
 
 

  تجربيتجربي  دهمدهم  پايةپاية
    14011401ماه ماه   اسفنداسفند   19

 
 

      

 گويي زمان پاسخ شمارة صفحه شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس

  3  1-20  20 عادي-)1رياضي (
  دقيقه 30

  6  21-40 20 موازي-)1رياضي (
  9  41-60  20 عادي-)1شناسي ( زيست

  دقيقه 20
  12  61-80 20 موازي-)1شناسي ( زيست

  16  81-100  20 عادي-)1فيزيك (
  دقيقه 35

  20  101-120  20 موازي-)1فيزيك (

  عادي -)1شيمي (
  24  121-140  20 طراحي

 آشنا  دقيقه 20

  موازي - ) 1شيمي (
  28  141-160  20 طراحي
 آشنا

  105  160      جمع
 

  طراحان 

  مسئولين درس
  مسئولين درس گروه مستندسازي  ويراستار ان علمي ه آزمونمسئولين درس گرو  نام درس

 الهه شهبازي رضا سيدنجفي -علي مرشد - مهرداد ملوندي محمديعاطفه خان )1رياضي (

  مهساسادات هاشمي  اشكان خرمي -اميرحسين بهروزي فرد  - ليدا علي اكبري  محمدرضا گلزاري   )1شناسي ( زيست
  حسام نادري  امير محمودي انزابي -سالمي بابك ا  حميد زرين كفش )1فيزيك (
  اميرحسين مرتضوي  هانيه شكراني - سروش عبادي -سيدمحمدحسن معروفي   نيا علي افخمي  ) 1شيمي (

 

  گروه فني و توليد
 فردسيدعلي موسوي  مدير گروه 

 هانيه شكراني  مسئول دفترچه
 ليال عظيمي  آرا و صفحه نگار حروف

  اميرحسين مرتضويمسئول دفترچه:       محيا اصغريوه:مدير گر  گروه مستندسازي

 حميد محمدي  ناظر چاپ
 چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم

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

 نام طراحان درسنام 

 )1رياضي (
 - امير زراندوز - محمد حميدي - حميدرضا صاجي - بهرام حالج - زاده احسان غني - خان افشين خاصه - محمد قرقچيان - كيان كريمي خراساني - محمدپورسينا  - محمدامين اقبال احمدي

  پنجم ياسين قوي -حسن تهاجمي - حميد عليزاده - مصطفي بهنام مقدم - ميالد منصوري - علي آزاد - مهدي تك - مسعود برمال - علي سرآباداني - محمد نجفي

  ) 1شناسي ( زيست
 -مريم فرامـرززاده  -محمدرضا گلزاري -محمدمبين رمضاني -اشكان زرندي -پارسا فراز -رضا خورسندي -مهدي گوهري -عليرضا عابدي -احمد بافنده -زاده احسان حسن
  سجاد عبيري -نژاد سجاد خادم -محمدسجاد تركمان -عباس آرايش

 )1فيزيك (
 -نسـب  عبدالرضـا امينـي   -مـنش  كيـانوش كيـان   -زهره آقامحمدي -مصطفي كياني -امير محمودي انزابي -كفش ميد زرينح -شهرام آموزگار -هاشم زمانيان -محمد بهلولي
  محمدجعفر مفتاح -ميثم دشتيان -مهدي شريفي

  ) 1شيمي (
 -اميـر نگهبـان   -مـيالد عزيـزي   -زاده هـادي مهـدي   -اصـغر احمـديان   علـي  -عليرضـا بيـاني   -ياسـر عليشـائي   -هـادي رحيمـي كياسـري    -علـي شـيخالري   -نيا علي افخمي
  كرامت زماني -پور احمدرضا جشاني -ياننژاد هادي حاجي -كوكنده حسن رحمتي -نژاد ايمان حسين

  دقيقه 105مدت پاسخگويي:    80تجربي:دهمتعداد سؤال   

forum.konkur.in

www.konkur.in



    3: ةصفح  جربيتدهم  ةپايي اختصاص  1401 اسفند 19آزمون  - ) 5پروژة (

  
  
  

  
  
  
 

  ؟هاي زير همواره نامثبت است كدام يك از عبارت - 1
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2هاي  سهمي - 2
1 5y ax bx= − 2و  +

2 2 2 3y bx ax= − + از  2yداراي محور تقارن يكساني هستند. اگر فاصلة باالترين نقطة سهمي  −

a,b)0 ؟تواند باشد ميكدام  aواحد باشد،  4برابر  1yترين نقطة سهمي  پائين )>   

1( 16  2( 12  3 (5  4( 4 

  ؟نيستكدام يك از روابط زير تابع  - 3

  كند. اي كه هر عدد مثبت را به نصف جذر آن مربوط مي رابطه )1

  كند. اي كه هر عدد حقيقي را به جذر مجذور آن مربوط مي رابطه )2

  كند.  را به مجذور ريشة دوم آن مربوط مي مثبت اي كه هر عدد حقيقي رابطه) 3

  كند.  عدد حقيقي را به ريشة دوم مجذورش مربوط مياي كه هر  رابطه )4

}چند زوج مرتب از رابطة حداقل با حذف  - 4 }2 1R (x,y) | x,y Z,| x y | ,| x |= ∈ + <    ؟آيد دست مي ، يك تابع به≥

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

  ؟آيد دست مي يك تابع به نموداريك نقطه،  فقط با حذف ولي نيست، نمودار يك تابع كدام شكل - 5
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} با فرض - 6 }1 2 3A , }و  =, }B a,b,c,d= چند تابع از ،A  بهB 1توان نوشت كه شامل زوج مرتب  مي( ,a) ؟باشد  

1( 16  2( 32  3 (48  4( 64 

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

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

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

  

  دقيقه 35

  ها / تابع ها و نامعادله معادله
از ابتداي سهمي تا  4فصل 

تا پايان  5پايان فصل و فصل 
  دامنه و برد توابع

  108تا  78هاي  صفحه
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1
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fتابع  نمودار - 7 (x) ؟باشد، دامنه و برد تابع كدام است صورت مقابل مي به  
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f خطي تابع اگر دامنه و برد - 8 (x) ax b= 1ترتيب به صورت بازة  به + 2[ , 1 و −[ 5[ ,  و همچنين دامنه و برد تابع خطي −[

22
cxg(x) d−= 1ترتيب به صورت بازة  به + 2[ , 1و  −[ 4[ , fباشد، طول نقطة برخورد دو نمودار  [ (x)  وg(x)  0 ؟استكدام(c,a )>   

1 (3
2   2 (2

3   3 (3
4   4 (4

3  

}اگر  - 9 }0 1 1 1 5 1f ( , ),( , ),( , )= − }و  − }1 2 0 1 5 1 2 5g ( , ),( , ),( , ),( , )= 2ند، حاصل باش − 0 3 1f (g( )) g(f (   ؟كدام است −((

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

2aدو عدد حقيقي باشند، به نحوي كه  bو  aفرض كنيد  - 10 b+ 1fاگر  ؛= (a) f (b) a= − = f و − (x) 2گاه  ي خطي باشد، آنتابعf ( ) 

  ؟كدام است

1( 4-  2( 3-  3 (2+  4( 1+ 

2مجموعه جواب نامعادلة  - 11 3 32
x| |
x

− >
−

  ؟كدام بازه است 

1( 9 2 2 35( , ) ( , )   2( 8 2 2 35( , ) ( , )   3 (9 35( , )  4( { }9 4 25( , ) − 

2كه به ازاء آن سهمي  mمقاديري از  - 12 3 1y mx (m )x m= − − + 2yگاه باالي خط  هيچ − ، چند عدد صحيح منفي را گيرد نميقرار  =

  ؟شود نميشامل 

 شمار بي )4  2) 3  1 )2  صفر )1

}اگر رابطة  - 13 }2 2 4 5 7 3 2 7 4 2( ,a b),( , ),( , ),( , ),( , a b)− 2مقدار ابع باشد يك ت − 2a b+ ؟كدام است  

1( 13  2( 5  3 (10  4( 8 
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  ؟رو بيانگر تابع خواهد بود ، نمودار پيكاني روبهa قابل قبول به ازاي چند مقدار - 14

1( 3  

2( 2  

3 (1  

  صفر )4

  ؟شود نمودار زير با حذف حداقل چند نقطه به يك تابع تبديل مي - 15

1( 1  

2( 2  

3 (3  

4( 4 

} ةكدام رابطه بيانگر يك تابع با دامن - 16 }1 2 3A , } برد و =, }1 2B   ؟باشد مي =,

1( { }1 2 2 2( , ),( , )     2( { }1 2 2 1 3 1( , ),( , ),( , )  

3 ({ }1 2 2 1 2 2 3 1( , ),( , ),( , ),( , )    4( { }1 3 2 1 3 1( , ),( , ),( , ) 

