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

صي
صا

اخت
  

  دقيقه 30  10  51  20 )1رياضي (
  دقيقه 20  12 71 20 (طراحي + آشنا))1شناسي ( زيست

  دقيقه 35  15 91 20 )1فيزيك (
  دقيقه 20  20 111 20 )1شيمي (

   
  

 
  طراحان 
  نام طراحان نام درس

  محمد نوراني -  افشين كياني -  محسن فدايي -  رزاقيعبدالحميد  -  سعيد جعفري  )1( فارسي و نگارش
  رضا يزدي -  محيا مومني سيده -  مجيد فاتحي -  خالد شكوري -  محمد داورپناهي  )1عربي زبان قرآن (

  احمد منصوري   -  شعيب مقدم -  كبير مرتضي محسني -  زحل عليرضا ذوالفقاري -  محمد آقاصالح  )1دين و زندگي (
  سعيد كاوياني -  نژاد ساسان عزيزي -  علي عاشوري -  دي شيرافكنمه  )1( زبان انگليسي

 - مهـدي مالرمضـاني    - مهدي براتي  - سجاد داوطلب  - امير وفائي  - امير محموديان  - وهاب نادري  - اي  مهديس حمزه - حسين حاجيلو  - كيان كريمي خراساني   )1رياضي (
  اسماعيل ميرزايي - حميد عليزاده  - زاده  فرشاد حسن - محمد حميدي  - نژاديان  مهدي حاجي

  محمدمهدي روزبهاني - نيا  اميررضا حكمت - محمدرضا گلزاري  - علي وصالي محمود   )1شناسي ( زيست

  )1فيزيك (
ـ   - نسب  عبدالرضا اميني - زهره آقامحمدي  - امير محمودي انزابي  - غالمرضا اكبري  - شهرام آموزگار  - محمد گودرزي  - هاشم زمانيان  حسـين   - وكلي اشـكان ت

  حامد گودرزي - زاده  محمدرضا شيرواني - محمدجعفر مفتاح  - مصطفي كياني  - دهقان 

محمدشـايان   - ايمـان دريابيـگ    - نژاديـان   هـادي حـاجي   - مسعود طبرسـا   - سيدمحمدرضا ميرقائمي  - پور  احمدرضا جشاني - محمد عظيميان زواره   )1شيمي (
  ناصر دادمند - محمدپارسا فراهاني  - علي مؤيدي  - زاده  بهزاد تقي - كيش  مرتضي خوش -  امير حاتميان - سيدسحاب اعرابي  - شاكري 

  
 

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

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

  ستايش محمدي  سكينه گلشني، احمد منصوري، محمدابراهيم مازني  فاطمه فوقاني  )1دين و زندگي (
  سپيده جاللي  ش، پرهام نكوطلبانرو فاطمه نقدي، عقيل محمدي  اله استيري رحمت )1( زبان انگليسي

  ارجمندي مجتبي خليل  سجاد محمدنژاد -  محمدي ـ علي مرشد مهرداد ملوندي ـ عاطفه خان  حسين حاجيلو  )1رياضي (
  مهسا سادات هاشمي  نيا حكمتاميررضا اكبري ـ كيارش سادات رفيعي ـ  فرد ـ ليدا علي اميرحسين بهروزي  محمدرضا گلزاري  )1شناسي ( زيست

ـ بابك اسالميـ  امير محمودي  كفش رينحميد ز )1فيزيك ( ـ  زهره آقامحمدي    محمدرضا اصفهاني  بواني محمدپارسا مساح - ام شاهني نبهانزابي 
  الهه شهبازي  نژاد اميرحسين حسن -نژاد ـ اميرحسين مرتضوي  فرد ـ ايمان حسين سيدعلي موسوي  علي علمداري  )1شيمي (

 
  

  

  گروه فني و تولید
 غريمحيا اص  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 ترچهمسئول دف/ الهه شهبازيمسئول 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
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 است؟ نادرست معنی چند واژه -1

 وفایی(، )جفا: بی )غِنا: توانگری(، : صندوق(،)حقّه )صبا: باد بهاری(، اندیش بودن(، : عاقبتنظری )کوته )نقض: شکستن عهد و پیمان(، مسلّط(، )جبّار: )عداوت: دشمن(،

 (عاشق و عارف: شوریده) )حدیث: روایت(،

  پنج (4 چهار  (3 سه  (2 دو  (1

 در کدام ابیات آمده است؟ ترتیب به« بیغوله مخمصه، خیل، ،اهلیت فراغ،»های  معنی واژه -2

 چو ذره پیش آن خورشید شو باز  / برو شایستگی خویش کن ساز الف(

 پژوه  / سواران و مردان دانش ر آور گروهکنون گرد خویش اند ب(

 جا هیچ تا برهی به دشواری  مبر جز هیچ آن / جا بسوزد آتش غیرت صفات نیک و بد آن ج(

 ای  ای فیض خویش را تو چه غمخوار بوده / ای دست یک نفس ز آسودگی نداشته د(

 اگر در پیش محرابم وگر کنج خراباتم  / دلم پر گشت از مهری که بر چشمت از او مهری (ـه

 د ـ،ه الف،ب، ج،  (4 الف   ، ب، ج، د،ـه (3 ب  ،ـه د، الف، ج، (2   ـه د، الف، ب، ج، (1

 وجود دارد؟  غلط امالیی در کدام ابیات -3

 هنگی مزد سرو به قهر از او بستانند  خراج اگر نگذارد کسی به طیبت نفس / الف(

 ور نی چو نان خاید فتی کی وقت نان گویی بود  / خاموش کاین گفت زبان دارد نشان فرقتی ب(

 پرستی کردیم نغز خودی خدا ما طی بساط ملک هستی کردیم / بی ج(

 ز مغزش زمین گشت با کوه راست  به زخمی چنان شد که دیگر نخواست / د(

 پری  قدمی و بی در تک و پوی و در سبق بی / غارب و شارقان حق طالب و عاشقان حق (ـه

  د -ج -الف (4 د  -ـه -ج (3   ـه -ب -( د2 الف -ـه -( ب1

 ؟است متفاوتدر کدام بیت نقش ضمیر پیوسته  -4

 ها ها و سال ماهت نخوانم ای فزون از ماه افالک از تو سرنگون خاک از تو چون دریای خون( 1

 ایدانا ب ةنیس یبه حق و نایب ةدید یا  برده از شاهان سبق یچون شفق ا شتیپ دی( خورش2

 چون شد ز حد از آسمان آمد سحرگاهش ندا اش اش وان اشک همچون ژاله شعیب و ناله بانگ( 3

  آاندر زیکه برخ ییگو یدر ییباشد که بگشا م من بر درت تا بوک برجوشد وفا ا ( بنشسته4

 . … گزینة جز به« واو عطف»و هم است به کار رفته « واو ربط»ها هم  در همة گزینه -5

 ؟بر آب و باد کجا باشد اعتماد نشست ست و زندگی بر باد جهان بر آب نهاد (1

 نام و گفتار پاک ،نگردد تبه   از باد و خاک آب و از ز خورشید و (2

 دار من و تو شت، آیینهامروز خورشید در د چمن داغ  یک دیروز در غربت باغ من بودم و (3

 دیشینبر جور فلک دل نه و ز آزار م میندیش پیش کن از عار ،رو صبر و سکون( 4

 

 

 (1)فارسی 

 ادبیات غنایی، 

 ادبیات سفر و زندگی 

17تا44هایصفحه

 

 دقیقه 11

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

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

 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟هدف

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

 

 سؤال( 414سطحی فارسی دهم ) کتاب سه 414تا  1سؤاالت  های آزمون بعد: برنامة تمرین
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 ؟شود نمیدر کدام عبارت سجع مشاهده  -6

 .شکسته ارادت پای را توانگر و است بسته قدرت دست را درویش که رسانیده جا بدین سخن (1

 .خفته رقیبان و بسته درها و نشسته خلوت در ست ماهرویی با یکی :که پرسیدند علما از را یکی (2

 .باشند نواز رعیّت و پرور عدل و آخراندیش و بین پیش و اندوز ثواب که باید گماشتگان و کارگزاران نیز را پادشاه (3

 .بگذارید خود حال به مرا و بردارید بیچاره من سر از دست. خیز جمال و حسن و است تبریز شهر الحمدهلل (4

 است؟ نادرستبیت شده در برابر کدام ذکرهای  آرایه -7

 تضاد( -)ایهام  ه پیر شود هزار بار تنم گر ز غص به بوی زلف تو از نو، جوان شوم هر بار  (1

 مجاز( -)سجع هر که این هر دو ندارد عدمش به زِ وجود به جود است و کرامت به سجود نفسشرف  (2

 سجع( -)ایهام وازم ن بوی تو دارد جان، جان را هله بنچو تو، آمیخته شد با تو جان ریخته شد بر (3

 مجاز( -)ایهام  فرصت ما نیز باری بیش نیست  ای شرر از همرهان غافل مباش( 4

 ؟ذکر شده استهای بیت زیر در کدام گزینه تماماً درست  آرایه -8

 «وز جام چشم مست تو شرب مدام ماست  اتفز مخمورم از شراب لب لعل جان»

 نظیر مراعات -ایهام -تشخیص -تشبیه (2  تشبیه -تشخیص -تضاد -ایهام (1

 ایهام -مجاز -نظیر مراعات -سجع( 4 سجع -استعاره -نظیر مراعات -مجاز (3

 است؟ دورترها  مفهوم کدام گزینه از دیگر گزینه -9

 و اندوه با طرب سمنحسعد گشت  با  بر رغم روزگار، به توفیق کردگار (1

 وین سر شوریده بازآید به سامان غم مخور مکن ه شود، دل بددیده حالت بِ ای دل غم (2

 شیرینی آدینه را تلخی شنبه بَرَد ت نیست شهد عشرتیزهر منّ در جهان بی (3

 همه در سایة گیسوی نگار آخر شد های دراز و غم دل آن پریشانی شب( 4

  دارد؟ رابت بیشتریق «به یادگار نسیم صبا نگه دارد / غبار راهگذارت کجاست تا حافظ»کدام گزینه با بیت  -11

 خونبار بـیار ةبــهـر آســایــش این دید دوســت بـه کــوری رقیبگــردی از رهــگذر  (1

 گه زین رهگذر گردی بر آن دامن مباد هیچ دم خاک گردد در رهش صد جان پاک گرچه هر (2

 است نشستهعذار تو از خط  گــردی کـه در از صــدهــزار خــانــه خــراب اســت یادگار (3

 گــردی کـه صـبا دوش از آن رهگذر آورد حیات اسـت خــسرو نـگهـش دار کـه اکـسیر (4
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  (11 - 11) :من أو إلي العربيّةاألصحّ و األدقّ في الجواب للتّرجمة عيِّن 

 «:  !کان جماعة من المسافرین یُشاهدونَ المناظر الجميلة مِن ساحة المطار ألوّل مرّة» -11

 !کردند میمیدان فرودگاه مشاهده  زیبا را از ةمسافران منظر اوّل گروهی از برای بار (1

 کنند! میدان فرودگاه مشاهده می های زیبا را از منظره اوّلین بارمسافران برای  گروهی از (2

 کردند! میدان فرودگاه مشاهده  های زیبا را از مسافران منظره گروهی از بار یک (3

 کردند! ودگاه برای اوّلین بار مشاهده میمیدان فر های زیبا را از مسافران منظره گروهی از (4

 :«!واحدٍ في الحَجّ اإلسالميّة في صورٍ کثيرةٍ منها اجتماع المُسلمين في مكانٍیتجلّى اتّحاد األُمة » -12

 !شد گر می جلوه های بسیاری از جمله جمع شدن مسلمانان در مکانی واحد در حج، اتحاد امت اسالمی در شکل (1

 !باشد مییک مکان واحد در حج  در ها آناز جمله جمع شدن  گر شد جلوهی بسیاری اتحاد امت اسالم ها در شکل( 2

 !شود گر می لمانان در مکان واحدی در حج جلوهاتحاد امت اسالمی در اشکالی بسیار از جمله جمع شدن مس (3

 !شود گر می در مکانی واحد در حج جلوه در اشکال بسیاری از جمله جمع شدن مسلماناناتحاد امت اسالم ( 4

 «:   أساس التّراحُم وَ إجتِناب اإلساءَةِ! األدیان االُخری ألنَّ اإلسالم قائِم عليیأمُرنا القرآن أن نَحترِم أهل » -13

 چون اساس اسالم مهربانی کردن و دوری از بدی است! ،دیگر پیروان ادیان احترام بنهیم کند که به ( قرآن به ما امر می1

 دین اسالم است! ربانی و دور شدن از بدی کردن پایةزیرا مه ،گذاریمهم احترام ب ها شود که به پیروان سایر دین ( در قرآن به ما امر می2

 مهربانی و دوری از بدی استوار است! ةزیرا اسالم بر پای ،های دیگر احترام بگذاریم دهد که به اهل دین ( قرآن به ما دستور می3

 اسالم بر اساس مهربانی و دوری از بدی کردن استوار باشد! ینکهتا ا ،رفتار کنیم محترمانهر اهل ادیان دیگ ( دستور قرآن به ما این است که با4

 عَيّن الصّحيح: -14

ت سه ساعت بعد از وقوع دیروز جریان برق در شهر ما به مد :!مدینتنا بمدّة ثالث ساعاتٍ بعد وقوع أعاصیر شدیدة إنقَطَعَ تیّار الکهرباء أمس في( 1

 گردبادهایی شدید قطع شد!

 عجیب فرستادیم! ه آن کشورها برای شناخت راز این پدیدةهایی را ب گروه :!ذلکَ البلد لِمَعرفةِ سِرِّ تلکَ الظّاهرةِ العَجیبةِ إلينا أفرِقَةً أرسلْ( 2

 پذیرفتم!دوستم به خاطر کارهای بدش در کالس از من عذرخواهی کرد، پس عذرش را : !فعذرتُها الصَّف صدیقتي منّي لعملها السیّئ في إعتَذَرَتْ( 3

 کنند! هایی طوالنی با یکدیگر همزیستی می آن مسلمان، سال :!کانَ اولئکَ المُسلمونَ یَتَعایَشونَ مع بعضهم سنوات طویلة( 4

 :الخطأ نيّعَ -15

نور  یها به سو یکیها را از تار آن که در حالی اند آورده مانیاست که ا کسانی دوست خداوند :﴾ورِلُماتِ إِلَى النُّمِنَ الظُّ خْرِجُهُمْیُ آمَنُوا نَیالَّذِ لِيُّوَ اللَّهُ﴿( 1

  د!آور یم رونیب

 !شود یم ینصف روز خال یاش ط یدارم که باتر یهمراه یگوش :!لَدَيَّ جَوّالٌ تَفرُغُ بَطّاریَتُهُ خاللَ نصفِ یَومٍ( 2

انجام  یبرا ها را دهند و آن یدستور م نیلئوهستند که به مس یرهبران همان کسان :!واجباتِهِمالقادَةُ هم الّذین یَأمُرُونَ الـمسؤولینَ و یَنصَحُونهُم لِأداءِ ( 3

 !کنند یم حتینص فشانیتکال

 !ردیگ یها آرام نم خدا دل ادی با جز: ﴾الْقُلُوبُ تَطْمَئِنّ اللَّهِ بِذِکْرِ أَال﴿( 4

 

 

 دقیقه 11 (1، زبان قرآن )عربی

 مطَرُ السَّمَک

 التّعایُشُ السِّلميُّ

4و3هایدرس

44تا33هایصفحه
 

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

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

 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟هدف

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

 

 سؤال( 191عربی دهم ) سطحی سهکتاب  191تا  1سؤاالت  های آزمون بعد: برنامة تمرین
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 حيح في التعریب:لصّعيّن ا -16

 «!ر کردندها تشک ها فرستادند و از آن هایشان را برای معلم آموزان کتاب این دانش»

 الء الطلّاب أرسلوا کتبهم إلي المعلّمین و شکروهم!هؤ( 1

 الء طلّاب أرسلوا کتبهم إلي المعلّمین و شکروهنّ!هؤ( 2

 إلي المعلّمین و شکروا! أرسلوا کتبهنَّالء التالمیذ هؤ( 3

 أرسلت هؤالء التلمیذات کتابهنّ إلي المعلّمات و یشکرنَ!( 4

   تعریف الكلمات( : )فيالخطأعيِّن  -17

 و یُستعمل مع المعجون! لّسانالفُرشاة: شيءٌ لحفظ صحّة ال (1

 الصُّداع: وَجَعٌ في الرَّأس تختلف أنواعه و أسبابه!( 2

 القُماش نستخدمه لتجفیف الوجه بعد غسله! نوع مِنالمِنشَفَة:  (3

 أحد شیئاً أو القیام بأمر! فَضلک: نستعمله عندما نرید مِن مِن( 4

 عن المفردات: الخطأ عيّن -18

 صالة! -)مترادف(: رجاءً التفتیش!  قاعةفي  کمِن فضل إجلِس( 1

 !عُدوانیّاً -متضاد(: جمیع ) !سِلمیّاًهم تعایشاً بعضکلّ الناس أن یَتعایَشوا مع  علي( 2

 !البیوت -)جمع(: صدیقات  !البیتوالده للرّجوع إلي  ینتظر يصدیق کان (3

 !بهیمة -)مفرد(: نائم! البهائمإنّکم مسؤولونَ عن  ونیامٌ  الناس (4

 فيه الفعل المزید: ليسعيّن ما  -19

 منها اجتماعُ المُسلمینَ في الحَجِّ!یَتَجَلَّى اتِّحادُ األُمَّةِ اإلسالمیِّةِ في صُورٍ کثیرةٍ،  ( 1

 الَّذي یَأمُرُ المسؤولینَ و یَنصَحُهُم لِأَداءِ واجِباتِهِم!هو رئیسُ البِالدِ،  (2

 ﴾اهللُ وَليُّ الَّذینَ آمَنوا یُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ إلَى النّورِ﴿ (3

 ﴾إذا خاطَبَهُمُ الجاهِلونَ قالوا سَالماً و عِبادُ الرَّحمنِ الَّذینَ یَمشونَ عَلَى األرضِ هَوناً و﴿ (4

 :النّونَ من الحروفِ الزّائدة للفعل نيّع -21

 !ةًرالمطرَ فأصبَحتِ األرضُ مُخضّ مِیأنزَلَ اهللُ مِنَ الغَ( 1

 !مکارمَ األخالقِ مِّمَـتَــیُـل (ص)نبَعَثَ الرَّسولُ اقد ( 2

  !ظلمونیکفّار  يفضل اهلل علـبِ مونَر المسلِصَتَـان( 3

 !يعشرة کتب لمطالعت نین بانتخبتُ خمس مقاالت مِ( 4
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 ؟تأکید داردچه امری  لزوم بر ترتیب به« گرایش به بقا»و « به صورت نامحدود ها کماالت و زیبایی خواستن» -21

 معاد براساس عدل الهی -معاد براساس حکمت الهی (1
 معاد براساس عدل الهی -معاد براساس عدل الهی (2
 معاد براساس حکمت الهی -معاد براساس عدل الهی (3
 معاد براساس حکمت الهی -معاد براساس حکمت الهی( 4

 و پاسخ خداوند نسبت به این تقاضا چیست؟ گردد میمطرح  با مرگ، حول چه محوری ی فرد گناهکار در مواجههتقاضابنابر آیات قرآن کریم،  -22

 «لعلّی» -زندگی دوباره برای پرهیز از گناهان (2 «لعلّی» -بازگشت به دنیا برای انجام اعمال نیک (1
 «کلّا» -بازگشت به دنیا برای انجام اعمال نیک( 4 «کلّا» -برای پرهیز از گناهانزندگی دوباره  (3

 دارد؟ ها چیست و قرآن کریم این حقیقت را چگونه بیان می های تغییر در ساختار زمین و آسمان یکی از نشانه -23

 «اْألَرْضُ وَ الْجِبالُیَوْمَ تَرْجُفُ » -.گردد غبار در هوا پراکنده می و ها همچون ذرات گرد کوه (1

 «یَوْمَ تَرْجُفُ اْألَرْضُ وَ الْجِبالُ» -آیند. ها سخت به لرزه درمی زمین و کوه (2

 «کانَتِ الْجِبالُ کَثِیْباً مَهیال» -گردد. ها همچون ذرات گرد و غبار در هوا پراکنده می کوه (3

 «الْجِبالُ کَثِیْباً مَهیالکانَتِ » -آیند. ها سخت به لرزه درمی و کوهزمین ( 4

 دارند؟ را بیان می یچه وضعیتی دارند و چه استدالل« در دنیا چگونه بودید؟»دهند که  آنان را مورد پرسش قرار می که فرشتگان کسانیمطابق آیات سورة نساء،  -24

 دنیا کالم پیامبران را نشنیدیم.ما در  -کننده از طاغوت پیروی (2 ما در دنیا کالم پیامبران را نشنیدیم. -ظالم به خود (1
 ما در دنیا تحت فشار و مستضعف بودیم. -کننده از طاغوت پیروی( 4 ما در دنیا تحت فشار و مستضعف بودیم. -ظالم به خود (3

یده دبیان گر شدگان کدام گروه کشته به خطاب« …قسم به کسی که جانم در دست اوست »این فرمایش پیامبر گرامی اسالم )ص( که فرمودند:  -25
 است و به کدام ویژگی عالم برزخ اشاره دارد؟

 وجود ارتباط میان عالم دنیا و برزخ -منافقان (2 وجود ارتباط میان عالم دنیا و برزخ -کفار (1
 وجود حیات در عالم برزخ -منافقان( 4  وجود حیات در عالم برزخ -کفار (3

سخن پس از  نیا ندگانیو احوال گو چه موضوعی استنسبت به  یگرفته از آگاهبر «.فرستاده بودم شیاز پ یزیچ امیزندگ نیا یکاش برا یا»سخن  -26
 ؟              بزرگ چگونه است ةدوم واقع ةآغاز مرحل

 .اندبه مجازات خود گردن نهاده -ایدن قتیحق( 1
 .خود دارند یگذشته و کارها هیدر توج یسع -عاقبت اعمال( 2
 .افکنده است ریبه ز ساز تر شانیهاچشم -عاقبت اعمال( 3
 .آنان سخت هراسان است یهادل -ایدن قتیحق( 4

 ر است؟کردن در تمام عمر با انکار معاد چگونه میسّ گناهبراساس آیات الهی، و داند  می  ب معاد را چهمنکرین مکذّقرآن کریم، ویژگی انحصاری  -27

 ایجاد شک و شبهه در امکان معاد -تجاوز و گناهکاری (2 ایجاد شک و شبهه در امکان معاد -سرمستی از نعمات (1
 نترسیدن از حسابرسی قیامت -تجاوز و گناهکاری( 4 نترسیدن از حسابرسی قیامت -سرمستی از نعمات (3

 اند؟ حالی که مست نیستند و چه کسانی از وحشت رستاخیز موعود در امان رسند در به فرمودة قرآن کریم، چرا در روز قیامت، افراد مست به نظر می -28

 دانایان -دلیل نامعلوم بودن زمان حسابرسی به (2 نیکوکاران -خاطر هیبت و عظمت آن روز به (1
 دانایان -آن روزخاطر هیبت و عظمت  به( 4 نیکوکاران -به دلیل نامعلوم بودن زمان حسابرسی (3

 معاد است؟ ةمؤید کدام استدالل عقلی قرآن کریم دربار« .زنده شدن قیامت نیز همین گونه است …»فرماید:  می که قرآن کریم این -29

 هایی از زنده شدن مردگان امکان معاد، اشاره به نمونه (2 امکان معاد، اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت (1
 پرتو عدل الهیضرورت معاد، در ( 4 ضرورت معاد، در پرتو حکمت الهی (3

 ؟شده است انیب یبه درست «یَكسِبونَ کانوا اَرجُلُهُم بِما تَشهَدُ اَیدیهِم وَ تُكَلِّمُنا اَفواهِهِم وَ عَلي نَختِمُ اَليَومَ»یة در رابطه با آ نهیکدام گز -31

 .دنکنیبدن در پاسخ به سرزنش صاحب خود به قدرت خداوند اشاره م یاعضا( 1
 .از اعمال انسان در طول عمر است یآگاهة بدن انسان نشان یشهادت اعضا( 2
 .زندیم یابد مهری ،شده به دروغمتوسل دهان گناهکاران رخداوند ب ،هیآ نیمطابق ا (3
 .و اسرار عالم است قیآشکار شدن حقا مرحلة از یبخش ،هیآ این اتفاق اشاره شده در( 4

 

 

  

 (1و زندگی ) دین

 تفکر و اندیشه

آیندةروشن،منزلگاهبعد،

واقعةبزرگ

05تا05هایصفحه

 دقیقه 11

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

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

 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟هدف

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

 

 سؤال( 179دین و زندگی دهم ) سطحی سهکتاب  179تا  1سؤاالت  های آزمون بعد: برنامة تمرین
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 دقیقه 21

Wonders of Creation 

 3درس

 49تا43هایصفحه
 

 

 

 

 

 
 

PART A: Grammar and Vocabulary 

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

sheet. 

