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

صي
صا

اخت
  

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

  دقيقه 35  16 91 20 (طراحي + آشنا))1فيزيك (
  دقيقه 20  20 111 20 )1شيمي (

   
  

 
  طراحان 
  نام طراحان نام درس

  افشين كياني -  ن فداييمحس -  عبدالحميد رزاقي  )1( فارسي و نگارش
  رضا يزدي -  محيا مومني سيده -  مجيد فاتحي -  خالد شكوري -  محمد داورپناهي  )1عربي زبان قرآن (

  شعيب مقدم   -  كبير مرتضي محسني -  بقا محمد رضايي -  زحل عليرضا ذوالفقاري -  محمد آقاصالح  )1دين و زندگي (
  نژاد ساسان عزيزي -  علي عاشوري -  يرافكنمهدي ش -  اله استيري رحمت  )1( زبان انگليسي

  - مهـدي نصـرالهي    - علـي ارجمنـد    - كيميـا شـيرزاد    - خـواه   جمشـيد حسـيني   - سـجاد داوطلـب    - حميدرضـا سـجودي    - حسـين حـاجيلو    - بقـا   فائزه رضايي  )1رياضي (
  محمد پوراحمدي - يمان نخستين ا - محمدصادق روحاني  - داود بوالحسني  - رضا سيدنجفي  - محمد بحيرايي  - نظم  رحيم مشتاق

  اميررضا بواناتي - آالن فتحي  - محمدمهدي روزبهاني  - محمدرضا گلزاري  - محمدامين بيگدلي  - محمود  علي وصالي - زاده  سبا گوزل  )1شناسي ( زيست
  طفي كيانيمص - غالمرضا اكبري  - نسب  عبدالرضا اميني - هاشم زمانيان  - محمد گودرزي  - شهرام آموزگار   )1فيزيك (
  هادي عبادي - مرتضي زارعي  - سروش عبادي  - علي جعفري  - زاده  سهراب صادقي - امير حاتميان   )1شيمي (

  
 

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

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

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

  ارجمندي مجتبي خليل  سجاد محمدنژاد -  محمدي ـ علي مرشد مهرداد ملوندي ـ عاطفه خان  حسين حاجيلو  )1رياضي (
  سا سادات هاشميمه  شجاعي محمدامين عرباكبري 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 (
  الهه شهبازي  نژاد اميرحسين حسن -نژاد ـ اميرحسين مرتضوي  فرد ـ ايمان حسين سيدعلي موسوي  علي علمداري  )1شيمي (

 
  

  

  گروه فني و تولید
 محيا اصغري  مدير گروه 

 عليرضا خورشيدي  مسئول دفترچه
 ليال عظيمي آرايي نگاري و صفحه حروف

  ياري چين: فاطمه عليمدير گروه: اميرحسين رضافر / مسئول دفترچه: آفرين ساجدي / حروف  گروه عمومي
  فريبا رئوفي: عمومي مسئول دفترچه/ شهبازي الههمسئول دفترچه اختصاصي: مقدم /مازيار شيروانيمدير گروه:  گروه مستندسازي

 چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم   حميد محمدي  ناظر چاپ
  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:    ۱۳۰دهم تجربی:د سؤالتعدا   



    3: ةصفح  دهم عمومي  1400 بهمن 8آزمون  - ) 4پروژة (

 
 
 
 
  

 

  

  ... . گزينة جز به ،است كساني ريز تيب در »ماريت« ةواژ با اتياب ةهم در» ماريت«ة واژ يمعنا - 1

  ستديا ماريت وقت جان با كه باشد آن ستدو  يدشمن هر كند خود ،ينينش به يشاد وقت

  يدستور تو خدمت از خواهم    ي  دور از ابمي ماريت گرچه )1

  ماريت با بود همواره كه است آن از امن   مارشيبوت كه است آب عاشق يمرغك )2

  است دادن جان ماريت و درد نيا كه    است زادن يپ از نه درد نيا مر) 3

  تواني گر به لطفي جمله را تيمار داري مي   عاشقان چون ذره بسيارند و تو چون آفتابي )4

  است؟ ييامال غلط فاقد تيب كدام - 2

  تصلّا كه ديبگو كه را آن گردن بزن     را جهان انداخت پس كه را جان آمد شيپ چه )1

  اوست همت غدر به كس هر فكر    يار قامت و ما و يطوب و تو )2

  كردم وطن ترك چرا ييبدخو تو چون بهر كه    دارد آن يجا رميبم غربت محنت از اگر )3

  است يدشوار به يسرور فلك بر عروج  ي عار ديرس توان مشكل تو آستان بر )4

  است؟ آمده نادرست ريز هاي گزاره از مورد چند - 3

  .است منظوم و يسپهر سهراب از »يآب اتاق« )الف

  .است نظم به كاووسيك يالمعال عنصر از و نثر به يرصادقيم جمال آثار از بيترت به »نامه قابوس« و »روايد«) ب

  .است نثر به و احمد آل جالل از »زده شتاب يابيارز« )ج

  .است يتوس الملك نظام خواجه و يگرمارود يموسوسيدعلي  منثور آثار از بيترت به »نامه استيس« و »عرش ةگوشوار«) د

  چهار )4  سه )3   دو )2   كي) 1

 . …گزينة  جز به ،و كوچكي داللت دارند تصغيرهاي زير بر  ها در واژه»ـَ ك«همة  - 4

  قوزك) 4  پفك )3  پيامك )2  كمانك )1

 كدام است؟» زمان افعال«ه ترتيب، ب در عبارات زير، - 5

 »كردم بزنيم. اي كه در آن تحصيل مي اين مطلب را داشته باشيد و حاال سري به مدرسه«

  ماضي التزامي، ماضي مستمر، مضارع مستمر )2  ماضي ساده، ماضي مستمر، مضارع التزامي )1

  ماضي التزامي، ماضي استمراري، مضارع التزامي )4  ماضي مستمر، ماضي استمراري، مضارع مستمر )3

  

)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 سؤاللطفاً 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 10زگذاري چند اهدفآزمون قبل10چند از

  سؤال) 116كتاب جامع فارسي دهم ( 402تا  287سؤاالت  هاي آزمون بعد: برنامة تمرين
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 درستي ذكر شده است؟ كدام بيت به شدة مقابل هاي مشخص آرايه - 6

  )پارادوكسسيما را (تشبيه ـ  چشم ماه سيه قدان سهي  ندانم از چه سبب رنگ آشنايي نيست )1

  ها چون چراغ (استعاره ـ مجاز) جهان چون شب و تيغ   راغچو درياي خون شد همه دشت و  )2

  اش بنشان كه خوش آبي روان دارد (استعاره ـ تشبيه) بدين سرچشمه  ز سرو قد دلجويت مكن محروم چشمم را  )3

  )آميزي حستكيه بر عهد تو و باد صبا نتوان كرد (مجاز ـ   تا نتوان كردآن زلف دو دست در حلقة) 4

 هايي يكسان دارد؟ واژه دقيقاً» تشخيص«و  »آميزي حس«هاي  در كدام بيت، آرايه - 7

  ي داريمان كه مشابشنو اي خواجه اگر ز  شنوم بوي جان از لب خندان قدح (جام) مي )1

  گفتار كشيده است تا كار به رنگيني  كشيده است لب من  خون بيش ميكدهصد  )2

  هاي عندليب رفت گل هم در قفاي ناله  دلبستگي در خاك اين گلشن نبود ريشة )3

  خواهد لب خاموش را چشم گويا عذر مي  در جواب هر سؤالي حاجت گفتار نيست) 4

 . … جز گزينة بيت زير نزديك است بهمفهوم  ها به مفهوم همة گزينه - 8

  »راه نشناخت زين، ذرةكمالت     هزاران قرن، عقل پير در تاخت«

  ونــد او را كه چـــه بشناســـنه انديش  درونـــم انــهد به وــــيش نايـــــبزرگ )1

  ر استــــده گوهـــشردة بــــگارنـــن  تــــاس رترــــان و گمان بــــز نام و نش )2

  نياييهم شبه تو گفتن كه تو در و نتوان  نتوان وصف تو گفتن كه تو در وصف نگنجي) 3

  داييــــوي دارم، گـــرتـــز لطفت پ  يـــنايــــكرم روشـــــــدارد راه فــــن) 4

 است؟ متفاوتها  گزينه مفهوم كدام گزينه با ديگر - 9

  اند در بر ما كرده يلباس خاكسار تا   ما چون گردباد يپا يز شاد دينا نيبر زم )1

  به خاك نشست يول يگرفت زمان هوا   يپرتاب ريبه بال و پر مرو از ره كه ت )2

  كردند ازان هما را يروز كيسگ شر با   رود ز مغزش رونيتا نخوت سعادت ب )3

  يبس دينما ياز خود بزرگ كه     يكس ديايبه چشم كسان در ن) 4

 ها دورتر است؟ ديگر گزينهمفهوم كدام گزينه از  -10

  بگذرد زيشما ن ادگانيبر پ هم   فنا كه شاه بقا مات حكم اوست ليپ )1

  در انتظار تو اجلچون هست  ،را منتظر امل  باشي ين منزل چه ميبسيج راه كن، مسكين، در )2

  همه خاك زمين بودند گويي    م زمين را بازجوييااند گر )3

  داماد است بسيكاين عروسي است كه در عقد   مبندهر د گر هين پيرزنِ عشودل در) 4
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  و األدقّ في الجواب للتّرجمة ن األصحةمن أو إلي عي16 - 11( :العربي(  

 »: !الفقير للمرّة الثالثة في ساحة بيتي ابكنت اُشاهد الشّ« -11

  بينم! را مي جوان فقير در حياط خانه براي سه بار )2  ديدم! ام مي حياط خانه سوم در اين جوان فقير را براي بار )1
  حياط خانه ديدم! را در بار جوان فقير سه )4  ديدم! ام مي براي بار سوم در حياط خانه را جوان فقير )3

  :»!األطلسي المحيط إلى الصين من األرض من واسعةٍ مساحةٍ في يعيشونَ و العالَم سكّان خُمس المسلمون« -12

  !كنند مي زندگي اطلس اقيانوس تا چين از اي گسترده مساحت در دهند، ها كه يك پنجم ساكنان جهان را تشكيل مي مسلمان) 1
  !كردند مي زندگي اطلس اقيانوس تا چين از زميني گسترده در كه هستند جهان جمعيت يك پنجم مسلمانان )2
  !كنند مي زندگي اطلس اقيانوس تا چين از زمين از اي گسترده مساحت در و هستند دنيا جمعيت پنجم يك ها مسلمان )3
  !كنند مي زندگي اطلس اقيانوس تا چين زمين از از وسيع مساحت در و دهند را تشكيل مي دنيا جمعيت پنجم يك مسلمانان )4

  :الصحيح عين -13

1( الثَّلج ن نوعن الماء نُزول أنواع مآيد مي دوهاي سرد فر كه در منطقه است آسمان از ها آب بارش انواع از نوعى برف: !الباردةفي المناطق  ينزل السماء م!  