2hو ارتفاع  rاي به شعاع قاعدة  ل، استوانهشكل مقاب - 17 r= ؟باشد باشد. كدام تابع زير، يك تابع خطي مي مي  

   rاستوانه برحسب كل مساحت  )1

  rاستوانه برحسب حجم  )2

  rبرحسب بااليي و دايرة پاييني  ةرمجموع محيط داي) 3

 rبرحسب حاصل ضرب محيط دو دايرة بااليي و پاييني  )4

23در تابع  - 18 4 1 4| y | x x− + +   ؟مجموع اعضاي دامنه و برد كدام است =

1( 5
2   2( 5   3 (7

2   4( 7  

متر  سانتي xمتر افزايش و در حالت دوم طول آن را  سانتي xمتر مفروض است. در حالت اول طول آن را  سانتي 2و عرض  3يك مستطيل با طول  - 19

  ؟نويسيم. كدام بيان درست است مربوط به مساحت مستطيل را مي ةدهيم و در هر دو حالت معادل متر كاهش مي سانتي xض آن را افزايش و عر

  مربوط به هر دو حالت، معرف تابع خطي است. ةمعادل )1

  ست.نيمربوط به هر دو حالت، معرف تابع خطي  ةمعادل )2

  است. 2مربوط به حالت دوم، تابع درجه  ةمعادلحالت اول معرف تابع خطي و  مربوط به ةمعادل) 3

 مربوط به حالت دوم معرف تابع خطي است. ةمعادلو  2مربوط به حالت اول معرف تابع درجه  ةمعادل )4

}اگر  - 20 }1 1 3 5 2 1f ( ,a ),(b, ),( , ),( ,a)= − 1و  − 2 2 5 4f ( ) f ( ) f ( )+ −   ؟كدام است abباشد، حاصل  =

1( 2  2( 2-  3 (4  4( 4- 
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  ؟هاي زير همواره نامثبت است كدام يك از عبارت - 21
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2هاي  سهمي - 22
1 5y ax bx= − 2و  +

2 2 2 3y bx ax= − + از  2yداراي محور تقارن يكساني هستند. اگر فاصلة باالترين نقطة سهمي  −
a,b)0 ؟تواند باشد كدام مي aواحد باشد،  4برابر  1yترين نقطة سهمي  پائين )>   

1( 16  2( 12  3 (5  4( 4 

1 اي كه عبارت بزرگترين بازهاگر  - 23
1

| x |y
| x |

−=
+

2هاي معادلة  مجموع جواب ،باشد [a,b]بازة  آن نامنفي است در  2 1 2x ax b+ −   ؟كدام است =

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

2ادلة در سهمي شكل زير به مع - 24 2 4y ax bx c= + 102 داريم −
cf ( )
a

= 2bحاصل  ؛− c+ ؟كدام است  

1( 8  
  صفر )2
3 (6  
4( 2 

21، نمودار تابع aبه ازاي كدام مجموعه مقادير  - 25 2 2f (x) (a )x x a= − +   ؟است هاxباالي محور  +
1( 1a < −   2( 1a >   3 (2a >   4( 1 2a< <  

  ؟نيستكدام يك از روابط زير تابع  - 26
  كند. اي كه هر عدد مثبت را به نصف جذر آن مربوط مي رابطه )1
  كند. را به جذر مجذور آن مربوط مياي كه هر عدد حقيقي  رابطه )2
  كند.  را به مجذور ريشة دوم آن مربوط ميمثبت اي كه هر عدد حقيقي  رابطه) 3
  كند.  اي كه هر عدد حقيقي را به ريشة دوم مجذورش مربوط مي رابطه )4

}با حذف حداقل چند زوج مرتب از رابطة  - 27 }2 1R (x,y) | x,y Z,| x y | ,| x |= ∈ + <    ؟آيد دست مي ، يك تابع به≥
1( 2  2( 4  3 (6  4( 8 

  ؟آيد دست مي ولي با حذف فقط يك نقطه، نمودار يك تابع به نيستكدام شكل، نمودار يك تابع  - 28
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  ها / تابع هها و نامعادل معادله  موازي - ) 1( رياضي
از ابتداي سهمي تا  4فصل 

تا پايان  5پايان فصل و فصل 
  هاي آن مفهوم تابع و بازنمايي

  100تا  78هاي  صفحه
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}با فرض  - 29 }1 2 3A , }و  =, }B a,b,c,d= چند تابع از ،A  بهB 1توان نوشت كه شامل زوج مرتب  مي( ,a) ؟باشد  

1( 16  2( 32  3 (48  4( 64 

2سهمي  ،kبه ازاي كدام مقدار  - 30 1 0kx y− +   ؟اند اول و سوم فاقد نقطه مشترك ةو نيمساز ناحي =

1( 1
3   2( 1

  −1 )4  صفر) 3   5

2مجموعه جواب نامعادلة  - 31 3 32
x| |
x

− >
−

  ؟كدام بازه است 

1( 9 2 2 35( , ) ( , )     2( 8 2 2 35( , ) ( , )   

3 (9 35( , )    4( { }9 4 25( , ) − 

2كه به ازاء آن سهمي  mز مقاديري ا - 32 3 1y mx (m )x m= − − + 2yگاه باالي خط  هيچ − ، چند عدد صحيح منفي را گيرد نميقرار  =

  ؟شود نميشامل 

 شمار بي )4  2) 3  1 )2  صفر )1

2مجموعة جواب نامعادلة  - 33 3 7 3| x x |+ − (a,b)به صورت  > (c,d)  است. مقدارabcd ؟كدام است  

1( 10  2( 20  3 (30  4( 40 

  ؟باشد نميكدام يك از روابط زير، معرف يك تابع  - 34

1( { }1 3 12 7 0R (x,y) :| x | | y | ,x,y R= + + − = ∈   2( { }2 2 5 0R (x,y) : x y ,x,y R= − + + = ∈  

3 ({ }3 1 1R (x,y) :| x | | y | ,x,y R= − + = ∈  4( { }2 2
4 3 2 0R (x,y) : (x ) (y ) ,x,y R= − + + = ∈ 

2، عبارت a مقدار به ازاي كدام - 35 2 6 4x y x y a+ + −   ؟يك تابع است =

1( 13  2( 13-  3 (6  4( 6 - 
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1اگر مجموعه جواب نامعادلة  - 36 1
2 1 2
x
x
+ ≤
−

)به صورت   ,n]−∞  ،باشدn كدام است؟  

1( 1
4−     2( 1

2   

1 )4     صفر) 3
2−  

  ؟معرف يك تابع استلزوماً هاي زير  كدام يك از رابطه - 37

  دهد. اي كه به هر مادر فرزندانش را نسبت مي رابطه )1

  دهد. اي كه به هر يك از فرزندان مادرشان را نسبت مي رابطه )2

  دهد. دوم آن را نسبت مي ةاي كه به هر عدد مثبت ريش رابطه) 3

 دهد.  اي كه به هر عدد اول، مقسوم عليه آن را نسبت مي رابطه )4

}اگر رابطة  - 38 }2 2 4 5 7 3 2 7 4 2( ,a b),( , ),( , ),( , ),( , a b)− 2يك تابع باشد مقدار  − 2a b+ ؟كدام است  

1( 13  2( 5  3 (10  4( 8 

  ؟گر تابع خواهد بودرو بيان ، نمودار پيكاني روبهaبه ازاي چند مقدار قابل قبول  - 39

1( 3  

2( 2  

3 (1  

  صفر )4

  ؟شود نمودار زير با حذف حداقل چند نقطه به يك تابع تبديل مي - 40

1( 1  

2( 2  

3 (3  

4( 4  
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 ؟نيستصحيح  ،شود كه تبادل مواد به شدت در آن تنظيم مي در بدن انسان كدام گزينه در ارتباط با نوعي مويرگ - 41
  ها دارد. مويرگانواع مختلف پايه را در بين  يترين غشا ضخيم) 1
  شود. ه ميدر دستگاه عصبي مركزي انسان ديد) 2
  پايه كامل و فاقد حفرات بزرگ دارد. يغشا) 3
  هايش وجود دارد. ارتباط تنگاتنگي بين ياخته) 4

 ؟كند طور مناسب كامل مي زير را به، عبارت گزينهكدام  - 42
  »…همة جانوراني كه در سامانة گردش مواد خود «
  برعهده دارد.ها  در پيكر آنتي را هاي خون، لنف و آب ميان باف ، همولنف نقشفاقد شبكه مويرگي هستند) 1
  شود. خارج مي» خون روشن و تيره«يا » مخلوطي از خون تيره و روشن« يا » فقط خون تيره«واجد قلب هستند، از قلب ) 2
ايسـتايي خـود را حفـظ     توانند با كمك اين دستگاه هـم  يمباشند  هايي هستند كه در محل اتصال خود به قلب داراي دريچه مي واجد رگ) 3

  كنند.
ها خـون را بـه سـطح (سـطوح) تنفسـي در سـاختار        با انقباض بطن كارايي تنفس را افزايش داده است، ،جهت جريان مخالف خون و آب) 4

  فرستند. تنفسي ويژه مي
 ؟است نادرست ،هاي تشكيل دهنده خون يك انسان بالغ ياخته ينكدام گزينه درباره بيشتر - 43

