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 گويي زمان پاسخ شمارة صفحه شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس

  30  3  1  20 آشنا)-(طراحي) 1رياضي (

  20  5  21  20 )1(شناسيزيست

  35  9  41 20 )1فيزيك (

  20  13  61  20 )1شيمي (

  105    80      جمع
 

  طراحان 

  مسئولين درس
  مسئولين درس گروه مستندسازي  ويراستار ان علمي مسئولين درس گروه آزمون  نام درس

  الهه شهبازي رضا سيد نجفي-علي مرشد - مهرداد ملوندي  محمدي عاطفه خان )1رياضي (

  مهساسادات هاشمي  ياشكان خرم – نگار كاووسي –اميرحسين بهروزي فرد  - ليدا علي اكبري  محمدرضا گلزاري   )1( شناسي زيست

  محمدمهدي شكيبايي محمدرضا رحمتي –زهره آقامحمدي  –بابك اسالمي   حميد زرين كفش )1فيزيك (

  الهه شهبازي  سيداميرحسين مرتضوي - نژاد  ايمان حسين –فرد  سيدعلي موسوي  علي علمداري   )1( شيمي
 

  گروه فني و توليد
 محيا اصغري  مدير گروه 

 ين مرتضويسيد امير حس  مسئول دفترچه
 ليال عظيمي آرايي  نگاري و صفحه حروف

  مازيار شيرواني مقدم        مسئول دفترچه: الهه شهبازيمدير گروه:  گروه مستندسازي

 حميد محمدي  ناظر چاپ

 چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم

  ) دانلود نمائيد.توانيد از سايت كانون (صفحة مقطع دهم تجربي توجه: دفترچة پاسخ تشريحي را مي
 021 - 6463 شماره تماس: – 923دفتر مركزي: خيابان انقالب بين صبا و فلسطين پالك 

 نام طراحان درسنام 

  مسعود برمال -محمد حميدي -محمد ابراهيم توزنده جاني -بهرام حالج -علي آزاد )1اضي (ري

  ) 1شناسي ( زيست
 -پـور  اميررضاجشـاني  -جواد اباذرلو -يرسجاد عبي -كاوه نديمي -امين خوشنويسان -احمد بافنده -محمدرضا گلزاري -عليرضا عابدي -محمدمهدي روزبهاني -رضا خورسندي
  ملواميرحسين قاس

 )1فيزيك (
  - فـرد  خسـرو ارغـواني   - سـيدعلي ميرنـوري   - مهـدي آذرنسـب   - زهـره آقامحمـدي   - بيتـا خورشـيد   - مصـطفي كيـاني   - سعيد اردم - لوزاده علي ملك - كار مجتبي ظريف
  محمد گودرزي - محمدرضا شريفي - منش كيانوش كيان - شهرام آموزگار - محمد گودرزي - هاشم زمانيان - زاده ياشار جليل

  ) 1(شيمي 
 - مهـدي مبهـوتي   - نژاديان هادي حاجي - يوسيدطاها مصطف - نژاد محمد فالح - عبدالرشيد يلمه - مسعود طبرسا - زاده بهزاد تقي - پور احمدرضا جشاني - امين نوروزي - علي رئوف طوسي
  جواد گتابي - رامين عليداري - عليرضا قنبرآبادي - سروش عبادي - عرفان محمودي - زاده سهراب صادقي

  دقيقه 105مدت پاسخگويي:    80تجربي:دهمتعداد سؤال   
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2tanاگر - 1 x cot x+ = 55باشد، حاصل − tan x cot x− كدام است؟  
1( 2 -  2( 2  
 صفر )4    1 )3

  باشد، حاصل عبارت زير كدام است؟ دايرة مثلثاتي دوم ةاي در ناحي زاويه xاگر - 2
  3 3A | sin x sin x | | sin x sin x | | sin x sin x |= − − − − −   

sin )2  صفر )1 x32   
3( 2 2sin x sin x−     4( sin x sin x−2 2  

2عبارت حاصل با خودش برابر باشد، aاگر ريشة سوم عدد حقيقي - 3 3 3a a a+   باشد؟ تواند نمييك از مقادير زير  ، برابر كدام+
 صفر )4  1 )3  - 1 )2 3 )1

k)ريشة هفتم عبارت - 4 k k )− + +4 4 816 16 4   كدام است؟ 4
1( 2 - 2( 3  3( 3 -  4( 2 

5aهاي داده شده، اگر با توجه به گزينه - 5   است؟ درستكدام گزينه  باشد، =
1( 3 310 30a< <   2( 3 150 50a< <   
3( 3 475 500a< <     4( 4 500 40a< <  

|0اگر - 6 x | x+ xباشد، حاصل =
x

3 6 6
64

32 729
x)0كدام است؟  )≠   

1( 3
1

6 2
−  2( 3

1
2 6

   3( 3
1

2 6
−   4( 3

1
6 2

 

1حاصل عبارت - 7 1 1
25 26 26 27 224 225

+ + +
+ + +

 كدام است؟  

1( 20  2( 220  
3( 10    4( 1 

1كه طوري بهد نسه عدد حقيقي باش cو a،bاگر - 8 1 1 3(a )(b )(c )+ + + 2و = 2 2 2(a )(b )(c )+ + + = 3و  − 3 3 1(a )(b )(c )+ + + = −
20حاصل عبارت، آنگاه  20 20(a )(b )(c )+ +   برابر كدام است؟ +

1( 6000  2( 6800  
3( 6620    4( 6748 

  خواهد بود؟مجذور مساحت مستطيل عدد چند برابر مستطيل مكعب نصف محيط عدد باشد، واحد مربع  3اگر مساحت مستطيل زير برابر  - 9
1( 1 

2( 64
9  

3( 3  

4( 32
9 

23هاي معادلة اگر ريشه - 10 2 3 1 0x x− − 1باشد. حاصل 2xو 1xصورت  به =
2

x
x

1كدام است؟  2(x x )>   

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

دقيقه 30  )1(ياضي ر

هاي گويا و مثلثات/توان
هاي جبري/ عبارت
 ها ها و نامعادلهمعادله

از ابتداي روابط بين  2فصل 
نسبت هاي مثلثاتي تا پايان 

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

 هاي مختلف حل آنروش
 77تا  42هاي صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدف)1رياضي (هاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از  بدهيد؟توانيد پاسخ صحيح سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف بوده است؟

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

y x+2 =3

-2

y

x
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1مثلثاتي و  در ربع چهارم دايرة θاگر انتهاي كمان  - 11
3tan θ = sinباشد، حاصل  − cos cotθ + θ θ كدام است؟ 

