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

مي
عمو

  

  دقيقه 10  3 1 10 )1(فارسي و نگارش
  دقيقه 25  5 11 20 (طراحي + آشنا))1عربي زبان قرآن (

  قهدقي 10  8 31 10 )1دين و زندگي (
  دقيقه 15  9 41 10 )1(زبان انگليسي

صي
صا

اخت
  

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

  دقيقه 35  17 91 20 )1فيزيك (
  دقيقه 20  21 111 20 (طراحي + آشنا))1شيمي (

   
  

 
  طراحان 
  نام طراحان نام درس

  محمدعلي مرتضوي  -  آگيتا محمدزاده -  پور خان سپهر حسن -  نيلوفر اميني -  حميد اصفهاني  )1( فارسي و نگارش
  رضا يزدي -  محيا مومني سيده -  مجيد فاتحي -  خالد شكوري -  محمد داورپناهي  )1عربي زبان قرآن (

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

داوود بوالحسـني   - حميدرضا طالبيـان   - ن حاجيلو يحس-نيما سلطاني  - سجاد داوطلب -محمد پوراحمدي-اصغريعزيزاله علي-زادهفرشاد حسن-ميالد منصوري - شكيب رجبي   )1رياضي (
  مهرداد خاجي - علي ارجمند  - اي  مهديس حمزه - سدي اميرآبادي عباس ا - 

ليـدا   - بصير  مجيد ذوقيان - سپهر ساجدي خانيان -پور  سعيد فتحي - علوي  اميررضا رمضاني-علي طاهرخاني-علي وصالي محمود-فرآرين امامي-اميررضا بواناتي  )1شناسي ( زيست
  اكبري علي

  )1فيزيك (
 -زاده  محمدرضـا شـيرواني   -محمدرضا شريفي  -محمدجعفر مفتاح -مجتبي نكوئيان -مصطفي كياني-غالمرضا اكبري-هاشم زمانيان-حامد گودرزي-شهرام آموزگار

  محمد مقدم -پيمان  محمدعلي راست -زاده  عبداهللا فقه -زهره آقامحمدي 
  سروش عبادي - عباس مطبوعي  - سيدسحاب اعرابي  - پور  احمدرضا جشاني - واره رسول عابديني ز - امير حاتميان  - مرتضي نصيرزاده   )1شيمي (

  
 

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

  الناز معتمدي  -  حميد اصفهاني )1( فارسي و نگارش
  مهدي يعقوبيان  اله مقصودي نعمتـ  پور اسماعيل يونسـ  درويشعلي ابراهيميـ  فاطمه منصورخاكي  ميالد نقشي )1عربي زبان قرآن (

  محمدمهدي طباطبايي  احمد منصوريـ  سكينه گلشني  فاطمه فوقاني  )1دين و زندگي (
  سپيده جاللي  روش ـ پرهام نكوطلبان فاطمه نقدي ـ عقيل محمدي   نسترن راستگو )1( زبان انگليسي

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

  محمدرضا اصفهاني  بواني انزابي ـ محمدپارسا مساح امحمدي ـ بابك اسالمي ـ امير محموديزهره آق  كفش حميد زرين )1فيزيك (
  الهه شهبازي  نژاد ـ اميرحسين مرتضوي ـ اميررضا كتابچي فرد ـ ايمان حسين سيدعلي موسوي  علي علمداري  )1شيمي (

 
  

  

  گروه فني و تولید
 محيا اصغري  مدير گروه 

 عليرضا خورشيدي  مسئول دفترچه
 ليال عظيمي آرايي نگاري و صفحه حروف

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

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

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

  دقيقه 165مدت پاسخگويي:    ۱۳۰دهم تجربی:د سؤالتعدا   
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 معنا شده است؟ نادرستهای زیر  چند تا از واژه -1

 «زانی اصل ـ عامل: والی ـ آیت: نشانه ـ رمه: گلّه ـ سودا: اندیشه ـ معاش: زیست ـ رفیع: بلند ـ مولع: بی هنگامه: غوغا ـ محال: بی»

 ( چهار تا4 ( سه تا 3 ( دو تا 2 ( یکی1

 امالیی دارد؟  نادرستیای  در کدام بیت واژه -2

 اطراف بوستان نبود مشهد لقاست  اطراف بوستانه در چشم من خداست ب( 1

 باستساشی فرّه مفروش شاخ و بید ب   سحاب ییاسقّه ملبوس الله ژاله ب( 2

 شاه رضا که مقتدر ملکت قضاست   فرمانده قدر ملک الملک دادگر( 3

 باده که امروز دور ماستساقی بیار   بگذشت دور جم هله زان جام خسروی( 4

 از چه کسانی است؟  ترتیب بهابیات زیر  -3

 به علی شناختم من به خدا قسم خدا را گر خداشناسی همه در رخ علی بین الف( دل ا

 که حقّ صحبت مهر و وفا نگه دارد  و زر و دل و جانم فدای آن یاری ب( سر 

 حافظ  ( رهی معیّری ـ4 سعدی  ( رهی معیّری ـ3 حافظ  ( شهریار ـ2 شهریار ـ سعدی (1

  (ابیات متوالیاً از یک غزل است.)شود؟  در کدام بیت حذف فعل دیده می -4

 همچو چشم تو در خمار لبت   ایم دژم ها شد که مانده سال( 1

 نیست یک لعل بر عیار لبت   در همه کارگاه کان بدخش( 2

 یک شبی چون خطت کنار لبت   سر تو که گر فروگیرمه ب( 3

 گرد آن لعل آبدار لبت   سازم ای همچو خطّ تو حلقه( 4

 ؟ شود نمیکدام ساختار گروه اسمی در ابیات زیر دیده  -5

 جان عرضه دار بداندرد دلم بشنو  ةقصّ  جانان عرضه داره ای صبا لطفی بکن حالم ب»

 درمان عرضه داره تا شفا حاصل شود دردم ب  درمان من دیدار اوست دردمند عشقم و

 بود فرصت بگو ور باشد امکان عرضه دار گر  ین احوال منا از امکان ندارد بعدخامشی 

 «همچو یعقوبم مقیم بیت احزان عرضه دار  دانی که من حسن می  در فراق یار یوسف

 الیه  الیه + مضافٌ ( هسته + مضاف2ٌ  الیه + صفت بیانی ( هسته + مضاف1ٌ

 الیه الیه + مضافٌ الیه + مضافٌ + مضافٌ( هسته 4 ( صفت اشاره + هسته + صفت بیانی 3

 

 (1)فارسی 

ستایش، ادبیات تعلیمی، 

ادبیات پایداری، ادبیات غنایی 

 )مهر و وفا(

 01 تا 01های  صفحه

 

 دقیقه 11
 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنویسید: 10گذاری چند از  ، هدففارسیهای درس گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

 بدهید؟توانید پاسخ صحیح 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( 151کتاب جامع فارسی دهم ) 333تا  173سؤاالت  های آزمون بعد: برنامة تمرین
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 در انتهای بیت کدام گزینه متفاوت است؟ « ش»نقش ضمیر  -6

 رسد سیب درخت قامتش جز به نظر نمی  ج است و بسدهد به کس باغ تفرّ میوه نمی( 1

 عجب ار بازنیاید به تن مرده روانش  خاک لحد را که تو ناگه به سر آیی ةخفت( 2

 نتوان باز گرفتن به همه شهر عنانش  توسن ةشد مثل کرّ در  چون دل از دست به( 3

 هیچ دوا نیاورد باز به استقامتش  کنم کان که مریض عشق شد داروی دل نمی( 4

 نسبت داده شده است؟درستی به بیت  به  در کدام گزینه هر دو آرایه -7

 آمیزی تشبیه ـ حس چنان اسیر گرفتی که باز تیهو را  مرا که عزلت عنقا گرفتمی همه عمر( 1

 ایهام ـ کنایه سخن بگفتی و قیمت برفت لؤلؤ را  لبت بدیدم و لعلم بیوفتاد از چشم( 2

 جناس ـ تلمیح که بخت راست فضیلت نه زور بازو را  به رنج بردن بیهوده گنج نتوان برد( 3

 نظیر مبالغه ـ مراعات که احتمال کند خوی زشت نیکو را  به عشق روی نکو دل کسی دهد سعدی( 4

 توان یافت؟ ها را می در هر یک از ابیات زیر، کدام آرایه ترتیب به -8

 تیر هالک ظاهر من در کمان توست  ای کآب زندگانی من در دهان توستالف( 

 ایم که در بوستان توست زین به ندیده   دار میوهایم درختان  بسیار دیدهب( 

 با ما کنی و گر نکنی حکم از آن توست  چشم ارادتی ةگر یک نظر به گوشج( 

 ای دوست همچنان دل من مهربان توست   با من هزار نوبت اگر دشمنی کنید( 

 نظیر ـ تلمیح  ( جناس ـ استعاره ـ مراعات2  ( تلمیح ـ ایهام ـ تضاد ـ مجاز 1

 تعلیل ـ تشبیه ـ استعاره ـ کنایه  ( حسن4  ( مجاز ـ مبالغه ـ تکرار ـ تشخیص3

  آورد؟ را به یاد می« یوم لک و یوم علیکر یومان هالدّ»کدام بیت مستقیماً عبارت  -9

 اند و به سور به مصیبت رسیده   ز تو دشمن و دوستا ( روزگاری و1

 این آفتاب و ماه کتانمماهم و    ( شمسم و ذراتم این ثوابت و سیار2

 که سر زد از افق چرخ عشق کوکب ما وز کوکب و دور و مدار چرخ نبود هن( 3

 ها بسیار دارد چرخ بازیگر از این بازیچه که گه عزّت دهد گه خوار دارد  اینروزگار است ( 4

 دارد؟ کمتریکدام بیت با سایر ابیات قرابت معنایی  -11

 کس که نه قاری و نه تالی است مخفی است از آن  دوست کتابی است ولیکن خطّه عالم ب( 1

 صد هزاران جامه پوشید هر زمان پیداست کیست  که او نیست پنهان پیش چشم اهل بینش آن( 2

 کجا ماند با نور که بستیزده ظلمت ب  که یقین آمد، شک را چه محل باشدیی جا( 3

 بینم از تو در هر ورقی نام و نشان می   دارم دفتر حسن بتان را بنظر می( 4
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  (11 - 11) :من أو إلي العربيّةاألصحّ و األدقّ في الجواب للتّرجمة عيِّن 

 :«!الحديث بذلك العملِ على جميعاً سَنتعاوَنُ و حسنٌ اإلقتراح هذا :الطالبات هؤالء قالتْ» -11
 !کرد میخواه مشارکت ثیحد آن به عمل در یهمگ و است یخوب شنهادیپ ن،یا: گفتند آموزان دانش نیا (1
 !کرد میخواه مشارکت کار نیا انجام در یهمگ و است خوب شنهادیپ نیا هستند؛ آموز دانش نهایا :گفت (2
 !کرد میخواه مشارکت ثیحد نیا به عمل در ما یهمگ و است خوب شنهادیپ نیا :گفتند آموزان دانش نیا (3
 !کرد میخواه مشارکت ثیحد آن به عمل در همه و است خوب شنهادیپ نیا: گفتند آموزان دانش نیا (4

 «:ثَمراتها! أشجارُها نَضِرَةً و أخرَجَتْ تلكَ األرضِ حتّي صارتْ زِلُ مُنهَمِرةً عليتَنْ األَمطارُ کانَتْ» -12
 آمدند!هایش دربارید تا درختان آن پربار گشتند و میوههای ریزان بر آن سرزمین ( باران1
 آوردند!را در انهایشبارید تا درختانش تر و تازه شدند و میوهبر آن زمین، ریزان میها ( باران2
 آوردند!خود را در درختان آن تر و تازه شدند و میوة بارید تاها بر آن زمین، نم نم می( باران3
 آوردند!های خود را دربارید تا درختانش تازه شوند و میوه( بر آن زمین، باران ریزانی 4

 «: !تَحدثُ هذه الظاهرة عشر مرّات في السنة تتساقطُ األسماک عَلَي األرضِ و ،في األيّام المُمطِرة» -13

 سال اتفاق افتاد! در این پدیده ده بار افتند و پی می ها پی در ماهی روزهای بارانی، در (1
 افتد! می سال اتفاق در این پدیده ده بار افتند و پی می ها پی در ماهی ،روز بارانی در (2
 !در سال اتفاق افتاد برای دهمین باراین پدیده  زمین افتادند و پی بر ها پی در روزهای بارانی، ماهی در (3
 افتد! سال اتفاق می در این پدیده ده بار افتند و زمین می پی بر ها پی در ماهی ،روزهای بارانی در (4

 عَيّن الصّحيح: -14

ها در امتحانات موفق آموزان آن مدرسه هشتاد و هفت نفر از دانش :!االمتحانات تالمیذ تلک المدارس أَصبَحوا فائزینَ في المِئة مِن سَبعةٌ و ثمانونَ فِي( 1

 شدند!

 برسم! خانهشوم تا به سوار اتوبوس می اروزه ةساعت هشت و چهل دقیقه هم :!البیتِ أصلَ إلي الساعة التاسعة إلّا ثُلثاً حَتّي کُلّ یوم أرکبُ الحافِلة في( 2

 م!ابرها در آسمان گشتبه زبان عربی در مورد  هایی به همراه دوستم به دنبال جمله: !السَّماء حَولَ الغُیوم في جُمَلٍ بِاللّغةِ العربیّةِ صدیقي عَن مع بُحِثْتُ( 3

 کنم!شهرمان ترجمه می کمک فرهنگ لغتی در کتابخانة را با: این کتاب مفید !مَکتبةِ مَدینتنا في ترجمتُ هذا الکتاب المفید مُستَعیناً بمُعجمٍ (4

 :صحيحال عيِّن -15

 !ستنی بایز بهار فصل در عتشیطب و کردستان :!الربیع الفصل في طبیعتها و کوردستان أَجمَلَ ما (1

 !آورد دیپد آن در را ماه یکس چه پس کن نگاه شب به :!القمر فیه أَوجد فَمن اللَّیلِ إلَى أنظُرُ (2

 !کرد یخالرا  نیماش پس آورد نییپا را کاالها کارگر :!السَّیّارةُ فَفرغتْ البَضائع العامِلُ أنزل (3

 !است مادرتاناو  رایز د؛یکن ینگهدار نیزم از :!أُمُّکُم فَإنَّها حافِظوا علي األرض (4

 :«!کرد همراهان را بازرسی می س در سالن فرودگاه بلیت و گذرنامةپلی» -16
 بطاقة و جواز المرافقین!الفي قاعة المطارات کان یفتّش الشرطة ( 1

 و جواز المرافقین!بطاقة الفي قاعة المطار یفتّش الشرطي ( 2

 و جواز المرافقین في قاعة المطار!بطاقة ال شتِّفَیُ رطيُّکان الشُّ( 3

 و جواز المرافقین في قاعة األمطار!بطاقة ال شتِّفَیُ رطيُّکان الشُّ( 4

 

 

 

 دقیقه 52 (1، زبان قرآن )عربی

 ذاکَ هوَ اهللُ، 

 المواعِظُ العَدديَّةُ مِن رَسولِ اهللِ،

 مطَرُ السَّمَك

 (1متن درس + اشکالُ األفعالِ )

 82تا  0های  صفحه
 

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنویسید: 10گذاری چند از  ، هدفعربیهای 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 10 گذاری چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 
  

 

 سؤال( 114کتاب جامع عربی دهم ) 254تا  141سؤاالت  های آزمون بعد: برنامة تمرین
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   الکلمات( وضيحت : )فيالخطأعيِّن  -17

 م: یَدلُّ علي مناظر و مشاهد نراها عند النّوم!حِلْالْ( 2 و قبله فصل الرّبیع!  اإلیرانیّةفصول السَّنة  الصّیف: الفصل الثاني مِن (1

 «!اَلشَّرَرات»النّارِ و جمعها  اَلشَّرَرَة: قِطعةٌ مِنَ( 4 األُسبوع و بعده یوم الخمیس!   األربعاء: الیوم الخامس منیوم  (3

 :  الکلماتعَن  الخطأعَيّن  -18

 الظاهر ←( امفرده)الطبیعیّة حوالینا!  الظواهِـرنَحنُ نُشاهِـدُ ( 1

 أَقدام ←)جمع(  !قَدَماًیَقدِرُ علَي سَماعِ صَوتِ الـسّاعةِ مِن مسافةِ أربعینَ  الـکلبُ( 2

 السحاب ←( الـمُترادف)! وداءَ عَظیمةً و رعداً و برقاًسَ غَیمةًیُالحِظُ النّاسُ ( 3

 أقَـلّ ←( الـمُتضاد)! أکثـَرَالـغُرابُ یَعیشُ ثالثینَ سنةً أو ( 4

 :العدد في الخطأ عيِّن -19

 !السابعة الغرفة من کتب أربعة إشتریتُ (2 !لیال ثماني و أیام سبعة المسابقة في کنتُ (1

 !أمتار تسعة الکهرباء أعمدة طول (4 !الفندق هذا في غُرف تاسعة هناك (3

 من باب تفعّل؟ فعل ما جاءفي أيّ عبارة  -21

 !مجتهدٌ ذی: هذا التّلمیتکلَّمونبدأ المعلّمون ( 2 سوف تُعلّمک األیّام: قیمة کل امرئٍ ما کان یحسنه! (1

 !الطُلّاب تَجمّعوا حول معلّمهم في الصّف (4 !تواضعوا لمن تتعلّمونَ منه( قال جدّي لنا: 3

 

    «بعدَ مَوتي فاغفِرْ ذُنوبَه! يولدٌ يَستَغفِرُ ل يربَّنا ل»في الترجمة: حيح ن الصّيّع -21

 ما فرزندم را پس از مرگم بیامرز و گناهانش را ببخش!پروردگار ( 1

 آمرزد پس گناهان او را ببخش! پروردگارا فرزندی دارم که مرا بعد از مرگ می( 2

 خواهد پس گناهانش را ببخش! پروردگارا فرزندی دارم که پس از مرگم برایم آمرزش می( 3

 بخشد! خواهد و گناهان من را می میپروردگارا برای من فرزندم است که پس از مرگم آمرزش ( 4

   : حيحالصّ  عيِّن -22

 های همیشگی علم هستند! دانشمندان مسلمان چشمه :إنّ العلماءَ المُسلمینَ کانوا یَنابیعَ العلمِ للجَمیع!( 1

 دومین نفر برنده شد! ،حفظ قرآن مسابقةکننده در  آموز شرکت از میان شش دانش !:فاز تلمیذان إثنان من بین ستّة طلّاب في مسابقة حفظ القرآن( 2

مان برگزار خواهد شد  برای حضور در جشن بزرگی که سه روز دیگر در مدرسه :!دُعیت للحضور في حفلة عظیمة ستنعقد في مدرستنا بعد ثالثة أیّام( 3

 دعوت شدم!

آموز در ساعت هشت صبح منتظر دیدن یکی از دوستان خود  نشهفت دا :!کان تسعة طالب ینتظرون في الساعة الثامنه صباحاً زیارة أحد أصدقائي( 4

 بودند! 