  رف خود داراي فرورفتگي هستند.  ها در دو ط اين ياخته) 1
  شوند.  توليد مي B از خانواده ها با مصرف بيش از يك نوع ويتامين اين ياخته) 2
  يابد.  ها افزايش مي اكسيد خون، توليد اين ياخته در پي افزايش كربن دي) 3
  دهند.  از دست ميها پيش از ورود به جريان خون، هسته خود را  اين ياخته) 4

 ؟نيستصحيح  ،چند عبارت زير در رابطه با تنوع گردش مواد در جانداران - 44
  گردش خون ساده يا مضاعف دارد.  ،شود الف) هر جانوري كه مويرگ در ساختار دستگاه گردش مواد آن ديده مي

  به وجود آمده است. اي براي انجام تنفس دارد، ساختار ويژهوجود ب) در هر جانوري كه دستگاه گردش مواد 
  آيد. وجود   ها دستگاه اختصاصي گردش مواد به ها با محيط بيرون ارتباط ندارند الزم است در آن ج) در هر جانوري كه همه ياخته

  شود. ها ديده نمي جدايي كامل بطن ،كند تلمبه عمل ميكه قلب به صورت دو يك از جانوراني  هيچد) در 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

» داراني كه در آن فشار خون الزم براي تبادالت گازي كمتر از فشار خون الزم براي گردش خون عمومي است همه مهره«زينه درباره كدام گ - 45
 ؟باشد صحيح مي

  رود. ها مي با هر بار انقباض بطن، خون تيره وارد شده از دهليز چپ به سمت شش) 1
  دارا است. لب خود جدايي كامل را در بين قطورترين حفرات موجود در ق) 2
  قلب از لحاظ ميزان گازها يكسان نيست. بااليي كيفيت خون ورودي به حفرات) 3
  كند. ها و سپس به بقيه بدن پمپ مي هر بطن خون را يك بار به شش) 4

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

   گردش مواد در بدن
  تنظيم اسمزي و دفع مواد زائد

چرخة ضربان قلب از ابتداي  4فصل 
تا پايان  5تا پايان فصل و فصل 

  ها ايستايي و كليه هم
  72تا  52هاي  صفحه
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 ؟چند مورد از نظر درستي يا نادرستي با جمله زير متفاوت است - 46
  »هاي سياهرگي هميشه با خون روشن در تماس هستند. برخالف دريچه ابتداي سرخرگهاي  در دستگاه گردش خون انسان، دريچه«

  . در فرايندهاي مربوط به تحريك قلب نقش داردبطني،  -دهليزي برخالف گره دهليزي -الف) گرة سينوسي
  به فوليك اسيد نياز دارند. براي انجام تقسيم هاي بنيادي لنفوئيدي هاي بنيادي ميلوئيدي برخالف ياخته ب) ياخته
  هاي روشن دارند.  ها، سيتوپالسم با دانه هاي ايمني ائوزينوفيل همانند نوتروفيل ج) ياخته

  . رود ها مي براي گرفتن اكسيژن به ششخون خارج شده از قلب، قطعاً هر د) در انسان 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ؟هاي درست در ارتباط با اين اندام است ام گزينه بيانگر عبارت، كددهد را نشان ميبا توجه به شكل زير كه نوعي اندام لنفي در يك انسان بالغ  - 47
  شود.  هاي خارج شده از معده يكي مي با تمامي سياهرگ مستقيماًالف) سياهرگ خارج شده از آن 
  ترين ماهيچه در تنفس آرام و طبيعي قرار دارد. مهماز  تر ب) در سمت چپ بدن و پايين

  خوني را نيز دارد. هاي ياختهتوانايي مصرف آهن براي توليد ج) عالوه بر بازيافت آهن به صورت روزانه، 
  كند.  مي بدن چپد) محتويات لنفي خود را وارد قطورترين مجراي لنفي در سمت 

  الف و ج) 4  ب و د) 3  ج و د) 2  الف و ب) 1
 شود. … نيستممكن  …اي كه  هاي خوني، ماده ترين ياخته در ارتباط با ساخت فراوان - 48

  معده، قابل جذب باشد ـ در كولون باالرو مشاهده هاي ياختهرشحات بزرگترين به واسطه ت) 1
  ات با برگ تيره يافتجبزرگ وابسته باشد ـ در سبزي ةرود تركيبي قابل توليد دركاركرد صحيح آن به ) 2
  نوعي اندام لنفي در آزادسازي آن دخالت داشته باشد ـ در نوعي اندام غيرلنفي ذخيره) 3
  زياد ترشح بسيار شود ـ در حالت طبيعي به مقدار  مي وارد به خونهاي ناپيوسته  ي با مويرگاز اندام) 4

 ؟هاي لنفي، صادق است كدام عبارت در خصوص رگ - 49
  كنند.  كه عبور مواد را يك طرفه مي اي هستند داراي دريچه ،لنفيگره به  دقيقاً در محل اتصالها  هر يك از آن) 1
  كنند.   ها بين دو گره لنفي و گروهي ديگر بين دو اندام لنفي ارتباط برقرار مي گروهي از آنتند، فقط داراي دو گروه هس) 2
  ريزند.  گيرند محتويات خود را به مجراي لنفي چپ مي منشأ ميهايي كه از ناحية شكم  آن) 3
  توانند ليپيدها را مستقيماً به كبد منتقل كنند.   ها مي بعضي از آن) 4

 ؟درست است ،حاصل از ياختة بنيادي ميلوئيدي نابالغ و بالغ هاي ة همة ياختهچند مورد دربار - 50
  هستة تك، دو يا چند قسمتي دارند. -
  دار يا بدون دانه است. ها دانه سيتوپالسم آن -
  ها دفاع از بدن در برابر عوامل خارجي است. نقش اصلي آن -
  ها است. اليتدنا، داراي اطالعات الزم براي تعيين صفات و كنترل فع -
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ؟كدام گزينه درست است - 51
  »…طحال،  …اندام لنفي كه «
  ريزد.  كور قرار دارد، برخالف ـ خون خود را به سياهرگ باب مي ةدر ساختار رود) 1
  شود، همانند ـ بخشي از دستگاه گوارش نيز هست. باالتر از اپي گلوت ديده مي) 2
   هاي قلب باالتر است. نسبت به بطنتر قرار دارد، برخالف ـ  مجرا لنفي بزرگ يدر جلو) 3
  هاي قرمز را دارد.  در بازوها قرار دارد، همانند ـ توانايي تجزيه گلبول) 4

 ؟هاي ترشح كننده هورمون اريتروپوتين در كبد، كدام گزينه صحيح است اي در ياخته با توجه به تنفس ياخته - 52
  شود. دار ديده مي تركيبات فسفات ،ها و هم در محصوالت ندهطي اين واكنش هم در واكنش ده) 1
  شود. اكسيد و آب توليد مي دي در اين واكنش به طور حتم گلوكز با اكسيژن تركيب شده و كربن) 2
  شوند. نوع آلي هستند و درون بدن موجودات زنده ساخته مي از ،همه مواد شركت كننده در اين واكنش) 3
  هاي پروتئيني ياخته دور از انتظار است. داد اين واكنش امكان تغيير شكل و عملكرد آنزيمدر صورت افزايش رخ) 4
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 ؟نيستهاي خوني بدن انسان  مويرگ ةمورد از عبارات زير ويژگي مشترك همند چ - 53

  .باشد ها مي تنظيم كننده اصلي جريان خون جاري در آن ،هاي كوچك الف) تغيير قطر سرخرگ
  شود. ب) در بخش ابتدايي خود داراي خون روشن و در بخش انتهايي، داراي خون تيره مي

  شود. مويرگ ميهرگونه ها از  شوند باعث عدم خروج آن ها يافت مي ها كه در ساختار اكثر آنزيم اي از مولكول ج) اندازه بزرگ دسته
  توانند مقدار خونرساني به بافت را كاهش دهند. مي اي صاف موجود در ديواره خود هاي ماهيچه د) با انقباض ياخته

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 ؟دهد ربان قلب يك فرد سالم و بالغ رخ در يك مرحله از چرخه ضتواند  مياز موارد زير، دو اتفاق ذكر شده در چه تعداد  - 54

  هاي سيني باز شدن دريچه -الف) شنيده شدن صداي اول قلب 
  افزايش ناگهاني فشار خون دهليزها -دهليزها  ب) شروع انتشار پيام تحريك

  شنيده شدن صداي دوم قلب -اي دهليز  هاي ماهيچه توسط ياخته ATPج) مصرف 
  ها ورود خون به درون سرخرگ -ها  د) افزايش شديد فشار خون بطن

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 ؟باشد مي مناسبنا چند مورد از موارد زير براي تكميل عبارت زير - 55

  »…، ولي در هر دو گردش خون …عمومي برخالف گردش خون ششي  در گردش خون«
  ريزد. اي با سه قطعه مجزا عبور كرده و به سرخرگ مي ابتدا از دريچه -گيرد  اندام مختلف شكل مي نوع الف) شبكه مويرگي درون چند

  چهار سياهرگ در بازگشت خون به قلب نقش دارند.  -كنند  خود هدايت مي ها خون تيره را در طول ها خون روشن و سياهرگ ب) سرخرگ
  كنند.  ها خون تيره را از بطن خارج مي هاي پاييني قلب، سرخرگ به دنبال پر شدن يكي از حفره - شود  هاي قلبي برطرف مي ج) نياز غذايي ياخته

