
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گويي مدت پاسخ محتواي آزمون تا شماره از شمارهتعداد سؤال مواد امتحانيرديف
  دقيقه 12  )43تا  10 (صفحه 5تا  1درس   15  1  15  )1( يفارس  1
 دقيقه 13  )22تا  1 صفحه( 2و  1درس   30  16  15  )1زبان قرآن ( ،عربي  2

 دقيقه 12  )48تا  12 صفحه( 3 تا 1درس   45  31  15  )1( دين و زندگي  3

 دقيقه 13  )41تا  15 صفحه( 1درس   60  46 15  )1( انگليسيبان ز  4

 دقيقه 50گويي:پاسخ مدت   60تعداد كل سؤال: 
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  گروه طراحي و ويراستاري آزمون
  انويراستار گروه طراحي و بازنگري (به ترتيب حروف الفبا) سرگروه نام درس رديف

 ثمين سادات اميني، پرستو رهاب وزيري ـ آرش عيوق محمدامين زمان آرش عيوق فارسي 1

 سمانه ريحاني، محمدمهدي صديقي آريا ذوقي آريا ذوقي زبان عربي 2

 زاده، مجيد فرهنگيان الدين تقي معين مجيد فرهنگيانبقا،  محمد رضايي بقا محمد رضايي دين و زندگي 3

 ژالن حاجي ملكيما زبان انگليسي 4
  ماژالن حاجي ملكي

 ميرحسين زاهدي، محسن كرد افشاري
 زهرا پروين، نفيسه سميع

 

  گروه تايپ و ويراستاري (به ترتيب حروف الفبا)
  زهرا خرمي ـ فاطمه ميناسرشتزاده ـ  الدين تقيمعيني ـعلي الماسپور ـ اميرزهرا احدي ـ رقيه اسديان ـ باران اسماعيل

 

  مراجعه نماييد. taraaznet@، به كانال تلگرام مركز سنجش آموزش مدارس برترع از اخباربراي اطال
  

  دقيقه 12: گويي مدت پاسخ  فارسي

  در كدام گزينه آمده است؟  » برازندگي، ورطه، محال، طالع«معني درست كلمات  .1
  اصل، بخت) شايستگي، گودال، بي2    ) لياقت، مرحله، ناممكن، مبارك1
  باطل، درخشانانديشة ) استحقاق، مهلكه، 4  ، گرداب، بيهوده، سرنوشت) توانايي3
  

  صحيح است. 2گزينه  .1
  ) برازندگي و طالع نادرست معنا شده است. 4(گزينة ) برازندگي و در 3(گزينة ) ورطه و طالع، در 1گزينة (در 

  )153تا  151هاي  ، صفحه5(فارسي دهم، ستايش تا درس 
  
  
  

  همانند معني اين واژه در بيت زير است؟» راست« واژة، معناي در كدام گزينه .2
 راســــت بــــه ماننــــد يكــــي زلزلــــه    «

  

ــه      ــاحل يلــ ــن ســ ــر تــ ــنش بــ  »داده تــ
  

 ) راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پـاك 1
  

ــود        ــو را در دل ب ــه ت ــرا آنچ ــود م ــان ب ــر زب  ب
  

 خـود راسـت كنـي    گشـتة  ) از تواضع قـد خـم  2
  

ــو را       ــت ت ــالل اس ــو ه ــامي چ ــاي تم ــر تمنّ  گ
  

ــاني  3 ــد بم ــويي و در بن ــر راســت ســخن گ  ) گ
  

 بـــه زان كـــه دروغـــت دهـــد از بنـــد رهـــايي  
  

 ) تير كـج، هرگـز نگـردد راسـت از زور كمـان     4
  

ــا      ــاد مـ ــان از وادي ارشـ ــر مغـ ــذر اي پيـ  بگـ
  

  
  صحيح است. 1گزينه  .2

صـاف، حـرف درسـت و    «يگـر بـه ترتيـب در معـانيِ     هـاي د  آمده است، ولي در گزينه» درست و عيناً«) به معني 1(گزينة در بيت سؤال و » راست« كلمة
  كاربرد دارد.» مستقيم

  )14، صفحة 1(فارسي دهم، درس 
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  اماليي وجود دارد؟ نادرستيدر كدام بيت،  .3
ــدار  1 ــي پديــ ــار آيــ ــت بهــ ــو در وقــ  ) چــ

  

ــار     ــرداري ز رخســـ ــرده بـــ ــت، پـــ  حقيقـــ
  

ــنم  2 ــا مــ ــه، يكتــ ــن معركــ ــت دريــ  ) گفــ
  

ــنم     ــحرا، مـــ ــبن و ســـ ــر گلـــ ــاج ســـ  تـــ
  

 محنـت از پــي آن تـا كنـد خــراب    ) ويـن بـوم  3
  

 بــــر دولــــت آشــــيان شــــما نيــــز بگــــذرد  
  

 ) نه خدا توانمش خواند نه بشر تـوانمش گفـت  4
  

ــه ملـــك الفتـــي را    ــامم شـ ــه نـ ــرم چـ متحيـ 
  

  
  صحيح است. 2گزينه  .3

  شود. به همين شكل نگاشته مي» صحرا«
  )42و  39، 13، 10هاي  ، صفحه5 تا 1هاي  (فارسي دهم، ستايش و درس

  
  
 

  اماليي وجود دارد؟   نادرستيهاي زير، چند تركيب در .4
  » خواهي وقت حيلت/ زهره در/ حاذم و دورانديش/ قرابت و خويشان/ هستي و كاينات/ عامل خليفه/ غرّش شيران/ رونق زمان/ آز و زياده«
  ) چهار 4  ) سه3  ) دو2  ) يك1
  

  صحيح است. 1گزينه  .4
  ب است. به همين ترتي» حازم و دورانديش«امالي درست 

  )5(فارسي دهم، ستايش تا درس 
  
  
  

  ؟  نيستدر كدام گزينه، نام ذكرشده در مقابل اثر، نام مؤلّف اصلي آن اثر  .5
  ) كليله و دمنه: نصراهللا منشي2  ) قابوس نامه: عنصرالمعالي كيكاووس1
  عرش: موسوي گرماروديگوشوارة ) 4    نامه: عطار نيشابوري ) الهي3
  

  صحيح است. 2گزينه  .5
  هللا منشي نام مترجم كتاب كليله و دمنه است. نصرا

  )3تا  1هاي  (فارسي دهم، ستايش، درس
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  ؟شود نميروي كدام گزينه، در بيت يافت  شده روبه نوشته ةآراي .6
 سازي ) تو كز خون شير و نوش از نيش و گل از خار مي1

  

 مـا را افسـانة   به چشـم خلـق، شـيرين سـاز تلـخ       
  

  آميزي) (حس
 دشمني بـا مـن ز بهـر روي توسـت    ) عالمي را 2

  

 ترسم كه ميلم سوي توسـت  ليكن از دشمن نمي  
  

  (مجاز)
 كـالم تـو   ) به طوطي نكته آمـوزد لـب شـيرين   3

  

 خـرام تـو   فروشد جلوه سرو خـوش  به طوطي مي  
  

  (جناس)
ــو خورشــيد كبــاب اســت 4  ) از روي عرقنــاك ت

  

 آتــش ز تماشــاي تــو يــك چشــم پــر آب اســت  
  

  (استعاره)
  

  صحيح است. 3گزينه  .6
  كار نرفته است. به» جناس«در اين بيت، 

  ها: واكاوي ديگر گزينه
  آميزي است. تلخ) حسافسانة ): تلخ افسانه (1(گزينة 
  مجاز از مردم عالم است.» عالم): «2(گزينة 
  ): سوختن خورشيد از حسادت و نسبت دادن تماشا به آتش، تشخيص و استعاره است.4(گزينة 

  )40و  15هاي  ، صفحه5و  1هاي  (فارسي دهم، درس
  
 

  ؟شود نميديده » حسن تعليل«در كدام گزينه،  .7
 سخن است آن دهنِ تنگ، معاف اسـت  ) گر كم1

  

ــه آن غنچــه    ــيچ، ب ــان نيســت راه ســخني ه  ده
  

 ) مصـــوران قلـــم از مـــو كننـــد تـــا نكشـــند2
  

 زيــــاده از ســــرمويي دهــــان تنــــگ تــــو را  
  

ــوي   3 ــت جـ ــوي و حكمـ ــا مجـ ــك دنيـ  ) ملـ
  

 ايـــن انـــدك اســـت و آن بســـيار   زان كـــه   
  

ــي 4 ــه م ــر دم ك ــي  ) ه ــر درد م ــد ز س ــد زن  زن
  

ــي     ــرد مـ ــس سـ ــراي آن نفـ ــبح از بـ ــد صـ  زنـ
  

  
  صحيح است. 3گزينه  .7

  ارزش است و حكمت و دانش بسيار و نامحدود. دليل ذكرشده در اين گزينه واقعي است! ملك دنيا كم و بي
  ها: بررسي ساير گزينه

  معشوق اين است كه دهان او كوچك و به همين دليل، راه سخن گفتن او بسته است!سخن بودن  ): دليل كم1(گزينة 
  تر نكشند! سر مويي بزرگاندازة سازند تا دهان كوچك تو را به  ها قلم مويشان را از جنس مو مي ): نقاش2(گزينة 
  دانستند.) ، آه ناشي از نااميدي را آه سرد ميها هاي صبح از سر درد است. (قديمي ): دليل سرد بودن دمِ صبح اين است كه نفس4(گزينة 

  )35، صفحة 3(فارسي دهم، درس 
  
 

  وجود دارد.» معنوي قرينة«، حذف فعل به ............  ةگزيندر بيت  .8
ــل  1 ــد از محـ ــور خوردنـ ــون زنبـ ــر دو گـ  ) هـ

  

 ليـــك شـــد زان نـــيش و زيـــن ديگـــر عســـل  
  

 ) هـــر دو نـــي خوردنـــد از يـــك آبخـــور    2
  

ــالي و آن     ــي خــ ــن يكــ ــكر ايــ ــر از شــ  پــ
  

ــت ژرف   3 ــي اس ــا فرق ــا آن عص ــا ت ــن عص  ) زي
  

ــگرف     ــي شـ ــل راهـ ــا آن عمـ ــل تـ ــن عمـ  زيـ
  

 ) عهـــــد عيســـــي بـــــود و نوبـــــت آن او4
  

ــان او     ــي جـــ ــي او و موســـ ــان موســـ  جـــ
  

  
  صحيح است. 2گزينه  .8

  ها: بررسي نوع حذف در گزينه
  لفظي): ... ليك شد زان نيش و زين ديگر عسل [شد]1(گزينة 
  معنوي): ... اين يكي خالي [است] و آن پر از شكر [است]2(گزينة 
  لفظي): ... راهي شگرف [است]3(گزينة 
  لفظي): عهد عيسي بود و نوبت آن او [بود] / جان موسي او [بود] و موسي جان او [بود]4(گزينة 

  )19، صفحة 2(فارسي دهم، درس 
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  كار رفته است؟ به» تركيب اضافي«و چند » تركيب وصفي«در شعر زير به ترتيب چند  .9
ترين سرود/ بوسه است/ و هـر   و مهرباني دست زيبايي را خواهد گرفت/ روزي كه كم/ روزي ما دوباره كبوترهايمان را پيدا خواهيم كرد«

  »اي است افسانه قفل/بندند/  شان را نمي برادري است/ روزي كه ديگر درهاي خانهانسان/ براي هر انسان/ 
  ) سه ـ چهار4  ) چهار ـ سه3  ) دو ـ چهار2  ) سه ـ سه1
  

  صحيح است. 4گزينه  .9
  ترين سرود / هر انسان / هر انسان هاي وصفي: كم تركيب
  شان هاي اضافي: كبوترهايمان / دست زيبايي / درهاي خانه / خانه تركيب

  )34، صفحة 3(فارسي دهم، درس 
  
  
  

  ؟نيستشده، درست  تعيين» زمان فعل«يك از ابيات زير،  در كدام .10
 ز هــــــر كشــــــوري موبــــــدي ســــــالخورد)1

  

ــاورد  ــرد بيـــ ــاد كـــ ــه را يـــ ــاين نامـــ  كـــ
  

  (مضارع التزامي)
 بلبـــــل از هـــــر دوان بخنـــــدد همـــــي)2

  

ــان   ــايد زبــ  چــــو بــــر گــــل نشــــيند گشــ
  

  (مضارع اخباري)
 ببســـتدل بـــه يكـــي تـــار) زلفـــت هـــزار 3

  

ــاره  ــزار چــ ــو ببســــت راه هــ ــر از چارســ  گــ
  

  (ماضي ساده)
ــافظ از  4 ــت ح ــه گف ــة) ك ــازانديش ــد ب ــو آم  ت

  

 آن كس كه گفـت بهتـان گفـت    امنگفتهمن اين 
  

  (ماضي نقلي)
  

  صحيح است. 1گزينه  .10
  ، مضارع التزامي است.)»بياورد(«ماضي ساده است. » بياورد (به معني آورد)«

  )20، صفحة 2دهم، درس  (فارسي
  
  
 

توان عزيز بـود   در فكر آن گودالم / كه خون تو را مكيده است / هيچ گودالي چنين رفيع نديده بودم / در حضيض هم مي«مفهوم عبارت  .11
  شود؟ از كدام گزينه نيز برداشت مي» / از گودال بپرس

  ) شرف المكانِ بالمكين2ِ    ) يا ثاراهللا و ابنَ ثاره1
  ) انَّ الحسين مصباح الهدي و سفينة النّجاة4    يومٍ عاشورا و كلُّ ارضٍ كربال) كلُّ 3
  

  صحيح است. 2گزينه  .11
  ) قرابت معنايي دارد.2(گزينة خاطر وجود حضرت امام حسين (ع) است كه با  مفهوم شعر، ارزشمند شدن گودال قتلگاه به

  ار گرفته است.جا قر معناي عبارت عربي: ارزش هر جايي به كسي است كه در آن
  )35، صفحة 3(فارسي دهم، درس 
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  تناسب معنايي دارد؟» نماي جوفروش نباشي به زبان، ديگر مگو و به دل ديگر مدار تا گندم«كدام گزينه با عبارت  .12
ــود  1 ــايي نَب ــه در او روي و ري ــي ك ــاده نوش  ) ب

  

ــت     ــه در او روي و رياس ــي ك ــر از زهدفروش  بهت
  

ــل مشـــــ   2 ــل غافـــ ــات عمـــ  و) از مكافـــ
  

 گنــــدم از گنــــدم برويــــد جــــو ز جــــو      
  

 رضـوان بـه دو گنـدم بفروخـت    روضـة  ) پدرم 3
  

 مــن چــرا ملــك جهــان را بــه جــويي نفروشــم؟   
  

 گـون بپـوش  سوز ما گو روي گنـدم  ) بار خرمن4
  

 ورنه خواهد سوخت خرمن هر كرا عقل است و هوش  
  

  
  صحيح است. 1گزينه  .12

)، هـر چنـد كلمـات    2(گزينـة  شود. دقت كنيم كه مفهوم ) ديده مي1(گزينة هوم عالوه بر صورت سؤال، در بيت رياكاري است. اين مف» نمايي جوفروشي و گندم«
 اي متناظر با عمل است.  همانندي دارد، به معناي دريافت نتيجه

  )2(فارسي دهم، درس 
  
  
 

  دارد؟  بيشتريقرابت معنايي » تا تواني از نيكي كردن مياسا.« جملةكدام گزينه با  .13
 بينيم يـاران را چـه شـد؟   ياري اندر كس نمي )1

  

 دوستي كي آخـر آمـد دوسـتداران را چـه شـد؟       
  

 ) حـــافظ نهـــاد نيـــك تـــو كامـــت بـــرآورد 2
  

 هـــا فـــداي مـــردم نيكونهـــاد بـــاد     جـــان  
  

 ) دال نيكــــي كــــن از نيكــــي خبــــر دار   3
  

ــردار    ــق خبــ ــوي از حــ ــي شــ ــه از نيكــ  كــ
  

ــه  4 ــن درگ ــاني از اي ــوزة) خاق ــرت كــن دري  عب
  

ــا از د   ــان   ت ــد خاق ــوزه كن ــس، دري ــو زان پ  ر ت
  

  
  صحيح است. 3گزينه  .13

  صورت سؤال، بر نيكي كردن تأكيد شده است. جملة در اين بيت و در 
  )2(فارسي دهم، درس 

  
  
 