 باألرقام:                            الساعةِ في کِتابةِ حيحَعَيِّنِ الصّ -23

 41::1 «:ربعاًاَلحادیةَ عَشْرةَ إلّا »( 2   12:41:  «اَلثانیةَ عَشْرةَ إلّا رُبْعاً»( 1

      9: :3«: النصف اَلسّابعة و»( 4       5:11«: الرّبع اَلسّادِسةُ و»( 3

 آشناسؤاالت  –( 1عربی، زبان قرآن )
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  مِنَ األعْدادِ التَّرْتيبيّة:                        لَيْسَعيّن ما  -24

  / الحادي عَشَرَالعاشر( 2  / الثّاني عَشَرَاألوّل( 1

   عَشَرَ / أحَدَواحِد( 4  / العاشرالثّاني( 3

  :  عيِّن الصّحيح في تعيين اوزان الکلمتَين اللّتَين اُشير اليهما بخطّ -25

 «عند مواجهة المشاکل! االنتصارطريق  علّمناتُلنا مدرِّسة »

 افتعال -تفعِّل( 4 انفعال -تفعِّل( 3 افتعال -تفعُّل( 2 انفعال -تفعُّل( 1

 :(03 -61) بما يناسب النص  إقرأ النصّ التالي بدقّة ثمّ أجب عن األسئلة ■

متر( أو أقلّ و  سم )سانتي 1بطول  صغيرةً کونُاألسماک تَ في المياه المالحة في البحار. بعضُ تعيش اآلخرُها و بعضُ األنهارِ في ماءِ تعيشها بعضُ األسماکُ»

لها ت يسَلَ ياألنواع األخر و بعضُ ظامٌلها عِ األسماکِ أنواعِ نّاً کما الحوت. أغلبُطُ 11 يها إلمتراً و وزنُ 11 يها إلطولُ صلُقد يَ و طويلةٌ کبيرةٌ ها اآلخرُبعضُ

الّتي  واناتِيَمن الحَ ياألنواع األخر باألسماک. بعضُ يُسَمّونهاالنّاس  أغلبُ ، ولکنّعتبرونها أسماکا حقيقيّةًالعلماء ال يَ . بعضُضروفيّةٌبل هي غُ حقيقيّةٌ عظامٌ

 «!عظامٍ يها علَحوي جسمُاألسماک و ال يَ يستِکذلك باألسماک ولکنّها لَ تُسَمَّي نجمة البحرِ مثلُ في البحرِ تعيشُ

  :علي حسب النصّ عيِّن الصّحيح -26

 الحوت أکبر الحیوانات في الدّنیا!( 2 سم! :/1یوجد سمک یکون طوله ( 1

 یعتبر کلّ العلماء کلّ األسماك من الحیوانات الفقریّة!( 4 األسماك الّتي تعیش في األنهار صغیرة!( 3

  من األسماک؟ ليستلماذا نجمة البحر  -27

 لفقدان العظام في جسمها!( 2  الفلس في جلدها!لفقدان ( 1

 یعتبرونها من األسماك! ألنّ العلماء ال( 4  لوجود الغضروف في بدنها!( 3

  !«ةًمالح ليست …مياه »علي حسب النّصّ:  -28

 الحوت( 4       األنهار( 3      األسماك( 2          البِحار( 1

  :النّصّ يف «أغلب»عيّن الصّحيح حول  -29

 )اول شخص مفرد( وَحْدَهُللمتکلّم  ،فعل( 2                  «أفعل»علي وزن  ،مذکّر ،إسم( 1

 إلیه  مضاف ،مفرد مذکّر ،إسم( 4                      للمفرد المذکّر ،فعل( 3

  «:ال يعتبرون»عيّن الصّحيح حول المصدر و الضمير المناسب لـِ  -31

       أنتُمتَعبیر/ ( 4       أنتُمإعتِبار/ ( 3      تَعبیر/ هُم( 2    إعتِبار/ هُم( 1
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 تک موجودات این جهان هدفی وجود دارد و این موضوع مؤیّد کدام عبارت قرآنی است؟ چرا در پس خلقت تک -31

 «مینَالعالَ بَّرَ هِلّلِ»ـ  .کند حکیم است و کار بیهوده نمی خداییها  زیرا خالق آن (1

 «إِلّا بِالحَقِّما خَلَقناهُما »ـ  .کند حکیم است و کار بیهوده نمی ها خدایی زیرا خالق آن (2

 «ما خَلَقناهُما إِلّا بِالحَقِّ»ـ  .علیم است و جهان را براساس آن آفریده است ها خدایی زیرا خالق آن (3

 «لِلّهِ رَبَّ العالَمینَ» ـ .علیم است و جهان را براساس آن آفریده است خداییها  زیرا خالق آن( 4
دیدگاه منکران معاد در  «ونَيَظُنّ إِلَّا هُمْ إِنْ عِلْمٍ مِنْ لِكَبِذ لَهُمْ وَمَاهْرُ وَمَا يُهْلِکُنَا إِلَّا الدَّ وَ نَحييقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ  وَ»از کدام قسمت از آیة شریفة  -32

 آید؟ دست می مورد تداوم نسل به

 «ونَیَظُنّ إِلَّا هُمْ إِنْ»( 4 «هْرُمَا یُهْلِکُنَا إِلَّا الدَّ وَ» (3 «وَ نَحیينَمُوتُ » (2 «مَا هِيَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا» (1

 ای دارد؟ چه وظیفهشده است و ها سبب نهادینه شدن کدام سرمایه در وجود انسان  از بدی ها و بیزاری او عالقة انسان به خوبی -33

 های زودگذر منع کردن از خوشی ـ «لَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ وَ» (2 های زودگذر ـ منع کردن از خوشی «تَقْوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ» (1

 طلبی داشتن از راحتباز ـ «لَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ وَ»( 4 طلبی داشتن از راحتـ باز «تَقْوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ» (3

توان با کدام  را می معادوسط منکران ت نت الهی دارد و فراموش کردن آفرینش نخستیریشه در کدام صف ،پس از صد سال عزیر نبی )ع(فاسد نشدن غذای  -34

 ؟یک در ارتباط دانست

 نشناختن قدرت خداعلیم ـ ( 4 علیم ـ پی نبردن به علم خدا (3 قدیر ـ پی نبردن به علم خدا (2 قدیر ـ نشناختن قدرت خدا (1

 ؟ی باید فریاد برآورداند و در این صورت، بر چه کسکن میآیات سورة مبارکة مطفّفین، تنها چه کسی روز جزا را انکار مطابق  -35

 مکذّبین -متجاوز و گـناهکار  (2 مغروران -اصرار کننده بر گناهان کبیره  (1

 مکذّبین -گناهان کبیره اصرار کننده بر ( 4  مغروران –متجاوز و گـناهکار  (3
 ؟کدام عبارت قرآنی بیانگر گمان نادرست کافران استاست و شده و عمل صالح متجلی  معاد، ایمان به خدادر کدام گزینه نتیجة  -36

 «لَعِبٌ ما هذِهِ الحَیاةُ الدُّنیا إِلّا لَهوٌ وَ» ـ «لَا هُمْ یَحْزَنُونَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ» (2 «مَا هِيَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا»ـ  «الدّارَ اآلخِرَةَ لَهِيَ الحَیَوانُإنَّ » (1

 «لَعِبٌ لَهوٌ وَما هذِهِ الحَیاةُ الدُّنیا إِلّا »ـ  «الدّارَ اآلخِرَةَ لَهِيَ الحَیَوانُإنَّ »( 4 «مَا هِيَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا»ـ  «لَا هُمْ یَحْزَنُونَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ» (3

 ؟«توانیم خوب و بد و صحیح و غلط را از هم تشخیص دهیم به واسطة این نعمت می»در مورد کدام توانمندی انسان، این تعبیر صحیح است که  -37

 در اندیشة جبران برآمدن (2  قدرت تعقل و اندیشه (1

 در خود و جهان یافتن خدا با اندیشیدن( 4 ها ها و بیزاری از بدی اندیشیدن به نیکی (3
 شود؟در سورة مبارکة قیامت، پس از اشاره به خلق مجدد سرانگشتان بشر، به کدام موضوع پرداخته می -38

 های دنیا مست و مغرور بودن به نعمت( 2 ( هشدار به کسانی که سعی در انکار روز قیامت دارند.    1

 از قیامت بدون وجود ترس( استمرار در معاصی 4       خلقتی دانایی خداوند به هر( 3

 توانستیم آن را بپذیریم؟ کنندگان ما در بحث معاد، پیامبران بودند، آیا این موضوع قابلیت پذیرش داشت و چگونه می اگر تنها آگاه -39

 .شودیم رفتهیپذ ی، وجود آخرتدفع خطر احتمال دةبر قاع هیبا تک خیر،( 1

 .اثبات ضرورت رخ دادن معاد بر آن مقدم است ، چونریخ( 2

 .شودیم رفتهیپذ ی، وجود آخرتدفع خطر احتمال دةبر قاع هیبا تک ،بله( 3

 .اثبات ضرورت رخ دادن معاد بر آن مقدم است ( بله، چون4

 ؟ما خواهد بود یراهنماقرآنی زیر کدام عبارت ، میکن دایدست پ« خدا یبرا یزندگ»به مفهوم  میبخواه ،سراسر نور قرآن اتیبه آ قیعم یاگر با نگاه -41

 «الدُّنیا ثَوابَ یُریدُ کانَ مَن( »2  «    العالَمینَ رَب ّ لِلّهِ( »1

 «لَه یَ الحَیوانُ ةَإنَّ الدّارَ اآلخِرَ( »4  «   اآلخِر  الیَوم  وَ ب اهلل  آمَنَ مَن( »3

 
 

 

  

 (1و زندگی ) دین

 تفکر و اندیشه

ای  هدف زندگی، پر پرواز، پنجره

 به روشنایی، آیندة روشن 

 01تا  00های  صفحه

 دقیقه 11
 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف

 خود را بنویسید: 10گذاری چند از  ، هدفدین و زندگیهای درس گویی به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
 توانید پاسخ صحیح بدهید؟سؤال به چند سؤال می 10از هر 

 بوده است؟ 10آزمون قبل چند از عملکرد شما در 
 گذاری شما برای آزمون امروز چیست؟هدف

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

 

 سؤال( 113کتاب جامع دین و زندگی دهم ) 433تا  251سؤاالت  های آزمون بعد: برنامة تمرین
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 قهیدق 12

Saving Nature 

Wonders of 

Creation 

 Reading تا ابتدای

 49تا  00های صفحه

 

 

 

 

 

 
 

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

41- A: What are you going to do during summer holidays?  

B: I don’t know yet. Maybe, I … Shiraz to visit my relatives.  
1) will go to the   2) am going to go to  
3) will go to     4) am going to go to the  

42- I am going to send my friend … SMS to tell him why I didn’t go to school yesterday. 
1) two 2) some 3) a 4) an 

43- I have come to … my tickets – I reserved them by phone yesterday in the name of Brown.  
1) divide    2) carry   3) save 4) collect   

44- Women spend a(n) … of five hours a day watching TV while their husbands are out at work. 
1) period 2) pattern 3) average 4) example 

45- I think you have to be very careful about what you say, … if there are children listening. 
1) really 2) especially 3) orally 4) hopefully 

46- Our geography teacher told us that the two African countries are very much … in size and 
population. 

1) alike 2) safe 3) boring 4) enough 
 

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. 

Lions rival tigers for the title of the biggest cat. In fact, lions and tigers are so similar in their physical 
features that without their distinctively colored fur, soft hair that covers the bodies of some animals, 
even scientists have trouble telling them apart. Male lions weigh between 150 and 250 kg and stand 
about 123 cm tall at the shoulder. They measure up to 250 cm in length, not including the tail, which 
measures an additional 90 to 105 cm. Female lions are smaller, weighing between 120 and 182 kg. They 
stand about 107 cm tall and measure less than 175 cm in length, with a slightly shorter tail. 

Adult lions have fur that varies in color from light brown to reddish brown. The fur of the tail is 
darker. Only male lions grow a mane, the long hair around the shoulders, which grows darker and 
fuller as the animal ages. Cubs are born with thickly spotted fur, which helps them hide from 
dangerous animals. The spots gradually lose color as the cubs grow up, sometimes remaining on the 
legs and belly until the lion grows fully. 

47- What does paragraph 1 mainly discuss?   
1) Physical features of lions  
2) Difference in length between lions   
3) Why male and female lions are different 
4) What makes scientists interested in lions 

48- What does the word “them” in paragraph 1 refer to?   
1) lions and tigers 2) scientists    3) bodies  4) animals 

49- It can be understood from the passage that lions and tigers … .  
1) are each other’s enemies   2) are very similar in form   
3) are mentioned together in all scientific reports   4) are the biggest animals in some parts of the world   

50- According to the passage, it is normally impossible to find … .  
1) a lion with a one-meter-long tail   
2) a lion that is less than 123 cm tall at the shoulder   
3) a female lion smaller in size than a male one   
4) a female lion that is less than 100 kg   

 گذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
خود را بنویسید:  10گذاری چند از هدف، زبان 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( 223کتاب جامع زبان انگلیسی دهم ) 463تا  241سؤاالت  های آزمون بعد: برنامة تمرین
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 10: ةصفح اختصاصي پاية دهم تجربي   ذرآ 19آزمون  –) 3پروژه (

(1) (2) (3)

,,, ...

  
  

 

  
 ؟كدام مجموعه متناهي است -   51

1 (A {x | x }= ∈ < < 10 10   2 (B {x Q | x }= ∈ ≤ ≤1 2  

3 (C {x | x }= ∈ > 101  4 (D {x Z | x }= ∈ ≤2 484  

Aاگر  -   52 (a ,b ]= − +1 2 ،B [ a, a b)= +2 Aو  2 B [ , ]= 4 6 ،گاه آن باشدA B ؟كدام است 

1 (( , )1 8   2 (( , )2 7   3 (( , ]2 6   4 ([ , ]1 8  

Aاگر  -   53 B A= ،؟است نادرستكدام گزينه باشد 

1 (A B′ ′⊆   2 (A B′ = ∅  3 (A B′− = ∅  4 (A B A′ ′ ′=  

54   - A  وB  دو زيرمجموعه از مجموعة مرجعU     هستند بـه طـوري كـهn(B )′ = 10 ،n(B A)− = 5 ،

n(A) = n(U)و  13 n(B)= 2، n(A  ؟كدام است ′(

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

 ؟دوجود دار دايره 43چندم از الگوي زير، شمارة در شكل  -   55

1 (6  

2 (9  

3 (13  

4 (7 

aداريم  na وميمعاي با جملة در دنباله -   56 =1 nو  1 na a (n )+ = + +1 جملة هشـتم ايـن دنبالـه     1

 ؟كدام است

1 (36  2 (35  3 (32  4 (38 

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( رياضيهاي  ه سؤالگويي ب     ً                 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 ازهدفآزمون قبل 10چند از 

 

  دقيقه 30  )1رياضي (
  

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

  هاي جبري عبارت
تا  3و فصل  2، فصل 1فصل 

  پايان ريشه و توان
   53تا  1هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات
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 11: ةصفح اختصاصي پاية دهم تجربي   ذرآ 19آزمون  –) 3پروژه (

 5تر از ميان اين  مجموع سه عدد بزرگ است. اگر 105جملة متوالي از يك دنبالة حسابي برابر  5مجموع  -   57

 ؟تر باشد بزرگترين اين اعداد كدام است برابر مجموع دو عدد كوچك 6جمله، 

1 (38  2 (39  3 (40  4 (41 

باشـد،   q افزايشـي  هشت واسطة هندسي درج شده است. اگر قدرنسبت اين دنبالة هندسي 12و  3بين  -   58

qحاصل 
q

+3
3

 ؟كدام است 1

1 (+3 314 22     2 (1   

3 (+3 34 2    4 (+3 34 2 2 

عدد چنان درج  2 ،عدد و بين جمالت چهارم و هفتم 5 ،بين جمالت اول و چهارمدر يك دنبالة هندسي،  -   59

 ؟. قدرنسبت دنبالة هندسي كدام استدهند غيرثابت دنبالة حسابيتشكيل عدد حاصل،  10 كه كنيم مي

1 (3 3
2     2 (3 1

2   

3 (3 1
3     4 (3 5

2  

 است، كدام است؟ 0150هاي آن  ي از زاويهو يك 5و  3االضالعي كه طول دو ضلع آن  مساحت متوازي -   60

1 (/7 5     2 (15   

3 (/7 5 3     4 (15 3  

ــث  -   61 ــم  ABCدر مثل Âداري = Ĉو  090 > ــر 060 . اگ
ˆˆsinB cosCT ˆ ˆsinC cosB

−=
+

2 3 3 3
3 2

ــدود   ، ــاه ح آنگ

 ؟كدام است Tتغييرات 

1 (T −< 1
5     2 (T− < <1 05   

3 (T− < <3 05     4 (T< < 30 5  

sinاگر  -   62 cos sinα α < α  وtan cotα + α < در كـدام ناحيـه مثلثـاتي     α، آنگاه انتهاي كمان باشد 0

 ؟قرار دارد

 ) چهارم4  ) سوم3  ) دوم2  ) اول1

  محل انجام محاسبات
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 12: ةصفح اختصاصي پاية دهم تجربي   ذرآ 19آزمون  –) 3پروژه (

xاگر  -   63 /< ≤0 015 56 Aو  25 cos x= − 22  ؟، آنگاه كدام رابطه همواره برقرار است4

1 (A− ≤ < − 12 2     2 (A− ≤ < − 11 2   

3 (A− ≤ ≤1 0     4 (A− ≤ ≤2 0  

 ؟كدام نامساوي برقرار است -   64

1 (sin sin sin <0 0 0120 220 320 0  2 (cos cos cos <0 0 0120 220 320 0   

3 (tan tan tan >0 0 0120 220 320 0   4 (tan
cot

>
0
0

1 1
1

  

cos در ناحية چهارم و xانتهاي كمان  اگر -   65 x = 3
sinباشد حاصل  5 x cosx

tan x cot x
+
+

 ؟كدام است 

1 (12
125   2 (− 12

125   3 (− 60
125   4 (60

125  

sin)حاصل  -   66 x tan x)(cot x cosx)
sin xcosx

+ +
+

2

 ؟برابر كدام است شدن، در صورت تعريف 1

1 (cos x+ 21  2 (cosx+1   3 (sin x+ 21   4 (sin x+1 

yاگر  -   67 tan= α3  وx
cos

=
α

1
 ؟برابر با كدام است x281، آنگاه حاصل 3

1 (y y+ 29  2 (y+ 381   3 (y+ 29  4 (y y− 29  

)عدد  -   68 )+2 1  ؟بين كدام دو عدد صحيح متوالي قرار دارد 5

 9و  8) 4  8و  7) 3  7و  6) 2  6و  5) 1

 ؟هاي زير درست استچه تعداد از عبارت -   69

sinالف)  sin< 30 047 47   

cosب)  cos<3 0 3 0110 110  

tanج)  tan<2 0 4 050 50   

 صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

−ساده شدة عبارت  -   70 + − +4 4300 4 2 300  ؟كدام است 8

1 (− +4 300 4     2 (−4 300 4  

3 (− +43 300 12    4 (−43 300 12  

  محل انجام محاسبات

 سؤال) 150 - پيمانه 15(1كتاب آبي رياضي570تا421هايسؤالهاي آزمون بعد: برنامة تمرين
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 13: ةصفح    دهم تجربي ةاختصاصي پاي  آذر 19آزمون  - )3(پروژة 

 

  

  
   ؟    كند          تكميل مي   ،       نادرستي                               كدام گزينه، عبارت زير را به -   71

  »…… تواند نمينقش دارد،  …… اي كه در ترشح ناحية دور از پيلور، هر ياختهمعده در  دغد ي ازدر ساختار يك«
 ه باشد. اسيد معده ـ در جذب مواد غذايي نقش داشت) 1

  اي حفاظتي را قليايي كند. موسين ـ الية ژله) 2
  . باشد  داشته قرار هغداين ترين بخش  عمقي در عامل داخلي ـ) 3
 باشد.  ها تر از هستة ساير ياخته اي بزرگ هستهپپسينوژن ـ واجد ) 4

   ؟    كند          تكميل مي   ،                              چند مورد عبارت زير را به درستي -   72

  »……گفت  توان نميوارشي، در ارتباط با تنظيم فرايندهاي گ«
  است.  النخاع مركز بلع در بصلبر عهدة  تنها الف) تنظيم ترشح بزاق

  شود. اي تنظيم مي ب) هر حركت ريزكنندة غذا، به وسيلة دستگاه عصبي خودمختار يا شبكة عصبي روده
  شود.  ميهايي به دستگاه عصبي خود مختار ارسال  ج) با فعاليت غدد بزاقي، از ناحية دهان پيام

  شود. مستقل از دستگاه عصبي خودمختار انجام مي هموارهد) تحرك و ترشح در رودة باريك 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

     ……                     و امكان مشاهدة آن در    ……                   در يك انسان سالم،  -   73

 وجود دارد.  در محل قلب فرورفتگي شش چپتر از  واجد غضروف بوده ـ سطحي پايينمحل دو شاخه شدن ناي، ) 1

  هاي ترشحي وجود ندارد.  اي ناي، ضخامت بيشتري نسبت به الية مخاطي داشته ـ مجاورت غده ماهيچه - ية غضروفيال) 2
  وجود دارد.  پردة صوتيتر از  در يك سمت از بدن حضور داشته ـ سطحي پايين تر به همراه رودة كور شش بزرگ) 3
 ي ورودي يا خروجي را داشته ـ سطحي باالتر از محل دو شاخه شدن ناي وجود ندارد. نايژه، توانايي تنظيم مقدار هوااز انشعاب فاقد غضروف ) 4

   ؟    كند         كامل مي   ،                              چند مورد عبارت زير را به درستي -   74

  »……ليپيدهاي رژيم غذايي …… «
  شوند. هاي حاصل از گوارش ـ به طور مستقيم به خون وارد مي الف) مولكول

  كند. جزيه ميها ت ـ را به واحدهاي سازندة آن ،ب) صفرا
  ترين ـ در ذخيرة انرژي نقش مهمي دارند. ج) فراوان

  .رسد به پايان مي، گاستريند) گوارش ـ در محل توليد هورمون 
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1 

   ؟         درست است   ،                                         كدام گزينه در مورد انواع حركات لولة گوارش -   75

 گيرد.  رراه لولة گوارش صورت ميچها در محلكرمي، نخستين بار،  برخالف حركتقطعه كننده  حركت قطعه) 1

  وجود دارد.ده، امكان ايجاد حلقة انقباضي قطعه كنن قطعه حركت برخالفدر حركت كرمي ) 2
  . شود تودة غذا تنها به جلو رانده ميكرمي،  حركت قطعه كننده برخالف در حركت قطعه) 3
 گيرد.  صورت مي محل اصلي جذبهاي عصبي ديوارة  قطعه كننده، به دنبال تحريك ياخته قطعه همانند حركتحركت كرمي ) 4

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10چند از گذاري  ، 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
  

مواد/ دنياي زنده/ گوارش و جذب 
  تبادالت گازي

تا پايان  3و فصل  2، فصل 1فصل 
  اي بخش مبادله

   38تا  1هاي  صفحه
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 14: ةصفح    دهم تجربي ةاختصاصي پاي  آذر 19آزمون  - )3(پروژة 

 

   ؟    است        متفاوت                        از نظر درستي يا نادرستي    ها             ساير گزينه             در مقايسه با                                          كدام عبارت در مورد بخش هادي دستگاه تنفس،  -   76

 ها هستند. هايي به منظور هدايت ميكروب هاي پوششي مخاط ناي، واجد مژك همة ياخته) 1

  قرار دارند. كنندة عامل سطح فعال  هاي ترشح هاي حاوي ياخته كيسه تماس مستقيم با، در اين بخش فغضروبعضي از مجراهاي فاقد ) 2

  شوند.  از بدن خارج مي ،اي هاي استوانه ياخته هاي مژكحركات ضرباني هاي وارد شده به حلق، با  همة ميكروب) 3

 باشند.  آن، از ضخامت كمتري برخوردار مي شحيتردهندة ناي، نسبت به الية واجد غدد  هاي تشكيل از اليه گروهي) 4

     شود،     مي        مشاهده                       بخش ابتدايي رودة باريك                                    بدون عبور از هر مجرا يا بنداره در          گوارشي كه    ة                                           چند مورد از موارد زير در ارتباط با نوعي شير -   77

   ؟             بيان شده است         نادرستي   به 

  موجود در مواد غذايي دارند. هاي  هاي آن بيشترين اثر را بر گوارش چربي الف) گروهي از آنزيم

  توانند پروتئين را به آمينواسيد تبديل كنند.  پروتئازهاي موجود در آن برخالف پپسين، ميتنها ب) 

  هاي كوچك نقش دارد.  هاي درشت به مولكول دار حاضر در آن، در آبكافت مولكول ج) هريك از مواد پروتئين

  شود.  ات بزاق نيز همراه با بيكربنات يافت ميد) حاوي نوعي مولكول درشت است كه در تركيب

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

   ؟    كند         كامل مي   ،       نادرستي                                                 با توجه به شكل مقابل، كدام گزينه عبارت زير را به  -   78