به ميـزان   پيوند تشكيل شده بين اكسيژن و هموگلوبين -شود  رد ميد) خون غني از اكسيژن، با حداكثر فشار ممكن، به درون سرخرگ وا
  شود. گسسته مي زيادي براي تبادل گازها با بافت

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 شود. سبب افزايش عالئم بيماري مي …برخالف  … ،در فردي مبتال به خيز - 56

  ـ فعاليت ورزشي استرس امتحان) 1
  انسداد رگ لنفي ـ بيماري سلياك) 2
  كاهش آلبومين خون ـ كاهش فشار خون سياهرگي )3
  هاي النه كبوتري ل عملكرد دريچهالتـ اخ هاي خوناب هاي سازنده پروتئين به ياختهآسيب ) 4

 …توان گفت  مي …در ارتباط با هر عامل محافظت كننده از كليه انسان كه  - 57

  هر دو كليه را دربر گرفته است. اي خارجي است ـ به مقدار مساوي هاي بين دنده در تماس با ماهيچه) 1
  شود. با ظاهري شبيه به انگشتر تشكيل مي هاي ياختهكند ـ از  از تاخوردگي ميزناي جلوگيري مي) 2
  شود.  مينهاي پروتئيني در آن مشاهده  ترشح كننده رشتههاي  ياختههاي كليه است ـ  لپ تر خيمضبخش در نزديكي با ) 3
  كند. محافظت ميبه ميزان زيادي ن ستون مهره ندارد ـ كليه را در برابر ضربات خارجي هيچگونه اتصالي با استخوا) 4

 ؟است نادرستهاي انسان سالم و بالغ و اجزاهاي مرتبط با آن  كدام گزينه در ارتباط با كليه - 58

  »است. …، نزديكي …وجه اشتراك قطورترين «
  مانندـ به نوعي ساختار قيف  با ميزنايكننده  بخش لولة جمع) 1
  بخش لولة هنله و نفرون ـ به دورترين لولة پيچ خوردة يك نفرون از مجراي جمع كنندة مربوط به آن) 2
  كالفك و توانايي انجام تبادل باها  آن ارتباط سرخرگ مرتبط با شبكة مويرگي اول با سرخرگ ديگر ـ محل) 3
  اشتن ظاهري مخططهاي كليه و د ترين بخش آن ـ به يكي از بخش نازك بابخش هرم ) 4
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 ؟مورد دربارة انسان سالم و بالغ درست است چند - 59
  »است. …وجه اشتراك «

  (هايي) از نفرون حضور در اطراف بخش ،نفرون الف) شبكة مويرگي اول و دوم
  هاي خود اي در بين ياخته ماده زمينهداشتن  ،هاي محافظت كننده از كليه بافت چربي اطراف كليه و دندهب) 

  بودن از هر دو سمت خود به بخشي از ساختار نفرون متصل ،ج) لولة پيچ خوردة دور و نزديك
  ها هايي متصل به ستون مهره محافظت بخشي از آن توسط دنده ،د) كلية راست و چپ

  صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1
 ؟كنند درستي تكميل مي هاي زير عبارت زير را به كدام يك از گزينه - 60

  »…توان گفت  مي …در ارتباط با شبكه مويرگي «
  پسول بومن ـ در مقايسه با شبكه مويرگي دوم وسعت بيشتري دارد. درون ك) 1
  هاي آن، بيشتر از سرخرگ خروجي از كپسول بومن است. درون كپسول بومن ـ فشار خون مويرگ) 2
  گيرد. هاي كوچك درون بخش قشري، منشا مي ـ اين شبكه از انشعابات انتهايي سرخرگ اي دور لوله) 3
، با ورود خـون، تغييـر قطـر    هاي بزرگتر در مقايسه با سرخرگ هاي كشسان فراوان سازنده آن به دليل داشتن رشته ـ سرخرگ  اي دور لوله) 4

  زيادي دارد. 
  

 

كه تبـادل مـواد بـه شـدت در آن تنظـيم       در بدن انسان كدام گزينه در ارتباط با نوعي مويرگ - 61
 ؟نيستصحيح  ،شود مي
  ها دارد. ن غشاي پايه را در بين انواع مختلف مويرگتري ضخيم) 1
  شود. در دستگاه عصبي مركزي انسان ديده مي) 2
  غشاي پايه كامل و فاقد حفرات بزرگ دارد.) 3
  هايش وجود دارد. ارتباط تنگاتنگي بين ياخته) 4

 ؟كدام گزينه براي تكميل عبارت زير مناسب است - 62
  »…هاي خوني  در ديواره رگ …در بدن يك مرد بالغ در پي ايجاد آسيب «
  شوند. رنگ و بدون هسته دور هم جمع مي اي بي محدود ـ به دنبال ايجاد درپوش، تعدادي از قطعات ياخته) 1
  وكيده است.هاي قرمز با غشاي چر شامل گويچهشود،  شديد ـ ساختاري كه براي جلوگيري از ادامه خونريزي ايجاد مي) 2
  چسبند.   شوند، به هم مي ها در خون حاصل مي قطعه شدن سيتوپالسم مگاكاريوسيت محدود ـ تعدادي از ساختارهايي كه از قطعه) 3
  شود.  اي مي شديد ـ نوعي پروتئين كه در حالت طبيعي در خون وجود دارد با تأثير بر فيبرينوژن سبب توليد نوعي پروتئين رشته) 4

 ؟است نادرست ،هاي تشكيل دهنده خون يك انسان بالغ درباره بيشترين ياختهكدام گزينه  - 63
  ها در دو طرف خود داراي فرورفتگي هستند.   اين ياخته) 1
  شوند.  توليد مي Bها با مصرف بيش از يك نوع ويتامين از خانواده  اين ياخته) 2
  يابد.  ها افزايش مي توليد اين ياختهاكسيد خون،  در پي افزايش كربن دي) 3
  دهند.  ها پيش از ورود به جريان خون، هسته خود را از دست مي اين ياخته) 4

هـاي   بـه مـويرگ  هاي كبدي  اي از ياخته از گروه ويژهاي در افزايش ورود نوعي هورمون  توانند نقش تعيين كننده چند مورد از موارد زير مي - 64
 ؟ناپيوسته داشته باشند

  اي در فعاليت دستگاه عصبي روده لب) اختال  ف) اختالل در نمودار اسپيروگرامال
  در فعاليت آنزيم انيدراز كربنيك تالل شديدد) اخ  اي در بذر جو ج) حساسيت به نوعي پروتئين ذخيره

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

  زيموا -  )1شناسي (زيست
  گردش مواد در بدن

از ابتداي چرخة ضربان قلب  4فصل 
  تا پايان خون

  64تا  52هاي  صفحه
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 ؟كند كامل مي مناسبناطور  چند مورد عبارت زير را به - 65

هايي كـه بـه دهليـز راسـت وارد      همه رگ …شوند،  هايي كه به دهليز چپ قلب وارد مي م و نابالغ، همه رگبه طور معمول در انسان سال«

  »…شوند  مي

  دهد. هاي خوني تشكيل مي درصد را ياخته 55درصد حجم خون را خوناب و  45 -الف) همانند 

  گردند. برمياگر آن را با انگشت فشار دهيم و رها كنيم دوباره به حالت اول  -ب) برخالف 

  داري بيشتر است. طور معني اي و پيوندي در آن به ماهيچه ةضخامت الي -ج) برخالف 

  كنند.  تر از قلب را دريافت مي ييناهاي باالتر يا پ خون اندامتنها  -د) همانند 

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

 ؟چند مورد از نظر درستي يا نادرستي با جمله زير متفاوت است - 66

  »هاي سياهرگي هميشه با خون روشن در تماس هستند. هاي ابتداي سرخرگ برخالف دريچه ش خون انسان، دريچهدر دستگاه گرد«

  بطني، در فرايندهاي مربوط به تحريك قلب نقش دارد.  -دهليزي برخالف گره دهليزي -الف) گرة سينوسي

  جام تقسيم به فوليك اسيد نياز دارند.هاي بنيادي لنفوئيدي براي ان هاي بنيادي ميلوئيدي برخالف ياخته ب) ياخته

  هاي روشن دارند.  ها، سيتوپالسم با دانه هاي ايمني ائوزينوفيل همانند نوتروفيل ج) ياخته

  رود.  ها مي د) در انسان هر خون خارج شده از قلب، قطعاً براي گرفتن اكسيژن به شش

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

 هاي درست در ارتباط با اين اندام است؟ دهد، كدام گزينه بيانگر عبارت ي در يك انسان بالغ را نشان ميبا توجه به شكل زير كه نوعي اندام لنف - 67

  شود.  هاي خارج شده از معده يكي مي با تمامي سياهرگ مستقيماًالف) سياهرگ خارج شده از آن 

