين به هوا وارد ميميليون ليتر باشد، تخمين بزنيد 

/1 /gبنزين مايع  اين آيد و چگالي دست مي ليتر بنزين مايع به 5
cm30  باشد.)  مي 68

1( 810   2 (1110   3 (1410   4 (1710   

هاي گنـدم حاصـل از    مجموع طول دانهتخمين بزنيد هاي كرة زمين را زير كشت گندم ببريم،  اگر كل خشكي - 127

و  mg40است؟ (جـرم و طـول هـر دانـة گنـدم را       طور تقريبي چند برابر فاصلة زمين تا خورشيد برداشت به

/ mm6 1كه  km6400و شعاع كرة زمين را  5
سطح آن خشكي است و ميانگين برداشت گندم از هر هكتار  4

/تُن فرض كنيد و فاصلة زمين تا خورشيد برابر  5را  m 111 5  است.) 10

1( 1   2 (510   3 (910   4 (1410   

و  Aاي دو مايع  صورت زير است. اگر در داخل يك ظرف استوانه به Bو  Aنمودار حجم برحسب جرم براي دو مايع  - 128

B صورت چه بخشي از حجم ظرف را مايع  ر شود، در اينبا جرم برابر بريزيم تا جايي كه ظرف پA دما كند؟  اشغال مي)

 ثابت و يكسان است.)

1( 3
7   2 (4

7   

3 (3
4   4 (1

4   

انـدازيم و جسـم در آب فـرو     را به آرامي مـي  mمطابق شكل زير در ظرفي كه آب قرار دارد، جسمي به جرم  - 129

ريزد. حال اگر ظرف را به طور كامل  متر مكعب آب از ظرف بيرون مي سانتي 100رود. در اين حالت مقدار  مي

0/خالي كنيم و مقداري روغن هم جرم با آب اولية ظرف با چگالي  برابر چگالي آب در ظرف بريزيم، در اين  8

شـود، جـرم آب    ن از ظرف سـرريز مـي  متر مكعب روغ سانتي 200حالت بعد از قرار دادن جسم در آن، مقدار 

ماند  ريزيم، سر ظرف خالي مي موجود در ظرف در حالت اوليه چند گرم است؟ (در حالتي كه روغن در ظرف مي

gو چگالي آب را 
cm31  .(در نظر بگيريد 

1( 250   2 (400   

3 (500   4 (800   

است. اگر حجم كرة  SIميليون واحد  100ها حدود  هاي كوتولة سفيد بسيار چگال هستند و چگالي آن  ستاره - 130

برابر جرم خورشـيد   بود، تخمين بزنيد جرم كرة زمين در اين حالت چند ها مي زمين تماماً از جنس اين ستاره

/، جرم خورشيد را km6400شد؟ (شعاع كرة زمين را  مي kg 301 989 و  10   فرض كنيد.)  3

1( 110   2 (210   3 (410   4 (710   

 باتمحل انجام محاس
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 22: ةصفح                                                پاية دهم تجربي اختصاصي  آذر 2 زمونآ –) 3پروژة (  

( )1

( )2

( )4

( )3

  

 شوند.  هاي لولة گوارش ساخته مي فقط در ياخته ............ هاي آنزيم توان گفت مي، سالم انسان دستگاه گوارش در - 131  
  كنندة ليپيد تجزيه) 2          فعال  ) پروتئازي غير1
  ) گوارشي موجود در سطح غشا4                   ) آغازگر تجزية كربوهيدرات3

 است؟ صحيح  ،باريكيك پرز رودة  موجود درهاي پوششي  ياختهرة همة بادركدام گزينه   - 132
    كنند. د مختلفي را با خون مبادله ميموا گاهي )2  در ترشح موسين و بيكربنات نقش دارند. ) 1
 پردازند.  رش و جذب مواد غذايي مي) به گوا4  ند. مرتبط ا يگليكوپروتئين يهارشتهاي از  با شبكه )3

 ؟ هاي معدة انسان، صحيح است هاي غده درباره ترشحات هر يك از ياختهچند مورد  - 133
  شود.  از طريق مجرا وارد حفرة معده مي -الف
  موثر است.  قرمزهاي  روي ساخت گويچه -ب
  شركت دارد.  ،اي حفاظتي در تشكيل الية ژله -ج
 شود.  فعال مي اسيد كپس از برخورد با كلريدري -د

 صفر )4  3 )3  2 )2  1) 1
 كند؟  تكميل مي نادرستيبه در رابطه با دستگاه گوارش نوعي جانور كدام گزينه عبارت زير را  - 134

 »است. ............ محل است كه............  معادل بخشي از دستگاه گوارش ............در شكل مقابل، بخش «
 بدن به محيط داخلي ها يونآب و  ورودانسان ـ  -4) 1
  گوارشي و جذب مواد غذايي  هاي ملخ ـ ترشح آنزيم -2) 2
  شدن غذا  و نرم و ذخيره ها كربوهيدراتملخ ـ ادامة گوارش  -1) 3
  ها انسان ـ ساخت گليكوژن و پروتئين و ذخيره اغلب ويتامين -3) 4
 

 نقش دارد. ............ابتدا ، باريكة رود ها در آن گوارشي هستند و برا ............ترين ليپيدهاي رژيم غذايي  فراوان - 135
 ل است،موازي معده كه در دماي بدن، در آب محلوزير و آنزيم مترشحه از غده  -گليسريدها تري) 1
 ،هاي گوارشي حاوي آنزيم مادهرودة باريك به همراه كنندة  حركات مخلوط -فسفوليپيدها) 2
 ،كي و نوعي فسفوليپيد موجود در ماده ساخته شده در كبدتركيبات نم -گليسريدها تري) 3
 ، بالفاصله قبل از رودة كور قرار دارد، آنزيمي كه اندام سازنده آن -فسفوليپيدها) 4

 ؟ كند مورد عبارت زير را به درستي كامل ميچند  - 136
  ............»داراي در هر جانور  «

  شود.  حلق وارد مري ميعبور از ، غذا پس از دهان -الف
  گيرد. دان، قبل از آغاز گوارش غذا، ذخيرة آن صورت ميچينه -ب
 شود.   اي، ابتدا گوارش شيميايي در لولة گوارش آغاز مي گوارش برون ياخته -ج
  فراهم است. يو مواد دفع افتهي گوارش يشدن غذا مخلوط بدونغذا  ةطرف كي انيامكان جرلوله گوارش،  -د