1 (10−  2 (10  3 (10
10−  4 (3 10

5−  

3 شدة عبارت تعريف mبه ازاي چند مقدار - 12 1 3
3 1 3

( m )sin x (m )cos x
( m )cos x (m )sin x

+ + +
+ + +

  است؟ xمستقل از 

  ) دو مقدار4  ) سه مقدار3  ) هيچ مقداري2  يك مقدار )1

5عدد  دهندة تواند نشان مي Dو  A،B،Cيك از حروف شكل زير، كدام در - 13  روي محور اعداد باشد؟ −250

1 (A    2 (B   

3 (C    4 (D  

حاصل عبارت - 14
4

4
4

5 5 4
500320

/
4چند برابر  ×     است؟ 27

1( 10   2( 05/0  3( 1/0  4( 3/0  

4چند تا از اعداد  - 15 7 ،5 36و  5     هستند؟ 10بزرگتر از  4

  كدام ) هيچ4  ) سه تا3  ) دو تا2  ) يكي1

3Aاگر - 16 3و = 4B     است؟ درست، آنگاه كدام گزينه =

1 (1 6/ B A< <   2 (1 6B / A< <   3 (1 6A / B< <  4 (1 6/ A B< <  

4عبارت  در تجزية - 17 33 8 24x x x− +  ، كدام عامل ضرب وجود دارد؟−

1( 4x −  2( 2x −  3( 2x +  4 (3x +  

4اگر - 18 3 2 4α = 4و − 3 2 4β = 2باشند، حاصل عبارت  + 2 2 2( )( )α + β − αβ α + β + αβ كدام است؟ 

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

23لةهاي معاد ريشه ′′xو ′xاگر - 19 1 0x x+ − xباشيم  و داشته باشند = x′   گاه: ، آن<′′

1 (1x x′′ ′< <  2(1 x x′′ ′< <  3(1 x x′ ′′> >  4 (1x x′ ′′+ =  

2دوم  اگر معادلة درجة - 20 2x(x ) k+ =   كدام است؟ kباشد، كمترين مقدار صحيح  نداشتهحقيقي  ريشة −

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

 سؤاالت آشنا -)1( رياضي

x
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 …گفت  توان نميهاي تشكيل دهنده مري و ناي  الية مشترك از بافتبا در ارتباط  - 21
  هاي مختلف، ضخامت متفاوت دارد. در بخش) 1
  است. در سراسر لولة تنفسي يكسان ،آننوعي بافت پيوندي است كه مقدار  اي اليهدر تماس با ) 2
  اندازي حركات منظم گوارشي نقش دارد. قرار دارد كه در راهاي  اليهدر بيرون ) 3
  .كند نميمانعي ايجاد موجود در مري در بخشي از ناي قرار دارد كه در حركت مواد غذايي بزرگ ) 4

ها  با همة اين مولكولم گزينه در ارتباط تنفسي دخالت دارند. كدا )هاي(زيستي درون گويچه قرمز در حمل گاز هاي درشت مولكولانواعي از  - 22
 ؟صحيح است

  .نيستند، دارندهاي بدن مفيد  ياختهجايگاهي براي اتصال گازهايي كه براي ) 1
  بكاهند. ياختههاي آب درون  توانند از غلظت مولكول هاي شيميايي مي با افزايش سرعت واكنش) 2
  قش را دارند.بيشترين ن يكي از گازهاي تنفسي در خونبراي حمل ) 3
  شود. ها مي و اختالل در عملكرد فعاليت پروتئين pHها همواره موجب كاهش كرد آنلمافزايش ع) 4

 ؟است نادرستهاي رية انسان سالم و بالغ،  چند مورد دربارة حبابك - 23

 .خواري دارد توانايي بيگانههر ياختة درون حبابك كه در سطح خود داراي زوائد ريزي است،  •

 هاي خود ضخامت يكساني دارد. هاي مجاور، در تمام بخش هر ياختة احاطه كنندة منافذ بين حبابك •

 اي است. تك هستهو ها، داراي ظاهري سنگفرشي  هاي مويرگ هر ياختة داراي غشاي پاية مشترك با ياخته •

  هاي گسترده دارد. ها و كيسه لولهاي از  هر ياخته كه با الية آب پوشانندة سطح حبابك تماس دارد، شبكه •
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ؟كند ي كامل ميدرست  زير را بهعبارت مورد چند  - 24

  »دهد. رخ مي …در هنگام  …در ارتباط با آزمايش مقابل «
  ـ دم )الف(كاهش ارتفاع محلول درون ظرف  همانند )ب(ظرف مايع الف) خروج حباب هوا از 

  دم ـ )ب(ظرف مايع برخالف خروج حباب هوا از  )الف(لوله ظرف ب) كاهش ارتفاع محلول درون 
  ـ بازدم )الف(افزايش ارتفاع محلول درون لوله ظرف  همانند )ب(ج) افزايش ارتفاع محلول درون ظرف 

  ـ بازدم )ب(لوله ظرف  افزايش ارتفاع محلول درون همانند )الف(ظرف مايع د) خروج حباب هوا از 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ؟است نامناسب، براي تكميل عبارت زير گزينهكدام  - 25

  »…. در اين جانور شوند نميها به نواحي خاصي محدود  آبششمهره،  در نوعي جانور بي«
  جهت انتقال گازهاي تنفسي وجود دارد.كانالي پر از مايعات ) 1
  ها نقش دارد. گيري آبشش هاي پوششي مكعبي پوست در شكل ياخته) 2
  مواد در انتقال مواد غذايي برخالف گازهاي تنفسي نقش دارد. دستگاه گردش) 3
  دهد. هاي محيطي مختلف پاسخ مي هاي پيكر خود، به محرك به كمك برخي ياخته) 4

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

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

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

 

 دقيقه 20   )1شناسي ( زيست

 تبادالت گازي/ گردش مواد در بدن

  تا 4و فصل  3فصل 
  پايان شبكة هادي قلب

  52تا  33هاي  صفحه
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 .)است» د«تا » الف«ها، از راست به چپ و از  (ترتيب پاسخ كند؟ درستي بيان مي به االت زير راؤشده به س  كدام گزينه، تنها دو پاسخ داده - 26

  باشد؟ حالت خود مي ترين بيشالف) در فرايندهاي مربوط به تنفس در انسان سالم و بالغ، در چه زماني فشار مايع جنب در 
  اي در چه جانداراني قابل مشاهده است؟ كار تهويهب) سازو