  اشاره شده است؟ » چه خواهيدانم الهي/ تو داني و تو داني آندانم نمينمي«در كدام گزينه به مفهوم بيت  .14
ــراغ رو 1 ــدر دل چـ ــش انـ ــت ) دانـ ــن اسـ  شـ

  

ــو جوشـــن اســـت     ــر تـــن تـ ــد بـ ــه بـ  وز همـ
  

 ) هــيچ اســت آن دهــان و نبيــنم از آن نشــان 2
  

 موي است آن ميان و ندانم كـه آن چـه موسـت     
  

ــواني  3 ــتر خــ ــه بيشــ ــدان كــ ــم چنــ  ) علــ
  

ــاداني      ــت، نــ ــو نيســ ــل در تــ ــون عمــ  چــ
  

ــل  4 ــزّ و جــ ــداي عــ ــالم  خــ ــت عــ  ) هســ
  

ــل      ــاه و محــ ــت پايگــ ــو را چيســ ــه تــ  كــ
  

  
  صحيح است. 4گزينه  .14

  ها نيست.  در اين گزينه و در بيت صورت سؤال، به طور مشترك به دانايي پروردگار اشاره شده است. چنين مفهومي در ساير گزينه
  (فارسي دهم، ستايش)
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  است؟ دورتراز كدام گزينه » كلُّ نفسٍ ذائقةُ الموت«مفهوم عبارت  .15
ــذرد    1 ــز بگ ــما ني ــان ش ــر جه ــرگ، ب ــم م  ) ه

  

 ز بگــــذردهــــم رونــــقِ زمــــان شــــما نيــــ  
  

 ) آب اجــل كــه هســت گلــوگير خــاص و عــام 2
  

 بـــر حلـــق و بـــر دهـــان شـــما نيـــز بگـــذرد   
  

 هــا بكشــت ) بــادي كــه در زمانــه بســي شــمع3
  

 هــــم بــــر چراغــــدان شــــما نيــــز بگــــذرد  
  

ــراي ســـتم دراز 4 ــو نيـــزه بـ  ) اي تيغتـــان چـ
  

 ايـــن تيـــزي ســـنان شـــما نيـــز بگـــذرد       
  

  
  صحيح است. 4گزينه  .15

  ) كاسته شدن قدرت حاكمان ظالم است.4(گزينة ) قطعي بودن مرگ و مفهوم بيت 3) و (2)، (1هاي ( مفهوم عبارت سؤال و بيت
  )5(فارسي دهم، درس 

  
  
  
  دقيقه 13: گويي مدت پاسخ  زبان قرآن ،عربي

  ):16- 21ي الترجمة أو المفهوم (عين االصح و االدقّ ف ■■
 :﴾!اهللا عند تجدوه خير من ألنفسكم تُقدموا ما و الزّكاة آتوا و الصالة أقيموا﴿ .16

 !يابيد مي خدا نزد را آن بفرستيد، پيش خودتان براي نيك كار از را هرچه و بدهيد زكات و داريد پا بر را نماز  )1
 !يافتند خدا نزد فرستادند، پيش خود براي نيك كار از را هرچه و دادند زكات و داشتند پا به را نماز  )2
 !خواهيد يافت خدا نزد را آن بفرستيد، پيش خودتان براي چيزي اگر كه پردازيدب زكات و بخوانيد نماز  )3
  !يابيد مي خدا نزد را بهترش بفرستيد پيش خودتان براي را هرچه و دهيد زكات و داريد پاي بر را نماز   )4
  

  صحيح است. 1گزينه  .16
 )3(گزينـة   در »اگر(« هرچه: »ما) / «)2گزينة ( رد( بدهيد زكات: »الزكاة آتوا) / «)3و ( )2( هاي گزينه رد( داريد پا به را نماز: »الصالة أقيموا: «مهـم  كلمات
 رد( يابيد مي خدا نزد را آن: »اهللا عند تجدوه) / «)4) و (3( هاي گزينه رد( نيك كار از: »خير من) / «)2(گزينة  رد( بفرستيد پيش: »تُقدموا) / «است اضافي
  ))3) و (2هاي ( گزينه

  )2(عربي دهم، درس 
  
  
 

17. »كُنت أنّني دائماً اُحب المدينة هذه أجملَ ما الناس؛ يتراحم فيها و مضياف شعب ذات مدينةٍ في أعيش:«! 
 نيست؟ زيباتر شهر اين كنند؛ مهرباني هم به مردمان آن در و كنم زندگي نواز مهمان ملتي داراي شهري در كه دارم مي دوست هميشه  )1
 !شهر اين زيباست چه كنند؛ مهرباني هم به مردم آن، در و كنم زندگي دوست ميهمان مردمي داراي شهري در كه داشتم مي وستد همواره  )2
 !شهر اين زيباست چه هستند؛ مهربان هم با آن در مردم و دارد نوازي ميهمان مردم كه كنم زندگي شهري در ام داشته دوست هميشه  )3
  نيست! زيباتر شهري چنين كنند؛ مهرباني هم به مردم آن، در و كنم زندگي دوست ميهمان ملّتي داراي شهري در كه داشتم مي دوست همواره  )4
  

  صحيح است. 2گزينه  .17
 در: »فمضيا شعب ذات مدينةٍ في/ « كنم زندگي كه: »أعيش أنّني) / «)3) و (1( هاي گزينه رد( داشتم مي دوست همواره: »دائماً اُحب كُنت: «مهم كلمات
 ترجمة )،3(گزينة  رد( كنند مهرباني هم به مردم آن، در: »الناس يتراحم فيها) / «»صاحب دارا،: ذات« )،3(گزينة  رد( دوست ميهمان مردمي داراي شهري
 ))4) و (1( هاي گزينه رد( شهر اين زيباست چه: »المدينة هذه أجملَ ما.) / «است نادرست »يتراحم« براي اسنادي

  )2و  1هاي  دهم، درس (عربي
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 !»:منه المطرَ ينزِل و السماء في اهللا يبسطه متراكم بخار هو الغيم؟ هو ما تعلمينَ هل« .18
 !كند مي نازل آن از را باران و گستراند مي آسمان در را آن خداوند كه است فشرده بخاري آن، چيست؟ ابر كه داني مي آيا  )1
 !شود مي نازل باران آن از و گستراند مي را آن خداوند كه است متراكم بخاري ن،آ چيست؟ ابر كه دانيد مي آيا  )2
 !فرستد مي فرو را باران و گستراند مي آسمان در را آن خداوند و شود مي متراكم آسمان در كه است بخاري آن، چيست؟ ابر كه داري اطّالع آيا  )3
  !ريزد مي فرو آن از باران و گستراند مي آسمان در را آن خداوند كه ستا اي فشرده بخار آن، چيست؟ ابر كه دانيد مي آيا  )4
  

  صحيح است. 1گزينه  .18
 فشرده بخاري آن،: »السماء في اهللا يبسطه متراكم بخار هو) / «)4) و (2( هاي گزينه رد( چيست ابر كه داني مي آيا: »الغيم هو ما تعلمينَ هل: «مهم كلمات
 ))4) و (2( هاي گزينه رد( كند مي نازل را باران »:المطرَ ينزِل!) / «فعل نه است اسم »متراكم« )،3(گزينة  رد( گستراند مي سمانآ در را آن خداوند كه است

 ))3(گزينة از آن (رد : »منه/ «
  )2و  1هاي  (عربي دهم، درس

  
  
 

 :الصحيح عين .19
1(  أمثالها عشر فله بالحسنة جاء من :اوست آنِ از برابرش ده د،بياي نيك كار با كس هر! 
 !كند درك را اهللا ريزان هاي نعمت فهمش اندازة به تواند مي انساني هر: فهمه بقدر المنهمرة اهللا أنعم يدرك أن علي إنسان كلّ يقدر  )2
 !شدند موفّق اناتامتح در آموزان دانش آن از درصد نه و شصت: االمتحانات في نجحوا الطلّاب اولئك من المئة في تسعون و ستّة  )3
  !است مدرسه در من معلّم بهترين چهرة اين: المدرسة في األولي معلّمتي صورة هذه )4
  

  صحيح است. 2گزينه  .19
 : ها گزينه ساير خطاهاي

  !)است »آورد« معناي به »بـ جاء(« بيايد نيك كار با  )1
  )شش و نود: »تسعون و ستّة(« نه و ) شصت3
 )است »اولين« معناي به »األولي(« بهترين -) »چهره« نه است »صويرت« معناي به »صورة(« ) چهره4
  
  
 

 :الخطأ عين .20
 !كنيم مي سفر اشرف نجف به آينده هفتة در بخواهد خدا اگر: القادم األسبوع في األشرف النجف إلي سنُسافر اهللا شاء إن  )1
  !آموخت تو به را دانشي ات كودكي ايروزه در كه است مردي اين: طفولتك أيام في علماً علّمك رجل هذا) 2
  كنند! ) تنمو هذه األشجار في فصل الربيع: اين درختان در فصل بهار رشد مي3
 نـزد  را آن قسـمت  نـه  و نود و است داده قرار قسمت صد را رحمت خداوند: جزءاً تسعين و تسعة عنده فأمسك جزء، مئة الرّحمة اهللا جعل  )4

  !داشت نگاه خود
  

  ح است.صحي 1گزينه  .20
 !)حال نه است آينده »كرد خواهيم سفر: سنُسافر(« كنيم مي سفر: گزينه اين خطاي
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 !»:كند مي كار ها آن از نفر چهارمين اكنون و شدند آموخته دانش گذشته سال در مدرسه اين آموزان دانش از درصد هفت و بيست« .21
 !يشتغلُ منهم الرابع اآلن و الماضية السنة في تَخَرَّجوا المدرسة هذه طلّاب من المئة في سبعة و عشرون  )1
2(  يشتغلُ منهم األربع اآلن و الماضية السنة في المدرسة هذه طلّاب من المائة في العشرون و السابعة تَخَرَّج! 
3(  منهم الرابع يشتغلُ اآلن و الماضية السنة في المدرسة هذه طلّاب من المئة في  عشرون و سبعة تَخَرَّج! 
4(  شتغل اآلن و الماضية السنة في المدرسة هذه طلّاب من المائة في و سبعة عشرون تَخَرَّجمنهم الرابع ا!  
  

  صحيح است. 3گزينه  .21
 المدرسة هذه طلّاب من: «گذشته سال در مدرسه اين آموزان دانش از) / ها ساير گزينه رد( »المئة في  عشرون و سبعة: «درصد هفت و بيست: مهم كلمات

 ))4) و (2( هاي گزينه رد( »منهم الرابع يشتغلُ: «كند مي كار ها آن از نفر چهارمين/ »تَخَرَّجوا ،)اينجا در( تَخَرَّج: «شدند آموخته دانش/ »الماضية السنة يف
  )2(عربي دهم، درس 

  
  
 

  ):22- 24عن االسئلة (اقراء النص التالي بدقّةٍ ثم أجب  ■■
 حفظُي. إنّ العاقل كيالجتناب عن ندامة تُؤذ تفكُّرو انظُر في األمور بدقّة و خاطبِ النّاس بعطوفة و ال تتكلَّم بدون  اءياألش يلال تَتَسرّع في الحكم ع«

  »بسعادةٍ. شيعيمودته جداً، ف يعل حرصونيالنّاس بشدةٍ و  حبهيلهذا  لستهم) األصدقاء عند مجاكند ي(سرزنش نم لوميلسانه أمام النّاس و ال 
  

  متن:ترجمة 
 دهـد  يكه تو را آزار م يا يمانياز پش يدور يخطاب كن و برا يبنگر و مردم را با مهربان قيشتاب مكن و به كارها به طور دق زهايبه چ  در نظر دادن نسبت

و به  كند يو مالمت نم زنشها را سر با دوستان آن ينينش و هنگام هم كند ي. شخص عاقل زبانش را در برابر مردم حفظ ماوريرا بدون تفكر بر زبان م يكالم
  .كند يم يو او با سعادت زندگ ورزند يبا او طمع م يخاطر، مردم به شدت او را دوست دارند و بر دوست نيا
  
  
 

  ماذا يفعل العاقل ليحبه الناس؟ .22
.4  ي أمواله و اعماله.) يحرص عل3  ) يلوم الناس عند مجالستهم.2  ) يتكلّم كثيراً مع الناس.1   ) يكون مؤدباً و دقيقاً مع الناسِ
  

  صحيح است. 4گزينه  .22
 »باشند؟ داشته دوستش مردم تا كند مي كار چه عاقل«

 :ها گزينه ترجمة
 !كند مي صحبت مردم با بسيار  )1
 !كند مي مالمت و سرزنش را آنان مردم، با نشيني هم هنگام  )2
 !ورزد يم حرص كارهايش و اموال بر  )3
 !است دقيق و مودب مردم با  )4
  
  
 

  ماهي عاقبة الكالم بدون تفكّرٍ: .23
  ) حب الناس4ِ  ) العطوفة3  ) الحرص2  ) الندامة1
  

  صحيح است. 1گزينه  .23
 »چيست؟ تفكر بدون گفتن سخن عاقبت«

 :ها گزينه ترجمة
  طمع  )2   پشيماني  )1
 مردم داشتن دوست  )4  مهرباني  )3
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  بارات التاليه؟في الع الخطأما هو  .24
  ) من لَم ينظر في األمور نظرةً دقيقةً، سوف يندم.2    ) العاقل يتأمل في أقواله و أفعاله.1
3. .4  ) من لَم يحفظ لسانه أمام الناسِ يكُن غير محترمٍ التسرُّع في األمور خصلة و عملٌ ممدوح (  
  

  صحيح است. 4گزينه  .24
 :ها گزينه ترجمة

 !كند مي تأمل كارهايش و ها گفته در عاقل انسان  )1
 !شد خواهد پشيمان نكند، نگاه مسائل به دقيق طور به كس هر  )2
 !شود مي نامحترم نكند حفظ مردم برابر در را زبانش هركس  )3
 )نادرست. (است پسنديده كاري و خصلت كارها در كردن شتاب  )4
  
  

■■ يالتال ؤالللجواب عن الس المناسب نعي:  
 :»تفكُّر«« .25

 هيمضاف إل» / ف ك ر« ةيحروفه األصل ـفعل ) 2    هيمذكّر / مضاف إل ـمفرد  ـاسم ) 1
  للغائبة / صفة ـمضارع  ـفعل  )4    مفرد مذكّر / صفة ـمصدر  )3
  

  صحيح است. 1گزينه  .25
 :ها نهيگز ريسا يخطاها

  !)مصدرها اسم هستند نه فعل يكلمه مصدر است و تمام نيفعل (ا) 2
 )!است نه صفت هيصفة (مضاف إل) 3
 )3نهيصفة (مانند گز ـ) 2فعل (مانند )4
  
 

 :الكلمات حركات ضبط في الخطأ عين .26
 !حشرات العالم جوداتوم من المئةِ في ثَمانونُ  )2  !الشَّمسِ من ضياؤه األرضِ؛ حول يدور كَوكَب القَمرُ  )1
  !ثَالثونَ و ستَّة يساوي اثنَينِ علي تقسيم سبعونَ و اثنانِ  )4  !موته بعد قَبرِه في هو و للعبد البِئرِ حفْرِ أجرُ يجرِي  )3
  

  صحيح است. 2گزينه  .26
) -( »فتحه« آخرش حركت همواره سالم، مذكر هاي جمع همانند »هشتاد: ثمانون«  عبـارت،  معنـاي  بـه  توجه با چنين هم. است نادرست »ثمانونُ« و استَ
 !باشد »جهان: العالَم« بايد و است نادرست »دانشمند: العالم«

  )2(عربي دهم، درس 
  
  
 

 :المفردات عن الخطأ هو ما .27
 »!غصون«غصن: جمعه السالم   )2    !»الصبر« يترادف: الحلم  )1
  !مختلفة أماكن للزيارة مختلفة بالد إلي يسافر الّذي: سائح  )4  !الماء كثير نهرٌ و الماء عين: الينبوع  )3
  

  ت.صحيح اس 2گزينه  .27
  جمع مكسر است نه جمع سالم!» غصون«

 :ها گزينه ساير بررسي
 »صبر« مترادف: »بردباري«  )1
  آب پر چشمة: »آب پر جوي«  )3
 . كند مي سفر گوناگوني شهرهاي به مختلف هاي مكان تماشاي براي كه كسي: »گردشگر«  )4

  )1(عربي دهم، درس 
 

www.konkur.in

forum.konkur.in



                            تجربي يعموم دفترچه.  1. آزمون  )دوره دوم متوسطهدهم ( ةيپا                               
 

 10

 !»بسحرهما أرضكم من يخرجاكم أن.......  رَينِالساح........  إنّ: «للفراغَينِ الصحيح عين .28
  يريدانِ – هذينِ  )4  تُريدونَ – هذينِ  )3  تُريدونَ – اولئك  )2   يريدونَ - هؤالء  )1
  