2( تعيش لها و البحرِ و النَّهرِ في األسماك دارند مختلفي انواع و كنند مي زندگي دريا و رودخانه در ها ماهي :!مختلفةٌ أنواع!  

3( اإلعصار شوند مي منتقل ديگري مكان به مكان يك از شديدي هستند كه باد گردبادها :!آخر مكانٍ إلى مكانٍ من تنتقلُ شديدةٌ ريح!  

  !شدند نااميد عجيب پديدة اين راز شناخت از دانشمندان :!العجيبةِ الظاهرةِ تلك سرِّ معرفة من العلماء يئس )4

  عين الصحيح: -14

  هايتان قرار دهيد! را در دست هايتان بليتاي مسافران، : !أيديكم أيها المرافقونَ، إِجعلوا بِطاقاتكم في) 1

  اي در كشورمان آوردند! سي و هفت مهمان را به جشنواره :!بالدنا مهرجان في جاء سبعة و ثالثونَ ضيفاً إلي) 2

  ! آورد پديد مي ،بارد ها باران بر روي زمين مي خدا ابرها را كه از آن :!األرض يوجد اللّه الغُيوم الّتي ينزل منها المطر علي) 3

  كارند! هاي كشاورزي خود مي هستند كه درختان را در زمينها كشاورزاني  اين :!أراضيهم الزراعية الء الفلّاحونَ يغرسونَ األشجار فيهؤ) 4

 : خطأالعين  -15

  !شد ميخواه آموخته دانش ،سال دو از پس مدرسه از ما ةهم بخواهد خدا اگر :!سنَتَينِ بعد الـمدرسةِ منَ كُلُّنا نَتَخَرَّج فَسوف اهللاُ شاء إنْ) 1

2 ( الغَيمخارب متَراكفي م ماءنزِلُ السي نهريزد مي فرو آن از باران كه است آسمان در يمتراكم بخار ابر :!الـمطَرُ م! 

3 (رُي يـة  ناحالظواهر الطبيعي جِنَ ال طويلةً و سنواتبعضيابيم نميو براي آن جوابي كند  مي ما را سرگردانطوالني  يهاي سال هاي طبيعي هبعضي از پديد :!جواباً الَه د! 

   هستي! من ديام تو و ام دهيبر مردم از م راديام ايخدا: !جائي عنِ الخَلقِ و أنت رجائير انقَطَع إلهي قَد) 4

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

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

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

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

 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف
 براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدفآزمون قبل10چند از

  سؤال) 140كتاب جامع عربي، زبان قرآن دهم ( 349تا  210سؤاالت  هاي آزمون بعد: برنامة تمرين
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  :»!كرد مادرم را در ادارة پليس بازرسي مي و هاي پدر پليس، كيف« -16

 ي في الشرطة!كان الشرطي فتّش حقائب والد) 2  يفتّش الشرطي حقيبة والدي في الشرطة!) 1

  كان الشرطي يفتّش حقائب والدي في الشرطة!) 4  !الشرطيي في لداحقائب وش تِّفَتُ الشرطة تكان) 3

   الكلمات) وضيحت : (فيالخطأعين  -17

  األُسبوع و بعده يوم الثُّالثاء!   اإلثنين: اليوم الثالث من )1

 األوراق! الشجرة تَنمو عليه األثمار و غُصن: جزء مناَلْ) 2

 »! األثالج«اللون األبيض و جمعه  ذوالثَّلج: ماء جامد  )3

  و قبله فصل الخريف!فصول السنة  الشّتاء: الفصل الرابع من) 4

  عن المفردات: الخطأ عين -18

1 ( رياح - ذاكرة(جمع): شديدة!  ريح حولذكرَي كتبت  

 بطاقة -مفرد): ضيف ( !الدخول بطاقاتهل عندكم  لضيوفاهالً با) 2

  دساع -مترادف): حلم ( !الكافريننا علي القوم انصر و صبراًربنا أفرغ علينا  )3

  الوراء -): اليمين متضاد( سريعاً! األمامإلي  و اليسارذهبت إلي  )4

  :معاًعين اإلسم مضافاً و موصوفاً  -19

 !نياإلستهزاء بِأصنامِ القوم الكافر ميقصد إبراه )1

  !ات بسببهاأن تنمو شجر يعس ةرطمالم وميمع ذلك هذه الغ) 2

 !مةيتجارب ق هيف هذا العالم كتاباً انطَوت فقد ألَّ )3

  !أبداً نَيإخوانهم المؤمن وبيالصالحونَ ع رذكُيال ) 4

  فيه فعل حرف التاء من الحروف األصلية: يسلَما عين  -20

  !اإلنسانُ منه يتمتّع و هب األعشاب تخرج و السماء من الـمطَرَ اهللاُ ينزلُ) 1

  ﴾أنصتوا و له فاستَمعوا القرآن قُرئَ فإذا﴿ )2

  !رَ اإلنترنتـرسائلَ عب إستَلَمنَ ذاتيالتلم )3

4( نُ أن نال مكنهل يجـنت ن الكهرباءم الشّمسِ ضوء!    
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 كند؟ را از وجود خداوند يگانه نفي مي عبثكار گونه هر ،كدام آية شريفه -21
1( »ي ولَاتقُلْ إِنَّ ص ي وكنُس و اييحينَ مالَمبِّ الْعر لَّهي لاتم2  »م( »اللَّه نْدا فَعّنْيالد ابثَو رِيدنْ كَانَ يم ا وّنْيالد ابرَةِ ثَوخĤْال«  
  »ينَما بينَهما لَاعب الْأَرض و ما خَلَقْنَا السّماوات و و«) 4  »ا كَفُوراإِم ا شَاكرًا وبِيلَ إِمنَّا هدينَاه السا« )3

 چند مورد از موارد بيان شده از طرق فريب شيطان است؟ -22
  و دراز دورا آمال الف) فريب دادن ب

  ب) زيبا و لذت بخش نشان دادن دنيا
  شراب و قمار ج) ايجاد كينه و عداوت به وسيلة

  اعمال زشت در نظر گناهكاران دادن د) زينت
1( 1    2( 2  
3( 3    4 (4  

 است؟ به توحيدالهي در بيان ضرورت ايمان به معاد، پس از ايمان  يايبنا تماميكدام آية شريفه مؤيد روش  -23
  »أَنَّكُم إِلَينَا لَا تُرْجعونَ َفَحسبتُم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثًا و أ« )1
2( »و نَ بِاللَّهنْ آمم رِ وخĤْمِ الوا الْيحاللَ صمع«  
3( »نُوا وينَ آملُ الَّذعنَج أَم  ضِ أَمي الْأَرينَ فدفْسكَالْم اتحّاللُوا الصمّارِعينَ كَالْفُجتَّقلُ الْمعنَج«  
  »فيه ريب لَا الْقيامةِ يومِ إِلَى لَيجمعنَّكُم هو إِلَّا هاللَّه لَا إِلَ«) 4

عنوان بازي و سرگرمي معرفي كرده است. مطابق اين سخن، در مقابل دنيا، آخرت چگونه جهاني بوده و شرط  ، دنيا را بهخود داوند در كتاب آسمانيخ -24
  آگاهي نسبت به اين موضوع چيست؟ 

  »مونعلَو كانوا يلَ« -» الحيوان«) 2  »لمٍن عم كذلم بِهما لَ« -» الحيوان«) 1
  »لَو كانوا يعلَمون« -» الدهر«) 4    »ما لَهم بِذلك من علمٍ« -» الدهر«) 3

 كدام است؟ مربوط بهو ظرف تحقق آن  چيست »شما در دنيا چگونه بوديد؟«، پاسخ جهنميان به سؤال سورة نساء 97آية بنابر  -25
  برزخ -.» در انجام عمل صالح كوتاهي كرديم« )2  مرحلة دوم قيامت -.» در سرزمين خود تحت فشار و مستضعف بوديم« )1
  برزخ -.» در سرزمين خود تحت فشار و مستضعف بوديم«) 4  مرحلة دوم قيامت -.» عمل صالح كوتاهي كرديمدر انجام « )3

 دهد؟ شروط مژدة رسيدن به پاداش را ميافرادخواهان آخرت با داشتن كدام خداوند به  -26
  توبه و عمل صالح )2    تزكية نفس و عمل صالح )1
  ايمان و تقوا) 4    ايمان و تالش )3

  پذيرد؟چگونه پايان مي »متوفّي«انداز پيش روي مؤيد چه مفهومي است و از منظر قرآن كريم، چشم »تَوفّي« مةكل -27
  »الي يوم يبعثون« -دريافت روح ) 2    »من ورائهم برزخٌ« - دريافت روح )1
  »نالي يوم يبعثو« -  توقف حيات بدن) 4  »من ورائهم برزخٌ« - توقف حيات بدن ) 3

 داراي كدام دسته از آثار در پروندة اعمال خواهند بود؟ ترتيب بههر يك از اعمال زير  -28
  ايجاد يا تقويت آداب و رسوم غلط در امر ازدواج - 
  آموزش مطلب مفيدي به ديگران و انتقال دادن آن - 
  هاي غلط سازيمد - 
  تأخرما - تأخرما -أخرمات )2    تأخرما - ماتقدم - ماتقدم )1
  تقدمما - تأخرما -ماتأخر) 4    تقدمما - قدممات - تقدمما )3
  