  مايع نيست؟ يهايش، نيازمند انحالل آن در نوع ج) كدام جانور براي انتقال اكسيژن به ياخته
تواند در حال ورود به شـش يـا خـروج از     هاي گردني در حال مصرف انرژي زيستي هستند، كدام حجم هوايي مي تي در انسان ماهيچهد) وق
 ها باشد؟ شش

  ذخيرة دمي -ملخ  -داران  همة مهره -م عميق ابتداي بازد) 1
  دميبازذخيرة  -ملخ  -داران  ششهمة  -م عميق انتهاي د) 2
  حجم جاري -كرم خاكي  - دار شش داران مهره -انتهاي بازدم عميق ) 3
  حجم جاري -قورباغه بالغ  -شش دار داران  مهره -م عميق دابتداي ) 4

  تنفس يك ماهي با اسكلت استخواني صحيح است؟ آبشش درچند مورد در ارتباط با  - 27
  . باشددر هر سمت سر خود داراي چهار عدد كمان آبششي ممكن است  )الف
  آبششي متصل به هر كمان با هم متفاوت هستند. هاي طول رشته )ب
  شود.  رگ مشاهده ميبيش از دو عدد در هر كمان آبششي،  )ج
  هاي حاوي شبكة مويرگي وجود دارد.  تنها در يك سمت هر رشتة آبششي، تيغه )د
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

 …توان گفت  ميدر ارتباط با فرايندهاي مربوط به تنظيم تنفس در يك انسان سالم و بالغ،  - 28

  شود. اي خارجي باعث توقف تنفس مي نوعي مركز عصبي تنفسي، در انتهاي يك دم عادي با ارسال پيام به ماهيچه ديافراگم و بين دنده) 1
  تر بوده و در سطح باالتري از آن قرار دارد. النخاع بزرگ مركز عصبي تنفس در پل مغزي، نسبت به مركز عصبي تنفس در بصل) 2
  شود. اي خارجي و ديافراگم، با تأخر زماني انجام مي هاي بين دنده ال پيام انقباض به ماهيچه گردني نسبت به ارسال پيام به ماهيچهارس) 3
  هاي تنفس تأثير بگذارد. تواند بر فعاليت اكسيد، از عواملي است كه مي افزايش گاز اكسيژن همانند كاهش گاز كربن دي) 4

 ؟كند طور مناسب كامل مي بهچند مورد، عبارت زير را  - 29

  »…آرام و طبيعي قطعاً  …در بدن انسان سالم، در هنگام تنفس، در زمان «
 شود. منقبض نمي ة تنفسيبازدم ـ هيچ ماهيچ •

 .كند نقش مهمي ايفا نميها  افزايش حجم شش درها  دم ـ خاصيت كشساني شش •

 يابد. دمِ آرام و طبيعي، افزايش مي بازدم ـ حجم فضاي جنب و فشار بين دو پردة جنب نسبت به حالت •

اي خارجي حجم قفسة سـينه   هاي بين دنده بند و ماهيچه هاي ناحية گردن، و انقباض ماهيچة ميان دم ـ با به استراحت درآمدن ماهيچه  •
  يابد. افزايش مي

1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  
  بيان شده است؟ نادرستيكدام گزينه دربارة دستگاه تنفسي در پرندگان با قدرت پرواز به  - 30

  .است ) هر كيسة هوادار كه در مجاورت مجراي تنفسي ناي قرار دارد، كيسة هوادار جلويي بوده و در كارايي تنفس مؤثر1
  كند. از ناي هوا دريافت ميمستقيماً ها دارد، در پي ايجاد فشار منفي  ) هر كيسة هوادار كه اندازة بزرگتري نسبت به شش2
  قرار دارد.  پشت نايشود،  به شكل منفرد در پيكر پرنده مشاهده مي ) هر كيسة هوادار كه3
  شود، جلوتر از محل انشعاب ناي قرار دارد. به شكل باريك و دراز در پرنده مشاهده ميهمواره ) هر كيسة هوادار كه 4
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  كند؟ يم ليتكم يرا به درست ريعبارت ز نهيكدام گز - 31

  »… قطعاً است، …ي اكه در دستگاه تنفس خود دار يهر جانور در«

  وجود دارد. يآبشش غهيت نيچند يآبشش هر رشته يبر روـ ) آبشش 1

  .شود يمشاهده م يا هيتهو يكارهاوسازـ مرطوب  ي) پوست با سطح2

  .ستني فراهم آن گوارش لوله در غذا ةطرف كي انيامكان جرـ منشعب و مرتبط به هم  يها ) لوله3

 داشته باشند. يتبادالت گاز ماًيمستق رونيب طيبا مح توانند ينم بدن الزامًا يها اختهي ةهمـ  يپوست ريز عيوس يرگي) شبكه مو4

 …قطعاً  …نوعي حجم تنفسي كه  - 32

  سازد ـ جزئي از ظرفيت حياتي است. تبادل گازها بين دو تنفس را ممكن مي) 1

  شود. مي ها گردني وارد شش هاي شود ـ با انقباض ماهيچه ترين حجم تنفسي محسوب مي بزرگ) 2

  شود. ترين حجم تنفسي محسوب مي شود ـ كوچك اي نمي بخشي از آن وارد بخش مبادله) 3

  مانده دارد. شود ـ حجمي بيشتر از هواي باقي ها خارج مي ها از شش بدون نياز به انقباض ماهيچه) 4

 ؟در متن زير، چند ايراد علمي وجود دارد - 33

راسـت و زيـر منفـذ بـزرگ     ها است. گره اول كه در ديواره پشـتي دهليـز    ها و رشته اي از گره هطور طبيعي شبك شبكه هادي قلب انسان، به

الكتريكي مربوط به انقباض دهليزها را از هاي الكتريكي است. يك دسته تار، پيام  سياهرگ زيرين قرار دارد، بزرگتر بوده و شروع كننده پيام

ها را از گـره اول، بـه سـمت گـره دوم      پيامبرد. سه دسته تار بين گرهي،  دهليز چپ مي تر خود، از اين گره دريافت كرده و به سمت ضخيم

باشد. دسته تار بطني پس از رسيدن بـه نـوك قلـب، دو شـاخه      د. بلندترين دسته تار بين گرهي، دسته تار سمت راستي مينكن هدايت مي

كند. گره دوم نسبت بـه گـره اول، بـه سـمت چـپ بـدن        تشر ميهاي راست و چپ، پخش شده و پيام را من شود، سپس در ديواره بطن مي