31- I thought this test would be difficult, but it is … that I have ever taken.  

1) easier test   2) as easy test as    3) the most easiest test   4) the easiest test 

32- … nouns can be made plural by adding “s” or “es” to the end of the word. However, some of 

them don’t follow the same rule. 

1) Much 2) The most 3) Most 4) The more 

33- He is … material for a new book on endangered animals. He hopes to finish it next year. 

1) describing    2) identifying  3) collecting   4) carrying     

34- The five sense … by which you see, smell, hear, taste and feel are eyes, nose, ears, tongue and skin.  

1) opinions   2) organs    3) elements      4) orbits 

35- I do many things in my free time, but my … are football and chess. 

1) interests 2) wonders 3) details 4) patterns 

36- He is going to tell his fans and supporters that he is so strong and positive and will fight … 

against the disease. 

 1) dangerously 2) usefully 3) strangely 4) bravely 

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. 

Everyone knows that Earth, Mars and Jupiter are planets. But both Pluto and Ceres were once 

considered planets until new discoveries triggered scientific debates about how to best describe 

them. The most recent definition of a planet was adopted by the International Astronomical Union 

in 2006. It says a planet must do three things: it must orbit a star (in our cosmic neighborhood, the 

Sun). It must be big enough to have enough gravity to force it into a spherical shape. It must be big 

enough that its gravity clears away any other objects of a similar size near its orbit around the Sun. 

Defining the term planet is important, because such definitions reflect our understanding of the 

origins, architecture, and evolution of our solar system. Over historical time, objects categorized as 

planets have changed. The ancient Greeks counted the Earth’s Moon and Sun as planets along with 

Mercury, Venus, Mars, Jupiter, and Saturn. Earth was not considered a planet, but rather was 

thought to be the central object around which all the other celestial objects orbited. 

37- What is the main idea of the passage? 

1) What is a planet?  2) New discoveries about planets 

3) Our understandig about planets 4) The ancient Greeks idea about planets 

38- What does the word “them” in the first paragraph refer to? 

1) scientific debates 2) discoveries 3) Pluto and Ceres 4) planets 

39- All of the following were counted by ancient Greeks as planets EXCEPT … . 

1) Mars 2) Moon 3) Earth 4) Venus 

 

 

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

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

 

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

  

 

 (1)زبان انگلیسی 

 سؤال( 173زبان انگلیسی دهم ) سطحی سهکتاب  173تا  1سؤاالت  های آزمون بعد: برنامة تمرین
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40- The passage would probably continue with a discussion of … .  

1) the size of the Earth’s Moon 

2) how people corrected the misinformation about the Earth 

3) why ancient Greeks were so interested in planets 

4) the importance of Mars in the solar system 

 

PART C: Grammar and Vocabulary 

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

sheet. 

41- Sara has been ill for about two months. Her illness was … we thought at first.  

1) as much serious than   2) more serious 

3) the most serious  4) much more serious than 

42- A: “Do you have … room in the hotel?”  

B: “Sorry madam, this is … room we have available.”  

1) the bigger ــ biggest  2) a bigger ــ the biggest 

3) bigger ــ the biggest  4) big ــ the biggest  

43- At first, nobody had a/an … understanding of the problem, but after a while all of us realized the 

depth of the disaster. 

1) clear 2) alive 3) fresh 4) dark 

44- The newly elected president has promised to take an immediate action for the … of jobs for young 

people. 

1) fact 2) creation 3) heaven 4) liquid 

45- A: “I don’t think you win the election.” 

B: “What?! Don’t make a mistake. As far as I know … 70% of the students in this school are in 

favor of me”. 

1) nearly 2) usually 3) cheaply 4) polietly 

46- Scientists studying about heavenly bodies are trying to prove that there are … of life on other 

planets.  

1) arrows 2) drops 3) signs 4) cells 

PART D: Cloze Test 

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

on your answer sheet. 
 

There are 23 students in our class. John is the …(47)… of all, but he is not very healthy. It is not 

good, but the fact is that only a few of my classmates are healthy, and they are healthy because they 

do daily …(48)… . Bruce is one of my healthy friends, but he is not as …(49)… as me because I don’t 

like to eat fast food. It is true that my classmates are very …(50)…, but they are all good friends.   

47- 1) tall        2) tallest      3) taller      4) more tall 

48- 1) quality       2) nation      3) exercise      4) blood 

49- 1) healthy     2) more healthy    3) more healthier    4) healthiest 

50- 1) amazing     2) irregular   3) expensive      4) different 

 آشناسؤاالت  –( 1زبان انگلیسی )



 10: ةصفح اختصاصي پاية دهم تجربي دي 24آزمون  –) 4پروژه (

  
  

 

  
)حاصل عبارت  -   51 )− + −32 1 10 3   ؟ با كدام گزينه برابر است 2

1 (+2 1  2( −2 1  3 (−2 2  4 (+2 2  

)ر اگ -   52 ) A B− = +
+

22 1 2
2 1

Aآنگاه   B+ كدام است؟ 

1 (1   2( −1  3 (−2  4 (2   

28+عدد  -   53 2  بين كدام دو عدد قرار دارد؟  18
  7و  6) 4  6و  5) 3  5و  4) 2  4و  3) 1

cosاگر  -   54
tan

α =
+ α2

27
81

cotگاه مقدار  باشد آن  α انتهاي كمان زاوية است؟ ( كدامα  در ربع اول دايره

  ) است. مثلثاتي

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

3   

xاگر  -   55 x+=
2163 4

3 27 3
3

 ؟ استكدام  xاختالف مقادير قابل قبول براي آنگاه قدرمطلق ، 

1 (1  2 (3  3 (5  4 (7  
)سازد و از نقطه  مي αخط غيرقائم كه با جهت مثبت محور افقي زاويه  -   56 , )48 گـذرد بـا محورهـاي     مـي  7

  است؟  كدامدر رابطه زير صدق كند، مساحت مثلث  αدهد. اگر زاويه  دستگاه مختصات يك مثلث تشكيل مي
sin sin cosα + α α =2 8 1   

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

xاگر  -   57 x−+ = +4 4 5 4 xباشد، حاصل  3
x+ 12

2
  كدام است؟  

1 (+3 1   2 (−3 1  3 (+3 2  4 (−2 3 1  

)براي حل معادلة  -   58 x )( x )− + + =2 2 3 4 5 x)صـورت   عادلـه را بـه  به روش مربـع كامـل، م   0 h) k− =2 

kنويسيم.  مي
h

  كدام است؟  

1 (19
6   2 (−19

6   3 (11
6   4 (− 11

6  

متر از سه برابر عرض آن بيشتر اسـت. اگـر بـراي     انتيدر يك نوع كاشي مستطيل شكل، طول كاشي دو س -   59
 است؟  متر چند سانتيكاشي مصرف شده باشد طول هر كاشي  3000مترمربع  36به مساحت  يپوشاندن ديوار

1 (15  2 (20  3 (24  4 (27  
xاگر  -   60 x+ = − −4 8 6 4 xحاصل عبارت آنگاه ، 16 x+ − −4 8 4  كدام است؟  16

1 (6   2 (−3   3 (4   4 (−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؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

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

 

  يقهدق 30  )1رياضي (
  مثلثات/

هاي جبري/ هاي گويا و عبارت توان
  ها ها و نامعادله معادله

از ابتداي روابط بين  2فصل 
نسبت هاي مثلثاتي تا پايان 

تا  4و فصل  3فصل، فصل 
پايان معادلة درجة دوم و 

  هاي مختلف حل آن روش
  77تا  42هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات
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4 -1x

2 +1x

2
-2x

2
+1

x

 است؟  درستهاي زير  چند مورد از عبارت -   61

aالف) اگر  b>2   است. bوم بزرگتر از ريشة س aباشد، ريشة سوم  2
aباشد،  aبزرگتر از ريشة سوم  aب) اگر ريشة هفتم  a<4   است. 5

abج) اگر  > aو  0 b>  باشد، ريشة سومa  بزرگتر از ريشة سومb .است  

−aد) اگر  < < −1 1
2 aباشد،  4 a<5 7   

  ) سه4  ) دو3  ) يك2  ) صفر1
xاگر  -   62 x x (A )(x x )+ − − = − − +4 3 28 3 24 1 2  ؟ كدام است Aباشد. آنگاه حاصل  4

1 (x x− −2 5   2 (x x− +2 5   3 (x x−2 2   4 (x x+2 2   

Aاگر  -   63 = 3 4 2 xBو  6 = yAطوري كه  ، به3
B

= )xباشد،  2 )
y

 كدام است؟  

1 (12   2 (122
12   3 (11   4 (144

11   

ax، مدر حل معادلة درجة دو -   64 x c+ + =2 2 19−صـورت   ها بـه  يكي از جواب ،0 1
aاسـت،   3 c−   كـدام

 تواند باشد؟  مي

1 (3  2 (5
3   3 (9   4 (7

3   

 چند واحد است؟  xمقدار  ،باشدمربع واحد  49اگر مساحت قسمت رنگي شكل زير،  -   65
1( 2  
2 (3  
3 (4  
4 (5  

xمعادلــه  -   66 x− + − =2 4 132 03 x)را بــه صــورت  18 h) k− + + =22 نويســيم. در ايــن صــورت خــط  مــي 0
y kx h= −  ؟ سازد مياي  چه زاويه ،هاxجهت مثبت محور با  2+

1 (030  2 (045  3 (0125  4 (0150   

cotاگر  -   67
cot cot

α + =
α + α

2
3

11 7
cosباشد حاصل عبارت  15

sin sin
α

α + α310
 كدام است؟  

1 (7
15   2 (15

7   3 (30
17   4 (2   

cosدايره مثلثاتي و  چهارماي در ناحية  زاويه xاگر  -   68 x sinxcosx+ = −23 4 sinآنگاه مقدار باشد،  1 x 
 ؟ است 5چند برابر 

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

sinاگر  -   69 x.cos x = − 1
sinباشد حاصل عبارت  5 x cos x

sin x cos x
−
−

3 3
 كدام است؟  

1 (2   2 (1   3 (/0 4   4 (/0 8   

b)است اگر  mبرابر  bو  aهاي چهارم مثبت دو عدد  مجموع ريشه -   70 )−
1
به  aريشة دوم عدد منفي از  2

 كدام است؟  b2كمتر باشد آنگاه  nازة اند

1 (m n( )
m
+2

8
2  2 (n m( )

m
+2

8
2  3 (n m( )

n
+2

4
2  4 (m n( )

m
+2

4
2  

  

  محل انجام محاسبات

  1رياضي سطحيسهكتاب360تا1هايسؤالهاي آزمون بعد: برنامة تمرين 
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ml

ml

ml

ml

ml

ml

6000
دم حدا�ثر

بازدم حدا�ثر

زمان

تام ظرف�ت

ظرف�ت

ح�ات�

حجم

ذخ�رة

دم�

ذخ�رة حجم

جالايري حجم

بازدم�

باق�ماهنده حجم

5000

4000
3000

2000

1000

  

  
          باشد، چند                         هاي شبيه به نعل اسب مي                                                                         ترين الية قسمتي از دستگاه تنفسي يك انسان سالم كه در ديوارة خود واجد حلقه                   در ارتباط با نازك -   71

   ؟              مورد صحيح است
  »دارند. ……فقط گروهي از «

  تماس با غشاي پايه را  هاي پوششي، توانايي الف) ياخته
  هاي هر ياختة مژكدار، توانايي تماس با ترشحات مخاطي را ب) مژك
  ها هاي پوششي، اندازة كوچكتري نسبت به ساير ياخته ج) ياخته

  خروج از بدن را تماس با اين اليه، امكان درد) ذرات خارجي 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

   ؟    كند                                             ، كدام گزينه عبارت زير را به درستي تكميل مي     ل زير  شك                    نگارة ترسيم شده در                    با در نظر گرفتن دم -   72
  »……ها قابل مشاهده  درون شش ……هر حجم تنفسي كه در انتهاي يك «
باشد، برخالف حجم ذخيرة دمي، جزئي از ظرفيت حياتي  بازدم عميق ـ مي) 1

  گردد. محسوب نمي
فسي محسوب باشد، همانند حجم ذخيرة دمي، نوعي ظرفيت تن دم عميق ـ مي) 2

 گردد. مي
باشد، برخالف حجم ذخيرة بازدمي، جزئي از ظرفيت تام  دم معمولي ـ نمي) 3

  گردد. ها محسوب مي شش
 گردد. باشد، همانند حجم ذخيرة بازدمي، در محاسبة حجم تنفسي در دقيقه استفاده نمي بازدم معمولي ـ نمي) 4

   ؟     باشد       ير مي                                                كدام گزينه از نظر صحيح يا غلط بودن، مشابه جملة ز -   73
  »باشند. ها برخالف يكديگر مي هاي مويرگي هر تيغة آبششي ماهي، با جهت عبور آب در طرفين آن جهت حركت خون در شبكه«
 د.نشو مهرگان به نواحي خاصي از بدن محدود مي ها در گروهي از بي آبشش) 1
  .شده باشدن وارد بدن جانور تواند از راه دها هاي ماهي در جريان است، مي آبششآبي كه در اطراف ) 2
 د.هاي آبششي قرار دار رتري از رشته) رگ حاوي خون پر اكسيژن هر كمان آبششي ماهي، نسبت به رگ ديگر، در فاصلة دو3
  د.پرداز ، به تبادالت گازي ميستاره درياييهاي كوچك و پراكندة پوستي  شبكة مويرگي حاضر در زير برجستگي) 4

                                    هاي اين اليه به درستي بيان شده است؟                                             هاست. كدام گزينه در ارتباط با بيشترين ياخته                                  ين اليه قلب داراي انواعي از ياخته  تر      ضخيم              در انسان سالم  -   74
  تواند به حركت روان قلب كمك كند. گيرد كه مي ) در تماس مسقيم با مايعي قرار مي1
  ها كمك كند. ن آنتواند به استحكام و باز و بسته شد ها مي با شركت در ساختار دريچه )2
  هاي كالژن بافت پيوندي اين اليه متصل شوند. توانند به رشته ها مي تنها بعضي از اين ياخته )3
  توانند موادي را با صرف انرژي زيستي از غشا خارج كرده و همچنين اجازة ورود به برخي مواد ديگر را ندهند. ) مي4

        است؟     صحيح    ،                          در ارتباط با شبكة هادي قلب           كدام گزينه  -   75
  بطني، در ديواره پشتي دهليز راست قرار دارد. - دهليزي برخالف گره دهليزي - ) گره سينوسي1
  كند. مي رساني پيامدهليز راست  ةاز شبكه هادي قلب از ديواره بين دهليزها عبور كرده و به ماهيچ اي هرشت )2
  شود. بطني، دو شاخه مي -هاي دهليزي يچهدر از تر كمي پايينشود،  بطني جدا مي -اي كه از گره دهليزي ) شاخه3
 هادي در هر دو بطن راست و چپ به يك مقدار است. ةانشعابات شبك )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؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

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

 

  دقيقه 20  )1( شناسيزيست

 تبادالت گازي/ گردش مواد در بدن
تا پايان  4و فصل  3فصل 

  هادي قلب هشبك
   52تا  33هاي  صفحه
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   ؟    كند          تكميل مي   ،         طور مناسب                            كدام گزينه عبارت زير را به -   76
  »……شود، مربوط به  كه پس از قرار دادن گوشي پزشكي بر روي قفسة سينه شنيده مي ……در يك انسان سالم، صداي «
 شوند. هايي است كه با دريافت پيام عصبي دچار انقباض مي گنگي ـ بسته شدن دريچه )1
  شوند. ها دو سرخرگ اكليلي منشعب مي سرخرگ مجاور آنهر هايي است كه از  تري ـ بسته شدن دريچه كوتاه) 2
  آن را دارند.هايي از قلب است كه حداقل سه سياهرگ توانايي وارد كردن خون به  واضحي ـ انقباض حفره) 3
  باشند. هاي ارتجاعي مي اي و طناب هاي ماهيچه هايي از قلب است كه در ساختار خود داراي برآمدگي انقباض حفرهآغاز تري ـ  طوالني) 4

      اند؟                                هاي داده شده به درستي بيان شده                                                                 در ارتباط با ساختار قلب يك انسان سالم و بالغ، چه تعداد از عبارت -   77
 بطن راست در مقايسه با بطن چپ بيشتر است. اي ماهيچه هاي متصل به برآمدگي عيهاي ارتجا طنابتعداد  •
 تر از ماهيچه ديواره بين دو بطن است.  ها ضخيم ضخامت ماهيچه بطن راست در همه بخش •
 كند.  انشعاب سمت راست سرخرگ ششي از جلوي بخش نزولي آئورت و از پشت بزرگ سياهرگ زبرين عبور مي •
      صفر) 4  3 )3   2) 2   1) 1

                  توان گفت ......                                              در ارتباط با فرايند تشريح ....... گوسفند مي -   78
  رود. گردد كه نايژه اصلي قطورتر در انسان به اين شش مي انشعاب سوم ناي به ششي وارد ميـ  شش) 1
  آيد. ت پايين ميصورت مورب به سم قلب به يپشتسطح صورت مستقيم و در  قلب به سطح شكميهاي اكليلي در  رگـ  قلب) 2
  شود. ها در نبود خون به دليل نداشتن غضروف بسته مي ها همانند سياهرگ دهانه سرخرگـ  شش) 3
  هاي پاييني قلب نسبت به بخش هاي بااليي بيشتر است. طور حتم ميزان بافت چربي در قسمت بهـ  قلب) 4

  ؟    نيست  ح                                                              در رابطه با نحوة حمل گازهاي تنفسي در خون انسان، كدام مورد صحي -   79
  شود. هاي قرمز حمل مي در گويچهتوليدشده كربنات  اكسيد موجود در خون، به صورت يون بي ) بيشترين مقدار كربن دي1
  د.شو محلول در خوناب حمل مياكسيد كربن، به صورت  ) فقط بخش اندكي از گازهاي تنفسي اكسيژن و دي2
  ل اتصال گاز اكسيژن به هموگلوبين متفاوت است.اي با مح ) محل اتصال مادة دفعي حاصل از تنفس ياخته3
 شود.  كربنات و هيدروژن مي ) فعاليت آنزيم كربنيك انيدراز، تنها باعث تبديل كربنيك اسيد به يون بي4

      كند؟       يل مي   تكم   ،       نادرستي   به                  مطابق كتاب درسي،    را     .»           كند ......                                                   در) هر جانداري كه براي تنفس از ...... استفاده مي  «(      عبارت            چند مورد، -   80
 دار لوله گوارش است. ندارد، محل اتصال بلندترين پاها در مجاورت بخش دندانه ي تنفسيو دستگاه گردش مواد نقشي در انتقال گازها ـها  نايديس •
 گازها براي ورود به مايعات بدن بايد فقط از يك اليه ياخته سازنده پوست بگذرند. ـ هاي پراكنده پوستي برجستگي •
 پردازد. هاي زيرپوستي به تبادل گازهاي تنفسي مي اي از مويرگ راند، شبكه ها مي حركتي شبيه قورت دادن به شش هوا را باو  ـها  شش •
 ها بايد از سدي با نفوذپذيري انتخابي بگذرند. اي است، مواد براي ورود به ياخته هاي درون ياخته داراي آنزيمو  ـ خاصيت انتشار گازها •
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4   

 

  
  

  

           ..........        طور حتم     به           ..........                                                        هاي مختلفي تشكيل يافته است. هر بخشي از دستگاه تنفسي كه                                     از نظر عملكرد، دستگاه تنفسي از بخش -   81
 كند.  به پايين حركت مي النخاع بصلهنگام بلع تحت تأثير مستقيم مركز تنفس در  - شود هاي صوتي مانع از ورود غذا به مجاري تنفسي مي ) در باالي پرده1
  دارد. هاي مجاري تنفسي  تري نسبت به بقيه بخش پذيري بيش آسيب -باشد هاي خود مي ي با ديواره ضخيم در اطراف ياختهيها داراي رگ )2
 كند.هايي دارد كه هوا را گرم مياي وسيع از رگشبكه - هاي هوا استداراي موهايي بر روي سطح خود جهت ممانعت از ورود ناخالصي )3
  در ترشحات آن مواد ضد ميكروبي وجود دارد. - ) داراي توانايي تغيير حجم فضاي دروني خود است4