  

)1و زندگي (دين
  تفكر و انديشه

اي پنجرههدف زندگي، پر پرواز، 
روشن،  به روشنايي، آيندة

  منزلگاه بعد، واقعة بزرگ
  80تا  11هاي  صفحه

دقيقه 20
 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف

 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدفدين و زندگيهاي درس گويي به سؤاللطفاً 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 10چند ازگذاريهدفآزمون قبل10چند از

  سؤال) 190دهم ( دين و زندگيكتاب جامع  620تا  431سؤاالت  هاي آزمون بعد: برنامة تمرين
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 عمر طوالني كدام است؟ براي م است و علت درخواست خداپرستانمعلول كدا» ناگوار و هولناك دانستن مرگ« ،خداپرستان عقيدةمطابق  -29
  رسيدن به مرحلة عالي شجاعت - به دنيا و زيبا زندگي كردن در آن سپردندل  )1
  تر اي كامل مالقات كردن خدا با اندوخته - دانستن به دنيامحدود را زندگي  )2
  رسيدن به مرحلة عالي شجاعت - دانستن به دنيامحدود را زندگي  )3
  تر اي كامل ا با اندوختهمالقات كردن خد - دل سپردن به دنيا و زيبا زندگي كردن در آن) 4

 دادگاه الهي چيست؟ ساير گواهانبهترين گواهان قيامت چه كساني هستند و علت فضيلت آنان بر  -30
  .اند تمامي اعمال انسان را ثبت و ضبط كرده - پيامبران و امامان )2  .اند تمامي اعمال انسان را ثبت و ضبط كرده - فرشتگان الهي )1
  اند ديدهدر دنيا ها را  ظاهر و باطن اعمال انسان - پيامبران و امامان) 4  .اند ديدهدر دنيا ها را  ظاهر و باطن اعمال انسان - فرشتگان الهي )3

  
   فهميم كه:  ها را در وجود او قرار داده است، مي مندي از آن ها و زمين است براي انسان آفريده و توانايي بهره چه در آسمان وقتي خداوند متعال آن -31

  ) راه رستگاري و شقاوت به ما نشان داده شده است.2  اي براي انسان قائل شده است. ) در نظام هستي جايگاه ويژه1
  ) پروردگار، به ما نيرويي عنايت كرده تا با آن حقايق را دريابيم.4  اراده و مسئول سرنوشت خويش است.) انسان صاحب 3

 تفاوت هدف انسان با حيوانات و گياهان در چيست؟ -32
  شود.  تر مي هايشان روز به روز بيش طلب دارد و عطش دستيابي حيوان و گياه به خواسته نهايت اي بي ) انسان روحيه1
 نهايت طلب دارند.  اي بي شود و حيوان و گياه روحيه هايش كم نمي طمع دستيابي به خواسته) انسان 2
  كند.  ) انسان بايد هدف خود را انتخاب كند و گياه به صورت طبيعي و حيوان به صورت غريزي به سوي هدف خود حركت مي3
  ش در حال حركت هستند.) انسان به صورت فطري و گياه و حيوان به صورت غريزي به سوي هدف خوي4

از جانب چه كساني است و يادآور شدن » ؟!هنگامي كه ما مرديم و استخوان شديم، آيا برانگيخته خواهيم شد«سخن  ،مطابق با آيات قرآن كريم -33
 توانايي خداوند به منكرين معاد بيانگر كدام دسته از داليل اثبات معاد است؟ 

 ـ ضرورت معاد .كردند كنندگاني كه روز جزا را انكار مي تكذيب) 2  ـ ضرورت معاد .بودند كساني كه در دنيا مست و مغرور نعمت )1
  ـ امكان معاد .كردند كنندگاني كه روز جزا را انكار مي تكذيب) 4  ـ امكان معاد .كساني كه در دنيا مست و مغرور نعمت بودند) 3

   هستند؟ترين مؤمنان چه كساني  با توجه به آيات و روايات، باهوش -34
  دانند. ) فرار از مرگ را عين نزديكي به آن مي2    اند. ) متفكران در نظام آفرينش1
  دانند. ) زندگي دنيا را چيزي جز لهو و لعب نمي4    اند. ) آنان كه فراوان به ياد مرگ3

   شود؟ مي زده كساني چه دهان بر رستاخيز روز در خاموشي و سكوت مهر -35
  رستاخيز در دروغ به يادكنندگان سوگند) 2    انبيا دعوت كنندگان تكذيب) 1
  دهندگان به خداوند ) نسبت دروغ4    قيامت كنندگان تكذيب) 3

   هاي وجود انسان است؟ يك از ساحت مربوط به كدام ترتيب به» ناپذيري تحليل«و » شدن متالشي«، »فرسودگي« -36
 جسماني - روحاني - ) جسماني2   جسماني - جسماني - ) روحاني1
  روحاني - جسماني - ) جسماني4    روحاني - روحاني - ) جسماني3

   حيات دنيايي اوست؟ ةپيام كدام عبارت، نشانگر اختيار انسان در محدود -37
  ) من فريادرس شما نيستم.2   ) و شما فريادرس من نيستيد.1
  ) شما را دعوت كردم و شما مرا پاسخ داديد.4 ) پس مرا سرزنش نكنيد و خود را سرزنش كنيد.3

    ؟نيست صادق برزخ عالم مورد در بمطل كدام -38
  .شود مي دريافت كاست و كم بي مالئكه توسط ها انسان جسم  و  روح) 1
  .است برخوردار كاملي شعور و آگاهي از مرگ از پس انسان حقيقت) 2
  .شود مي  آغاز برزخ عالم در كافران  و  مؤمنان  جزاي  و  پاداش  اول  مرحلة) 3
  شنود. كند و پاسخشان را مي گو ميو با فرشتگان گفت) در اين عالم، انسان 4

ها  دهند و پاسخ اعضاي بدن بدكاران به ايشان در برابر سؤال آن چه چيزي شهادت مي ةبا نظر به آيات قرآن كريم، پاهاي بدكاران در روز قيامت دربار -39
 ، چيست؟»؟دهيد چرا عليه ما شهادت مي«گويند:  كه مي

 داوند آفريننده و صاحب اختيار ماست.ـ خ» يعلمون ما تفعلون) «1
  آورد. ميـ ما را خدايي به سخن آورد كه هر چيزي را به سخن » يعلمون ما تفعلون) «2
  ـ خداوند آفريننده و صاحب اختيار ماست.» بما كانوا يكسبون) «3
  آورد. ميـ ما را خدايي به سخن آورد كه هر چيزي را به سخن » بما كانوا يكسبون) «4

 كند؟ ياد مي» نفخ صور«كريم از كدام واقعه تحت عنوان قرآن  -40
  ها تغيير در ساختار زمين و آسمان) 2    ها انسان ةزنده شدن هم) 1
  ها و زمين مرگ اهل آسمان) 4    شنيده شدن صدايي مهيب) 3

 آشناسؤاالت –) 1دين و زندگي (
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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. 

41- Yesterday, my uncle built a … for our kitchen. It is much more beautiful than the old one.  
1) brown beautiful wooden table  2) table wooden beautiful brown  
3) beautiful wooden brown table  4) beautiful brown wooden table     

42- My brother and … travel abroad to spend their holiday in France. As far as I know, they leave 
on the 15th. 

1) his two children are going to 2) two his childs will  
3) his two childs will  4) two his children are going to  

43- Scientists now hope research into the gene will enable them to … people who are most at risk. 
1) compare  2) collect   3) identify  4) carry     

44- The old man was in such … from his injuries that he couldn’t get out of bed for two weeks. 
1) pain     2) rule   3) interest  4) element          

45- Without going into …, I can tell you that we will have a very successful year if everything goes well.  
1) orbits 2) patterns 3) qualities 4) details 

46- The young man tried to keep his money … by carrying it in an inside pocket when he was 
walking down the busy street. 

1) strange 2) safe 3) alive 4) neat 
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. 

For many years, people thought the ivory-billed woodpecker was gone. In 2005, a man saw one. 
Ivory-billed woodpeckers are almost two feet long. They have a white bill. Males also have red 
feathers on the top of their heads. They have large, curved claws. 

An ivory-billed woodpecker’s bill plays an important role in its life. Trying to find food, it peels the 
bark off trees to uncover bugs. Its bill makes a knocking sound against the wood. Long ago, people 
hunted these birds. They also cut down trees. These trees were home to the ivory-billed woodpecker. 
Soon, these birds disappeared. Recently, scientists have found at least one male bird in an Arkansas 
swamp. Welcome back, ivory-billed woodpecker! 
47- According to the passage, the ivory-billed woodpecker uses its bill to … . 

1) build homes  2) kill its enemies    
3) find insects  4) make different noises     

48- The underlined word “it” in paragraph 2 refers to … . 
1) ivory-billed woodpecker 2) food 
3) life  4) bill 

49- What caused the ivory-billed woodpeckers to disappear? 
1) Not finding enough food 2) Hunting and cutting down trees 
3) Its beauty    4) Its beautiful bill and hunger 

50- Which of the following best describes the writer’s feeling about the fact that ivory-billed 
woodpeckers are back? 