  ترين ماهيچه در تنفس آرام و طبيعي قرار دارد. مهماز تر  ب) در سمت چپ بدن و پايين

  هاي خوني را نيز دارد. ه بر بازيافت آهن به صورت روزانه، توانايي مصرف آهن براي توليد ياختهج) عالو

  كند.  د) محتويات لنفي خود را وارد قطورترين مجراي لنفي در سمت چپ بدن مي

  الف و ج) 4  ب و د) 3  ج و د) 2  الف و ب) 1

 شود. … نيستممكن  … اي كه هاي خوني، ماده ترين ياخته در ارتباط با ساخت فراوان - 68

  هاي معده، قابل جذب باشد ـ در كولون باالرو مشاهده به واسطه ترشحات بزرگترين ياخته) 1

  ات با برگ تيره يافتجرودة بزرگ وابسته باشد ـ در سبزيكاركرد صحيح آن به تركيبي قابل توليد در ) 2

  ي اندام غيرلنفي ذخيرهنوعي اندام لنفي در آزادسازي آن دخالت داشته باشد ـ در نوع) 3

  شود ـ در حالت طبيعي به مقدار بسيار زياد ترشح  هاي ناپيوسته به خون وارد مي از اندامي با مويرگ) 4

 ؟هاي لنفي، صادق است كدام عبارت در خصوص رگ - 69

  كنند.  مياي هستند كه عبور مواد را يك طرفه  ها دقيقاً در محل اتصال به گره لنفي، داراي دريچه هر يك از آن) 1

  كنند.   ها بين دو گره لنفي و گروهي ديگر بين دو اندام لنفي ارتباط برقرار مي فقط داراي دو گروه هستند، گروهي از آن) 2

  ريزند.  گيرند محتويات خود را به مجراي لنفي چپ مي هايي كه از ناحية شكم منشأ مي آن) 3

  ه كبد منتقل كنند.  توانند ليپيدها را مستقيماً ب ها مي بعضي از آن) 4
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 ؟درست است ،هاي نابالغ و بالغ حاصل از ياختة بنيادي ميلوئيدي چند مورد دربارة همة ياخته - 70

  هستة تك، دو يا چند قسمتي دارند. -
  دار يا بدون دانه است. ها دانه سيتوپالسم آن -
  ها دفاع از بدن در برابر عوامل خارجي است. نقش اصلي آن -
  ها است. ت الزم براي تعيين صفات و كنترل فعاليتدنا، داراي اطالعا -
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ؟كدام گزينه درست است - 71

  »…طحال،  …اندام لنفي كه «
  ريزد.  در ساختار رودة كور قرار دارد، برخالف ـ خون خود را به سياهرگ باب مي) 1
  يز هست.شود، همانند ـ بخشي از دستگاه گوارش ن باالتر از اپي گلوت ديده مي) 2
  هاي قلب باالتر است.  تر قرار دارد، برخالف ـ نسبت به بطن در جلوي مجرا لنفي بزرگ) 3
  هاي قرمز را دارد.  در بازوها قرار دارد، همانند ـ توانايي تجزيه گلبول) 4

 ؟تهاي ترشح كننده هورمون اريتروپوتين در كبد، كدام گزينه صحيح اس اي در ياخته با توجه به تنفس ياخته - 72

  شود. دار ديده مي ها و هم در محصوالت، تركيبات فسفات طي اين واكنش هم در واكنش دهنده) 1
  شود. اكسيد و آب توليد مي دي در اين واكنش به طور حتم گلوكز با اكسيژن تركيب شده و كربن) 2
  شوند. خته ميهمه مواد شركت كننده در اين واكنش، از نوع آلي هستند و درون بدن موجودات زنده سا) 3
  هاي پروتئيني ياخته دور از انتظار است. در صورت افزايش رخداد اين واكنش امكان تغيير شكل و عملكرد آنزيم) 4

شود. كدام گزينه معرف  هايي در ديواره مويرگ ديده مي هاي بافت پوششي آنقدر زياد است كه به صورت حفره در نوعي مويرگ، فاصله ياخته - 73
 ؟باشد نوع مويرگ در يك انسان بالغ مياندامي داراي اين 

  سفيد بدون هستههاي خوني  اندام توليدكننده ياخته) 1
  و بخش اعظم دوازدهه صعوديكولون  روشنكننده خون  اندام دريافت) 2
  مغز قرمز استخوان هاي تقسيم ياختهكننده هورمون مؤثر بر  اندام ترشح) 3
  به طور روزانه هاي خوني ترين ياخته فراوانكننده تقريباً ده درصد از  اندام تخريب) 4

 ؟دهد تواند در يك مرحله از چرخه ضربان قلب يك فرد سالم و بالغ رخ  در چه تعداد از موارد زير، دو اتفاق ذكر شده مي - 74

  هاي سيني باز شدن دريچه -الف) شنيده شدن صداي اول قلب 
  فشار خون دهليزها افزايش ناگهاني -ب) شروع انتشار پيام تحريك دهليزها 

  شنيده شدن صداي دوم قلب -اي دهليز  هاي ماهيچه توسط ياخته ATPج) مصرف 
  ها ورود خون به درون سرخرگ -ها  د) افزايش شديد فشار خون بطن

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 ؟باشد مي مناسبناچند مورد از موارد زير براي تكميل عبارت زير  - 75

  »…، ولي در هر دو گردش خون …ش خون عمومي برخالف گردش خون ششي در گرد«
  ريزد. اي با سه قطعه مجزا عبور كرده و به سرخرگ مي ابتدا از دريچه -گيرد  الف) شبكه مويرگي درون چند نوع اندام مختلف شكل مي

  سياهرگ در بازگشت خون به قلب نقش دارند.  چهار -كنند  ها خون تيره را در طول خود هدايت مي ها خون روشن و سياهرگ ب) سرخرگ
  كنند.  ها خون تيره را از بطن خارج مي هاي پاييني قلب، سرخرگ به دنبال پر شدن يكي از حفره - شود  هاي قلبي برطرف مي ج) نياز غذايي ياخته

ده بين اكسيژن و هموگلوبين به ميـزان  پيوند تشكيل ش -شود  د) خون غني از اكسيژن، با حداكثر فشار ممكن، به درون سرخرگ وارد مي
  شود. زيادي براي تبادل گازها با بافت گسسته مي

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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 شود. سبب افزايش عالئم بيماري مي …برخالف  …در فردي مبتال به خيز،  - 76

  استرس امتحان ـ فعاليت ورزشي) 1

  انسداد رگ لنفي ـ بيماري سلياك) 2

  فشار خون سياهرگيكاهش آلبومين خون ـ كاهش ) 3

  هاي النه كبوتري هاي خوناب ـ اختالل عملكرد دريچه هاي سازنده پروتئين آسيب به ياخته) 4

 ؟كند طور صحيح تكميل مي كدام گزينه عبارت زير را به - 77

  »…نقش دارند،  …هايي كه در  پروتئين ةدر بافت پيوندي خون انسان، هم«

  دهند. هاي شيميايي سلول را افزايش مي واكنشسيلين ـ سرعت انجام  انتقال داروي پني) 1

  بيشتري نسبت به همه ليپيدها دارند. عناصر سازندهزا ـ تنوع  از بين بردن عوامل بيماري) 2

  اند. توليد شده هاي سازنده خود هاي ياخته ليزوزومحفظ فشار اسمزي خون ـ توسط ) 3

  گيرند.  د بيشتر و حالت مايع قرار ميتشكيل لختة خوني ـ پس از گريز دادن، در بخشي با درص) 4

 … نيستممكن  …هر رگ خوني با  - 78

  ـ در پيوستگي خون در سيستم گردش خون نقش داشته باشد.  خون تيره) 1

  اي مشابه با سرخرگ آئورت داشته باشد.  ـ ساختار پايه 2COكمترين ) 2

  ها داشته باشد. در اندامموجود ايه مشترك با بافت پوششي اي در اطراف خود ـ غشاي پ اليه ماهيچه) 3

  ـ هموگلوبين متصل به اكسيژن داشته باشد.  توانايي دريافت لنف) 4

  است؟    نامناسب  كدام مورد، براي تكميل عبارت زير، - 79

اند،  گردند و در سمت چپ بدن واقع شده يهايي كه به طور مستقيم به قلب برنم هايي از لوله گوارش و اندام در انسان با توجه به خون بخش«

 »…دارد / دارند  …مي توان بيان داشت كه خون خارج شده از 

   شوند.  در نزديكي دوازدهه با هم يكي مي ـاي صاف  اندامي لنفي و اندامي گوارشي كه سه نوع اليه ماهيچه )1

  ريزند. ابتدا به رگي واحد مي ـرز پرز و ريزپ   هايي كه چين، هاي بدون پرز لوله گوارش و بخش بخش) 2

  ريزند.  به سياهرگ باب مي ـهايي كه بدون دخالت مستقيم اعصاب خودمختار توانايي فعاليت  همه اندام) 3

 شوند.  در نزديكي محل اتصال مجراي لنفي راست و چپ با هم يكي مي ـاندام كيسه مانند لوله گوارش و پانكراس ) 4