  »نقش دارد. ……معادل بخشي از دستگاه گوارش انسان است كه در  ……بخش «

 شود  اني گوارش انجام ميخنثي كردن حالت اسيدي كيموس در محلي كه مراحل پاي - 1) 1

  اي ورود مواد مغذي به خون، لنف و مايع بين ياخته - 2 )2

  خوني و جلوگيري از كم هاي قرمز گويچه ه شدنساخت - 3 )3

 هاي گوارشي هاي كوچك با ترشح آنزيم هاي درشت به مولكول در تبديل مولكول - 4) 4

   ؟    كند     نمي                                           كدام گزينه عبارت زير را به طور مناسب تكميل  -   79

  »باشد. قابل انتظار مي ……در رودة باريك يك انسان سالم، «

 هاي حلقوي با ارتفاع متفاوت نسبت به يكديگر وجود چين) 1

  هاي مشابه بين غدة روده و پرز مجاور آن وجود ياخته) 2

   داراي ريزپرز ة پوششيياخت هاي ميكروسكوپي در مجاورت هستة عدم وجود چين) 3

 هاي حاصل از گوارش ليپيدها در الية زير مخاط اوي مولكولهاي ح عدم وجود رگ) 4

   ؟    كند     نمي                                     چند مورد عبارت زير را به درستي تكميل  -   80

  »شود. مي ……مؤثر است به طور حتم  …… درحركت كه نوع گفت هر  توان نميدر لولة گوارش يك انسان سالم، «

  باعث باز شدن هر بنداره در مسير خودتنها الف) تشكيل كيموس ـ 

  عمل بلع ـ باعث به جلو راندن محتويات لوله شروع شكل غيراراديب) 

  ج) مخلوط كردن محتويات لوله ـ در محل اصلي جذب مشاهده

  از لوله ـ در سراسر لولة گوارش مشاهده هايي د) انقباض يك در ميان بخش

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
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 15: ةصفح    دهم تجربي ةاختصاصي پاي  آذر 19آزمون  - )3(پروژة 

 

                           دهد، كدام گزينه صحيح است؟                 رش را نمايش مي                                 رو كه بخشي از گردش خون دستگاه گوا                     با توجه به شكل روبه -   81

 باشد.  ، همواره واجد آمينواسيدهاي بيشتري مي4نسبت به بخش  1) بخش 1

  باشد.  ، حاوي خون قسمتي است كه از طريق منفذي با آپانديس در ارتباط مي3) بخش 2

  كند. دريافت مي اي شكل لولة گوارش را هايي از اندام كيسه ، خون بخش2همانند بخش  3) بخش 3

 قرار دارد. انشعاب ناي  با محلسطح همدستگاه گوارش نبوده و  ء، حاوي خون اندامي است كه جز2) بخش 4

           گروهـي از             در تبـديل                               بـا ترشـح آنـزيم گوارشـي                                                  اي شكل دستگاه گوارش انسان سالم و بـالغ كـه                                         چند مورد در رابطه با نوعي اندام كيسه -   82

   ؟     باشد                                بزرگ به كوچك نقش دارد، صحيح مي      زيستي     هاي         مولكول

  كند. الف) با ترشح بيكربنات به دوازدهه، به خنثي كردن حالت اسيدي كيموس ورودي به آن، كمك مي

  باشند.  هاي ترشح كننده ماده مخاطي در تماس مي با ياخته تنهاهاي آن،  هاي موجود در غده ب) بزرگترين ياخته

  شود. اش، آغاز مي هاي ديواره ابتداي اندام مذكور، حركات آن در اثر انقباض ماهيچه ةاردگذر از بنج) پس از عبور غذا از مري و 

  . شود دچار اختاللممكن است  ها خوني دارند، گوارش شيميايي پروتئين  هاي ديواره آن كه نقش مؤثري در جلوگيري از كم د) در اثر تخريب گروهي از ياخته

 3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

   ؟         صحيح است   ،      هاي آن                    شناسي نوين و ويژگي                    د مورد دربارة زيست  چن -   83

  نگري ممكن شد. الف) درك اهميت فرايند تنفس با كل

  ب) در مهندسي ژنتيك، ژن منتقل شده بايد بتواند اثرات خود را ظاهر كند. 

  ود.ش هاي ديگر كمك گرفته مي از اطالعات رشته تنها، هاي زنده ج) براي شناخت ابتدايي سامانه

  شود.  زا كه به دارويي خاص مقاوم است، مي سبب توليد عاملي بيماري    ً صرفا  د) عدم رعايت اخالق زيستي 

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

     ……   ،   بلع                هنگام انجام عمل    در  -   84

 د.نشو و سپس به معده منتقل مي اند تمام كردههمة مواد گوارش مكانيكي خود را در دهان ) 1

  شود.  مي به مري كند در ابتداي معده قرار دارد و مانع بازگشت اسيد معده ن غذا عبور مياي كه از آ آخرين بنداره) 2

  شود.  براي مدت كوتاهي متوقف ميبرچاكناي آورندة   هاي پايين فعاليت ماهيچه ،قبل از رسيدن غذا به مري) 3

 مشاهده كرد. ايندي درگير در اين فرها قطعه كننده را در اندام توان حركات قطعه گاه نمي هيچ) 4

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

  »……است كه  هايي ياخته، داراي ……هر بافت پوششي كه در جذب مواد غذايي نقش داشته و در حفرة شكمي قرار «

 سازند.  اي اين بافت را مي مادة زمينهبه فراواني دارد ـ ) 1

  . دني داراي زياد فضاي بين ياختهندارد ـ ) 2

  . شود هاي ارتجاعي مشاهده مي ها رشته در بين آنندارد ـ ) 3

 كنند.  هاي پروتئيني غشاي پايه را توليد مي دارد ـ رشته) 4
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   ؟               دارد، درست است    اي       ياخته           گوارش درون      تنها    كه    اي        ياخته    تك                             كدام گزينه دربارة نوعي آغازي  -   86

 شود.  مين مشاهده ييشيميايي در واكوئول غذادر اين جاندار، گوارش ) 1

  شود.  خارج مي ياختهدفعي از راه منفذ دفعي  واكوئول) 2

  كند.  جذب ميبه درون ياخته مونومرهاي غذايي را از طريق آندوسيتوز  تنها) 3

 ند.تر ي پيرامون پيكر جاندار، كوتاهها هاي حفرة دهاني نسبت به ديگر مژك مژك) 4

   ؟                    لم و بالغ، درست است                                   چند مورد دربارة رودة بزرگ يك فرد سا -   87

  الف) در انتهاي آن، دو بنداره قرار گرفته است. 

  ب) قطر داخلي آن نسبت به رودة باريك بيشتر است. 

  به كولون باالرو، طول بيشتري دارد. رو نسبت  ج) كولون پايين

  د) باالترين بخش كولون افقي، در سمت راست بدن قرار دارد. 

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

   ؟    است        نادرست     كند،                                                                                   ينه، دربارة هر بخشي از دستگاه گوارش كه پروتئازهاي خود را به صورت غيرفعال ترشح مي       كدام گز -   88

 رود.  خون سياهرگي آن، ابتدا به اندام سازندة صفرا مي) 1

  تواند ترشحات خود را تحت تأثير نوعي هورمون، افزايش دهد.  مي) 2

  شود. تار كنترل ميتوسط دستگاه عصبي خودمخ تنهاترشحات آن ) 3

 د. ننقش دار هستند، كربن، هيدروژن و اكسيژن كه حاويهايي  در گوارش مولكول) 4

   ؟    كند     نمي                                       چند مورد عبارت زير را به نادرستي تكميل  -   89

  »……ده علوزالم ……رودة باريك  ……«

  . نقش دارندچكترين واحد ها به كو تبديل پروتئين درـ همانند ـ  ها مربوط به هاي تجزيه كنندة پروتئين آنزيمالف) 

  گيرد.  شود قرار نمي ب) بيكربنات ـ همانند ـ تحت تأثير هورموني كه از نزديكي پيلور ترشح مي

  چسباند. هاي غذايي را به هم مي ج) موسين ـ برخالف ـ ذره

  توانند هورمون ترشح كنند.  هاي ـ برخالف ـ نمي ) غدهد

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

   ؟    كند          تكميل مي   ،                 ير را به طور صحيح                  كدام گزينه عبارت ز -   90

  »…… نيستممكن  ……يابي حيات كه  در سطوحي از سازمان«

 هايي فاقد هومئوستازي وجود داشته باشد.  ها با هم تعامل دارند ـ بخش در آن جمعيت) 1

  هاي مرتبط با هم ديده شود. بوم ـ اجتماعي از زيست شوند مي مشاهدهچندين گونه  در آن) 2

  دهد ـ قدرت سازش و ماندگاري در محيط وجود داشته باشد.  هاي محيطي پاسخ مي ركبه مح) 3

 هايي بدون توانايي سازش با محيط دارد ـ فاقد جاندار با توانايي پاسخ به محيط باشد.  بخش) 4

 سؤال)50 -پيمانه  4( 1 زيستكتاب آبي350تا301هايسؤالآزمون بعد:هاي برنامة تمرين      
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/                           گيري يك متر ديجيتال كه عدد             دقت اندازه -   91 m1             گيـري يـك                           چند برابر دقت انـدازه    ،   دهد            را نشان مي  08

   ؟                 متر مدرج شده است                      كش است كه برحسب ميلي    خط

1( /0 1   2 (1   3( 10   4( 100   

   ؟    دهد                        طول بزرگتري را نشان مي   ،       هاي زير             يك از گزينه      كدام -   92

cm)=1 1=ذرع ،عذر 104 inch، فرسنگ 6000 / cm=1 2 )و  5 ft inch=1 12  

1( inch610   2 (/2 / )3  فرسنگ 5 km6 4   4( ft× 43 10   

×kg             جرم كرة زمين  -   93 246   د                    به نام كوتولة سـفي             هاي آسماني     جرم      چگالي     با     زمين     كرة                است. اگر چگالي   10

kg                   (چگالي كوتولة سفيد   ؟    شود                                          ، در آن صورت حجم كرة زمين چند مترمكعب مي   شود      برابر 
cm3100 (.است      

1( × 126 10   2 (× 166 10   3( × 186 10  4( × 206 10  

g               مايعي با چگالي             طور كامل از          ظرفي به -   94
cm34   .جـرم      به     فلزي     اي         اگر كره            پر شده است      g100    و چگـالي          

g
cm38  دهـيم               مايع قـرار        درون         طور كامل     به           به آرامي و    ،         وجود دارد    اي                    را كه درون آن حفره      ،   g60    از مـايع          

   ؟             متر مكعب است                                   ريزد. حجم حفرة درون كره چند سانتي          بيرون مي

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

                 جملـه جامـدهاي               شـوند. از                                   اغلب جامدهاي بلورين تشـكيل مـي     ،    كنيم        سرد مي    ……                 وقتي مايعي را به  -   95

            نام برد.     ……        توان از     مي   ،      بلورين

  ـ يخآهستگي ) 2    سرعت ـ شيشه )1

  سرعت ـ يخ  )4    آهستگي ـ شيشه )3

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

  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
 زمون امروزبراي آ10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از 

 

  دقيقه 35  ) 1فيزيك (
  
  

هاي  گيري/ ويژگي فيزيك و اندازه
  فيزيكي مواد

فشار درتا پايان  2و فصل  1فصل 
   ها شاره

  40تا  1هاي  صفحه

محل انجام محاسبات  
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D

x

x

cm4

cm10 گاز

                                                          اي، درون يك ظرف محتوي جيوه قرار دارد. كدام عبارت در رابطه                                    مطابق شكل زير، يك لولة مويين شيشه -   96

   ؟         صحيح است   ،          با اين شكل

   يابد.  افزايش مي ′D ،xبا كاهش  )1

  يابد. ميكاهش  ′D ،xبا كاهش ) 2

  يابد. افزايش مي ′x ،xبا افزايش  )3

  يابد. كاهش مي ′x ،xبا افزايش  )4

   .                                                               سطح مقطع و ارتفاع يكسان بر روي يـك سـطح افقـي قـرار دارنـد          جنس،                          يك استوانه و يك مخروط با  -   97

   ؟                         چند برابر فشار مخروط است   ،   كند                                      فشاري كه استوانه بر سطح افقي وارد مي

1( 1   2 (1
3   3( 

2
3   4( 3   

/  ، cm40                     اي قائم به قطر داخلي                      درون يك ظرف استوانه -   98 kg1                        چند گـرم نفـت روي آن                 آب وجود دارد.   2

  ؟                       درصــد افــزايش يابــد    20     هــا                     رف از طــرف مــايع                         فشــار وارد بــر كــف ظــ                         پــس از ايجــاد تعــادل،               بريــزيم تــا 

g g N( / g )
kgcm cm

ρ = ρ = =3 31 0 8 10JA Sÿº» ,  

1( 240  2 (300  3( 360  4( 480  

/g                                 فشار حاصل از مايعي ساكن به چگالي  -   99
cm32 2/    عمق     در  4                                     متري از سـطح آن چنـد كيلوپاسـكال      5

N(g  ؟    است )
kg

= 10  

1( 3  2 (6  3( 30  4( 60  

/     برجي                  فشار هوا در پاي -    100 cmHg75 /              و در باالي برج   1 cmHg74                 هر طبقة اين برج        ارتفاع          است. اگر   4

/ m3       متـر      10     هـر     ي                                               (چگالي هوا ثابت فرض شود و فـرض كنيـد بـه ازا     ؟                     اين برج چند طبقه است   ،    باشد  5

      كند.)          تغيير مي  mmHg1           ، فشار هوا     قائم      جايي     ابه ج

1( 15  2 (20  3( 25  4( 30  

1   ،   شكلU   ة        داخل لول              در حال تعادل               اگر چگالي مايع    ،          در شكل زير -    101
                                   چگالي جيـوه باشـد، فشـار هـواي       3

P)  ؟           ر جيوه است  مت           چند سانتي       محفظه         محبوس در  cmHg)=0 75   

1( 93  

2 (81  

3( 85  

4( 77  

محل انجام محاسبات  
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� �
1 2

           ، ارتفـاع        باشـد                             تر از فشار كل در وسط عمق آن           درصد بيش    20           پر از آب،                در كف يك استخر   كل      فشار     اگر  -    102

g  ؟                     آب استخر چند متر است N(P Pa g )
kgcm

= ρ = =5
0 310 1 10JA» ,   

1( 5  2 (10  3( 2  4( /2 5  

                 اخـتالف ارتفـاع            انـدازة                                     شكل به حال تعادل قرار دارند. اگـر  U                         جيوه و روغن در داخل لولة    ،          در شكل زير -    103

    متر                                                       باشد، اختالف ارتفاع سطح جيوه در دو طرف لوله چند سانتي  cm32                  ها در دو طرف لوله                سطح آزاد مايع

g  ؟    است g( / / )
cm cm

ρ = ρ =3 313 6 0 8½¼Ã] ¸ü»n»  

1( 2  

2 (6  

3( 14  

4( 16  

         است. جرم   ρ2  و   ρ1              هايي به چگالي                          محتوي حجم مساوي از مايع  cm22                 شكلي با سطح مقطع U     لولة  -    104

/      ترتيب       ) به 2     ) و ( 1        مايعات ( g57           پس از باز     اگر           بسته است.    ،                               باشد و شير رابط بين دو طرف لوله    مي  g48  و   6

           گـرم بـر         چنـد    ρ1        چگـالي     ،             تغييـر كنـد    cm2     چـپ        لـة                   سـطح مـايع در لو     ،             و ايجاد تعادل              كردن شير رابط 

          نظر شود.)                       (از حجم لولة رابط صرف  ؟    است         مترمكعب       سانتي

1( 1   

2 (/1 2   

3( /1 4   

4( 2   

g         به چگالي    ي  يع  ما   ، ي        داخل ظرف -    105
cm35   قرار دارد. اگر               cm3200   دهانة ظرف اضافه شود،                 از همين مايع به                     

N(g  ؟                         نيروي وارد بر كف ظرف است                                  افزايش عدد ترازو چند برابر افزايش  )
kg

= 10  

1( /0 2  

2 (/0 5   

3( 2  

4( 5   

  

A cm= 281

A cm= 2402

محل انجام محاسبات  
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cm48

مخزن

گاز

ج�وه

h

cm10
cm60

3
3/4

g

cm

A

B

مخزن

مخزن

3
13/6

g

cm

A M NB

cm65

                                 صورت زير در مرز مشـترك جيـوه و       به  kg420      و جرم   cm50             ي به طول ضلع     توپر      مكعب   ،          در شكل زير -    106
ــانتي      ــد س ــق چن ــا عم ــب ت ــرار دارد. مكع ــادل ق ــت تع ــه حال ــن ب ــه ا                                                                                روغ ــرو رفت ــوه ف ــري جي ــت                              مت    ؟    س

g/ )
cm

ρ = 313 6½¼Ã]   و  g( /
cm

ρ = 30 8¸ü»n 

1( 5  
2 (8  
3( 10  
4( 12  

   از                  فاصلة انتهاي آن        كنيم تا        كج مي                                    متر جيوه است، لولة بارومتر را آنقدر        سانتي    75                     در محيطي كه فشار هوا  -    107
         لوله چند         انتهاي              نيروي وارد بر     زة      ، اندا        متر باشد       سانتي    10             اگر قطر لوله    .        متر برسد       سانتي    65        جيوه به       آزاد    سطح 

N  ؟          نيوتن است g(g / )
kg cm

= π = ρ = 310 3 13 6½¼Ã]» ,  

1( 51    2 (75  
3( 102    4( 165  

108    - در بارومتر شكل زير، لولة قائم پ                                   ر از جيوه است. اگر لوله را در راستاي قائم و از حالـت نشـان داده شـده                                                                       ،   
/ cm2    ي            فشـار هـوا     .      يابـد                   درصد افزايش مـي     10                          نيروي وارد بر انتهاي لوله     زة                           ديگر در جيوه فرو بريم، اندا  4

   ؟             متر جيوه است                محيط چند سانتي

1( 76  
2 (75  
3( 72  
4( 70  

          اي گاز در              فشار پيمانه   ،                                   شكل در حال تعادل هستند. در اين حالتU     هاي   ه            هاي درون لول                  در شكل زير، مايع -    109

N(g  ؟                پاسكال كدام است      كيلو       برحسب  A     مخزن  )
kg

= 10  

1( 68   

2 (/8 6   

3(  86   

4( /6 8   

                             سمت چپ است. اگر فشـار گـاز       اخة                 برابر سطح مقطع ش   5         سمت راست    ة            سطح مقطع شاخ   ،          در شكل زير -    110
                                         كاهش يابد، سطح جيوه در شاخة سمت چپ چنـد    cmHg4                        افزايش و فشار هواي محيط   cmHg8     مخزن 
   ؟    شود       جا مي          متر جابه       سانتي

1( 60  
2 (12  
3( 2  
4( 10  
  

 سؤال) 40 - پيمانه 4(1فيزيككتاب آبي360تا321هايسؤالهاي آزمون بعد: برنامة تمرين

محل انجام محاسبات  
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    ؟    است      درست  Tc43            زير در مورد      هاي       گزينه      يك از       كدام -    111

  .رسيدبه مصرف  شد واي توليد  اولين عنصر طبيعي كه در واكنشگاه هسته) 1
  كاربرد دارد.براي درمان بيماري غدة تيروئيد در پزشكي ) 2
  .است 99ميانگين آن برابر اتمي جرم ) 3

]با آرايش الكتروني  عنصريبا ) 4 Ar] d s5 2
18 3   گروه باشد.  تواند هم مي 4

    ؟    است        نادرست        هاي زير           از عبارت         كدام يك -    112
  د.هاي زيراتمي مانند الكترون، پروتون و نوترون ايجاد شدن مهبانگ انرژي عظيمي آزاد شده و ذره ة) در پديد1
  ها داشتند.  گذر از كنار آن هنگامهاي مشتري، زحل، اورانوس و نپتون را  مأموريت تهية شناسنامه فيزيكي و شيميايي سياره 2و  1) وويجر 2
  ) گازهاي نيتروژن و هليم توليد شده پس از مهبانگ با گذشت زمان و كاهش دما سحابي را ايجاد كردند.3
  شوند. همگون در جهان هستي پراكنده مينابزرگ همراه است كه عنصرهاي تشكيل شده در آن به صورت  اغلب با يك انفجار ،) مرگ ستاره4

    ؟      هستند        نادرست                 هاي الكتروني اتم                      هاي زير در مورد اليه                   چه تعداد از عبارت -    113
  يابد. هاي الكتروني افزايش مي اختالف انرژي اليهشويم،  الف) هرچه از هسته دورتر مي

  يابد. هاي موجود در آن كاهش مي الكتروني از هسته، انرژي الكترون هاي هلة اليب) با افزايش فاص
  با يكديگر تفاوت دارد. ي مختلف يك اتمها پ) گنجايش الكتروني اليه

  وند.ش هاي دورتر از هسته از الكترون پر مي                            ً                تر به هسته قرار دارند لزوما  زودتر از زيراليه هاي نزديك هايي كه در اليه ت) زيراليه
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

    ؟                      از مطالب زير درست است          چه تعداد -    114
  دوم است.الية طول موج مربوط به انتقال الكترون از الية ششم به  بلندترين ،در ناحية مرئي) در طيف نشري خطي هيدروژن الف

  يخته است. ها در اتم برانگ براي از دست دادن انرژي الكترون ها ترين شيوه مناسب ،ب) نشر نور و گرما
  هاي باالتر به تراز پايه است.  مربوط به انتقال الكترون از اليهدر ناحية مرئي هر نوار رنگي  ،پ) در طيف نشري خطي هيدروژن

  ت) مدل بور توانست با موفقيت طيف نشري خطي هيدروژن را توجيه كند. 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

    ؟             اتم درست است     هاي             ها و زيراليه                            كدام موارد زير در مورد اليه -    115
  يابند. قط در نقاط خاصي پيرامون هسته حضور ميباشند ف اي ها در هر اليه لكترونا) الف

  الكترون دارد و از سه زيراليه تشكيل شده است.  32ب) الية چهارم اتم هر عنصري حداكثر ظرفيت پذيرش 
lبا  پ) زيرالية فرضي =   پذيرد. در الية ششم الكترون مينخستين بار كترون دارد و ال 22حداكثر ظرفيت  5

nاي با ه زيراليهت)  l+ =   هاي دوم و سوم قرار دارند.  تنها در اليه 3
  همة موارد درست هستند.) 2    ـ ب ـ ت الف) 1
 پ ـ ت) 4    ب ـ پ ـ ت) 3