     كند؟    مي       تكميل   ،                 ت زير را به درستي                كدام گزينه، عبار -   82
 ..........»گيرد،  طور معمول در بدن انسان سالم، در بخشي كه فرايند .......... انجام ميبه«
 غلظت اكسيژن موجود در خون كمتر از محيط اطراف است. - جدا شدن اكسيژن از هموگلوبين )1
  شود. يون بيكربنات آزاد مي اكسيد از دي شود كه طي آن كربن واكنشي انجام مي - پيوستن اكسيژن به هموگلوبين ) 2
  شود. يون بيكربنات با مصرف انرژي زيستي از گويچه قرمز خون به خوناب آزاد مي - جدا شدن اكسيژن از هموگلوبين)  3
 شود.اي به هموگلوبين متصل مي چهار اليه غشاي ياختهحداقل مولكول اكسيژن با عبور از  - پيوستن اكسيژن به هموگلوبين ) 4

     كند؟         كامل مي   ،     درستي                رت زير را به      ه، عبا         كدام گزين -   83
 ..........»در شكل مقابل كه مربوط به قفسة سينه انسان است، بخش شمارة «
 آيد. ، فقط در دم يا بازدم عميق به انقباض در مي4 )1
 شود. جا نمي هاي تنفسي، به همراه قفسة سينه جابه ، با استراحت ماهيچه1) 2
  ها، پر شده است. هاي نوع دوم ديوارة حبابك از ياختهشده  ، توسط مايع ترشح3 )3
  ها تشكيل شده، احاطه كرده است. هاي حبابكي و رگهاي منشعب شونده، كيسه               ً        اي را كه عمدتا  از لولهمجموعه، 2 )4

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.-)آشنا(آزمون
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             ..........               در فرآيند تكلم  -   84
  گيرد. ها و دهان صورت مي لبهايي مانند  بخشدهي به صدا توسط  شكل )1
 گيرد.  هاي صوتي در طول ناي صورت مي ي به صدا به وسيلة پردهده شكل )2
  اند.  خوردگي مخاط به سمت خارج هاي صوتي حاصل چين پرده )3
  هاي ناي است. هاي صوتي ميان غضروف توليد صدا حاصل ارتعاش پرده) 4

         تر از پل                                   از مركز عصبي مرتبط با تنفس و پايين                                                   اي كه حين تنفس عادي به منظور افزايش حجم قفسه سينه،          هر ماهيچه «                 چند مورد، درباره  -   85
            ، درست است؟ »   كند              عصبي دريافت مي           مغزي پيام

  الف) براي كاهش حجم قفسه سينه، ابتدا الزم است از مراكز عصبي مغز، پيام عصبي را دريافت كند.
  سينه دارد.هاي قفسه جايي گروهي از استخوانب) با انقباض خود در هنگام تنفس، نقش مستقيم در جابه

 اند، دارند.توانايي ذخيره نوعي كربوهيدرات را كه از تعداد فراواني مونوساكاريد گلوكز تشكيل شده  هاي آن ج) ياخته
  هاي موجود در ناحيه شكم و سينه، منقبض شود.د) براي خروج هواي ذخيره بازدمي، الزم است همراه با انواع ديگري از ماهيچه

1( 1   2( 2   3( 3   4( 4  
  ؟    باشد   نمي     صحيح    ،                گازي در جانداران                                     كدام يك از موارد زير در مورد تبادالت -   86

  شود.ها ديده مي اي ياختهتنفس با انتشار از غشاي ياخته فقط در تك )1
  در انتقال گازهاي تنفس ندارد.  يدر تنفس نايديسي دستگاه گردش مواد، نقش )2
  ها با محيط وجود ندارد. رتباط ياختهاي براي ادر هيدر آب شيرين، ساختارهاي ويژه) 3
  باشد. ممكن است در يك جاندار بيش از يك نوع سامانه براي تبادل گازي وجود داشته )4

           ..........              در شكل مقابل،  -   87
 كند.از بازگشت خون از بطن به دهليز جلوگيري مي ،Dبرخالف دريچة  Cدريچة  )1
  كند.ه بطن راست جلوگيري مياز بازگشت خون ب، Bهمانند دريچة  Aدريچة  )2
  ، وظيفة جلوگيري از بازگشت خون به بطن چپ را دارد.Aبرخالف دريچة  Bدريچة  )3
  باشد.مي Eاز وظايف ساختار  ،ها آن خالف تامين مواد غذاييهاي قلب بر تامين اكسيژن ياخته )4

           درست است؟    ، »    قلبي              هاي ماهيچه            بعضي ياخته «                 چند مورد، درباره  -   88
  كنند.   ا در يك هسته نگهداري ميه ژنتيك خود را تنهالف) ماد

 ب) از طريق صفحات بينابيني، تنها قادر به انتشار پيام استراحت هستند. 
 ج) در انتقال سريع پيام انقباض از ديواره دهليز راست به بطن راست نقش دارند. 

  پشتي دهليز راست نقش دارند. د) در انتقال پيام الكتريكي از گره پيشاهنگ به گره دوم در ديواره 
1 (1  2( 2  3( 3  4( 4  

                      كدام عبارت صحيح است؟  -   89
 د.  نكن دهليزي منتقل مي–بطني را به گره سينوسي–، جريان الكتريكي ايجاد شده در گره دهليزياي هاي ماهيچه دسته تار از ياختهسه  )1
  دهد.  اي قلب رخ مي هاي ماهيچه ياختهها از طريق صفحات در هم رفتة  انتشار تحريك از دهليزها به بطن )2
  شود.  اي قلب منتشر مي هاي ماهيچه پيام انقباض و استراحت از طريق صفحات بينابيني به سرعت بين ياخته )3
  هاي ماهيچة اسكلتي با داشتن بيش از يك هسته، انقباض ارادي دارند. هاي ماهيچة قلبي همانند ياخته برخي ياخته )4

           ..........     كند،                                                                        كه پيش از هر دريچة ديگري با خون خارج شده از سياهرگ فوق كبدي برخورد مي           اي از قلب       دريچه -   90
  اكسيد در تماس است.بطن چپ، با خون داراي كربن دي برخالف) 1
  اي است. ، فاقد ساختار ماهيچهبدون غضروف اي تنفسيرمج هر همانند )2
 ر خود است.هاي سيني، داراي سه بخش در ساختابرخالف دريچه) 3
  كند. انقباض بطن را ايجاد مي شروع صداي شنيده شده در هنگام )4
 

 1شناسي زيست سطحيسهكتاب330تا1هايسؤالهاي آزمون بعد:برنامة تمرين
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cm60

cm80

3
=1

آب
(2) (1)g

cm

�
3

=0/8
g

cm
لايروغن
�

مخزن

گاز

h =?

ج�وه

cm40

ما�ع

  

  
/ اگر نيرويي به بزرگي ، مقداري جيوه درون بارومتري در حال تعادل است.در شكل زير -  91 N10 از طـرف   2

      متـر                 چنـد سـانتي    h         ارتفـاع     ،     د شود   وار   ،   است  cm25كه سطح مقطع آن  لولة قائمبستة بر انتهاي جيوه 

Ng  ؟    است )
kg

= 10، g/
cm

ρ = 313 6½¼Ã]  و(P cmHg=0 76  

1( 15    2 (61  

3( 18    4( 58  

      بستة             د بر انتهاي         نيروي وار   ؛              جيوه قرار داشت   ،                        در داخل ظرف و لولة وارون   ،               اگر به جاي مايع   ،          در شكل زير -  92

   ؟     كــرد              تغييــر مــي          و چگونــه                چنــد نيوتــون                          نســبت بــه حالــت قبــل   cm210        مقطــع                     لولــه بــه مســاحت

Ng )
kg

= 10، g/
cm

ρ = 313 6½¼Ã] ،g/
cm

ρ = 36 8ÍÄI¶، P cmHg=0 ــردو    76 ــه در هـ                         و مجموعـ

                ايط تعادل است.)          حالت در شر

1( /27   .دكر يدا ميپنيوتون كاهش  2

2 (/24   كرد. پيدا مي كاهشنيوتون  48

3( /27   كرد. پيدا مينيوتون افزايش 2

4( /24   كرد. پيدا مينيوتون افزايش  48

   پس    ،                         شكل را با يكديگر عوض كنيم  U        دو لولة            مايع درون    اگر                           مجموعه در حال تعادل است.   ،          در شكل زير -  93

           از راست به       ترتيب       ) به 2     ) و ( 1     شكل (  U    هاي             ها در لوله                     اختالف سطح آزاد مايع                          از برقراري دوبارة تعادل،

P  ؟          خواهد بود     متر           چند سانتي    چپ kPa)=0 100،   Ng
kg

=                                   هاي هر دو لوله به انـدازة كـافي           و شاخه 10

             بلند هستند.)

  75ـ  64 )1
  48ـ  80) 2
  64ـ  75 )3
  80ـ  48 )4

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

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

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

 

  دقيقه 35  ) 1فيزيك (

  هاي فيزيكي مواد/  ويژگي
  كار، انرژي و توان

از ابتداي فشارسنج  2فصل 
هوا(بارومتر) تا پايان فصل و 

شده  تا پايان كار انجام 3فصل 
  توسط نيروي ثابت

  60تا  37هاي  صفحه
محل انجام محاسبات  
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2

1

�

�

cm40

cm5

گاز

گل�س�ر�ن

آب cm30

مخزن

گاز

B

      مخلوط    عي      و ماي     جيوه    ،           وصل شده است                   يك مخزن محتوي گاز   ه         شكلي كه ب  U        در لولة                مطابق شكل زير،  -  94
      شـكل    U                                          وجود دارد. اگر فشار هـواي بيـرون لولـة                 در حال تعادل   ρ2                 با چگالي نامعلوم               نشدني با جيوه 

kPa100     باشد، چگـالي مـايع                     ρ2      ؟                   متـر مكعـب اسـت                             چنـد گـرم بـر سـانتي  ) g/
cm

ρ = 313 6½¼Ã]،   

P / kPa= 96 4pI¬  ·qh¶   و  Ng
kg

= 10(    

1( /1 8   
2 (/1 2   
3( /0 8   
4( 1   

آن، به مقدار كافي از مايعي به  متصل به شكل Uبوده و در لولة  kPa94فشار مطلق گاز درون مخزن يك مانومتر،  -  95

kgچگالي 
m3800  درصد تغيير كند و  5ريخته شده است. اگر با باز كردن شير تبادل مخزن، فشار مطلق گاز درون آن

kgزمان مايع قبلي را با مايعي به چگالي  هم
m3650 نيم، اختالف ارتفـاع مـايع در دو شـاخة مـانومتر چنـد      جايگزين ك

10و Pa510كند؟ (فشار هواي پيرامون مانومتر  متر و چگونه تغيير مي سانتي Ng
kg

   است.) =

  يابد. ، كاهش مي75/58) 2    يابد.  ، افزايش مي55) 1
  يابد.  مي، كاهش 55) 4  يابد.  ، افزايش مي75/58) 3

    آن          سمت راست     شاخة                 برابر شعاع مقطع    2   آن        سمت چپ      شاخة           شعاع مقطع    كه     زير     شكل   U     لولة درون  -  96
         اي گـاز                     . فشـار پيمانـه                                     ريخته شده و مجموعه در حال تعادل است                           حجم مساوي از آب و گليسيرين    ،   است

/g (  ؟                               درون مخزن چنـد پاسـكال اسـت   
cm

ρ = 31 2¸ÄoÃvÃ±¬ ،  g
cm

ρ = 31JA،   Ng
kg

=          از حجـم    و   10

   .)        نظر كنيد                         مايع قسمت افقي لوله صرف

1( / × 51 114 10   

2 (/ × 41 14 10   

3( / × 51 174 10   

4( / × 41 74 10   
                     را كه به طور كامل در                                     جهت نيروهاي وارد بر يك جسم مكعب شكل                اتيك اندازه و           ، نمودار شم        كدام شكل -  97

   ؟    دهد         نشان مي   ي    درست    به                        به حال تعادل قراردارد،     مايع    يك      داخل 

1(   2 (  

3(   4(   

محل انجام محاسبات  
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A

B

h
A

hBA B

                          ور هستند. در كدام گزينـه                شناور و غوطه          به ترتيب             درون يك مايع   B  و        A توپر        دو جسم             در شكل زير، -  98

b(F             نيروي شناوري             مقايسة ميان       بـه           و مـايع    A، B                                  و نيز مقايسة ميان چگـالي اجسـام     (W)    وزن   ، (

      دهد.)            را نشان مي      مايع       چگالي  ρ (  ؟                    درستي انجام شده است

1( B A bA A bB B,F W ,F Wρ = ρ > ρ = =  

2 (B A bA A bB B,F W ,F Wρ = ρ > ρ < =  

3( A B bA A bB B,F W ,F Wρ = ρ = ρ = =  

4( B A bA A bB B,F W ,F Wρ > ρ > ρ > >  

                           بنديم و فشار هواي درون ظرف                          شناور است. در ظرف را مي   ،                                 يك تكه چوب روي سطح آب درون يك ظرف -  99

   ؟    كند                                                  كنيم. مقدار فرو رفتن قطعه چوب در آب چه تغييري مي        ياد مي    را ز

  شود. بيشتر مي )1

  شود. كمتر مي) 2

  ممكن است بيشتر يا كمتر شود. ،به چگالي چوب بسته )3

  كند. تغييري نمي )4

               مـايع ريختـه                          ها حجم يكسـاني از دو                 يكسان كه در آن            درون دو ظرف   B  و   A    جرم     هم       توپر و        دو جسم  -    100

                        كدام گزينه مقايسة درستي           تر باشد،     بيش  B           چگالي جسم    از  A    جسم        چگالي              ور هستند. اگر       غوطه   ،   شده

   ؟    دهد            را نشان مي    ها                        و ارتفاع مايع داخل ظرف  B  و   A                                از نيروهاي شناوري وارد بر اجسام 

1( B A bA bBh h , F F> >   

2 (A B bB bAh h , F F> >  

3( B A bA bBh h , F F> =  

4( A B bA bBh h , F F> =  

يك خـط لولـه بـه     ه،ي رسيدبردار بهرههاي جديدي كه امسال در شركت ملي نفت ايران به  روژهيكي از پ -    101

انتقال يك ميليـون بشـكه نفـت خـام در هـر       ،باشد كه وظيفة آن از گوره به جاسك مي km1000 طول

  ؟ تندي نفت داخل لوله چند متر بر ثانيه است ،باشد چاين 42اين خط لوله مقطع روز است. اگر قطر  شبانه

) /π = 3 14 ،  inch / cm=1 2          در نظـر     اي                                      و جريان نفت را پايا و به صورت اليـه   L160   را       بشكه   هر    ،5

  )       بگيريد.

1( /21 4   2 (/13 4   3( /2 14   4( /1 34   

1       رسوبات    ،                     شود. اگر با گذشت زمان         خارج مي  v           آب با تندي    ،A              ي به سطح مقطع  ا         از لوله -    102
     مقطع      قطر  6

       صـورت                             (جريـان آب پايـا و بـه     ؟    كند          تغيير مي         و چگونه                                           لوله را مسدود كنند، تندي خروج آب چند درصد

    ت.)     اي اس     اليه

  يابد. درصد كاهش مي 20) 2  يابد. درصد افزايش مي 20 )1

  يابد. درصد كاهش مي 44 )4  يابد. درصد افزايش مي 44 )3

محل انجام محاسبات  
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B

A

d= cm10D= cm20

m120

..A

    روي       بـر                  به صـورت زيـر        دارد،    اي        و اليه      پايا                          در داخل لولة آبي كه جريان                 نامحلول در آب،      كوچك     ذرة   يك  -    103

   در      ذره                        اگر مدت زمان حركت ايـن     .   شود    مي    جا                               ورودي لوله تا خروجي لوله جابه  ة        از دهان              مسيري مستقيم

/m      ورودي          در دهانة           و تندي آب   s24         طول لوله 
s

2    ؟                                طول قسمت باريك لوله چند متر است   ،    باشد  5

1( 30  

2 (90  

3( 40  

4( 80  

   ؟                 هاي زير درست است                   چه تعداد از گزاره -    104

  يابد. كاهش سطح مقطع عبور جريان شاره، فشار آن افزايش مي با ،شارهالف) در مسير حركت 

  كند. دميد، كاغذ به طرف باال حركت مي ر سطح پايين آن ميگيريد و ب دهانتان مي يب) وقتي يك ورق كاغذ را جلو

  شوند كه تندي هوا در باالي بال بيشتر از زير آن است. هاي هواپيما طوري طراحي مي پ) بال

ضرب سطح  حاصلبا آهنگ شارش حجمي شاره داخل يك لوله برابر  اي، ي با جريان پايا و حركت اليههاي در شارهت) 

  مقطع لوله در تندي شاره است.

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

       اسـت.    B  و   A                                        زير زمين حفر كـرده كـه داراي دو ورودي      اي                    يك موش صحرايي النهمطابق شكل زير،  -    105

    ……     بـه      ……                                    مسير جريان هـوا در داخـل النـه از       ،                 شروع به وزيدن كند  A      دهانة      روي    بر         وقتي باد 

                قابل توجيه است.    ……                           كه اين موضوع با استفاده از           خواهدبود

1( A  ـB يـ معادلة پيوستگ  

2 (B  ـA  معادلة پيوستگيـ  

3( A  ـB ـ اصل برنولي  

4( B  ـA ـ اصل برنولي  

                                دهد، كدام گزينه مقايسة درستي از                              جهت حركت چند جسم را نشان مي                              با توجه به شكل زير كه تندي و -    106

   ؟    دهد    مي       انجام   ها                 انرژي جنبشي آن

m2
m

m2
22

CBA

v

v

v

  
1( A B CK K K= >   2 (B A CK K K> >  

3( A C BK K K> >    4( B C AK K K> >  

محل انجام محاسبات  



 19: ةصفح     اختصاصي پاية دهم تجربي  دي 24آزمون  - )4(پروژة 

100

k
g

50

300

F=     N

M

300

80F=     N

             چنـد درصـد      ،                      نسبت بـه حالـت قبـل                       ابد، انرژي جنبشي آن            درصد كاهش ي    20                   اگر تندي حركت جسمي  -    107

   ؟     يابد         كاهش مي

1( 36  2 (20.  3( 64  4( 80   

m               متحركي با تندي  -    108
s

                                                                        در حال حركت است. تندي متحرك چند متر بر ثانيه افزايش يابد تـا تغييـرات     12

9               انرژي جنبشي آن 
   ؟              بشي اوليه شود        انرژي جن      برابر   16

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

F              تحت اثر نيروي   M            جسمي به جرم    ،             مطابق شكل زير -    109
   با تندي ثابت             m

s
     جـا                       روي سطح افقي جابـه   2

F          كار نيروي    .   شود    مي
   در مدت زمان            s30   ؟        ژول است    كيلو    چند   

1( /2 4   

2 (/2 4 3   

3( 240   

4( 240 3   

F      ثابت       نيروي   ،  رد                      روي سطح شيبدار قرار دا    كه  kg50       به جرم         بر جسمي    ،             مطابق شكل زير -    110 N=      وارد   100

         از طـرف       وارد                 نيروي اصـطكاك       بزرگي                                                     شود. اگر جسم به طرف پايين سطح شيبدار در حركت باشد و     مي

            يبدار چنـد           روي سطح ش     جايي       جابه  m8                             ار كل نيروهاي وارد بر جسم طي  ك   ،    باشد  N40       بر جسم     سطح 

N(g  ؟        ژول است )
kg

= 10   

1( 480   

2 (880   

3( −1120   

4( −480   

  

محل انجام محاسبات  

 1 فيزيكسطحيسهكتاب330تا1هايسؤالهاي آزمون بعد: برنامة تمرين 



 20: ةصفح اختصاصي پاية دهم تجربي  دي 24آزمون  - )4(پروژة 

  

  
    ؟    است      درست  نا           كدام گزينه  -    111

Alبا فرمول  تاي، بوكسي جدول دوره 13) اكسيد خالص دومين عنصر گروه 1 O2   نام دارد.  3

  شود.  حاصل مي SO2از واكنش گوگرد با گاز اكسيژن گاز ) واكنش سوختن گوگرد بخشي از فرايند تهية سولفوريك اسيد است كه در آن 2

  دهد به دليل وجود گاز اكسيژن است. هاي شيميايي كه روزانه پيرامون ما رخ مي واكنشاز  بخش قابل توجهي) 3

  شود.  از انرژي شيميايي آن به صورت گرما و نور آزاد مي دهد و بخشي سوختن واكنشي شيميايي است كه در آن يك ماده با اكسيژن به سرعت واكنش مي) 4

    ؟    كند     نمي                                       همواره جملة داده شده را به درستي تكميل     ه،         كدام گزين -    112

  »دارد.…… رابطة  ،با ارتفاع ……«

  ـ عكس هواكره فشار اكسيژن) 2  ـ مستقيم هواكرهدر  احتمال حضور ذرات باردار) 1

 ـ عكس ي هواكرهدمات تغييرا) 4  ـ عكس ي هواكرهچگالي هوا) 3

pH                                يك از مواد زير با آب، مخلوطي با                از اختالط كدام   ،                   ترتيب از راست به چپ    به -    113 <        وري در                              كشاورزان براي افزايش بهـره    و     شود         حاصل مي  7

          افزايند؟                        كدام ماده را به خاك مي        كشاورزي 

  كلسيم اكسيد ـ منيزيم اكسيد) 2  ـ كلسيم اكسيد اكسيد گوگرد تري) 1

 ـ سديم اكسيد اكسيد گوگرد دي) 4  ـ سديم اكسيد كلريد (II)مس ) 3

    ؟    است        نادرست        هاي زير                    چه تعداد از عبارت -    114

  .آورددست  بهتوان  ميهواي مايع  ءجز بهءاز تقطير جزرا  و هليم Arالف) در بين گازهاي نجيب 

  دهد.  درصد جرمي از مخلوط گاز طبيعي را هليم تشكيل مي 7ب) حدود 

  است.  MRI هاي تصويربرداري مانند يكي در دستگاهونپ) مهمترين كاربرد هليم، خنك كردن قطعات الكتر

  ت) يكي از كاربردهاي گاز آرگون، استفاده از آن در برش فلزات است.