  تر است. متمايل

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

 …ها  هايي كه هنگام انقباض بطن همانند دريچه …هايي كه هنگام انقباض دهليزها  دريچه - 34

  در ايجاد صدايي كوتاه و واضح نقش دارند. ،شوند بازند ـ بسته مي) 1

  اند. از بافت پوششي و پيوندي متراكم تشكيل شده ،اند شوند ـ بسته باز مي) 2

  كنند. ها جلوگيري مي از برگشت خون به درون بطن ،شوند باز مي اند ـ بسته) 3

  در ايجاد صداي دوم نقش دارند. ،شوند بازند ـ بسته مي) 4

 ؟كدام عبارت صحيح است - 35

  »…اليه،  …اليه از داخل همانند  …در ساختار بافتي قلب، «

  .پذيري اندك است هاي كالژن فراوان و انعطاف رشتهـ دومين ـ داراي بافتي با  اولين) 1

  هاي خوني منشعب شده از سرخرگ آئورت است. سومين ـ اولين ـ براي تغذيه قطعاً نيازمند رگ) 2

  . باشد اي مي هايي با توانايي ساختن مادة زمينه داراي ياختهدومين ـ سومين ـ ) 3

  افت پيوندي سبب استحكام ساختاري شده است. اولين ـ سومين ـ ب) 4
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A

C
B

زمان

 …در دستگاه گردش خون انسان، سرخرگي كه  - 36

  كند. نواحي چپ قلب نقش دارد، از بين دو دريچة موجود در نيمة چپ قلب عبور مي اي اليه ماهيچهرساني به  در خون) 1

  تواند در ايجاد سكتة قلبي مؤثر باشد. مي كند، به دنبال سخت شدن ديوارة خود خون روشن را ابتدا وارد دهليز چپ مي) 2

  كند. هاي فرد مي شود، در نهايت خون خود را وارد شش تر قلب از خون تيره پر مي در پي شنيده شدن صداي واضح و كوتاه) 3

  كند. ميخون را به سمت نواحي باالتر بدن منتقل  ،كند، از طريق سه انشعاب خود گردش خون عمومي را در بدن فرد آغاز مي) 4

 ؟باشد هاي نشان داده شده در شكل مقابل، مي مشخصة سرخرگ كدام گزينه - 37

  شوند. ترين ديواره را دارد، خارج مي اي از قلب كه ضخيم مستقيماً از حفره) 1

  كند. باشند كه خون تيره را به دهليز راست وارد مي مستقيماً به رگي متصل مي) 2

  اكسيد است. ادي اكسيژن و فاقد كربن ديها واجد ميزان زي خون موجود در آن) 3

  ميرند. هاي آن مي رسد و ياخته ها، به بخشي از ماهيچة قلب، اكسيژن نمي در صورت بسته شدن آن) 4

 كند؟ يم ليتكم يرا به درست ريعبارت ز نهيگز كدام - 38

   » … كه يا هيهر ال ،قلب انسان رد«

  .شده است ليفت تشكاز دو نوع با ،است عيما يبا نوع ميدر تماس مستق )1

  .شود يقلب محسوب م ةواريد ةيال نيتر يداخل ،دارد يسنگفرش يدر ساختار خود بافت پوشش) 2

  .قلب شركت دارد يها چهيدر ليدر تشك ،دارد كالژن يها واجد رشته يدر ساختار خود بافت )3

  .نقش دارد يه شبكه هاددو گر نيب يها رشته جاديدر ا ،دو هسته است اي كيبا  ييها اختهي يدارا) 4

 … ،اي از قلب انسان كه به سرخرگي با خون روشن متصل است حفره - 39

  باشد. بزرگترين حفرة قلب مي) 1

  .آورد خود نوعي صداي كوتاه واضح را به وجود ميانقباض  با) 2

  در ورودي و خروجي آن دريچه وجود دارد.) 3

  كند. ياز درون آن خون با اكسيژن و گلوكز اندك عبور م) 4

 ؟باشد هاي مرتبط با تنفس صحيح مي وضعيت ماهيچهبا با توجه به نمودار اسپيروگرام زير، كدام گزينه در ارتباط  - 40

  ها، وضعيت متفاوتي داشته باشند. ، ممكن است دو عضله مجاور و متصل به دندهB همانند Aدر بخش ) 1

  هستند. مصرف انرژيحال در  اي داخلي بين دندههاي  ماهيچه ،B برخالف Aدر بخش ) 2

  .شود ديده مياي كه در تنفس آرام و طبيعي نقش اصلي را دارد،  فعاليت ماهيچه ،Bبرخالف  Cدر بخش ) 3

  نقش مؤثرتري در تغيير حجم آن دارند. ،اي مجاور قفسه سينهه فعاليت ماهيچه تنها ،B همانند Cدر بخش ) 4

forum.konkur.in

www.konkur.in



  9: ةصفح  اختصاصي پاية دهم تجربي  1401 دي 23آزمون  - )4(پروژة 

 

530

cm120

cm20

cm20 ρ

ρ

2

1

گاز

(2) گاز

5

(1) گاز

ج�وه
آب

x= cm

h

B

{

گاز cm10

=4ρ g
cm3

 

 
310برابر با  در حال تعادل ، چگالي مايعزيردر شكل  -41 2 g/

cm
دارد. خأل وجود است و در بخش بااليي لوله  

0؟ متر جيوه است فشار هواي محيط چند سانتي
313 6 53 0 6g( / ,cos / )

cm
ρ = =½¼Ã]  

1( 72  
2 (120  

3 (96  
4 (70  

 hمتر جيـوه باشـد، ارتفـاع     سانتي 10 برابر با )2) و (1هاي ( در شكل زير، اگر اختالف فشار هواي مخزن -42

3؟ متر است چند سانتي 310 13 6 1Hg
N g g(g / )
kg cm cm

= ρ = ρ =JA» , 

1( 73  

2 (78  
3 (63  

4 (68  
ـ  محبوس در محفظه گاز نسبت فشار مطلق مايع در حال تعادل است.  زيرشكل  در -43 آن  اي هبه فشـار پيمان

5؟ كدام است
010 10N(g ,P Pa)

kg
= =  

1( 24-  
2 (26 -  
3 (24  
4 (26  

1با چگالي در شكل زير، جيوه  - 44 313600 kg
m

ρ 2با چگالي و مايع  = 3800 kg
m

ρ . در حال تعادل قرار دارند =

10؟ فشار گاز درون مخزن چند كيلوپاسكال است ،باشد 100kPaاگر فشار هواي بيرون لوله  N(g )
kg