 را مشاهده كرد. …ان تو مي …هاي  ريزي در خون - 80

  ها محدود ـ تشكيل درپوش در پي ترشح تركيبات فعال از پالكت) 1

  شديد ـ تبديل فيبرينوژن به فيبرين تحت تأثير مستقيم آنزيم پروترومبيناز) 2

  ريزي و يون كلسيم براي جلوگيري از خون kمحدود ـ عملكرد ويتامين ) 3

 هاي خوني فاقد هسته با ظاهري چروكيده ياخته ـ حضور شديد) 4
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30AUداراي انرژي پتانسيل گرانشي  Aجسمي در نقطة  -81 J=  نقطة است. اگر اين جسم بهB  با انرژي

50BUپتانسيل گرانشي  J= ؟ كار نيروي وزن جسم چنـد ژول اسـت  جايي،  جابهدر اين  ،منتقل شود −

 )يكسان است. Bو  A ةانرژي پتانسيل در دو نقط أمبد(

1( 20  2 (20−  3 (80  4 (80−   

72با تندي  900kgاتومبيلي به جرم  -82 km
h

در مسيري افقي و مستقيم در حال حركت است. اگر در اثـر   

15تندي اتومبيل  ،ترمز m
s

(از مقاومـت هـوا   ؟ كاهش يابد، كار نيروي ترمز برحسب كيلوژول كدام است 

 نظر شود.) صرف

1( 168 75/−   2 (11 25/−   3 (101 25/−   4 (32 75/−   

از حال كيلوگرم روي سطح افقي تحت اثر نيروهاي وارد شده به آن  20مطابق شكل زير، جسمي به جرم  -83

 ؟ رسد تندي جسم به چند متر بر ثانيه مي ،جايي متر جابه 10كند. بعد از  شروع به حركت ميسكون 

1( 2  

2 (3  

3 (4  

4 (5  

چنين براي آنكه  روي آن انجام شود. هم 1Wبايد كار كل  ،برسد ′vبه  vبراي آنكه تندي خودرويي از  -84

2روي آن انجام شود. اگر  2Wبايد كار كل  ،رسدب 3vبه  ′vخودرو از همان تندي 
1

5
3

W
W

باشد، در  =

vاين صورت 
v
 ؟ كدام است ′

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

 ؟ هاي زير درست است كدام يك از گزينه -85

  روي برايند وارد بر آن صفر است. كند، ني هنگامي كه جسمي با تندي ثابت حركت مي )1

  مقداري ثابت است.در تمام طول مسير تندي جسم  ،هنگامي كه كار كل انجام شده روي جسمي صفر است) 2

  نيروي برايند وارد بر آن صفر است. ،هنگامي كه كار كل انجام شده روي جسمي صفر است) 3

  صفر است.  ي وارد بر آنر نيروهاكند، مجموع كا هنگامي كه جسمي با تندي ثابت حركت مي) 4

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

  صحيح بدهيد؟توانيد پاسخ  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 35  عادي - ) 1فيزيك (

  كار، انرژي و توان
از ابتداي كار و انرژي  3فصل 

  پايان فصل جنبشي تا
  82تا  61هاي  صفحه

محل انجام محاسبات  
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53
0

F N=20

8kg

1/8m

2/4m

m4 60
0

A

8tگلولة آونگي در شرايط خأل در مدت زمان  -86 s= اگـر  دهـد.   يك حركت رفت و برگشتي كامل انجام مي

0tگلوله در لحظة  كار نيروي وزن گلوله در از يك انتهاي مسير و از حال سكون شروع به حركت كند،  =

 ؟ است 18sتا  12sپتانسيل گرانشي گلوله در بازة زماني چند برابر تغيير انرژي  16sتا  10sازة زماني ب

   1) 2    صفر )1

3 (1−     4 (1
2   

10mبسكتباليستي توپي را با تندي  ،در شكل زير -87
s

كند. اگر مقاومت هوا نـاچيز   به سمت سبد پرتاب مي 

10 ؟شود وارد سبد ميبرحسب متر بر ثانيه اي  توپ با چه تندي ،باشد N(g )
kg

=   

1( 4 11     

2 (2 22   

3 (2 11   

4 (4 22   

2متر را با تندي اولية  4آونگي به طول  ،مطابق شكل -88 m
s

گـر،  كنـيم. در طـرف دي   پرتاب مي Aاز نقطة  

10(؟ حداقل فاصلة آونگ از سقف چند متر است Ng
kg

 و اتالف انرژي نداريم.) =

1( 1 8/     2 (2 2/   

3 (1 5/     4 (2 5/   

20Fتحت اثر نيروي  ،مطابق شكل زير 8kgجسمي به جرم  -89 N=  5با تندي ثابت m
s

روي سطح افقي  

افقي و موازي سطح به جسـم وارد شـود،   بدون تغيير اندازه ولي به صورت  Fاگر نيروي  .كند حركت مي

2جايي تندي جسم  بعد از چند متر جابه . در حالت جديد،كند تغيير مي 3Nاندازة نيروي اصطكاك  m
s

 

053؟ كند افزايش پيدا مي 0 6(cos / )=  

1( 3 2/   

2 (8 7/   

3 (1 5/   

4 (19 2/   
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 18: ةصفح     اختصاصي پاية دهم تجربي  1401 اسفند 19آزمون  - )5(روژة پ

Bm6

m2

A

53
0

A

 .كند ترين نقطة مسير عبور مي از پايين vكنيم و با تندي  رها مي Aآونگي را از نقطة  ،مطابق شكل زير -90
در اين صـورت   ،درجه كاهش دهيم 16درصد افزايش و زاوية آن با راستاي قائم را  20اگر طول آونگ را 

vحاصـل   .كنـد  ترين نقطة مسير عبـور مـي   از پايين ′vبا تندي  ،اگر آونگ را رها كنيم
v
؟ كـدام اسـت   ′

053 0 6(cos /  (اتالف انرژي نداريم.) =(

1( 5
4     2 (5

3   

3 (4
5     4 (3

5   

از  60mكنيم. اگر در ارتفاع  به طرف باال پرتاب مي قائم يااز سطح زمين در راست vاي را با تندي  گلوله -91
تندي گلوله نصف تندي پرتاب شود، در اين صورت تندي گلوله در نصف ارتفاع اوج چند متر  ،سطح زمين

10(؟ بر ثانيه است Ng
kg

 و اتالف انرژي نداريم.) =

1( 20  2 (20 2   3 (15  4 (15 2   
كدام گزينه درست  ،رسد شود. وقتي گلوله به زمين مي از سطح زمين در هوا، رها مي hاي از ارتفاع  گلوله -92

 است؟

  به انرژي جنبشي تبديل شده است. تمام انرژي پتانسيل گرانشي آن )1
  ) انرژي مكانيكي جسم در كل مسير پايسته يا ثابت است.2
  آيد.  تغيير انرژي مكانيكي به صورت افزايش انرژي دروني جسم و محيط اطراف آن در مي )3
  جسم هنگام برخورد به زمين به جرم آن بستگي ندارد.  تندي) 4

اي  نقطههنگامي كه توپ از  .كنيم به باال پرتاب ميدر راستاي قائم را از سطح زمين  3kgجسمي به جرم  -93
 اش ، در همان نقطه تنديمتر بر ثانيه و هنگام برگشت 8 اش تندي ،شود باال رد مي معين و در جهت رو به

 اشد؟ب متر بر ثانيه است. اندازة كار نيروي مقاومت هوا در اين بازة زماني چند ژول مي 6

1( 6  2 (12  3 (21   4 (42  

10m ةبا تندي اولي 2kgمطابق شكل زير، جسمي به جرم  -94
s

شـود. اگـر جسـم بـا      پرتاب مي A ةاز نقط 

جـايي چنـد ژول اسـت؟     صـطكاك در ايـن جابـه   كـار نيـروي ا   ،عبور كنـد  Bنصف تندي اوليه از نقطة 

210m(g )
s

=  

1( 285−   
2 (155−   
3 (195−   
4 (75−   

بـه انـدازة تغييـرات     در نزديكي سطح زمين، نسبت اندازه تغييرات انرژي جنبشيجسمي در حين سقوط  -95

4ارتفاع معين برابر با  تغيير انرژي پتانسيل گرانشي آن در يك
نسـبت كـار    در اين بازة زماني،باشد.  مي 5

 نيروي مقاومت هوا به كار نيروي وزن، كدام است؟

1( 1
5−   2 (1

5   3 (1
4−   4 (1

4  
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30
0

6جسمي را با تندي  ،مطابق شكل زير -96 m
s

كنـيم و   شيبدار به طرف باالي سطح پرتاب مـي  بر روي سطح 

4پس از مدتي، جسم با تندي  m
s

جايي جسم روي سطح شيبدار  حداكثر جابه .گردد برمي به نقطة پرتاب 

10(؟ چند متر است Ng
kg

 و اندازة نيروي اصطكاك وارد بر جسم در كل مسير ثابت است.) =

1( 2 6/     2 (1 3/   

3 (4 6/     4 (2 3/   

 ؟ درصد توان مفيد است. بازدة اين ماشين چند درصد است 25توان تلف شده  ،در يك ماشين -97