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

    ؟      هستند                       مورد از مطالب زير درست      چند -    115

  كره متعلق به اليه تروپوسفر، است.هوادر ترين درصد بخار  الف) كمترين فشار و بيش

  دهد.  طور ميانگين حدود يك درصد هوا را تشكيل مي ترين تركيب موجود در هواكره به ب) فراوان

  شود.  ياهان در خاك تثبيت ميبيني براي مصرف گ هواكره توسط جانداران ذره گازترين  فراوانپ) 

  رسد.  كلوين مي 218حدود ت) دما در انتهاي الية تروپوسفر به 

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

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

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

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

 

  دقيقه 20  )  1( شيمي

 كيهان زادگاه الفباي هستي/ 
  پاي گازها در زندگي رد

از ابتداي آرايش  1فصل 
تا پايان فصل و   الكتروني اتم

تا پايان رفتار  2فصل 
  اكسيدهاي فلزي و نافلزي

   60تا  30هاي  هصفح



 21: ةصفح اختصاصي پاية دهم تجربي  دي 24آزمون  - )4(پروژة 

    ؟                                        كدام گاز در مقابل آن درست نوشته شده است         ويژگي -    116

  است. ترين گاز نجيب در اليه تروپوسفر نئون: فراوان) 1

  رود. كار مي لزها بهاثر در جوشكاري و برش ف بي يهليم: به عنوان محيط) 2

  شود. هاي تصويربرداري استفاده مي دستگاهقطعات الكترونيكي در نيتروژن: براي خنك كردن ) 3

 . اي كاربرد دارد هاي رشته ترين گاز نجيب هواكره كه در ساخت المپ فراوان: آرگون) 4

    ؟             زير درست است     هاي       عبارت            چند مورد از  -    117

  است. هواي مايع دشوارجزء  ر فرايند تقطير جزءبهاكسيژن صددرصد خالص د گاز الف) تهية

  .كنند شركت نمي يواكنشدر هيچ ب) همة گازهاي نجيب 

  .هستندجزاي سازندة هواي مايع به شكل مايع ا K80پ) در دماي 

  هاي هواشناسي و تفريحي كاربرد دارد. اي است كه در پر كردن بالن ل دورهجدو p دستةهواكره، عنصري از  فراوان در ومين گاز نجيبست) 

  شود.  ول غواصي استفاده ميسدر كپ شود، هواي مايع جدا مي ءجز بهءدومين گازي كه در فرايند تقطير جزث) از 

 3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

    ؟      هستند        نادرست        هاي زير                    چه تعداد از عبارت -    118

  است. CO2 در همين نسبت بيشتر از COناپيوندي در  هاي پيوندي به جفت الكترون هاي نسبت جفت الكترونالف) 

  بو است. رنگ و بي ونوكسيد همانند آرگون گازي سمي، بيب) كربن م

  اند بيشتر در معرض خطر گازگرفتگي هستند. يدهاز هوا، افرادي كه در كف اتاق خواب مونوكسيد پ) به علت بيشتر بودن چگالي كربن

  كند. هاي بدن جلوگيري مي ها از رسيدن اكسيژن به بافت مونوكسيد با از بين بردن هموگلوبين  ت) كربن

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

    ؟    اند        نادرست                      چند مورد از مطالب زير  -    119

  يابد. كاهش مي هر دوالف) با تبديل شدن يك اتم به يون پايدار خود، سطح انرژي و پايداري 

  كند. ها تغيير مي آن الكتروني هاي تعداد اليه همة فلزات به كاتيون پايدار خودب) در تبديل 

  هاي تك اتمي تشكيل شده است.  بري و گندزدايي است كه همانند آرگون از مولكول پ) گاز كلر، گازي زرد رنگ با خاصيت رنگ

Scو  LiClهاي يوني  ت) در تركيب O2   ند. ا هتايي گاز نجيب رسيد ها به آرايش هشت همة يون 3

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

     … …    جز    به   ؛     هستند     صحيح   d  و   p                          هاي زير دربارة عناصر دسته             تمام گزينه -    120

  است. 24هاي ظرفيت عنصري با عدد اتمي  واحد بيشتر از تعداد الكترون 11دسته در دورة چهارم جدول تناوبي، مجموع تعداد عناصر اين دو  )1

1برابر  pبه دسته  dنسبت حداكثر تعداد الكترون آخرين زيراليه عناصر دسته ) 2
  است. 3

  در هر دو دسته، اليه ظرفيت شامل دو زيراليه با عدد كوانتومي فرعي متفاوت است.) 3

n)و  nاي باعدد كوانتومي اصلي  ترتيب زيراليه اي، به در هر دورة جدول دوره dو  p) در عناصر دستة 4  در حال پر شدن است.  1−(



 22: ةصفح اختصاصي پاية دهم تجربي  دي 24آزمون  - )4(پروژة 

    ؟      هستند         زير درست       موارد         كدام -    121
Cl) يهاي دو اتم بري و گندزدايي دارد از مولكول گاز كلر، كه خاصيت رنگالف)    تشكيل شده است. 2(

  . دانيم ميها  پذيري اتم دستيابي به آرايش گاز نجيب را مبناي ميزان واكنشب) 

  باشد. ها در آن برابر مي ها با تعداد آنيون هر تركيب يوني از لحاظ بار الكتريكي خنثي است، زيرا تعداد كاتيون) پ

تبديل پايدار هايي  دست آوردن الكترون به آنيون با به 14در شرايط مناسب همانند عنصرهاي گروه جدول تناوبي  16 و 15اتم عنصرهاي گروه ت) 

  شوند.  مي

  ) (پ) و (ت)4  ) (الف) و (پ)3  ) (ب) و (ت)2  (ب) ) (الف) و1

     كند؟                      را به درستي تكميل مي  »   ……        ختم شود   d103                                   در صورتي كه آرايش الكتروني يوني به  «                             چه تعداد از موارد زير، عبارت  -    122

  باشد.  pتواند عنصري از دستة  الف) نمي

  اتمي آن داراي يك الكترون باشد.ترين الية حالت  بيرونيدر تواند  ميب) 

  واحد اختالف داشته باشد. 9الكترون در الية سوم است  9عنصري كه داراي عدد اتمي آن با عدد اتمي تواند  ميپ) 

  گروه باشد.  دوره يا هم تواند با عنصر تكنسيم هم ميت) 

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

                       پيوند دوگانه هستند.    ……              پيوند يگانه و     ……      داراي     ها         فراورده    سنگ                        در واكنش سوختن زغال -    123
1 (−2 3   2 (−3 3   3 (−3 2   4 (−2 2  

   ؟    نيست                                  كدام گزينه دربارة اين عنصرها درست      است.   D  و   A ،  B ،  C                                ترتيب مربوط به سوختن عناصر فرضي                               هاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) به     شكل -    124

  
  زيراليه است. الكترون در آخرين 2: در گروه هشتم جدول تناوبي قرار دارد و داراي Aعنصر ) 1

1دهد كه نسبت تعداد آنيون به كاتيون آن برابر  : با فسفر تركيب يوني تشكيل ميBعنصر ) 2
  است. 3

  پيوندي است.  الكترون جفت 6تواند تركيب مولكولي با اكسيژن تشكيل دهد كه حداكثر داراي  : ميCعنصر ) 3

 : فلز اصلي واقع در دورة سوم جدول تناوبي است. Dعنصر ) 4

    ؟    اند        نادرست                      چند مورد از مطالب زير  -    125

lالكترون در زيرالية  7تواند داراي  مي +A ، يونخود باشدالكترون در الية سوم و يك الكترون در الية آخر  13 داراي A عنصراگر الف)  =   باشد. 0

  است. 3برابر  فلوئوريدب) نسبت شمار آنيون به كاتيون در تركيب آلومينيم 

1/مبادله شده در هنگام تشكيل  هاي پ) شمار الكترون Caمول  7 P3 /برابر  2 × 2360 4   است. 10

)با اولين عنصر ساختگي بشر و دوره  هم آهن عنصربا  Xاگر عنصر ت)  Tc)43 در تركيب آن آرايش الكتروني كاتيون گروه باشد،  همXF3 ،صورت به 

[ Ar] d4
18   است. 3

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



 23: ةصفح اختصاصي پاية دهم تجربي  دي 24آزمون  - )4(پروژة 

    ؟       نيستند                                                  هاي زير نام تركيب و فرمول شيميايي با يكديگر منطبق              يك از گزينه         در كدام -    126

Cu :اكسيد (I)، مس FeI3يديد:  (III)آهن ) 1 O2    

Kپتاسيم سولفيد: ) 2 S2، اكسيد دي نيتروژن تري: N O2 3  

       CrCl3كلريد:  (III)، كروم CuOاكسيد:  (II)مس ) 3

 SO3اكسيد:  ، گوگرد ديPCl3كلريد:  يتر رفسف) 4

    ؟      هستند             هاي زير درست                   چند مورد از جمله -    127

  است. 24پر مشاهده شود، عدد اتمي آن  ، شش زيرالية پر و يك زيرالية نيمMالف) هرگاه در آرايش الكتروني اتم 

  شود. اي، پنج اتم داراي يك زيرالية تك الكتروني مشاهده مي ارمين رديف جدول دورهب) در چه

  هاي الية آخر مربوط به عنصر مس است.  هاي الية ظرفيت به الكترون دورة چهارم بيشترين نسبت شمار الكترون dپ) در ميان عناصر دسته 

                                                    ً        دورة چهارم جدول تناوبي، داراي سه الية الكتروني كامال  پر است. dمانند آخرين فلز دستة  X29ت) اتم 

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

X          ها در يون               ها با نوترون                     تفاوت تعداد الكترون -    128 +55     ؟    است        نادرست        هاي زير                    چه تعداد از عبارت      است.   8      برابر   3

lهاي با  نسبت تعداد الكترون Xالف) در اتم  = lهاي با  به تعداد الكترون 0 = 1/برابر  2   است. 6

Xب) آخرين الكترون در آرايش الكتروني يون  lاراي اعداد كوانتومي د 3+ = nو  0 =   .است 4

  است. Mo42گروه با  و هم K19دوره با عنصر  هم Xپ) عنصر 

  است. 25برابر  Xترين زيراليه اتم  موجود در بيروني هاي ت) مجموع اعداد كوانتومي اصلي و فرعي الكترون

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

    ؟    است        نادرست                دهند، كدام مطلب              را نمايش مي      شهري                                       هاي زير كه واكنش سوختن كامل و ناقص گاز                 با توجه به شكل -    129

   در دسترس كمتر از اكسيژن مورد نياز بوده است. ميزان اكسيژن، Aدر هنگام واكنش ) 1

قابليت انتشار بسيار زيادي در محيط دارد  Aواكنش اكسيد كربن توليد شده در ) 2

  .شود سرعت در همة فضاي اتاق پخش مي بهطوري كه  به

  است. SO3مشابه  Bبرخالف واكنش  Aواكنش ن اكسيد حاصل از كفضاپرمدل ) 3

 برابر است. Aهاي ناپيوندي اكسيد كربن واكنش  با تعداد الكترون Bتعداد پيوندهاي اشتراكي اكسيدكربن واكنش ) 4

A           ختار لوويس      با سا           در تركيبي     اگر -    130 AX

.. .. ..

....                  چند الكترون بـا    X                 در اليه ظرفيت اتم    ،                       تايي پايدار رسيده باشند                 ها به آرايش هشت         همة اتم    ..

l =                          نماد فرضي دو عنصر است.)  X  و   A (  ؟          وجود دارد  1

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

 
 1 شيميسطحي سهكتاب  330تا1هايسؤالهاي آزمون بعد:برنامة تمرين





 2: ةصفح عمومی دهم 0411 دی 44آزمون  -( 4پروژة ) 

 
 

 (محمد نورانی) «2» گزينة -1

 سرود، نغمهغنا:  اندیش نبودن / : عاقبتنظری کوتهعداوت: دشمنی / 

 .اند ها درست معنا شده سایر واژه

 (نامة کتاب فارسی واژه)( واژه)

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

 (محمد نورانی) «1» گزينة -2

 / خیل: گروه :«ب»: شایستگی / اهلیت :«الف»آسودگی /  اغ:فر :«د»

 کنج بیغوله:« ـه»دشواری /  :مخمصه :«ج»

 (نامة کتاب فارسی واژه))واژه( 

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

 (محمد نورانی) «4» گزينة -3

 نخاست نقض / د( نگزارد / ج( الف(

 (ترکیبی)( امال)

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

 (سعید جعفری) «1» گزينة -4

)تو را ماه نخوانم(؛  ضمیر پیوسته نقش مفعولی دارد« ماهت نخوانم»در عبارت 

 دارد. الیه نقش مضاف ،ها ضمیر پیوسته در دیگر گزینه اما

 (فارسیکتاب  84صفحة )( زبانی وادبی های  دانش)

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

 (عبدالحمید رزاقی) «2» گزينة -5

 باشد. عطف می« واو» در این گزینه، های به کار رفته«واو» همة

 های ديگر: تشريح گزينه

 عطف/ واو مصراع دوم:  واو مصراع اول: ربط«: 1»گزینة 

 واو مصراع اول: ربط / واو مصراع دوم: عطف«: 3»گزینة 

 / واو مصراع دوم: ربط واو مصراع اول: عطف«: 4»گزینة 

 (فارسیکتاب  66صفحة )زبانی(  های ادبی و )دانش

 (محسن فدایی) «3» گزينة -6

 شود. در این گزینه سجع مشاهده نمی

 های ديگر: تشريح گزينه

 .دارند سجع «شکسته» و «بسته» های واژه «:1» گزینة

 .دارند سجع «خفته» و «بسته» ،«نشسته» های واژه «:2» گزینة

 «بگذارید» و «بردارید» های واژه و «خیز جمال» و «تبریز» های واژه «:4» گزینة

 .دارند سجع

 (فارسیکتاب  35صفحة )( های ادبی آرایه) 

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

 (افشین کیانی) «4» گزينة -7

 ./ مجاز ندارد ( خالصه2( یک بار 1باری: ایهام: 

 های ديگر: تشريح گزينه

 جوانو  آرزو/ تضاد: پیر ( امید،2 ، رایحه( بو1: بوایهام: «: 1»گزینة 

 تعبادمجاز: سجود مجاز از وجود/  سجع: جود، سجود، «:2»گزینة 

 آمیخته ( امید، آرزو/ سجع: ریخته و2 ، رایحه( بو1بو: ایهام: «: 3»گزینة 

 (ترکیبی)( های ادبی آرایه)

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

 (افشین کیانی) «2» گزينة -8

 «لب لعل» « /شراب لب»تشبیه: 

 «چشم مست»تشخیص: 

 همیشگی (2( شراب 1«: مدام»ایهام: 

 «چشم لب و» / «، مست و مدامشربشراب، »مراعات نظیر: 

 (ترکیبی)( های ادبی آرایه)

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

 (عبدالحمید رزاقی) «3» گزينة -9

 سختی و راحتی و تلخی و شیرینی در دنیا با هم است.«: 3»مفهوم گزینة 

 بعد از هر سختی راحتی است.«: 4»و « 2»، «1»های  مفهوم گزینه

 (فارسیکتاب  66صفحة مشابه )( مفهوم)

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

 (سعید جعفری) «4» گزينة -11

خاک رهگذار  یارزشمند« 4» ةنیصورت سؤال و گز تیمفهوم مشترک ب

 دوست است.

 های ديگر: تشريح گزينه

 عاشق است. ماریدوست شفابخش چشم ب یگرد کو«: 1» ةنیگز

 .ندینب یآزار گاه چیه یاله یرا کشته ول یاریهرچند او عاشقان بس«: 2» ةنیگز

  تو هستند. ةکشت یادیعاشقان ز«: 3» ةنیگز

 (فارسیکتاب  84صفحة )( مفهوم)
 

 (1فارسی )
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 (بجنورد -محمد داورپناهی) «4» گزينة -11

: «المناار  »/  («3» و« 2» هـای  رد گزینـه کردنـد )  : مشاهده می«یشاهدون … کان»

 «(3» بار )رد گزینة  : اوّلین«اوّل م ّة»/  («1» گزینةها )رد  منظره
 مهم درسی:نكتة 

 اولین بار، بار اول أوّل م ّة:

 بار  : یکم ّة واحدة
 (ترجمه)
---------------------------------------------- 

 (کامیاران -مجید فاتحی) «3» گزينة -12
 ] فعل مضارع است. ]یتجلّى («2»و  «1» های ه)رد گزین شود گر می جلوه «:یتجلّى»

 («4»و  «2»های  )رد گزینه اتحاد امت اسالمی «:اتّحاد األُمة اإلسالميّة»

 «(2»جمع شدن مسلمانان )رد گزینة  «:اجتماع المسلمين»

 (ترجمه)
---------------------------------------------- 

 (گرگان -رضا یزدی) «3» گزينة -13
کـه احتـرام    «:أن نَحتا م  »( / «4» و« 2»هـای   )رد گزینه کند به ما امر می «:یأمُ نا»

 ةهـای دیگـر )رد گزینـ    اهل دیـن  «:أهل األدیان االُخ ی »( / «4» ة)رد گزین بگذاریم

أساس التّ احُم وَ إجتِناب  قائِم علی» (/«4» ةاینکه )رد گزین یزیرا، برا «:ألنَّ» / («1»
 ها( بدی استوار است! )رد سایر گزینه مهربانی و دوری از ةبر پای«: اإلساءَة

 (ترجمه) 
---------------------------------------------- 

 (گرگان -رضا یزدی) «1» گزينة -14
 مهم درسی:  ةتنك

فارسی ابتدا صفت، بعد  ةولی در ترجم ،آید صفت میلیه، سپس ا در عربی ابتدا مضاف
 شود.  لیه ترجمه میا از آن مضاف

« کار بدش»د که به صورت باش صفت می «ئالسيّ»لیه و ا مضاف «ها» :«عملها السيّئ»
 شود. ترجمه می

 های ديگر: تشريح گزينه

به صـورت  « تلکَ الظّاه ةم العَجيبة»و  «آن کشور»به صورت  «:لکَ البلدذ»«: 2»گزینة 
 شود.   ترجمه می« عجیب ةآن پدید»

 شود. ترجمه می« کار بدش»: به صورت «عملها السيّئ»«: 3»گزینة 

 شود. ترجمه می« کردند همزیستی می»به صورت  «:عایَشونَیَتَ … کانَ»«: 4»گزینه 

 (کانَ + فعل مضارع = ماضی استمراری)
 (ترجمه)
---------------------------------------------- 

 (جوانرود -خالد شکوری) «4» گزينة -15
« جـز »یعنی  «إلّا»اما در این گزینه به صورت  ،باشد می« آگاه باش»به معنای  «أَال»

 .نه منفی ،مثبت استنیز جمله  ترجمه شده است.

 (ترجمه)
---------------------------------------------- 

 (بجنورد -محمد داورپناهی) «1» گزينة -16
 نكتة مهم درسی:

یـا جمـع   آید حتی اگر فاعـل، مثنـی    صورت مفرد می ابتدای جمله، به یب درفعل غا
صـورت   را در ابتـدای جملـه بـه   « نددفرسـتا »توان فعل  باشد. در جملة داده شده می

 مفرد ذکر کرد.
 توان جملة داده شده را تعریب کرد: به دو صورتِ مذکر و مؤنث می

 أرسلوا کتبهم إلی المعلّمين و شک وهم! )التالميذ( هوالء الطلّاب -1
 تبهنّ إلی المعلّمات و شک نهنّ!( أرسلنَ کالتلميذات)الطالبات هؤالء  -2

 های ديگر: تشريح گزينه

 «شک وهم»ها تشکر کردند:  آن / از« الء الطلّابهؤ»آموزان:  این دانش«: 2»گزینة 

 «شک وهم» ها تشکر کردند: آن / از« کُتبهم»هایشان:  کتاب«: 3»گزینة 

 «شک نهنّ»: ها تشکر کردند / از آن« کُتبهنّ»هایشان:  کتاب«: 4»ة گزین

 (ترجمه)

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

 (گرگان -رضا یزدی) «1» گزينة -17

ن و همـراه خمیـر دنـدان اسـتفاده     چیزی است برای حفظ سـالمتی زبـا  «: مسواک»
 ! که غلط است.  شود می

 .(األسنان) ها دندانچیزی است برای حفظ سالمتی 

 های ديگر: تشريح گزينه

 کند! هایش فرق می که انواع و سبباست دردی در سر «: سردرد«: »2»گزینة 

ردن صورت بعـد از  که آن را برای خشک ک است نوعی از پارچه«: حوله«: »3»گزینة 
 بریم! کار می هشستن آن ب

خـواهیم   ز کسی، چیزی یا انجام کاری را مـی که ا نگامیآن را ه«: لطفاً«: »4»گزینة 
 کنیم! استفاده می

 (کلمات تعریف)

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

 (بجنورد -محمد داورپناهی) «3» گزينة -18

 «صدیقات»مؤنث و جمع آن  «صدیقة»و  «أصدقاء»جمع آن است و  مذکر «صدیق»

 است.