  صحيح است. 4گزينه  .28
 بنـابراين  داريـم  نيـاز  مثنّـي  مـات كل به خالي جاهاي در كه يابيم مي در »يخرجا أن« فعل چنين هم و »الساحرَينِ« در »ن«و  »ر« حرف حركت به توجه با
 !هستند صحيح »يريدانِ« و »هذينِ«

  )1(عربي دهم، درس 
  
  
 

 :مثنّي اسم فيه ما عين .29
 !الجو في تَنتشرانِ حرارتها و الشمس جذوة إنّ  )2  !مدرسته ساحة في أخي أسنان انكسرت  )1
  !لنا اهللا منَحهما ثمينتين نينِعي نمتلك  )4  !يساعدوهم و المساكين يرحموا أن المسلمينَ علي  )3
  

  صحيح است. 4گزينه  .29
 !هستند مثني اسم دو »ثمينتين« و »عينينِ«
ر  جمـع  »المسـاكين « و سـالم  مـذكّر  جمـع  »المسلمينَ« مثني، فعل »تَنتشرانِ« ،»دندان: سنّ« مكسر جمع »أسنان« ها، گزينه ساير در مسـكين « مكسـ :

 . است »بيچاره
  )1(عربي دهم، درس 

  
  
 

 :ترتيبي عدد فيه ما عين .30
1(  ما و دروس ثالثة اثنينِ أسبوعينِ في قرأت األخري الدروس قرأت!  
 !الماضي الشهر في العشرين الجائزة المدير أعطاني  )2
3(  ميالده حفلة بمناسبة لصديقي واحداً كتاباً أهديت!  
  !أكثر أو ثالثين إلي سنة عشرين يعيش الغراب  )4
  

  است. صحيح 2گزينه  .30
 !است ترتيبي عدد يك »بيستم: العشرين«
 .هستند اصلي عدد» ثالثين: سي«و  »بيست: عشرين« و »يك: واحداً«، »ثالثة: سه« ،»دو: اثنين« ها، گزينه ساير در

  )2(عربي دهم، درس 
  
  
 

  دقيقه 12: گويي مدت پاسخ   دين و زندگي

  توان مستند قرار داد؟ خردمندانه و پسنديده است، كدام آيه از كتاب آسماني قرآن را ميدر بيان اينكه آفرينش جهان و انسان، حتماً داراي هدفي  .31
1 (ميمر و هي ظامحيي العن يقالَ م خَلقَه يضرب لَنا مثالً و نَس و  
2 (ًتنَةو نَبلوكُم بِالشَّرّ و الخَيرِ ف وتقَةُ المكُلُّ نَفسٍ ذائ  
3 (كَالمفسدينَ في االَرضِاَم نَجعلُ الّذينَ آم الحاتلوا الصنوا و عم  
4 (َبينو ما بينَهما الع و االرض ماواتو ما خَلَقنا الس  
  

  صحيح است. 4گزينه  .31
هـدف)   (و بـي ها و زمـين و آنچـه كـه در ميـان آن دو اسـت را بـه بازيچـه         ما آسمان: «و ما خلقنا السماوات و االرض و ما بينهما العبينَ آية شريفةدر 

  ، تأكيد شده است كه از آفرينش جهان، هدفي خردمندانه و پسنديده و حكيمانه وجود دارد.»نيافريديم!
  )15، صفحة 1(دين و زندگي دهم، درس 
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  اسراء كدام است؟ مباركة سورةطلبد، بنابر آيات  سرانجام آن كس كه تنها زندگي زودگذر دنيا را مي .32
  اي ندارد. كند، ولي در آخرت هيچ بهره عطا مي ) خداوند به او در دنيا نيكي1
  الحساب است. اي ندارد و خداوند در مورد او سريع ) از كار خود نصيب و بهره2
  كند. كه انديشه نمي شود، در حالي ) كاالي زندگي دنيا و آرايش آن به او داده مي3
  شود. زخ ميدهد، سپس با خواري وارد دو ) آن مقدار كه خداوند بخواهد به او مي4
  

  صحيح است. 4گزينه  .32
دهيم؛ سپس دوزخ را براي  طلبد، آن مقدار از آن را كه بخواهيم ـ و به هركس اراده كنيم ـ مي آن كس كه فقط زندگي زودگذر دنيا را مي«اسراء:  سورة 18 آيةطبق 

  ذلت در دوزخ توصيف شده است.، سرانجام دنياطلبي، »او قرار خواهيم داد تا با خواري و سرافكندگي در آن وارد شود.
  )17، صفحة 1(دين و زندگي دهم، درس 

  
  

  براي انسان ترسيم شده، كدام است؟» تر كه من از وي دورم تر از من به من است/ وين عجب دوست نزديك«هدفي كه در بيت  .33
  شوند. تر مي لحاظ ظاهري به خدا نزديك ها را كسب كنند، به ها و خوبي ها به ميزاني كه زيبايي ) انسان1
  ) شايسته است تنها مقصد نهايي انسان، تقرب و نزديكي حقيقي به خداي بزرگ باشد.2
  يابد. ) انسان هرچه كماالتي نظير معرفت به خدا كسب كند، از نظر مكان و منزلت به خدا تقرب مي3
  تر است. تر باشد، ارزش آن افزون ها به حق و عدالت نزديك ) هر مقدار كه عمل انسان4
  

  صحيح است. 2گزينه  .33
كند. از طرفي نزديكي  به مفهوم تقرب به خدا و نزديكي خدا به انسان اشاره مي» تر كه من از وي دورم تر از من به من است/ وين عجب دوست نزديك«بيت 

ها و  زيبايي سرچشمةي حقيقي است. خدا )) بلكه نزديكي به خدا يك نزديك3) و (1هاي ( و تقرب به خدا، نزديكي مكاني و ظاهري نيست. (نادرستي گزينه
  شوند. تر مي ها را كسب كنند به خدا نزديك ها و خوبي ها به ميزاني كه زيبايي هاست و انسان خوبي

  )30و  21هاي  ، صفحه2و  1هاي  (دين و زندگي دهم، درس
  
  

  گذران خواهد كرد؟ آدم هيچ كاري نكرده و با دست خالي مولوي، در چه صورتي بني» فيه ما فيه«در كتاب  .34
  هاي بزرگ در زندگي فرعي ) از ياد بردن هدف2  ) فراموش كردن راه صحيح زندگي 1
  ) تالش براي رسيدن به اهداف مادي4  ) دنبال نكردن هدف آفرينش خويش3
  

  صحيح است. 3گزينه  .34
 بـاك  را تـو  نكنـي،  فرامـوش  را آن كني و فراموش را چيزها جمله راگ نيست؛ كردني فراموش آن كه است چيز يك عالم در«گويد:  مي فيه ما فيه موالنادر كتاب 

  شود. ، مفهوم دنبال نكردن هدف آفرينش خود برداشت مي»باشي. هيچ نكرده كني، فراموش را آن و آري جا به را جمله اگر و نيست
  )14(دين و زندگي دهم، صفحة 

  
  
  

  آن كدام است؟ ثمرةست و انساني ما ا سرمايةواكنش هنگام ارتكاب گناه، تابع كدام  .35
  ) شناخت خير و نيكي و گرايش به آن ـ گرايش به خير و بدي2  ) نفس لوامه ـ گرايش به خير و بدي1
  ) شناخت خير و نيكي و گرايش به آن ـ بيزاري از زشتي و بدي4  ) نفس لوامه ـ بيزاري از زشتي و بدي3
  

  صحيح است. 4گزينه  .35
  ابع)      واكنش هنگام انجام گناه: معلول (ت

  شناخت به خير و نيكي و گرايش به آن: علت (متبوع)
  اين سرمايه عبارت است از گرايش به خير و بيزاري از بدي ثمرة

  توجه كنيد كه انسان گرايش به بدي ندارد!!!!
  )31و  30هاي  ، صفحه2(دين و زندگي دهم، درس 
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  هاي غلط است، دلبستگي به كدام دسته از اهداف را به دنبال دارد؟ ندگي از راهاي دروني كه موجب تشخيص مسير درست ز بهره نبردن از سرمايه .36
    »گويند: پروردگارا به ما در دنيا نيكي عطا كن... و بعضي مي) «1
  »آنچه به شما داده شده، كاالي دنيا و آرايش آن است...) «2
  »د خداوند است.هركس نعمت و پاداش دنيا را بخواهد، نعمت و پاداش دنيا و آخرت نز) «3
  »بگو همانا نمازم، تمامي اعمالم و زندگي و مرگ من براي خداست كه پروردگار جهانيان است.) «4
  

  صحيح است. 2گزينه  .36
آنچه بـه  « آيةانديشيم. بهره نبردن از انديشه، طبق  هاي غلط است، همان عقل است كه با آن مي اي كه موجب تشخيص مسير درست زندگي از راه سرمايه

، موجب دل بستن به اهداف دنيوي و آرايـش  »كنيد؟ ما داده شده، كاالي دنيا و آرايش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پايدارتر است؛ آيا انديشه نميش
  شود.  آن مي

  ها: دليل نادرستي ساير گزينه
  ) طلبيدن نيكي دنيا و آخرت، عين زيركي و هوشمندي است.1
  جامع دنيا و آخرت پيشنهاد شده است.عنوان هدف  ) انتخاب خدا به3
  شود. كارها براي رضاي خدا، موجب آباداني دنيا و آخرت مي همة) انجام 4

  )29و  17هاي  ، صفحه2و  1هاي  (دين و زندگي دهم، درس
  
  
  

  كنند؟ يافتني مي تآورند و درجات برتر بهشت را دس رشد خود را فراهم مي زمينةمعتقدان معاد با طلب عمر طويل از خداوند، چگونه  .37
  ) شهادت در راه خدا و گشودن راه آزادگي ـ دل بريدن از دنياي فاني و توجه مستمر به ديار باقي1
  تر براي مالقات خدا كامل اندوختةآوري  ) شهادت در راه خدا و گشودن راه آزادگي ـ جمع2
  راي مالقات خداتر ب كامل اندوختةآوري  ها ـ جمع ) تالش در راه خدا و خدمت به انسان3
  ها ـ دل بريدن از دنياي فاني و توجه مستمر به ديار باقي ) تالش در راه خدا و خدمت به انسان4
  

  صحيح است. 3گزينه  .37
اي  د تا بتوانند بـا اندوختـه  رشد خود را فراهم آورن زمينةها،  خواهند تا بتوانند در اين جهان با تالش در راه خدا و خدمت به انسان معتقدان معاد از خداوند عمر طوالني مي

  تر خدا را مالقات كنند و به درجات برتر بهشت نائل شوند. كامل
  )43، صفحة 3(دين و زندگي دهم، درس 

  
  
  

  كساني است؟ چه بهرةگرفتار آمدن به پوچي در زندگي دنيوي، نصيب و  .38
  نگي توجه ويژه دارند.نهايت و جاودا دانند، اما به ميل به بي ) آنان كه مرگ را پايان زندگي مي1
  ) آنان كه با وجود قبول داشتن معاد، ايمان و باور قلبي به خدا ندارند.2
  اند. خدا و آخرت غافل دها، يكسره از يا دليل فرورفتن در هوس ) كساني كه به3
  توانند فكر مرگ را از ذهن خود بيرون برانند. ) كساني كه با وجود انكار معاد، نمي4
  

  است.صحيح  4گزينه  .38
  شود. ارزش مي دنيا نيز برايشان بي روزةتوانند فكر مرگ را از ذهن خود بيرون برانند، همين زندگي چند  گروهي از منكران معاد كه نمي

  )45، صفحة 3(دين و زندگي دهم، درس 
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اي  كـن، ولـي در آخـرت هـيچ بهـره     گويند: خداوندا، به ما در دنيـا نيكـي عطـا     بعضي از مردم مي«اگر مبناي ما اين كالم وحي باشد كه:  .39
  ، كدام گزينه با آن تناسب معنايي دارد؟»ندارند

  نشدني را اصل قرار بدهد، ممكن است به بخشي از آن برسد. ) اگر كسي اهداف تمام1
  ناپذير را اصل قرار دهد و برايش تالش كند، به هدف خود خواهد رسيد. ) اگر كسي اهداف پايان2
  شود. هاي دنيايي نمي مندي انسان از نعمت هاي اخروي، مانع بهره ) اصل قرار گرفتن هدف3
  گوي استعدادهاي مادي و معنوي بيشتري در وجود ما هستند. اند و پاسخ ها اخروي و هميشگي ) برخي هدف4
  

  صحيح است. 1گزينه  .39
 زنـدگي  فقـط  كـه  كـس  آن« آية شريفةبا » اي ندارند. بهره هيچ آخرت در ولي كن، عطا نيكي دنيا در ما به خداوندا،: گويند مي مردم از بعضي« آية شريفة

 سرافكندگي و خواري با تا داد خواهيم قرار او براي را دوزخ سپس دهيم؛ مي كنيم هركس اراده به و بخواهيم كه را آن از مقدار آن طلبد، مي را دنيا زودگذر
  آوا است. ) هم1( گزينة جملةصورت سؤال با  آية، ارتباط و تناسب معنايي دارد. پس مقصود »شود. آن وارد در

  )17، صفحة 1دين و زندگي دهم، درس 
  
  
  

  ترتيب با كدام عبارت قرآني ارتباط دارد؟ راهنماي مسير سعادت و دوري از شقاوت و بيزاري از شقاوت به .40
  »فالهمها فجورها و تقواها«ـ » انا هديناه السبيل«ـ » اما شاكرا و اما كفورا) «1
  »فالهمها فجورها و تقواها«ـ » اما شاكرا و اما كفورا«ـ » هديناه السبيلانا ) «2
 »انا هديناه السبيل«ـ » فالهمها فجورها و تقواها«ـ » اما شاكرا و اما كفورا) «3
  »اما شاكرا و اما كفورا«ـ » فالهمها فجورها و تقواها«ـ » انا هديناه السبيل) «4
  

  صحيح است. 1گزينه  .40
  انا هديناه السبيلپيامبران و امامان:  سرمايةعادت: راهنماي مسير س
  اما شاكرا و اما كفوراانتخاب و اختيار:  سرمايةدوري از شقاوت: 

  فالهمها فجورها و تقواهاشناخت خير و نيكي و گرايش به آن و شناخت بدي و زشتي و بيزاري از آن:  سرمايةبيزاري از شقاوت: 
  )30و  29هاي  صفحه، 2(دين و زندگي دهم، درس 

  
  
  

) و امـام علـي (  » تر كه مـن از وي دورم  تر از من به من است/ وين عجب دوست نزديك«به چه علت آدمي مترنم اين نوا مي شود كه:  .41
  يكي از موانع سقوط انسان دارد؟ دربارةچه تعبيري 

  هخورد ) بازگشت به خويشتن ـ دشمن قسم2  ترين دشمن ) بازگشت به خويشتن ـ دشمن1
  خورده ) وجدان ـ دشمن قسم4    ترين دشمن ) وجدان ـ دشمن3
  

  صحيح است. 1گزينه  .41
دوسـت  «گـوييم:   يـابيم و مـي   گرديم، خداوند را در كنار خود مي شود: اما وقتي به خود بازمي ها سبب دوري ما از خداوند و فراموشي ياد او مي گاهي غلفت

ترين دشمن تو همان نفسي است كه  دشمن «فرمايد:  نفس اماره مي دربارة) امام علي (» ن از وي دورمتر از كه م تر از من به من است/ وين عجب نزديك
  »در درون تو است.