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؟ به چند سؤال ميسؤال  10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

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

 

  دقيقه 20  )  1( شيمي

  كيهان زادگاه الفباي هستي
تا پايان ساختار اتم و  1فصل 

  رفتار آن
   38تا  1هاي  صفحه
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    ؟      ت است   درس       گزينه        كدام   ،               جدول تناوبي زير         قسمتي از            با توجه به  -    116

B

A

C

E F

  
  .قرار داردالكترون  چهار Cعنصر  d3در زيرالية ) 1
Aتوانايي تشكيل تركيب يوني به فرمول  Eبا عنصر  Aعنصر ) 2 E3  .دارند  
  .داراي چهار الكترون است Fرين الية عنصر آخ) 3
lهاي با  با تعداد الكترون Eهاي الية ظرفيت عنصر  ) تعداد الكترون4 =  اين عنصر برابر است. 0

    ؟                                 تعداد از مطالب داده شده درست است                     اتم هيدروژن است. چه                 انتقال الكتروني                 شكل زير مربوط به  -    117
  .استرنگ  اي آبي فيروزهمربوط به نشر نور  Aآ) انتقال الكتروني 

  .استانتقال الكتروني در بخش مرئي  3فقط  ،هاي نشان داده شده از بين انتقالب) 
 ي در طيف نشري خطي هيدروژنترين پرتو رنگ پر انرژي ،هاي نشان داده شده از بين انتقالپ) 

  .است Dمربوط به انتقال الكتروني 
  . است Aدر منشور بيشتر از انحراف پرتوي  Dت) انحراف پرتوي 

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

    ؟                                        باشد، كدام موارد زير دربارة آن درست است      گروه    هم   ،   است  np4                   ترين زيرالية اتم آن                     با عنصري كه بيروني            جدول تناوبي        ة سوم   دور   در   X        گر عنصر  ا -    118
  الكترون است.  4هاي ظرفيت آن  تعداد الكترونالف) 

  است.  2ر اي اين عنصر براب نقطه - هاي منفرد در ساختار الكترون  ب) تعداد الكترون
Alبه صورت  Al13عنصربا  در واكنش پ) فرمول تركيب حاصل از آن X3   . است 2

lها با  ت) نسبت تعداد الكترون = lها با  تعداد الكترونبه  0 = 0/برابر  در اين اتم 1   است. 6
 »ت«و  »ب«و  »الف«) 4  »ت«و  »الف«) 3  »پ«و  »ب«) 2  »ت«و  »ب«) 1

32/                                       باشد و جرم اتمـي ميـانگين آن برابـر      S35  و   S32 ،  S34                               اگر عنصر گوگرد شامل سه ايزوتوپ  -    119                                     باشـد و همينطـور درصـد فراوانـي       6
7/                             سبكترين ايزوتوپ آن در نمونه،  /        اي شامل                              ترين ايزوتوپ باشد، در نمونه       سنگين             درصد فراواني       برابر   5 × 243 612                  اتم گوگرد، چنـد    10

    ؟          وجود دارد  S34           ول ايزوتوپ  م
1 (/0 9   2 (/4 5   3 (/0 6   4 (/1 8  

X                                                                         در دورة چهارم و گروه يازدهم جدول تناوبي قرار دارد. آرايش الكتروني كاتيون   X     عنصر  -    120      ؟       دام است ك  2+
1 ([ Ar] d10

18 3   2 ([ Ar] d s9 1
18 3 4  3 ([ Ar] d9

18 3  4 ([ Ar] d s8 2
18 3 4  

  

  
          اند؟                            زير به درستي بيان شده                  چه تعداد از موارد  -    121

e−1                             آ) نماد ذرات زير اتمي به صورت
0 ،  p+

1
0 و  1

1n  باشد.     مي        

1                                    ب) جرم الكترون بسيار ناچيز و در حدود
2000amu  باشد ولي جرم پروتون و نوترون دقيقاً يكسان و برابر    مي              ً                                  amu1   .است       

Li7           پ) جرم اتم 
7    توان       را مي  3 amu  6                                                                درنظر گرفت اما علت اصلي تفاوت اين عدد با مقدار گزارش شده در جدول 94( / amu)    به خـاطر          

                           گيري جرم اتمي ليتيم است.                خطا در اندازه
   3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر 1

 دارد. پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير-)آشنا(آزمون
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 است؟ نادرستكدام گزينه  - 122
 كند. تري نسبت به زماني دارد كه نور زرد رنگ از خود ساطع مي            ً         كند، احتماال  دماي بيش رنگي از خود ساطع مي آبيكه جسمي نور  ) هنگامي1
  تر است.  ) دماي شعلة سرخ از شعلة زرد بيش2
  كند.                         ً                                                ) كنترل تلويزيون غالبا  نوري با پرتوهايي در گسترة فروسرخ از خود ساطع مي3

  است. C2000بيش از ) دماي شعلة آبي رنگ اجاق گاز4

/              داريم. اگر جرم  xPCl                             تركيبي از فسفر و كلر با فرمول -    123 × 206 02 /                  مولكول از آن برابر  10 g0             كدام است؟  x     باشد،  2085

(Cl / ,P : g.mol )−= = 135 5 31 
1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  

                         در كدام گزينه آمده است؟    » پ «  و    » ب «   ، »   الف «         به ترتيب    » پ «  و   »    الف «    هاي       سوال        نادرست       و پاسخ   »  ب «               پاسخ درست سوال  -    124
 اي وجود دارد؟  الف) بين ميزان انرژي و زاوية انحراف پرتوهاي نور مرئي هنگام عبور از منشور، چه رابطه

  طيف نشري خطي هيدروژن بيشتر شباهت دارد؟  هاي الكتروني در انتقالبا طول موج كدام يك از  ليتيمهاي  ب) طول موج نور حاصل از سوختن تركيب
  ؟   تر كوتاهاست يا  بلندترهاي سديم  از تركيب مسهاي  پ) طول موج نور حاصل از سوختن تركيب

nـ  ) معكوس1 = nبه  4 = nـ مستقيم ) 2   بلندترـ  2 = nبه  4 =    كوتاه ترـ  2
nـ  ) معكوس3 = nبه  3 = nـ ) مستقيم 4  بلندترـ  2 = nبه  3 =   كوتاه ترـ  2

            است؟             درست                 قايسة انجام شده،                در كدام گزينه م -    125
     فرابنفش  <نور مرئي  <فرو سرخ  <) طول موج پرتوها: راديويي 1
  پرتوهاي گاما  <پرتوهاي ايكس  <راديويي  <ها  موج) انرژي پرتوها: ريز2
  پرتوهاي گاما  <پرتوهاي ايكس  <راديويي  <ها  ) طول موج پرتوها: ريزموج3
  فرابنفش  <نور مرئي  <فرو سرخ  <ي ) انرژي پرتوها: راديوي4

Li7   گرم    35      ها در            تعداد اتم -    126
C12             ها در چند گرم                ، با تعداد اتم3

                               ً                     (جرم اتمي و عدد جرمي را تقريباً برابر درنظر بگيريد.)          برابر است؟  6
1 (48  2 (60  3 (5/17  4 (35  

 است؟  نادرستكدام گزينه  - 127
  كند.  اي جذب يا نشر مي ديگر، انرژي را به صورت پيمانه ةاي به الي ترون هنگام انتقال از اليه) الك1
  گيرد. ) پرتو رنگي نشر شده از شعلة هر فلز، فقط باريكة بسيار كوتاهي از گستره طيف مرئي را دربر مي2
  شود اتم در حالت پايه است.  پايداري نسبي برخوردار باشد، گفته مي ها در هر اليه، آرايش و انرژي معيني داشته باشند و اتم از ) اگر الكترون3
  شوند. كاتيون و آنيون تبديل ميبه ترتيب  ) در يك واكنش يوني فلزات با گرفتن الكترون و نافلزات با از دست دادن الكترون به4

     كند؟                درستي تكميل مي             ي زير را به  ها                  كدام گزينه عبارت -    128
  يابند. انتقال مي ..........هاي  ها به اليه هاي آن ت پايه به حد كافي انرژي داده شود، الكترونها در حال آ) اگر به اتم

nب) اختالف حداقل مقدار  l+  براي زيراليةnf  با حداقل مقدارn l+  براي زيراليةnp  است. …… برابر  
  يابد. مي ..........هاي الكتروني   داده شده به اليه  پ) در مدل كوانتومي اتم، با فاصله گرفتن از هسته، شمارة نسبت

  كاهش ـ سه ـتر  ) پايين2    افزايش ـ چهار ـتر  ) پايين1
  افزايش ـ چهار ـ) باالتر 4    افزايش ـ سه ـ) باالتر 3

 . استو مربوط به انتقال از الية ..........  نانومتر داراي طول موج ..........نيلي هيدروژن، نوار  در طيف نشري خطي - 129
  سوم به اول –434) 2    پنجم به دوم –434) 1
 چهارم به سوم –486) 4    چهارم به دوم  –486) 3

                           ظرفيـت اتـم آن كدامنـد؟       ة          هـاي اليـ                    و شمار الكتـرون   A                   باشد، عدد اتمي عنصر   9    ابر   بر  A75            هاي اتم عنصر             ها و نوترون                        اگر تفاوت شمار الكترون -    130
   ).                   ترتيب از راست به چپ    به (

1 (31 ،3  2 (31 ،5  3 (33 ،3  4 (33 ،5  
  
 سؤال) 120 -پيمانه  7( 1 شيميكتاب آبي 420تا301هايسؤالهاي آزمون بعد:برنامة تمرين  
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 )محمّدعلی مرتضوی( «۱»گزينة  -1

 مولع: بسیار مشتاق، آزمند

 (فارسیكتاب نامة  بخش واژه) )واژه(

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

 پور( خان )سپهر حسن «2»گزينة  -2

 به معنای نام نوعی باد، به همین شکل درست است.« صبا»امالی 

 (فارسیكتاب  ۷۴صفحة ) ()امال

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

 پور( خان )سپهر حسن «2»گزينة  -3

 از حافظ است.« ب»از شهریار و بیت « الف»بیت 

 (فارسیكتاب  ۷۴و  ۷۴های   صفحه( ))تاریخ ادبیات

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

 ی()نیلوفر امین «3»گزينة  -4

 «خورم. به سرت سوگند می»سوگند و حذف فعل دارد: « ۳»بیت گزینة 

 (فارسیكتاب  ۹۱ ةصفح( )های ادبی و زبانی )دانش

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

 )نیلوفر امینی( «3»گزينة  -5

 الیه + صفت بیانی هسته + مضافٌ :«حسن فراق یار یوسف»

 الیه الیه + مضافٌ مضافٌ: هسته + «مقیم بیت احزان»

 الیه الیه + مضافٌ الیه + مضافٌ هسته + مضافٌ :«درد دلم ةقصّ»

 (فارسیكتاب   ۴۷ ةصفحهای ادبی و زبانی( ) )دانش

 )حمید اصفهانی( «4»گزينة  -6

 الیه. در بیت پاسخ مفعول است و در سایر ابیات مضافٌ« ش»

 (فارسیكتاب  ۷۴ ةصفح( )های ادبی و زبانی )دانش 

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

 )آگیتا محمّدزاده( «2»گزينة  -7

 ارزش شدن لعل بی -2اشک  -1 :«از چشم افتادن لعل»ایهام: 

 « از چشم افتادن» / «قیمت رفتن» کنایه:

 (تركیبیهای ادبی( ) )آرایه

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

 اصفهانی()حمید   «۱»گزينة  -8

 بررسی ابیات:

 الف( تلمیح به داستان خضر و آب حیات.

 «.نوعی میوه»و یا « بهتر»ایهام است از « به»ب( 

 تضاد است.« نکنی»و « کنی»ج( 

 «.بسیار»مجاز است از « هزار»د( 

 (تركیبیهای ادبی( ) آرایه)

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

 دزاده()آگیتا محمّ «4»گزينة  -9

در بیان ناپایداری و البتّه بیان سود و « ۴»صورت سؤال و بیت گزینة   عبارت

 های مداوم دنیاست.  زیان

   (فارسیتاب ك ۷۹ ةصفح)مفهوم( )

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

 )آگیتا محمّدزاده( «3»گزينة  -11

 معنایی دارند. در بیان تجلّی خداوند در طبیعت، قرابت سایر ابیات

 (فارسیكتاب  ۹۱ ةصفحمشابه )مفهوم( )

 (۱)فارسی 
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 (كامیاران  -مجید فاتحی) «4»گزينة  -11

 («1» ةاین پیشنهاد، خوب است )رد گزین «:هذا اإلقتراح حسن»

 : این«هوالء + اسم ال دار»؛ («2»ة موزان )رد گزینآ این دانش «:هؤالء الطالبات»

 («۳» و «2» های آن حدیث )رد گزینه «:ثذلك الحدي»

 (ترجمه)

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

 (گرگان -رضا یزدی) «2»گزينة  -12

 و« 1»هدای  باریدد )رد گزینده  می «:زِلُتَنْ کانَتْ»/ («۴» ها )رد گزینةباران «:األَمطارُ»

(/ «۴» گزیندة شدند، گشتند )رد  «:صارتْ(/ »«۳» گزینةرد ریزان ) «:مُنهَمِرةً»(/ «۴»

را،  انهایشمیوه «:ثَمراتها»/ («1» گزینةرد آوردند )در «:أخرَجَتْ»تر و تازه/  «:نَضِرَةً»

 («۳»ا )رد گزینة های خود رمیوه

  مهم درسی: ةتنك

 کانَ+ فعل مضارع= ماضی استمراری

« باریدد مدی »ت باشدد و بده صدور   معادل فارسی ماضی استمراری مدی  «:زِلُتَنْ کانَتْ»

 شود.ترجمه می

 (ترجمه)

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

 (بجنورد -محمد داورپناهی) «4»گزينة  -13

رد ) زمدین  بدر  :«علی  األر  »/ («2» گزیندة رد ) روزهدای بدارانی   :«االيّام المُمطرة»

 ده :«عشر» /(«۳» ةرد گزین) پی می افتد پی در :«تتساقط»/ («2» و «1» های گزینه

 («۳» و «1» های رد گزینه)افتد  اتفاق می :«تحدث»/ («۳» زینةرد گ)

 (ترجمه)

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

 (گرگان -رضا یزدی) «3»گزينة  -14

 هاي ديگر: تشريح گزينه

ترجمده  « هشدتاد و هفدت درصدد   »به صورت «: المِئة و ثمانونَ فِ  سَبعةٌ» «:1»گزینة 

 شود.می

 شود.  ترجمه می «هر روز»: به صورت «کُلّ يوم«: »2»گزینة 

ترجمده  »باشدد و بده صدورت    فعل ماضی، متکلم وحدده مدی  «: ترجمتُ«: »۴»گزینه 

 .شودترجمه می« کردم

 مهم درسی: تةنك

 شود.ترجمه می« هر»بیایید به صورت « مفرد»یک اسم « کلّ»هرگاه بعد از 

 (ترجمه)

---------------------------------------------- 
 (كامیاران -مجید فاتحی) «4»گزينة  -15

اسدت و  « تعجد  »جهت بیان « أفْعَلَ ما»وزن  ؛ه زیباستچ«: أَجمَلَ ما»«: 1»گزینة 
 ترجمه می شود.  « است چه...»به صورت 
   .است وحده متکلم ةغیص و مضارع ؛کنم نگاه می«: أنظُرُ»«: 2»گزینة 

تدوان بده    فعدل مدی   ةدر این جمله با توجه به صدیغ  ؛خالی شد «:فرغتْ»«: ۳»گزینة 
 معنای فعل پی برد.

 (ترجمه)

 (بجنورد -محمد داورپناهی) «3»گزينة  -16

 هاي ديگر: تشريح گزينه

 الشرط ّ«: پلیس»/ المطار: «فرودگاه»«: 1»گزینة 

 کان يُفتّشُ: «کرد بازرسی می»«: 2»گزینة 

 المطار: «فرودگاه» «:۴»گزینة 

 (هترجم)

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

 (گرگان -رضا یزدی) «2»گزينة  -17

هدا را در خدواب   هدایی داللدت دارد کده آن   هدا و صدهنه  بر منظره»«: بردباری، صبر»

 باشد.می« رویا م:لْهُالْ»این عبارت توصیف که غلط است.  «!بینیم می

 مهم درسی:  نكتة

، دوشدنبه « ثنَیناإل» ،یکشنبه« األحَد» ،شنبه« السَّبت»هفته(:  )روزهای أیّامُ االُسبوعِ 

 جمعه.  « الجُمُعَة» پنجشنبه،«: الخَمیس» : چهارشنبه،«األربِعاء» شنبه، سه« الثُّالثاء»

 ،پداییز « الخَريی  »تابسدتان،  « الصَّیی ُ »بهار، « الرَّبیعُ» های سال(:)فصل السَّنة فُصولُ

 زمستان.« الشِّتاءُ»

 هاي ديگر: زينهتشريح گ

 و قبلش فصل بهار است! ایرانیفصل دوم از فصول سال «: تابستان»«: 1»گزینة 

 شنبه است!پنج بعدشاز هفته و  پنجمروز «: چهارشنبه»«: ۳»گزینة 

 است!« اَلشَّرَرات»ای از آتش و جمع آن : تکّه«آتش، اخگر ةپار» «:۴»گزینة 

 (تعریف كلمات)

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

 (جوانرود -خالد شکوری) «۱»گزينة  -18

 است.« الظاهرة» ،«الظواهِیر»زیرا مفردِ 

 (لغت)

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

 (كامیاران -مجید فاتحی) «3»گزينة  -19

 تدوان  می ترجمه طریق ازو  است درست عدد اصلی صورت به «سعةات» گزینه این در

 .داد تشخیص را آن

 «اتاق وجود دارد! نُهدر این هتل، »

 (قواعد)

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

 (محیا مومنی سیده) «۱»گزينة  -21

 است.« تفعیل»فعل مضارع باب   «تُعلّمُ»

 / تعلیمعَلَّمَ/ یُعَلِّمُ/ عَلِّم

 (قواعد)

 (۱ربی، زبان قرآن )ع
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 (عكتاب جام) «3»گزينة  -21

فرزنددی/  «: ولددٌ »بدرای مدن اسدت، دارم/    «: لدی »پروردگدار مدا، پروردگدارا/    «: ربَّنا»

«: ذُنوبَده »ببخش/ «: اغفِر»پس از مرگم/ «: بعدَ مَوتی»خواهد/  آمرزش می«: یَستَغفِرُ»

 گناهانش را

 (ترجمه) 

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

 كتاب جامع() «3»گزينة  -22

جشددن/ «: حفلییة»در/ «: فددی»بددرای حضددور/ «: للحضییور»: دعددوت شدددم/  «دُعیددتُ»

 بعید ثالثیة  »مان/  مدرسه«: مدرستنا»برگزار خواهد شد/ «: ستنعقدُ»بزرگی/ «: عظیمةٍ»

 سه روز دیگر، پس از سه روز «: أيامٍ

 هاي ديگر:  تشريح گزينه

 های علم بودند! دانشمندان مسلمان برای همه چشمه«: 1» گزینة

آمدوز برندده    حفدظ قدرآن، دو داندش    آموز در مسابقة میان شش دانش از«: 2» گزینة

 شدند!

آموز در ساعت هشت صبح منتظر دیدن یکدی از دوسدتان مدن     نُه دانش«: ۴» گزینة

 بودند!

 (ترجمه) 

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

 كتاب جامع() «2»گزينة  -23

 ج دقیقه(پن یک ربع به یازده )ده و چهل و

 ها:  صحیح در ساير گزينه ساعت

 7: ۳3«: ۴» گزینة / 5:11«: ۳» گزینة /11:۴1«: 1» گزینة

 (قواعد) 

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

 كتاب جامع() «4»گزينة  -24

 یک / یازده )از اعداد اصلی هستند.(

 هاي ديگر:  تشريح گزينه

 یکم / دوازدهم       «: 1» گزینة

 دهم / یازدهم      «: 2» گزینة

               دوم / دهم  «: ۳» گزینة

 (قواعد) 

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

 كتاب جامع() «4»گزينة  -25

پیروزی هنگام مواجهه با مشکالت را به ما  ما معلّمی داریم که شیوة»بارت: ع ترجمة

 «دهد!آموزش می

، مصدر باب «اِنتِصار»است و « تُفَعِّلُ»ثی مزید از باب تفعیل و بر وزن فعل ثال« تُعَلِّمُ»

 باشد.می« اِفتِعال»

 (قواعد) 

 ترجمة متن درک مطلب:

هدای شدور    کنند و برخی دیگرشان در آب ها زندگی می ها در آب رودخانه برخی ماهی

متر یدا   نتیها کوچک هستند به درازای یک سا کنند. برخی ماهی در دریاها زندگی می

 11متر و وزنشان بده   11گاه درازایشان به  کهتر و برخی دیگرشان بزرگ و درازند  کم

هدایی دارندد و برخدی     هدا، اسدتخوان   های ماهی تر گونه رسد؛ مانند نهنگ. بیش تن می

اندد. گروهدی از    هدا غضدروفی   هدای واقعدی ندارندد بلکده آن     های دیگر، اسدتخوان  گونه

هدا را   تدر مدردم آن   آورند ولی بدیش  های واقعی به شمار نمی هیها را ما دانشمندان، آن

کنند مانندد   دریا زندگی میهای دیگر از حیواناتی که در  نامند. برخی گونه ماهیان می

نیسدتند و بدنشدان    هدا، مداهی   شدوند ولدی آن   نامیدده مدی   ستارة دریایی نیدز مداهی  

 هایی ندارد! استخوان

 

 كتاب جامع() «۱»گزينة  -26

، از مدتن چندین   «سم أو أقلّ 1بطول  صغیرة بعض األسماك تكون»به عبارت با توجه 

 شود. متر نیز یافت می سانتی 1/3فهمیم که ماهی با طول  می

 هاي ديگر: تشريح گزينه

  ای در مدتن اشداره  « ترین حیوانات در دنیا اسدت!  نهنگ بزرگ»که  به این«: 2» گزینة

 نشده، پس نادرست است.