=  

1( 72  
2 (70  

3 (68  
4 (76  

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

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

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

 

دقيقه 35  ) 1يزيك (ف

  هاي فيزيكي مواد/  ويژگي
  كار، انرژي و توان

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

شده  تا پايان كار انجام 3فصل 
  وي ثابتتوسط نير

  60تا  37هاي  صفحه
محل انجام محاسبات  
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cm6
ρ

ρ

2

1

{

A= cm80
2

ρ

ρ

1

2

1هاي  به چگالي در ظرفي مطابق شكل زير دو مايع -45 31 8 g/
cm

ρ 2و  = 31 2 g/
cm

ρ در حـال تعـادل    =

توانيم به  مي 2ρاز مايع  متر چه ارتفاعي برحسب سانتيگرم است. حداكثر  480درپوش  رمج. قرار دارند
(سطح مقطع لوله در تمام طـول آن يكسـان   ؟ اضافه كنيم تا درپوش سرجايش بماند ستون سمت راست

10و  است Ng
kg

=(  

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

در ته ظرف قرار گرفته  Bو ور  غوطه Aقرار دارند و  1ρداخل مايعي به چگالي  Bو  A توپر دو جسم -46
شود. حال هر  ور مي غوطه Bشناور و  Aقرار گيرند،  2ρاست. اگر اين دو جسم داخل مايعي به چگالي 

1دو جسم را داخل مايعي به چگالي  3 2 3( )ρ < ρ < ρ ρ اندازيم. كدام گزينه نحوه قرار گرفتن اجسام  مي
 ؟ دهد درستي نشان مي را به

1( A  وB شوند. ور مي هر دو غوطه  
2 (A ماند ولي در مورد  شناور ميB توان اظهارنظر كرد. نمي  
3 (A  و ماند  ميشناورB رود. به ته ظرف مي  
4 (A شود و  ميور  غوطهB رود. به ته ظرف مي  

36اي به چگالي  از ماده -47 g
cm

اي  ها حفـره  سازيم ولي در يكي از آن ، دو مكعب با شكل ظاهري يكسان مي

را  22Nو  10Nها اعداد  ، نيروسنجقرار دهيمها را مطابق شكل درون آب  وجود دارد. اگر هر كدام از آن

32اي به چگالي  دار را با چند گرم از ماده دهند. حجم حفرة درون مكعب حفره نشان مي g
cm

توان پر  مي 

10(؟ كرد Ng
kg

 و نيروي شناوري وارد بر هر دو مكعب يكسان است.) =

1( 100  
2 (200  
3 (400  
4 (800  

اي در حـال تعـادل اسـت كـه مركـز       اي به گونه مكعب توپر همگني، در داخل ظرف استوانه ،مطابق شكل -48
اسـت. اگـر دو مـايع را     1bFمكعب در سطح جدا كنندة دو مايع قرار دارد و نيروي شناوري وارد بـر آن  

شـود. در ايـن صـورت كـدام گزينـه       مي 2bFمخلوط كنيم، بعد از تعادل، نيروي شناوري وارد بر مكعب 
 بيشتر است.) 2ρاز حجم مايع  1ρ(حجم مايع ؟ صحيح است

1( 1 2b bF F=  

2 (1 2b bF F>  

3 (1 2b bF F<  

  تواند صحيح باشد. بسته به چگالي مكعب، هر سه گزينه مي) 4

محل انجام محاسبات  

forum.konkur.in

www.konkur.in



  11: ةصفح  اختصاصي پاية دهم تجربي  1401 دي 23آزمون  - )4(پروژة 

 

vv1

(1)

(2)

2 cm5cm10

اي بـازتر   دهد. با فشردن پدال گاز، دريچة پروانه شكل زير، كاربراتور يك موتور بنزيني قديمي را نشان مي -49

يابد. با افزايش هواي ورودي، تندي هوا در محل  افزايش مي ،گذرد صافي مي شود و ميزان هوايي كه از مي

يابد و سوخت بيشـتري   يابد. با توجه به ........ با افزايش تندي، فشار هوا .......... مي لولة ونتوري افزايش مي

 تر حركت كند.  تواند سريع شود و خودرو مي به بيرون پاشيده مي

  زايش معادلة پيوستگي ـ اف )1

  معادلة پيوستگي ـ كاهش  )2

  اصل برنولي ـ كاهش ) 3

  اصل برنولي ـ افزايش ) 4

باشد. اگر آهنگ  در حال شارش مياي  و با جريان اليهصورت پايا  در شكل زير، آب درون لوله از چپ به راست به - 50

7) برابر 1( ةشارش آب در لول 2 L/
min

)3؟ باشد ) چند متر بر ثانيه مي2( ةباشد، تندي آب در لول  )π =  

1( 36 4 10/ −×   

2 (23 84 10/ −×   

3 (26 4 10/ −×   

4 (13 84 10/ −×   

5كنيم تا آب با تندي  شير آب را باز مي -51 cm
s

22و سطح مقطع   4/ cm  از لوله خارج شود. اگر تندي آب

25به  cm
s

 كند.) (جريان پاياي آب تغييري نمي؟ شود مي مربعمتر  برسد، سطح مقطع آب چند سانتي 

1( 2/1  2 (96/0  3 (48/0  4 (24/0  

1 مشهاب سنگي به جر -52 10kmن با تندي تُ /6
s

كند. انـرژي جنبشـي آن در لحظـة     به زمين برخورد مي 

 ؟ برخورد به زمين چند گيگاژول است

1( 8  2 (16  3 (80  4 (160  

 ؟ كند درستي مقايسه مي كدام گزينه انرژي جنبشي اجسام شكل زير را به -53

(3)(2)(1)

mm2 m3

2

2

v

v

v

  
1( 3 2 1K K K> >     2 (2 3 1K K K> >  

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

در اين صورت انرژي جنبشي آن  ،درصد افزايش يابد 10است. اگر تندي آن  5kJانرژي جنبشي جسمي  -54

 ؟ يابد چند ژول افزايش مي

1( 6050  2 (5500  3 (1050  4 (500  

محل انجام محاسبات  
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7انرژي جنبشي آن به چند درصد بايد تغيير كند تا تقريباً تندي جسمي  - 55
 ؟ آن اضافه گردد ةانرژي جنبشي اولي 9

  درصد افزايش يابد. 25) 2  درصد كاهش يابد. 33 )1
  درصد كاهش يابد. 25) 4  درصد افزايش يابد. 33) 3