1) Uninterested  2) Worried 
3) Angry  4) Happy 

 دقيقه 15

Saving Nature 
Wonders of Creation

 2و  1هاي درس

 69تا  15هاي صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
خود را بنويسيد:  10گذاري چند از ، هدفزبان انگليسيهاي درس گويي به سؤاللطفاً 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 ازهدفآزمون قبل10چند از

  )1(زبان انگليسي 

  سؤال) 200دهم ( كتاب جامع زبان انگليسي 620تا  421سؤاالت  هاي آزمون بعد: برنامة تمرين
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(1) (2) (3) (4)

, , ...,,

x

  
  

 

  
  

xاگر  -   51 +1، x  وx−1، متوالي يك دنبالة هندسي باشند،  جمالتx ؟ تواند باشد كدام مي  

1 (2
2   2 (1

2   3 (2   4 (2 2   

52   - x = xو  0 a= هاي معادلة درجه دوم  ريشه( x ) b+ + =22 1 aهستند. حاصل  0 b+ كدام است؟  

   3) 4  1) 3  2−) 2   صفر) 1

  ؟ استكدام گزينه برابر با هاي شكل دهم،  دايره تعدادبا توجه به الگوي زير، -   53

1 (34  

2 (56  

3 (50  

4 (42  

و  7مجموعه اعداد طبيعي دو رقمي مضـرب   Aعنوان مجموعة مرجع، اگر  با در نظر گرفتن مجموعة اعداد طبيعي به -   54

B باشد، مجموعة  100تر از  و كوچك 3اعداد طبيعي مضرب  ةمجموعA B′ ؟ چند عضو دارد  

1 (7  2 (8  3 (9  4 (10  

,دنبالة هندسي  جملة اول 20ضرب  حاصل -   55 , ,2 4 8  ؟ كدام است  

1 (2102   2 (2082   3 (2062   4 (2122   

   است؟كدام برابر با  bبرحسب  xمطابق شكل زير مقدار  -   56

1 (b3
2    2 (b  

3 (b3
2     4 (b3 3

4   

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

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

  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 
پايان معادلة درجة دوم و 

  ختلف حل آنهاي م روش
  77تا  1هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات



 11: ةصفح اختصاصي پاية دهم تجربي بهمن 8آزمون  –) 4پروژه (

  ؟ نيست درستهاي زير  يك از گزينه كدام -   57

  الف يكديگر دارند.سينوس و كسينوس عالمتي مخ ،در ربع دوم و چهارم دايرة مثلثاتي) 1

  سينوس و تانژانت عالمتي موافق با هم دارند.  ،در ربع اول و سوم دايرة مثلثاتي) 2

  كسينوس و كتانژانت عالمت مخالف يكديگر دارند. ،مثلثاتي ةدايردر ربع سوم ) 3

  همواره عالمت موافق با هم دارند.  ،تانژانت و كتانژانت) 4

واسطة حسابي درج كنيم، در دنبالـة حاصـل،    23 بيشتر است، اگر بين آن دو n واحد از عدد m ،6عدد  -   58

  ؟ جملة هشتم از جملة پنجم چقدر بيشتر است

1 (1
2   2 (1

4   3 (3
2   4 (3

4   

sinحاصل  -   59 cos
cos cos

α + α −
α − α

4 4
4 2

  ؟ ، برابر با كدام استشدن در صورت تعريف 1

1 (sin cosα + α     2 (−2   

3 (sin cos− α − α    4 (2  

tanعبارت  -   60 sin
sin
α + α

α2 ؟ هاي زير برابر است با كدام يك از گزينه شدن، در صورت تعريف  

1 (tan
tan sin

α
α − α

2
     2 (sin α2  

3 (tan sin
cos
α − α

α2    4 (cos α2   

5/حاصل  -   61
5

0 00729
96

  ؟ كدام است 

1 (/0 6   2 (/0 3   3 (/0 75  4 (/0 15  

−aاگر  -   62 < <1   ؟ ، آنگاه كدام مقايسه درست است0

1 (a
| a |

< 21     2 (a a<3 5   

3 (a | a |− <3     4 (
| a | | a |

<1 1   

)حاصل عبارت  -   63 )+ − −
4 4

2 2 2 3 2 3
8 16

  ؟ كدام است 

1 (2 3   2 (+2   صفر) 4   2) 3  3

  محل انجام محاسبات
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10

10

10

10

xحاصل  -   64
x /

−
−

364 125
1 xبه ازاي  25 −= 15 5

    ؟كدام است 8

1 (70  2 (80  3 (90  4 (100  

−حاصل عبارت  -   65
+ +3 6
2 3 3

2 54 3
  ؟ كدام است 

1 (−6 62 3   2 (−6 2 3   3 (−3 2 3   4 (−3 32 3  

xدر تجزية  -   66 +4   ؟ ام عامل وجود داردكد 2500

1 (x x+ −2 5 50     2 (x x− +2 10 10  

3 (x x− +2 10 50    4 (x x+ +2 10 10  

ايم. اگر مساحت شكل حاصل  متر را مطابق شكل در كنار يك مربع قرار داده سانتي 10چهار مستطيل هر كدام به طول  -   67

  ؟ است متر مربع چند سانتيمتر مربع باشد، آنگاه مساحت مربع  انتيس 129

1 (4  

2 (3  

3 (9  

4 (2  

xريشة بزرگتر معادلة  -   68 x( )+ =
2 16 2 3   ؟ چند برابر ريشة كوچكتر آن است ،4

1 (−7 3     2 (3
2   

3 (2
3     4 (( )−1 4 7 113   

xدر حل معادلة درجه دوم  -   69 x+ − =22 5 1 x)با روش مربع كامل، به معادلة  0 )− α = β22 ايـم. حاصـل    رسيده

α
β −1

  ؟ كدام است 

1 (− 2
2   2 (− 2   3 (5   4 (5

2   

)هاي معادلة درجه دوم  يكي از ريشه -   70 a )x ( a)x (a )− − + − + =22 1 4 3 1   ؟ كدام است 0

1 (ax
a

+=
−

3 3
1 2   2 (ax

a
+=
−

3 3
2 1   3 (ax

a
−=
+

2 1
3 3   4 (ax

a
−=

+
1 2
3 3   

  محل انجام محاسبات
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   ؟    كند          تكميل مي   ،      نادرست    طور                          چند مورد جملة زير را به -   71

  »……برخالف …… در معدة انسان «
  كند. كوچك تبديل مي هايها را به پپتيد ده، پروتئينعملف) پپسينوژن ـ پروتئازهاي لوزالا

  د.نكن ناري، پپسين ترشح ميهاي ك هاي اصلي ـ ياخته ب) ياخته
  گيرد. قرار هورمون نوعي ، تحت تأثير تواند مي ج) ترشح پروتئازها ـ ترشح اسيد كلريدريك

  دهد. د) هورمون گاسترين ـ هورمون سكرتين، ترشح پپسينوژن را به خون افزايش مي
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

   ؟          مناسب است   ،                               كدام گزينه براي تكميل عبارت زير -   72
  »اشاره كرد.…… توان به  مي ……جانوران كه پيكر هاي هر مولكول زيستي ساخته شده در  هاز مشخص«
 هاي فسفات در ساختار آن باشد ـ قرار گرفتن اسيدهاي چرب و گروه اي مي بخش اصلي تشكيل دهندة غشاي ياخته) 1
  تن چندين گلوكز در ساختار آنشود ـ قرار گرف ها استفاده مي از آن براي كاغذسازي و توليد انواعي از پارچه) 2
  شود ـ حضور عناصر كربن، اكسيژن و هيدروژن در ساختار آن در كبد و ماهيچه ذخيره مي) 3
  در داخل سيتوپالسمطور اختصاصي تنها  بهدهد ـ فعاليت آن  هاي شيميايي را افزايش مي سرعت واكنش) 4

       كند؟           تكميل مي   ،       نادرستي                عبارت زير را به            چند مورد، -   73
  »……يابي حيات،  سطح از سطوح سازمان ……در «

  ها را تنها در گروهي از جانداران مشاهده كرد.  توان همكاري بافت مي - الف) سومين 
  ارتباط بين افراد مختلف يك گونه قابل مشاهده است. - ب) ششمين 
  هاي حيات را ندارند. توان جانداراني را ديد كه برخي از ويژگي مي - ج) هفتمين 

  ارتباط بين جانداران و محيط غيرزنده را مشاهده كرد. توان  مي -  د) آخرين
  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

     ……    ً قطعاً    ……                       در انتقال مواد به روش  -   74
 شوند. بري ـ مواد در جهت شيب غلظت به ياخته وارد مي درون) 1
  كنند. اي عبور مي راني ـ مواد محلول در چربي از غشاي ياخته برون) 2
  هاي غشا در مجاورت مولكول وارد شده به ياخته است. كربوهيدراتالية حاوي بري ـ  درون) 3
  يابد.  راني ـ سطح غشاي ياخته كاهش مي برون) 4

  … …        طور حتم        ها به       ياخته   … …         توان گفت       ، مي    ……                      بافتي از بدن انسان كه     هر   در  -   75
 اي پروتئيني و گليگوپروتئيني تماس ندارند.ه با شبكه رشته ـبعضي از  ـپوشاند  ها و مجاري درون بدن را مي سطح حفره) 1
 باشند. اي خود داراي اطالعات الزم براي تعيين صفات مي در قسمت حاشيه ـهمه  ـدهد  تر معده را تشكيل مي اليه اضافي) 2
 .دارند انشعابات سيتوپالسمي ـبعضي از  ـكند  اي اندك را پشتيباني مي هايي با فضاي بين ياخته ياخته طور معمول ) به3
 اي در تماسند. هاي كالژن و ماده زمينه با رشته ـهمه  ـباشد  هاي پروتئيني مي در بخشي از خود داراي رشته) 4

   ؟    كند     نمي                                       كدام گزينه عبارت زير را به درستي تكميل  -   76
  »……الزم است تا  ……در فرايند بلع غذا در يك فرد سالم و بالغ، به منظور «
 ـ زبان بزرگ به سقف حفرة دهاني بچسبد. ورود غذا از دهان به حلق) 1
  بسته شدن راه ناي ـ مركز بلع در نخاع، فعاليت مركز تنفس مجاور خود را مهار كند.) 2
  اي آغاز شود. اي چند هسته هاي ماهيچه ورود غذا از حلق به مري ـ حركات كرمي، توسط ياخته) 3
  اين اندام ترشح كنند.  فضاي حفرةري، مادة مخاطي را به هاي مخاطي م ـ غده در مري تر ذرات غذايي حركت آسان) 4

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

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ ال به چند سؤال ميسؤ 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 20  )1( شناسيزيست