 های ديگر: تشريح گزينه

 : سالنقاعة = صالة / : لطفاًرجاء=  مِن فضل :«1» ةگزین

 دشمنی  :عدوانیّ/ : دوستانه یّسلم: «2» گزینة

 : چارپایان)بهيمة( بهائم : خفتگان /)نائم( نيا  :«4»گزینة 

 (لغت)

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

 (کامیاران -مجید فاتحی) «2» گزينة -19

 .وجود دارد که هر دو ثالثی مجرد است «یَنصَحُ» و «یأمُ ُ» در این گزینه دو فعل

 های ديگر: تشريح گزينه

 است. تَفَعُّلمضارع باب  «یَتَجَلَّى» در این گزینه فعل«: 1» ةگزین

مضارع باب  «یُخْ مجُ» و فعل إفعالماضی باب « آمنوا» در این گزینه فعل «:3» گزینة

 .است إفعال

 است مُفاعَلَةماضی باب  «خاطَبَ» در این گزینه فعل «:4» گزینة

 (قواعد)

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

 (محیا مؤمنی ه سید) «2» گزينة -21

 باشد. ینم« ب ع ث»جزء حروف اصلی فعل « نون»و  است «إنفعال»باب  از «بَعَثَان»

 :ها به ترتیب افعال در ساير گزينه ةريش

 «ن ز ل» :«1»ة گزین
 «ن ص ر» «:3»ة گزین
 «ن خ ب» «:4»ة گزین

(قواعد)  

 (1عربی، زبان قرآن )
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 (شعیب مقدم) «4»گزينة  -21

هاست و این خواستن هیچ حـدی نـدارد و    هر انسانی خواستار همة کماالت و زیبایی

ها همه بـر   این ،ای آفریده که گرایش به بقا و جاودانگی دارد خداوند انسان را به گونه

 .ضرورت معاد براساس حکمت الهی تأکید دارد

 (کتاب درسی 36 )صفحة( روشن آیندة) 

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

 (زحل علیرضا ذوالفقاری) «4»گزينة  -22

ها فرا رسد،  آنگاه که مرگ یکی از آن»خوانیم:  سورة مؤمنون می 111و  99در آیات 

گوید: پروردگارا! مرا بازگردانید باشد که عمل صالح انجام دهم؛ آنچه را در گذشته  می

 «…گوید ام. هرگز! )کلّا( این سخنی است که او می ترک کرده

 (کتاب درسی 63)صفحة ( منزلگاه بعد) 

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

 (محمد آقاصالح) «2»گزينة  -23

زمین بـه شـدت   »ها این است که  های تغییر در ساختار زمین و آسمان یکی از نشانه

سورة مزمل نیز چنین بیـان   14 ةاین حادثه در آی« شود. آید و خرد می به لرزه درمی

ها سخت به لـرزه   : در آن روز که زمین و کوهوَ الْجمبالُ یَوْ َ تَ ْجُفُ اْألَرْضُ»شده است: 

 «.درآیند

 هاست، نه زمین. ( صرفاً در مورد تغییرات کوهکانَتِ الْجمبالُ کَثِيْباً مَهيالتوجه: عبارت )

 (کتاب درسی 43بزرگ( )صفحة  واقعة) 

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

 (احمد منصوری) «3»گزينة  -24

کننـد   آنان را دریافت میروح فرشتگان به کسانی که »فرماید:  می سورة نساء 99آیة 

گویند: شما در دنیا چگونه بودید؟ گفتنـد: مـا    اند، می در حالی که به خود ظلم کرده

خـدا   مگـر زمـین  بودیم. فرشتگان گفتنـد:  و مستضعف در سرزمین خود تحت فشار 

 «مهاجرت کنید؟وسیع نبود که 

 (کتاب درسی 64 ( )صفحةه بعدمنزلگا) 

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

 (احمد منصوری) «3»گزينة  -25

وقتی بزرگان لشکر کفار کشته شدند و سپاه اسالم پیروز شـد، رسـول    ،در جنگ بدر

آنچه پروردگارمان بـه مـا وعـده    »گونه مورد خطاب قرار داد:  خدا آن کشتگان را این

 «…تیمحق یاف، داده بود

دهنـدة   شدگان حاکی از وجـود شـعور و آگـاهی و نشـان     سخن گفتن پیامبر با کشته

 وجود حیات برزخی است.

 (کتاب درسی 66و  63های  ( )صفحهمنزلگاه بعد) 

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

 (زحل علیرضا ذوالفقاری) «3»گزينة  -26

 و جهان )جهان آخـرت نـه دنیـا!(    آن حقیقت -1 دیدن؛ با بدکار افراد قیامت روز در

 کـه  کننـد مـی  آرزو و کـرده  سرزنش خود به شروع خویش، شوم )اعمال( عاقبت -2

 سورة فجر[ 24]آیة « بودم فرستاده پیش از چیزی امزندگی این کاش برای ای …»

 -2گردنـد؛  یم یبه دنبال راه فرار -1 )افراد بدکار( گناهکار یهاهنگام انسان نیادر 

 .افکنده است ریاز ترس به ز شانیهاچشم -3آنان سخت هراسان و  یهادل

 (کتاب درسی 44و  46های  ( )صفحهواقعة بزرگ) 

 (محمد آقاصالح) «4»گزينة  -27

کننـدگان،   وای در آن روز بر تکذیب» :ینفسورة مطفّ 12تا  11براساس آیات شریفة 

کنـد کـه متجـاوز و     کنند. تنها کسی آن را انکار مـی  ها که روز جزا را انکار می همان

 ب معاد است.تجاوز و گناهکاری ویژگی انحصاری منکرین مکذّ« گناهکار است.

علـت  [)انسان در وجود معاد شـک نـدارد( بلکـه    »خوانیم:  سورة قیامت می 5در آیة 

، در تمام عمر گناه ]بدون ترس از دادگاه قیامت[خواهد  او می ]ش این است کهانکار

 «کند.

 (کتاب درسی 34آیندة روشن( )صفحة ) 

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

 (کبیر مرتضی محسنی) «1»گزينة  -28

مسـت  مردم از هیبت آن روز )قیامت( همچون افراد »خوانیم:  سورة حج می 2در آیة 

و مطـابق  « که مست نیستند ولیکن عذاب خدا سخت است. رسند؛ در حالی نظر می به

 «اند. اند که از وحشت این روز در امان تنها نیکوکاران» :سورة نمل 99آیة 

 (کتاب درسی 48)واقعة بزرگ( )صفحة  

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

 (کبیر مرتضی محسنی) «1»گزينة  -29

فرستد تـا ابـر را    خداست که بادها را می»فرماید:  سورة فاطر می 9قرآن کریم در آیة 

برانگیزند سپس آن ابر را به سوی سرزمینی مرده بـرانیم و آن زمـین مـرده را بـدان     

« پس از مرگش زندگی بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز همین گونه اسـت.  ]وسیله[

و اشاره به نظام مـرگ و زنـدگی در طبیعـت     است این آیة شریفه دربارة امکان معاد

 دارد.

 (کتاب درسی 36و  38های  )آیندة روشن( )صفحه 

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

 (زحل علیرضا ذوالفقاری) «2»گزينة  -31

 تَشاهَدُ  اَیادیهمم وَ  تُکَلِّمُناا  اَفواهِهمم وَ عَلی نَختِمُ اَليَو َ»خوانیم؛ سورة یس می 55در آیة 

 سـخن  ما با هایشاندست نهیم ومی مهر دهانشان بر امروز یَکسِبونَ: کانوا اَرجُلُهُم بمما

 « .اندداده انجام آنچه دهد دربارة و پاهایشان شهادت میگوید می

دقت کنید که فعل ماضی استمراری در انتهای آیه، استمرار آگـاهی اعضـای بـدن از    

 کند.ان میاعمال انسان در طول عمر را بی

 شـگفت  بـه  خویش اعضای گواهی مشاهدة از : بدکاران«3و  1» های نادرستی گزینه

 ما علیه چرا که گویندمی آمیز سرزنش لحنی با خود بدن اعضای به خطاب و آیندمی

 هـر  کـه  آورد بـه سـخن   خـدایی  را ما: گویندمی آنها بدن اعضای دهید؟می شهادت

قدرت خداوند(. دقت کنید که سرزنش اعضای بدن آورد )اشاره به  سخن به را چیزی

همچنین سخن گفتن گناهکاران با اعضای خـود   دهد.پس از اتفاقات این آیه رخ می

 مهر سکوت که بر دهان آنان نهاده شده، ابدی نیست. ،دهدنشان می

: این آیه در ذیل شهادت گواهان نقـل شـده اسـت و بخشـی از     «4»نادرستی گزینة 

کـه در آن تـابش نـور حقیقـت از جانـب      « عـالم  حقـایق  از پرده فتنر کنار»مرحلة 

 باشد، نیست.خداوند مطرح می

 (کتاب درسی 44)صفحة ( واقعة بزرگ) 

 (1دين و زندگی )
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 (نژاد ساسان عزیزی) «4»ة زينگ -31

ترین آزمونی است کـه تـا    باشد، اما آسان یکردم آزمون سخت فکر می»ترجمة جمله: 

 «.ام به حال انجام داده

 نكتة مهم درسی:

(  خـتم  y-دو سـیالبی کـه بـه )    اتبرای صـف  صفات در حالت برترین، ةرای مقایسب

و بـه انتهـای    کنیم های یک سیالبی عمل می همانند صفت ،”easy“د مثل نشو می

 کنیم. اضافه می ”est–“صفت 

 (گرامر)

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

 (علی عاشوری) «3»ة زينگ -32

بـه آخـر کلمـه جمـع بسـته       ”es“یـا   ”s“ها با افزودن  بیشتر اسم»ترجمة جمله: 

 «کنند. از قانون مشابهی پیروی نمیها  از آن ، هرچند برخیشوند می

 نكتة مهم درسی:

“most”  بدون حرف تعریف“the”  ترکیب .دهد می« اکثر»معنی “the most” 

 «(.2»است )رد گزینة  برتریناست که بیانگر صفت  «بیشترین» معنایبه 

 (گرامر) 

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

 (نژاد ساسان عزیزی) «3»ة زينگ -33

حیوانات در  ةباربرای یک کتاب جدید در مطلب گردآوریاو در حال »ترجمة جمله: 

 «.است. او امیدوار است سال آینده آن را به پایان برساندمعرض انقراض 

    کردن شناسایی( 2       توصیف کردن( 1

 حمل کردن( 4 کردن  آوری کردن، گردآوری جمع (3

 (واژگان)

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

 (نژاد ساسان عزیزی) «2»ة زينگ -34

شـنوید،   بوییـد، مـی   میبینید،  ها می آن ةکه به وسیل حسیاندام  پنج»ترجمة جمله: 

 «.، زبان و پوستها ، بینی، گوشها چشم :عبارتند از کنید چشید و حس می می

 اندام( 2  نظر( 1

 مدار  (4 صر  عن (3

 (واژگان)

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

 (عاشوریعلی ) «1»ة زينگ -35

دهم امـا چیزهـای    من کارهای زیادی در اوقات فراغت خود انجام می»ترجمة جمله: 

 «من فوتبال و شطرنج هستند. مورد عالقة

 شگفتی (2 عالقه (1

 الگو (4 جزئیات (3

 (واژگان)

 (سعید کاویانی) «4»ة زينگ -36

و  اسـت قـوی  بسـیار  بگوید که  حامیانشو  طرفدارانبه  قصد دارداو »ترجمة جمله: 

 .«کرد عانه با این بیماری مبارزه خواهدشجا

 طور مفید ( به2 طور خطرناک   ( به1

 ( شجاعانه4 طور عجیب و غریب به( 3

 (واژگان)

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

 ترجمة متن درک مطلب:

 هـر دو  سـرس  و پلوتـون  امـا . هسـتند  سیاره مشتری و مریخ زمین، که دانند می همه

 مـورد  در علمـی  هـای  بحث جدید اکتشافات که این تا شدند می محسوب سیاره زمانی

 توسـط  سـیاره  از تعریـف  جدیـدترین . انـداخت  راه  بـه  سیارات توصیفشیوة  بهترین

 سـیاره  یـک  گوید می تعریف این. شد پذیرفته 2115 سال در نجوم المللی بین اتحادیة

 مـا،  کیهـانی  همسـایگی  در) سـتاره  یـک  دور بـه  بایـد  ویژگی داشته باشـد:  سه باید

برای کـروی شـدن را    کافی گرانش که باشد بزرگ ای اندازه به باید. بچرخد( خورشید

 در مشـابه  انـدازة  با دیگر اجسام آن، گرانش که باشد بزرگ ای اندازه به باید. باشددارا 

 سر راه بردارد. ازرا  خورشید دور به مدارش نزدیکی

، خاسـتگاه  از مـا  درک ةدهنـد  نشـان  تعاریفی چنین زیرا است، مهم سیاره واژة تعریف

 شـده  بنـدی   طبقـه  اجـرام  تـاریخ،  طـول  در. اسـت  شمسـی  ةمنظوم تکامل و ساختار

 زهـره،  عطارد، همراه به را خورشید و ماه باستان یونانیان. اند کرده تغییر سیاره عنوان به

 نظـر  در سـیاره  یـک  زمین. آوردند میبه حساب  سیاره عنوان به زحل و مشتری مریخ،

 بـه  آسـمانی  اجـرام  سایر که است مرکزی جرم یک شد می تصور بلکه شد، نمی گرفته

 .چرخند می آن دور

 (مهدی شیرافکن) «1»ة زينگ -37

 «چیست؟ متن اصلی ةاید»ترجمة جمله: 

 «؟چیست سیاره»

 (درک مطلب)

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

 (مهدی شیرافکن) «4»ة زينگ -38

 «دارد؟ اشاره چیزی چه به اول پاراگراف در ”them“ کلمة»ترجمة جمله:  

 «سیارات»

 (درک مطلب) 

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

 (مهدی شیرافکن) «3»ة زينگ -39

 شدند سیاره محسوب می باستان یونانیان توسط زیر موارد همة»ترجمة جمله:  

 «. … جز به

 «زمین»

 (درک مطلب) 

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

 (مهدی شیرافکن) «2»ة زينگ -41

 «... ادامه پیدا خواهد کرد.اینکه متن احتماالً با بحثی در مورد »ترجمة جمله: 

 «چگونه مردم اطالعات غلط در مورد زمین را اصالح کردند.»

 (درک مطلب)

 (1زبان انگلیسی )
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 (کتاب جامع) «4»ة زينگ -41

مدت دو ماه مریض بوده است. بیماری او بسیار شدیدتر از آن  سارا به »ترجمة جمله: 

 «کردیم. بود که ما در ابتدا فکر میچیزی 

 نكتة مهم درسی:

چـون  «(. 1» ةرد گزینـ نادرست اسـت )  as“+ صفت +  ”thanکار بردن ترکیب  به

رد استفاده کنیم ) ت برترینصفگیرد پس نباید از  مقایسه بین چند چیز صورت نمی

کـار رفتـه پـس بعـد از      دیگری بـه  مناً چون بعد از جای خالی، جملةض«(. 3» گزینة

 «(.2» استفاده کنیم )رد گزینة ”than“، باید از صفات برتر

 (گرامر)

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

 (کتاب جامع) «2»ة زينگ -42

 «تری در این هتل دارید؟ آیا اتاق بزرگ الف:»ترجمة جمله: 

 «داریم.موجود است که ما  یترین اتاق ببخشید خانم، این بزرگ ب:»

  نكتة مهم درسی:

 معرف اسمر این سؤال(، باید از یک د ”room“دانید که پیش از یک اسم )مثالً  می

توجه با «(. 4و  3»های  )رد گزینه استفاده کنیم ”a ،“an” ،“the“ ”مناسب مانند

   «(.1»به معنای جمله، در جای خالی دوم نیاز به صفت برترین داریم )رد گزینة 

 (گرامر)

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

 (کتاب جامع) «1»ة زينگ -43

 مسئله نداشت، اما بعد از مـدتی همـة  کس درک روشنی از  ابتدا هیچ»ترجمة جمله: 

 «.متوجه عمق فاجعه شدیمما 

 ( زنده2 ( روشن1

 تاریک( 4 تر و تازه ( 3

 (واژگان)

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

 (کتاب جامع) «2»ة زينگ -44

شده قول داده اسـت بـرای ایجـاد مشـاغل      انتخابرئیس جمهور تازه »ترجمة جمله: 

 «جوان اقدام فوری انجام دهد. افرادبرای 

 ، ایجاد( خلق2 حقیقت( 1

 مایع( 4 بهشت( 3

 (واژگان)

 (کتاب جامع) «1»ة زينگ -45

 «کنم در انتخابات برنده شوید. فکر نمی الف:»ترجمة جمله: 

آمـوزان ایـن مدرسـه     % دانش91دانم تقریباً  که می جایی چی؟ اشتباه نکن. تا آن ب:»
 «من هستند. طرفدار

 معموالً( 2 ( تقریبا1ً

 مؤدبانه( 4 طور ارزان ( به3

 (واژگان)

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

 (کتاب جامع) «3»ة زينگ -46

تـالش   درکننـد   دانشمندانی که در مورد اجرام آسمانی مطالعـه مـی  »ترجمة جمله: 
 «تا ثابت کنند روی سیارات دیگر عالیم حیات وجود دارد. هستند

 ه( قطر2  پیکان( 1

  ( سلول4 نشانه( 3

 (واژگان)

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

 ترجمة متن درک مطلب:

ـ  بلندقدتر. جان هستند آموز دانش بیست و سهما   در کالس خیلـی  ا او از همه است، امّ
ـ . اسـت یسالم ن ـ  سـت، یخـوب ن  نی ـ ا تیـ ا واقعامّ از  یاسـت کـه تنهـا تعـداد کمـ      نی

کننـد.   یمـ روزانـه  ورزش ها سالم هستند، چـون   ، آنمن سالم هستند یها یکالس هم
مـن   رایـ ز سـت، یمـن سـالم ن   ةا او بـه انـداز  از دوستان سالم من است، امّ یکیبروس 
 اریمن بسـ  یها یکالس ت که همدرست اساین . ای به خوردن غذای آماده ندارم عالقه

 .هستند یخوب انها دوست آن ةا هممتفاوت هستند، امّ

 (کتاب جامع) «2»ة زينگ -47

 نكتة مهم درسی:

در این سؤال یک شخص با تمامی اشخاص دیگر مقایسه شده است، پـس بـه صـفت    
  .عالی نیاز داریم

 (کلوزتست)

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

 (کتاب جامع) «3»ة زينگ -48

 ( ملت2 کیفیت( 1

 خون( 4 ( تمرین3

 توجه کنید. «کردنروزانه ورزش »معنای  به  ”do daily exercise“عبارتبه 

 (کلوزتست)

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

 (کتاب جامع) «1»ة زينگ -49

 نكتة مهم درسی

 باید از شکل سادة صفت استفاده کنیم. این ساختار بـرای  ”as … as“در ساختار 
 رود. کار می بیان تساوی بین دو شئ یا شخص به

 (کلوزتست)

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

 (کتاب جامع) «4»ة زينگ -51

   قاعده بی  (2    انگیز شگفت( 1

 ( متفاوت4     گران( 3

 (کلوزتست)

 سؤاالت آشنا -(1) انگلیسی زبان
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 »كيان كريمي خراساني«  »1«ة زينگ - 51

( ) ( )− + − = − + − + −32 1 10 3 2 2 2 6 3 2 1 10 3 2

  ( )= + = + = +22 2 3 2 1 2 1    

  )هاي جبري هاي گويا و عبارت توان( كتاب درسي) 67تا  62 هاي (صفحه

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

 »حسين حاجيلو«  »3«گزينة  - 52

ــ )  م        داريـ )( )+ − =2 1 2 1 )        ، پـــس 1 )−+ = − 12 1 2 1 ،

)پس حاصل كسر برابر است با  )− 32 كـه بـا اسـتفاده از اتحـاد      1

  اي داريم:  مكعب دو جمله

  ( ) ( ) ( )− = − − −3 32 1 2 3 2 2 1 1  

  = − + − = −2 2 6 3 2 1 5 2 7    

  A ,B A B = − =  + = −7 5 2    

  هاي جبري) هاي گويا و عبارت كتاب درسي) (توان 67تا  62هاي  (صفحه

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

 »اي مهديس حمزه«  »1«گزينة  - 53

  (I)< <  < <25 28 36 5 28 6   

  < <  < <16 18 25 4 18 5    

  (II) < <8 2 18 10    

  (I) (II)+⎯⎯⎯⎯→ < + <13 28 2 18 16    

   < + <  < + <9 28 2 18 16 3 28 2 18 4  

  هاي جبري) هاي گويا و عبارت كتاب درسي) (توان 53تا  48هاي  (صفحه

 »وهاب نادري«  »1«گزينة  - 54

tan      دانيم            طور كه مي      همان
cos

+ α =
α

2
2

11    

  cos cos cos cos
tan

cos

α α= = α =  α =
+ α

α

3
2

2

27 3
1 8 21

    

  
cos

sin cos sin
α=

α + α = ⎯⎯⎯⎯⎯→ α =
3

2 2 22 11 4    

  sin sin α = ± ⎯⎯⎯→ α =1 1
2 2

−»H ÍMn     

  coscot
sin

α
 α = = =

α

3
2 31
2

   

  )مثلثاتكتاب درسي) ( 44و  43هاي  (صفحه

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

 »امير محموديان«  »4«گزينة  - 55

  
x x

x x
+

+× =  =

2
2

5
216 163 34 1
4

3 3 3 33 3
3

3
   

  
x x x x

x x
+ +

+
 =  =  =

2 29 3 23 4 16 4 16 33 3 3 3 4 16    

  x x x x (x )(x ) + =  + − =  − + =2 212 12 0 3 4 0    

  x
x

=
  = −

3
4    

   :x                           ختالف مقادير قابل قبول براي  ا        قدرمطلق 

  ( )− − =3 4 7  

  )تركيبيكتاب درسي) ( 77تا  70و  63تا  59 هاي (صفحه

  ) 1رياضي (
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y

x

1
-8

  »امير وفائي«  »3«گزينة  - 56

sin cossin sin cos sin cos cos= α+ αα+ α α= ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ α α= α
2 212 28 1 8   

  
cos sin cos

cot tan

α≠⎯⎯⎯⎯→ α = α

 α =  α =

0 8
18 8

    

  ( , )y x b b = + ⎯⎯⎯→ = +48 71 7 68    

  b y x S =  = +  = × × =1 11 1 8 1 48 2      

  كتاب درسي) (مثلثات) 45 تا 42 هاي (صفحه

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

  »سجاد داوطلب«  »3«گزينة  - 57

x
x+ 12

2
         رسانيم:                   را به توان دو مي  

  x x x x( )− −+ = + + = + +22 2 4 4 2 5 4 3 2    

  ( )= + = + 27 4 3 2 3    

        گيريم،             ريشة دوم مي               از طرفين تساوي 

  x x−+ = +2 2 2 3    

  هاي جبري) هاي گويا و عبارت كتاب درسي) (توان 67تا  62هاي  صفحه(

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

  »مهدي براتي«  »2«گزينة  - 58

  ( x )( x ) x x− + + =  + − =22 2 3 4 5 0 6 2 3 0   

  x x + =26 2 3    

x       كنيم:    مي  x2              تقسيم بر ضريب                 طرفين معادله را  x+ =2 1 1
3 2    