کنند، کوچک  ها زندگی می هایی که در رودخانه ماهی»مطل  که  به این«: ۳» گزینة

 ای نشده، پس نادرست است. در متن اشاره« هستند!

داران  ها را از مهدره  ماهی همة دانشمندان، همة»در متن اشاره نشده که «: ۴» گزینة

 ، پس نادرست است.«آورند! به شمار می

 (درک مطلب) 

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

 كتاب جامع() «2»گزينة  -27

 رود. شمار نمی ، ماهی به«خاطر آن که بدنش استخوان ندارد به»دریایی  ستارة

 (درک مطلب) 

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

 كتاب جامع() «3»گزينة  -28

 «ها شور نیست! های رودخانه آب: »اول خطمطابق متن در 

هم « مالِح»ع بیان خط اول توجه کنیم تا حتی بدون دانستن معنای کافی است به نو

 به سؤال پاسخ دهیم.

 (درک مطلب)

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

 كتاب جامع() «۱»گزينة  -29

 هاي ديگر: تشريح گزينه
 نادرست است.« فعل«: »2» گزینة
 نادرست است.« فعل«: »۳» گزینة
 مضاف واقع شده است.« أغل »نادرست است، چرا که « الیه مضاف«: »۴» گزینة

 (درک مطلب)  
---------------------------------------------- 

 كتاب جامع() «۱»گزينة  -31

سوم شخص جمدع   ةاز مصدر إعتبار )بر وزن إفتعال( است و چون از صیغ« یعتبرونَ»
 برای آن مناس  است.« هُم»و مذکر است، ضمیر 

 (درک مطلب)  

 آشناسؤاالت  –( ۱عربی، زبان قرآن )
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 (كبیر مرتضی محسنی) «2»گزينة  -31

هدا   زیدرا خدالق آن   ؛تک موجودات این جهدان هددفی وجدود دارد    در پس خلقت تک

دهد. قرآن کریم  ام نمیبیهوده انج ی رایعنی خدایی که هیچ کار ؛خدایی حکیم است

از داندد و   مدی « حق»نش جهان را کند و آفری گوناگون بر این نکته تأکید می در آیات

ما خَلَقناهُما إِلّا  مَا بَیْنَهُمَا لَاعِبِینَ الْأَرْ َ وَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَ» فرماید: آن جمله می

هدا را   هاست را به بازیچده نیافریددیم، آن   ها و زمین و آنچه بین آن و ما آسمان: بِالحَقِّ

 «.خلق نکردیمجز به حق 

 (كتاب درسی ۹1)صفحة ( ندگیهدف ز) 

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

 (محمد آقاصالح) «2»گزينة  -32

زندده   ]گروهدی [میدریم و   مدی  ]گروهی از ما[: همواره وَ نَهیینَمُوتُ »عبارت 

بیانگر این نکته اسدت کده منکدران معداد صدرفا  خدود را کسدانی        « شویم می

میرند و این تداوم نسدل   اند و بعد از مدتی می شده که وارد این دنیادانند  می

 فقط در دنیا ادامه خواهد داشت.

 (كتاب درسی ۷۷)صفحة ( ای به روشنایی پنجره) 

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

 (محمد آقاصالح) «4»گزينة  -33

بدل گنداه و   در مقاشدود کده    ها سدب  مدی   ها و زیبایی ( انسان به نیکیگرایش )عالقة

و مالمدت   را سدرزنش خدود  گاه که به گناه آلوده شد،  زشتی واکنش نشان دهد و آن

ا لَی  وَ»گیدرد کده آیدة     و این سرزنش و مالمت به واسطة نفس لوّامه صورت مدی کند 

نفدس   .اسدت  آنبیانگر  «کننده : و سوگند به نفس مالمتامَةِأُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوّ

 دارد. طلبی باز می هایش ما را از راحت با مهکمهکننده یا وجدان  مالمت

 (كتاب درسی ۴۹ )صفحة( پر پرواز) 

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

 (مقدم شعیب) «۱»گزينة  -34

پس از صد سال نشان از قددرت خددا دارد و اینکده     عزیر نبی )ع(ماندن غذای  سالم

هدای انکدار معداد را نشدناختن      از انگیزه ییکخدا بر هر کاری تواناست و قرآن کریم 

 کند. معرفی می خداقدرت 

 (كتاب درسی 11و  1۷)صفحة ( آیندة روشن) 

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

 (بقا رضایی حمدم) «2»گزينة  -35

وای در آن روز بددر »فرمایددد:  سددورة مطفّفددین مددی  12 الددی 13خداونددد در آیددات 

کنندد. تنهدا کسدی آن را     ها که روز جزا را انکار می مکذّبین(، همانکنندگان ) تکذی 

 «کند که متجاوز و گناهکار است. انکار می

 (كتاب درسی 1۴)صفحة ( آیندة روشن) 

 (كبیر مرتضی محسنی) «3»گزينة  -36

وْفٌ عَلَیْهِمْ فَلَا خَ  وَالْیَوْمِ الِْخِرِ وَعَمِلَ صَالِح امَنْ آمَنَ بِاهللِ» :سورة مائده 56 ةبراساس آی

آخرت و عمل صالح ایدن اسدت کده    ایمان به ایمان به خدا،  ةنتیج ،«لَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَ

سدورة جاثیده، گمدان نادرسدت      2۴هیچ ترس و خوفی برای آنان نیست. طبدق آیدة   

یاتی : ]کافران[ گفتند: زندگی و حمَا هِیَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَاوَ قالو »کافران این است که 

 «جز همین زندگی و حیات دنیایی ما نیست.

 (كتاب درسی ۷۷و  ۷۴)صفحة ( ای به روشنایی پنجره) 

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

 (بقا رضاییمحمد ) «۱»گزينة  -37

قوة تشخیص درست از نادرست، همان عقل است که خداوند این نیدرو را بده   

شیم و حقایق را دریابیم و از جهدل و ندادانی دور   ما عنایت کرد تا با آن بیندی

 شویم.

 (كتاب درسی ۴۱)صفحة ( پر پرواز) 

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

 (قم -زحل علیرضا ذوالفقاری) «4»گزينة  -38

پردازند، خداوند در آیات سوم و چهارم قیامت، خطاب به کسانی که به انکار معاد می

آوریدم، بلکده سرانگشدتان    های آنها را به حالت اول درمیتنها استخوان نه: »گویدمی

سدورة قیامدت    1سپس در آیة «. کنیمخلق می بوده، مجددا  گونه کهآنها را نیز همان

او  ( بلکه ]علت انکارش این اسدت کده[  انسان در وجود معاد شک ندارد»)خوانیم: می

 «.م عمر گناه کنددر تما ،بدون ترس از دادگاه قیامت خواهدمی

 (كتاب درسی 1۴و  11 )صفحة( آیندة روشن) 

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

 (قم -زحل علیرضا ذوالفقاری) «3»گزينة  -39

پیدامبران نداشدته باشدیم،    خبدر  اثبات معاد، هیچ دلیلی جدز همدین   در اگر به فرض 

ار از خطرهای کوچدک احتمدالی،   تکیلف ما در برابر این خطر چیست؟ ما که برای فر

توانیم وقتی که پای سعادت یا شقاوت ابددی   پذیریم، چگونه می سخن هرکسی را می

 ؟توجهی از کنار این خبر بگذریم میان است، با بی ما در

 نیدز  غیدرمطمنن  شخص یا کودک یک اگر حتی ،احتمالی خطر دفعلزوم  قاعدة بنابر

-مدی  اجتناب آن از ما دهد،می هشدار ما به دارد، فراوان خطرات که دربارة موضوعی

 تدرین و  عاقدل  کده  باشدند  پیدامبرانی  فدرد هشدداردهنده   آن اینکه به رسد چه کنیم،

 اند.بوده تاریخ طول در مردمان راستگوترین

 (كتاب درسی 1۴ )صفحة( آیندة روشن) 

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

 (قم -زحل قاریعلیرضا ذوالف) «۱»گزينة  -41

العالَمینَ: بگو  رَبِّ لِلّهِ قُل اِنَّ صَالتی وَ نُسُکی وَ مَهیایَ وَ مَماتی»سورة انعام  152آیة 

« است جهانیان پروردگار که خداست مرگ من برای و زندگی و اعمالم تمامی نمازم،

در جهدت رضدای الهدی(    خداوند ) برای ما و زندگی اعمال بیانگر این است که تمامی

 [رساند. را می وم زندگی برای خداباشد. ]مفه

 (كتاب درسی ۴۴ )صفحة( هدف زندگی) 

 (۱ين و زندگی )د
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 (ادنژ ساسان عزیزی) «3»ة زينگ -41

 «ی قرار است انجام دهی؟درطول تعطیالت تابستانی چه کارالف: »ترجمة جمله: 

 «.یراز برومخود در ش خویشاوندانبه دیدار  دانم. شاید هنوز نمیب: »

 نكتة مهم درسی:

 ”will + simple form of verb“، از شک و تردید کاری در زمدان آیندده  برای نشان دادن بیان 

ف ید حدرف تعر  ”Shiraz“اسدم خدا     .«(۴و  2»هدای   کنیم )رد گزینه استفاده می

 «(.1»)رد گزینة گیرد.  نمی ”the“معین 

 (گرامر)

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

 (علی عاشوری) «4»ة زينگ -42

بده او  بگدویم چدرا    ستم یک پیامک بفرسدتم تدا   من قصد دارم به دو»جمله: ترجمة 

 «.دیروز به مدرسه نرفتم

 نكتة مهم درسی:

حدرف تعریدف   از قبدل از آن   ،شدود  ادا مدی مصدوت  ا ب واژه شروع ”SMS“چون در 

“an” کنیم استفاده می. 

 (گرامر)

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

 (نژاد ساسان عزیزی) «4»ة زينگ -43

ها را به نام بدراون   دیروز آن - تهویل بگیرمهایم را  ام تا بلیط من آمده»جمله: ترجمة 

 «.صورت تلفنی رزرو کردم به

 ( حمل کردن    2 تقسیم کردن     (1

 نتهویل گرفت آوری کردن، جمع (۴ نجات دادن، ذخیره کردن (۳

 (واژگان)

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

 (علی عاشوری) «3»ة زينگ -44

کنندد در   پنج ساعت تلویزیون تماشا مدی متوسط روزانه  طور بانوان به»جمله: ترجمة 

 «کار هستند.به بیرون از خانه مشغول  همسرانشان که حالی

 الگو       (2 دوره    (1

 مثال( ۴ میانگینر طو بهطور متوسط،  هب (۳

 (واژگان)

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

 (اله استیری رحمت) «2»ة زينگ -45

مراقد  باشدید،   خیلدی  گوییدد   کنم باید در مدورد آنچده مدی    فکر می»ترجمة جمله: 

 «کنند. هایتان[ گوش می ها دارند ]به حرف مخصوصا  وقتی بچه

  هویژ ( مخصوصا ، به2 ( واقعا 1

 طور امیدوارانه ( به۴ طور شفاهی( به ۳

 (واژگان)

 (اله استیری رحمت) «۱»ة زينگ -46

مان به ما گفت که دو کشور آفریقدایی از نظدر انددازه و     رافیغمعلم ج»ترجمة جمله: 

 «جمعیت بسیار شبیه به هم هستند.

 ( امن2 ( شبیه1

 ( کافی۴ کننده کننده، کسل ( خسته۳

 (واژگان)

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

 ترجمة متن درک مطلب:

 واقدع  در. هسدتند  رقابدت  در ببرهدا  با سانان گربه ترین بزرگ عنوان کس  برای شیرها

وجدود خدز    بدون که هستند شبیه قدر آن فیزیکی های ویژگی لهاظ از ببرها و شیرها

 حتدی  پوشاند، می را حیوانات از برخی بدن روی که نرمی موی رنگی متمایزشان یعنی

 بدین  ندر  شدیرهای . شوند می مشکل دچار یکدیگر از ها آن شناختن باز در دانشمندان

. اسدت  متدر  سدانتی  12۳ حدود در شانه از ها آن قد و دارند وزن کیلوگرم 233 تا 113

. اسدت  متدر  سدانتی  131 تا 63 آنها دم که است متر سانتی 213 دم منهای ها آن طول

 هدا  آن قد. است کیلوگرم 1۸2 تا 123 بین آنها وزن وهستند  تر کوچک ماده شیرهای

 نسدبتا   دمدی  همراه به متر سانتی 171 از کمتر ها آن طول و متر سانتی 137 حدود در

 .  است تر کوتاه

 سدر   بده  مایل ای قهوه تا روشن ای قهوه از متفاوتی های رنگ دارای بالغ شیرهای خز

 اطدراف  در بلنددی  مدوی  آورندد،  درمی یال نر هایشیر تنها .است تر تیره دم خز. است

 بدا  شیرها بچه. شود می پرتر و تر تیره آن رنگ رود می باالتر شیر سن هرچه که ها شانه

 خطرنداک  حیواندات  از شددن  مخفی در ها آن به که شوند می متولد ضخیم دار خز لکه

 از را خدود  رندگ  تددریج  بده  هدا  لکه شوند می تر بزرگ شیرها بچه هرچه. کند می کمک

 رشدد  بده  شدیر  کده  زمانی تا شکم و پاها روی اوقات گاهی ها لکه این. دهند می دست

 د.مانن می باقی ،برسد کامل

 )مهدی شیرافکن( «۱»ة زينگ -47

 «کند؟ می بهث موضوعی چه مورد در عمدتا  «1» پاراگراف»ترجمة جمله: 

 «شیرها فیزیکی های ویژگی»

 (درک مطلب) 

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

 )مهدی شیرافکن( «۱»ة زينگ -48

 «به چیزی اشاره دارد؟« 1»در پاراگراف  ”them“کلمة »ترجمة جمله: 

 «شیرها و ببرها»

 (درک مطلب)

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

 )مهدی شیرافکن( «2»ة زينگ -49

شدکل   لهداظ  از ببرهدا  و شدیرها  هکد  فهمیدد  توان می متن اساس بر»ترجمة جمله: 

 «یکدیگرند شبیه به بسیار ظاهری

 (درک مطلب) 

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

 )مهدی شیرافکن( «4»ة زينگ -51

 کده یافدت   ای مداده  شیر است غیرممکن عادی طور به متن، اساس بر»ترجمة جمله: 

 «داشته باشد. وزن کیلوگرم 133 از کمتر

 (مطلب درک)  

 (۱زبان انگلیسی )
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U

A
B

  

 »شكيب رجبي«  »4«ة زينگ - 51

                   ها كوچكتر يا مساوي                              فقط اعداد صحيحي كه مجذور آن  »  4 «         در گزينة 

222=   كه                                باشد قابل قبول است و از آنجايي      484            است، پس:   484
  D { , , , , }= ± ± ±0 1 2 22    

              متناهي است.           بنابراين
  )مجموعه، الگو و دنباله( كتاب درسي) 7تا  5 هاي (صفحه

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

 »ميالد منصوري«  »1«ة زينگ - 52

A    چون  B [ , ]= 4 6  اي از دو سمت بسته اسـت، پـس حتمـاً          بازه       ً                              
a

b
=

 + =

2 4
2 a    اين           است. بنابر  6 = b  و   2 = 4.   

B             در اين صورت [ , ),A ( , ]= =4 8 1               ، بنابراين: 6
  A B ( , )= 1 8        

  )مجموعه، الگو و دنباله( كتاب درسي) 5تا  3 هاي (صفحه
----------------------------------------------   

 »شكيب رجبي«  »3«ة زينگ - 53

A    اگر  B A= آنگاه ،        B A⊆    
  A B A B B′− = =    

              نادرست است.   »  3 «      گزينة           بنابراين
   

  

  )مجموعه، الگو و دنباله( كتاب درسي) 10تا  8 هاي (صفحه
----------------------------------------------   

 »زاده فرشاد حسن«  »3«ة زينگ - 54

                  و تعـداد اعضـاي     x   را   B  و   A   ة      جموعـ     دو م       مشترك            تعداد اعضاي 
U   كه در      A   و  B   نيستند را          y   بـا توجـه بـه             گيـريم.        مـي        در نظر                 

                              هاي سؤال و نمودار ون داريم:      فرض
  n(A B) n(A) n(A B) x− = − = −13  

  n(B ) n(U) n(B) ( y) ( x)′ = −  = + + − +10 13 5 5    
  y x = − 3    

n(U)          از طرفي: n(B) (x ) (x )=  + + − = +2 13 5 3 2 5    
  x x x + = +  =15 2 10 5    

  n(A ) (x )′ = + − = + =5 3 5 2 7    

A B

xx

y=x

13- 5

-3  
  )مجموعه، الگو و دنباله( درسي) كتاب 13تا  10هاي  (صفحه

 »اصغري عزيزاله علي«  »4«ة زينگ - 55

     و در    3                                                توان هر مرحله را يك مستطيل فرض كرد كه در عرض آن     مي

)    آن     طول n )+2                          نقطـه از آن حـذف شـده       2                     نقطـه وجـود دارد و     1

           است، پس: 

  na ( n ) n= × + − = +3 2 1 2 6 1    

  na n n =  + =  =43 6 1 43 7    

  )مجموعه، الگو و دنباله( كتاب درسي) 20تا  14 هاي (صفحه

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

 »محمد پوراحمدي«  »1«ة زينگ - 56

  n na ,a a (n )+= = + +1 11 1    

  a a ,a a , ,a a = + = + = +2 1 3 2 8 72 3 8    

,     :                    هاي دنباله به صورت      جمله    پس , , , , , , ,1 3 6 10 15 21 28 36     

  a =8 36    

  )مجموعه، الگو و دنباله( كتاب درسي) 20تا  14 هاي (صفحه

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

 »سجاد داوطلب«  »2«ة زينگ - 57

                                                  جملة متوالي يك دنبالة حسابي را به صورت زير در نظر    5          اگر مجموع 

          بگيريم: 

  (t d) (t d) (t) (t d) (t d)− + − + + + + + =2 2 105    

  t t =  = =1055 105 215    

t          از طرفي: t d t d (t d t d)+ + + + = − + −2 6 2  

  t d t d + = −3 3 12 18    

  tt d d t d==  = ⎯⎯⎯→ =2199 21 921    

  : t d+ = + =2 21 18               بزرگترين عدد  39

  )مجموعه، الگو و دنباله( كتاب درسي) 24تا  21 هاي (صفحه

  ) 1رياضي (
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B A

C

 »ميالد منصوري«  »1«ة زينگ - 58

a         فرض كنيم  =1             گيـرد پـس              قرار مـي     12  و    3         جمله بين    8    چون   3

a =10             بنابراين:   12

  a q q (q ) q
a

= =  =  =  =9 9 3 3 310 3
1

12 4 4 43    

           بنابراين:

  q
q

+ ++ = + = = ×
3 3 33 3

3 3 3 3 3
1 1 16 1 2 2 1 24

4 4 4 2
    

  += = +
3 3

3 32 4 2 14 22 2    

  )مجموعه، الگو و دنباله( كتاب درسي) 27تا  25 هاي (صفحه

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

 »نيما سلطاني«  »2«ة زينگ - 59

        نمـايش    nt                           و دنبالـة حسـابي را بـا      na                        جمالت دنبالة هندسي را با 

        دهيم:     مي

  
t t t

a a a
↓ ↓ ↓
1 7 10

1 4 7     

  
a t
a t t d
a t t d

=
 = = +
 = = +

1 1
4 7 1
7 10 1

6
9

    

  a7  و   a1      بـين          واسـطة    a4                         دانيم كه در دنبالة هندسي        في مي     از طر

             لذا داريم:      است، 

  a a a= 2
1 7 4    

  
t (t d) (t d)

t t d t dt d

 + = +

 + = + +

2
1 1 1
2 2 2
1 1 1 1

9 6
9 12 36

    

  t d d d(t d) + =  + =2
1 13 36 0 3 12 0    

  d t d≠⎯⎯⎯→ = −0
1 12    

  a t d d dr r r
a t d

+ − +=  =  =
−

3 3 34 1
1 1

6 12 6
12    

  r r =  =3 31 1
2 2    

  )مجموعه، الگو و دنباله( كتاب درسي) 27تا  21 هاي (صفحه

 »حسين حاجيلو«  »1«ة زينگ - 60

                                    هاي مجاور، مكمل هم هستند و با رسـم                االضالع، زاويه                 دانيم در متوازي    مي

                    جه به شكل، داريم:              شود، پس با تو                              قطر، دو مثلث همنهشت ايجاد مي

B

A

C

D

3

5

300

  

  S(ABCD) S(ABD) ( AB AD sin )= = × × 012 2 302    

  /= × × =13 5 7 52    

  )مثلثات( كتاب درسي) 35تا  29 هاي (صفحه

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

 »حميدرضا طالبيان«  »2«ة زينگ - 61

  
ACˆ ˆcosC sinB
BCˆB̂ C
ABˆ ˆsinC cosB
BC

 = =+ =  
 = =


090    

  
ˆ ˆsinB sinBT ˆ ˆcosB cosB

−
 =

+
2 3 3 3

3 2
    

  
ˆsinB ˆtanBˆcosB

− −= =3 3
55

  

          از طرفي:

  ˆ ˆ ˆC B tanB< <  < <  < <0 0 0 360 90 0 30 0 3  

  
( )

T
× −

⎯⎯⎯⎯→ − < <
3

5 1 05    

  )مثلثات( كتاب درسي) 35تا  29 هاي (صفحه
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 »ود بوالحسنيودا«  »2«ة زينگ - 62

  sin cos sin sin cos sinα α < α  α α − α < 0    

  cossin (cos ) sinα− < α α − < ⎯⎯⎯⎯→ α >1 01 0 0    

  sin costan cot
cos sin

α αα + α <  + <
α α

0 0    

  sin cos
sin cos sin cos

α + α
 <  <

α α α α

2 2 10 0    

  sin cosα>⎯⎯⎯⎯→ α <0 0    

sin    دوم        ناحية  
cos

α >
  α <

0
0    

  )مثلثات( كتاب درسي) 41تا  36 هاي (صفحه

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

 »حميدرضا طالبيان«  »4«ة زينگ - 63

  x / x< ≤  < ≤0 0 0 015 56 25 60 4 225    

       شود:                 ثاتي، نتيجه مي             طبق دايرة مثل

60
0

2250

1

2

cos

sin

  

  cos x cos x− ≤ <  ≤ ≤211 4 0 4 12    

  ( ) A× −⎯⎯⎯→ − ≤ ≤2 2 0    

  )مثلثات( كتاب درسي) 41تا  36 هاي (صفحه

 »حميدرضا طالبيان«  »3«ة زينگ - 64

                          با توجه به دايرة مثلثاتي

    sin ,sin ,sin

cos ,cos ,cos

 < < >


< < >

0 0 0

0 0 0
220 0 320 0 120 0
120 0 220 0 320 0

    