دنياي زنده/گوارش و جذب مواد/ 
  ش مواد در بدنتبادالت گازي/گرد

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

   52تا  1هاي  صفحه
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    ……       همواره    ،   … …                                                         در بدن انسان، هر حركت منظم موجود در ديواره لوله گوارش كه  -   77
  . شود يم مخرج سمت به لوله اتيمحتو حركت موجب ـ شود يم آغاز يانقباض حلقه كي جاديا با) 1
  .كند يم منقبض انيم در كي صورت به را لوله از ييها بخش ـكند  يمخلوط م يگوارش يها رهيش بارا  لوله اتيمحتو) 2
  .كند يم دايپ ادامه يمر به غذا ورود با ـشود  اي در پشت توده غذا مي ) موجب انقباض اليه ماهيچه3
 .دارد نقش كيبار روده يها اختهي به وارد شده به لوله گوارشمواد  ورود در ـ شود يم آغاز حلق يا چهيماه ةواريد انقباض با) 4

                                                     توسط يك رگ مشترك به سوي سياهرگ باب كبدي آورده شود.   ……   و    ……                 امكان ندارد خون  -   78
 اندام گوارشي كه فاصله زير مخاط تا اليه بيروني در آن از حد معمول بيشتر است ـ اندام غيرگوارشياز  يهيچ بخش) 1

  ت ورود غذا در ابتداي آن به سمتي است كه نوك قلب قرار گرفته استكند ـ بخشي كه جه بخشي كه غذا در آن به سمت باال حركت مي) 2
  نقش داردمانده در لولة گوارش  مواد باقيبخشي كه داراي دو بنداره است ـ بخشي كه در افزايش فشار اسمزي ) 3
 شود داراي هسته نزديك به قاعده ـ بخشي كه حركات آن به آهستگي انجام مي هايي ياختهاندامي با ) 4

   ؟                                                                            تواند از پيامدهاي رسوب تركيبات ساخته شده توسط كبد، در كيسة صفراي انسان باشد            ند مورد مي چ -   79
  الف) كاهش ميزان مواد ورودي به دوازدهه، از طريق باالترين مجراي متصل به آن

  ترين ليپيدهاي موجود در رژيم غذايي انسان ب) توقف فرايند ريز شدن نوعي از فراوان
  پس از خروج از آن اي شكل لولة گوارش ميزان حالت اسيدي تركيب تشكيل شده در اندام كيسهج) عدم تغيير در 

  هاي بستة موجود در هر پرز هاي حاصل از گوارش ليپيدها به مويرگ د) كاهش ميزان ورود مولكول
 3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

   ؟     نيست                     دهد، كدام گزينه صحيح     مي                                             رو كه بخشي از دستگاه گوارش يك جانور را نمايش                      با توجه به شكل روبه -   80
 كند. ها را در خود ذخيره مي در انسان، موادي مانند آهن، گليكوژن و برخي ويتامين 4بخش ) 1

  دهد. را ادامه مي سمتي از خود، گوارش شيميايي برخي مواددر گاو، در ق 2بخش ) 2
  كند. ايي خرده شده را دريافت ميدر لولة گوارش ملخ، قسمت باريك انتهاي مري است كه مواد غذ 1بخش ) 3
 كند. ب غذا را تسهيل مياهاي بلعيده شده فرايند آسي اي است كه به كمك سنگريزه ، ساختاري ماهيچه3بخش ) 4

   ؟    كند          تكميل مي   ،        طور صحيح                            كدام گزينه عبارت زير را به -   81
  »……هاي سطح دروني حفرة گوارشي هيدر  ياخته ……«
 اي كمي دارند. كساني هستند و فضاي بين ياختههمة ـ داراي شكل و اندازة ي) 1

  ها قرار دارد. گروهي از ـ فقط در قسمت رأسي خود در تماس با مايعي حاوي يون) 2
  هاي زيستي در سيتوپالسم خود هستند. از مولكول حداقل يك نوعهمة ـ داراي توانايي تجزية ) 3
 كنند.  بري دريافت مي ذرات غذايي را با درونهمگي مانند بوده و   گروهي از ـ فاقد زوائد رشته) 4

   ؟             بيان شده است   ،                                                               چند مورد دربارة ساختار رودة باريك در انسان سالم و بالغ به درستي -   82
  هاي غير پوششي مشاهده كرد.  توان ياخته مي ،اليه زيرمخاطيالف) در ساختار اليه مخاطي همانند 

  وي رودة باريك، با هم متفاوت است.خوردگي حلق ب) طول پرزهاي موجود در سطح هر چين
  ندارند. مستقيمي هاي داراي ريزپرز در سطح رأسي خود، در جذب مواد غذايي نقش ج) برخي ياخته

  شود. د) در اطراف هر مويرگ لنفي در ساختار پرز، تنها يك شبكة مويرگي مشاهده مي
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

   ؟     نيست                                 كدام گزينه تكميل كنندة عبارت زير  -   83
  »باشد. در يك راستا مي ……با جهت  ……در بدن يك مرد سالم و بالغ، جهت حركت «
 مواد در كولون موجود در سمت چپ بدن ـ حركت درپوش حنجره در طي فرايند بلع) 1

  سياهرگ زيرين برچاكناي در طي خروج هوا با فشار از راه بيني و دهان ـ برايند حركت خون در بزرگ) 2
  هاي ناي ـ حركت مواد در كولون موجود در سمت راست بدن ها در اثر زنش مژك اخالصيترشحات مخاطي و ن) 3
  اي ديافراگم در طي فرايند دم معمولي ـ حركت زبان كوچك بالفاصله پس از ورود مواد غذايي به حلق پردة ماهيچه) 4



 15: ةصفح    دهم تجربي ةاختصاصي پاي  بهمن 8آزمون  - )4(پروژة 

الف ب

ج

   ……     حتم   ور  ط    به   ،    ……   و    رد       قرار دا   … …    كه      تنفس        دستگاه    از     بخش    هر              در بدن انسان،  -   84
 هاي غضروفي شبيه به نعل اسب دارد. حلقه ـ شود يم ميقست شاخه دو به خود يانتها در ـ ياصل يها ژهينا از باالتر يمحل در )1
 .باشد يم يخوار گانهيب يژگيو با ييها اختهي واجد ـ كند يم كمك يتنفس يگازها تبادل به يا ماده ترشح با ـ ژكينا ينوع از بعد )2
  .ميزان دما يا رطوبت هوا نقش دارد رييتغ در ـ كند يم تيهدا يا چهيماه يگذرگاه به را خود ترشحات ـ ها شش از خارج يمحل ر) د3
  .دارد حجم رييتغ يبرا يمناسب توان ـ كند يم افتيدر غضروف فاقد يبخش از را يخروج يهوا ـ يصوت يها پرده محل از بعد) 4

   ؟    است       مناسب   ،                    براي تكميل عبارت زير       گزينه     كدام  -   85
  »……دهند  ها ظاهري اسفنج گونه مي كه به شش بخشي از ششهاي ديواره  ياخته ……طور معمول  به«
 كنند. هاي مجاور استفاده مي همة ـ از غشاي پايه مشتركي با ديواره مويرگ) 1
  دهند. هاي ترشحي خود را در بعضي از نوزادان به ميزان كافي انجام نمي برخي ـ فعاليت) 2
  باشند. هاي ديواره مي تري نسبت به نوع ديگر ياخته هاي كوچك اي هستهنوعي از ـ دار) 3
  كنند، نقش دارند. كه ارتباط هوايي بين اين ساختارها را فراهم مي هايي سوراخاغلب ـ در تشكيل ) 4

      كند؟                بيشتري مصرف مي            داران انرژي                    نسبت به ساير مهره                  براي نوع حركت خود              داران است كه                                        كدام گزينه، مشخصة مشترك گروهي از مهره -   86
  ) هر شش اين جانور در مجاورت دو كيسة هوادار مختلف قرار دارد.1
  هاي هوادار عقبي، كوچكتر است. ) اندازة هر شش اين جانور از هر يك از كيسه2
  شود.   اي به نام سنگدان تشكيل مي ) از بخش عقبي معدة جانور، ساختاري ماهيچه3
  شود. اي از هواي تازه در مجاورت هر بخش مجاري تنفسي مي اد جريان پيوستهاي باعث ايج ) سازوكار تهويه4

   ؟                                            ، كدام گزينه براي تكميل عبارت زير مناسب است  رو      روبه                      با توجه به نمودار شكل  -   87
  »……حين ثبت بخش «
  .شود ها خارج مي شود از شش ها مي بخشي از هوا كه باعث باز ماندن حبابكج، ) 1
  يابد. ، خون به سمت قلب جريان ميهاي درگير در تنفس ماهيچه انقباض همهب و با ) 2
  كنند. ها به سمت باال و جلو حركت مي الف، جناغ سينه و دنده) 3
  شود.  اي مشاهده نمي ب برخالف ج، انقباض هيچ ماهيچه) 4

   ؟          مناسب است   ،                                كدام گزينه، براي تكميل عبارت زير -   88
  »……      ً ، قطعا  ……قلب را برطرف  خوني كه نيازهاي تنفسي و غذايي(بخشي از) «
 گردد. هايي به دهليز راست باز مي صورت سياهرگ كند ـ به مي) 1
  رود. ها مي كند ـ پس از خروج از قلب به طرف شش نمي) 2
  شود. كند ـ از قوس آئورت جدا مي مي) 3
  باشد.  كند ـ واجد اكسيژن نمي نمي) 4

      كند؟          تكميل مي   ،       نادرستي   به                             هاي داده شده، گزاره زير را                   چه تعداد از عبارت -   89
  » ……اي كه  در بدن انسان هر ياخته ماهيچه«

  تواند به شكل ارادي و غيرارادي منقبض شود. الف) بيش از دو هسته دارد، مي
  ها در تماس است. ماهيچه راي قلب قرار دارد، به وسيله تنها يك صفحه بينابيني با ساي ب) در اليه ماهيچه

  دهد. ها اجازه عبور از غشا را نمي به برخي از يونظاهري مخطط دارد،  ج)
  د) ظاهري منشعب دارد، داراي حداقل دو هسته است. 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
                                                          ....... شبكه هادي قلب كه ........ ، به طور حتم ........  -   90

  . باشد ميزمان در ارتباط  به طور هم با دو گره شبكه هادي قلب ـد شو تنها در يك حفره قلبي مشاهده مي ـها از  رشتهدسته هر ) 1
  اي كوچكتر دارد. نسبت به گره ديگر اندازه ـگيرد  تر نسبت به بزرگترين دريچه قلبي قرار مي در سطحي پايين ـهر گرهي از ) 2
  پيام تحريك را به اين گره وارد مي كند.  ـتر در ارتباط است كبا گره كوچ ـاي از تارهاي  هر دسته) 3
 .هاي كمتري تشكيل شده است نسبت به گره ديگر از تعداد ياخته ـتر به منفذ بزرگ سياهرگ بااليي قرار دارد  نزديك ـي از هر گره) 4



 16: ةصفح     اختصاصي پاية دهم تجربي  بهمن 8آزمون  - )4(پروژة 

cm11.