Fنيروي زير، شكل  در -56
 ركا W جايي افقي  را طي جابهd

  ة. زاويـ دهـد  روي جسم انجام مـي α   چقـدر
 ؟ برابر شود 3كار انجام شده  ،جايي تغيير كند تا با ثابت ماندن اندازة نيرو و جابه

  .يابد افزايش  015) 2    يابد.  كاهش  015 )1

  .يابد افزايش  030) 4    .يابد كاهش  030) 3

5مسير افقي با سرعت ثابت جسمي بر روي يك  -57 m
s

ي افقي مؤثر وارد بر جسـم  اگر نيرو .كند حركت مي 

100N  4باشد، در اين صورت كار اين نيرو پس ازs ؟ جايي، چند كيلوژول است جابه 

1( 4/0  2 (5/0  3 (1  4( 2   
1Fجسمي مطابق شكل زير روي يك سطح افقي در حال حركت است. اگر كار نيروي  -58

 جـايي   در جابهd
 

جايي چند ژول  باشد، در اين صورت كار كل انجام شده روي جسم در اين جابه 18Jطرف راست برابر  به

037(؟ است 0 6sin  نظر كنيد.) و از اصطكاك صرف =/

1( 7 2/   
2 (72   
3 (3 6/   
4 (36  

قـرار  سـازد،   ميدرجه  30زاوية افق با  ي كهدار روي سطح شيب 10kgمطابق شكل زير، جسمي به جرم  -59
50Fدارد. اگر نيروي  N=  80وF N′ به جسم در راستاي نشان داده شده وارد شوند، در اين صورت  =

، كـار كـل نيروهـاي وارد بـر جسـم چنـد ژول       به سمت باال دار روي سطح شيب 5mجايي  به ازاي جابه

010؟است 37 0 8N(g ,cos / )
kg

= =   

1( 62  
2 (165 -  
3 (245  
4 (120  

Fق شكل زير نيروي مطاب -60
  به جسمي به جرمM شود و جسم به اندازة  وارد ميd شود. اگر  جا مي جابه

در اين حالت اندازة نيروي  ،كاهش يابد 016افزايش پيدا كند و زاوية آن با راستاي افق  10Nنيرو  ةانداز

2اندازة  بهجايي جسم  كند و با جابه نمي ياصطكاك تغيير
d ،   كار كل وارد بر جسم نيز برابر حالـت قبـل

053؟ نيروي اصطكاك وارد بر جسم چند نيوتون است ةشود، انداز مي 0 6(cos / )= 

1( 4  
2 (6  
3 (9  
4 (12  

محل انجام محاسبات  
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 ؟ است نادرست ،چه تعداد از موارد زير - 61

  دو اتمي وجود دارد. هاي به شكل مولكولترين گاز در هواكره است كه عمدتاً  الف) اكسيژن فراوان
  يابد. صورت خطي كاهش مي به ن گازاياكسيژن ثابت است، فشار گاز ب) با افزايش ارتفاع، همچنان كه درصد حجمي 

  .خواهد شد ها توليد فراورده گاز كربن مونوكسيد به همراه ديگر ناقص،برخالف سوختن  هاي فسيلي كامل سوختپ) در سوختن 
  .دهد پذير است كه با همة عنصرها واكنش مي ، گازي واكنشت) اكسيژن

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

0200ايع با دماي از هواي م اي در برج تقطير، نمونه - 62 C−  جدا خواهد شد. …و در نهايت گاز  …سپس گاز  …وارد شده است، ابتدا گاز 
1 (2N ،Ar ،2O      2 (2N ،2O، Ar  
3 (Ar ،2O، 2N     4 (Ar ،2N ،2O   

3nبا عدد اتمي عنصري كه زيرالية  - 63 1lو  =  7خود  3dزيرالية  در حالت خنثيتر از عدد اتمي عنصري است كه در  آن نيمه پر است، چند واحد كم =
 ؟ الكترون دارد

1 (10  2 (12  3 (11  4 (13 
 ؟ در دماي اتاق جزء آن محدوده است آب آهكول لگيرد كه مح قرار مي هاي آبي محلول pH از اي هدر گستر ،هاي زير ول آبي چه تعداد از تركيبلمح - 64

2Naب)    2COالف)  O    (2پSO    (2تNO   
1 (4  2 (1  3 (2  4 (3 

 ؟ هاي زير درست است رد از تركيبنام چند مو - 65
2الف)  5N O  3ب)   نتا اكسيدپ: دي نيتروژنK N  3پ)   سولفيد: پتاسيمPCl مونو فسفر تري كلريد :  
2ث)   : فسفر پنتا فلوئوريد 5PFت)  3Fe S آهن :(III)سولفيد  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 
 ؟ كدام مطلب درست است - 66

   است. 29Cuآخر اتم  ة، مشابه آرايش الكتروني الي20Ca  آرايش الكتروني اليه ظرفيت اتم) 1
23عنصري با عدد اتمي ) 2 Z دستة فلزهاي  ءجزs  .است  
]عنصري با آرايش الكتروني ) 3 ]4 5 6x y zXe f d s عناصر دستة  ءجزf  0 اي جاي دارد. و در گروه سوم جدول دورهاست(x,y,z )≠  
 شود. اي دو الكتروني ختم مي اي، آرايش الكتروني ده عنصر به زيراليه ل دورهچهارم جدو ةدر دور) 4

 ؟ است نادرستچه تعداد از مطالب  ،هاي زير با توجه به شكل - 67

Cl
-

Ca CaCl
Ca CaO

e

O

Cl
-

2+

2

2

.
..

. .. ..
. .. .

. .. .+ +
2+

2-

]]

  
  است. برابر با يك، ها ها به آنيون كاتيون شمار كلسيم اكسيد، نسبتيك واحد در  •
  كلسيم اكسيد بيشتر است.، در همين نسبتكاتيون به آنيون در كلسيم كلريد از شمار نسبت  •
 تركيب برابر است.دو ها در هر  ها با مجموع بار الكتريكي آنيون مجموع بار الكتريكي كاتيون •
 بنابراين هر دو تركيب، داراي پيوند يوني هستند. ؛هاي سازنده هر دو تركيب يون است ذره •
  رسند. دادن الكترون به آرايش گاز نجيب هم دوره خود ميهاي اكسيژن و كلر با گرفتن الكترون و اتم كلسيم با از دست  اتم •

 3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( شيميهاي  ويي به سؤالگ لطفاً قبل از شروع پاسخ

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

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

 