  )2(دين و زندگي دهم، درس 
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  در منظر پيامبران و پيروان آنها، مرگ چه تعبير و جايگاهي دارد؟ .42
  كند. ود را حفظ مي) مرگ يعني دچار تجزيه، تحليل و متالشي نشدن و روح آگاهي خ1
  هاي پهناور ها به ساحل كرامت و بهشت ) مرگ يعني انتقال از ساحل سختي2
  كند. هستي (يعني دنيا) به هستي باالتر (يعني آخرت) منتقل مي مرحلة) مرگ همانند پلي است كه آدمي را از يك 3
  تر براي جسم و جان است. ) مرگ غروبي براي روح انسان، اما طلوعي درخشان4
  

  صحيح است. 3گزينه  .42
 انسـان  روح بـراي  تر درخشان طلوعي و انسان تن جسم و براي غروبي را آن بلكه پندارند؛ نمي زندگي دفتر بخش پايان را مرگ آنان پيروان و الهي پيامبران

  كند. مي منتقل (آخرت) باالتر هستيِ به (دنيا) هستي مرحلةيك  از را آدمي كه آورند مي حساب به پلي يا دانند مي
  ها:  بررسي ساير گزينه

  موضوع سؤال نيست.دربارة است؛ اما  در جاي خودش بيان درستيكند و  ) اين گزينه پيرامون بعد جسماني صحبت مي1
  كند. مرگ صحبت ميدربارة ) ) اين گزينه پيرامون كالم و ديدگاه امام حسين (2
  راي روح (جان) است، نه براي جسم.) مرگ غروبي براي جسم است. همچنين مرگ روح و طلوعي ب4

  )41، صفحة 3(دين و زندگي دهم، درس 
  
  
  

  ترين مؤمن كيست و در منظر معتقدين به معاد، ظرف تحقق استقبال انسان از شهادت كدام است؟ )، زيركمطابق كالم پيامبر مهرباني ( .43
  اعنوان هدف اصلي ـ ضروري شدن فداكاري در راه خد خدا به كنندة انتخاب) 1
  ) مهياشده براي مرگ ـ ضروري شدن فداكاري در راه خدا2
  عالي آنمرحلة ) مهياشده براي مرگ ـ رسيدن شهادت به 3
  عالي آن مرحلةعنوان هدف اصلي ـ رسيدن شهادت به  خدا به كنندة انتخاب) 4
  

  حيح است.ص 2گزينه  .43
و از ديدگاه معتقدان » اند و بهتر از ديگران خود را براي مرگ آماده مي كنند. ترين مؤمنان كساني هستند كه فراوان به ياد مرگ باهوش«فرمايد:  ) ميپيامبر اكرم (

  روند. استقبال شهادت مي ها به به معاد آنگاه كه حيات دنيا چيزي جز ننگ و ذلت نباشد و فداكاري در راه خدا ضروري باشد، انسان
  )43و  41هاي  ، صفحه3(دين و زندگي دهم، درس 

  
  
  

  هاي زير صحيح است؟ رت، كدام عبا... و ما يهلكنا اال الدهر...فرمايد:  اگر مبناي ما كالم وحي باشد كه مي .44
  شود و چيزي به ماهيت حيات اخروي وجود ندارد. الف) هر انساني پس از مدتي زندگي در دنيا، دفتر عمرش بسته مي

  ارزش شود و نتواند فكر دنيا را از ذهن خود بيرون كند. شود كه اين زندگي چندروزه برايش بي طلبي انسان سبب مي نهايت ب) بي
  چون خوابي كوتاه و گذرا است و زندگي حقيقي در انتظار ما است.ج) زندگي دنيوي هم

  شود. اش براي هميشه بسته مي د) انسان حقيقي جز جسم و تن ندارد و با فرارسيدن مرگ و نابودي جسم، پرونده
  ) ب ـ ج4  ) ج ـ د3  ) الف ـ د2  ) الف ـ ب1
  

  صحيح است. 2گزينه  .44
 از پـس  جهـان  وجـود  ، گروهـي و ما هي اال حياتنا الدنيا نموت و نحيي و ما يهلكنا اال الدهر و ما لهم بذلك من علم ان هم اال يظنـون  آية شريفةبه توجه به 

 هـر  و اسـت  زنـدگي  پايـان  مرگ ديدگاه، اين در. بندند مي هميشه براي را او پروندة جسم او، شدن متالشي و انسان مرگ ارسيدنفر با و كنند مي انكار را مرگ
  شود. مي نيستي رهسپار و يابد مي پايان او حيات و شود مي بسته عمرش دفتر دنيا، در مدتي زندگي از پس انساني

  بررسي ساير عبارات:
  .ارزش شود و نتواند فكر مرگ را از ذهن خود بيرون كند شود كه اين زندگي چندروزه برايش بي سبب ميطلبي انسان  نهايت ب) بي

  ج) اين عبارت درستي است، ولي به هدف طرح شده در سؤال مربوط نيست.
  )44، صفحة 3(دين و زندگي دهم، درس 
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شـود و بـا كـدام حـديث      چيـزي برداشـت مـي    ندگي دنيوي از چـه ارزشي ز مطابق معارف قرآني، مفهوم حقيقي بودن سراي آخرت و كم .45
  آوايي معنايي دارد؟ هم
  »شوند. اند، هنگامي كه بميرند بيدار مي مردم در اين دنيا در خواب«) دانايي مستمر ـ 1
  »ايد. ايد، بلكه براي بقا آفريده شده براي فنا و نابودي خلق نشده«) دانايي مستمر ـ 2
  »ايد. ايد، بلكه براي بقا آفريده شده براي فنا و نابودي خلق نشده«مل صالح ـ ) متابعت ايمان و ع3
  »شوند. اند، هنگامي كه بميرند بيدار مي مردم در اين دنيا در خواب«) متابعت ايمان و عمل صالح ـ 4
  

  صحيح است. 2گزينه  .45
ارزش  در انتهـاي آيـه، فهـم كـم     »يعلمون« كلمةبا توجه به  ن الدار االخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمونما هذه الحياه الدنيا اال لهو و لعب و ا و آيةطبق 

ارتبـاط  » .ايـد  ايد و براي بقا آفريده شده براي فنا آفريده نشده«با حديث  با دانايي مستمر است،بودن زندگي دنيوي و حقيقي بودن زندگي آخرت، متناسب 
  .دارد
  دنيا را تصوير كرده و هم آخرت را و در اين حديث نيز هم دنيا را تصوير كرده و هم آخرت را. : در آيه همتوجه

  )42و  41هاي  ، صفحه3(دين و زندگي دهم، درس 
  
  

  دقيقه 13: گويي مدت پاسخ   زبان انگليسي

46. Father has promised to buy me ---------- MP4 player if I get high marks in all ---------- final exams. 
1) an / my 2) a / the 3) a / my 4) an / his 
 

 صحيح است. 1گزينه  .46
 »ت بااليي بگيرم.ام نمرا امتحانات نهايي ةهماگر در  ،بخرد 4پدر قول داده است براي من يك دستگاه ام پي « جمله: ةترجم
نشـانگر   aبه جاي  ،شود صدادار تلفظ مي Mكار رود. چون ه بايد ب anيا  aپس قبل از آن ، شود براي اولين بار تكرار مي MP4 playerاسم : مهم درسي ةنكت
an ه جهت هماهنگي با فاعل خـود  شوند. در قسمت دوم نشانگر مورد نظر صفت ملكي است كه ب ذف ميح )3( و )2(هاي  رود. لذا گزينه كار ميه بmy  ـ ه ب

  رود. كار مي
  )39، صفحة 1(زبان انگليسي دهم، درس 

 
 
 

47. It looks so delicious! We ---------- this meal so much! 
1) will enjoy 2) are going to enjoy 3) enjoy 4) were enjoying 
 

  صحيح است. 2گزينه  .47
  »د! ما از اين غذا خيلي لذت خواهيم برد!آي نظر خيلي خوشمزه مي هب« جمله: ةترجم

  كنيم. ه ميدفااست going to ساختار نظر آمدن)، از بيني از روي شواهد حاضر (خوشمزه به پيش توضيح: براي
  )29(زبان انگليسي دهم، صفحة 

 
 

48. If we don't do anything now, hundreds of plant and animal species will ----------. 
1) die out 2) survive 3) destroy 4) put out 
 

  صحيح است. 1گزينه  .48
  »ن كاري بكنيم.اآل، مگر اينكه منقرض خواهند شدنوع گياه و حيوان  صدها« جمله: ةترجم

  صورت مصدري: ها بهمعناي گزينه
    ) زنده ماندن2  ) منقرض شدن1
  ) خاموش كردن4  ) خراب كردن3

  )22(زبان انگليسي دهم، صفحة 
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49. Whether the shopping crimes happen to you or around you, it can still be helpful for you to ---------- and be 
more careful. 
1) cut down 2) put out 3) look for 4) pay attention 
 

  صحيح است. 4نه گزي .49
بيشـتر   و توجه كنيدكه باشد كننده  تواند براي شما كمك مي براي اطرافيانتان، كماكان چهفتد براي شما اتفاق بي چه هاي فروشگاهي تخلف« جمله: ةترجم

  »مراقب باشيد.
    خاموش كردن) 2  قطع كردن) 1
  ) توجه كردن4  جو كردن جست) 3
  
  

 
50. The only way we can reduce the number of these ---------- animals is to provide additional living places for 

them. 
1) died out 2) endangered 3) hopeless 4) uninterested 
 

  صحيح است. 2گزينه  .50
  »هاي زندگي بيشتري براي آنها فراهم كنيم. ست كه مكانا را كاهش دهيم ايندر معرض خطر هاي  توانيم تعداد اين گونه راهي كه مي تنها« جمله: ةترجم

      ) در معرض خطر2  منقرض شده) 1
  عالقه ) بي4  ) نااميد3

 )21(زبان انگليسي دهم، صفحة 

 
 
 

51. The man, who was not wearing a cycle helmet (head covering), was seriously ----------, but his injuries are not 
thought to endanger him. 
1) damaged 2) hurt 3) broken 4) protected 
 

  صحيح است. 2گزينه  .51
 او را به خطر اندازد. يشود كه جراحات و ي، اما تصور نمديشدت صدمه د ، بهنداشت يمنيكه كاله ا يمرد آن جمله: ةترجم

      ديده ) آسيب2  ديده ) خسارت1
  شده ) محافظت4  ) شكسته3

 )17(زبان انگليسي دهم، صفحة 

 
 
 

52. The famous Tokyo Marathon was held last Sunday with only a few hundred selected runners, ---------- of a 
public party for 30,000 participants. 
1) instead 2) in front 3) in places 4) nearby 
 
 

  صحيح است. 1گزينه  .52
  كننده برگزار شد. شركت 30،000 يبرا يعموم يانمهم كي يجا به، منتخب ةدوندبا چند صد نفر  فقطگذشته  ةكشنبي ويماراتن معروف توك جمله: ةترجم

    ) در جلو2  ) به جاي1
  ) در نزديكي4  هاي) در محل3

  )20(زبان انگليسي دهم، صفحة 
  )20(زبان انگليسي دهم، صفحة 
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Cloze Test: 
There’s a global mental health crisis. Evidence shows that (53)---------- can help. People who live close 
to natural environments and (54)---------- are found to be more active, emotionally strong, and 
physically healthier. In one project in the UK, (55)---------- with poor mental health took part in nature 
walks and conservation work. After 12 weeks, they reported feeling better. To protect (56)---------- 
mental health, we need to protect wildlife and the habitats they live in. 
 

  :cloze test ترجمة
و در حيـات   هاي زيست طبيعي تواند كمك كند. افرادي كه نزديك محيط دهد كه طبيعت مي دهد. شواهد نشان مي يك بحران جهاني سالمت روان رخ مي

شوند. در يك پروژه در بريتانياي كبير، داوطلبان با سـالمت روانـي    تر ديده مي طور عاطفي، قوي و از نظر جسماني، سالم تر، به كنند، فعال وحش زندگي مي
شود. بـراي مراقبـت از    بهتر ميهفته، گزارش دادند كه حالشان دارد  12هاي طبيعت و در كار حفاظت از طبيعت شركت كردند. بعد از  ضعيف در پيادروي

  كنند مراقبت كنيم. مان، الزم است از حيات وحش و از ساكناني كه در آن زندگي مي سالمت رواني

 
 
 

53.  
1) nature 2) forest 3) museum 4) human 
 
 

 صحيح است. 1گزينه  .53

      جنگل )2  طبيعت )1
  انسان )4  موزه )3

  )15، صفحة 1(زبان انگليسي دهم، درس 
 
 
 

54.  
1) plain 2) future 3) animal 4) wildlife 
 

 صحيح است. 4گزينه  .54

    آينده )2  دشت )1
  وحشحيات  )4  حيوان )3

  )19، صفحة 1(زبان انگليسي دهم، درس 
 
 
 

55.  
1) firefighters 2) volunteers 3) hunters 4) leopards 
 

 صحيح است. 2گزينه  .55

    داوطلبان )2  ها نشان آتش )1
  ها پلنگ )4  شكارچيان )3

  )123، صفحة 4(زبان انگليسي نهم، درس 
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56.  
1) a 2) an 3) our 4) their 
 

 صحيح است. 3گزينه  .56

  د به كار رود.) بايour )noun markerدهد كه قبل از اسم، صفت ملكي  در جمله نشان مي weمهم درسي: ضمير فاعلي  نكتة
  )39، صفحة 1(زبان انگليسي دهم، درس 

 
 
 

Reading: 
Firefighters are some of the bravest people out there. They put their lives at risk every day on the 
job to keep the rest of us safe and sound . 
But firemen and firewomen still have those days at work that make them scratch their heads and 
wonder what the heck people were thinking when they called 911. 
Some of the calls firefighters respond to are enough to make you laugh out loud. I’m not sure 
which must stress them out the most, these ridiculous, funny calls, or the serious ones 
when citizens are in real danger. One thing is for sure: There is never a dull moment in the life of 
a firefighter. 
 

  ترجمة متن:
مـا را صـحيح و سـالم نگـه     بقية اندازند تا  شان را به خطر مي ترين افراد آن بيرون (جامعه) هستند. آنها هر روز سروكار زندگي ها گروهي از شجاع نشان آتش

  دارند.
آزار پيش خودشـان چـه    اند كه آن افراد مردم شوند سرشان را بخارانند و در حيرت رند كه سركار وادار مينشانان زن و مرد هنوز هم از آن روزها دا اما آتش
  زنند. زنگ مي 911كنند وقتي كه به  فكر مي

ايـد آنهـا را بيشـتر    يـك ب  دهند، براي خنداندن شما با صداي بلند كافي است. من مطمئن نيستم كـه كـدام   نشانان به آنها پاسخ مي هايي كه آتش برخي از تماس
نشان هرگز  هاي جدي وقتي كه شهروندان در خطر واقعي هستند. يك چيز مسلم است: در زندگي يك آتش دار، يا زنگ هاي مضحك و خنده مضطرب كند، زنگ

  كننده وجود ندارد. كسل لحظةيك 
 
 
 

57. The main purpose of the passage is to ---------- . 
1) show how the firefighters are brave  
2) ask people not to call 911 for fun 
3) show how the firefighters’ life is ridiculous  
4) tell us about the dull moments the firefighters have 
 

  صحيح است. 2گزينه  .57
  »زنگ نزنند. 911ريح به هدف اصلي متن اين است كه از مردم بخواهد براي تف« جمله: ةترجم

  ها: ساير گزينه
  ها چگونه شجاع هستند. نشان ) نشان دهد كه آتش1

  نشان چقدر مضحك است. ) نشان دهد كه زندگي يك آتش3
  ها دارند. اي صحبت كند كه آتشنشان كننده هاي كسل ) براي ما از لحظه4
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58. What is implied from the last sentence, “There is never a dull moment in the life of a firefighter.”? 
1) Firefighters are at risk all the time.  
2) Some people make fun of the firefighters by calling 911. 
3) Firefighters always get excited by either saving lives or receiving funny calls. 
4) People help the firefighters to keep us safe and sound by making them laugh. 
 

  صحيح است. 3گزينه  .58
  شود؟ چيزي استنباط مي چه» كننده وجود ندارد. كسل لحظةنشان هرگز يك  از آخرين جمله، در زندگي يك آتش« جمله: ةترجم

  »شوند. زده مي دار هيجان هاي خنده  ها يا دريافت كردن زنگ نشانان هميشه به خاطر نجات دادن زندگي آتش«
  ها: ساير گزينه

  ها هميشه در خطر هستند. نشان ) آتش1
  كنند. ها را مسخره مي نشان آتش 911 شمارةمردم با زنگ زدن به  ) بعضي از2
  كنند تا ما را صحيح و سالم نگه دارند. ها به آنها كمك مي نشان ) مردم با خنداندن آتش4

 
 
 

59. The pronoun “us” in the second line refers to ---------- . 
1) you as a reader 2) those who laugh 3) firefighters 4) firewomen 
 

  صحيح است. 1گزينه  .59
  »متن.خوانندة كند به شما به عنوان  در خط دوم اشاره مي» ما«ضمير « جمله: ةترجم

  :ها بررسي ساير گزينه
  خندند. ) آنهايي كه مي2
  نشانان ) آتش3
  نشانان زن ) آتش4

 
 
 

60. According to the passage, which of the following is true? 
1) The main job of the firefighters is to put lives at risk. 
2) Firefighters’ job is stressful even when they receive funny calls. 
3) Firefighters have a dull moment in their lives a lot. 
4) Despite firefighters’ efforts to save lives, all people try to bother them. 
 