1 (1  2( 2  3( 3  4( 4 
 ............ انتهاي مريهاي حلقوي بنداره  ........ ماهيچه....پيلور  بندارههاي حلقوي  يچهماه - 137

   كنند. يم يريجلوگ ،يلوله به بخش قبل اتياز برگشت محتو -برخالف) 1
 كاهند. انقباض خود را مي ،شكل تحت تاثير حركات كرمي -همانند) 2
 شوند. يمنقبض م  عصبي هاي تحت تاثير شبكه -) برخالف3
  شوند. طور حتم در فرآيند استفراغ شل مي به -همانند) 4

 دارد. ............نقش مستقيمي در  ،............هورموني كه  - 138
  افزايش پپسينوژن شيرة معده -شود نواحي نزديك پيلور ترشح مي از) 1
 دوازدهه pHتغيير  -س به دوازدهه موثر استايمي پانكرآنزبر ترشحات ) 2
  دن پروتئازهاي معده  ش فعال -كند  نظيم ميپانكراس را تت غيرآنزيمي احترش) 3
  هاي قرمز ساخت گويچه -ددار اثرديوارة معده غدد هاي  ترين ياخته روي بزرگ) 4

  ............ ،هر غدة گوارشي در دستگاه گوارش انسان - 139
 شود.  ) توسط پردة صفاق احاطه مي2    در مخاط لولة گوارش قرار دارد. )1
  هاي ترشحي متصل به غشاي پايه است.  ) داراي ياخته4  هاي ترشحي كامال مشابه است. داراي ياخته )3

 ............ تواند  نميبخشي از دستگاه عصبي است. فعاليت اين دستگاه  تگاه گوارش بر عهدهتنظيم عصبي دس - 140
 .) موجب ترشح بزاق به شكل انعكاسي شود2    صورت آگاهانه انجام شود. به) 1
  به همراه دستگاه هورموني به تنظيم فرآيندهاي گوارش بپردازد. )4  گذار باشد. اي تأثير هاي عصبي روده عملكرد شبكه بر )3

 

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

  د؟توانيد پاسخ صحيح بدهي 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 

   

 يد.  دهم تجربي استفاده كن شناسي توانيد از كتاب پرتكرار زيست شناسي، مي درس زيست براي براي آمادگي در امتحانات مدرسه

  عادي  –) 1شناسي ( زيست
  دقيقه 20

  گوارش و جذب مواد
از ابتداي ساختار و عملكرد 2فصل 
  ي گوارش تا پايان فصل هلول

  38 تا 20هاي  صفحه
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 كند؟ تكميل مي نادرستي  كدام گزينه عبارت زير را به - 141

  »............بلع در انسان، قطعاً «
   ست.) با توقف تنفس همراه ا1
  شود. كنترل ميالنّخاع،  در بصل يمركزتوسط ) 2
  .  كند يم دايادامه پ ،يراراديبه شكل غ به حلق، غذا دنيبا رس) 3
  گيرد.   صورت مي هاي حلق) بدون دخالت ماهيچه4

  ............بيني، روشي است  درون - 142
  توان دستگاه گوارش را مشاهده كرد.  ) كه با آن تنها مي1
  كند. ي دستگاه گوارش گذر مي بنداره 2پذير حداكثر از  اي انعطاف لهكه طي آن لو) 2
  شود. هاي گوارشي از آن ترشح نمي برداري كرد كه آنزيم توان از قسمتي نمونه كه با آن مي) 3
  شود. ي باريك استفاده مي ) كه برخالف كولون بيني تنها براي مشاهده ساختارهاي باالي روده4

  ............ ،غذي را از سطح بدن دريافت كندهر جانداري كه مواد م - 143
    ) قطعاً داراي دهان  است. 2    ياخته است.  ) قطعاً تك1
  ) داراي دستگاه گوارش است. 4  دهد.  طور مستقيم انجام مي ) جذب مواد را از سطح بدن به3

  ............ در روده انسان، بخشي كه فاقد پرز است، - 144
  داراي توانايي ترشح آنزيم است. قطعاً )2     فاقد چين است. قطعاً) 1
 .را جذب كند ها وني تواند ميپرز است،  يكه دارا يهمانند بخش) 4   اي يك اليه است. فاقد بافت پوششي استوانه) 3

  نمايد؟ تكميل مي نادرستيكدام گزينه عبارت زير را به  - 145
  »............شند، با ها مي هايي كه آغازگر روند هضم پروتئين در يك فرد بالغ، آنزيم«
   گيرند. قرار مي هورمون) تحت تأثير نوعي 1
 شوند. ي انتهايي معده ترشح مي ) فقط از غدد مجاور دريچه2
  شوند. هاي غدد معدي، فعال مي ) توسط ترشحات بعضي از ياخته3
   نقش داشته باشند. تر هاي كوچك در توليد مولكول توانند ) مي4

 ............همگي  ي گوارش، هاي لوله بنداره - 146
 شوند. كنند كه فقط در هنگام عبور غذا در جهت جاذبه زمين باز مي هايي عمل مي صورت دريچه به) 1
 كنند. هاي صاف هستند كه از برگشت محتويات لوله به بخش قبل جلوگيري مي از نوع ماهيچه) 2
  كنند. جدا ميگوارش را از هم   هاي مختلف لوله هستند كه بخش هاي حلقوي ماهيچه )3
  شوند. ي گوارش ديده مي هاي مختلف لوله تنها در انتهاي بخش )4

 كند؟  تكميل مي نادرستيچند جمله، عبارت زير را به  - 147
   »شود. هاي پوششي روده انجام مي به ياخته ............صرف انرژي و از طريق  ............ي باريك، ورود  ه در رود«

  ي با يون سديم انتقال هم –گلوكز با  - الف
 هاي پروتئيني  كانال –كلسترول بدون  - ب
  هاي پروتئيني  كانال –بيشتر آمينواسيدها با  - ج
  هاي غشا  حل شدن در پروتئين –بدون  Kويتامين  - د
  صفر) 4  1) 3  2) 2  3) 1

  است؟  نامناسبكدام گزينه براي تكميل عبارت زير  - 148
  ............»از بخشي قرار دارد كه   ............شود بالفاصله  مي ........... ها در آن گوارش انسان كه گوارش شيميايي پروتئيني  بخشي از لوله«
  تواند سبب كمبود نوعي ويتامين گردد.  هاي آن مي آسيب نوعي از ياخته -بعد -) كامل1
  شوند.  ، آبكافت ميي خود ها به واحدهاي سازنده در آن پروتئين -قبل -) آغاز2
  شوند. پروتئازهاي فعال لوزالمعده به درون آن ترشح مي -قبل -) آغاز3
 . است يمخاط ةمادداراي توانايي ترشح  -بعد -) آغاز4