 دقيقه 20  ) 1( شيمي

كيهان زادگاه الفباي هستي/ 
  ردپاي گازها در زندگي

از ابتداي آرايش  1فصل 
تا پايان فصل و   الكتروني اتم

تا پايان رفتار  2فصل 
  اكسيدهاي فلزي و نافلزي

  60تا  30هاي  صفحه
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1اكسيد  (x)اگر نسبت شمار كاتيون به آنيون در تركيب آهن  - 68
برابر نسبت شمار آنيون به كاتيون در تركيب روي كلريد باشد، مجموع شمار  3

 ؟ برابر استزير كدام تركيب از هر واحد فرمولي در  ها يوناين دو تركيب با شمار هر واحد فرمولي در در ها  آنيون
  منيزيم اكسيد) 2    برميد (III)كروم) 1
 فسفيد (II)آهن) 4    كلريد (I)مس) 3

 ؟ است نادرستزير  هاي چه تعداد از عبارت - 69
2Naمحلول  اكسيد و برخالف اكسيد همانند محلول كربن دي الف) محلول گوگرد تري O  7دارايpH (حالل را در هر سه محلول  است. >

  آب در نظر بگيريد.)
  ه مستقيم دارد.اكسيد موجود در آب رابط ها با ميزان كربن دي ب) طول عمر مرجان

  شود. شوند، هنگام بارش در آب حل شده و موجب خاصيت اسيدي چشمگيري مي هاي فسيلي وارد هواكره مي هايي كه از سوختن سوخت پ) آالينده
  هستند. CaOكي با فرمول تنان با اسكلتي آه گروهي از كيسه ها ت) مرجان

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 
 ؟ است نادرستزير در مورد كلر  هاي عبارتاز  چند مورد - 70

  بري و گندزدايي دارد. الف) گاز آن خاصيت رنگ
  جدول تناوبي قرار دارد. مسوم و گروه هفده دورةب) در 

  رسد. تايي پايدار مي ج) در مولكول كلر، هر اتم آن، با اشتراك گذاشتن الكترون، به آرايش هشت
هاي دو اتمي  ، در دما و فشار اتاق به شكل ماده مولكولي با مولكولاي جدول دوره دومدورة  16و  15وه د) اين عنصر، همانند نافلزهاي گر

  وجود دارد.
 3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

 ؟ درستي مشخص شده است بهزير ساختار لوويس چند تركيب  - 71

2 3

3 2

|

| |

H

:O: :Cl:

CO O C O NH H N H HCN H C N

NOCl : Cl N O : SO : O S O : COCl : Cl C O

→ = = → − − → = −

→ = − → − = → − =

 

    
 

    
    

  

1 (2  2 (3  3 (4  4 (5 
 ؟ مورد عنصر خانه سي و دوم جدول تناوبي درست استهاي زير در  چه تعداد از عبارت - 72

  جدول تناوبي است. p ةالف) جزو عناصر دست
  است. 5ب) مجموع اعداد كوانتومي آخرين زيرالية آن 

2l فرعي هاي با عدد كوانتومي آن به تعداد الكترون ةاشغال شد ةهاي آخرين الي پ) نسبت تعداد الكترون 2برابر  ≤
  است.  5

رود، برابر با  كار مي هاي الكتروني گاز نجيبي كه در ساخت تابلوهاي تبليغاتي به ظرفيت آن با تعداد اليه ةهاي الي ت) اختالف تعداد الكترون
ست كه رنگ شعله آن در طيف نشري خطي اتم هيدروژن با طول موج جدول تناوبي ا 1هاي آخرين زيراليه عنصري از گروه  شمار الكترون

656nm .وجود دارد  
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1 

 ؟ است نادرستعنصر نخست جدول تناوبي، چند مورد از مطالب زير،  36در مورد  - 73
 ميان پايداري يك اتم و آرايش الكتروني اليه ظرفيت آن رابطه وجود دارد. •
 الكترون، به آرايش پايدار گاز نجيب دورة قبل از خود برسد. 3تواند با از دست دادن  چهارم، مانند عنصر آلومينيم ميدورة  pاولين عنصر دستة  •
 الكترون ظرفيتي وجود دارد. 6زمين،  ةصر فراوان سيارشود، مانند دومين عن پر مي آن نيمه dچهارم كه زيراليه دورة در اولين عنصر  •

4برابر  pبه تعداد عناصر دستة  sنسبت تعداد عناصر دستة  •
  است. 9

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 
 ؟ ها و يا مبادله شده در تركيبات يوني عدد بيشتري است شده ميان اتمهاي به اشتراك گذاشته  در كدام گزينه مجموع الكترون - 74

  آب، گاز كلر، گاز اكسيژن) 2    متان، سديم نيتريد) 1
 آلومينيم سولفيد، آمونياك) 4  نمك طعام، هيدروژن كلريد) 3
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 ؟ هاي زير درباره اكسيژن درست است چه تعداد از عبارت - 75
در نيز هاي سه اتمي، كاتيون و اتم  شود ولي عالوه بر آن، به شكل مولكول هاي دو اتمي يافت مي ولطور عمده به شكل مولك آ) در هواكره به

  هواكره وجود دارد.
2«ب) در ميان گازهاي  2He,Ar,N ,O « 2موجود در هواي مايع، گاز دو اتميO.بيشترين نقطه جوش را دارد ،  

  مانند. ترتيب كاهش يافته و ثابت مي و درصد حجمي آن به 2Oطور كلي، فشار گاز  روپوسفر، با افزايش ارتفاع از سطح زمين، بهپ) در اليه ت
    عنصر فراوان زمين دارد، يك تركيب يوني دوتايي است. 8ت) تركيب حاصل از آن و عنصري كه كمترين فراواني را بين 

هاي ناپيوندي به پيوندي بيشتر باشد، ميل تركيبي آن با  هاي فسيلي، هرچه نسبت شمار الكترون دهاي كربن حاصل از سوختث) در اكسي
  هموگلوبين كمتر است.