        كنيم.                              را به طرفين معادله اضافه مي  x                  سپس مربع نصف ضريب 

  x x ( ) ( ) (x ) + + = +  + =2 2 2 21 1 1 1 1 19
3 6 2 6 6 36    

h         بنابراين  = − 1
k  و   6 = 19

           بنابراين:      است.  36

  k
h

= −19
6    

  )ها ها و نامعادله معادلهكتاب درسي) ( 74و  73هاي  (صفحه

 »حميد عليزاده«  »2«گزينة  - 59

x=2+3y

y

cm= × 236    3000×             مساحت يك كاشي  10000

  (xy) ( y)y =  + =3000 360000 2 3 120    

  y y + − =23 2 120 0    

  b ac ( ) Δ = − = − × × − =2 4 4 4 3 120 1444    

  y
by

a y

=
− ± Δ − ± − ±  = = =   −=

62 1444 2 38
202 6 6
3

¡ ¡ 

¡ ¡ ù
    

  x y y ( ) = + = + = + =2 3 2 3 2 3 6 20    

  )ها ها و نامعادله معادلهكتاب درسي) ( 77تا  74 هاي (صفحه

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

 »مهدي مالرمضاني«  »3«گزينة  - 60

ــرفتن     ــر گـــ ــزدوج و در نظـــ ــاد مـــ ــتفاده از اتحـــ ــا اســـ                                                                           بـــ

x x A+ − − =4 8 4         داريم:  16

  x x x x+ = − −  + + − =4 8 6 4 16 4 8 4 16 6  

  ( x x )( x x ) A + − − + + − =4 8 4 16 4 8 4 16 6    

  ( x ) ( x ) A + − − =4 8 4 16 6    

  A A =  =24 6 4    

  )هاي جبري هاي گويا و عبارت توانكتاب درسي) ( 67تا  62هاي  صفحه(



  
  

  9: ةصفح                        اختصاصي پاية دهم تجربي  دي 24آزمون  –) 4پروژة (                 
 

 

y

x
α

 »امير محموديان«  »2«گزينة  - 61

        ت است.    درس  »  ج «          فقط عبارت 

a         الف) اگر  < b  و   0 >                              ً             باشد اين مورد نادرسـت اسـت. مـثالً اگـر       0
a = b  و   4− =                         عـددي منفـي اسـت، در      a                   باشد، ريشـة سـوم     2

            مثبت است.   b            كه ريشة سوم       حالي
>a       ب) اگر  <0 a   يا   1 <                 از ريشـة سـوم     a                باشد، ريشة هفتم   1−

a    ،بزرگتر است. براي تمام اين اعـداد                                   a a<5                      اسـت. (ايـن مـورد      4
             نادرست است)

a                                       هــر دو مثبــت باشــند، از آنجــا كــه   b  و   a         ج) اگــر  b>   ،اســت       

a b>3 ــر   3 ــي باشــند    b  و   a      اگ ــر دو منف a  و                         ه b>   ،ــد         باش

a b>3                        . اين مورد درست است. 3

−a     اگر  )  د < < −1 1
2 −a            باشد يعنـي    4 < <1                   اسـت. بنـابراين     0

a a<7                              است و اين مورد نادرست است.   5
  )هاي جبري هاي گويا و عبارت انتوكتاب درسي) ( 58تا  48 هاي (صفحه

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

 »نژاديان مهدي حاجي«  »1«گزينة  - 62

  x x x x (x ) (x )− + − = − + −4 3 33 8 24 3 8 3    

(x )(x ) (x )(x )(x x )= − + ⎯⎯⎯⎯→ − + − +3 23 8 3 2 2 4jIdUH
oü¯ » ¡Ia

  (A )(x x ) A (x )(x )= − − +  − = − +21 2 4 1 3 2    

  A x x A x x − = − −  = − −2 21 6 5    
  هاي جبري) هاي گويا و عبارت توانكتاب درسي) ( 65تا  62هاي  (صفحه

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

 »محمد حميدي«  »4«گزينة  - 63

  A ( ) ( )= × × = × × ×
1 1 1 1 1 1 1

2 22 4 3 2 4 4 32 2 6 2 2 2 3   

  ( )= × = ×
11 1 1 11 1
4 4 3 12 122 3 2 3    

  y y y xA A B
B

=  = ×  × = ×
11 1 1
12 122 2 2 3 2 3    

  y , x
x

 = =  =11 1 1 1212 12    

x           بنابراين:

y

x( ) ( )
y

=

=
⎯⎯⎯→ =12

11
12

12 144
11 11
12

    

  هاي جبري) هاي گويا و عبارت كتاب درسي) (توان 61تا  59هاي  (صفحه

 »زاده فرشاد حسن«  »3«گزينة  - 64

              سپس در مقايسه    ،     آوريم        دست مي    به  Δ       به روش            معادله را           ابتدا جواب 

       وريم.      دست آ       را به  c  و   a             با صورت سؤال 

  b ac
a a

− − + − + Δ − ± −= = =19 1 1 19 2 4 4
3 3 2 2    

  ac a
a

− + − + − + −= =  =2 2 19 2 76 2 4 4 36 6 2    

  c c
a c

− =  = −
− = + =

4 12 76 6
3 6 9    

  )ها ها و نامعادله معادلهكتاب درسي) ( 77تا  70 هاي (صفحه

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

 »محمد حميدي«  »2«گزينة  - 65

                      زرگ = مساحت قسمت رنگي              مساحت مستطيل ب  -                   مساحت مستطيل كوچك   

  ( x )( x ) ( x )( x )= + − − − +2 1 4 1 2 2 2                  مساحت قسمت رنگي  1

  x x ( x x ) x x= + − − − −  + + =2 2 28 2 1 4 2 2 4 4 1 49    

  x x x x + − =  + − =2 24 4 48 0 12 0    

  
x

(x )(x )
x

= −+ − =   =

4
4 3 0 3

¡ ¡ ù 
¡ ¡     

  ها) ها و نامعادله كتاب درسي) (معادله 77تا  70هاي  (صفحه

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

 »حميد عليزاده«  »2«گزينة  - 66

(x x) (x x )− − − =  − − + − − =2 22 13 2 1 1 132 0 2 03 18 3 9 9 18   

  ((x ) ) (x ) − − − − =  − − + − =2 21 1 13 1 2 132 0 2 03 9 18 3 9 18
    

  y kx h
h

(x ) y x
k

=− +

 = −− − − =  ⎯⎯⎯⎯⎯→ = −
 = −


22
1

1 1 132 03 2 31
2

    

  m tan tan= α⎯⎯⎯⎯→ α =  α = 01 45    

  

  

  )ها ها و نامعادله معادلهكتاب درسي) ( 77تا  70 هاي (صفحه



  
  

  10: ةصفح                        اختصاصي پاية دهم تجربي  دي 24آزمون  –) 4پروژة (                 
 

 

  »اي مهديس حمزه«  »2«گزينة  - 67

sin     ه بر        داده شد                  با تقسيم عبارت α3   :داريم        

  sin

cos
cos sin

sin sin sin sin
sin

÷ α

α
α α⎯⎯⎯⎯→

α + α α + α
α

3 3
3 3

3
10 10

    

cos . cot ( cot ) cot cotsin sin
sin sin ( cot ) cot

sin sin

α
α + α α + αα α= = =

α α + α + + α+
α α

2 32
3 2 2

3 3

1
1

10 1 10 11
    

  cot cot cot
cot cot cot

α + α + α=  =
α + α + α

2 3
3 2

11 7 15
15 711

    

  )مثلثاتكتاب درسي) ( 46تا  42 هاي (صفحه

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

 »حميد عليزاده«  »3«گزينة  - 68

  cos xcos x sin xcosx ÷+ = − ⎯⎯⎯⎯→
223 4 1    

  cos x sin xcosx
cos x cos x cos x

−+ =
2

2 2 2
3 4 1  

  tan x ( tan x) tan x tan x+ = − +  + + =2 23 4 1 4 4 0    

  (tan x ) tan x tan x + =  + =  = −22 0 2 0 2    

  cot x = − 1
2    

cot x ( ) sin x
sin x sin x

−+ =  + =  =2 2 2
2 2

1 1 1 41 1 2 5    

  xsin x sin x −
 = ± ⎯⎯⎯⎯⎯→ = ×2 2 5

5 5 5
³nI¿a ¾à ÃeIº    

  /= − = −2 5 0 4 55    

  كتاب درسي) (مثلثات) 46تا  42هاي  (صفحه

 »اسماعيل ميرزايي«  »4«زينة گ - 69

                                      با استفاده از اتحاد چاق و الغر داريم: 

  
sin x cos x

sin x cos x
(sin x cosx)(sin x sin x.cosx cos x)

sin x cos x

−
−

− + +=
−

3 3

2 2    

  sin x cos x sin xcos x /= + + = − =2 2 11 0 85      

  )تركيبيكتاب درسي) ( 65تا  62و  46تا  42هاي  (صفحه 

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

 »حميد عليزاده«  »1«گزينة  - 70

  ) 1  (              a b m+ =4 4   

  (b ) a n b a n− = − −  − =
1
2    

  
m

( b a )( b a ) n⎯⎯⎯⎯⎯→ − + =4 4 4 4Z»jq¶ jIdUH
    

  ) 2            (            nb a
m

 − =4 4    

  ( ),( )
a b m

nb a
m

 + =
⎯⎯⎯→

− =

4 4
1 2

4 4    

  n m n m nb m b b
m m m

+ += +  =  =
2 2

4 4 42 2 2    

  m nb ( )
m
+

 =
2

2 8
2    

  )هاي جبري هاي گويا و عبارت نتواكتاب درسي) ( 68تا  59 هاي (صفحه



  
  

  11: ةصفح       تجربي     دهم   ة           اختصاصي پاي  دي 24آزمون  - )4(پروژة                  
 

 

  

 »محمود علي وصالي«  »2«ة زينگ -71

  صحيح هستند.» د«و » ج«موارد 
ترين الية  هاي غضروفي شبيه به نعل اسب دارد. نازك ديوارة ناي حلقه

باشد. پس اين سؤال در خصـوص اليـة مخـاطي     ناي، الية مخاطي مي
  ناي است.

  بررسي همة موارد: 
پوششي مخاط ناي در تماس با غشاي پايـه  هاي  مورد الف) همة ياخته

  باشند. مي
  ها، توانايي تماس با ترشحات مخاطي را دارند. مورد ب) همة مژك

هاي پوششـي مخـاط نـاي، كـوچكتر از      مورد ج) فقط گروهي از ياخته
  ها هستند. ساير ياخته

مورد د) فقط گروهي از ذرات خارجي موجود در نـاي، از بـدن خـارج    
ها و ذرات گرد  كروفاژهاي موجود در حبابك، باكتريشوند. چون ما مي

پـس   ،كننـد  انـد، نـابود مـي    و غباري را كه از مخـاط مژكـدار گريختـه   
توان نتيجه گرفت كه گروهي از ذرات خارجي از ناي عبور كـرده و   مي

  رسند.  به حبابك مي
  )تبادالت گازي( كتاب درسي) 36و  35هاي  ه(صفح

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

 »محمود علي وصالي«  »1«ة زينگ - 72

                    ها قابل مشاهده است.              مانده در شش                                 در انتهاي بازدم عميق، هواي باقي
                                                          اين هوا برخالف حجم ذخيرة دمي جزئي از ظرفيت حيـاتي محسـوب   

       گردد.     نمي
      ها:                   بررسي ساير گزينه

                     هاي تـنفس درون شـش                              پس از يك دم عميق، همة حجم   »:  2 «      گزينة 
                     ظرفيت تنفسي آمده است                              گردند. دقت كنيد كه در تعريف          شاهده مي م

                                                                كه: ظرفيت تنفسي مجمـوع دو يـا چنـد حجـم تنفسـي اسـت. پـس        
                                                             توان گفت كه هـر حجـم تنفسـي نـوعي ظرفيـت تنفسـي مجـزا             نمي

      شود.          محسوب مي
                                                  در انتهاي يك دم معمولي، حجم ذخيـرة دمـي در شـش       »:  3 «      گزينة 

                                  م همانند (نه برخالف) حجـم ذخيـرة               باشد. اين حج                 قابل مشاهده نمي
       گردد.             ها محسوب مي                             بازدمي جزئي از ظرفيت تام شش

                                                  در انتهاي يك بازدم معمولي، حجم جاري و ذخيرة دمـي     »:  4 «      گزينة 
                             . دقـت كنيـد كـه از حجـم          باشند     نمي                            در دستگاه تنفس قابل مشاهده

        گردد.                                               جاري در محاسبة حجم تنفسي در دقيقه استفاده مي
  )تبادالت گازي( كتاب درسي) 43و  42هاي  ه(صفح

 »محمود علي وصالي«  »4«ة زينگ - 73

                                                           عبارت مطرح شده در صورت سؤال نادرست است! دقت كنيد كـه هـر   

ــارت    ــردن عب ــه كــار ب ــويرگي دارد و ب                                                                        تيغــة آبششــي يــك شــبكة م

              نادرست است.   »                         هاي مويرگي هر تيغة آبششي      شبكه «

           ها هسـتند        آبشش     ترين                                 هاي كوچك و پراكندة پوستي، ساده         برجستگي

                            با توجه به شكل كتاب درسـي،        شوند.                               كه در ستارة دريايي مشاهده مي

                                                   هاي پوستي، شبكه مـويرگي وجـود نـدارد. در واقـع                     در زير برجستگي

                                    ستاره دريايي فاقد شبكه مويرگي است.

      ها:                   بررسي ساير گزينه

                         هـاي كوچـك و پراكنـدة                   ها، برجسـتگي            ترين آبشش      ساده   »:  1 «      گزينة 

          مهرگـان،                                    هاي ستارة دريايي، در سـاير بـي                 ند مانند آبشش         پوستي هست

       شوند.                                  ها به نواحي خاصي از بدن محدود مي      آبشش

                              هاي ماهي در جريان است، از راه                       آبي كه در اطراف آبشش   »:  2 «      گزينة 

   .       شده است                    دهان وارد بدن جانور 

                                                  رگ حاوي خون پر اكسيژن (قرمز رنـگ) نسـبت بـه رگ       »:  3 «      گزينة 

                       هاي آبششي قرار دارد.                 دورتري از رشته               ديگر، در فاصلة 

  )تبادالت گازي( كتاب درسي) 46و  45هاي  هصفح(

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

 »محمدرضا گلزاري«  »4«ة زينگ - 74

      هـاي                                                                  ترين اليـه قلـب، ماهيچـه قلـب اسـت كـه بيشـتر از ياختـه              ضخيم

                       ي غشايي با نفوذپـذيري   ا            هاي ماهيچه       ياخته                   اي تشكيل شده است.        ماهيچه

                                     عبور داده و به برخـي ديگـر اجـازه                       به برخي مواد اجازه    ،     دارند  كه        انتخابي

         گـردد و                                     اي اسـت كـه روي خـود بـر مـي                      . برون شامه اليه    دهند          عبور نمي

                                                آورد. فضاي بين برون شامه و پيراشامه با مايعي پر        ود مي ج                پيراشامه را به و

                                  نـد. ايـن مـايع در تمـاس بـا       ك                                شود كه به حركت روان قلب كمك مي    مي

    )  1          و نادرستي    4                                 هاي ماهيچه قلب قرار ندارد (درستي        ياخته

                     هـاي قلبـي، شـركت                              هـا در سـاختار دريچـه                              توجه كنيـد كـه ماهيچـه   

   ) 2         (نادرستي        كنند.     نمي

      هـاي                توان ياختـه        اي مي            هاي ماهيچه                                در اليه مياني قلب عالوه بر ياخته

        بيشـتر                     را مشاهده كرد كـه           هاي كالژن                            بافت پيوندي و همچنين رشته

          گيرنـد.                                                    ه قلبـي در تمـاس بـا ايـن ياختـه قـرار مـي        چ        هاي ماهي       ياخته

   ) 3         (نادرستي 

  )گردش مواد در بدن( كتاب درسي) 51و  49هاي  ه(صفح 

 )1(شناسي  زيست



  
  

  12: ةصفح       تجربي     دهم   ة           اختصاصي پاي  دي 24آزمون  - )4(پروژة                  
 

 

 »نيا حكمتاميررضا «  »3«ة زينگ -75

  
     ها:             بررسي گزينه

  -                          دهليزي همانند گره دهليـزي   -             ). گره سينوسي      نادرست (    »: 1 «      گزينة 

                                   ديواره پشتي دهليز راست قرار دارد.          بطني، در

                               هـادي قلـب از ديـواره بـين        ة         اي از شبك         ). رشته      نادرست (    »: 2 «      گزينة 

      كند.    مي       رساني      پيام         دهليز چپ    ة                            دهليزها عبور كرده و به ماهيچ

     بطني   -                    اي كه از گره دهليزي        ، شاخه 4    فصل    7        طبق شكل     ).    درست (   »:  3 «      گزينة 

      شود.                  بطني، دو شاخه مي  -         ي دهليزي  ها             تر از دريچه                شود، كمي پايين        جدا مي

                 از آنجـايي كـه                               با توجه به شكل كتاب درسـي،     ).       نادرست (    »: 4 «      گزينة 

     بـه         رساني      پيام                    تر از بطن راست است،            تر و حجيم             بطن چپ، قوي   ة   عضل

                        هـادي بيشـتري بـه آن       ة                                       آن هم بايد بيشتر باشد پس انشعابات شـبك 

      رسد.    مي

  )د در بدنردش موا(گ كتاب درسي) 52و  48هاي  ه(صفح

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

 »محمود علي وصالي«  »4«ة زينگ - 76

                                                          اگر گوش خود را به سمت چپ قفسة سينه كسي بچسبانيد يا گوشـي  

                                                         پزشكي را روي قفسة سينه خود يا شخص ديگري قرار دهيد صداهاي 

                                       شنويد. قلب در حالت طبيعي دو صدا دارد:           قلب را مي

             بسـته شـدن   آغـاز               تر. مربوط به                        پوم، قوي، گنگ و طوالني           صداي اول:

                             لختي هنگام شروع انقباض بطن.                 هاي دولختي و سه       دريچه

                            . مربـوط بـه بسـته شـدن         تـر                                      صداي دوم: تاك، ضعيف، واضح و كوتـاه 

                                    هاي سيني شكل با شروع استراحت بطن.        دريچه

  ن                     انقباض بطن است. بطـ       آغاز              تر) مربوط به                      صداي اول (صداي طوالني

               هاي ارتجـاعي            اي و طناب            هاي ماهيچه         برآمدگي                    در ساختار خود داراي 

       باشد.    مي

      ها:                   بررسي ساير گزينه

ــة  ــه بســته شــدن      »:  1 «        گزين ــوط ب                                                       صــداي اول (صــداي گنــگ) مرب

        هـا در                                         لختي اسـت. دقـت كنيـد كـه دريچـه                      هاي دولختي و سه       دريچه

  »        نقبـاض  ا «                                اند و در نتيجه به كار بردن كلمة                         ساختار خود فاقد ماهيچه

                                        ضمن اينكه پيام عصبي عامل نيسـت و گـره                   ها نادرست است.         براي آن

                   پيشاهنگ عامل است.

                                 تري است كـه مربـوط بـه بسـته                           صداي دوم، صداي كوتاه   »:  2 «      گزينة 

                                                       هــاي ســيني ششــي و آئــورتي اســت. دقــت كنيــد كــه                شــدن دريچــه

               دريچـة سـيني                          آئورت كه مـرتبط بـا                      هاي اكليلي از سرخرگ        سرخرگ

    .          سرخرگ ششي        شوند نه           منشعب مي      است،       آئورتي 

                                    صداي واضحي است مربوط بـه اسـتراحت       كه          صداي دوم   »:  3 «      گزينة 

                          بطن است نه انقباض دهليز.

  )در بدن وادم گردش( كتاب درسي) 50تا  48هاي  ه(صفح 

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

 »محمدرضا گلزاري«  »2«ة زينگ - 77

        هستند.     صحيح      سوم  و      اول      موارد 

                      كتاب درسي صحيح است.     48     صفحه    1               با توجه به شكل      :   اول     مورد 

        تـر از                         هاي پاييني خود نـازك                              وم: ماهيچه بطن راست در قسمت د     مورد 

                       ديواره بين بطني است. 

     .                  كتاب درسي صحيح است    48     صفحه    1                 : با توجه به شكل    سوم     مورد 

  )در بدن وادم گردش( كتاب درسي) 49و  48هاي  ه(صفح

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

 »محمدرضا گلزاري«  »1«ة زينگ -78

                                رود كه به اين شش در انسان نايژه                               انشعاب سوم ناي به شش راست مي

       شود.                                               اصلي راست (كه نسبت به چپ قطورتر است) وارد مي

      ها:                   بررسي ساير گزينه

  و                   به صـورت مـورب                سطح شكمي قلب              هاي اكليلي در     رگ   »:  2 «      گزينة 

                                        در پشت قلب به صورت صاف و مستقيم هستند.

        ماند.                        ها در نبود خون باز مي             دهانه سرخرگ   »:  3 «      گزينة 

                     تـوان ديـد كـه در                                               بـا توجـه بـه شـكل تشـريح قلـب مـي          »:  4 «      گزينة 

       شود.                           ميزان چربي بيشتر ديده مي   ،             هاي بااليي قلب     بخش

  )تركيبي( كتاب درسي) 50و  42، 41هاي  ه(صفح



  
  

  13: ةصفح       تجربي     دهم   ة           اختصاصي پاي  دي 24آزمون  - )4(پروژة                  
 

 

 »مهدي روزبهانيمحمد«  »4«ة زينگ - 79

      ها:              بررسي گزينه

                   اكسيد موجود در خون                        بيشترين مقدار كربن دي - درست   »:  1 «      گزينة 

                                                      كربنـاتي كـه در گويچـه قرمـز بـه وسـيلة آنــزيم                          صـورت يـون بـي         بـه 

       شود.              شود، حمل مي                        انيدرازكربنيك توليد مي

                                             پذيري گازها در خونـاب كـم اسـت بنـابراين            انحالل -  درست   »:  2 «      گزينة 

       شود.                             صورت محلول در خوناب حمل مي                                مقدار اندكي از گازهاي تنفسي به

                        اكسـيد و اكسـيژن بـه                               ـ محـل اتصـال كـربن دي             درسـت    »:  3 «      گزينة 

                              هموگلوبين با هم متفاوت است. 

                              نيك انيدراز در تبديل كربنيـك   ب           دقت كنيد كر  -       نادرست    »:  4 «      گزينة 

         ندارد.        مستقيم             كربنات نقشي        به بي     اسيد 

  )تبادالت گازي( كتاب درسي) 39ة (صفح

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

 »محمدرضا گلزاري«  »3«ة زينگ -80

              نفس نايديسـي                                             : نادرست است. به عنوان مثال در ملخ كـه تـ     اول     مورد 

        دارد.                                      پاي عقبي است كه در مجاورت معده قرار                    دارد، بلندترين پا،

              هاي پراكنده و                             در ستاره دريايي كه از آبشش                       مورد دوم: نادرست است.