  ........... سياهرگ فوق كبدي ........... سياهرگ باب كبدي - 149
  كند. از كبد خارج مي ي گوارش را خون لوله –برخالف  )2     شود.  از كبد خارج مي –همانند  )1
  كند. مواد مغذي جذب شده را به كبد منتقل مي –برخالف  )4   مستقيماً به بزرگ سياهرگ زيرين متصل است. –همانند ) 3

 باشد؟ ميصحيح باريك   هاي روده كدام موارد در ارتباط با حركت - 150
  ي بيروني هاي پوششي اليه افزايش سطح تماس كيموس با ياخته - الف
   ي باريك ي انتهايي روده به سمت بنداره كيموسراندن  - ب
 هاي گوارشي افزايش سطح تماس كيموس با شيره - ج
  كند. را جذب مي مواد مغذي - د
  ) الف و ج 4  ب و ج )3  ب و د )2  ) الف و د1

 اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.سؤاالتبه اينپاسخ دادن-آزمون شاهد(گواه)
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 است؟ ادرستنهاي گليكوپروتئين در بدن انسان  مولكولم گزينه درباره كدا - 151

  دارند.اي شفاف در بافت پيوندي نقش  مادة زمينه در تشكيل )1
  د. شو ميمانع از هر گونه آسيب اليه مخاط مري توسط تركيبات شيرة معده  )2
   شود. اندك است، يافت مي يا اختهي نيب يفضاي كه داراي بافت يها اختهي ريدر ز )3
 دارد.  پوششي را به يكديگر متصل نگه مي هاي هاي پروتئيني، ياخته اي از رشته ) به همراه شبكه4

 ............ نيستممكن در يك ياختة جانوري،  - 152
   آن قرار داشته باشد.در اطراف هسته  نوعي اندامك )1
 اي تامين شود. ياخته مواد مغذي مورد نياز از مايع بين) 2
  هسته همواره به شكل كروي و در مركز ياخته قرار گيرد.) 3
 از يك نوع درمجاورت غشاي ياخته قرار گيرد. چندين اندامك) 4

 هر غدة گوارشي در دستگاه گوارش انسان، ............  - 153
 شود.  ) توسط پردة صفاق احاطه مي2     ) در مخاط لولة گوارش قرار دارد.1
 هاي ترشحي متصل به غشاي پايه است.  ) داراي ياخته4   هاي ترشحي كامال مشابه است. ) داراي ياخته3

 كند؟ كامل مي نادرستيكدام گزينه عبارت زير را به  - 154
  »باشد. مي ............ داراي ، قطعاً............  در معده انسان، هر اليه«
 هاي عصبي شبكة ياخته -اي موثر در چسبيدن مخاط روي اليه ماهيچه) 1
  هاي مخطط  ياخته -) موثر در ايجاد حركات كرمي آن2
  بافت پيوندي سست -كننده بيكربنات ترشح) 3
  غده -هاي آن موثر در تشكيل حفره) 4

 ها در رودة باريك، ابتدا ............ نقش دارد. ترين ليپيدهاي رژيم غذايي ............ هستند و براي گوارش آن فراوان - 155
 آنزيم مترشحه از غده زير و موازي معده كه در دماي بدن، در آب محلول است، -گليسريدها ) تري1
 هاي گوارشي، كنندة رودة باريك به همراه ماده حاوي آنزيم حركات مخلوط -فسفوليپيدها) 2
 تركيبات نمكي و نوعي فسفوليپيد موجود در ماده ساخته شده در كبد، -گليسريدها ) تري3
 قرار دارد، ، بالفاصله قبل از رودة بزرگ ده آنآنزيمي كه اندام سازن -) فسفوليپيدها4

  در سمت چپ قرار دارد. ............برخالف  ............انسان، در دستگاه گوارش  - 156
   بنداره انتهاي مري -) بنداره انتهاي رودة باريك2   هاي قرمز چهيكننده هموگلوبين گو تخريباندام  -معدهاعظم  بخش) 1
  روده راست منتهي به بخش -) مجراي صفرا4  كننده صفرا اندام ذخيره -) ابتداي روده بزرگ3

  صحيح است؟همواره » كننده قطعه قطعه«و » كرمي« حركات  ارتباط بادر  از راست به چپ مورد به ترتيب چند - 157
  كردن محتويات لوله گوارش مخلوط - الف        
  نتيجة ورود غذا و گشاد شدن لولة گوارش  آمدن درپديد - ب        
 در ميان  صورت يك هايي از لولة گوارش به شدن بخش منقبض و شل - ج        
  هاي ديوارة لولة گوارش ماهيچه منظم حركاتپديد آمدن در نتيجة  - د        

1 (1- 3  2 (3- 2  3 (2- 4  4 (2- 2   
 هاي معدة انسان، صحيح است؟  هاي غده چند مورد درباره ترشحات هر يك از ياخته - 158

  هاي قرمز موثر است.  روي ساخت گويچه -الف
  ، شركت دارد. اي حفاظتي در تشكيل الية ژله -ب
 شود.  فعال مي اسيد پس از برخورد با كلريدريك -ج

 صفر )4  3 )3  2 )2  1) 1
 چند مورد دربارة بافت پيوندي صحيح است؟  - 159

  شود. پيوندي يافت مي  تنها يك نوع رشته پروتئيني در هر نوع بافت -الف
  آبكافت شوند. ، نوعي آنزيمتوانند توسط  هاي درون آن مي رشته -ب
  با شكل و اندازه متفاوت باشد. يهاي تواند داراي ياخته مي -ج
 شود.  هايي از قلب يافت مي در بخش -د
1 (1  2( 3  3( 2  4( 4 

 ............قطعاً  ............كه  ............، هر نوع آنزيم گوارشي موثر بر تجزية انسان سالميك در  - 160
  نوعي آميالز است. -كند  يت ميفعال در محل نهايي گوارش كيموس -ها كربوهيدرات) 1
 كند.  قابل جذب توليد مي  مولكول -هاي روده باريك است مربوط به ياخته -ها كربوهيدرات) 2
  ها نقش دارد. تنهايي در گوارش چربي به -شود وارد ابتداي روده باريك مي از طريق مجرايي -ليپيدها) 3
  شود.  از غدد مرتبط با لولة گوارش ترشح مي -كند  رشي فعاليت ميهاي مختلف گوا در محل اختالط شيره -ها پروتئين )4