            پس داريم: 

  
tan

tan tan tan tan

tan

<
>  >


< 

0

0 0 0 0

0

120 0
220 0 120 220 320 0
320 0

    

320
0

220
0

120
0

cos

sin

  
                            شكل زير را در نظر بگيريد:   »  4 «      گزينة          در مورد

1
0

1

1

45
0 }}

  

  tan tan tan
cot

= < =
0

2 0 2 0
0

1 1 45 1
1

    

  )مثلثات( كتاب درسي) 41تا  36 هاي (صفحه

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

 »عباس اسدي اميرآبادي«  »1«ة زينگ - 65

  sin x cos xcosx sin x cos x+ == ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = −
2 2 1 2 23 15    

  sin x= − = ⎯⎯⎯⎯⎯→ = −9 16 41 25 25 5
³nI¿a  à¾ÃeIº    

  sin xtan x ,cot x
cosx tan x

−
= = = − = = −

4
4 1 35

3 3 4
5

    

  sin x cosx
tan x cot x ( )

− + −+ = = =−+ − + −

4 3 1
125 5 5

4 3 25 125
3 4 12

    

  )مثلثات( كتاب درسي) 41تا  36 هاي (صفحه
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 »ميالد منصوري«  »4«ة زينگ - 66

tan             بنا به تعريف  x   و  cot x   :داريم         

  
(sin x tan x)(cot x cos x)

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

+ +

= + +

2

2    

  sin xcos x sin xcosx sin x= + + +2 1    

  sin xcosx( sin x) ( sin x)= + + +1 1    

  ( sin x)(sin xcosx )= + +1 1    

)                  در نتيجه داريم:  sin x)(sin xcos x ) sin x
sin xcos x

+ + = +
+

1 1 11    

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

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

 »اي مهديس حمزه«  »3«ة زينگ - 67

  y tan tan y= α  α = 13 3    

  x x
cos cos

=  =
α α

1 133    

tan          از طرفي: y x
cos

+ α =  + =
α

2 2 2
2

1 11 1 99    

  y x×⎯⎯→ + =9 2 29 81    

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

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

 »علي ارجمند«  »2«ة زينگ - 68

  < <  < <4 5 9 2 5 3    

  / / /
/

/
× = 

 < << < 

2 5 2 5 6 25 2 5 2 54 5 6 25    

  / ( ) < + <  < + <3 1 5 3 5 6 2 1 5 7  

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

 »مهرداد خاجي«  »3«ة زينگ - 69

      الف)

  sin sin sin< <  < <  < 30 0 0 0 00 47 90 0 47 1 47 47    

    ب)

cos cos cos< <  − < <  <30 0 0 0 0 3 090 110 180 1 110 0 110 110    

     ج) 

  tan tan tan< <  >  <0 0 0 0 2 0 4 045 50 90 50 1 50 50    

              درست هستند.      ر سه  ه                                بنابراين موارد (الف)، (ب) و (ج) 

  )تركيبي( كتاب درسي) 53تا  48و  41تا  36 هاي (صفحه

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

 »حسين حاجيلو«  »4«ة زينگ - 70

  >  > = =4 44 4300 256 300 256 4 4    

  

| |

| |

 − = −




− + = −


4 4

4 4

300 4 300 4

2 300 8 2 300 8
SLX¶

Âÿ¹¶




    

( ) ( )= − + − = −4 4 4300 4 2 300 8 3 300            عبارت     حاصل 12

  )هاي جبري هاي گويا و عبارت توان( كتاب درسي) 53تا  48 هاي (صفحه
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 »اميررضا بواناتي«  »1«ة زينگ -71

                  و عامل داخلي معده      اسيد                     هاي معده، كلريدريك               هاي كناري غده       ياخته

ــامين                  را ترشــح مــي ــراي ورود ويت ــه   B12                                               كننــد. عامــل داخلــي، ب      ب

                  ها در جذب مـواد                                         هاي رودة باريك ضروري است. پس اين ياخته       ياخته

                   غذايي نقش دارند. 

      ها:                   بررسي ساير گزينه

                ترشح كنندة مادة هاي  ياخته             پوششي سطحي و      هاي       ياخته   »:  2 «      گزينة 

               كنند كه مخـاط                واني ترشح مي ا               ، مادة مخاطي فر           در غدد معده       مخاطي

      هـاي                            پوشاند؛ اما تنها ياختـه                اي چسبناكي مي                        معده را به شكل الية ژله

                              قليايي كردن ايـن اليـه نقـش               كربنات در                       پوششي سطحي با ترشح بي

               معده نيستند.      غدد                        هاي پوششي سطحي، جزئي از               دارند. ياخته

ترشح عامل داخلي را برعهده دارند ولي            هاي كناري،       ياخته   »:  3 «      گزينة 

    . هاي اصلي هستند هاي غده معده ياخته ترين ياخته عميق

              كننـد؛ امـا                                               هـاي اصـلي معـده، پروتئـاز ترشـح مـي             ياخته   »:  4 «      گزينة 

           يـك غـده          هـاي          ياختـه        در بين    تر       بزرگ                    هاي كناري واجد هسته       اخته ي

         باشند.     مي

  (گوارش و جذب مواد) كتاب درسي) 21 ة صفح(

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

 »فر آرين امامي«  »4«ة زينگ -72

    .     كنند         كامل مي         به درستي          عبارت را              هر چهار مورد 

                مركـز بلـع در                         اب خودمختار هسـتند.                        غدد بزاقي تحت تأثير اعص     الف) 

      كند.                                          فعاليت مركز تنفس را در زمان بلع كنترل مي   ،      النخاع     بصل

           هاي عصـبي             شود. شبكه                                     جويدن در دهان به شكل ارادي انجام مي   ب) 

                                ندارند و از مري تا مخرج را پوشش       وجود                          ديوارة لولة گوارش در دهان 

    .     دهند    مي

                          خودمختار به غـدد بزاقـي                               هاي عصبي از سمت دستگاه عصبي       پيام   ج) 

        رسند.     مي

                               تواند مستقل از دسـتگاه عصـبي                                 تحرك و ترشح در رودة باريك مي   د) 

                اي انجام شود.                هاي عصبي روده                           خودمختار و با فعاليت شبكه

  (گوارش و جذب مواد) كتاب درسي) 27 و 20هاي  هصفح(

 »محمود علي وصالي«  »3«ة زينگ -73

                      ه رودة كـور در سـمت                            تر اسـت كـه بـه همـرا          بزرگ    شش         شش راست، 
                          نجـره قـرار دارد و شـش                                   قرار دارد. پردة صوتي در ناحية ح          راست بدن

                              تر از اين پرده واقع شده است.                    راست در سطحي پايين
      ها:                   بررسي ساير گزينه

نـاي واجـد غضـروف اسـت و طبـق                      محل دو شاخه شدن    »:  1 «      گزينة 
گي فرورفتمشخص است كه اين محل، در قسمتي باالتر از  پايينشكل 

  قرار دارد.  شش چپ
اي نـاي از اليـة مخـاطي     ماهيچه -ضخامت الية غضروفي»: 2«گزينة 

بيشتر بوده و اين اليـه در مجـاورت اليـة زيرمخـاط كـه حـاوي غـدة        
  باشد، قابل مشاهده است.  ترشحي مي

ناميـده    انشعابي از نـايژه كـه ديگـر غضـروف نـدارد، نـايژك      »: 4«گزينة 
توانند تنگ و گشاد شـوند.   نداشتن غضروف ميها به علت  شود. نايژك مي

دهـد كـه بتوانـد مقـدار      ها به دستگاه تنفس امكان مي اين ويژگي نايژك
امكان مشاهدة نايژك هواي ورودي يا خروجي را تنظيم كند. طبق شكل 

  در سطحي باالتر از محل دو شاخه شدن ناي وجود دارد.

  
  )گازي تبادالت( كتاب درسي) 37و  36، 26هاي  ه(صفح

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

 »علي طاهرخاني«  »4«ة زينگ -74

       كند.                   به درستي كامل مي         عبارت را   »  ج «         فقط مورد 
               بررسي موارد: 
                                                 هاي حاصل از گوارش ليپيدها به مويرگ لنفي و سپس به              الف) مولكول
        شوند.              خون وارد مي

                 آنـزيم ليپـاز    ك               هـا بـه كمـ                                          ب) تجزيه ليپيدها به واحدهاي سازندة آن
       ريـزد                                                     گيرد در صورتي كه صفرا آنزيم ندارد و به دوازدهه مي         صورت مي

                                                                     و همراه بـا حركـات مخلـوط كننـدة رودة باريـك موجـب ريـز شـدن         
       شود.        ها مي      چربي

                                                      ترين ليپيدهاي رژيم غذايي، تري گليسريدها هستند كـه در             ج) فراوان
                  نقش مهمي دارند.       انرژي       ذخيرة 

       شـود.                                    توليد و از آنجا به خون ترشح مـي       معده    هاي    ه       در ياخت        گاسترين    د) 
     .                                           محل گوارش نهايي ليپيدها در رودة باريك است            در صورتي كه 
  (گوارش و جذب مواد) كتاب درسي) 28 تا 25و  23 تا 21، 10هاي  ه(صفح

 )1(شناسي  زيست
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  12: ةصفح       تجربي     دهم   ة           اختصاصي پاي  آذر 19آزمون  )3(پروژة                  
 

 

 »اميررضا رمضاني علوي«  »4«ة زينگ -75

     بـه                                                 هاي ديوارة لولة گوارش، حركات منظمـي را در آن                انقباض ماهيچه
                   قطعه كننده دارد.                                        آورد. لولة گوارش، دو حركت كرمي و قطعه         وجود مي

             هـاي عصـبي                                                       در حركات كرمي، ورود غذا لولة گوارش را گشاد و ياخته
              هاي ديواره را                   هاي عصبي، ماهيچه            كند. ياخته                         ديوارة لوله را تحريك مي

        حركـات            هماننـد              قطعه كننـده                    كنند. حركات قطعه                    به انقباض وادار مي
        شوند.           انجام مي  رودة باريك (محل اصلي جذب)      مي در  كر

  
      ها:                   بررسي ساير گزينه

                                            ، نخستين بار، توسط چهـارراه لولـة گـوارش             حركت كرمي   »:  1 «      گزينة 
               اي حلق منقـبض                                    گيرد. در هنگام بلع ديوارة ماهيچه               (حلق) صورت مي

                       راند. حركـت كرمـي در                                         شود و حركت كرمي آن، غذا را به مري مي    مي
       كند.             مه پيدا مي       مري ادا
                                                 در حركت كرمي يك حلقة انقباضي در پشت تودة غـذايي     »:  2 «      گزينة 

   در                                قطعه كننده، چندين حلقة انقباضي                    شود. در حركت قطعه          ايجاد مي
       شود.           ايجاد مي                    محل وجود تودة غذايي 

                     هايي از لوله به صورت                 قطعه كننده بخش               در حركات قطعه   »:  3 «      گزينة 
                        هـا از حالـت انقبـاض                   . سپس اين بخش    شوند                     يك در ميان منقبض مي

                            تداوم اين حركـات در لولـة      .    شوند                   هاي ديگر منقبض مي            خارج و بخش
                  تر با شيرة گوارشي                               شود محتويات لوله ريزتر و بيش               گوارش موجب مي

               مخلوط شوند.

  
  (گوارش و جذب مواد) كتاب درسي) 27و  25، 21تا  19هاي  ه(صفح

 »اميررضا رمضاني علوي«  »4«ة زينگ -76

    .     باشد         درست مي  »  4 «               نادرست و گزينة   »  3 «   تا   »  1 «    هاي        گزينه
                   باشد. همانطور كـه                           در ناي، همان زيرمخاط مي       ترشحي             الية واجد غدد 

                                              كنيد، الية پيوندي و الية مخاط نسـبت بـه اليـة                      در شكل مشاهده مي
              برخوردارند.       كمتري          از ضخامت         زيرمخاط 

  
      ها:                   بررسي ساير گزينه

          هاي پوششي                    بينيم، بعضي ياخته              كه در شكل مي        همانطور    »:  1 «      گزينة 
         باشند.                        مخاط ناي، فاقد مژك مي

  
    هاي                  ها هستند. نايژك                                مجراهاي فاقد غضروف، همان نايژك   »:  2 «      گزينة 

                       قرار ندارند. نايژكي كه            هاي حبابكي       كيسه             تماس با اين            بخش هادي در 
     هادي                  اي است و به بخش                           ها قرار دارد نايژك مبادله       حبابك         تماس با   در 

              تعلق ندارد. 
                                       هاي وارد شده به حلق از بدن خارج نشـده               برخي ميكروب   »:  3 «      گزينة 

                                               شوند تا در آنجا توسط اسيد معده از بين بروند.                       و به معده فرستاده مي
  )تبادالت گازي( كتاب درسي) 37تا  35هاي  ه(صفح

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

 »فر ماميآرين ا«  »3«ة زينگ -77

                         به درستي بيان شده است.   »  د «         فقط مورد 
                           و نيـز كيمـوس معـده در                                     روده مستقل از صفرا و شيره پانكراس    ة   شير
      هـاي                            روده شامل موسين، آب، يون     شيرة   .    شود           مشاهده مي      باريك    ة   رود

                                                              مختلف از جمله بيكربنات و آنزيم است. موسين گليكوپروتئيني اسـت  
       شود.                                 كه در تركيبات بزاق نيز يافت مي

    :      موارد           بررسي ساير 
           ده دارد.  ع م                                           بيشترين اثر بر گوارش ليپيدها را ليپاز لوزال     الف) 
      هـاي                                     فعاليت پروتئازهاي پانكراس و آنزيم                        در رودة باريك در نتيجة   ب) 

        شوند.                             ها به آمينواسيدها تجزيه مي                     رودة باريك، پروتئين
     د.                                داري است كه نقشي در آبكافت ندار                    موسين مادة پروتئين   ج) 

  (گوارش و جذب مواد) كتاب درسي) 23 تا 20هاي  ه(صفح
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  13: ةصفح       تجربي     دهم   ة           اختصاصي پاي  آذر 19آزمون  )3(پروژة                  
 

 

 »علي طاهرخاني«  »4«ة زينگ -78

                                   كبـد، رودة باريـك، معـده و رودة     «        ترتيـب        بـه    4  و    3  ،  2  ،  1    هاي      بخش
         باشند.     مي  »     بزرگ

     د.  ن  كن     نمي      ترشح                        رودة بزرگ، آنزيم گوارشي     هاي                 دن انسان ياخته ب   در 
      ها:                   بررسي ساير گزينه

            هاي صفراوي،                           سازد. صفرا تركيبي از نمك                 كبد، صفرا را مي   »:  1 «      گزينة 
        ريــزد.                                                                   بيكربنــات، كلســترول و فســفوليپيد اســت و بــه دوازدهــه مــي 

                                                             بيكربنات صفرا به خنثي كردن حالت اسـيدي كيمـوس معـده كمـك     
                        شود تا مراحـل پايـاني                                           كند. كيموس به تدريج وارد رودة باريك مي    مي
       شود.                           به ويژه در دوازدهه انجام      وارش گ

                           اي محيط داخلـي را تشـكيل                              خون، لنف و مايع بين ياخته   »:  2 «      گزينة 
                                                                دهند. ورود مواد مغذي به محـيط داخلـي بـدن، جـذب نـام دارد.          مي

       شود.                                  جذب اصلي در رودة باريك انجام مي
                                     هاي معـده، عامـل داخلـي معـده را                    هاي كناري غده       ياخته   »:  3 «      گزينة 

               هاي رودة باريك           به ياخته  B12                          كنند كه براي ورود ويتامين          ترشح مي
                      هـاي قرمـز در مغـز                      براي ساختن گويچه  B12                   ضروري است. ويتامين 

                   استخوان الزم است. 
  (گوارش و جذب مواد) كتاب درسي) 31و  26، 25، 23تا  21هاي  ه(صفح

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

 »محمود علي وصالي«  »4«ة زينگ -79

          شـود. رگ                                                        طبق شكل زير، در الية زيرمخاط، رگ لنفـي مشـاهده مـي   
        باشد.                               هاي حاصل از گوارش ليپيدها مي                  لنفي حاوي مولكول

  
      ها:                   بررسي ساير گزينه

                            تواننـد ارتفـاع متفـاوتي                    هاي حلقوي مـي              طبق شكل چين   »:  1 «      گزينة 
                              نسبت به يكديگر داشته باشند. 

                          هاي ترشـح كننـدة مـادة                              هاي داراي ريزپرز و ياخته       ياخته   »:  2 «      نة   گزي
                                                     توانند در بين غدة روده و پرز مجاور آن مشترك باشند.            مخاطي، مي

                                            هاي ميكروسكوپي همان ريزپرز است. طبق شكل باال      چين   »:  3 «      گزينة 
                                شـود. ريزپـرز در سـمت فضـاي                                       ريزپرز در نزديكي هسته مشاهده نمي

   در                    هـاي ريزپـرزدار             ه ياختـه                     در حـالي كـه هسـت        شود               روده تشكيل مي
                        مجاورت غشاي پايه است. 
  (گوارش و جذب مواد) كتاب درسي) 26و  25هاي  ه(صفح

 »پور سعيد فتحي«  »2«ة زينگ -80
           قطعه كننده                                     نادرست است. هر دو حركت كرمي و قطعه  »  ج «     مورد      تنها 

  ر  د      هر دو               مؤثر هستند كه                         مخلوط كردن محتويات لوله               لولة گوارش در 
    .     شوند           مشاهده مي           رودة باريك 

                    بررسي ساير موارد: 
                     باعـث تسـهيل عمـل                                            الف) منظور حركات كرمي است. حركات كرمـي  

        شوند.     مي         گوارش هم 
                                                           ب) منظور حركات كرمي است. در حركات كرمي با برخورد محتويـات  

                                                       معده به بنداره پيلور ممكن است حركت به جلو متوقف شود. 
     ي از  ي    هـا                 فقـط در بخـش      كه                قطعه كننده است      قطعه      حركات          د) منظور 

       شود.                       لولة گوارش مشاهده مي
  (گوارش و جذب مواد) كتاب درسي) 21تا  19هاي  ه(صفح

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

 »محمود علي وصالي«  »2«ة زينگ -81
                        فصـل دوم كتـاب درسـي        15                                شكل مطرح شده در سؤال، قرينه شكل 

                        ) سـياهرگ مربـوط بـه     2                        ) سياهرگ فـوق كبـدي، (   1      يعني (      باشد.     مي
                                       ) سياهرگ مربوط به كولون بـاالرو و رودة   3                      بخشي از معده و طحال، (

        باشد.                       ) سياهرگ باب كبدي مي 4         باريك و (
همانطور كه در شكل زير مشخص است، سـياهرگي كـه حـاوي خـون     

كند.  يباالرو و رودة باريك است، خون رودة كور را نيز دريافت م      كولون 
  رودة كور از طريق منفذي با آپانديس در ارتباط است. 