.

A

B

cm75

cm143

3

1/7

0/8

g

g

cm

cm

  

  
                                  كند. اگر تندي متوسط حركت خودرو در                مايل را طي مي    60      مسافت    ،          گالن بنزين                     يك خودرو با مصرف دو -  91

km            ايــن مــدت 
h

ــر ثانيــه اســت                                                          باشــد، آهنــگ مصــرف ســوخت ايــن خــودرو چنــد ميلــي   72    ؟                         ليتــر ب

mile / km)=1 1 )  و   6 Gal / L=1 3 8 

1( 5
4   2 (19

12   3( 
7
4   4 (17

12   

                  آلياژ قبلي به جرم     با     حجم    هم                   از مس و آلومينيم و    ري              اگر آلياژ ديگ   .     داريم  g72                               آلياژي از مس و آلومينيم به جرم  -   92
/ g97                ثابت و يكسـان     ،    (دما   ؟                                                                   داشته باشيم، در اين صورت اختالف جرم آلومينيم در دو آلياژ چند گرم است  2

g (       است.) g/
cm cm

ρ = ρ =3 32 7 9´Ã¹Ã¶¼²A u¶,  تغيير حجمي رخ نداده است.)در اثر اختالط فلزها، و 

1( /6 75   2 (/8 1   3( /9 2   4 (/10 8   
   ؟                 هاي زير درست است                   چه تعداد از گزاره -  93

  كوچكي دارند.هاي  ها، نوسان يكديگر قرار دارند و در اطراف اين مكان بههاي معين نسبت  الف) ذرات جسم جامد در مكان
  هاي جوهر است. اي مولكول هاي كاتوره ب) دليل پخش ذرات جوهر در آب، حركت

  اي از وجود كشش سطحي است. هاي آب و صابون نمونه پ) تشكيل حباب
  شود. هاي مايع مي چسبي بين مولكول ت) افزايش دما سبب افزايش نيروي هم

  تأثير است. بي ،مايع و لولة مويين هاي مولكول بين ث) تغيير قطر لولة مويين در اندازة نيروي دگرچسبي
1( 1  2 (2  3( 3  4 (4  

        را يـك           شـناگر                                  كند. اگـر مسـاحت پـردة گـوش               اي شنا مي                       متري از سطح آب درياچه   5              شناگري در عمق  -  94
      ترتيب     به   ،   شود         وارد مي      شناگر           پردة گوش   ه ب           نيرويي كه        اندازة     اي و                                 متر مربع فرض كنيم، فشار پيمانه       سانتي

Ng  ؟         كدام است  SI              برحسب واحدهاي           است به چپ     از ر )
kg

= 10 ،  g
cm

ρ = 31JA   و  (P Pa= 5
0 10  

1( , × 415 5 10   2 (, × 4150 5 10  3( , × 415 15 10  4 (, × 4150 15 10  

/g    هاي                 نشدني به چگالي               دو مايع مخلوطمطابق شكل زير،  -  95
cm31 /g  و   7

cm30     اي                    اخل ظرفي اسـتوانه د  8

   طة                     اختالف فشار بين دو نق              باشد، اندازة  cmHg82                  فشار كل در كف ظرف        . اگر          قرار دارند              در حالت تعادل 

A   و  B  ؟               چند پاسكال است  g/ )
cm

ρ = 313 6½¼Ã] ،P cmHg=0 Ngو  76
kg

= 10( 

1( 4900  
2 (6800  
3( 7200  
4 (10400  

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

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

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10اري چند ازگذهدف آزمون قبل10چند 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  



 17: ةصفح     اختصاصي پاية دهم تجربي  بهمن 8آزمون  - )4(پروژة 

A A1 2
2 2

cm=5 cm=2

cm20

cm20

cm10

h=?گاز

3

3

=1/7

=6/8

g

g

cm

cm

�

�

g    با           شكل برابر  U                                 در شكل زير، چگالي مايع درون لولة  -   96
cm35      و مايع در حال تعادل اسـت. در شـاخة سـمت                                           

g                          چند گرم از مايعي با چگالي    ،    راست
cm32  در شاخة سمت چپ، ارتفاع    ،      دوباره                               بريزيم تا پس از برقراري تعادل                       

       شوند.)                          يعات با يكديگر مخلوط نمي   (ما  ؟    شود  cm24               مايع از كف ظرف 

1( 35  

2 (70  

3( 50  

4 (140  

/     مخزن           گاز درون    اي                 اگر فشار پيمانه  .      هستند                     دو مايع در حال تعادل          شكل زير،     در -  97 kPa1             باشد، اختالف   7

    ؟       متر است           چند سانتي     شكل  U  ة           دو طرف لول   در    ها                  ارتفاع سطح مايع

1( 20  

2 (30  

3( 40  

4 (60  

L          شارش حجمي                   اي و پايا با آهنگ                  اي با جريان اليه      شاره   ،          در شكل زير -  98
s

  .                       اي افقـي جريـان دارد           در لوله  12

/m        خروجـي         شـارة                                       كمتر از سطح مقطع ورودي لوله و تنـدي    cm24                        اگر سطح مقطع خروجي لوله 
s

1 5  

    ؟   است         بر ثانيه     متر             ورودي چند      شارة                        باشد، در اين صورت تندي        ورودي     شارة         از تندي        بيشتر

1( 3  

2 (6  

3( 9  

4 (4/12  

m        تندي آن        حركت،             در مرحلة اول    .               در حال حركت است  v             جسمي با تندي  -  99
s

              يابد. سپس در           افزايش مي  5

     و در   J375                         جنبشي متحرك در مرحلة اول        انرژي           اگر تغيير   .   رسد    مي  v2           تندي آن به    ،    حركت           مرحلة دوم

   ؟                        جرم جسم چند كيلوگرم است   ،    باشد  J525          مرحلة دوم 

1( 6  2 (8  3( 12  4 (16  

محل انجام محاسبات  



 18: ةصفح     اختصاصي پاية دهم تجربي  بهمن 8آزمون  - )4(پروژة 

M

100

200

2

1

F=     N

F=     N

F1           ير نيروهاي             جسمي تحت تأث   ،          در شكل زير -    100
   و  F2

  شـود        جا مي                                   بر روي سطح افقي بدون اصطكاكي جابه     .   
F1         دو نيروي                 انجام شده توسط    كار               در اين حالت،

   و  F2
  ،ة             اگـر انـداز     ،       هسـتند                 با يكديگر برابر           روي جسم   

F1      نيروي 
  نيروي    ة           نصف و انداز      F2

  ،افقـي         جـايي                                         كار كل نيروهاي وارد بر جسم در اثر جابه               دو برابر شود        
m15   ؟          خواهد بود            چند كيلوژول   

1( /1 6     2 (/4 3   
3( /2 5     4 (/3 75   

  
  

                  دست آورده است. با                                         گيري نموده و اعداد زير را برحسب گرم به                               ، جرم يك جسم را ده بار اندازه     آموزي      دانش -    101
                                 گيري، جرم اين جسم چند گرم است؟                    كمترين خطاي اندازه

0/318 – 0/348  - 0/321 – 5/318 – 0/322 – 5/304 – 5/321 – 5/319 – 0/318 – 5/321  
1 (25/321   2 (3/321  3 (0/320  4 (2/321    

    .  …                             تواند روي آب شناور شود، زيرا          پهنا مي    از       يك تيغ  -    102

  ) جرم تيغ بسيار كم است.2  در سطح آب كشش سطحي وجود دارد. )1
  حجم تيغ بسيار كم است. )4  تر از چگالي آب است. ) چگالي تيغ كم3

         نيرويـي         اندازة       . اگر     دهيم    مي                                  از دو قاعدة آن روي سطحي افقي قرار    ،                                يك ظرف پر از آب را مطابق شكل زير -    103
  P2 و  P1        ترتيـب          ، بـه     هـا                        و فشار آب در كف ظـرف   F2   و  F1     ترتيب    به   ،    كنند                        ها به سطح افقي وارد مي        كه ظرف

                         ها با هم برابر است.)                                     باشد، كدام رابطه درست است؟ (جرم ظرف

1 (P P ,F F= =1 2 1 2  
2 (P P ,F F= =1 2 1 24  

3( P P ,F F= =1 2 1 2
1
4  

4 (P P ,F F= =1 2 1 2
14 4   

                                         در قسمتي كه در خارج از جيـوة درون ظـرف                      دو مايع درون لوله      ستون              ، اگر ارتفاع   زير               در فشارسنج شكل  -    104

P                      متـر خواهـد بـود؟ (                  چنـد سـانتي    h  د، ن           برابر باشـ          د، با هم  ن        قرار دار cmHg=0 75   ،  g/
cm

ρ = 313 6½¼Ã]  

x و
g/

cm
ρ = 33 4(  

1(60     2(75   
3(120     4(140   

               ت؟ (چگـالي آب                     چند كيلوپاسكال اسـ   A   ة           فشار در نقط                                           در شكل زير، هر دو مايع در حال تعادل هستند.  -    105
kg
m31000 چگالي جيوه ،             kg

m313600 فشار هواي بيرون ،                  Pa510   و  Ng
kg

=       است.)  10

1 (/79 6    
2 (/119 6  
3 (/68 4    
4 (/120 4  

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

محل انجام محاسبات  



 19: ةصفح     اختصاصي پاية دهم تجربي  بهمن 8آزمون  - )4(پروژة 

300

30

3kg

x
j

i

y

        چگـالي      ) و  2 (       تـوپر                  )، چگالي جسـم     ) 1  توپر                  مقايسة چگالي جسم         دربارة      گزينه      كدام       زير،               با توجه به شكل  -    106