                                  كنـد، گازهـا بايـد از دو اليـه                                        كوچك پوستي براي تنفس استفاده مـي 

      هـاي                                 هاي پوست و يـك اليـه ياختـه                                  ياخته عبور كنند. يك اليه ياخته

     .  ها         برجستگي

   ها       ه شش                                                     مورد سوم: درست است. در قورباغه هوا با پمپ فشار مثبت ب

      اي از                                                            شود. ايـن جانـدار تـنفس پوسـتي نيـز دارد كـه شـبكه                 رانده مي

          پردازند.                                 هاي زير پوستي به تبادل گازها مي       مويرگ

                                                               مورد چهارم: نادرست است. توجه كنيد كه همه جانداران براي تبـادل  

                           كنند و همچنين همه جانداران                                       گازها از خاصيت انتشار گاز استفاده مي

          . در تـك       هستند   اي                 هاي درون ياخته               ا داراي آنزيم ه    اي              حتي تك ياخته

                               بايد از سـدي بـا نفوذپـذيري             يك ياخته                      ها مواد براي ورود به     اي       ياخته

     ها.       ياخته                     انتخابي عبور كنند نه 

  )تبادالت گازي( كتاب درسي) 46و  45، 31هاي  ه(صفح 

 »كتاب آبي«  »3«ة زينگ - 81

                   ك وجود دارد كه هوا                   هايي با ديواره ناز             اي وسيع از رگ             در بيني، شبكه

                                                       كند. اين شبكه به سطح دروني بيني بسـيار نزديـك اسـت،             را گرم مي

                              تـر از ديگـر نقـاط، دچـار                                           بنابراين آسيب پذيري بيشتري دارد و آسان

      شود.            خونريزي مي

  )تبادالت گازي( كتاب درسي) 38تا  35و  27هاي  ه(صفح

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

 »كتاب آبي«  »2«ة زينگ - 82

                هــا و پيوســتن                                                        آزاد شـدن اكســيژن از هموگلــوبين در مجـاورت بافــت  

         دانيم كه        دهد. مي        ها رخ مي                                   اكسيژن به هموگلوبين در مجاورت حبابك

     شود.      زاد مي آ                  اكسيد از بيكربنات   دي          ها كربن                در مجاورت حبابك

  )تبادالت گازي( كتاب درسي) 39 ة(صفح

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

 »كتاب آبي«  »4«ة زينگ -83

        پـرده       داخلي      الية  ،    جنب      پرده      خارجي      الية         به ترتيب    4   تا    1    هاي      بخش

             اي را نشـان          دنـده              هـاي بـين                                   ، فضاي درون پردة جنب و ماهيچـه    جنب

       دهند.     مي

                                            اي خارجي در دم معمولي و نيز در دم عميق بـه        دنده         هاي بين        ماهيچه

        آيند.               انقباض در مي

                                             اي دواليه (از جنس بافـت پيونـدي) بـه نـام                 ها را پرده         ك از شش    هر ي

                              هاي اين پرده، بـه سـطح شـش                                       پردة جنب فراگرفته است. يكي از اليه

                                                            چسبيده و الية ديگر به سطح دروني قفسة سينه متصـل اسـت. درون   

                                                              پردة جنب فضاي اندكي است كه از مايعي به نام مايع جنب، پر شـده  

      كند.                      به قفسة سينه متصل مي       ها را                   است. پردة جنب، شش

                       هـاي منشـعب شـونده،                  اي از لولـه             ً             تـوان عمـدتاً مجموعـه               شش را مـي 

                                              ها دانسـت كـه از بيـرون توسـط يـك بافـت                        هاي حبابكي و رگ      كيسه

                       پيوندي احاطه شده است.

  )تبادالت گازي( كتاب درسي) 41و  40 ،38 ،37هاي  ه(صفح



  
  

  14: ةصفح       تجربي     دهم   ة           اختصاصي پاي  دي 24آزمون  - )4(پروژة                  
 

 

 »كتاب آبي«  »1«ة زينگ - 84
                     هـا و دهـان صـورت                         هـايي ماننـد لـب                          دهي به صدا توسط بخـش      شكل
        گيرد.      مي

      ها:                   بررسي ساير گزينه
     گيرد                    ها و دهان صورت مي                        دهي به صدا به وسيلة لب     شكل   »:  2 «      گزينة 
                                                هاي صوتي درون حنجره در ابتداي ناي قرار دارند.         و پرده
                           خـوردگي مخـاط بـه سـمت                        هاي صوتي حاصل چين      پرده   »:  3 «      گزينة 
       اند.       داخل

                                              هاي صوتي باالتر از ناي و در حنجره قرار دارند.   ه   پرد   »:  4 «      گزينة 
  )تبادالت گازي( كتاب درسي) 44و  36هاي  ه(صفح

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

 »كتاب آبي«  »1«ة زينگ -85
          صحيح است.  »  ج «         فقط مورد 

                  اي خـارجي آغـاز                       هـاي بـين دنـده                     بنـد و ماهيچـه                        دم، با انقباض ميـان 
                  شود كـه از طـرف                          ها با دستوري انجام مي            اين ماهيچه             شود. انقباض    مي

                      النخاع صادر شده است.                  مركز تنفس در بصل
              بررسي موارد:

       ، بـا                                  بـدون نيـاز بـه پيـام عصـبي               ، بـازدم      عادي                        الف) با پايان يافتن دم
     هـا                                              ها به حالت استراحت و نيز ويژگي كشساني شـش                بازگشت ماهيچه

      شود.          انجام مي
                   ها را به سمت باال و               اي خارجي، دنده      ن دنده  بي     هاي      ماهيچه          ب) انقباض 

                                  رانـد. امـا انقبـاض ديـافراگم                      جناغ را به جلو مي       كند و     جا مي        جلو جابه
                      هاي قفسه سينه ندارد. ن              در حركت استخوا        مستقيم    نقش 

           ساكاريد در               شود. اين پلي             ها ساخته مي                              ج) گليكوژن در جانوران و قارچ
                      گلوكز در جانوران است.                                     كبد و ماهيچه وجود دارد و منبع ذخيره

                                              توان پس از يك بازدم معمولي، بـا يـك بـازدم                           د) به مقدار هوايي كه مي
                                                     ها خارج كرد، هواي ذخيره بازدمي گويند. در بازدم عميق،           عميق از شش

       شوند.                 هاي شكمي منقبض مي                 اي داخلي و ماهيچه            هاي بين دنده      ماهيچه
  )دالت گازيتبا( كتاب درسي) 44و  42تا  40، 10هاي  ه(صفح

----------------------------------------------  
 »كتاب آبي«  »1«ة زينگ - 86

                                                            مهرگان پرسلولي مانند هيـدر هـم تبـادل گازهـا بـه ايـن                 در برخي بي
       گيرد.              طريق صورت مي

      ها:                   بررسي ساير گزينه
          ً                         ها مستقيماً در تبـادل بـا گازهـا                           در تنفس نايديسي ياخته   »:  2 «      گزينة 

                                               گردش مواد نقشي در انتقال گازهاي تنفسي ندارد.                 هستند و دستگاه
                     تواننـد بـا محـيط                  هاي بدن مـي                        در هيدر چون همة ياخته   »:  3 «      گزينة 

                                                         تبادالت گازي داشته باشند، ساختار ويژه تنفسي وجود ندارد. 
             صورت پوسـتي                                            به عنوان مثال در قورباغه، سامانة تنفس به   »:  4 «      گزينة 

                      و ششي مشاهده مي شود.
  )تبادالت گازي( كتاب درسي) 46و  45ي ها هصفح( 

 »كتاب آبي«  »3«ة زينگ -87

                 ، دريچـة سـيني   B                                  ، دريچة سيني سرخرگ ششـي، دريچـة   A      دريچة 
                        ، دريچـة دولختـي يـا    D                        ، دريچة سه لختي و دريچة C              آئورتي، دريچة 

     دهد.                    رگ اكليلي را نشان مي  E      باشد.          ميترال مي

     ها:                بررسي ساير گزينه
                                   بازگشت خون از بطن به دهليز جلوگيري                 هر دو دريچه از   »:  1 «      گزينة 

       كنند.  مي
   از   B                                      از بازگشت خون به بطن راسـت و دريچـة     A      دريچة    »:  2 «      گزينة 

      كند.                                 بازگشت خون به بطن چپ جلوگيري مي
    هاي                                                هاي اكليلي، مواد غذايي و اكسيژن را براي ياخته  رگ   »:  4 «      گزينة 

       كنند.             قلبي فراهم مي
  )در بدن مواد دشر(گ كتاب درسي) 49و  48هاي  ه(صفح

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

 »كتاب آبي«  »2«ة زينگ -88

      اند.      صحيح  »  د «  و   »  ج «      موارد 
      هـاي                             (ب) دربـارة همـة سـلول          مـورد         هـا و                          (الف) دربارة اغلب آن     مورد 
                 قلبي صحيح هستند.   ه     ماهيچ

               هـا را بـراي                           هـايي دارنـد كـه آن                         هاي ماهيچه قلب ويژگي            بعضي ياخته
                                                   خودي قلب، اختصاصي كـرده اسـت. در ديـواره پشـتي                 حريك خودبه ت

                   (گـره دوم) قـرار             بطنـي   -                      هاي پيشاهنگ و دهليـزي                  دهليز راست، گره
                          هايي با هم ارتباط دارند.            ها توسط رشته                دارند. اين گره

  )در بدن مواد ردش(گ كتاب درسي) 52و  51هاي  ه(صفح

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

 »كتاب آبي«  »3«ة زينگ - 89

                                    اي قلـب، ارتبـاط آنهـا از طريـق                 هاي ماهيچه           هاي ياخته              يكي از ويژگي
            اي در ايـن                                                              صفحات بينابيني (درهم رفتـه) اسـت. نـوع ارتبـاط ياختـه     

                                                    شـود پيـام انقبـاض و اسـتراحت بـه سـرعت بـين                         صفحات باعث مـي 
                          هاي ماهيچة قلب منتشر شود.       ياخته

  )در بدن مواد ردش(گ ب درسي)كتا 52و  51، 16هاي  ه(صفح

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

 »كتاب آبي«  »4«ة زينگ - 90

                                                                  منظور سؤال، دريچة سـه لختـي واقـع در سـمت راسـت قلـب اسـت.        
                                                      هاي سه لختي در زمان انقباض بطن، در ايجاد صداي اول نقش        دريچه
        دارند.

  )در بدن مواد دشرگ( كتاب درسي) 50و  49، 37تا  34هاي  ه(صفح



  
  

  15: ةصفح                        اختصاصي پاية دهم تجربي  دي 24آزمون  -) 4پروژة (                 
 

 

 
 »هاشم زمانيان«  »2«ة زينگ -91

FPابتدا با توجه به رابطة 
A

لولـه را   ةبسـت  فشار وارد بـر انتهـاي   ،=

  يابيم:  مي

  M M
F /P P Pa
A −=  = =

× 4
10 2 20400

5 10
   

  يابيم:  متر جيوه مي معادل اين فشار را برحسب سانتيسپس 

MP gh h / m cm= ρ  = = =
×

20400 0 15 1513600 10½¼Ã] ½¼Ã] ½¼Ã]   

بـا  حـاال   است cmHg15با لوله برابر  بستة پس فشار وارد بر انتهاي
  داريم:  Bو  Aتوجه به برابري فشار در نقاط 

h

M

A B

. .
  

  A B MP P P P P=  = +0 ½¼Ã]   
  P P cmHg = +  =76 15 61½¼Ã] ½¼Ã]   

  است.  cm61 با برابر hپس ارتفاع 
  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( كتاب درسي)  38و  37 هاي ه(صفح

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

 »محمد گودرزي«  »1«ة زينگ -92

M(Pلوله  بستة بر انتهاي وارد ابتدا در حالت اول فشار را برحسـب   (
  آوريم:  دست مي متر جيوه به سانتي

M

cm40

A B

. .
  

  A B M M
/P P P P P P

/
×=  = +  = +0

6 8 4076 13 6ÍÄI¶   

  MP cmHg = 56   
متر جيوه  لوله برحسب سانتي بستة فشار وارد بر انتهاي ،در حالت دوم
  برابر است با: 

  A B M MP P P P P P′ ′=  = +  = +0 76 40½¼Ã]  
  MP cmHg′ = 36   

  لوله برابر است با:  بستة تغيير نيروي وارد بر انتهاي

M MF (P P )A ( ) /− −′Δ = − = − × × × × × ×2 3 436 56 10 13 6 10 10 10 10   
  / N= −27 2   

/لوله بستة پس نيروي وارد بر انتهاي  N27   .كرد مي پيداكاهش  2
  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( كتاب درسي) 38و  37هاي  ه(صفح

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

 »شهرام آموزگار«  »1«ة زينگ -93

) برابـر  1شـكل (  Uاختالف فشار در دو طرف لولة  ،با توجه به شكل
ايـن   ،آب قـرار گيـرد   ،ارتفاع روغن است كه اگر به جاي آن cm80با

  ا: برابر است ب ارتفاعاختالف 
  h h / hρ = ρ  × = ×0 8 80 1¸ü»n ¸ü»n JA JA JA   

  h cm = 64JA   
اخـتالف   جـاي روغـن آب بريـزيم،   ) بـه  1شكل ( Uلولة  در پس اگر

  خواهد شد.  cm64 با ارتفاع سطح آب در دو طرف آن برابر
ارتفـاع   cm60 بـا  ) برابر2شكل ( Uاختالف فشار در دو طرف لولة 

اين اختالف ارتفاع  ،روغن در نظر بگيريمآن، آب است كه اگر به جاي 
  برابر است با: 

  h h / hρ = ρ  × = ×1 60 0 8JA JA ¸ü»n ¸ü»n ¸ü»n   

  h cm = 75¸ü»n  
اخـتالف   جـاي آب روغـن بريـزيم،    ) بـه 2شـكل (  Uلولة در پس اگر 

  خواهد شد.  cm75 با برابر آندر دو طرف  سطح روغنارتفاع 
  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( كتاب درسي) 40تا  38هاي  ه(صفح

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

 »غالمرضا اكبري«  »3«ة زينگ -94

در مـايع سـاكن    Bو  Aتـراز   شار در نقـاط هـم  با توجه به برابري ف
  داريم: 

  A BP P P gh gh P=  + ρ = ρ +1 1 2 2 0pI¬   

  P / kPa,P kPa
kg ,h cm m,h cm / m
m

−

= =

ρ = = = × = =
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→0

2
1 1 23

96 4 100

13600 5 5 10 40 0 4
pI¬   

cm40
گاز

cm5

A B

. .
  

/ /−× + × × × = ρ × × + ×3 2 3
296 4 10 13600 10 5 10 10 0 4 100 10   

   = ρ +2103200 4 100000   

  kg g/
m cm

 ρ =  ρ = =2 2 3 34 3200 800 0 8   

  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( كتاب درسي) 40تا  38هاي  ه(صفح

 )1فيزيك (



  
  

  16: ةصفح                        اختصاصي پاية دهم تجربي  دي 24آزمون  -) 4پروژة (                 
 

 

 »انزابي امير محمودي«  »4«ة زينگ -95

تر از فشـار هـواي    با توجه به اين كه فشار گاز مخزن كمدر حالت اول، 
  پيرامون است، داريم: محيط 

A

h

B

گاز

   
A BP P P gh P=  + ρ = 0pI¬   

h h / m cm × + × × =  = =3 594 10 800 10 10 0 75 75  
تر بودن فشـار گـاز    مخزن، به دليل كم با باز كردن شيردر حالت دوم، 

  كند و داريم:  نسبت به محيط پيرامون، فشار گاز افزايش پيدا مي

C

h

D

گاز

  
C DP P P gh P′ ′=  + ρ = 0pI¬   

/ ( ) h′ × × + × × =3 51 05 94 10 650 10 10   

h /

h / m cm

′ = − × ×

′ = = =

5 36500 10 1 05 94 10
1300 0 2 206500

   

20                                        اختالف ارتفاع مايع در دو شاخة مـانومتر،    يعني 75 55cm− = −  
         كند.         ر مي    تغيي

  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( كتاب درسي)  40تا  38هاي  صفحه(
----------------------------------------------  

 »زهره آقامحمدي«  »2«ة زينگ -96

چــون حجــم آب و  وريــم.آ دســت مــي رين را بــهيابتــدا ارتفــاع گليســ
  پس داريم:  ،گليسيرين يكسان است

  V V A h A h R h R h=  =  =2 2
1 1 2 2 1 1 2 2JA ¸ÄoÃvÃ±¬   

  R R R R h h cm=⎯⎯⎯⎯→ × =  =1 22 2 2
2 2 2 24 30 120   

  داريم: آب و گليسيرين  برابر قرار دادن فشار در سطح تماسحال با 
  P P P P+ = + 0pI¬ JA ¸ÄoÃvÃ±¬  

  P P P P − = −0pI¬ ¸ÄoÃvÃ±¬ JA  

  gP gh gh = ρ − ρ¸ÄoÃvÃ±¬ ¸ÄoÃvÃ±¬ JA JA  

  gP / / / / Pa = × × × − × × × = ×3 3 41 2 10 10 1 2 1 10 10 0 3 1 14 10   

  )مواد هاي فيزيكي ويژگي( كتاب درسي) 40تا  38هاي  ه(صفح

 »هاشم زمانيان«  »4«ة زينگ -97

 از طرف مايع ،شود هرچه عمق هر نقطه از جسم داخل مايع بيشتر مي
زيـر جسـم   در لذا بردار نيروهـا   ،شود نيروي بيشتري به جسم وارد مي

هـاي كنـاري هرچـه بـه      يكسان و بزرگتر از روي آن است و در جـداره 
م نيـز بـه دليـل    بردار نيروي وارد بـر جسـ   ، طولآييم سمت پايين مي

نمـودار شـماتيك    »4«لذا شكل گزينـة   ؛شود بيشتر مي يش فشار،افزا
  دهد.  نيروهاي وارد بر جسم را به درستي نشان مي اندازه و جهت

  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( كتاب درسي) 42تا  40هاي  ه(صفح
----------------------------------------------  

 »نسب نيعبدالرضا امي«  »1«ة زينگ -98

لذا نيروي شناوري وارد بر آن  ،روي سطح مايع شناور است Aجسم 
bA، يعني نيروي وزن آن است با برابر AF W=  جسم از طرف ديگر
B در اين حالت نيز نيروي شناوري وارد كه ور است  درون مايع غوطه

bB ، يعنياست آنوزن  با برابر Bر جسم ب BF W=.   
روي سـطح   Aها و مايع چون جسم  حال براي مقايسة چگالي جسم

مـايع اسـت و    چگالي كمتر از Aلذا چگالي جسم  ،مايع شناور است
بـا  لـذا چگـالي آن برابـر     ،ور اسـت  داخل مايع غوطـه  Bجسم  چون

B  پس داريم:  .چگالي مايع است Aρ = ρ > ρ   
  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( كتاب درسي) 42تا  40هاي  ه(صفح

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

 »نسب مينيعبدالرضا ا«  »4«ة زينگ -99

فقط به چگـالي جسـم و    ،فرورفتگي يك جسم جامد در يك مايعميزان 
طـوري كـه هرچـه                                                        مايع و توخالي يا توپ ر بودن جسـم بسـتگي دارد، بـه   
رود. بنـابراين چـون    چگالي مايع بيشتر باشد، جسم كمتر در آن فرو مـي 

مقدار فرو  ،كند چگالي آب با افزايش فشار هواي درون ظرف تغييري نمي
براي نشان دادن اين مطلب، رفتن چوب در آب نيز تغييري نخواهد كرد. 

  با توجه به تعادل جسم روي سطح مايع و نوشتن رابطة تعادل داريم:  
  P A P A W (P P )A W= +  − =2 0 2 0   

  P P gh (P gh P )A W ghA W= +ρ⎯⎯⎯⎯⎯→ + ρ − =  ρ =2 0 0 0   

h
W

0P

2P

   
در  جسمكنيد كه با افزايش فشار محيط، ميزان فرورفتگي  مشاهده مي

  كند. مايع تغييري نمي
  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( كتاب درسي) 42تا  40هاي  ه(صفح



  
  

  17: ةصفح                        اختصاصي پاية دهم تجربي  دي 24آزمون  -) 4پروژة (                 
 

 

 »نسب عبدالرضا اميني«  »3«ة زينگ - 100

لذا نيروي شناوري وارد  ،ور هستند داخل مايع غوطهدو جسم هر چون 
 ،جرم هستند دو جسم هم كه . از آنجاييها است وزن آن با ها برابر بر آن

هـا نيـز بـا     رند و در نتيجـه نيـروي شـناوري آن   نيروي وزن يكسان دا
  :داريميكديگر برابر است. از طرفي 

  A B
A B A A B B A Bm m V V V Vρ >ρ=  ρ = ρ ⎯⎯⎯⎯→ <   

تـر   بـيش  Ahاز  Bhدر نتيجه  ،حجم بيشتري دارد Bچون جسم 
  است. 