  
      ها:                   بررسي ساير گزينه

                                                      در كبد از مواد جذب شده، گليكـوژن و پـروتئين سـاخته       »:  1 «      گزينة 
                                                  از آمينواسيدهاي موجود در سياهرگ باب در كبد بـراي     ،       شود. پس    مي

  ي                         توان گفـت آمينواسـيدها               گردد. پس مي                         ساخت پروتئين استفاده مي
                                 تواند كمتر از سياهرگ باب باشد.                              موجود در سياهرگ فوق كبدي مي

                           ) خون مربـوط بـه كولـون     3                        همانطور كه گفته شد بخش (   »:  3 «      گزينة 
              تواند از معده       ) مي 2              كند. ولي بخش (                                 باالرو و رودة باريك را دريافت مي

                  خون دريافت كند. 
ـ                           ) خون طحال را دريافت مي 2     بخش (   »:  4 «      گزينة       دامي                 كند. طحـال ان

   2          هاي فصـل                         باشد اما با تطبيق شكل                            است كه جز دستگاه گوارش نمي
                                                               توان پي بـرد كـه طحـال درون ناحيـة شـكمي قـرار دارد نـه            مي   3  و 

                          همسطح با محل انشعاب ناي.
  (گوارش و جذب مواد) كتاب درسي) 27و  26، 20هاي  ه(صفح
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  14: ةصفح       تجربي     دهم   ة           اختصاصي پاي  آذر 19آزمون  )3(پروژة                  
 

 

 »سپهر ساجدي خانيان«  »2«ة زينگ -82

            صحيح است.   »  د «           تنها عبارت 
                          اي شـكل (معـده و كيسـه                                       كنيد دستگاه گوارش دو اندام كيسـه       توجه

     هـا             پـروتئين                                                         صفرا) دارد كـه معـده بـرخالف كيسـه صـفرا در تبـديل       
      تـر               هـاي كوچـك            مولكـول      بـه                     هاي زيستي بـزرگ)                   (گروهي از مولكول

                            (گوارش شيميايي) نقش دارد. 
                                                   هاي كناري كـه بـه دليـل ترشـح فـاكتور داخلـي                           در اثر تخريب ياخته

                                                      قش مؤثري در جلوگيري از كم خوني دارند، ترشح كلريـدريك         معده، ن
     يابد                                          كند؛ در نتيجه توليد آنزيم پپسين كاهش مي                   اسيد كاهش پيدا مي

       شود.     مي               ها دچار اختالل                                   ه سبب آن، گوارش شيميايي پروتئين   و ب
                    تشريح ساير موارد: 

               باشد نه معده.                               الف) در رابطه با كيسه صفرا مي
     بـا                      هـاي غـده معـده)                ترين ياخته             كناري (بزرگ                  ب) ممكن است ياخته 

     د.  ن           در تماس باش     نيز          هاي اصلي       ياخته
              كند نه بنداره                                                        ج) غذا براي ورود به معده از بنداره انتهاي مري عبور مي

               ابتداي معده. 
  (گوارش و جذب مواد) كتاب درسي) 22 تا20هاي  ه(صفح

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

 »اميررضا بواناتي«  »2«ة نزيگ -83

       اند.                                  موارد الف و ب به درستي بيان شده
                   بررسي همة موارد: 

                                                            الف) درك اهميت تنفس زماني ممكن شد كه آدمي توانسـت ارتبـاط   
                                                              دستگاه تنفس و دستگاه گردش خون را بيابد. ارتباط بين اجزاي پيكر 

       شود.                نگري بررسي مي                  يك جاندار، در كل
                                       هاي يك جاندار را بـه بـدن جانـداران             انند ژن  تو           شناسان مي         ب) زيست

                                 هاي منتقل شده بتوانند اثرهاي خود           اي كه ژن                        ديگر وارد كنند به گونه
                                                               را ظاهر كنند. اين روش كه باعث انتقال صفت يا صفاتي از يك جاندار 

                              شود، مهندسي ژنتيك نام دارد.                      به جانداران ديگر مي
   از               هـاي زنـده،                تر سـامانه               براي شناخت بيش    اي،                      ج) در نگرش بين رشته

       شود.                   ها، كمك گرفته مي                  اطالعات ديگر رشته
                                         تواند زمينـة سـوء اسـتفاده را فـراهم                                 د) عدم رعايت اخالق زيستي مي

                                         هـا توليـد سـالح زيسـتي اسـت. چنـين                                   كند. يكي از اين سوءاستفاده
                                   زايي باشد كه نسـبت بـه داروهـاي                       تواند عامل بيماري          ً   سالحي مثالً مي

                      ويي خاص) مقاوم است.             رايج (نه دار
  )تركيبي( كتاب درسي) 34و  4 ، 3 هاي ه(صفح

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

 »صيرب مجيد ذوقيان«  »4«ة زينگ -84

        شوند.                                       قطعه كننده فقط در رودة باريك ديده مي            حركات قطعه
  (گوارش و جذب مواد) كتاب درسي) 27و  23تا  19هاي  ه(صفح

 »اميررضا بواناتي«  »4«ة زينگ -85

                                                                   بافت پوششي در دهان، معـده و رودة باريـك، مـواد غـذايي را جـذب      
                                                           كند. معده و رودة باريك برخالف دهان در حفرة شكمي قرار دارند.     مي

                                       هاي پروتئيني و گليكوپروتئيني غشاي پايه          ي، رشته ش              در هر بافت پوش
  ن                               شـود. بافـت پوششـي در دهـا                      آن بافت ساخته مي     هاي       ياخته     توسط 

              اي يـك اليـه                                                         سنگفرشي چنداليه و در معـده و رودة باريـك، اسـتوانه   
       است. 

      ها:                   بررسي ساير گزينه
           اي در بافت                        اي ندارد و مادة زمينه                       بافت پوششي مادة زمينه   »:  1 «      گزينة 

       شود.                 پيوندي يافت مي
                                                     هـاي بافـت پوششـي در دهـان بـه يكـديگر بسـيار               ياخته   »:  2 «      گزينة 
                     اي اندكي وجود دارد.              اي بين ياخته     ها فض              اند و بين آن       نزديك
                                                   هاي كشسان (ارتجـاعي) مربـوط بـه بافـت پيونـدي            رشته   »:  3 «      گزينة 
    .    است

  )تركيبي( كتاب درسي) 25 و 21، 20، 15هاي  ه(صفح

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

 »اميررضا بواناتي«  »1«ة زينگ -86

ـ      ي                                        گوارش شيميايي در واكوئول گوارشي ديده مـ    ل  و                     شـود نـه در واكوئ
         غذايي. 

      ها:                   بررسي ساير گزينه
ـ  و             محتويات واكوئ   »:  2 «      گزينة                   ل) از راه منفـذ   و                        ل دفعي (و نه خود واكوئ
     د.  ن  شو         خارج مي       ياخته     دفعي 
       توسـط                  جـذب مونـومر         تنهـا     ،           طور معمـول     به           در پارامسي    »:  3 «      گزينة 
                                                      شود؛ بلكه ابتدا ذرات غذايي جـذب شـده و بـا انجـام               ديده نمي       ياخته

                        ند. جـذب مونـومر بـه     و ش                      ، تبديل به مونومر مي  اي       ياخته            گوارش درون
       شود.                                        طور مستقيم از محيط در كرم كدو ديده مي

                ها كـه اطـراف                                    هاي حفرة دهاني نسبت به ديگر مژك     مژك   »:  4 «      گزينة 
         باشند.        تر مي                                پيكرة پارامسي قرار دارند، طويل

  
  (گوارش و جذب مواد) كتاب درسي) 30ة (صفح
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  15: ةصفح       تجربي     دهم   ة           اختصاصي پاي  آذر 19آزمون  )3(پروژة                  
 

 

 »اميررضا بواناتي«  »2«ة زينگ -87

                                انـد. رودة بـزرگ پـس از رودة                       به درستي بيان شده   » ج «  و    » ب «      موارد 

                                                                باريك قرار دارد و نسبت به آن قطر بيشتر و طول كمتـري دارد. رودة  

         رو تشكيل                                                          بزرگ از رودة كور، كولون باالرو، كولون افقي و كولون پايين

          تر است.                      رو از كولون باالرو بيش                          شده است. طول كولون پايين

                    بررسي ساير موارد: 

      روده،                                       روده قـرار دارد. در انتهـاي راسـت                                الف) بعد از رودة بزرگ، راست

        مخـرج                                                 هاي داخلي (ماهيچة صاف) و خارجي (ماهيچة اسكلتي)        بنداره

        باشد.                             روده جزئي از رودة بزرگ نمي                  قرار دارند. راست

                                                                د) سمت راسـت كولـون افقـي نسـبت بـه سـمت چـپ آن در سـطح         

                 تري قرار دارد.        پايين

  (گوارش و جذب مواد) كتاب درسي) 26ة (صفح

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

 »اميررضا بواناتي«  »3«ة زينگ -88

                                                                       معــده و پــانكراس، پروتئازهــاي خــود را بــه صــورت غيرفعــال ترشــح 

                     ترتيب در فضاي معده و                                          كنند. پپسينوژن و پروتئازهاي پانكراسي به    مي

                                            شوند. معده بخشي از لولة گوارش بوده و تحركات                باريك فعال مي     رودة 

    .    شود          تنظيم مي     نيز     عصبي     هاي        ياخته    هاي                        و ترشحات آن توسط شبكه

      ها:                   بررسي ساير گزينه

                                                   خون سياهرگي لوزالمعده و معده، به طور مستقيم به قلب    »:  1 «      گزينة 

ــازنمي ــد و ســپس از را            ب ــه كب ــاب ب ــه از راه ســياهرگ ب ــردد، بلك   ه                                                                گ

       رود.                     هاي ديگر به قلب مي        سياهرگ

                                                  گاسترين از معده ترشح شده و سبب افزايش ترشح اسـيد     »:  2 «      گزينة 

                                            شود. سكرتين نيز از رودة باريك ترشح شده و با                     معده و پپسينوژن مي

        گردد.                                                         اثر بر پانكراس، سبب افزايش ترشح بيكربنات از اين غده مي

                        تي، كـربن، هيـدروژن و            هاي زيسـ                      در تركيب همة مولكول   »:  4 «      گزينة 

                      ها و پانكراس در گوارش                        معده در گوارش پروتئين   .                اكسيژن وجود دارد

                        هاي زيستي نقش دارند.                  انواعي از مولكول

  (گوارش و جذب مواد) كتاب درسي)27و  23 ،21، 10تا  8هاي  ه(صفح

 »بصير مجيد ذوقيان«  »1«ة زينگ -89

         فعاليـت                              در رودة باريـك در نتيجـة                درسـت اسـت.          الـف               فقـط عبـارت   

ــزيم ــروتئين                                    پروتئازهــاي لوزالمعــده و آن ــك، پ ــه                                هــاي رودة باري ــا ب           ه

       شوند.                      آمينواسيدها تجزيه مي

  (گوارش و جذب مواد) كتاب درسي) 23و  22، 20هاي  ه(صفح

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

 »اكبري ليدا علي«  »4«ة زينگ -90

                                را دارند. بخشي كـه سـازش بـا                                       تمام جانداران توانايي سازش با محيط 

                                 محيط نداشته باشد، جاندار نيست. 

      هـاي                   كره داراي بخـش             بوم و زيست              سازگان، زيست              هايي مثل بوم     بخش

                                  هـا فاقـد توانـايي سـازش بـا                                           غيرزنده مثل كوه و آب است. اين بخـش 

                    شوند كـه توانـايي                                                محيط هستند. در اين سه بخش، جانداران ديده مي

    .                      پاسخ به محيط را دارند

      ها:                   بررسي ساير گزينه

        بـوم و                سازگان، زيست                 هاي اجتماع، بوم           ها در بخش       جمعيت   »:  1 «      گزينة 

          ها فاقـد                        ي مثل آب و كوه در آن ي  ها                            كره با هم تعامل دارند. بخش      زيست

    .      هستند           هومئوستازي 

        بـوم و                    سـازگان، زيسـت                              هاي جمعيت، اجتمـاع، بـوم       بخش   »:  2 «      گزينة 

                   كـره اجتمـاعي از                  شده است. زيست                        كره از چندين گونه تشكيل       زيست

          ها است.      بوم      زيست

      هـاي               بـه محـرك            ، پاسـخ            يابي حيـات                   تمام سطوح سازمان   »:  3 «      گزينة 

                                              . قدرت سـازش و مانـدگاري در محـيط يكـي از        شود         ديده مي      محيطي 

                هاي حيات است.        ويژگي

  )دنياي زنده( كتاب درسي) 8و  7هاي  ه(صفح
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  16: ةصفح                        اختصاصي پاية دهم تجربي  آذر 19) آزمون 3پروژة (                 
 

 

 
 »شهرام آموزگار«  »3«ة زينگ - 91

يك واحد از با گيري ديجيتال برابر  گيري در ابزارهاي اندازه دقت اندازه

گيري متر  پس دقت اندازه ؛كند آخرين رقمي است كه ابزار گزارش مي

/ديجيتال  m0  ةكمينبا ر گيري وسايل مدرج براب دقت اندازه .است 01

كش كه برحسـب   گيري خط اندازه دقت ؛ لذابندي آن ابزار است تقسيم

  است.  mm1برابر  ،متر مدرج شده است ميلي

  / m / mm
mm mm

×= = =
30 01 0 01 10 101 1

−ITÃ\Äj oT¶ ÁoÃ¬ï½pHkºH S¤j
y¨ïôi  ÁoÃ¬ï½pHkºH  S¤j  

  )گيري فيزيك و اندازه( كتاب درسي) 15و  14 هاي ه(صفح

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

 »حامد گودرزي«  »1«ة زينگ - 92

هـا را برحسـب    يكاي تمام گزينـه اي،  با استفاده از روش تبديل زنجيره

  آوريم:  دست مي متر به

/  »:  1«گزينة  cm minch inch
inch cm

−
= × ×

2
6 6 2 5 1010 10 1 1  

  / m= × 42 5 10   

  »:2«گزينة 

   cm m/ /
cm

−
= × × ×

26000 104 102 5 2 5 1 1 1
Ìnlª¹woÎ ª¹woÎ

ª¹woÎ Ìnl
   

  / m= × 41 56 10   

/m  »:  3«گزينة  km / km
km

= ×
3106 4 6 4 1   

  / m / m= × = ×3 46 4 10 0 64 10   

  »:4«گزينة 

  inch / cm mft ft
ft inch cm

−
× = × × × ×

2
4 4 12 2 5 103 10 3 10 1 1 1   

  m / m= × = ×3 49 10 0 9 10   

طـول بيشـتري را   » 1«عـدد گزينـة    ،دسـت آمـده   با مقايسة مقادير به

  دهد.  نشان مينسبت به بقيه 

  گيري) (فيزيك و اندازه ي)كتاب درس 13تا  8هاي  ه(صفح

  

 »هاشم زمانيان«  »2«ة زينگ - 93

  يابيم:  مي SIابتدا چگالي كوتولة سفيد را برحسب واحد 

  kg kg cm kg
cm cm m m−ρ = = × =

3
2 8

3 3 6 3 3
1100 10 10

10
   

  حال با توجه به رابطة چگالي داريم: 

  m kg
kg
m

m mV
V

= ×

ρ=
ρ =  = ⎯⎯⎯⎯⎯→

ρ

24

8
3

6 10
10

   

  V m×= = ×
24

16 3
8

6 10 6 10
10

   

  گيري) (فيزيك و اندازه كتاب درسي) 18تا  16هاي  هح(صف

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

 »اكبريغالمرضا «  »3«ة زينگ - 94

  كنيم.  حجم مايع بيرون ريخته شده را محاسبه ميابتدا 

  
m

V cm= = =
ρ

360 154
ÍÄI¶

ÍÄI¶
ÍÄI¶

   

  ر است.حجم ظاهري كره با حجم مايع بيرون ريخته شده از ظرف براب

  V cm= 315½o¨  ÁoÀIË  

  كنيم. حجم فلز به كار رفته در كره را از رابطة چگالي محاسبه ميحاال 

  
m

V / cm= = =
ρ

3100 12 58
q±Î

q±Î
q±Î

   

  V V V / / cm= − = − = 315 12 5 2 5½oÿe ½o¨  ÁoÀIË q±Î   

  گيري) (فيزيك و اندازه كتاب درسي) 18تا  16هاي  ه(صفح

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

 »يمصطفي كيان«  »2«ة زينگ - 95

گيرنـد.   هاي منظمي كنار هم قرار مي هاي برخي از جامدها در طرح اتم

از اين واحـدهاي   هبعدي تكرارشوند جامدهايي را كه در يك الگوي سه

ها، المـاس،   ناميم. فلزها، نمك جامد بلورين مي ،دنشو منظم ساخته مي

انـد. جامـدهاي بلـورين     نيخ و بيشتر مواد معدني جزو جامدهاي بلوري

  شوند كه مايع را به آهستگي سرد كنيم.  وقتي تشكيل مي

  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( كتاب درسي) 24 ة(صفح

  

 )1فيزيك (
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  17: ةصفح                        اختصاصي پاية دهم تجربي  آذر 19) آزمون 3پروژة (                 
 

 

 »مجتبي نكوئيان«  »2«ة زينگ - 96

باال و پايين رفتن لولة مويين در درون مايع، تـأثيري در ارتفـاع مـايع    

بـا كـاهش   رف ديگـر  از ط ،))4(و  )3(هاي  درون لوله ندارد. (رد گزينه

، اختالف ارتفاع سطح آزاد مايع در لوله و ظرف بيشـتر  (D)قطر لوله 

پـس در نتيجـه    ،))1(يابد (رد گزينة  كاهش مي ′xشود، بنابراين  مي

   صحيح است.  2گزينة 

  )وادهاي فيزيكي م ويژگي( كتاب درسي) 32و  31هاي  ه(صفح

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

 »محمدجعفر مفتاح«  »4«ة زينگ - 97

A A

h
h

  

  با توجه به مفهوم رابطة فشار داريم: 

  F mgP
A A

= =   

  A A
m V

P m A
P m A

=
=ρ

 = × ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→¾ºH¼TwH ó»oh¶¾ºH¼TwH ¾ºH¼TwH ó»oh¶
ó»oh¶ ó»oh¶ ¾ºH¼TwH

   

  
P V
P V

ρ
= ×

ρ
¾ºH¼TwH ¾ºH¼TwH ¾ºH¼TwH
ó»oh¶ ó»oh¶ ó»oh¶

   

  V Ah

V Ah

P Ah
P Ah

=ρ =ρ

=
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = × =1

3
1 31

3

¾ºH¼TwH ó»oh¶ » ¾ºH¼TwH

ó»oh¶

¾ºH¼TwH
ó»oh¶

  

  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( اب درسي)كت 33و  32هاي  ه(صفح

 »مصطفي كياني«  »1«ة زينگ - 98

  رابطة مفهوم فشار داريم:  وبا توجه به شكل زير 

آب آب

(1) (2)

هنفت

  

  F mgF mgP P
A A

== ⎯⎯⎯⎯→ =   

  m m m
m m A A

P m A
P m A

= +
= =

 = × ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→2
1 2 1

2 2 1
1 1 2

Sÿº JA
JA »   

  P P P / Pm m m mP /
P m m

= + =+ +
 = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ =

2 1 1 1
20 1 22 100

1
1 2Sÿº JA Sÿº JA

JA JA
  

  m / kg
m m / m m / m

=
 + =  = ⎯⎯⎯⎯⎯→

1 21 2 0 2 JA
Sÿº JA JA Sÿº JA  

  m / / / kg g= × = =0 2 1 2 0 24 240Sÿº   

  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( كتاب درسي) 37تا  32هاي  هح(صف

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

 »حامد گودرزي«  »4«ة زينگ - 99

Pرابطـة  از  ،از آن hفشار حاصـل از يـك مـايع در عمـق      hg= ρ 

  آيد:  دست مي به

  
g kg/

cm m
h / mP gh P /

ρ= =

=
= ρ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ = × ×

3 32 4 2400

2 5 2400 10 2 5   

  P Pa kPa = × =360 10 60   

  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( كتاب درسي) 37تا  33هاي  ه(صفح

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

 »محمدرضا شريفي«  »2«ة زينگ - 100

  يابيم:  مي متر جيوه ميلياختالف فشار باال و پايين برج را برحسب ابتدا 

  P / / / cmHg mmHgΔ = − = =75 1 74 4 0 7 7   

كاهش  mmHg1فشار هوا  ،رويم ميكه باال  m10به ازاي هر چون 

  يابد، با توجه به تناسب سادة زير داريم:  مي

  
mmHg m

h mmmHg h  =
1 10

707   

=/طبقه    ÷ =70 3 5   تعداد طبقات 20

  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( درسي)كتاب  37و  36هاي  ه(صفح

www.konkur.in

forum.konkur.in



  
  

  18: ةصفح                        اختصاصي پاية دهم تجربي  آذر 19) آزمون 3پروژة (                 
 

 

B

A

h

h

2

2

 »زاده محمدرضا شيرواني«  »4«ة زينگ - 101

  :داريم ،تراز يك مايع ساكن با توجه به اصل برابري فشار در نقاط هم

cm4

cm6h=

cm10

A B

  

  A BP P gh P P=  ρ + =0 t¼Ld¶ ÁH¼À   

متر جيوه  ستون مايع را برحسب سانتي cm6 فشار ناشي ازحال بايد 

   دست آوريم. به

  h cmh h
ρ = ρ

=
ρ = ρ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

3
6

½¼Ã] ÍÄI¶
ÍÄI¶½¼Ã] ½¼Ã] ÍÄI¶ ÍÄI¶   

  h h cm P cmHg=  =  =3 6 2 2½¼Ã] ½¼Ã] ÍÄI¶   

  
P gh P P

P cmHg

= ρ +  = +

 =
0 2 75

77
t¼Ld¶ ÁH¼À t¼Ld¶ ÁH¼À

t¼Ld¶ ÁH¼À
   

  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( كتاب درسي) 39و  38هاي  ه(صفح

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

 »شهرام آموزگار«  »1«ة زينگ - 102

  درنظر بگيريم:  hر را اگر ارتفاع آب استخ ،با توجه به شكل زير

  B AP / P= 1 2   

  hgh P / ( g P ) ρ + = ρ +0 01 2 2   

  gh P / gh / P ρ + = ρ +0 00 6 1 2   

  / gh / P ρ = 00 4 0 2   

  h m= =
× ×

5
3

10 5
2 10 10

P Pa
g kg

cm m

Ph
g

=

ρ= =
 = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

ρ

5
0

3
3 3

100
1 102   

  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( كتاب درسي) 37تا  33هاي  ه(صفح 

 »غالمرضا اكبري«  »1«ة زينگ - 103

  داريم:  ،تراز يك مايع ساكن با توجه به برابري فشار در نقاط هم

cm32

A

x

B

 
  A BP P=   

  gh P gh P ρ + = ρ +0 0¸ü»n ¸ü»n ½¼Ã] ½¼Ã]   

  h h ρ = ρ¸ü»n ¸ü»n ½¼Ã] ½¼Ã]   

  / ( x) / x x x x + =  + =  =0 8 32 13 6 32 17 16 32  

  x cm = 2   
  است.  cm2 با اختالف ارتفاع سطح جيوه در دو طرف لوله برابريعني 

  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( كتاب درسي) 37تا  33هاي  ه(صفح
----------------------------------------------  

 »زهره آقامحمدي«  »2«ة زينگ - 104

ايع در دو طرف يكسـان اسـت. از   حجم مايعات و در نتيجه ارتفاع دو م
  توان گفت:  ها مي طرفي با توجه به جرم مايع

  V Vm / g
m g

==
⎯⎯⎯⎯→ρ > ρ

=
1 21

1 2
2

57 6
48   

آيد و در طـرف   پايين مي x ة) به انداز1مايع ( ،با باز كردن شير رابط
xرود كه  باال مي x ةراست به انداز cm=   است. 2
  داريم:  Bو  Aشاري نقاط ف با توجه به هم

�
ما
عات اولۀ سطح

2hx

x

x

h
A B

  
  )1     (A BP P (h x) h=  ρ − = ρ1 22   

  از طرفي داريم:

  m / gm hA h /
A cm

= ρ  ρ = = =1
1 1 1 2

57 6 28 82   

  m gh h
A cm

ρ =  ρ = =2
2 2 2

48 242   

  ( ) g/ /
cm

⎯⎯⎯⎯→ − ρ =  ρ =1
1 1 328 8 4 24 1 2¾à õMHn   

  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( كتاب درسي) 37تا  33هاي  ه(صفح

g/
cm

ρ =0 8 3¸ü»n

g
/

cm
ρ = 13 6 3½¼Ã]
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 »زاده عبداهللا فقه«  »1«ة زينگ - 105

Vh
AF P A F ghA

=
= Δ = Δ ×  Δ = ρ ⎯⎯⎯→

2
12   نيروي وارد بر كف ظرفافزايش 2

  

g kg
A cm mF V g
A V cm m

ρ = =
Δ = ρ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→−= = ×

2
2

1

5 50003 3
3 6 3200 200 102

   