  موازي  –) 1شناسي ( زيست
  دقيقه 20

  گوارش و جذب مواد
تا پايان ساختار و  2فصل 

  ي گوارش عملكرد لوله
  29تا  13هاي  صفحه

برنامة از هاآن مدرسة برنامة كه ستاي آموزاندانش مخصوص هاسوال نيا به دادن پاسخ: توجه
 .اندندادهپاسخيعادتسواالبهواستترعقبكانون
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 كند؟ تكميل مي نادرستي  كدام گزينه عبارت زير را به - 161

  ............»بلع در انسان، قطعاً «
   همراه است. بسته شدن راه ناي) با 1
  با شل شدن بندارة ابتداي مري همراه است.) 2
  .  كند يم دايادامه پ ،يراراديغ به حلق، به شكل غذا دنيبا رس) 3
  گيرد.   هاي حلق صورت مي) بدون دخالت ماهيچه4

  ............بيني، روشي است  درون - 162
  توان دستگاه گوارش را مشاهده كرد.  ) كه با آن تنها مي1
  كند. ي دستگاه گوارش گذر مي بنداره 2پذير حداكثر از  اي انعطاف ) كه طي آن لوله2
  شود. هاي گوارشي از آن ترشح نمي برداري كرد كه آنزيم توان از قسمتي نمونه ) كه با آن مي3
 شود. ي باريك استفاده مي ) كه برخالف كولون بيني تنها براي مشاهده ساختارهاي باالي روده4

   ............ هاي پروتئيني دخالت داشته باشند، قطعاً جايي يوني از عرض غشا، مولكول  اگر در جابه - 163
  شود. جا مي ) يون از طريق انتشار تسهيل شده جابه2  است. همراه شكل پروتئيندر با تغيير انتقال  ناي) 1
  .شود در جهت شيب غلظت انجام مي) 4  جايي نيازمند مصرف انرژي زيستي است. ) اين جابه3

  نمايد؟ تكميل ميدرستي كدام گزينه عبارت زير را به  - 164
  »............باشند،  ها مي گر روند هضم پروتئينهايي كه آغاز در يك فرد بالغ، آنزيم«
  اي حفاظتي نقش دارند. ژله در تشكيل الية ) 1
 شوند. هاي غدد معده، فعال مي توسط ترشحات گروهي از ياخته) 2
  د.نشو ه ترشح ميغدد معدشكل كروي هاي  ) توسط ياخته3
   نقش داشته باشند. تر هاي كوچك توانند در توليد مولكول مين) 4

 ............همگي  ي گوارش، هاي لوله بنداره - 165
 شوند. كنند كه فقط در هنگام عبور غذا در جهت جاذبه زمين باز مي هايي عمل مي صورت دريچه به) 1
 كنند. هاي صاف هستند كه از برگشت محتويات لوله به بخش قبل جلوگيري مي از نوع ماهيچه) 2
  كنند. گوارش را از هم جدا مي  مختلف لولههاي  هاي حلقوي هستند كه بخش ماهيچه )3
 شوند. ي گوارش ديده مي هاي مختلف لوله تنها در انتهاي بخش )4

  ، ............هر يك از چهار نوع بافت اصلي بدن انسان - 166
 اي هستند. ياخته قطعاً فاقد فضاي بين ) 1
 هاي مختلف وجود دارند. هاي بدن به نسبت در هريك از دستگاه) 2
 سازد. مينرا   هاي هر بافت آن هستند كه ياختهاي  ي زمينه راي مادهدا) 3
  كنند. ها ترشح مي هاي ترشحي دارند كه مواد را به فضاي درون اندام ياخته) 4

  است؟  نامناسبكدام گزينه براي تكميل عبارت زير  - 167
  ............»از بخشي قرار دارد كه   ............شود بالفاصله  مي ........... ها در آن ي گوارش انسان كه گوارش شيميايي پروتئين بخشي از لوله«
  تواند سبب كمبود نوعي ويتامين گردد.  هاي آن مي آسيب نوعي از ياخته -بعد -) كامل1
  شوند.  ي خود، آبكافت مي ها به واحدهاي سازنده در آن پروتئين -قبل -) آغاز2
  شوند. به درون آن ترشح مي پروتئازهاي فعال لوزالمعده -قبل -) آغاز3
 است.  يمخاطة مادداراي توانايي ترشح  -بعد -) آغاز4

 ...........عصبي،  ةهر ياخت - 168
  كند. نميذخيره  ي خودهاي دنا اطالعات الزم براي زندگي ياخته را در مولكول )1
  .در ارتباط هستنداي  هاي ماهيچه ياخته با )2
  كند. منتقل ميريت دندبه سمت آكسون پيام عصبي را از  )3
 باشد. اي، دندريت و آكسون مي شامل جسم ياخته )4

   .آورد در مي .............باشد كه آن را به رنگ  لوگُول مي .............معرف محلول  - 169
 اي آجري قهوه –ه ) نشاست4               آبي –) نشاسته 3            اي آجري قهوه –) آميالز بزاق 2          آبي –) آميالز بزاق 1

    كند؟ طور مناسب كامل مي د مورد عبارت زير را بهچن - 170
 »........... ،ي گوارش انسان اي شكل لوله بخش كيسه«

  هايي دارد.  خوردگي كه بالفاصله بعد از آن قرار دارد، چين  همانند قسمتي - الف
 است.  تري نسبت به اسيدداراي حفاظت بيشبرخالف قسمتي كه بالفاصله قبل از آن قرار دارد،  - ب
  باشد.  تر مي اي اضافه ي ماهيچه  كه بالفاصله قبل از آن قرار دارد، داراي يك اليه  نسبت به قسمتي - ج
  هاي گوارشي در گوارش شيميايي غذا نقش دارد.  برخالف قسمت قبل و همانند قسمت بعد از خود، با توليد آنزيم - د
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

 اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.سؤاالتبه اينپاسخ دادن-آزمون شاهد(گواه)
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 كند؟  كدام گزينه جمله داده شده را به درستي كامل مي  - 171  
 » ................... ، ................. است پرتوهاي نور مرئي از پرتوهاي«................