  صحيح است. 2گزينه  .60
  »يك از موارد زير صحيح است؟ براساس متن، كدام« جمله: ةترجم

  »كنند. هاي مضحك دريافت مي زا است، حتي وقتي كه آنها زنگ ها استرس نشان شغل آتش«
  ها: ساير گزينه

  ها است. نداختن زندگيها به خطر ا نشان ) شغل اصلي آتش1
  زيادي دارند. كنندة كسل اتلحظشان  ها در زندگي نشان ) آتش3
 كنند آنها را اذيت كنند. مردم سعي مي همةها،  نشانان براي نجات زندگي هاي آتش رغم تالش ) علي4
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گويي مدت پاسخ محتواي آزمون تا شماره از شماره تعداد سؤال مواد امتحانيرديف
   2تا پايان درس  3و فصل  2 تا 1فصل  80  61 20 )1رياضي ( 1

 دقيقه 30  )58تا  1صفحه (

   2تا انتهاي گفتار   2و  1فصل   105  81 25 )1( شناسي زيست 2
 دقيقه 20  )29تا  1صفحه (

تا ابتداي فشار در  2و فصل  1فصل  120  106 15 )1( فيزيك 3
 دقيقه 30  )32تا  1 صفحهها ( شاره

  تا ابتداي آرايش الكتروني 1فصل   135  121 15 )1( شيمي  4
  دقيقه 15  )30تا  1صفحه (

 دقيقه 95گويي: مدت پاسخ   75تعداد كل سؤال:
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  اختصاصي تجربي.  1. آزمون  دوم متوسطه) ةدهم (دور ةيپا                                                            

 

محل انجام محاسبات

1 

 
 

  اري آزمونگروه طراحي و ويراست
 سرگروه نام درس رديف

  گروه طراحي و بازنگري
 (به ترتيب حروف الفبا)

  ويراستاران

 زاده حسن باطني ـ خانم سامي حسن باطني رياضي  1
  ، داريوش اميري
 سجاد داوطلب

 محمودرضا تيموري محمودرضا تيموري شناسي زيست 2
   معصومه فرهادي

 سادات طباطبايي فاطمه

 مهديار شريف رضا خالو، اميرعلي ميري ورضا خال فيزيك 3

 خانم فتاليمنصوره بهرامي،  منصوره بهرامي شيمي 4
  محمدي، محبوبه بيك

 كارو محمدي
  
 

  گروه تايپ و ويراستاري (به ترتيب حروف الفبا)
  ـ فاطمه ميناسرشت زهرا خرميزاده ـ الدين تقي معيني ـ علي الماسپور ـ اميرزهرا احدي ـ رقيه اسديان ـ باران اسماعيل

 

  مراجعه نماييد. taraaznet@، به كانال تلگراممركز سنجش آموزش مدارس برتربراي اطالع از اخبار
  
  

  دقيقه 30: گويي مدت پاسخ رياضي

Aاگر .61 {x | x }    2 3 1 11وB {x | x }   2 3 7باشد، حاصلA Bكدام است؟  
1(( , )2 4  2([ , )2 4  3(( , ) 1  4(( , ] 1  
  

  صحيح است. 1گزينه  .61
A : x x     12 3 1 11 3 3 12  

x A [ , )    3 1 4 1 4  
B: x x x B ( , ]        2 3 7 2 4 2 2  
A B [ , ) ( , ] ( , )    1 4 2 2 4  

  )4(رياضي دهم، صفحة 
  
  
  

  نامتناهي باشند، آنگاه كدام گزينه درست است؟ مجموعةدو  Bو  Aگر ا .62
1(A B.2  حتماً متناهي است(A B.حتماً متناهي است  
3((A B).4  حتماً نامتناهي است((A B) .حتماً نامتناهي است  
  

  صحيح است. 4 گزينه .62
Aطور مثال اگر به وB و نادرسـت خواهنـد بـود. اگـر    2) و (1هاي ( مرجع باشد، گزينه مجموعة (A   و

B  و مرجع باشد، آنگاه وعةمجم(A B) {}  0  هم نادرست است.3( گزينةمتناهي خواهد بود، پس (  
A)داريم: 4 گزينةدر  B) A B    چون .A  دلخواه نامتناهي خواهد بود. مجموعةنامتناهي است اجتماع آن با هر  

  )8 و 6هاي  ه(رياضي دهم، صفح
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2 

  توان گفت؟ چه مي Bو Aجدا از هم باشند، درمورد مجموعةدو  Bو  Aاگر  .63
1(A وB .ها برابر با ) اجتماع آن2  حتماً داراي عضو مشترك هستندA ياB .است  
  3و  1 گزينة) 4  مرجع برابر است. مجموعة) اجتماعشان با 3
  

  صحيح است. 3گزينه  .63
Uاگر { , , , , } 1 2 3 4 Aمرجع و مجموعة 5 { , } 1 Bو 2 { , , } 3 4 Aباشد، در ايـن صـورت   5 { , , }  3 4 Bو 5 { , }  1 2 

Aد بود وخواه B     نادرست است.1( گزينةپس (  
جدا از هم باشند، مجموعةدو  Bو  Aدانيم اگر  ) هم نادرست است. مي2( گزينةتوان نتيجه گرفت كه  از مثال ذكرشده، مي

B A ،است بنابراينA B U   )U مرجع است.) مجموعة  
 )10و  8هاي  رياضي دهم، صفحه(

  
  
  

n(Aاگر .64 B)  20،n(A B)  6 وn(A B)  Bباشد، آنگاه 8 A چند عضو دارد؟  
1 (8  2 (6  3 (4  4 (2  
  

  صحيح است. 2گزينه  .64

  
  

  n(A B) n(A B) n(A B) n(B A)       
  n(B A) n(B A)      20 8 6 6  

 )11(رياضي دهم، صفحة 

  
  
  

دانيم تعداد كساني كه فقط عضـو   هاي فوتبال يا بسكتبال هستند. مي نفر عضو تيم 36نفري،  40در يك كالس  .65
تيم فوتبال هستند، سه برابر تعداد كساني است كه فقط عضو تيم بسكتبال هستند و تعداد كساني كه عضو هـر  

  كنند؟ ساني است كه عضو هيچ تيمي نيستند. چند نفر فقط بسكتبال بازي ميدو تيم هستند، سه برابر تعداد ك
1 (6  2 (7  3 (8  4 (9  
  

  صحيح است. 1گزينه  .65
Fتعداد عضوهاي B  است. پس، با توجه به نمودار 36برابر  

  y   40 36 4  
  درنتيجه:

  n(F B) x y x x x          36 3 3 36 4 12 36 4 24  
xكنند اني كه فقط بسكتبال بازي ميتعداد كس    6  

 )12(رياضي دهم، صفحة 
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  است؟ اول جملةچند برابر  نهم جملة. است 39 و 18ترتيب  بهششم و  سومدر يك الگوي خطي جمالت  .66
1(/6 6  2 (15  3 (9  4 (21  
  

  صحيح است. 2گزينه  .66

n
t a bt an b t a b
        

3
6

3 18
6 39  

n
aa t nb
       

73 21 7 33  
t
t

    
9
1

7 9 3 60 157 1 3 4  
 )16(رياضي دهم، صفحة 

  
  
  

حسابي بدهنـد. اگـر    دنبالةعدد حاصل، تشكيل يك  7كه  طوري ايم، به پنج عدد نوشته 53و  17در بين اعداد  .67
  اول اين دنباله باشد، مجموع جمالت سوم و چهارم اين دنباله كدام است؟ جملة 17

1 (64  2 (76  3 (70  4 (52  
  

  صحيح است. 1گزينه  .67

  
a a d d      7 153 6 53 17 6 53  

d d   6 36 6  

  
 )23(رياضي دهم، صفحة 

  
  
  

برابـر   4نهم ايـن دنبالـه    جملةششم آن است. اگر  جملةواحد بيشتر از  18حسابي  دنبالةدوازدهم يك  جملة .68
  سوم آن است؟ جملةچند برابر  سيزدهم اين دنباله جملةدوم آن باشد،  جملة

  برابر 5) 4  برابر 10) 3  برابر 8) 2  برابر 4) 1
  

  صحيح است. 1گزينه  .68
  a a (a d) (a d) d d          12 6 1 118 11 5 18 6 18 3  

  a a (a d) (a d) a d a d         9 2 1 1 1 14 8 4 8 4 4  
  dd a a a     3

1 1 14 3 12 3 4  

  a a d
a a d

       
13 1
3 1

12 4 12 3 40 42 4 2 3 10  
 )22(رياضي دهم، صفحة 
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4 

)عددي مثبت باشد و xاگر  .69 x)3 )و xو 2 x)3 هندسـي باشـند، قـدر     دنبالـة متوالي يك  جملةسه 2
x)حسابي دنبالةنسبت  ),( x ), x ,... 2 4 2 1   كدام است؟3

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

  صحيح است. 2گزينه  .69
)اعداد x)3 )و xو 2 x)3   اند. بنابراين: هندسي دنبالةالي يك متو جملةسه 2

x ( x)( x) x x     2 2 23 2 3 2 18  
x x x     2 22 18 9 3  

  صورت زير خواهد بود: شده به حسابي داده دنبالة

(x ) , ( x ) , ( x) , ... 2 4 2 1 3  
x , , , ...  SLvº nk¤3 5 7 9 2  
 )26(رياضي دهم، صفحة 

  
  
  

اول آن اسـت. قدرنسـبت ايـن دنبالـه      جملـة  چهـار مجموع برابر  82هندسي  دنبالةاول يك  جملة هشتمجموع  .70
  كدام است؟

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

  صحيح است. 4گزينه  .70

  a a q a q a q a q a q a q a q
a a q a q a q

      


  

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

2 3
1 1 1 1

82  

  (a a q a q a q ) q (a a q a q a q )
(a a q a q a q )

      
 

  

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

2 3
1 1 1 1

82  

  
(a a q a q a q )( q ) q

(a a q a q a q )
q q

   
    

  

    

2 3 4
41 1 1 1

2 3
1 1 1 1

4

1 82 1 82

81 3
  

 )26(رياضي دهم، صفحة 
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ABHشكل زير، نسبت مساحت مثلثدر  .71


AHCبه مساحت مثلث 


  كدام است؟
1(1

2  

2(1
3  

3(1
4  

4(3
6  

  
  صحيح است. 2گزينه  .71

ABH

AHC

S AH BH AH
S AH AC sin AH





 
 

    

1 1 2 32 2
1 3160 122 2 2

  

 2 3 1
36 3

  
  )34(رياضي دهم، صفحة 

  
  
  

xاگر .72 45 90  باشد، حاصلA | cosx sinx | | cot x cosx | sinx     كدام است؟  
1(cot x sin x2    2(cos x sin x cot x 2 2  
3(cot x    4(cot x  
  

  صحيح است. 4زينه گ .72
xاگر  45 sinآنگاه 90 x cos x   

     درنتيجه:
                      | cos x sin x | cos x sin x     

 در همين محدوده داريم:
cos x cos x
sin x  1   

sinها (توجه كنيد كه صورت كسرها با هم برابرند و در مخرج x 1،بنابراين (cot x cosx.  
  | cot x cosx | cot x cosx     

  A | cosx sin x | | cot x cosx | sin x      
  cos x sin x cot x cos x sin x cot x         

 )37(رياضي دهم، صفحة 

  
  

   

 منفي
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6 

حاصل عبارت .73
sin cos sin sin cos

cos

   2 2 2

2
1 70 70 30 40 602

2 40

    

 كدام است؟  

1(1
4  2 (1  3(tan21 404

  4(cot21 404
  

  
  صحيح است. 1گزينه  .73

  
sin cos sin sin cos

cos

   2 2 2

2

1 70 70 30 40 602
2 40

    

  

  sin cos sin

cos

   


2 2 2

2

1 1 170 70 402 2 2
2 40

  

  

  (sin cos sin )

cos

 


  



1
2 2 2

2

1 70 70 402
2 40

  

  ( sin ) cos

cos cos


  

2 2

2 2

1 11 40 402 2 1
42 40 2 40

 

   
 )43(رياضي دهم، صفحة 

  
  
  

sinx)اگر كمترين و بيشترين مقدار عبارت .74 ) 21 bباشد، حاصل bو  aترتيب  به43 a9   كدام است؟10
1 (76  2 (12  3(1  4 (28  
  

  صحيح است. 2گزينه  .74
sin x sin x         1 1 11 1 1 13 3 3  

sin x (sin x )       24 1 2 1 1603 3 3 3 9  
(sin x )     21 164 4 43 9  
(sin x ) a , b       21 52 524 4 43 9 9  

b a        529 10 9 10 4 52 40 129  
 )38(رياضي دهم، صفحة 
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  كدام است؟ خط معادلة .75
1(y x  3 6 3  

2(y x  3 2 33  

3(y x  1 32  

4(y x  3 3 32  
  

  صحيح است. 2گزينه  .75

  
  m tan    3150   شيب خط3

نقطةخط از و اين  
  
6
  گذرد. مي 0

  y y m(x x ) y (x )       1 1
30 63  

  y x   3 2 33  
 )40(رياضي دهم، صفحة 

  
  
  

tanضلع يك واحد تشكيل شده است. حاصل شكل مقابل از چهار مربع يكسان به .76 sin   كدام است؟  

1(1 1
2 10  

2( 102 10  

3(7
3  

4(5
6  

  
  صحيح است. 2گزينه  .76

CDEدر مثلث


CDفيثاغورس داريم: رابطةبا استفاده از    10  

  
ACtan AB tan sinDEsin CD

  
     

    


2
102101 10

1010
  

 )31و  30هاي  (رياضي دهم، صفحه
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sin)حاصل عبارت .77 x cosx) tanx cot x  
2   كدام است؟2

1(sin x cos x2  2 (2  3 (1  4(sin x cos x3 2  
  

  صحيح است. 3گزينه  .77
(sin x cos x) tan x cot x  

2 2  
sin x cos x sin x cos x   1 2 2 1sin x cos x

sin x cos x
   21 2 1  

 )43و  42هاي  (رياضي دهم، صفحه

  
  
  

Aاگر .78 
321 21

Bو4 
371 71

Bباشد، حاصل عبارت4 Aبه كدام بازه تعلق دارد؟  
1(( , )0 1  2(( , )1 2  3(( , )2 3  4(( , )3 4  
  

  صحيح است. 2گزينه  .78
      

 
3

3
4 21 5 6 21 21 8
2 21 3

  

A A ( )          
321 213 3 32 2 2 12 4 2 2  

      
 

3
3

8 71 9 12 71 71 14
4 71 5

  

B ( )     
371 71 7 73 3 24 2 2  

( ) ( ) B A B A         1 2 7 33 2 1 22 2  
 )49(رياضي دهم، صفحة 

  
  
  

aعددي حقيقي باشد و aاگر  .79 2 aچهـارم و عـدد   ريشةتا xداراي  1 2 پـنجم باشـد،    ريشـة تـا  yداراي  1
xحاصل y كدام است؟  

  دارد. a) بستگي به مقدار 4  4) 3  3) 2  2) 1
  

  صحيح است. 2گزينه  .79
a 2 xچهارم است، يعني تا ريشة 2يك عدد حقيقي مثبت است. پس داراي  1 2 وa 2 پـنجم   ريشـة همواره يـك   1

yدارد. پس 1:درنتيجه .x y  3.  
 )51و  50هاي  (رياضي دهم، صفحه
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  كدام تساوي همواره درست است؟ .80

1(aa
b b


4
4 4    2(a b a b  3 3 3    

3(n m mna ( a)    4(ab a b 5 5 5  
  

  صحيح است. 4گزينه  .80
  مثبت برقرار است. bو  aازاي  ) فقط به1( گزينة
  ) نادرست است. مثال نقض:2( گزينة  3 3 31 1 1 1  

  زوج باشند، عبارت سمت چپ تعريف شده و عبارت سمت راست تعريف نشده است. nو  mمنفي و  a) اگر 3( در گزينة
 ) 56و  55هاي  دهم، صفحه (رياضي

  
  
  
  دقيقه 20: گويي مدت پاسخ  شناسي زيست

هـاي بـدني روزمـره مـثالً در اثـر       مصرف غذاي اضافه بر نياز بـدن بـا تحـرك كـم، ماننـد كـاهش فعاليـت        .81
  هاي زير را افزايش دهد؟ هاي كرونايي ممكن است خطرابتال به چند مورد از بيماري محدويت

  ها شدن سرخرگ ب) تنگ    2الف) ديابت نوع 
  د) كبد چرب    ها   ج) انواعي از سرطان

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

  صحيح است. 4گزينه  .81
  موارد از خطرات افزايش وزن و چاق شدن همراه با تحرك كم است!همة 

  )28و  17هاي  ، صفحه2(زيست دهم، فصل 
  
  
  

  ............ گفت توان نميبه طور كلي،  .82
  .هاست ي از بين رفتن جنگلكاهش تنوع زيستي از پيامدها )1
  .ها دارد انرژي جنبشي بين مولكولوجود به  انتشار نياز )2
  .بيشتر طول لوله مري از نوع ماهيچه صاف نيست )3
  .شود بلع غذا تا رسيدن به حلق به صورت ارادي انجام مي )4
  

  صحيح است. 3گزينه  .82
  بيشتر طول لوله مري از نوع ماهيچه صاف است!