  F N−Δ = × × × × =6 405000 200 10 10 508   

شده افزوده ما
ع

  

mg V g N−= = ρ = × × × =6
2 5000 200 10 10   افزايش عدد ترازو10

  / = = =10 1 0 250 5
»pHoU jkø  yÄHqÎH

ýoË þ¨  oM jnH»  Á»oÃº yÄHqÎH   

  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( كتاب درسي) 37تا  33هاي  ه(صفح

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

 »شهرام آموزگار«  »3«ة زينگ - 106

برايند نيروهاي قائم وارد بر سـطح بـاال و پـايين     ،زيربا توجه به شكل 

  شود، داريم:  مكعب با وزن جسم خنثي مي

W
h

h F

F

P

P

h

�

�

1

1

2

1

1

2 2

2

  
  

F F W= +2 1  

  P A P A W P A P A W = +  − =2 1 2 1   

  ( g(h h ) gh gh)A W ρ + + ρ − ρ =1 1 2 2 1   

  ( gh gh )A mg ( h h )A m ρ + ρ =  ρ + ρ =1 1 2 2 1 1 2 2   

  

g kg/
cm m

g kg/
cm m

( h h ) ( )

ρ = =
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→

ρ = =

−+ × × =

0 8 8001 3 3

13 6 136002 3 3
2 2800 13600 50 10 4201 2

   

  
h h cmh h / m cm

h h

+ =+ = = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→
− + =

1 2 50
1 2

2 2

17 2 1 210
50 17 210

   

  h h cm =  =2 216 160 10   

  )ي موادهاي فيزيك ويژگي( كتاب درسي) 37تا  33هاي  ه(صفح

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

 »محمدعلي راست پيمان«  »3«ة زينگ - 107

  

cm65

B

A

M

  

  M: P cmHg= − =75 65   انتهاي لولهفشار وارد بر  10

  FP F PA F ghA
A

=  =  = ρ   

  A R ( ) cm m−= π = = = ×2 2 2 4 2103 75 75 102   

  F / −= × × × × ×3 41013 6 10 10 75 10100   

  F / / N = × =13 6 7 5 102   

  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( كتاب درسي) 38و  37هاي  ه(صفح

A B MP P P P P=  + = 0½¼Ã]

A cm= 2402
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cm48

A

C

B

 »مجتبي نكوئيان«  »3«ة زينگ - 108

تـراز برابـر اسـت،     با توجه به اينكه در مايعات ساكن، فشار در نقاط هم

  داريم: 

  

  A B CP P P P P=  = +0 ½¼Ã]   

  CP P P = −0 ½¼Ã]   
    

  

  آيد:  دست مي ر دو حالت زير بهبنابراين فشار وارد بر ته لوله د

  C CP P (cmHg) P P / (cmHg)= − = −1 20 048 45 6»   

Fطبق رابطة  PA=         و با توجـه بـه ثابـت بـودن قطـر مقطـع لولـه
(A)،  درصد افزايش يابـد، بايـد    10براي اينكه نيروي وارد بر ته لوله

  بد، يعني: درصد افزايش يا 10فشار بر ته لوله 
  C CP / P P / / (P )=  − = −2 1 0 01 1 45 6 1 1 48  

  / P / / P cmHg = × −  =0 00 1 1 1 48 45 6 72   

  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( كتاب درسي) 38و  37هاي  ه(صفح

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

 »محمد مقدم«  »4«ة زينگ - 109

  داريم:  ،تراز يك مايع ساكن با توجه به برابري فشار در نقاط هم

=10cm

=60cm1
2

3
=3/4

g

cm

A

B
مخزن

مخزن

3
=13/6

g

cm

h

h

�� 12

A M NB

  
  A BP P=   

  A BP gh P ( ) + ρ = 1·qh¶ 2 2   

  M N BP P P gh P ( )=  = ρ +1 1 0 2·qh¶   

  ( ),( )
AP gh gh P⎯⎯⎯→ + ρ = ρ +2 1

0·qh¶ 2 2 1 1   

  AP P gh gh − = ρ − ρ0·qh¶ 1 1 2 2   

  gP / / / / = × × × − × × ×3 33 4 10 10 0 6 13 6 10 10 0 1   

  / / / Pa / kPa= × − × = × =3 3 320 4 10 13 6 10 6 8 10 6 8   

  )موادهاي فيزيكي  ويژگي( كتاب درسي) 39و  38هاي  ه(صفح

 »مجتبي نكوئيان«  »4«ة زينگ - 110

  تراز يك مايع ساكن با هم برابر است. بنابراين:  فشار در نقاط هم

(1) (2)

مخزن

گاز

مخزن

گاز
A

C

x
5

xB

D

h h

  

  ) 1 (          A BP P P P P=  = + 0pI¬ ½¼Ã]  

جا شده در دو شاخه يكسـان اسـت،    جابه ةبا توجه به اينكه حجم جيو

 درجيـوه   ،توان گفت كه با افزايش فشار مخزن و كاهش فشار هـوا  مي

رود. اگـر   مده و در شاخة سمت راست باال ميآشاخة سمت چپ پايين 

پايين بيايد، با توجه به اينكه سـطح   xدر شاخة سمت چپ به اندازة 

 ،سمت چپ استبرابر سطح مقطع شاخة  5مقطع شاخة سمت راست 

x به اندازة بنابراين در شاخة سمت راست
  داريم: رود.  باال مي 5

  C DP P P P P′ ′ ′=  = + 0pI¬ ½¼Ã]   

  P P x P + = + + −0
68 45pI¬ ½¼Ã]   

  )2                  (P P P x = + + −0
6 125pI¬ ½¼Ã]   

  ) داريم: 2) و (1( ةمعادلبرابر قرار دادن دو  با بنابراين

  x x cm=  =6 12 105   

  )هاي فيزيكي مواد ويژگي( كتاب درسي) 39و  38هاي  ه(صفح
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 »مرتضي نصيرزاده«  »4«ة زينگ - 111

Tc43   اي اسـت. عنصـر    جـدول دوره  7عنصري از گـروهMn25   بـا
]آرايش الكتروني  Ar] d s5 2

18 3   قرار دارد. اين جدول  7نيز در گروه  4
  : ي نادرستها بررسي گزينه

  است. ساختگي    ً كامال   نداشته وتكنسيم در طبيعت وجود »: 1«گزينة 
بــراي تصــويربرداري از غــدة تيروئيــد اســتفاده  تكنســيم»: 2«گزينــة 

  .شود نه درمان مي
هاي تكنسـيم (همـان كـه در     ايزوتوپعدد جرمي يكي از »: 3«گزينة 
نـه جـرم اتمـي     اسـت  99گيـرد)   برداري مورد استفاده قرار مـي  عكس
 ،هـاي تكنسـيم ناپايدارنـد    ين آن. با توجه به اينكه همة ايزوتـوپ ميانگ
 شود.       ً          معموال  نوشته نمي اي دورهميانگين تكنسيم در جدول  اتمي جرم

   كتاب درسي) 34تا  30و  13، 11، 10، 7، 5هاي  هصفح(
----------------------------------------------  

 »امير حاتميان«  »3«ة زينگ - 112
با گذشت زمـان و   ،توليدشده پس از مهبانگ هليمو  وژنهيدرگازهاي 

  سحابي را ايجاد كردند. ،كاهش دما
   كتاب درسي) 4و  2هاي  ه(صفح 

----------------------------------------------  
 »امير حاتميان«  »3«ة زينگ - 113

  نادرست هستند. »ت«و  »ب« ،»الف« هاي عبارت
  هاي نادرست:  بررسي عبارت

 ي الكترونيها اختالف انرژي اليه ،شويم ه از هسته دورتر ميالف) هرچ
  يابد. كاهش مي

در  هـا  انرژي الكتـرون  ،از هسته هاي الكتروني ب) با افزايش فاصلة اليه
  يابد. اتم افزايش مي
هاي با انرژي كمتـر   اليهها از الكترون، زير ر شدن زيراليه            ت) در روند پ 

هـايي كـه    بر همين اسـاس زيراليـه  شوند.  زودتر از الكترون اشغال مي
n l+ هايي  شوند نه زيراليه كمتري دارند زودتر از الكترون اشغال مي

 تري دارند.  كوچك nكه 
   كتاب درسي) 29تا  24هاي  ه(صفح

----------------------------------------------  
 »زواره ل عابدينيرسو«  »1«ة زينگ - 114

  درست است. » ت«عبارت فقط 
  :ي نادرستها بررسي عبارت

ــف ــدروژن  ال ــي هي ــري خط ــف نش ــدترين ،) در طي ــوج   بلن ــول م ط
( nm)656  است.  دومالية الية سوم به مربوط به انتقال الكترون از  

در ها  ترين شيوه براي از دست دادن انرژي الكترون مناسب نشر نورب) 
  اتم برانگيخته است. 

هر نوار مربوط به انتقال الكتـرون   ،در طيف نشري خطي هيدروژنپ) 
nهاي باالتر به تراز  از اليه = nتراز  ،است. تراز پايه 2 =   .است 1

   كتاب درسي) 27تا  24هاي  ه(صفح 

 »پور احمدرضا جشاني«  »4«ة زينگ - 115
  درست هستند.» ت«و » پ«هاي  ط عبارتفق

  :ها عبارتبررسي 
ر همـة نقـاط پيرامـون هسـته     اي كـه باشـد د   الكترون در هراليه) الف

  يابد اما در محدودة ياد شده احتمال حضور بيشتري دارد. حضور مي
n)ب) الية چهارم  )= تشكيل شده  fو  s ،p ،dاز چهار زيرالية  4

)حداكثر پذيرش  n22و با توجه به رابطة  ) =22 4  الكترون دارد. 32
lپ) طبق رابطة  +4 اي  بـراي زيراليـه  (l)ي فرعي ومتكوان، اگر عدد 2

) ظرفيت باشد، آن زيراليه 5 ( ) )+ =4 5 2 الكترون خواهد داشت.  22
lاي با  از طرفي زيراليه =   در الية ششم الكترون خواهد گرفت. 5
nداراي  s3و  p2ت) دو زيرالية  l+ = هـاي   هستند و در اليه 3

  دوم و سوم قرار دارند.
   كتاب درسي) 30تا  27هاي  ه(صفح 

----------------------------------------------  
 »سيدسحاب اعرابي«  »4«ة زينگ - 116

  ها:  بررسي گزينه
خود  d3كه در زيرالية  است Mn25همان  Cعنصر »: 1«گزينة 

  الكترون دارد. 5
كـه كـربن    Eاست كه بـا عنصـر    Liهمان  Aعنصر »: 2«گزينة 

Li با فرمول يب يونياست توانايي تشكيل ترك C3  ندارند. را  
صـورت  است به  Oهمان كه  Fعنصر  آرايش الكتروني»: 3«گزينة 

s s p2 2 41 2   است. 2
هـاي   اسـت كـه تعـداد الكتـرون     C6همـان   Eعنصـر  »: 4«گزينة 

lهاي با  ظرفيت آن و تعداد الكترون =  4 با برابربا هم يكسان و آن  0
C  است.الكترون  s s p= 2 2 2

6 1 2 2   
   كتاب درسي) 34تا  30، 11، 10هاي  ه(صفح 

----------------------------------------------  
 »عباس مطبوعي«  »3«ة زينگ - 117

  نادرست است.» ب«فقط عبارت 
  نادرست: عبارتبررسي 

  .استدر بخش مرئي  (A,D)انتقال الكتروني  2ب) 
   كتاب درسي) 27 تا 24و  21، 20هاي  ه(صفح

----------------------------------------------  
 »امير حاتميان«  »1«ة زينگ - 118

  درست هستند. »ت«و  »ب« هاي تعبار
 16گـروه  در اسـت يعنـي    np4ترين زيراليـة آن   عنصري كه بيروني

 16نيز در دورة سـوم و گـروه    Xپس عنصر  ،قرار داردجدول تناوبي 
 بوده كه 16قرار دارد. در نتيجه اين عنصر داراي عدد اتمي اين جدول 

) همان گوگرد S)16  .است  
  X : s s p s p2 2 6 2 4

16 1 2 2 3 3   
  ها: بررسي عبارت
  الكترون وجود دارد. 6آن  ظرفيتالف) در الية 

.  ب) .X


  
Al  پ)  X Al X+ − 3 2

2 3  
lها با  ت) تعداد الكترون = هـا بـا    الكترون و تعداد الكتـرون  6برابر  0

l = 6ها  باشد در نتيجه نسبت آن الكترون مي 10برابر  1
  شود.  مي 10

   كتاب درسي) 35تا  30هاي  ه(صفح

 )1شيمي (
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 »سروش عبادي«  »1«ة زينگ - 119

يـاد  ها در نمونة  هاي گوگرد با درصد فراواني آن در جدول زير ايزوتوپ

  شده، نوشته شده است: 

  S32  S34  S35  نوع ايزوتوپ
/  درصد فراواني x7 5   / x−100 8 5   x   

ن، درصـد فراوانـي هـر كـدام را     حال با استفاده از جرم اتمـي ميـانگي  

  كنيم:  مشخص مي

  x ( / x) ( / x)M /+ − += =35 34 100 8 5 32 7 5 32 6100   

  x x x = + − +3260 35 3400 289 240   

  x x =  =14 140 10   
 10و  15، 75 ترتيـب  ها از سبك به سـنگين بـه   پس درصد فراواني آن

  درصد است. 

/اي شامل  ها در نمونه تعداد كل مول × 243 612 اتم گوگرد برابر  10

  است با: 

mol?mol / atom mol
/ atom

= × × =
×

24
23

13 612 10 6
6 02 10

   

هاي مختلف به نسبت درصد فراواني خود، مقداري از ايـن   كه ايزوتوپ

  دهند. مول را تشكيل مي 6

  
S : / / mol

molS S : / / mol

S : / / mol

 × =
 × =


× =

32

34

35

0 75 6 4 5
6 0 15 6 0 9

0 1 6 0 6
   

0/، برابر S34هاي  پس تعداد مول  مول در اين نمونه است.  9

   كتاب درسي) 19تا  13هاي  ه(صفح

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

 »امير حاتميان«  »3«ة زينگ - 120

 29جدول تناوبي داراي عدد اتمي  4و دورة  11عنصر موجود در گروه 

Cuكه همان  بوده X=29  .است  

  Cu :[ Ar] d s10 1
29 18 3 4   

  الكترون از زيرالية آخر برداريم.  2بايد  Cu29از عنصر 

  X Cu :[ Ar] d+ +=2 2 9
29 29 18 3  

   كتاب درسي) 37تا  30 و 11، 10 هاي ه(صفح

 »كتاب آبي«  »1«ة زينگ - 121
  ها نادرست هستند.  تمام عبارت
 ت است. درست نماد ذرات نام برده شده بدين صور شكلعبارت (آ): 

 (amu)جرم بار الكتريكي نسبي نماد نام ذره

−e الكترون
0

1 1- 0005/0 

+p پروتون
1

1 1+ 0073/1 

n1 نوترون
0 0 0087/1 

ها موفق شدند جـرم اتمـي    دان يمي، ش amuعبارت (ب): با تعريف 
گيري كننـد.   هاي زير اتمي را اندازه ديگر عنصرها و همچنين جرم ذره

در  ،بـوده  amu1در اين مقياس جـرم پروتـون و نـوترون در حـدود    

amu1حالي كه جرم الكترون ناچيز و در حدود 
اسـت. (جـرم    2000

 جدول باال آمده است.)  دقيق ذرات در
عبارت (پ): علت اصلي تفاوت مقـدار عـدد گـزارش شـده در جـدول      

گيري جرم آن عناصـر   تناوبي با مقدار جرم اتمي عناصر، خطا در اندازه
نيست، بلكه وجود چند نوع ايزوتوپ براي يك عنصـر و گـزارش جـرم    

  اتمي ميانگين، در جدول تناوبي است. 
   درسي) كتاب 15تا  13هاي  ه(صفح

----------------------------------------------  
 »كتاب آبي«  »2«ة زينگ - 122

تر از شعله بـه   تر از زرد رنگ و آن هم بيش دماي شعلة آبي رنگ بيش
 رنگ سرخ است. 

   كتاب درسي) 21تا  19هاي  ه(صفح
----------------------------------------------  

 »كتاب آبي«  »4«ة زينگ - 123
x  ول: روش ا / / x= + × = +31 35 5 31 35   xPClجرم مولي5

اسـت و از طرفـي بـه     xاي وابسته بـه      ً                       اوال  جرم مولي مولكول معادله
دسـت   به xPCl، جرم نمونة حاوي xPClهاي كمك تعداد مولكول

معلـوم اسـت، پـس يـك معادلـه       xPClكه جرم جايي آيد و از آن مي
 است.  xآيد كه مجهول آن دست مي به

x/ PCl× 206 02 10 ــــول    مولـك
x x

x
A x x

mol PCl ( / x)g PCl / g PCl
N PCl mol PCl

+
× × =

1 31 35 5 0 20851−¼§²¼¶
  

x→ = 5 ( / x) / / x /+→ =  =31 35 5 0 2085 35 5 177 51000  

  xPClگرم                 مولكول      روش دوم:
/ g /

x / gr
x /

×
 =

×

20

23
0 2085 6 02 10 208 5

6 02 10
  

هاي اتمي  گرم جرم دارد يعني مجموع جرم xPCl ،5/208يك مول
 است. 5/208هاي سازندة آن برابر  اتم

xPClهاي اتمي مجموع جرم   :  
/ x / / x / x= + =  =  =31 35 5 208 5 35 5 177 5 5  

   كتاب درسي) 19تا  16هاي  ه(صفح
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  ها: بررسي پرسش
ميزان انرژي يك پرتو با زاوية انحراف آن هنگام عبور از »: الف«پرسش 

 منشور، رابطة مستقيم و با طول موج آن رابطة عكس دارد. 

رنگ  ليتيم قرمزهاي  رنگ نور حاصل از سوختن تركيب»: ب«پرسش 
قرمـز حاصـل از انتقـال    كه طول مـوج آن بـا طـول مـوج رنـگ       است

n = nبه  3 =   در طيف نشري خطي هيدروژن شبيه است.  2
رنگ و  مس سبزهاي  رنگ نور حاصل از سوزاندن تركيب»:پ«پرسش 
از نـور   تـر  اهكوت سبزهاي سديم زرد رنگ است و طول موج نور  تركيب

 زرد است.

   كتاب درسي) 27تا  19هاي  ه(صفح
----------------------------------------------  

 »كتاب آبي«  »4«ة زينگ - 125

ــاي        ــوج پرتوه ــول م ــحيح ط ــب ص ــرژي و ترتي ــحيح ان ــب ص ترتي
 الكترومغناطيس بدين شكل است:  

  انرژي پرتوها: 
  پرتوهاي گاما <پرتوهاي ايكس  <پرتوهاي فرابنفش  <نور مرئي  <پرتوهاي فرو سرخ  <ها  ريز موج <امواج راديويي

  طول موج پرتوها: 
  پرتوهاي گاما >پرتوهاي ايكس  >پرتوهاي فرابنفش >

 نور مرئي >پرتوهاي فرو سرخ   >ها  ريز موج >امواج راديويي 

   كتاب درسي) 20 ة(صفح
----------------------------------------------  

 »كتاب آبي«  »2«ة زينگ - 126

ANروش اول:  atomLimolLi?atomLi gLi
gLi molLi

= × ×135 7 1  

 AN atomLi=5  
 با هم برابر باشد.    Cو Liهاي بايد تعداد اتم

 A
A

molC gC?gC N atomC gC
N atomC molC

= × × =1 125 601  
  Liاتم                      روش دوم:

Ag N7  

A
A

Ng x x N = =1 1
3535 57  

  C            اتم  

Ag N12  

A
A

A

g Nx N x gC
N
×

 = =2 2
12 55 60  

   كتاب درسي) 19تا  16هاي  ه(صفح

 »كتاب آبي«  »4«ة زينگ - 127

لكتـرون و نـافلزات بـا    در يك واكنش يوني فلـزات بـا از دسـت دادن ا   

 شوند.  ترتيب به كاتيون و آنيون تبديل مي گرفتن الكترون به

   كتاب درسي) 27تا  24هاي  ه(صفح

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

 »كتاب آبي«  »4«ة زينگ - 128

هايي كه در حالت پايه قرار دارند به حد كافي انـرژي داده   آ) اگر به اتم

 يابند. هاي باالتر انتقال مي ها به اليه هاي آن شود، الكترون

nحداقل مقدار ب)  l+ هاي براي زيراليه nf  وnp ترتيب برابر  به

ترتيب براي اولين بار در اليـه   به pو  f هاي است زيرا زيراليه 3و  7

  كنند.  شروع به پر شدن مي 2و  4

پ) در مدل كوانتومي اتم، با فاصله گـرفتن از هسـته، شـمارة نسـبت     

  يابد. هاي الكتروني افزايش مي داده شده به اليه

   كتاب درسي) 27تا  24هاي  ه(صفح

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

 »كتاب آبي«  »1«ة زينگ - 129

، آبـي  نيلـي در طيف نشري خطـي هيـدروژن، چهـار خـط بـنفش،      

ــروزه  656، 486، 434، 410هــاي  اي و ســرخ داراي طــول مــوج في

 3و  2به  4، 2به  5، 2به  6هاي  نانومتر و به ترتيب مربوط به انتقال

 . هستند 2به 

   كتاب درسي) 27تا  24هاي  ه(صفح

----------------------------------------------  
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  AZ − −= = =75 9 332 2
·¼U»oQ » ·»oU¼º jHk÷U R»IÿU  

  ها برابر است. ها و پروتون تعداد الكترون

  ArA: d s p  
75 10 2 3

1833 3 4 4  

هـاي آخـرين اليـه يعنـي      قرار دارد و الكترون pدر دستة  Aعنصر 

هـاي ظرفيتـي    الكتـرون  ،هسـتند  p34و s24چهارم كه شـامل الية 

A75بنـابراين عنصـر   ؛شوند محسوب مي
الكتـرون ظرفيتـي    5داراي  33

  است. 

   كتاب درسي) 34تا  30و  5هاي  ه(صفح
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