1 (5  2 (2  3 (3  4 (4 
 ؟ كدام عبارت در مورد واكنش زير صحيح است - 76

  يژن + سوخت فسيلياكس →⎯⎯اكسيد + نور و گرما  بخارآب + كربن دي
  باشد. هاي آن  ع فراوردهوتواند بيانگر ن نور حاصله از اين واكنش مي) 1
  يابد. هاي آن كاهش مي در صورت كمبود اكسيژن تعداد فراورده) 2
  رنگ شعله در صورت وجود مقدار اضافي اكسيژن همانند رنگ شعله سوختن سديم است.) 3
  كند. و بخار آب، مقدار زيادي انرژي آزاد مي 3SO ،2COقرار بگيرد افزون بر توليد گازهاي ) اگر در واكنش صورت سؤال، زغال سنگ 4

  است. …هاي ناپيوندي در مولكول  بيشتر از الكترون …هاي پيوندي در مولكول  شمار الكترون - 77
1 (2 4CO CH−    2 (2 3O NH−   
3 (2 2N H O−     4 (3 2PH OF− 

52در مورد عنصر  - 78
24Cr؟ است نادرست ،، چه تعداد از موارد زير 

4nالكترون دارد كه همگي در اليه  6در اليه ظرفيت خود  •  هستند. =
1lهاي با  الكترون تعداد • 0l باهاي  ، بيشتر از تعداد الكترون=  است. =
 است. 1اختالف عددي شماره گروه و دوره آن برابر  •
0lالكترون با  2در آخرين الية الكتروني خود  •   دارد. =

1 (4  2 (3  3 (2  4 (1 
 ؟ درست است ،هاي زير د از عبارتچند مور - 79

  و به صورت شكل مقابل است. 3PClمشابه  3SOالف) مدل فضا پركن 
  است. 2هاي پيوندي برابر  هاي ناپيوندي به شمار جفت الكترون اكسيد نسبت شمار الكترون ب) در ساختار گاز كربن دي

  دارند.يگانه تشكيل پيوند كوواالنسي  تمايل بهجدول تناوبي،  17پ) عناصر گروه 
 صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

 ؟ برابر است با يكديگر عباراتدست آمده در كدام  مشخص شده در زير، اعداد به عنصرهايبا توجه به  - 80

22 26 8 19 13 17 7 16( Ti, Fe, O, K, Al, Cl, N, S)  
3 كاتيون نمك به 2TiClكاتيون نمك  3dاليه ريزهاي موجود در  الف) نسبت الكترون 2Fe N   

0lهاي با  ب) نسبت تعداد الكترون 2Kدر آنيون نمك  = O 1هاي با  به الكترونn 2در كاتيون نمك  = 3Al S   
دو الكتروني در آنيون هاي  زيراليههاي موجود در  به مجموع الكترون 2TiClهاي دو الكتروني در آنيون و كاتيون  اليهريزپ) نسبت مجموع 

2Kنمك  O  
2هاي اليه سوم آنيون  ت) نسبت تعداد الكترون 3Al S 0 باهاي موجود  به تعداد الكترونl 3در آنيون نمك  = 2Fe N  

  ب و ت) 4  پ و ت) 3  ب و پ) 2  الف و ب) 1
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 1041دی  23    آزمون آمادگی شناختی

 !دانش آموز عزیز

تواند توانایی آگاهی از این ساز و کارها می. یادگیری فرایندی است که نیازمند پشتیبانی ساز و کارهای شناختی مغز است

 . مندی از کارکردهای شناختی مغز در موقعیت های مختلف استآمادگی شناختی توانایی بهره .یادگیری شما را توسعه دهد

 آمادگی شناختی

 خالقیت سازگاری گیریتصمیم حل مساله فراشناخت توجه و حافظه

در راستای حمایت از فراگیران با همکاری اساتید علوم اعصاب شناختی دانشگاه شهید بهشتی در  بنیاد علمی آموزشی قلم چی

.  ای مورد سنجش قرار دهدشناختی رفتار در نظر دارد آمادگی شناختی داوطلبان را به صورت دورهمرکز پژوهشی علوم اعصاب 

هدف این . است آگاهی شما از میزان آمادگی شناختی خودسواالت این بخش پاسخ درست و یا غلط ندارد و هدف این سواالت 

ما برای ارتقاء این . ی خود در فرایند یادگیری استهای شناختکنندگان برای استفاده بهتر از تواناییبخش حمایت شرکت

توانند در ت قبل در آزمون شرکت کرده بودند میبوندانش آموزانی که در . هایی را برای شما فراهم خواهیم نمودتوصیه ،هاتوانایی

های ، ارزیابیشما با هدف شناخت وضعیت پایه آمادگی شناختی چندگانه هایپس از ارزیابی. این آزمون هم شرکت کنند

 .کارنامه این آزمون را در صفحه شخصی دریافت خواهید کرد.  ها اجرا خواهد شددر فواصل بین آزمونموقعیتی 

سوال دقت داشته باشید که . عالمت بزنید پاسخبرگسواالت را به دقت بخوانید و نزدیکترین پاسخ مرتبط با خود را انتخاب و در 

 . شروع می شود  621ها از شماره 

 .بکشم تر خط توانم زیر مطالب مهممطالعه می هنگامدر .621

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .توانم سریع بخوانمروخوانی برایم دشوار است و نمی .626

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1
 

  .برداری کنمتوانم از مطالب درسی نکتهنمی .623

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

  .خود آگاهم های مطالعهمن از روش .624

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .تر استدانم چه مطالبی برای یادگیری مهممن می .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

  .دانممن ارتباط بین تالش و هدفم را می .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

  .کنمبینی میرا پیش ریزی امموانع برنامه .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1
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  .آمده در حین برنامه را مدیریت کنمتوانم موانع پیشمی .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .آورمریزی وقت کم میدر برنامه .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .پیامدهای مختلف انتخابم را در نظر بگیرم توانمنمی  .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

  .شودها میگیری یک گزینه مانع فکرکردن من به سایر گزینهدر تصمیم  .621

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

  .کنمنظر میام از یک فعالیت تفریحی صرفبه خاطر برنامه  .626

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .جدید را دوست دارم و آموزشی های کمک درسیکتاب  .623

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .اگر قبال یک موضوع را اشتباه یاد گرفته باشم، تصحیح آن برایم سخت است  .624

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

  .کندک گروه جدید مرا نگران میعضویت در ی  .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .کنمهای عجیب مخصوص خودم استفاده میبرای یادگیری مطالب درسی از مثال  .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

  .حل یک مساله را پیدا کنم برای متفاوت دوست دارم راه حل های  .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1

 

 .دوست دارم مطالب مختلف ظاهرا غیرمرتبط را به هم ربط دهم  .622

 همیشه. 4  گاهی اوقات. 3  به ندرت. 6  هرگز. 1
 

 های مرتبط با بهبود آمادگی شناختی خود هستید؟چه میزان مایل به دریافت توصیه .622

 نیستممایل . 4  بسیار کم. 3  زیاد. 6  بسیار زیاد. 1

 

 ها در بهبود آمادگی شناختی شما موثر باشند؟ تاچه میزان انتظار دارید این توصیه  .622

 انتظار ندارم. 4  بسیار کم. 3  زیاد. 6  بسیار زیاد. 1
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