  عيناً از متن كتاب درسي است.ها  بقيه گزينه
  )20و  19، 12، 5هاي  ، صفحه2و  1هاي  (زيست دهم، فصل
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  .........  نشان داده شده است، صحيح است بگوييم  Aدرمورد تركيباتي كه توسط اندامكي كه با  .83
ها، انتقال مواد در خون و به عبور مواد از غشـاي   ) در انقباض ماهيچه1

  كنند. ياخته كمك مي
هـا هسـتند كـه از يـك مولكـول       هـا و چربـي   جزء انـواعي از روغـن  ) 2

  اند. گليسرول و سه اسيد چرب تشكيل شده
) از تعداد فراواني مونوساكاريد گلوكز تشكيل شـده كـه توسـط انـواع     3

  شوند. هاي گوارشي در بدن ما هضم مي آنزيم
هـاي   دهنده مولكول ) ممكن است در چهار نوع عنصر با عناصر تشكيل4

  كنند، مشترك باشند. ستي كه اطالعات وراثتي را ذخيره ميزي
  
  

  صحيح است. 4گزينه  .83
  منظور شبكه آندوپالسمي صاف است كه در توليد ليپيدها نقش دارند.

  ) منظور فسفوليپيد است.4تأييد 
  ها است! ) مربوط به پروتئين1رد 
  گليسريدها است! ها انواعي از تري ها و چربي ) روغن2رد 
  ساكاريدهاي نشاسته، گليكوژن و سلولز است! بوط به پلي) مر3رد 

  )11و  10، 9هاي  ، صفحه1(زيست دهم، فصل 
  
  
  

  كند؟ مي صورت درست تكميلچند مورد، عبارت زير را به  .84
اي  ره انـدام كيسـه  ديـوا هاي  خوردگيچين ...،........شل شدن بنداره ، بالفاصله بعد از كه بگوييم استصحيح «

  »........ يابد.... ممكن است ،ششكل لوله گوار
  كاهش ـ  ابتداي معدهب)   افزايشـ  انتهاي مريالف) 

  افزايشـ  ابتداي معدهد)     كاهش ـ  انتهاي مريج) 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   
  

  صحيح است. 2گزينه  .84
ورود مواد غذايي با  دنبال عبارت تكميل شده صحيح هستيم: دقت بفرماييد در صورت شل شدن بنداره انتهاي مري عموماً

يابد اما در ريفالكس ايجـاد وضـعيت بـرعكس نـاممكن      ها كاهش مي خوردگي و باز شدن و كشيده شدن ديواره معده، چين
  ؟نيست! نظرتان چيست

  پذير است. هردو امكان »ج«و  »الف«موارد پس 
  )22، صفحة 2(زيست دهم، فصل 

  
  

ها يافـت   ساكاريدي كه در جانوران و قارچ ...........، پليدهد  تغيير رنگ مي لوگولساكاريدي كه در مقابل  پلي .85
  شود ........... از گلوكز تشكيل شده است. مي
  فقط –) برخالف 4  بيشتر -) همانند 3  بيشتر -) برخالف 2  فقط -) همانند 1
  

  صحيح است. 1گزينه  .85
  نشاسته و گليكوژن فقط از واحدهاي گلوكز تشكيل شده است.

  )24و  10هاي  ، صفحه2و  1 هاي (زيست دهم، فصل
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هـا   شود، به گوارش چربـي  ويژه در اين بخش انجام مي محلي كه مراحل ........... به در و توليد ........... در صفرا .86
  كند. كمك مي

  ) كيسه صفرا ـ پايان گوارش2    ) كبد ـ پايان گوارش1
  ) كيسه صفرا ـ آغاز گوارش4    ) كبد ـ آغاز گوارش3
  

  ست.صحيح ا 1گزينه  .86
  كند.  باريك (دوازدهه ) عمل مي رودةهاي كبدي توليد و در  توسط ياخته

  )22و  21هاي  ، صفحه2(زيست دهم، فصل 
  
  
  

  ........... بگوييم كه است صحيح .87
ويتـامين  ،گيرنـد  مـي  قـرار  گاسـترين  هورمون ثيرتأ تحت كه هايي ياخته از گروهي به صدمه صورت در الف)
B12 شود. كمتر توليد مي باريك روده هاي ياخته در  
 اي زمينـه  مـاده  دهنده تشكيل مهم هاي پروتئين از) ارتجاعي( كشسان هاي رشته و كالژن مانند هايي رشتهب) 
  .است پيوندي بافت
 هـاي  بخش دهنده تشكيل هاي بافت هاي ياخته خالفدهنده دوازدهه بر تشكيل بافت هاي ياخته از گروهيج) 

  .كنند مي وارد خون به را موادي گوارش، لوله ديگر
 بافتهـاي عصـبي اسـت،    اي از ياختـه  هاي تشكيل دهنده ديواره معده، كـه داراي شـبكه   د) در هر يك از اليه

  .يافت توان مي شفاف اي زمينه ماده با پيوندي
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  

  صحيح است. 1 گزينه .87
 دخالـت  باريك روده هاي ياخته به دوازدهب ويتامين جذب و ورود در معده اخليد عامل ترشح با كناري هاي الف) ياخته رد
  كنند؟ توليد!؟ مي
  نيستند. اي زمينه مادة جزء ب) اينها رد
  كنند. مي وارد خون به اي را ياخته زايد مواد مثالً ج) همگي رد

  است! سست پيوندي د) منظور بافت تاييد
  )28و  21، 18، 15 هاي ، صفحه2و  1هاي  (زيست دهم، فصل

  
  
  

  ؟است نادرست صورت به كننده تكميل مورد چند .88
  .»هستند پايه غشاي با اتصال در سلولي هاي اليه از يك هر ، ........... پوششي بافت در« 

  مويرگي ديوارهب)     )نفرون( گرديزهالف) 
  رودهد)       مريج) 

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

  صحيح است. 4 گزينه .88
  سلولي؟ متوجه شديد؟! هاي اليه گفته كنيد توجه سوال متن به

  )15، صفحة 1(زيست دهم، فصل 
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  .است گرفته قرار ........... سمت در ،........... انسان گوارش دستگاه در .89
  چپتر كبد برخالف كيسه صفرا ـ  ) بخش بزرگ2  راستـ  كور روده همانند تر كبد ) بخش كوچك1
  چپروده كور ـ  برخالف روباال كولون) 4  راستـ  صفرا كيسه همانند باالرو كولون) 3
  

  صحيح است. 3گزينه  .89
  اند.  صفرا در سمت راست بدن ما قرار گرفته سهيكولون باالرو همانند ك يعيبه طور طب

  : گريد يها نهيرد گز
  اما روده كور در سمت راست است!  تر كبد در سمت چپ، ) بخش كوچك1رد 
  آن در سمت راست است ! ريصفرا هم در ز سهيك تر كبد سمت راست و ) بخش بزرگ2رد 
  آن هم در سمت راست است !  ي) كولون باال رو سمت راست و روده كور ابتدا4رد 

  )26و  18هاي  ، صفحه2(زيست دهم، فصل 
  
  
  

  ........... سكرتين، هورمون انسان، در .90
  .دهد مي افزايش خون به را كربنات بي ترشح) 1
  ها دخالت دارد. براي فعاليت برخي آنزيم) در ايجاد محيط مناسب 2
  .است پانكراس شيره فعال پروتئازهاي ترشح محرك) 3
  .است ههدوازد جدار سلول از كلريدريك اسيد توليد محرك) 4
  

  صحيح است. 2گزينه  .90
  هاي لوزالمعده!) (آنزيم

تواند باعث افزايش ترشح  ين ميا. شود هاي خاصي،سكرتين ترشح مي از سلول پس از ورود كيموس معده به دوازدهه،) 1رد 
   !نه به درون خون ريز پانكراس شود، بيكربنات به درون مجراي برون

  شوند. فعال مي پس از ورود به فضاي روده، پروتئازهاي ترشح شده از پانكراس،) 3رد 
نـه   گاسترين اسـت،  ست،دوازدهه) ا ةجدارهاي  هاي معده (نه سلول آنچه كه محرك توليد اسيد كلريدريك از سلول )4رد 

  سكرتين.
  )28، صفحة 2(زيست دهم، فصل 
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  گفت ........... توان نميهاي مقابل و با توجه به آزمايش كتاب درسي،  با توجه به طرح .91
هــاي ورود و خــروج مــواد در ياختــه را نشــان  ) روشــي از راه1

  دهد كه در آن مصرف انرژي جنبشي ضرورتي ندارد. مي
تـر   مـرغ بـدون پوسـته آهكـي متـورم      ، تخم»الف«) در ظرف 2

  شود. مي
هــاي ورود و خــروج مــواد در ياختــه را نشــان  ) روشــي از راه3

  كند. دهد كه در آن منحصراً آب عبور مي مي
تر  مرغ بدون پوسته آهكي مچاله و جمع ، تخم»ب«) درظرف 4

  شود. مي
  

  صحيح است. 1گزينه  .91
  منظور اسمز است كه انرژي جنبشي ضروري است.

  موارد مطابق فعاليت كتاب درسي است. بقية
  )14و  13هاي  ، صفحه1(زيست دهم، فصل 

  
  
  

پوشـاند   در مورد بزرگترين اندامي از دستگاه گوارش كه با لوله گوارش مرتبط اند و بخشـي از معـده را مـي    .92
  توان گفت ...........   مي

تركيبات خنثي كننده اسيد كيموس معـده كمـك   كند كه پس از ورود به خون در افزايش  الف) هورموني توليد مي
  كند. مي

  شود. ب) جهت تشكيل گليكوژن از گلوكزها به ازاي هر اتصال دو گلوكز به هم، يك مولكول آب مصرف مي
  ها كمك كند. تواند تركيبي بسازد كه در گوارش چربي ج) مي

  يز دخيره شوند.توانند در بافت چربي ن هايي را دارد كه مي د) توانايي ذخيره مولكول
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  

  صحيح است. 2گزينه  .92
  منظور كبد است.

  رد الف) مربوط به دوازدهه است !
  رد ب) آب مصرف كند! 

  تاييد ج) منظور صفرا است.
  تاييد د) در كبد يا بافت چربي

  )28و  26، 23، 22، 18هاي  ، صفحه2(زيست دهم، فصل 
  
  
  

  ، بافت پوشش سنگفرشي ........... يافت.در مري ........... ديواره مويرگ .93
  توان  مي -) برخالف 4  توان نمي -) همانند 3  توان نمي -) برخالف 2  توان مي -) همانند 1
  

  صحيح است. 1گزينه  .93
  توان يافت. در هر دو سنگفرشي مي

  )20و  15هاي  ، صفحه2و  1هاي  (زيست دهم، فصل
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  كدام صحيح مطرح شده است؟ .94
  نامند. وتئازهاي معده را به طور كلي پپسينوژن ميتوان گفت پر ) مي1
گلوت به سمت پـايين   توان گفت در زمان بلع به صورت غير ارادي زبان و زبان كوچك به سمت باال و اپي ) نمي2

  حركت كرده تا غذا به سمت مري و معده حركت كند.
  كند. ها را در معده آغاز مي توان گفت پپسينوژن گوارش پروتئين ) مي3
هاي معده را به وجود  اند و حفره هاي پوشش مخاط معده در بافت پيوندي زيرين فرورفته توان گفت ياخته ) نمي4

  ها راه دارند. هاي معده به اين حفره آورند، و مجاري غده مي
  

  صحيح است. 2گزينه  .94
  كامالً مشخص است و در كتاب درسي هم داريم:

شود، با رسيدن غذا به حلق، بلع به شكل غيـرارادي   ب دهان و داخل حلق رانده ميغذا به عقتودة هنگام بلع با فشار زبان، 
  كند! ادامه پيدا مي

 )21و  20هاي  ، صفحه2(زيست دهم، فصل 

  
  

  است؟ نادرست چند مورد تكميل كننده به صورت .95
  »شود. به طور معمول در ........... انسان، ...........، يافت نمي«

  كم برخالف بافت پيوندي سست ـ پروتئين كالژن الف) بافت پيوندي مترا
  ب) روده بزرگ ـ سلول ترشح كننده 
  ج) شيره پانكراس ـ آنزيم غيرفعال

  دهند. هاي زيستي را افزايش مي هاي پروتئيني كه سرعت واكنش كيسه صفراي ـ مولكولديوارة هاي  ياختهد) 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   
  

  صحيح است. 4گزينه  .95
  شود! دو يافت مي در هر )الف رد

  مخاط! ةكنندترشح  )رد ب
  پروتئازهاي غيرفعال! )د جر

  صفرا! ديوارة كيسة هاي  نه در ياخته شود! صفرا، آنزيم يافت نمي تركيباتدر  )رد د
  )26و  23، 22، 15، 10هاي  ، صفحه2و  1هاي  (زيست دهم، فصل

  
  

  يابند، ........... ارش ميهاي غذايي به واحدهاي ساختاري خود گو در محلي كه پروتئين .96
  ) ممكن نيست هورمون به خون ترشح شود.1
  شود. هاي ريزپرزدار يافت مي ) ياخته2
  هاي مجاور دارد. ) يك اليه ماهيچه بيشتر نسبت به بخش3
  ) پرز و آنزيم گوارشي ترشحي ندارند.4
  

  صحيح است. 2گزينه  .96
  باريك (دوازدهه)است.  رودةمنظور 

  ن!) هورمون سكرتي1رد 
  ) منظور معده است!3رد 
  بزرگ است! رودة) منظور 4رد 

  )28و  23، 22، 21هاي  ، صفحه2(زيست دهم، فصل 
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  هر مولكولي كه بدون مصرف انرژي زيستي ياخته وارد ياخته شود ........... وارد شده است. .97
  ها ) به كمك پروتئين2    ) در جهت شيب غلظت1
  ها ز به پروتئين) بدون نيا4  ) در جهت خالف شيب غلظت3
  

  صحيح است. 1گزينه  .97
  چه انتشار ساده و چه انتشار تسهيل شده بدون انرژي زيستي و موافق شيب غلظت وارد شده است. 