1( 40  2 (60  3 (80  4 (75  

را با تندي ثابت در  200kgاي به جرم  درصد است. اين باالبر وزنه 80و بازده آن  2kWتوان يك باالبر  -98

210m(gچند متر است؟  hبرد. ارتفاع  باال مي hتا ارتفاع  20sمدت  )
s

= 

1( 8  2 (16  3 (32  4 (24  

را از چـاهي بـه عمـق    سـاكن  آب  1600kgتوانـد   ثانيه مي 20دقيقه و  3برقي در مدت زمان  ةيك تلمب -99

20m  15تا سطح زمين باال بياورد و آن را با تندي m
s

كه  تر شود، به طوري ه قويبيرون بريزد. اگر تلمب 

نسبت به حالت قبل افـزايش   SIهمان كار را دو دقيقه زودتر انجام دهد، توان متوسط تلمبه چند واحد 

10يابد؟  مي N(g )
kg

= 

1( 6250  2 (2500  3 (3750  4 (8750  

% هسـتند. چنانچـه انـرژي تلـف شـده در      40% و 70به ترتيب داراي بازده  Bو  Aدو موتور الكتريكي  - 100

 دقيقه باشـد، در مدت يك  Bدر مدت نيم دقيقه، معادل با نصف انرژي تلف شده در ماشين  Aماشين 

 است؟ Bچند برابر انرژي ورودي به ماشين  A در هر دقيقه انرژي ورودي به ماشين

1( 1
2   2 (1   3 (7

4   4 (2   
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60
0

F N=10

N=1f
k

  
30AUداراي انرژي پتانسيل گرانشي  Aطة جسمي در نق - 101 J=  است. اگر اين جسم به نقطةB  با انرژي

50BUپتانسيل گرانشي  J= ؟ جايي، كار نيروي وزن جسم چنـد ژول اسـت   منتقل شود، در اين جابه −

 )يكسان است. Bو  A ةانرژي پتانسيل در دو نقط أمبد(

1( 20  2 (20−  3 (80  4 (80−   

72با تندي  900kgاتومبيلي به جرم  - 102 km
h

در مسيري افقي و مستقيم در حال حركت است. اگر در اثـر   

15، تندي اتومبيل ترمز m
s

(از مقاومـت هـوا   ؟ كاهش يابد، كار نيروي ترمز برحسب كيلوژول كدام است 

 نظر شود.) صرف

1( 168 75/−   2 (11 25/−   3 (101 25/−   4 (32 75/−   

كيلوگرم روي سطح افقي تحت اثر نيروهاي وارد شده به آن از حال  20شكل زير، جسمي به جرم مطابق  - 103

 ؟ رسد جايي، تندي جسم به چند متر بر ثانيه مي متر جابه 10كند. بعد از  سكون شروع به حركت مي

1( 2  

2 (3  

3 (4  

4 (5  

چنين براي آنكه  روي آن انجام شود. هم 1Wبرسد، بايد كار كل  ′vبه  vبراي آنكه تندي خودرويي از  - 104

2روي آن انجام شود. اگر  2Wبرسد، بايد كار كل  3vبه  ′vتندي همان خودرو از 
1

5
3

W
W

باشد، در  =

vاين صورت 
v
 ؟ كدام است ′

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

در راسـتاي   Fدر راستاي افقي در حال حركت است. اگر نيـروي افقـي    500Jجسمي با انرژي جنبشي  - 105

 Fانـدازة نيـروي    .شود برابر مي 2تندي حركت جسم  ،متر 30جايي  عد از جابهب ،حركت به آن وارد شود

 ؟ چند نيوتون است

1( 5  2 (10  3 (50  4 (100  

 ؟ هاي زير درست است كدام يك از گزينه - 106

  كند، نيروي برايند وارد بر آن صفر است.  هنگامي كه جسمي با تندي ثابت حركت مي )1

  امي كه كار كل انجام شده روي جسمي صفر است، تندي جسم در تمام طول مسير مقداري ثابت است.) هنگ2

  هنگامي كه كار كل انجام شده روي جسمي صفر است، نيروي برايند وارد بر آن صفر است.) 3

  كند، مجموع كار نيروهاي وارد بر آن صفر است.  هنگامي كه جسمي با تندي ثابت حركت مي) 4

  كار، انرژي و توان  موازي - ) 1فيزيك (
از ابتداي كار و انرژي  3فصل 

جنبشي تا پايان پايستگي انرژي 
  مكانيكي

  70تا  61هاي  صفحه
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37
0

F N=300

4
0
k
g

53
0

F N=20

8kg

300mهاي  يكسان با تندي ةدو گلول - 107
s

500mو  
s

كننـد. اگـر گلولـة اول     به تنة يك درخت برخـورد مـي   

1 8/ cm متوسط (نيروي ؟ خواهد رفتدرخت فرو   داخل تنةمتر  داخل آن فرو رود، گلوله دوم چند سانتي

 رف درخت را يكسان در نظر بگيريد.)ها از ط وارد بر گلوله

1( 3  2 (5  3 (30  4 (50  

300Fتحت اثر نيروي  40kgجسمي به جرم  ،مطابق شكل زير - 108 N=  4ثابـت   تنـدي با m
s

روي سـطح   

 وارد بر جسم از طرفاندازة كار نيروي اصطكاك  ،3sمدت زمان  . دركند شيبدار به طرف باال حركت مي

10؟ سطح شيبدار چند ژول است Ng )
kg

037و  = 0 8(cos /= 

1( 240    2 (960  

3 (1200    4 (720  

در خـالف   100Nدر حال حركت است. اگر نيروي  xدر راستاي محور  100Jجسمي با انرژي جنبشي  - 109

 300Jانـرژي جنبشـي آن بـه    برحسب متر بعد از طي چه مسافتي  ،جهت حركت جسم به آن وارد شود

 ؟ رسد مي

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

20Fزير، تحت اثر نيروي  مطابق شكل 8kgجسمي به جرم  - 110 N=  5با تندي ثابت m
s

روي سطح افقي  

بدون تغيير اندازه ولي به صورت افقي و موازي سطح به جسـم وارد شـود،    Fكند. اگر نيروي  حركت مي

2جايي تندي جسم  كند. در حالت جديد، بعد از چند متر جابه تغيير مي 3Nاندازة نيروي اصطكاك  m
s

 

053؟ كند افزايش پيدا مي 0 6(cos / )=  

1( 3 2/   

2 (8 7/   

3 (1 5/   

4 (19 2/   
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1/8m

2/4m

8tدر شرايط خأل در مدت زمان گلولة آونگي  - 111 s= دهـد. اگـر    يك حركت رفت و برگشتي كامل انجام مي

0tگلوله در لحظة  از يك انتهاي مسير و از حال سكون شروع به حركت كند، كار نيروي وزن گلوله در  =

 ؟ است 18sتا  12sچند برابر تغيير انرژي پتانسيل گرانشي گلوله در بازة زماني  16sتا  10sبازة زماني 

   1) 2    صفر )1

3 (1−     4 (1
2   

10mشكل زير، بسكتباليستي توپي را با تندي  در - 112
s

كند. اگر مقاومت هوا نـاچيز   به سمت سبد پرتاب مي 

10 ؟شود اي برحسب متر بر ثانيه وارد سبد مي باشد، توپ با چه تندي N(g )
kg

=   

1( 4 11     

2 (2 22   

3 (2 11   

4 (4 22   

دو گلوله با انرژي جنبشي يكسان از سطح زمين در راسـتاي قـائم بـه طـرف بـاال پرتـاب        ،در شرايط خأل - 113

  است. …ها متناسب با  كنيم، نسبت ارتفاع اوج آن مي

  ها پرتاب آنعكس نسبت تندي ) 2  ها نسبت تندي پرتاب آن )1

  ها عكس نسبت جرم آن) 4    ها نسبت جرم آن) 3

انـرژي   ،اسـت  80Jاي كه انـرژي جنبشـي آن    شود. در لحظه از سطح زمين رها مي hجسمي از ارتفاع  - 114

انرژي پتانسـيل گرانشـي آن    ،رسد مي 120Jآن به  است و وقتي انرژي جنبشي Uپتانسيل گرانشي آن 

2
3 U (اتالف انرژي نداريم.)؟ است. انرژي مكانيكي گلوله در لحظة برخورد به زمين چند ژول است 

1( 150  2 (300  3 (200  4 (400  

اگر ارتفاع رها شدن گلولـه   .رسد به زمين مي vشود و با تندي  رها مي hفاع از ارت mاي به جرم  گلوله - 115

 )اتالف انرژي نداريم.(؟ كند تندي برخورد به زمين گلوله چگونه تغيير مي ،درصد افزايش يابد 44

  يابد. درصد افزايش مي 44) 2  يابد.  درصد افزايش مي 20 )1

  يابد. درصد كاهش مي 30) 4  يابد. كاهش ميدرصد  17) 3
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A

B

m6

Bm2

cm75
A

m4 60
0

A

53
0

A

تغيير انرژي جنبشي  .شود در راستاي افقي پرتاب مي hاز ارتفاع  2kgاي به جرم  گلوله ،مطابق شكل زير - 116