  تر  انرژي ـ فرابنفش ـ كم) 2  تر  ) طول موج ـ فروسرخ ـ بيش1
  تر  انرژي نور قرمز در گسترة ـ نور آبي ـ بيش) 4  تر  موج ـ گاما ـ كمفاصله دو قله در ) 3

 . باشد مي....... واحد  Cبا  A، ............. است و تفاوت Bالية نماد زير زيربا توجه به جدول  - 172
1 (d8   
2 (f8   
3 (d6   
4 (f6   

در ساختار  يچه تعداد از موارد زير با افزايش عدد كوانتومي اصل - 173
 يابد؟  افزايش مي ،اتم

  ها  نوع موجود در اليه هاي هم  الف) انرژي زيراليه
  اتم  از هستةها  ب) فاصله اليه

  گنجايش هر اليه   پ)
  اه اليهرزيت) گنجايش 

1 (2  2 (3  3 (4  4 (1  
 به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ » پ«و » ب«، »الف«هاي  ه سوالت بسپاسخ در - 174

  باشد چند است؟  مي 3اي كه عدد كوانتومي فرعي آن برابر با  الف) بيشينه گنجايش الكترون زيراليه
n)ترين زيراليه از الية سوم  ب) مجموع عددهاي كوانتومي اصلي و فرعي پرانرژي )   ست؟ چند ا 3

l) ؟شود اي حاصل مي از چه رابطه lگنجايش هر زيراليه با عدد كوانتومي فرعيپ)  ) 0  
1 (l , ,4 1 5 14   2 (( l ), ,2 2 1 3 18   3 (l , ,4 2 5 14   4 (( l ), ,2 2 2 3 18   

 است؟  نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت - 175
   گيرد. سديم و مس، فقط باريكة بسيار كوتاهي از گسترة طيف مرئي را دربرمي هاي تركيب هاي از شعله هر يك ةدرنگ نشر شالف) 

  شود. هاي نوراني سرخ فام استفاده مي ب) از المپ نئون در ساخت تابلوهاي تبليغاتي براي ايجاد نوشته
  واج الكترومغناطيس تنها با آشكارسازها قابل مشاهده هستند. پ) ام

 اي از امواج مرئي است.  ت) نور تابيده شده از خورشيد تنها شامل گستره
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 است؟  نادرستبا توجه به مدل كوانتومي اتم، كدام گزينه  - 176
  كند.  اي جذب يا نشر مي صورت پيمانه بهديگر، انرژي را   ةاي به الي الكترون هنگام انتقال از اليه) 1
  يابد.  باالتري انتقال مي ةتر باشد، الكترون به الي جذب شده توسط الكترون بيش ي كوانتيده هر چه مقدار انرژي) 2
  . شوند پيرامون آن توزيع مي يهاي  تر از هسته و در اليه ها در فضايي بسيار بزرگ الكترون ،اي اتم در ساختار اليه) 3
  . كردطيف نشري خطي هيدروژن و ديگر عناصر را با موفقيت توجيه  ،بور با استفاده از مدل خود زنيل) 4

  ؟است درستزير  هاي عبارتبراي كامل كردن  مطالب ةدر كدام گزينه، هم - 177
   ..... است..الف) انرژي نيز همانند ماده در نگاه ميكروسكوپي، ......

  اي .............. .   معين و تعريف شده انرژي ،هميان دو الي  ) الكترونب
 ترين شيوه براي ................... انرژي است.  نشر نور مناسب ،) براي الكترونپ
  از دست دادند ـ دارنكوانتومي ـ ) 2    گرفتند ـ دارگسسته ـ ) 1
  ـ گرفتن دارد نپيوسته ـ ) 4  ـ از دست دادن  داردپيوسته ـ ) 3

  كدام گزينه درست است؟ - 178
  توانند هر مقدار انرژي را داشته باشند.  ها مي الكترون ،توان گفت اي اتم مي با توجه به ساختار اليه) 1
  باشند.  دار و بررسي انرژي از ديدگاه ماكروسكوپي هر دو بيانگر رفتارهاي كوانتيده مي شيب حباال رفتن از سط) 2
  هاي باالتر بروند.  وانند به اليهت ها با جذب هر مقدار انرژي مي در يك اتم الكترون) 3
  . است 3به  4تر از اين مقدار براي انتقال الكترون از الية  كم 1به  2اتم هيدروژن، از الية  طول موج پرتو حاصل از انتقال الكترون در) 4

  

  اليهعدد كوانتومي فرعي زير  ونحداكثر گنجايش الكتر
A  1  
10   B  
C  3  

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( شيمي هاي درس ؤالگويي به س 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 
   

 كارنامة اشتباهات، كارنامة بازيابي و كارنامة مبحثي سه ابزار مؤثر در ايستگاه جبراني هستند.  

  دقيقه 20  عادي   - ) 1( شيمي

 كيهان زادگاه الفباي هستي
از ابتداي نور، كليد  1فصل 

شناخت جهان تا پايان تبديل 
  ها ها به يون اتم
  40تا  19هاي  صفحه
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نمونـــه

ــيم كلســـ  

ــروم ك
مس

آهن

جيــوه
600500400300

(nm) طول موج 

 ؟ است نادرست چند مورد از موارد زيردهد،  م هيدروژن نشان ميالكتروني را در ات هاي ل داده شده كه تعدادي از انتقالبا توجه به شك - 179
Cصورت  مقايسة طول موج پرتو حاصل از هر انتقال به) الف A B  .است   
  باشد. مربوط به گستره نور مرئي مي Aطول موج حاصل از انتقال ) ب
Cصورت  اصل از هر انتقال بهژي پرتوهاي حرمقايسة ان) پ A B  است.  
  تواند مربوط به محدودة فرابنفش باشد. مي Bطول موج پرتو حاصل از انتقال ) ت
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 است؟  نادرستزير   هاي گزينهكدام يك از  - 180
  باشد.  ليتيم برابر مي هيدروژن و خطوط مرئي طيف نشري خطيتعداد ) 1
  . تواند با هم يكسان باشد گروه دوم جدول تناوبي نمي فلزدو طيف نشري خطي ) 2
   .جايي يك الكترون نسبت داد جابه يك به توان را مي هليم هر نوار رنگي موجود در طيف نشري خطي) 3
   .م و هيدروژن يكسان استيطول موج خطوط رنگي طيف نشري خطي دو عنصر ليت) 4

 باشد؟  با توجه به طيف نشري خطي هيدروژن كدام گزينه صحيح مي - 181
  است.  1به  2 ةمرئي حاصل از انتقال الكترون از الي تر از طول موج نور كم 1 به 3 ةمرئي حاصل از انتقال الكترون از الي طول موج نور) 1
  باشد.  مي 2 الية به 5 ةالكترون از اليطول موج نور مرئي در طيف نشري خطي هيدروژن مربوط به انتقال  ترين كم) 2
  است.  2 الية به 4 ةحاصل از انتقال الكترون از الي مرئي از نور تر كمدر منشور  2به  3 ةمرئي حاصل از انتقال الكترون از الي ميزان انحراف نور) 3
  همراه است.  nm434با آزادسازي نوري با طول موج  2به  4 ةانتقال الكترون از الي) 4