     ؟    باشد              مايع درست مي
1 (ρ = ρ = ρ1 2 ÍÄI¶  

2 (ρ > ρ > ρ1 2 ÍÄI¶  

3 (ρ < ρ < ρ2 1ÍÄI¶  

4 (ρ < ρ < ρ1 2ÍÄI¶  

                طـور مـوازي و              مصنوعي به   ة                                قايقران روي سطح آرام آب يك درياچ  3                 قايق پارويي توسط   3          مطابق شكل  -    107

                                    كنند. با توجه به اصل برنولي در مورد                      شروع به پارو زدن مي  3  و   2  ، 1                      هم در مسيرهاي خط راست             نزديك به

                                     پارو زدن هر سه را يكسان فرض كنيد.)    ة        ها و نحو                 توان گفت؟ (قايق          ها چه مي                 تغيير مسير قايق

  كنند، چون شرايط يكسان است. ) هر سه قايق مسير خط راست خود را حفظ مي1

  شوند. طرف راست منحرف مي چپ و يا بهطرف  ) هر سه قايق يا به2

  شوند. مي  ماند اما دو قايق طرفين جذب آن ) مسير قايق وسطي ثابت مي3

 شوند. ماند اما دو قايق طرفين از قايق وسطي دفع مي ) مسير قايق وسطي ثابت مي4

m               دي ايـن جسـم                          در حال حركت است. اگر تن  v               مستقيم با تندي    ي            جسمي در مسير -    108
s

                 افـزايش يابـد،     5

                       چند متر بر ثانيه است؟ v      يابد.                 درصد افزايش مي    44               انرژي جنبشي آن 

1 (5  2 (10  3 (20  4 (25   

                  د. نيـروي ثابـت                                     افقـي در حالـت سـكون قـرار دار       ي         روي سـطح   kg3              جسمي به جـرم                 مطابق شكل زير،  -    109

F i j= +15 20
  

      كـار         اندازة      شود.        جا مي          متر جابه    x ،  10                      شود و جسم بر روي محور                   ) بر جسم وارد ميSI    (در   

  ؟                جايي چند ژول است             در اين جابه  F      نيروي 

1( 250  

2( 200  

3( 150  

4( 90  

F           توسط نيروي   B   ة      تا نقط  A   ة      از نقط  kg2                           مطابق شكل زير، جسمي به جرم  -    110
  اگـر       شـود       مـي      جـا        جابه .        

                                           وتون باشد، كار كـل انجـام شـده در ايـن       ني    10                 ثابت و برابر با   ،                                    بزرگي نيروي اصطكاك در مقابل حركت جسم

N(g                  جايي چند ژول است؟       جابه )
kg

= 10  

1 (10  

2 (20  

3 (15  

  ) صفر4

محل انجام محاسبات  
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 20: ةصفح اصي پاية دهم تجربياختص  بهمن  8آزمون  - )4(پروژة 

(km)الايرتفاع

(K)دما

0

  

  
    ؟    است        نادرست            كدام گزينه       عبارت -    111

  شود. ها يافت مي ها و پروتئين ها، چربي هاي زيستي مانند كربوهيدرات پذير است كه در ساختار همة مولكول اكسيژن گازي واكنش) 1

  .شودلج شدن سامانه عصبي و مرگ باعث مسموميت، ف تواند مي گاز كربن مونوكسيد) 2

  كنند. هاي بلند به دليل كاهش فشار هوا و كمبود اكسيژن در ارتفاعات از كپسول اكسيژن استفاده مي كوهنوردان هنگام صعود به قله) 3

  برابر اكسيژن است. 2000با كربن مونوكسيد بسيار زياد است و بيش از  خون ميل تركيبي هموگلوبين) 4

    ؟                             ترتيب از راست به چپ كدام است      ، به »                                 سولفات، سديم نيترات و ليتيم كلريد(II)  مس «     يبات             رنگ شعلة ترك -    112
  سبز ـ زرد ـ سرخ) 2    سبز ـ سرخ ـ زرد) 1

 ـ سبز ـ زرد  سرخ) 4    ـ زرد ـ سبز سرخ) 3

    ؟    است        نادرست                       چه تعداد از عبارات زير  -    113
  كيلومتري از سطح زمين امتداد يافته است. 1000ن است كه تا فاصله هواكره مخلوطي از گازهاي گوناگو الف)

  ها به يكديگر است. آن هاي مولكول فشار هر گاز ناشي از برخورد ب)

  دهد. نمودار مقابل تغيير دما برحسب كلوين را با افزايش ارتفاع نشان مي پ)

  . ندشو يافت ميها  زمين، يونسطح  از كيلومتري 75در فاصله بيش از  ت)

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

    ؟    است        نادرست        هاي زير                    چه تعداد از عبارت -    114
  هاي زيراتمي مانند الكترون، پروتون و نوترون ايجاد شدند. در پديده مهبانگ انرژي عظيمي آزاد شده و ذره) الف

  ها داشتند. ون را بدون گذر از كنار آنهاي مشتري، زحل، اورانوس و نپت مأموريت تهية شناسنامه فيزيكي و شيميايي سياره 2و  1وويجر ) ب

  پ) گازهاي نيتروژن و هليم توليد شده پس از مهبانگ با گذشت زمان و كاهش دما سحابي را ايجاد كردند.

  شوند. ستاره اغلب با يك انفجار بزرگ همراه است كه عنصرهاي تشكيل شده در آن به صورت همگون در جهان هستي پراكنده ميت) مرگ 

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

    ؟    است        نادرست        هاي زير           از عبارت       موارد     كدام  -    115
  ها با انرژي رابطة عكس دارد. كنند كه طول موج آن الف) پرتوهاي الكترومغناطيسي با خود انرژي حمل مي

  .استها به دليل وجود بخار گاز نئون  ها و خيابان آزادراههاي  ب) نور زرد المپ

  ها را از نظر دماي شعله با هم مقايسه كرد. توان آن عناصر ميهاي مختلف  پ) با توجه به رنگ شعله

  .استطور مستقيم با چشم قابل مشاهده  ت) امواج نشر شده از كنترل تلويزيون به

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

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

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

  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 
  اي فلزي و نافلزياكسيده

   60تا  1هاي  صفحه



 21: ةصفح اصي پاية دهم تجربياختص  بهمن  8آزمون  - )4(پروژة 

          هاي سفيد،                 ترتيب با دايره                           است كه در شكل زير بايد به  amu26  و   amu24 ،  amu25     اتمي     هاي                 ايزوتوپ با جرم   3      داراي   X          عنصر فرضي  -    116
/                                                               سياه و آبي نشان داده شوند. اگر جرم اتمي ميانگين اين عنصر برابر  amu24                درصـد باشـد،       70                وتوپ آن برابـر          ترين ايز               و فراواني سبك  5

    ؟               درستي نشان دهد        را به     ها                                                             چند دايره در شكل زير، بايد سياه رنگ باشد تا فراواني ايزوتوپ
1 (3  
2 (4  
3 (5  
4 (6 

X           اگر در يون  -    117 +70                                ن عنصـر را، ذرات بـدون بـار                                              باشد، به تقريب چند درصد از ذرات زيراتمي اي    11                                     ، اختالف تعداد نوترون و الكترون برابر 3
    ؟     دهند          تشكيل مي

1 (/38 6   2 (/39 8   3 (/42 8   4 (/44 2  

                                   ترتيب (الف)، (ب) و (پ) آمده است.)       ها به   خ    (پاس  ؟    كند                                  و عبارت (ب) را به درستي تكميل مي         نادرستي                    هاي (آ) و (پ) را به                   كدام گزينه عبارت -    118

O16اتم  مول نظر كنيم، جرم يك ها صرف آ) اگر از جرم الكترون
  گرم است. 16برابر  ……، 8

Li7ب) در ايزوتوپ 
H1ها از  ، تعداد ذرات زيراتمي كه جرم آن3

  باشد.  تا مي ……ر است، بيشت 1
  نويسيم. را مي ……پ) در قسمت پايين سمت چپ نماد ذرات زيراتمي، 

  ـ عدد اتمي 7ـ       ًدقيقا ) 2    ـ عدد اتمي 4ـ       ًدقيقا ) 1
 ـ بار نسبي 7ـ        ًتقريبا ) 4     بار نسبيـ  4ـ        ًتقريبا ) 3

                                                   هاي داده شـده بـراي تكميـل جملـه زيـر مناسـب                      عداد از عبارت          باشد، چه ت    مي                                                      با توجه به شكل زير كه نشانگر چند ماده با دماهاي مختلف  -    119
    ؟      هستند

  .»……، ……، در بين اين سه شكل از نظر ……رتبه پرتو شكل «
  پروتون در هسته اتم خود در بين عناصر فراوان مشتري است. 8ـ دما ـ مشابه رتبه عنصر با  Iآ) 

lاي با  هاي زيراليه تعداد الكترونـ طول موج ـ نصف  IIب)  =   .است 24عنصري با عدد اتمي  2

  هاي هيدروژن است. از نظر ميزان پايداري در ميان راديوايزوتوپ H5ـ انرژي ـ مشابه رتبه  IIپ) 
  فراواني است.ـ دما ـ مشابه رتبه گاز نيتروژن در بين گازهاي هواكره در تروپوسفر از نظر  IIIت) 

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

−C                                                               كه جداسازي گازهاي نيتروژن، اكسيژن و آرگون از هواي مايع با دماي               هاي داده شده،                 با توجه به شكل -    120          چند مورد    د،   ده            را نشان مي  0200
    ؟                      از مطالب زير درست است

(1) حالت (2) حالت

-185-195
-200

°
C

°
C

a

b

°
C

(3)   حالت
  دهد. )، خروج گاز آرگون را نشان مي3حالت ( الف)
  دهند. را نشان مي اكسيژنترتيب گازهاي نيتروژن و  ، بهbو  aهاي  گوي ب)
  دست آورد. هواي مايع بهتوان گاز اكسيژن خالص را از  كلوين، مي 193در دماي  پ)
  شود. ، از اين روش براي جداسازي گاز هليم استفاده ميبه علت صرفه اقتصادي در كشورهاي پيشرفته ت)

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



 22: ةصفح اصي پاية دهم تجربياختص  بهمن  8آزمون  - )4(پروژة 

   ؟   است        نادرست                       چند مورد از مطالب زير،  -    121
nمجموع  -  l+ تواند  الكترون منفرد وجود دارد، مي 3اي آن  نقطه - كه در آرايش الكترون  اي دورهسوم جدول  دورةاز  يهاي الية ظرفيت عنصر الكترون

  باشد. 18

  يابند. تايي يك گاز نجيب دست مي ترتيب با از دست دادن و گرفتن يك الكترون، به آرايش هشت هاي ليتيم و فلوئور، به اتم - 

 3تواند با از دست دادن اين  الكترون منفرد وجود دارد و اين عنصر مي 3، اي دورهچهارم جدول  دورة pاي اولين عنصر دستة  نقطه - در آرايش الكترون  - 

  الكترون، به آرايش پايدار يك گاز نجيب دست يابد.