  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( كتاب درسي) 42تا  40هاي  ه(صفح
----------------------------------------------  

 »غالمرضا اكبري«  »3«ة زينگ - 101

  يابيم:  جريان شاره را مي حجمي ابتدا آهنگ

  = 610 ¾§zM
p»nï¾ºIL{  جريان شارهحجمي آهنگ  

  اي داريم:  تبديل زنجيره روشحال با توجه به 

  L m h
h sL

= × × × ×
3 1160 1 16 610 10 31 24 360010

p»nï¾ºIL{¾§zM ¾§zM
p»nï¾ºIL{ p»nï¾ºIL{ ¾§zM  

  m m
s s

×= =
× ×

6 3 3
3
10 160 50

2710 24 3600
   

داخل لوله را در تندي شاره  ،حال با توجه به رابطة آهنگ جريان شاره
  يابيم:  مي

  Av v
( / )−

=  = π × × 2 2

50
27

42 2 5 104

  آهنگ حجمي جريان شاره

  mv /
s

 = 2 14  

  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( كتاب درسي) 45تا  43هاي  ه(صفح
----------------------------------------------  

 »زهره آقامحمدي«  »3«ة زينگ - 102

  داريم:  ،با توجه به معادلة پيوستگي

  
A d

A v A v
π=

= ⎯⎯⎯⎯→
2

41 1 2 2   

  
d d

d v d v d v v d
=

= ⎯⎯⎯⎯→ = ×
2 1

5
2 2 2 261 1 2 2 1 1 2 1

25
36   

  v v =2 1
36
25   

%v( ) ( )
v

= − × = − × =2
1

361 100 1 100 4425
  آب درصد تغييرات تندي

  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( كتاب درسي) 45تا  43هاي  ه(صفح

 »اشكان توكلي«  »4«ة زينگ - 103

ـ  ابتدا  تنـدي جريـان آب را در قسـمت     ،پيوسـتگي  ةبا توجه بـه معادل
  يابيم:  باريك لوله مي

mA d D cm,v /
s

d cmA v A v D v d v
π= = =

=
= ⎯⎯⎯⎯→ = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

2
120 2 52 241 1 2 2 1 2 10   

  m( ) ( / ) ( ) v v
s

× = ×  =2 2
2 220 2 5 10 10   

  است، داريم: از دو مرحله تشكيل شده  رنگي ذرهحركت  كه از آن جايي

  
mv /
s

mv
s

L L L v t v t
=

=
= + = + ⎯⎯⎯⎯→

1

2

2 5
1 2 1 1 2 2

10
   

  / t t ( )+ =1 22 5 10 120 1   
tدانيم  از طرفي مي t s ( )+ =1 2 24   : توان نوشت ، بنابراين مي2

  
( ),( ) / t ( t )

/ t t
⎯⎯⎯→ + − =
 + − =

1 2
1 1

1 1

2 5 10 24 120
2 5 240 10 120

   

  ( )/ t t s t s
/

 =  = = ⎯⎯→ =2
1 1 2

1207 5 120 16 87 5   

  طول قسمت باريك لوله برابر است با: در نتيجه 
  L v t m= = × =2 2 2 10 8 80   

  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( كتاب درسي) 45تا  43هاي  ه(صفح
----------------------------------------------  

 »اشكان توكلي«  »2«ة زينگ - 104

  موارد (پ) و (ت) صحيح هستند.
  بررسي موارد نادرست: 

با كاهش سطح مقطع عبور جريان شـاره،   ،الف) در مسير حركت شاره
 طبـق اصـل برنـولي    يابد. با افزايش تندي شـاره   ي آن افزايش ميتند

  يابد. فشار آن كاهش مي
 بـاالي سطح  برگيريد و  ب) وقتي يك ورق كاغذ را جلوي دهانتان مي

يابد و در نتيجه طبق  كاغذ افزايش مي بااليدميد، تندي هواي  آن مي
 حالـت، . در ايـن  يابـد  كاغذ كاهش مـي  بااليفشار هواي  ،اصل برنولي

كاغـذ بـه طـرف     كه شود كاغذ باعث مي پايينبيشتر بودن فشار هواي 
  حركت كند. باال

  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( كتاب درسي) 46تا  43هاي  ه(صفح
----------------------------------------------  

 »حسين دهقان«  »4«ة زينگ - 105

شود  ميباعث افزايش تندي جريان هوا  ،A دهانة بر روي وزيدن باد 
را بـه  النـه   Aكاهش فشار هوا در دهانـة  كه با توجه به اصل برنولي، 

، يك جريان هـوا  Aلذا با كاهش فشار در دهانة  ؛داشت  دنبال خواهد
   شود.  برقرار و باعث تغيير هواي داخل النه مي Aبه  Bاز 

  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( كتاب درسي) 46تا  43هاي  ه(صفح



  
  

  18: ةصفح                        اختصاصي پاية دهم تجربي  دي 24آزمون  -) 4پروژة (                 
 

 

 »مصطفي كياني«  »2«ة زينگ - 106

  داريم:  ،با توجه به رابطة انرژي جنبشي

  K mv= 21
2   

AK ( m) (v) mv = × × =2 21 22   

m2

A

v

  
  

BK (m) ( v) mv = × × =2 21 2 22   
m 2

B

v

  
  

C
vK ( m) ( ) mv = × × =2 21 122 2 4   

m2
2

C

v

  

  B A CK K K > >   
دقت كنيد كه جهت حركت در مقدار انـرژي جنبشـي جسـم تـأثيري     

  ندارد.
  )كار، انرژي و توان( كتاب درسي) 55و  54هاي  ه(صفح 

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

 »احمحمدجعفر مفت«  »1«ة زينگ - 107

 ،اي با توجه به رابطة انرژي جنبشي و نوشـتن آن بـه صـورت مقايسـه    
  داريم: 

  K m vK mv ( )
K m v

=  = ×2 22 2 2
1 1 1

1
2   

  m m

v v v v

K ( )
K

=

= − =
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = × =2 1

2 1 1 1

22
20 8 1100 10

8 641 10 100  

%K( ) ( )
K

= − × = − = −2
1

641 100 1   درصد تغييرات انرژي جنبشي36100

  )كار، انرژي و توان( كتاب درسي) 55و  54هاي  ه(صفح
----------------------------------------------  

 »زهره آقامحمدي«  »3«ة زينگ - 108

، پس انرژي جنبشي هم افـزايش  ه استچون تندي جسم افزايش يافت
  يابد و داريم:  مي

  K K K K K K K (*)Δ =  − =  =1 2 1 1 2 1
9 9 25

16 16 16   

  اي انرژي جنبشي داريم: با توجه به رابطة مقايسه

  (*)K v vK mv ( ) ( )
K v v

=  = ⎯⎯→ =2 2 22 2 2
1 1 1

1 25
2 16   

  v mv
v s

 =  = × =2
2

1

5 5 12 154 4   

  mv v v
s

Δ = − = − =2 1 15 12 3   

  )كار، انرژي و توان( كتاب درسي) 55و  54هاي  ه(صفح
----------------------------------------------  

 »زاده محمدرضا شيرواني«  »1«ة زينگ - 109

  آيد:  دست مي به صورت زير به Fكار نيروي 

  
M

80

600

F=     N

d

  

  
F N,

F d vt m

F

W Fdcos

W cos J / kJ

= θ=
= = × =

= θ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

= × × = =

080 60
2 30 60

080 60 60 2400 2 4
   

  )كار، انرژي و توان( كتاب درسي) 59تا  55هاي  ه(صفح
----------------------------------------------  

 »حامد گودرزي«  »2«ة زينگ - 110

لـذا نيـروي    ،كنـد  چون جسم به طرف پايين سطح شيبدار حركت مي
بـا در   .اصطكاك در خالف جهت حركت جسم به طرف باال خواهد بود

  داريم:  ،وارد بر جسمنظر گرفتن نيروهاي 
  

100

40

k
g

50

d

300

600

F=     NN

mg

f
k

=    N

  
  

  
k

F

f k

W Fdcos ( ) J

W f dcos ( ) J

= = × × − = −

= = × × − = −

0

0
180 100 8 1 800
180 40 8 1 320

   

  mgW mgdcos ( ) J= = × × × =0 160 50 10 8 20002   

  NW Ndcos N ( )= = × × =090 8 0 0  

  kt F f mg N

t

W W W W W

W J

= + + +

= − − + + =800 320 2000 0 880
   

  )كار، انرژي و توان( كتاب درسي) 60تا  55هاي  ه(صفح
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 »زواره محمد عظيميان«  »1«ة زينگ - 111

Al(فلز آلومينيم به شكل بوكسـيت،   O2 در  )بـه همـراه ناخالصـي    3

  شود.  طبيعت يافت مي

  (رد پاي گازها در زندگي) كتاب درسي) 56 و 53 ،52 هاي ه(صفح 

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

 »پور احمدرضا جشاني«  »4«ة زينگ - 112

هاي مختلف هواكره متفاوت بوده و روند منظمـي   دما در اليه تغييرات

 ندارد.

  (رد پاي گازها در زندگي) كتاب درسي) 52و  47هاي  ه(صفح

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

 »سيدمحمدرضا ميرقائمي«  »1«ة زينگ - 113

هـا در آب   سيدهاي فلزي و نافلزي كه مخلـوط آن با توجه به خواص اك

شود، گوگرد  به ترتيب منجر به تشكيل يك مخلوط بازي و اسيدي مي

تواند در اختالط با آب يك  به عنوان يك اكسيد نافلزي مي اكسيد تري

pH)مخلوط اسيدي  )<    وجود آورد. به 7

وان اكسـيد فلـزي بـراي    برخي از كشاورزان كلسيم اكسـيد را بـه عنـ   

 افزايند.  وري در كشاورزي به خاك مي افزايش بهره

  (رد پاي گازها در زندگي) كتاب درسي) 59و  58هاي  ه(صفح

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

 »مسعود طبرسا«  »1«ة زينگ - 114

  نادرست است.» ب«عبارت تنها 

  هد.د درصد حجمي را تشكيل مي 7 هليم حدود ب)

  (رد پاي گازها در زندگي) كتاب درسي) 51تا  48هاي  ه(صفح 

 »نژاديان هادي حاجي«  »3«ة زينگ - 115

  تنها عبارت (الف) نادرست است. 

يابد، پـس تروپوسـفر    الف) فشار در هواكره با افزايش ارتفاع كاهش مي

  ترين فشار را دارد. بيش

Hدر هواكره ترين تركيب موجود  نكته: فراوان O2 كـه   است در حالي

اكسـيد   كـربن دي ترين تركيب موجود در هواي پـاك و خشـك    فراوان

  است.

  (رد پاي گازها در زندگي) كتاب درسي) 49تا  47هاي  ه(صفح 

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

 »محمدشايان شاكري«  »4«ة زينگ - 116

  : ي نادرستها بررسي گزينه

  .استترين گاز نجيب در الية تروپوسفر آرگون  فراوان»: 1«گزينة 

اثر در جوشكاري و برش فلزها  بيآرگون به عنوان محيطي »: 2«گزينة 

  رود. كار مي به

هـاي   دسـتگاه قطعـات الكترونيكـي در   براي خنك كـردن  »: 3«گزينة 

  شود. از هليم استفاده مي MRIتصويربرداري مانند 

  (رد پاي گازها در زندگي) كتاب درسي) 51تا  48هاي  ه(صفح 

 )1شيمي (
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 »سيدسحاب اعرابي«  »2«ة زينگ - 117

  تنها عبارت (الف) صحيح است. 

  : هاي نادرست عبارتبررسي 

  پذيري ناچيزي دارد. واكنش آرگونب) به عنوان مثال گاز 

  است.به شكل گاز پ) در آن دما هنوز نيتروژن 

كره هليم است كه عنصـري از دسـتة   ومين گاز نجيب فراوان هواست) 

s است.  تناوبي جدول  

 شود نه آرگون.  ث) از هليم در كپسول غواصي استفاده مي

  (رد پاي گازها در زندگي) كتاب درسي) 51تا  48هاي  ه(صفح

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

 »امير حاتميان«  »3«ة زينگ - 118

  درست است.» الف«ط عبارت فق

  ها:  بررسي عبارت

بــا توجــه بــه ســاختار لــوويس ايــن دو تركيــب نســبت جفــت   الــف)

 COهاي ناپيوندي در تركيب  هاي پيوندي به جفت الكترون الكترون

3ترتيب برابر  به CO2و 
4و  2

   است. 4

  O C O C O= = ≡   
 

   

  پ) چگالي كربن مونوكسيد از هوا كمتر است. 

تنهـا   ،به علت ميل تركيبـي بـاال بـا هموگلـوبين    مونوكسيد ت) كربن 

  برد. شود و هموگلوبين را از بين نمي جايگزين اكسيژن مي

  گازها در زندگي)(رد پاي  كتاب درسي) 58تا  54و  50هاي  ه(صفح

 »نژاديان هادي حاجي«  »4«ة زينگ - 119

  اند. ها نادرست همة عبارت

  :ها برخي از عبارتبررسي 

  يابد. پايداري آن افزايش ميالف) 

ب) همة فلزات در هنگام تشكيل يون پايدار به آرايش گاز نجيب قبـل  

رسند. بنابراين در هنگام تبديل برخي از فلـزات بـه كـاتيون     خود نمي

  كند.  ها تغيير نمي هاي الكتروني آن خود، تعداد اليه پايدار

رسد كه  مي Heبه آرايش گاز نجيب  +Liت) ليتيم با تشكيل يون 

 تايي است.  فاقد آرايش هشت

   )) (تركيبيكتاب درسي 54و  53، 39تا  30هاي  هصفح(

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

 »كيش مرتضي خوش«  »1«ة زينگ - 120

  ها: بررسي برخي از گزينه

در دورة چهـارم   dو  pهاي  مجموع تعداد عناصر دسته»: 1«گزينة 

   عنصر است. 16جدول تناوبي برابر 

]): 24عنصري با عـدد اتمـي    - Ar] d s )5 1
18 3 الكتـرون   6داراي  4

−    ظرفيتي است. = ←16 6 10  

اسـت كـه    sزيراليـه   dآخرين زيراليـة عناصـر دسـتة    »: 2«گزينة 

، pالكترون را دارد. آخرين زيرالية عناصـر دسـتة    2حداكثر ظرفيت 

=    الكترون را دارد. 6است كه حداكثر ظرفيت  pزيراليه  ←2 1
6 3   

و  pو  sشامل دو زيراليه  pاليه ظرفيت عناصر دسته  »:3«گزينة 

  است. dو  sشامل دو زيراليه  dته عناصر دس

   )الفباي هستي) (كيهان زادگاه كتاب درسي 34تا  27هاي  ه(صفح 
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 »زاده بهزاد تقي«  »1«ة زينگ - 121

  .هستندنادرست  »ت«و  »پ« هاي عبارت

لحاظ بار الكتريكـي خنثـي اسـت، زيـرا     هر تركيب يوني از  )پ عبارت

هـا برابـر    ها با مجموع بار الكتريكي آنيـون  مجموع بار الكتريكي كاتيون

  است. 

كننـد ولـي    جدول تناوبي يون ايجـاد نمـي   14عناصر گروه  )ت عبارت

در شــرايط مناســب بــا بــه دســت آوردن  17و  16، 15عناصــر گــروه 

 شوند.  الكترون به آنيون تبديل مي

   )(كيهان زادگاه الفباي هستي كتاب درسي) 41تا  36هاي  ه(صفح

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

 »نژاديان هادي حاجي«  »3«ة زينگ - 122

  .هستند(ب) و (پ) درست  هاي عبارت

  : ها عبارتبررسي 

  است. pاز دستة و  13در نظر بگيريم در گروه  را اگر گاليمالف) 

  Ga +3
31  

تـرين   در نظر بگيريم داراي يك الكترون در بيرونيرا مس اتم ب) اگر 

+Cu  اليه آن است.
29  

تواند عنصري با  الكترون در الية سوم است مي 9پ) عنصري كه داراي 

ها  ف آنبوده كه اختال 30باشد و عدد اتمي عنصر روي  21عدد اتمي 

Zn  باشد.  9برابر  , Sc+2
30 21  

در صـورتي كـه    دارد؛قرار  4اين عنصر در دورة در جدول تناوبي، ت) 

  قرار دارد.  5تكنسيم در دورة 

  (كيهان زادگاه الفباي هستي) كتاب درسي) 34تا  30و  7 هاي ه(صفح

 »ايمان دريابيگ«  »2«ة زينگ - 123

Hو  SO2 ،CO2درواكنش سوختن زغال سنگ محصـوالت   O2 

  شود. است و مقدار زيادي انرژي توليد مي

  پيوند يگانه وجود دارد. 3پيوند دوگانه و  3در مجموع، 

  O OS

.. .. ..

.... ..  

  O OC

.. ..
.. ..  

  H

O

H

.. ..

  

  )ازها در زندگيرد پاي گ( كتاب درسي) 57تا  54هاي  ه(صفح

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

 »كيش مرتضي خوش«  »3«ة زينگ - 124

Feآهـن بـا آرايـش     Aعنصـر  »: 1«گزينة  :[ Ar] d s6 2
26 18 3 4 

الكتـرون در   2است در گروه هشتم جدول تنـاوبي قـرار دارد و داراي   

  آخرين زيراليه است.

)سديم  Bعنصر »: 2«ة گزين Na)11  است كه با فسفر تركيب يوني

Na P3 دهد كه نسبت تعداد آنيون بـه كـاتيون آن برابـر     تشكيل مي

1
  است. 3

هاي  تواند با اكسيژن تركيب گوگرد است كه مي Cعنصر »: 3«گزينة 

  جفـت الكتـرون   4تشكيل دهد كه حداكثر  SO2و  SO3مولكولي 

  وجود دارد. SO3پيوندي در مولكول 

فلزي اصلي واقع در دورة سوم  منيزيم است كه Dعنصر »: 4«گزينة 

 . است اي دورهجدول 

   )تركيبي) (كتاب درسي 56تا  53و  34تا  30هاي  هصفح(



  
  

  22: ةصفح                         اختصاصي پاية دهم تجربي  دي 24آزمون  -) 4پروژة (                 
 

 

 »نژاديان هادي حاجي«  »4«ة زينگ - 125

  .هستند(الف) و (پ) نادرست  هاي عبارت

Cr  الف) :[ Ar] d s Cr+→5 1
24 18 243 4  

  Cr :[ Ar] d s , s , s (l )+ → =5 2 2 2
24 18 3 1 2 3 0 6IM ·»oT§²H   

AlF  ب) → =3
3 31   

:A  پ) / N× × ×1 7 2   مبادله شده هاي شمار الكترون 3

  / / /= × × ×23 2310 2 6 02 10 61 4 10  

X  ت)  : Mn [ Ar] d s X [ Ar] d+=  =5 2 3 4
25 18 183 4 3  

  (كيهان زادگاه الفباي هستي) كتاب درسي) 41تا  30هاي  ه(صفح

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

 »سيدسحاب اعرابي«  »4«ة زينگ - 126

 .است SO2اكسيد به صورت  وگرد ديگ

  (رد پاي گازها در زندگي) كتاب درسي) 56 تا 53هاي  ه(صفح

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

 »علي مؤيدي«  »2«ة زينگ - 127

Mالف)  s s p s p d s= 2 2 6 2 6 5 1
24 1 2 2 3 3 3 كنيد كـه   مشاهده مي 4

)ر پ در اين اتم دو زيرالية نيم d , s )5 13            ً                   و بقيـه كـامال  پـر هسـتند.      4

  پس جملة (الف) نادرست است. 

  هاي درست:  بررسي جمله

(بـا زيراليـة    K19ب) در دورة چهارم جدول تناوبي، پنج اتـم يعنـي   

 d13 ،(Cr24(با زيرالية تك الكتروني  Sc21)، s14تك الكتروني 

(بـا زيراليـة تـك الكترونـي      Cu29)، s14(با زيرالية تك الكترونـي  

s14 و (Ga31 با زيرال) ية تك الكترونيp14شود. )، مشاهده مي   

Cuپ)  s s p s p d s= 2 2 6 2 6 10 1
29 1 2 2 3 3 3 4   

نسـبت   )dدسـتة  (با توجه به آرايش الكتروني عناصر دورة چهـارم و  

هـاي اليـه آخـر در عنصـر      هاي اليه ظرفيت به الكترون تعداد الكترون

Cu29 .از سايرين بيشتر است  

  است: Zn30در دورة چهارم  d ت) آخرين فلز دستة

  Zn s s p s p d s= 2 2 6 2 6 10 2
30 1 2 2 3 3 3 4   

                     ً        تا سوم الكتروني كامال  پر است. اولهاي  در هر دو فلز يادشده، اليه

  زادگاه الفباي هستي) (كيهان كتاب درسي) 34تا  30هاي  هصفح(

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

 »امير حاتميان«  »3«ة زينگ - 128

  درست است. » الف«تنها مورد 

  كنيم:  را تعيين مي Xابتدا عدد اتمي عنصر 

  
e pn e n p p

n p nn p

= −− = ⎯⎯⎯⎯→ − = =
 + = =+ = ⎯⎯⎯→

38 5 25
55 3055

   

   Xآرايش الكتروني عنصر 

  X : s s p s p d s
=

 =
2 2 6 2 6 5 2

25
41 2 2 3 3 3 4 7

½n»j
½»o¬

   

  : ها عبارتبررسي 

lهاي بـا   الكترونالف) تعداد  = هـاي بـا    و تعـداد الكتـرون   8برابـر   0

l =   است كه داريم:  5برابر  2

  l /
l

= = =
=

0 8 1 62 5
ÁIÀï·»oT§²H  jHk÷U
ÁIÀï·»oT§²H  jHk÷U

IM
IM   



  
  

  23: ةصفح                         اختصاصي پاية دهم تجربي  دي 24آزمون  -) 4پروژة (                 
 

 

X  ب)  : s s p s p d+3 2 2 6 2 6 4
25 1 2 2 3 3 3   

nباشد كه داراي  مي d43آخرين زيراليه 
l

=
 =

3
  است. 2

 K19جدول تناوبي قرار دارد كه بـا عنصـر    4در دوره  Xپ) عنصر 

هارم جدول تنـاوبي اسـت ولـي    نيز در دورة چ Kدوره است چون  هم

جـدول   6در گروه  Moجدول تناوبي و عنصر  7در گروه  Xعنصر 

  گروه نيست. هم Moبا  Xباشد لذا عنصر  تناوبي مي

n باشد كه مي s24 ترين زيراليه ت) بيروني = lو  4 = 0  

   
e n l

( )
− +

× + =2 4 0 8
jHk÷U

 

   )) (كيهان زادگاه الفباي هستيكتاب درسي 34تا  27هاي  ه(صفح

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

 »محمدپارسا فراهاني«  »3«ة زينگ - 129

CH)متان  شهريگاز    است. پس:  4(

CH O CO H O+ → +4 2   سوختن ناقص (شعلة زرد) :Aواكنش شكل :2

CH O CO H O+ → +4 2 2   :سوختن كامل (شعلة آبي) B:واكنش شكل 2

   با يكديگر متفاوت است. SO3و  CO ،CO2مدل فضا پركن 

   )) (رد پاي گازها در زندگيكتاب درسي  58تا  53 هاي ه(صفح 

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

 »ناصر دادمند«  »1«ة زينگ - 130

  الكترون داريم.  6در الية ظرفيت 

lnsالكترون  4  16عنصر گروه  np = ⎯⎯→12 4   

  هاي الية ظرفيت شمارة يكان گروه = تعداد الكترون

  )تركيبي( كتاب درسي) 56تا  54و  41، 40، 34 تا 30 هاي ه(صفح
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