Xيون تچنانچه آرايش الكترون كا - 182 3  بهd53 ترتيب از راست به چپ)  كدام است؟ (به آن ظرفيتهاي  عنصر و تعداد الكترون ينختم شود، عدد اتمي ا 
1 (8 26   2 (2 26   3 (8 25   4 (2 25   

 است؟  نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت - 183
  نانومتر را دارا هستند.  710تا  510موجي بين  الف) امواج راديويي طول

  . تر است منشور بيش هنگام عبور از انحراف آن در ،تر باشد يشهر چه طول موج يك نورمرئي بب) 
  . دهد را تشكيل ميپرتوهاي الكترومغناطيس  ةنور مرئي بخش كوچكي از گسترپ) 
 تر آن است.  مرئي نسبت به پرتوهاي فروسرخ به علت طول موج بيش باالتر نور انرژيت) 

1 (3  2 (2  3 (4  4 (1  
 است؟  نادرستچند مورد از مطالب زير  - 184

  باشند.  الف) هيدروژن و هليم در ناحيه مرئي تنها داراي چهار خط يا طول موج رنگي مي
H1ب) 

H2و  1
  باشند.  هاي نشري خطي متفاوتي در ناحيه مرئي مي داراي طيف 1
  باشد.  مي سرخيتيم سولفات به ترتيب سبز و نيترات و ل (II)مس ةپ) رنگ شعل

 باشد.  مي ها در آن سازد، به دليل وجود سديم جامد ها و ... را روشن مي هايي كه شب هنگام، آزادراه ت) نور زرد المپ
1 (1  2 (2  3( 3  4 (4  

سه شد. احتماال كـدام فلزهـا در ايـن    عنصر مطابق شكل زير مقاي چند اي از يك كوزة سفالي با طيف نشري خطي طيف نشري خطي نمونه - 185
   ؟ سفال وجود دارند

   كلسيم و جيوه) 1
  و جيوه و كروم مس) 2
  كروم و آهن و مس) 3
  آهنكلسيم و  ،جيوه) 4
  
  
  
  
  

 . كدام گزينه در مورد اين عنصر درست است؟ است آن چهارم ةهاي الي برابر شمار الكترون 13هاي الية سوم عنصري  شمار الكترون - 186
]صورت  ايش الكتروني آن بهآر) 1 Ar] d s p10 2 1

18 3 4   است.  4
  است.  25عدد اتمي آن ) 2
  . اي قرار دارد جدول دوره 5در گروه  )3
  است.  O8ظرفيت  هاي هاي ظرفيت آن برابر شمار الكترون شمار الكترون) 4
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 باشند؟  صحيح مي الب زيراز مط )ها(موردكدام  - 187
  باشد.  مي برابر هشت، 18هاي گروه  همه اتم هاي ظرفيت تعداد الكترونالف) 

  باشند.  مي خود اي  نقطه - منفرد در آرايش الكترونالكترون  2ب) از بين عنصرهاي دورة دوم، سه عنصر داراي 
)پ) اتم سديم  Na)11  و كلر( Cl)17 رسند.  ترتيب با از دست دادن و گرفتن الكترون به آرايش گاز نجيب قبل از خود مي به  

  آن بستگي دارد.  هاي ظرفيت اتم به تعداد الكترون ت) رفتار شيميايي هر
  ت) 4  ، پ ب) 3  الف، ب) 2  تالف، ) 1

  ؟درست است a,b,c,dبا توجه به جدول زير كدام مقايسه در مورد  - 188
  نماد اتم  هاي موجود در آخرين اليهتعداد الكترون هاي اشغال شده از الكترون اليهتعداد زير

b a Cu29  
d c Ga31  

1 (a c b d     2 (b d a c     3 (d b c a    4 (c a d b     
Dعدد اتمي چهار عنصر - 189 C ،B،Aترتيب  به و، ،11 8  هاي زير درست است؟  چه تعداد از عبارت .است 17و 12

Cصورت  بهد نتوا مي Cو  Bالف) فرمول تركيب يوني دوتايي  B2 باشد .  
  دست يابد.  تايي پايدار هشتآرايش بگيرد و به  الكترون 2ها تمايل دارد  در واكنش Aب) 

  است.  2برابر  Dو  A يوني پايدار حاصل از يون در تركيبنيون به آتپ) نسبت شمار كا
 برابر يك است.  Dو  C از حاصل ل تركيبومبادله شده به ازاي تشكيل يك م هاي ت) شمار الكترون

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
 هاي مبادله شده به ازاي تشكيل يك مول آلومينيم اكسيد به سديم سولفيد كدام است؟  نسبت تعداد الكترون - 190

1 (1
2   2 (2   3( 1

3   4 (3   

  

  

 است؟  نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت  - 191
هاي سديم و مس، فقط باريكة بسيار كوتاهي از گسترة طيف  تركيب هاي هر يك از شعله ةرنگ نشر شدالف) 

   گيرد. مرئي را دربرمي
  شود. هاي نوراني سرخ فام استفاده مي مپ نئون در ساخت تابلوهاي تبليغاتي براي ايجاد نوشتهب) از ال

  پ) امواج الكترومغناطيس تنها با آشكارسازها قابل مشاهده هستند. 
 اي از امواج مرئي است.  ت) نور تابيده شده از خورشيد تنها شامل گستره

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 باشد.  ....... واحد مي Cبا  A، ............. است و تفاوت Bنماد زيرالية با توجه به جدول زير  - 192

1 (d8   
2 (f8   
3 (d6   
4 (f6   

 يابد؟  چه تعداد از موارد زير با افزايش عدد كوانتومي اصلي در ساختار اتم، افزايش مي - 193
  ها از هستة اتم  ) فاصله اليهالف
  گنجايش هر اليه  ) ب
 ها  اليهر) گنجايش زيپ
  1) 4  فرص) 3  3) 2  2) 1

  عدد كوانتومي فرعي زيراليه  حداكثر گنجايش الكترون
A  1  
10   B  
C  3  

 كيهان زادگاه الفباي هستي  موازي   - ) 1( شيمي
اتمي  از ابتداي جرم 1فصل 

عنصرها تا پايان توزيع 
 ها ها و زيراليه ها در اليه الكترون

  30تا  13هاي  صفحه

  دقيقه 20
از هاآن مدرسة برنامة كه استي آموزاندانش مخصوص هاسوال نيا به دادن پاسخ: توجه