  تا كمتر است. 6د، هاي منفر ها از تعداد الكترون ، تعداد جفت الكتروناي دورهسوم جدول  دورةاي عناصر  نقطه - در آرايش الكترون  - 

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

   ؟     هستند             هاي زير درست                      كدام موارد از عبارت -    122
lبا   الف) تعداد الكترون =   برابر است. As33و  Sc21در هر دو عنصر  0

  الكترون دارند. 2هايي است كه  الكترون دارند برابر تعداد زيراليه 6كه  Fe26هايي از اتم  ب) تعداد زيراليه

                 زيراليه پ ر دارد. 3شود كه  پ) براي نوشتن آرايش الكتروني عنصر گوگرد از گاز نجيبي استفاده مي

lبا  اي گنجايش الكترون زيراليهبا حداكثر  برابر هاي ظرفيتي تعداد الكترون Ni28ت) در اتم عنصر  =   است.  1

 )پ(و  )الف() 4  )ت(و  )پ() 3  )ت(و  )الف() 2  )ت(و  )ب() 1

   ؟   است        نادرست            هاي هيدروژن                                        چند مورد از مطالب زير در مورد ايزوتوپ -    123
  است. 2ي برابر ترين راديوايزوتوپ و پايدارترين ايزوتوپ ساختگ هاي سبك آ) اختالف تعداد نوترون

H1جز  به هاي هيدروژن ب) در همة ايزوتوپ
  ها بيشتر است. ها از شمار الكترون ، شمار نوترون1

H3عمر ايزوتوپ  پ) اگر نيم
  شود. سال همة مقادير اين ايزوتوپ متالشي مي 24سال در نظر بگيريم، پس از  12را  1

H5ت) ايزوتوپ 
H4به دليل بيشتر بودن درصد فراواني آن در طبيعت، از ايزوتوپ  1

  پايدارتر است. 1

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

   ؟                      در كدام گزينه آمده است  »  ت «  و    » ب «    هاي                      و پاسخ نادرست عبارت  »  پ «  و    » آ «    هاي                  پاسخ درست عبارت -    124
  است؟ COبه  HCNهاي پيوندي  نالكترو جفت اكسيد چند برابر نسبت مجموع ها به شمار عنصرها در تترافسفر هگزا ر اتمآ) نسبت شما

  سولفيد است؟ (III)نيكل گونه موجود در  هاي برميد چند برابر شمار كاتيون (II)كروم گونه ب) نسبت شمار آنيون به كاتيون در 

−NOهاي ناپيوندي در يون  پ) شمار الكترون
−HSOهاي پيوندي در  چند برابر شمار الكترون 3

  است؟ 4

Nهاي پيوندي در مولكول  چند برابر شمار الكترون SO2و  PCl3هاي ناپيوندي در دو مولكول  ت) مجموع شمار الكترون O2   است؟ 3

1 (15
2ـ  4

1/ـ  5 1ـ  6
0/ـ  1ـ  2) 2     2 1ـ  8

2  

3 (15
1/ـ  1ـ  4 2ـ  2) 4    2ـ  6

1/ ـ 5  2ـ  6

   ؟   است        نادرست                                           كدام گزينه در مورد گازهاي موجود در هواكره،  -    125
  شود. اي استفاده مي هاي رشته از سومين گاز فراوان هواكره، براي ساخت المپ) 1

  شود. هاي نوراني سرخ رنگ تابلوهاي تبليغاتي استفاده مي كره، براي ايجاد نوشتهاز دومين گاز نجيب فراوان هوا) 2

  جفت الكترون ناپيوندي وجود دارد. 6ها، در مجموع  دهند كه در مولكول آن درصد گازهاي تشكيل دهندة هواكره را گازهايي تشكيل مي 99حدود ) 3

 شود. هاي زيرين پوسته زمين وجود دارد و از آن در كپسول غواصي استفاده مي دي در اليهزيابسيار سومين گاز نجيب فراوان هواكره، به مقدار ) 4



 23: ةصفح اصي پاية دهم تجربياختص  بهمن  8آزمون  - )4(پروژة 

4      برابر              هاي تركيب چپ                              هاي تركيب راست به تعداد اتم                              در كدام گزينه نسبت تعداد اتم -    126
H)   ؟   است  3 ,S ,O ,C : g.mol )−= = = = 11 32 16 12    

1 (H SO N H /−2 4 2 449 0 5³o¬ −¼¶   2 (CO SO−2 322 60³o¬ ³o¬  

3 (O CH /− × 23
3 432 3 01 10³o¬ −¼§²¼¶  4 (H O CO−2 18 2³o¬ −¼¶ 

   ؟                  هاي زير درست هستند                   چه تعداد از عبارت -    127
  منفرد در آرايش الكتروني خود است.الكترون  2 داراي شود، مانند منيزيم، ختم مي p42آرايش الكتروني آن به  كه Aآ) عنصر 

lالكترون با  4، 2+بار الكتروني كاتيون با در آرايش  Dب) اگر عنصر  = سوم جدول با بار مشابه عنصر دوره  يداراي يونتواند  داشته باشد، مي 2
  نقطه در ساختار لوويس خود دارد، باشد. 3كه تنها  تناوبي

  است. عنصراين سه  هاي ظرفيتي الكترونبرابر مجموع  5 اول جدول در ناحيه مرئي طيف نشري خطي سه عنصر اول گروهپ) مجموع تعداد نوارهاي رنگي 
   اي نيتروژن است. جفت شده در آرايش الكترون نقطه يها گوگرد برابر با شمار الكتروناي  نقطه - ها (نقاط) جفت نشده آرايش الكترون ت) شمار الكترون

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

       اند.)      آمده  »  پ «  و   »  ب «  ،  » آ «      ترتيب        ها به       (پاسخ   ؟   دهد                                 و عبارت (ب) را به درستي پاسخ مي         نادرستي                    هاي (آ) و (پ) را به                   كدام گزينه عبارت -    128
الكترون مبادله شود، نسبت شمار آنيون به كاتيون در تركيب يوني مول  X ،3و  ننيتروژتركيب يوني حاصل از عنصرهاي  به ازاي تشكيل هر مولآ) اگر 

  چند است؟ Xو  Sحاصل از عنصرهاي 
M، به صورت Mب) اگر فرمول فسفيد عنصر  P3     ها در فرمول يديد اين عنصر چند است؟  باشد، تعداد اتم 2

Xهاي آخرين الية اشغال شده در يون  پ) اگر شمار الكترون   هاي ظرفيتي اين عنصر چند است؟  باشد، تعداد الكترون 14برابر  3+

1 (− −8 4 2     2 (− − 28 3 3   3 (− −9 4 2   4 (− − 29 3 3  

X       در يون  -    129 −31    ؟        درست است  X                                          است. كدام موارد از مطالب زير، دربارة عنصر    2                               ، اختالف نوترون و الكترون برابر 3
  است. 13ة سوم جدول تناوبي با عدد اتمي در دور 13آ) عنصري از گروه 

  ب) راديوايزوتوپي از اين عنصر در ايران توليد شده است.

Yپ) تعداد ذرات زيراتمي اين عنصر، دو برابر ذرات باردار يون  +27 3
  است. 13

Xگرم از تركيب  8/56در اگر ت)  O4 10 ،/ × 2212 04  .خواهد بود amu31برابر       ً تقريبا   Xداشته باشد، جرم اتمي عنصر وجود  مولكول 10

(O : g.mol )−= 116   
 فقط آ) 4  ب، پ، ت) 3  آ، ت) 2  ب، پ) 1

                                           هاي زير در مورد اتم عنصـرهاي مشـخص شـده                    ست، كدام عبارت       عناصر ا    اي      دوره                    دهندة قسمتي از جدول                             با توجه به شكل زير كه نشان -    130
   ؟     هستند     درست 
E                                    
                                 A  
  D                               
             C          B            
                                   
                                   

  

  ، الكترون منفرد وجود ندارد.Eگروه با عنصر  اي همه عناصر هم نقطه - آ) در آرايش الكترون

nهاي با  ب) شمار الكترون l+ = Cدر يون  5 nهاي با  برابر شمار الكترون 3، 2+ l+ = Bدر يون  5   است. 3+
nپ) مجموع  l+ هاي عنصر  همه الكترونA.برابر شماره دوره اولين عنصر ساخته دست بشر است ،  

  اي است. عنصر اول جدول دوره 36جز آن در  عنصر به 3هاي ظرفيتي اتم  ، برابر با شمار الكترونDهاي ظرفيتي آرايش الكتروني اتم عنصر  ت) شمار الكترون
 )ت(و  )ب(و  )آ() 4  )پ(و  )ب() 3  )ت(و  )پفقط ( )2  )ت(و  )آفقط () 1