  ) مثال نقض: انتشار ساده2رد
  خواهد. زيستي مي) ياخته انرژي3رد

  ) مثال نقض: انتشار تسهيل شده!4رد 
  )14و  13، 12هاي  ، صفحه1(زيست دهم، فصل 

  
  
  

  ؟بيان شده است نادرستچند مورد  .98
  »هر ........... «

  .شود مهندسي ژنتيك ناميده مي يك جاندار به جانداران ديگر،از  ها گونه انتقال ژن) الف
  .توسط غشاي پايه به بافت زيرين خود متصل است اي اندكي دارد، فضاي بين ياخته ياخته بافتي كه) ب
در گوارش  چسبنده است،و  رنگ بي اي شفاف، بافت پيوندي با ماده زمينه اراياي از لوله گوارش كه د اليه) ج

  .مكانيكي مواد غذايي نقش اساسي دارد
  دارد.گوارش مواد غذايي در  نقش اساسيشود،  مي معده يافتفضاي درون ي كه آنزيم در حال فعاليت) د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   
  

  صحيح است. 4گزينه  .98
  شده بتوانند اثرهاي خود را ظاهر كنند. هاي منتقل و ژن فاتي شود!كه باعث انتقال ص) رد الف
  سنگفرشي چند اليه! :مثال نقض) رد ب

  اي است! مربوط به اليه ماهيچه) ج رد
  !ها نقش اساسي ليزوزيم د)رد 

  مثال نقض نقش اساسي!
  )21و  18، 10، 4هاي  ، صفحه2و  1هاي  (زيست دهم، فصل

  
  
  

هـاي نـوع    ن گوارش كربوهيدرات، ........... محل آغاز گوارش اين تركيبـات، ياختـه  در ديواره محل اصلي پايا .99
  شود. بافت پوششي ........... به فراواني يافت مي

  اي  استوانه -) همانند 4  مكعبي -) برخالف 3  مكعبي -) همانند 2  اي استوانه -) برخالف 1
  

  صحيح است. 1گزينه  .99
  ن!منظور روده باريك است. نسبت به دها

  )22و  20، 15هاي  ، صفحه2و  1هاي  (زيست دهم، فصل
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 بيكربنـات  يون و دارند نقش غذا گوارش در و اند مرتبط گوارش لوله با كه گوارش دستگاه از هايي بخش در .100
  ........... بگوييم نيست صحيح. كنند مي توليد معده كيموس اسيد سازي خنثي جهت

  غشا هستند. واجد ند كهاي تشكيل شدههاي ياختهاز  قطعاً) 1
  .باشد داشته دخالت ليپوپروتئين شدن ساخته در) ممكن است 2
  .دنكن مين دوازدهه وارددر نهايت  را بيكربنات يون داراي تركيبات قطعاً) 3
  .باشد داشته متنوعي و قوي پروتئازهاي) ممكن است 4
  

  صحيح است. 3 گزينه .100
  كنند. مي دوازدهه وارد نهايت ز خود را درري است كه ترشحات برون پانكراس و كبد منظور
  است بگوييم: صحيح كه هايي گزينه

  هستند. غشا ها واجد ياخته) 1
  كبد) 2
  پانكراس) 4

  )23و  22، 10هاي  ، صفحه2و  1هاي  (زيست دهم، فصل
  
  
  

  ........... بگوييم نيست صحيح .101
  .است آپانديس دهانه از باالتر كه شود مي متصل بزرگ روده از يبخش به باريك روده انتهاي )1
 معده سمت به غذا تا است باز غذا عبور براي مري راه فقط بلع هنگام در گلوت اپي و كوچك زبان رفتن باال با )2

  .برود
  .كند مي ايجاد مخاطي ماده و جذب فراواني آب كه است گليكوپروتئين موسين )3
 تبـديل  پپسـين  بـه  اسـيد  كلريدريك اثر بر كه نامند مي ژنپپسينو كلي طور به را معده پروتئازهاي ساز پيش )4

  .شود مي
  

  صحيح است. 2 گزينه .101
  گلوت! اپي رفتن پايين و كوچك زبان رفتن باال

  )26و  21، 20هاي  ، صفحه2(زيست دهم، فصل 
  
  
  

 شته باشدجامد دا اي مايع، جامد و نيمه زمينه مادةدهنده بافتي كه ممكن است  هاي تشكيل طور معمول ياخته به .102
اي و  هاي ماهيچـه  تواند موجب تحريك ياخته هاي اصلي آن، مي دهنده بافتي كه ياخته هاي تشكيل ياخته......... 

  كنند. هايي است كه اطالعات وراثتي را در خود ذخيره مي مولكول.........  انقباض آنها شود،
  ف ـ فاقد) برخال4  ) همانند ـ واجد3  ) برخالف ـ واجد2  ) همانند ـ فاقد1
  

  صحيح است. 3گزينه  .102
  دار و داراي دنا هستند. هايي هسته هر دو ياخته

  )16و  15، 10هاي  ، صفحه2و  1هاي  (زيست دهم، فصل
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  استفاده كند. ATPكند و ........... از  در انتقال فعال ........... انتشار تسهيل شده، ياخته انرژي زيستي مصرف مي .103
  تواند ) همانند ـ مي4  ) برخالف ـ فقط بايد3  همانند ـ فقط بايد) 2  تواند ) برخالف ـ مي1
  

  صحيح است. 1گزينه  .103
  كند.   استفاده ميATPبرخالف انتشار تسهيل شده بيشتر از 

  )14و  13هاي  ، صفحه1(زيست دهم، فصل 
  
  
  

  كه بگوييم ........... نيست صحيح .104
كربنات و هم ترشح ماده مخاطي را دارند كه بـه   هاي پوششي سطحي مخاط معده هم توانايي ترشح بي ) ياخته1

  پوشاند. اي چسبناكي اليه مخاط معده را مي شكل اليه ژله
  كند. هاي الزم براي گوارش شيميايي انواع مواد را به صورت فعال وارد دوازدهه مي ) پانكراس گروهي از آنزيم2
ي محكمي هم در مقابل اسيد و هـم در مقابـل   پوشاند، سد حفاظت اي چسبناكي كه مخاط معده را مي ) اليه ژله3

  آورد. آنزيم به وجود مي
هـاي روده تخريـب    اي است كـه براثـر نـوعي پـروتئين گيـاهي ياختـه       اي تحت عنوان سلياك بيماري ) بيماري4

  كند. روند، در نتيجه سطح جذب مواد كاهش شديدي پيدا مي شوند، پرزها وحتي ريز پرزها از بين مي مي
  

  حيح است.ص 4گزينه  .104
  شود! كند و نادرست مي ريز پرزها و حتي پرزها! مفهوم كامالً تغيير مي

  كند. ) هر دو را ترشح مي1تاييد
  شوند! فعال وارد دوازدهه مي ها به صورت غير ) فقط پروتئاز2تاييد
  ) در محافظت در مقابل هر دو عامل موثر هستند.3تاييد

  )25و  23، 21هاي  ، صفحه2(زيست دهم، فصل 
  
  
  

  ........... بگوييم كه نيست صحيح .105
  .كند نمي مصرف انرژي ياخته دنكن عبور غشا از انتشار روش به مواد كه صورتي در) 1
 بـين  مـايع  بـا  و خـارجي  سـطح  درهـا فقـط    كربوهيـدرات ، حيات يابي سازمان سطح ترين پايين هر غشاي در) 2

  هستند. ارتباط در اي ياخته
  .دارند اي ويژه كار سيتوپالسم، در ها اندامك از يك هر) 3
 آنهـا  غلظت شيب جهت در را مواد و كنند مي تسهيل را مواد انتشار غشا، هاي پروتئين شده، تسهيل انتشار در) 4

  .دهند مي عبور غشا از
  

  صحيح است. 2 گزينه .105
  ! نيست صحيح ها اي ياخته تك مورد در

  هستند. درسي كتاب متن از عيناً ها گزينه بقية
  )13و  12، 11، 8هاي  ، صفحه1دهم، فصل (زيست 
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  دقيقه 30: گويي مدت پاسخ  فيزيك

  است؟ نادرستهاي زير، چند عبارت  از عبارت .106
  گيري بوده و افزايش و كاهش ندارد، كميت نام دارد. الف) هر آنچه قابل اندازه

  ب) بيان بزرگي يك كميت، بدون ذكر يكاي آن، معنايي ندارد.
  يك كميت را يكاي آن كميت گويند. ترين مقدار ج) كوچك

  د) يكاي هر كميت بايد ثابت، در دسترس و قابل بازتوليد باشد.
  گويند. SIهاي فيزيكي را سيستم  يكاهاي استاندارد براي كميت مجموعة) ه
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  

  صحيح است. 2گزينه  .106
  نادرست هستند.» ج«و » الف«هاي  عبارت

  )7(فيزيك دهم تجربي، صفحة 
  
  
  

سازي مناسـبي   مدل تواند نميطرف سبد پرتاب شده است. كدام گزينه  توپ بسكتبالي را در نظر بگيريد كه به .107
  براي بررسي حركت اين توپ باشد؟

    ) چرخش توپ را در نظر نگيريم.1
  نظر كنيم. ) از وزن توپ صرف2
  گيريم. اي در نظر مي صورت يك جسم نقطه به) توپ را 3
  نظر كنيم. صرف ) از مقاومت هوا4
  

  صحيح است. 2گزينه  .107
  توپ را توجيه كنيم. خميدةتوانيم حركت رو به پايين و مسير  نظر از وزن توپ، نمي با صرف

  )5(فيزيك دهم تجربي، صفحة 
  
  
  

  اي درست بين آنها باشد؟ تواند رابطه را در نظر بگيريد. كدام گزينه مي Cو  A ،Bسه كميت متفاوت  .108

1(S (A B)C     2(AD BC 
2

    

3(L A B C  2 2 2  4(CN A B  2 4  
  

  صحيح است. 2گزينه  .108
توان آنهـا   توان آنها را با هم جمع يا از هم كم كرد، اما مي هاي متفاوتي هستند، از اين رو نمي كميت Cو  A ،Bهاي  كميت

) اسـت. بنـابراين تنهـا در    a) و شـتاب ( mضـرب جـرم (   ) كه برابر حاصلFم كرد، مانند نيرو (را در هم ضرب و بر هم تقسي

A) ممكن است حاصل2( گزينة
C

2
  شود و با آن جمع گردد. Bكميت  

  )6(فيزيك دهم تجربي، صفحة 
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پيمايد. اين اتومبيل براي طـي   گالن بنزين، مي 15دو شهر را با مصرف  فاصلةمايل  450يك اتومبيل، مسافت  .109
¶ÄI®كند؟ كيلومتري، چند ليتر بنزين مصرف مي 250مسافتي  ¸²I¬/ /( km , Lit) 1 1 6 1 3 6  

1 (17  2(/19 25  3 (19  4(/18 75  
  

  صحيح است. 4گزينه  .109
/ kmmile kmmile 

1 6450 7201  
/ LitGal LitGal 

3 615 54  

/
km Lit V Litkm V ?

  
720 54 250 54 18 75250 720  

  )10(فيزيك دهم تجربي، صفحة 
  
  
  

/گيري رقمي، اندازه وسيلةطول باند پرواز هواپيما در يك فرودگاه با يك  .110 m 32 17 اعـالم شـده اسـت.     10
  است؟ kmگيري چند  دقت در اين اندازه

1 (10  2 (1  3(/01  4(/001  
  

  صحيح است. 4گزينه  .110
گيري است. بنـابراين دقـت    گيري (اولين رقم سمت راست) برابر دقت اندازه رقمي، يك واحد از آخرين رقم اندازه وسيلةدر 

/اين وسيله m 3001 /يا m10يعني 10 km001 .است  
  )14(فيزيك دهم تجربي، صفحة 

  
  
  

Litتوسط يك شلنگ كه از آن آب با آهنگ m33يك مخزن به حجم .111
min25 گـردد.   شود، پر مـي  خارج مي

  چند ساعت بايستي شير آب را باز بگذاريم تا مخزن پر آب شود؟
1 (2  2(/1 5  3 (120  4(/0 5  
  

  صحيح است. 1گزينه  .111
  كنيم. است. اكنون با يك تناسب ساده زمان پر شدن مخزن را حساب مي Lit3000بوده كه برابر m33حجم مخزن

Lit min t min hLit t   
25 1 120 23000  

  )10(فيزيك دهم تجربي، صفحة 
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سالگي بسكتباليستي بلندقد بـا قـدي در حـدود    20است. اين شخص در  cm45قد نوزادي در هنگام تولد، .112
cm205 باشد. متوسـط آهنـگ قـد كشـيدن وي، چنـد      اي او تأثيرگذار مي است كه بسيار در ورزش حرفه

nm
min است؟ (هر سال را معادل 55   ر نظر بگيريد.)دقيقه د 10

1(/  23 2 10  2(/  23 6 10  3(/  21 8 10  4(/  21 6 10  
  

  صحيح است. 4گزينه  .112
  سال افزايش طول قد اين شخص برابر است با: 20در مدت 

nmmcm cm cm m


         
92 1010205 45 160 160 1 1    

/ nm   91 6 10  
  كنيم. سال را به دقيقه تبديل مي 20

min minÏIw ÏIw
 

5
75 1020 101  

nmاكنون متوسط آهنگ قد كشيدن برحسب
min :خواهد شد  

/ /
min nm nm? minmin ?

   
7 9 210 1 6 10 1 6 10

1
  

  )10(فيزيك دهم تجربي، صفحة 
  
  
  

kgاز فلزي با چگالي cm11مكعبي به ضلع .113
m32000 اي كروي وجـود   ساخته شده است و در داخل آن حفره

)است؟ cmباشد، شعاع حفره چند  g1662دارد. اگر جرم مكعب برابر ) 3  
1(/2 5  2 (5  3 (10  4 (11  
  

  صحيح است. 2گزينه  .113
V a V cmK÷§¶ K÷§¶   3 3 311 1331  

m
V V V cmq±Î

q±Î q±Î q±Î
q±Î

    
31662 8312  

V V V V V cm½oÿe K÷§¶ q±Î ½oÿe ½oÿe       31331 831 500  
V r r r cm½oÿe        3 34 4500 3 53 3  

  )16(فيزيك دهم تجربي، صفحة 
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/برابـر  Bدهد. اگر چگـالي مـايع    شكل زير، نمودار حجم برحسب جرم دو مايع را نشان مي .114
g

cm31 باشـد،   5
  كدام گزينه است؟ SIدر  Aچگالي مايع 

1 (600  
2(/0 6  
3(/3 75  
4 (3750  
  
  

  صحيح است. 4گزينه  .114

A B A A B Bm m V V      
A / A /

g
cm

        3
154 10 1 5 3 754  

A
kg
m

  33750  
  )16(فيزيك دهم تجربي، صفحة 

  
  
  

)/جرم دارد؟ kgچند تقريباً ، m1و طول cm1ضخامت، cm10خارجيآلومينيمي به قطر  لولة .115 )  3 14 

´Ã¹Ã¶¼²A
kg( )
m

  32700
  

1(/7 63  2(/9 33  3(/4 25  4(/8 85  
  

  صحيح است. 1گزينه  .115
  شعاع خارجي لوله برابر است با:

r cmÂ]nIi
Â]nIi oõ¤

  52  
  شعاع داخلي لوله برابر است با:

cmÂ±iHj ÌI÷{ Â]nIi ÌI÷{ ¾²¼² S¶Ihò    5 1 4  
  كار رفته در ساخت لوله خواهد شد: حجم آلومينيم به

V Ah (r r )hf j   2 2  

/V ( ) cm    33 14 25 16 100 2826  
/ /m V g m kg    2 7 2826 7630 7 63   

  )16(فيزيك دهم تجربي، صفحة 
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gدر ساخت يك شمش، از طال با چگالي .116
cm319 و نقره با چگاليg

cm310      استفاده شـده اسـت. اگـر حجـم

/و چگالي آن cm310شمش
g

cm313   باشد؟ ده شده چند گرم ميكار بر باشد، جرم طالي به 6

1 (60  2 (66  3 (76  4 (136  
  

  صحيح است. 3گزينه  .116
tm m m°ö ½o£º   

V V , V V°ö ½o£º  10  
t tV V ( V)°ö ½o£º     10  

/ V ( V)    13 6 10 19 10 10  
V V V V cm       3136 19 100 10 9 36 4  

m V g°ö °ö °ö    19 4 76  
  )16(فيزيك دهم تجربي، صفحة 

  
  
  

  ؟نيستعلت كشش سطحي  يك از موارد زير به كدام .117
  ) ماندن روغن در سطح آب2    ) راه رفتن حشره روي آب1
  ) شكل كروي قطرات آب هنگام سقوط4  ) تشكيل حباب آب و صابون3
  

  صحيح است. 2گزينه  .117
شود. چگالي روغن از آب  مي نشين نشدني بريزيم، مايعي كه داراي چگالي بيشتري است، ته هرگاه در يك ظرف دو مايع مخلوط

  گيرد و اين پديده به كشش سطحي ربطي ندارد. كمتر است و روغن روي سطح آب قرار مي
  )29و  18هاي  (فيزيك دهم تجربي، صفحه

  
  
  

سرعت سرد شـده و منجمـد    هاي منظمي كنار هم قرار دارند و اگر مايع به ها در طرح اتم............  در جامدهاي .118
  گردد. ايجاد مي......... ... شود، جامد

  ) آمورف ـ آمورف4  ) بلورين ـ آمورف3  ) آمورف ـ بلورين2  ) بلورين ـ بلورين1
  

  صحيح است. 3گزينه  .118
  )24(فيزيك دهم تجربي، صفحة 
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  باشد. مي............  صورت ها به و دگرچسبي بين مولكول............  صورت ها به چسبي بين مولكول نيروي هم .119
  ) جاذبه ـ جاذبه2    عه ـ جاذبه) داف1
  ) جاذبه يا دافعه ـ جاذبه4  ) جاذبه يا دافعه ـ جاذبه يا دافعه3
  

  صحيح است. 4گزينه  .119
كنـيم   چسبي گوينـد. وقتـي سـعي مـي     هاي آب را نيروي هم هاي همسان مانند نيروهاي بين مولكول نيروهاي بين مولكول

هاي مـايع را كمـي از    شود و وقتي مولكول بزرگي بين آنها ظاهر مي افعةدهاي مايع را كم كنيم، نيروي  بين مولكول فاصلة
 جاذبـة گيرند،  مختلف در تماس با يكديگر قرار مي مادةشود. هنگامي كه دو  بين آنها ظاهر مي جاذبةهم دور كنيم، نيروي 

  ت است.) درس4( گزينةشود كه به آن نيروي دگرچسبي گويند. بنابراين  مولكولي بين آنها ظاهر مي
  )28(فيزيك دهم تجربي، صفحة 

  
  
  

مـويين   لولةدهيم. كدام شكل، آب در  كنيم. سپس آن را در آب قرار مي موييني را چرب مي لولةسطح داخلي  .120
  دهد؟ درستي نشان مي را به

1 (  2 (  

  

3 (  4 (  

  
  

  صحيح است. 4گزينه  .120
  )31(فيزيك دهم تجربي، صفحة 
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  دقيقه 15: گويي مدت پاسخ  شيمي

  هاي زير درست است؟ كدام مورد از عبارت .121
  آ) سرآغاز كيهان با انفجاري مهيب همراه بود كه طي آن انرژي عظيمي آزاد شده است.