 .اندنداده پاسخيعادتسواالبهواستترعقبكانونبرنامة
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 به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ » پ«و » ب«، »الف«هاي  پاسخ درست به سوال - 194
  باشد چند است؟  مي 3اي كه عدد كوانتومي فرعي آن برابر با  الف) بيشينه گنجايش الكترون زيراليه

n)ترين زيراليه از الية سوم  ب) مجموع عددهاي كوانتومي اصلي و فرعي پرانرژي )   چند است؟  3
l)شود؟  اي حاصل مي از چه رابطه lيه با عدد كوانتومي فرعيپ) گنجايش هر زيرال ) 0  

1 (l , ,4 1 5 14   2 (( l ), ,2 2 1 3 18   3 (l , ,4 2 5 14   4 (( l ), ,2 2 2 3 18   
 كند؟  ده شده را به درستي كامل ميكدام گزينه جمله دا  - 195

 » پرتوهاي نور مرئي از پرتوهاي .................. ، ................. است.«................
  تر  انرژي ـ فرابنفش ـ كم) 2  تر  ) طول موج ـ فروسرخ ـ بيش1
  تر  ي ـ بيشانرژي نور قرمز در گسترة ـ نور آب) 4  تر  فاصله دو قله در موج ـ گاما ـ كم) 3

 است؟  نادرستبا توجه به مدل كوانتومي اتم، كدام گزينه  - 196
  كند.  اي جذب يا نشر مي صورت پيمانه ديگر، انرژي را به  اي به الية ) الكترون هنگام انتقال از اليه1
  يابد.  ال ميتر باشد، الكترون به الية باالتري انتق ي جذب شده توسط الكترون بيش هر چه مقدار انرژي كوانتيده) 2
  شوند.  هايي پيرامون آن توزيع مي  تر از هسته و در اليه ها در فضايي بسيار بزرگ اي اتم، الكترون در ساختار اليه) 3
  نيلز بور با استفاده از مدل خود، طيف نشري خطي هيدروژن و ديگر عناصر را با موفقيت توجيه كرد. ) 4

 است؟  درستهاي زير  ن عبارتدر كدام گزينه، همة مطالب براي كامل كرد - 197
  الف) انرژي نيز همانند ماده در نگاه ميكروسكوپي، ............ است. 

  اي .............. .   انرژي معين و تعريف شده ،هميان دو الي  ب) الكترون
 ترين شيوه براي ................... انرژي است.  پ) براي الكترون، نشر نور مناسب

  كوانتومي ـ ندارد ـ از دست دادن) 2    د ـ گرفتندار) گسسته ـ 1
  دارد ـ گرفتن نپيوسته ـ ) 4  پيوسته ـ دارد ـ از دست دادن ) 3

 كدام گزينه درست است؟  - 198
  توانند هر مقدار انرژي را داشته باشند.  ها مي توان گفت، الكترون اي اتم مي ) با توجه به ساختار اليه1
  باشند.  ررسي انرژي از ديدگاه ماكروسكوپي هر دو بيانگر رفتارهاي كوانتيده ميدار و ب باال رفتن از سطح شيب) 2
  هاي باالتر بروند.  توانند به اليه ها با جذب هر مقدار انرژي مي در يك اتم الكترون) 3
  است.  3به  4الكترون از الية  تر از اين مقدار براي انتقال كم 1به  2طول موج پرتو حاصل از انتقال الكترون دراتم هيدروژن، از الية ) 4

 است؟  نادرستدهد، چند مورد از موارد زير  هاي الكتروني را در اتم هيدروژن نشان مي با توجه به شكل داده شده كه تعدادي از انتقال - 199
Cصورت  الف) مقايسة طول موج پرتو حاصل از هر انتقال به A B   .است  

  باشد. مربوط به گستره نور مرئي مي Aز انتقال ب) طول موج حاصل ا
Cصورت  پ) مقايسة انرژي پرتوهاي حاصل از هر انتقال به A B  است.  

  تواند مربوط به محدودة فرابنفش باشد. مي Bت) طول موج پرتو حاصل از انتقال 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 است؟  نادرستزير   هاي كدام يك از گزينه - 200
  باشد.  ) تعداد خطوط مرئي طيف نشري خطي هيدروژن و ليتيم برابر مي1
  تواند با هم يكسان باشد.  طيف نشري خطي دو فلز گروه دوم جدول تناوبي نمي) 2
  جايي الكترون نسبت داد.  جابه يك توان به هر نوار رنگي موجود در طيف نشري خطي هليم را مي) 3
  طول موج خطوط رنگي طيف نشري خطي دو عنصر ليتيم و هيدروژن يكسان است. ) 4

 باشد؟  با توجه به طيف نشري خطي هيدروژن كدام گزينه صحيح مي - 201
  است.  1به  2ون از الية تر از طول موج نور مرئي حاصل از انتقال الكتر كم 1به  3) طول موج نور مرئي حاصل از انتقال الكترون از الية 1
  باشد.  مي 2به الية  5ترين طول موج نور مرئي در طيف نشري خطي هيدروژن مربوط به انتقال الكترون از الية  كم) 2
  است.  2الية به  4تر از نور مرئي حاصل از انتقال الكترون از الية  در منشور كم 2به  3ميزان انحراف نور مرئي حاصل از انتقال الكترون از الية ) 3
  همراه است.  nm434با آزادسازي نوري با طول موج  2به  4انتقال الكترون از الية ) 4

amuي ها كدام مقايسه در مورد جرم ذره - 202 n، p، e 
1 1 0
0 1  صحيح است؟  و1

1 (n p e amu   1 1 0
0 1 1   2 (amu e n p   0 1 1

1 0 1  
3 (n e amu p   1 0 1

0 1 1  4 (n p amu e   1 1 0
0 1 1  
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نمونـــه

ــيم كلســـ  

ــروم ك
مس

آهن

جيــوه
600500400300

(nm) طول موج 

 است؟  نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت - 203
  نانومتر را دارا هستند.  710تا  510موجي بين  الف) امواج راديويي طول

  تر است.  آن در هنگام عبور از منشور بيشتر باشد، انحراف  ب) هر چه طول موج يك نورمرئي بيش
  دهد.  پ) نور مرئي بخش كوچكي از گسترة پرتوهاي الكترومغناطيس را تشكيل مي
 تر آن است.  ت) انرژي باالتر نور مرئي نسبت به پرتوهاي فروسرخ به علت طول موج بيش