  ها دانست. توليد عناصر و سحابيكارخانة ب) ستارگان را بايد 
  شده است. پ) سحابي شامل مجموعه گازهاي هيدروژن و هليم متراكم

تـر از عناصـر    اي، عناصـر سـبك   خورشيد در دماهاي بسيار باال، طي واكنش هسـته ها، همانند  ت) درون ستاره
  آيند. تر پديد مي سنگين

  »ت«و » ب) «4  »پ«و » آ) «3  »ت«و » پ) «2  »ب«و » آ) «1
  

  صحيح است. 3گزينه  .121
  هاي نادرست: بررسي عبارت

  درست است.» پ«و » آ«هاي  عبارت
  آيند. ودشان از سحابي به وجود ميب) ستارگان كارخانه توليد عناصرند، ولي خ

  آيد. ت) درون ستاره از عناصر سبك، عناصر سنگين پديد مي
  )4(شيمي دهم، صفحة 

  
  
  

Bهاي زيراتمي در يون اگر مجموع ذره .122 3  3هاي زيراتمي درون هسته برابر بـا   و اختالف شمار ذره 63برابر 
  كدام است؟ Bردار در اتم عنصر هاي زيراتمي با باشد، مجموع ذره

1 (42  2 (36  3 (40  4 (38  
  

  صحيح است. 1گزينه  .122

P n e   63  
e p  3  
p n p p n      3 63 2 66  

n p n p
n p
    

  
3 3

2 66  

n 3 72  
n  24  
p  21  

  )5(شيمي دهم، صفحة 
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  هفت ايزوتوپ هيدروژن درست است؟دربارة هاي زير  چند مورد از عبارت .123

H1آ) دو ايزوتوپ
H2و 1

  هاي پايدار دارند. هسته 1
  يابد. عمر كاهش مي هاي هيدروژن با افزايش عدد جرمي، نيم ب) در ايزوتوپ

  بيشتر است. H4از H6ري ايزوتوپپ) پايدا

  بيشتر است.H3در طبيعت از H2ت) فراواني ايزوتوپ
عـت صـفر   همگي راديوايزوتوپ بوده و درصد فراواني آنهـا در طبي  7تا  3هاي داراي عدد جرمي  ث) ايزوتوپ

  است.
1 (1  2 (3  3 (4  4 (2  
  

  صحيح است. 2گزينه  .123
  درست است.» ت«و » پ«، »آ«

  هاي نادرست: بررسي عبارت
Hعمر: ب) ترتيب نيم H H H H   3 5 6 4   است. 7

  ها صفر است. ايزوتوپ بقيةدر طبيعت ناچيز است اما فراواني  H3ث) فراواني
  )6ة (شيمي دهم، صفح

  
  
  

  است؟ نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت .124
  دهد. دار را تشخيص نمي هاي بدن تفاوت ميان گلوگز معمولي و نشان آ) سلول

رود، در طبيعت حـدود   ب) فراواني ايزوتوپي از فلز اورانيم كه به عنوان سوخت در راكتورهاي اتمي به كار مي
  درصد است. 7

يـون   انـدازة يون آن درست به اندازة شود، زيرا  تيروئيد استفاده مي غدةاز پ) از تكنسيم براي تصويربرداري 
  يديد است.

  اي ساخته شد تكنسيم است. ت) نخستين عنصري كه در واكنشگاه هسته
ايزوتوپ طبيعي است كه در ميان آنها ايزوتوپي كـه عـدد جرمـي بيشـتري دارد از همـه       3ث) منيزيم داراي 

  ناپايدارتر است.
1 (4  2 (2  3 (3  4 (1  
  

  صحيح است. 3گزينه  .124
  نادرست است.» ث«و » پ«، »ب«

  هاي نادرست: بررسي عبارت
0/ب) فراواني اين ايزوتوپ از   درصد كمتر است. 7

  مشابهي دارد. اندازةبا يون يديد  Tcپ) يون حاوي 
  :به صورت زير است Mgهاي  فراواني و پايداري در ايزوتوپ مقايسةث) 

Mg Mg Mg 24 26 25  
  )9تا  7و  5هاي  (شيمي دهم، درس
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  ............   جز بهموارد زير درست است،  همة .125
  كمتر است. 6دورة از تعداد عناصر  17تا  13هاي  آ) مجموع تعداد عناصر موجود در گروه

  اردار يك عنصر پي برد.هاي زيراتمي ب توان به تعداد ذره اي عناصر، مي ب) با استفاده از جدول دوره
 I53سوم است سه برابر اندازه بـار يـون پايـدار   دورة بار يون پايدار اتمي كه در گروه سيزدهم و اندازة پ) 

  است.
  ت) هليم برخالف نئون و همانند آرگون تمايلي به انجام واكنش شيميايي ندارد.

  ) ت4  ) پ3  ) ب2  ) آ1
  

  .صحيح است 4گزينه  .125
  بررسي موارد:

، 6دورة اسـت در حـالي كـه     30عنصر وجود دارد و در مجموع شمار عنصرها برابـر   6، 17تا  13هاي  آ) در هريك از گروه
  عنصر است. 32داراي 

  هاي زيراتمي باردار را به دست آورد. گروه، دوره و شمار ذره شمارةتوان  ب) با استفاده از جدول تناوبي مي
Alسوم دورةعنصر گروه سيزدهم و پ) يون پايدار از  3  بار يون پايدار اندازةبرابر  3بار آن،  اندازةاست كهI53  يعنـيI 

  است.
  همانند آرگون و نئون تمايلي به انجام واكنش ندارد. Heت) 

  )13تا  9هاي  (شيمي دهم، صفحه
  
  
  

  شود؟ دهد، چند مورد اشتباه علمي يافت مي هاي زيراتمي را نشان مي ر جدول زير كه ويژگي ذرهد .126
  

  (amu)عدد جرمي   بار الكتريكي مطلق  نماد  نام ذره
e  الكترون

0
1 1  /0005  

P1  پروتون
1 1  /10087  

n1  نوترون
0 0  /10073  

  

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

  صحيح است. 4گزينه  .126
Pنماد

1
  بار نسبي است. 2، عنوان درست ستون 1

  است (نه عدد جرمي). amuن آخر، جرم عنوان ستوا
  10087/، نوترون10073/، پروتون00005/جرم الكترون

  )14(شيمي دهم، صفحة 
   

www.konkur.in

forum.konkur.in



  اختصاصي تجربي.  1. آزمون  دوم متوسطه) ةدهم (دور ةيپا                                                            

 

محل انجام محاسبات

27

و  y2ايزوتـوپ  y1 ،5ازاي هـر ايزوتـوپ   است. اگـر بـه   y1،y2،y3داراي سه ايزوتوپ در طبيعت yعنصر  .127
بـه   تـر  سـبك وجود داشته باشـد، نسـبت درصـد فراوانـي ايزوتـوپ       y3ايزوتوپ y2 ،2ازاي هر ايزوتوپ به

  دست آوريد. را به تر سنگين
1 (20  2 (10  3(/4 9   4 (50  
  

  صحيح است. 2گزينه  .127
)داريـم پـس   y2ايزوتـوپ  y1 ،5ازاي هر ايزوتوپ به y ) y)و 11 )2 داريـم، پـس   y3ايزوتـوپ  y2 ،2ازاي هـر  و بـه  5

(y )3 10.  
  است. 16ها برابر  در نتيجه تعداد كل ايزوتوپ

/y   1
1 100 6 2516 %  

/y   2
5 100 31 2516 %  

/y   3
10 100 62 516 %  

/
/

½k{ï¾TwH¼i SLvº  
62 5 106 25  

  )15(شيمي دهم، صفحة 
  
  
  

است، اگر در يون 2داراي دو ايزوتوپ طبيعي است كه تفاوت تعداد ذرات زيراتمي آنها برابر با  X29عنصر .128

X 2 27بوده و درصد فراوانـي آن برابـر    9ها برابر  ها و الكترون تر، تفاوت تعداد نوترون از ايزوتوپ سنگين 
  كدام است؟ xرم اتمي ميانگين درصد باشد، ج

1(/63 54   2(/64 46  3(/67 54  4 (/65 54  
  

  صحيح است. 2گزينه  .128
x e p   2

29 2  
  

n e n p     9 2 9  
n p  7  

x p n    2
29 29 36  
A ·A ÂºH»HoÎ   2 36 29 65 27%  
A ·A ÂºH» HoÎ 1 63 73%  

/
( ) ( )M    63 27 65 73 64 46100  

  )15(شيمي دهم، صفحة 
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  است؟ نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت .129

/طبيعي از عنصر هيدروژن تقريباًنمونة آ) در يك گرم   236 02   اتم وجود دارد. 10
  گيري جرم در آزمايشگاه است و يكاي بزرگي است. ترين يكاي اندازه اي جرم اتمي رايجب) يك

تقريباً 12پ) جرم يك اتم كربن  232   گرم است. 10
هاي گـاز نيتـروژن    هاي فلز مس بيشتر از تعداد اتم هاي برابر از گاز نيتروژن و فلز مس، تعداد اتم ت) در جرم

Cu)است. , N : g .mol )  164 14  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  

  صحيح است. 2گزينه  .129
  ها: بررسي عبارت

  آ) درست
  ترين است و يكاي جرم اتمي بسيار كوچك است.  ب) نادرست: يكاي گرم رايج

/  پ) درست: gamu?g atom gatom amu




   
24

231 66 10121 2 101 1   
  ت) نادرست:

A
N A

Nmol N mol N M? Mg Ng N mol N mol N
´UH´UH      

2
2
2 2

1 2
28 1 1 14  

A
Cu A

NmolCu m? Mg x Ng Cu molCu
´UH´UH   1

64 1 64  

A A
m mN N64 14  

  )19تا  16هاي  (شيمي دهم، صفحه
  
  
  

3/اگر در يك نمونه .130 /، Aگرمي از عنصر  6  231 806 بـه تقريـب    Aاتم وجود داشته باشد، جرم اتمـي   10
  است؟ amuبرابر چند 

1 (18  2 (12  3 (5  4 (3  
  

  صحيح است. 2گزينه  .130

/
/ /

molg x g mol


   
23

236 02 1013 6 1 806 101  

x g.mol 112  

amu (n p) g.mol
ÂμUH ³o] Â¶o] jkø Â²¼¶ ³o]

 1
   

  )19تا  17هاي  (شيمي دهم، صفحه
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CH)گرم متانول 8ها در  ها و اتم تعداد مولكول .131 OH)3   به ترتيب از راست به چپ كدام است؟ 

(CH OH g.mol ) 1
3 32  

1(/  231 505 10،/  231 505 10  2(/  221 505 10 ،/  231 505 10  

3(/  231 505 10،/  239 03 10  4(/  221 505 10،/  229 03 10  
  

  صحيح است. 3گزينه  .131

/mol? gCH OH gCH OH mol
Ï¼§²¼¶Ï¼§²¼¶ 

  
23

3
3

6 02 1018 32 1  

/  231 505 10  

/ /
atom?atom Ï¼§²¼¶ Ï¼§²¼¶    2361 505 9 03 101  

  )19تا  17هاي  (شيمي دهم، صفحه
  
  
  

  ............   جز بهموارد درست است،  همة .132
  يابد. سمت امواج راديويي، ميزان انرژي پرتوهاي الكترومغناطيس كاهش مي ) با حركت از سمت امواج گاما به1
  ست.ها بيشتر ا ) طول موج پرتوهاي ايكس از ريزموج2
  گويند. مي» طول موج«متوالي در يك پرتو الكترومغناطيسي، دورة دو فاصلة متوالي يا قلة بين دو فاصلة ) به 3
  هاي گوناگون است. نهايت طول موج از رنگ نور سفيد خورشيد، شامل بيتجزية مرئي ناشي از  گسترة) 4
  

  صحيح است. 2گزينه  .132
  ها دارند. نسبت به ريزموجپرتوهاي ايكس طول موج كمتر و انرژي بيشتري 

  )20و  19هاي  (شيمي دهم، صفحه
  
  
  

  ؟نيستعبارت كدام گزينه درست  .133
دارد،  شيميايي با جذب انرژي، از خود پرتوهاي الكترومغناطيس گسيل مـي مادة ) به فرايندي كه در آن يك آ
  گويند. مي» نشر«

  صورت پيوسته و غيرخطي است. به صورت خطي است، در حالي كه طيف نور سفيد ها به ب) طيف نشري اتم
ترين  مرئي، خط رنگي كه كوتاه ناحيةپ) با توجه به طيف نشري خطي عنصرهاي هيدروژن، ليتيم و سديم در 

  طول موج را دارد مربوط به ليتيم است.
معكـوس    رابطـة مرئي، با انرژي و ميزان انحراف آن هنگام عبـور از منشـور،    ناحيةت) طول موج نور رنگي در 

  دارد.
  آ) 4  ) ت3  ) ب2  ) پ1
  

  صحيح است. 1گزينه  .133
  ترين مربوط به هيدروژن است. كوتاه

  )23و  22هاي  (شيمي دهم، صفحه
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اتـم،  هستة الكترون از فاصلة اتم، انرژي الكترون ............... و با ...............  هستةالكترون از فاصلة با ...............  .134
  يابد. كتروني متوالي ............... ميهاي ال اليةاختالف انرژي 

  ) افزايش ـ افزايش ـ افزايش ـ افزايش2  ) افزايش ـ كاهش ـ كاهش ـ افزايش1
  ) كاهش ـ كاهش ـ افزايش ـ كاهش 4  ) كاهش ـ كاهش ـ افزايش ـ افزايش3
  

  صحيح است. 4گزينه  .134
يابد و با فاصله از هسـته   ور شويم، انرژي افزايش ميتر باشد، انرژي كمتر و هرچه از هسته د هرچه الكترون به هسته نزديك

  شود. هاي الكتروني متوالي كم مي اختالف انرژي ميان اليه
  )24(شيمي دهم، صفحة 

  
  
  

  هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت .135
  تواند قرار بگيرد. الكترون مي 10، حداقل d زيراليةآ) در 

  الكترون را در خود جاي دهد. 6تواند  اكثر ميحد p1زيراليةب) 
lبا زيراليةپ) حداكثر گنجايش الكترون در   چهارم و  اليةبرابر با تفاوت حداكثر گنجايش الكترون در  4

  چهارم است. زيرالية
  بد.يا هاي الكتروني، با افزايش عدد كوانتومي اصلي افزايش مي ت) حداكثر گنجايش اليه

  الكتروني موجود در يك اتم، خود از يك يا تعدادي زيراليه تشكيل شده است.الية ث) هر 
1 (3  2 (4  3 (2  4 (5  
  

  صحيح است. 1گزينه  .135
  ها: بررسي عبارت

  الكترون 10آ) حداكثر 
  نداريم.                                         p1زيراليةب) 
l)پنجم زيراليةپ)  ) ترتيـب   چهارم به زيراليةچهارم و  اليةالكترون را دارد و حداكثر گنجايش  18، حداكثر گنجايش 4
  است. 14و  32

  32 14 18  
  د.شو ها بيشتر مي افزايش يافته و گنجايش الكتروني اليهها  زيراليهت) با افزايش عدد كوانتومي اصلي تعداد 

  اليه، زيراليه داريم.شمارة ث) در هر اليه به 
  )28و  27هاي  (شيمي دهم، صفحه
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