1 (3  2 (2  3 (4  4 (1  
 است؟  نادرستچند مورد از مطالب زير  - 204

  باشند.  و هليم در ناحيه مرئي تنها داراي چهار خط يا طول موج رنگي مي الف) هيدروژن
H1ب) 

H2و  1
  باشند.  هاي نشري خطي متفاوتي در ناحيه مرئي مي داراي طيف 1

  باشد.  ب سبز و سرخ مينيترات و ليتيم سولفات به ترتي (II)پ) رنگ شعلة مس
 باشد.  ها مي سازد، به دليل وجود سديم جامد در آن ها و ... را روشن مي هايي كه شب هنگام، آزادراه ت) نور زرد المپ

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
فلزهـا در ايـن    اي از يك كوزة سفالي با طيف نشري خطي چند عنصر مطابق شكل زير مقايسه شد. احتماال كـدام  طيف نشري خطي نمونه - 205

   سفال وجود دارند؟ 
  ) كلسيم و جيوه 1

  مس و جيوه و كروم) 2

  كروم و آهن و مس) 3

  جيوه، كلسيم و آهن) 4

  

  

1تر برابر با  تر به سبك نسبت فراواني ايزوتوپ سنگين باشد. اگر داراي دو ايزوتوپ مي Xعنصر  - 206
 amu2د و تفاوت جـرم دو ايزوتـوپ   باش 3

  ؟صحيح است Xباشد، كدام گزينه در مورد جرم اتمي ميانگين عنصر 
1 (/0   تر  سنگينتر از ايزوتوپ  واحد كم 1) 2  تر  تر از ايزوتوپ سنگين واحد بيش 5
3 (/0   تر  تر از ايزوتوپ سبك واحد بيش 1) 4  تر  تر از ايزوتوپ سبك واحد بيش 5

/ پايدار عنصر گرم كاتيونكيلوبه تقريب در چند  - 207 ، Al 28
131 806 Alالكترون وجود دارد؟ (  10 g.mol 127( 

1 (81000   2 (27000   3 (81   4 (27   
0/در  - 208 H)يك اسيد مول فسفر 8 PO )3 Oژن وجود دارد؟ (، از راست به چپ به تقريب چند اتم هيدروژن و چند گرم اكسي4 g.mol 116( 

1 (/ /  2474 9 1 44 10   2 (/ /  2451 2 1 44 10   
3 (/ /  2474 9 1 91 10   4 (/ /  2451 2 1 91 10   

ها  نوترون و تعداد نوترون 3ترين ايزوتوپ آن معادل جرم  ترين و سبك گينطوري كه اختالف جرم سن طبيعي است به ايزوتوپ 4داراي  X16 عنصر   - 209
هاي  با جرمXCl2چند تركيب  Xهاي  ترين ايزوتوپ ترين و سنگين با يكديگر برابر است. با استفاده از سبك آن ترين ايزوتوپ هاي سبك و پروتون

Cl35كدام است؟ (كلر داراي دو ايزوتوپ  XCl2ترين تركيب  ترين و سنگين شود و تفاوت جرم سبك يل ميمتفاوت تشك
Cl37و  17

 باشد.) مي 17
1 (4 - 5  2 (6 – 5  3 (6  - 7  4 (4 - 7  

 ؟ نشده استكدام گزينه درست بيان  - 210

H1ي جرم اتم) 1
1و جرم  amu1تر از  اندكي بيش 1

  است.  amu1 معادل دقيقاً 12ايزوتوپ كربن  12
  است.  amu19برابر نوترون تقريباً 10پروتون و  9الكترون،  9جرم اتمي عنصري با ) 2
3 (amu باشد.  گيري جرم در آزمايشگاه مي ترين يكاي اندازه رايج  
   تر آن است.  تر از ايزوتوپ سبك تر ليتيم بر خالف كلر بيش فراواني ايزوتوپ سنگين) 4
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 31: ةصفح                                                        تجربي دهم پاية       آذر 2زمون آ -) 3( پروژة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  

  ها دقت كنيد. سؤال ةهاي زير، به شمار گويي به سؤال آموزان گرامي؛ لطفاًً در هنگام پاسخ دانش
  شـروع به موقع

  نظرخواهي آمده است) ةدر ابتداي برگ هاي علمي گويي به نظرخواهي و سؤال هاي شروع پاسخ شود؟ (زمان شروع مي به موقـعشما  ةآيا آزمون در حوز -294
    شود. ) بله، هر دو مورد به موقع و دقيقاً سروقت آغاز مي1
  شود. گويي به نظرخواهي رأس ساعت آغاز نمي ) پاسخ2
    شود. هاي علمي رأس ساعت آغاز نمي گويي به سؤال ) پاسخ3
  نظمي وجود دارد. ) در هر دو مورد بي4

  متأخـرين
  شوند؟ متوقف مي در محل جداگانهان متأخر آموز آيا دانش -295

  ) خير، متأسفانه تا زمان شروع آزمون (و حتي گاهي اوقات پس از آن) داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند.1
  شود اما نه به طور كامل ) اين موضوع تا حدودي رعايت مي2
  شود. شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ايجاد مي وارد حوزه مي شوند و بعداً ) بله، افراد متأخر ابتدا متوقف مي3
  شود. نظمي و سروصدا ايجادنمي اي در نظر گرفته شده و بي شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه ) بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه مي4

  مراقبـان
  كنيد؟ ارزيابي ميآزمون امروز را چگونه  عملكرد و جديت مراقبان -296

  ) خيلي خوب 1
  ) خوب     2
  ) متوسط3
  ) ضعيف4

  ترك حوزه –پايان آزمون 
  شود؟ داده مي خروج زودهنگام ةاجاز قبل از پايان آزمونشما به داوطلبان  ةآيا در حوز -297

    شود. ترك حوزه داده مي ة) بله، قبل از پايان آزمون اجاز1
    ) گاهي اوقات2
      ) به ندرت3
  گاه ر، هيچ) خي4

  امروز  ارزيابي آزمـون
  كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي كيفيت برگزاري آزمون امروزبه طور كلي  -298

  ) خيلي خوب1
  ) خوب2
  ) متوسط3
  ) ضعيف4

 ؟شود آيا مقررات آزمون اجرا مي: هاي نظم حوزه) (سؤال نظرخواهي

 مراجعه نماييد. لينك زيردار اين آزمون بههاي دامي سؤالجهت مشاهده
  

http://www.kanoon.ir/Public/Mistakes?mc=2&gc=25  
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