10؟ چند ژول است ABگلوله در مسير  N(g )
kg

= 

1( 60  

2 (120  

3 (180  

  اطالعات مسئله كافي نيست. ) 4

2متر را با تندي اولية  4مطابق شكل، آونگي به طول  - 117 m
s

كنـيم. در طـرف ديگـر،     پرتاب مي Aاز نقطة  

10(؟ حداقل فاصلة آونگ از سقف چند متر است Ng
kg

 و اتالف انرژي نداريم.) =

1( 1 8/     2 (2 2/   

3 (1 5/     4 (2 5/   

كمترين تندي گلوله در  .شود روي سطح بدون اصطكاكي پرتاب مي Aاز نقطة اي  گلولهزير، مطابق شكل  - 118

10؟ تواند باشد چند متر بر ثانيه مي Bنقطة  N(g )
kg

= 

1( 5/2  

2 (4  

3 (5  

4 (10  

كند. اگر  ترين نقطة مسير عبور مي ييناز پا vكنيم و با تندي  رها مي Aمطابق شكل زير، آونگي را از نقطة  - 119

درجه كاهش دهيم، در اين صورت اگر آونگ  16درصد افزايش و زاوية آن با راستاي قائم را  20طول آونگ را 

ــدي   ــا تن ــيم، ب ــا كن ــايين ′vرا ره ــور مــي  از پ ــرين نقطــة مســير عب ــد.  ت vحاصــل كن
v
ــدام  ′ اســت؟ ك

053 0 6(cos /  (اتالف انرژي نداريم.) =(

1( 5
4     2 (5

3   

3 (4
5     4 (3

5   

از  60mكنيم. اگر در ارتفاع  ائم به طرف باال پرتاب مياز سطح زمين در راستاي ق vاي را با تندي  گلوله - 120

سطح زمين، تندي گلوله نصف تندي پرتاب شود، در اين صورت تندي گلوله در نصف ارتفاع اوج چند متر 

10(؟ بر ثانيه است Ng
kg

 و اتالف انرژي نداريم.) =

1( 20  2 (20 2   3 (15  4 (15 2   
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 ؟ هستند» پذيري تراكم«و » شكل معيننداشتن «هاي  ويژگيترتيب داراي  كدام حالت(هاي) ماده به - 121

  ، گازهاجامدات )2  گازها و مايعات، گازها و مايعات )1
 گازها و مايعات، گازها ) 4    مايعات، گازها و مايعات) 3

ها براساس تعداد مواد با ضريب استوكيومتري  ترتيب درست واكنشترتيب از راست به چپ  هاي داده شده، در كدام گزينه به با توجه به واكنش - 122
 اند.) ها موازنه نشده ؟ (واكنشكند يكسان را بيان مي

2 2a)NaClO HCl NaCl Cl H O+ → + +   

3 2b)CH OH CO H→ +   

3 2 4 4 2 2c)CaCO H SO CaSO CO H O+ → + +   

2 2 2 2d)MnO HCl MnCl Cl H O+ → + +   
1 (c b d a< < <   2 (b d a c< < <   3 (c b a d< < <   4 (b c d a< < <   

8تانكر حامل بنزين  - 123 18(C H حاصـل در طـول    2COاگر براي جذب  .سوزد ميمل طور كا بهشود و همه سوخت آن  در تصادفي منفجر مي (
كيلوگرم گاز  55 ساالنه اين تانكر حامل چند هزار ليتر سوخت بوده است؟ (هر درخت تنومند ،درخت تنومند استفاده شود 512يك سال از 

2CO 112 .)استليتر  ميلي گرم بر 76/0كند و چگالي سوخت نيز  را جذب مي 16 1(C ,O ,H g.mol )−= = =  

1 (18  2 (24  3 (20  4 (12  
نشان دهنده حجم نمونه گازهـا   Dو  Cهاي  داريم. هر يك از ظرفو با پيستون متحرك با دماي برابر  Bو  Aدو ظرف در بسته يكسان  - 124

مـول در نظـر گرفتـه شـود.)      2/0(هـر ذره معـادل   ؟ هـاي زيـر درسـت اسـت     از عبـارت  چه تعـداد ها  پس از يك تغيير است. با توجه به آن
116(O g.mol )−=  

A BD C  
  بيشتر است. Bدر مقايسه با ظرف  Aآ) فشار گاز در ظرف 

  .باشد Aمول گاز در دما و فشار ثابت به ظرف  2/0بيانگر افزودن تواند  مي Dب) شكل 
  .باشددر فشار ثابت با همان تعداد مول گاز  200Kبه  100Kاز  Bبيانگر افزايش دماي ظرف تواند  مي Cپ) شكل 

   ان شرايط است.گرم گاز اكسيژن در هم 2/115، برابر حجم STPدر شرايط  Bو  Aت) مجموع حجم دو گاز اوليه 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

6موازنه شده گرم از يك نوع چربي مطابق واكنش  7/26اكسايش  - 125 2 2 2163 114 110x ymC H O O CO H O+ → در شرايطي كه حجـم   +

116؟ داردنياز  به چند ليتر هوا ، تقريباًاستليتر  20مولي گازها  12 1(O ,C ,H : g.mol )−= = =  

1 (9/48  2 (2/34  3 (171  4 (5/244 

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

  ردپاي گازها در زندگي
هاي  از ابتداي واكنش 2فصل 

شيميايي و قانون پايستگي جرم
  تا پايان فصل

  84تا  61هاي  صفحه
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FE

DC

B

A

كيلـومتري بـاال    4موجود است. اگر اين ظرف را از سطح زمين تا ارتفاع  STPمول از گازي درون ظرفي با پيستون متحرك در شرايط  يك - 126

يابد.  هش ميدرصد كا 30 هوا كيلومتر افزايش ارتفاع در الية تروپوسفر، فشار 2(به ازاي هر  ؟كند ببريم، حجم آن به تقريب چگونه تغيير مي

00دماي سطح زمين را  C  در نظر بگيريد.) اتمسفر 1و فشار سطح زمين را  

  شود. بيشتر از دو برابر مي) 2    شود. كمتر از دو برابر مي) 1

3كمتر از ) 4    شود. بيشتر از ده برابر مي) 3
 شود. برابر مي 4

در همان  3KClOبه تقريب با حجم گاز توليدي از تجزيه چند گرم  3KNOگرم  2/20معين، حجم گاز توليد شده از تجزيه  در دما و فشار - 127

139؟ شرايط برابر است 35 5 16 14(K ,Cl / ,O ,N : g.mol )−= = =  .)ها موازنه شوند معادله واكنش( =

3 2 2 2KNO (s) K O(s) N (g) O (g)→ + +   

3 2KClO (s) KCl(s) O (g)→ +   

1 (6/28  2 (8/42  3 (2/57  4 (6/85 

00ليتر از يك گاز در دماي  4/8اگر  - 128 C  1و فشارatm ؟ تواند باشد گزينه مياين گاز كدام  ،گرم داشته باشد 30، جرمي برابر 

11 14 16 12 32(H ,N ,O ,C ,S : g.mol )−= = = = =   

1 (2CO   2 (3SO   3 (4CH   4 (3NH  

درصد كاهش  ،كنيم. در كدام واكنش طور جداگانه تجزيه مي هاي زير را در شرايط يكسان در چهار ظرف به هاي برابر از هر كدام از نمك جرم - 129

 د.)نموازنه شو ها واكنش ة(معادل؟ ها كمتر است اوليه از ساير واكنش جرم نمونه

140 39 35 5 32 27 23 16 14 12(Ca ,K ,Cl / ,S ,Al ,Na ,O ,N ,C : g.mol )−= = = = = = = = =   

2 4 3 2 3 3I)Al (SO ) (s) Al O (s) SO (g)→ +   

3 2II)CaCO (s) CaO(s) CO (g)→ +  

3 2III)KClO (s) KCl(s) O (g)→ +  

  3 2 2IV)NaNO (s) NaNO (s) O (g)→ +   

1 (II   2 (IV   3 (I   4 (III  

  )Bو جرم مولي گاز  <A(جرم مولي گاز ؟ درست است گزينهكدام  است، هابر  به روش توليد آمونياكفرايند با توجه به شكل زير كه مربوط به  - 130

در مسير توسعه پايدار بوده و از گاز آمونياك براي به عنوان سوخت  Aاستفاده از گاز ) 1

   كنند. ها استفاده مي كنترل ميزان اسيدي بودن آب درياچه

  اند. تايي گاز نجيب رسيده آرايش هشتها به  تمام اتم Bو  Aدر ساختار گاز ) 2

تواند  ميدر هواي آلوده شهرهاي صنعتي به مقدار قابل توجهي وجود دارد كه در دماي باال درون موتور خودرو  Bيكي از اكسيدهاي گاز ) 3

  شود. ايجاد 

  شود. توليد مي Fمول گاز  2 الزاماً، Bمول گاز  1و  Aمول گاز  3از مخلوط كردن ) 4
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  است؟   نادرستكدام گزينه  - 131
  كه رنگ آن تغيير كند، دچار تغيير شيميايي شده است. ) هنگام گرما دادن به شكر، زماني1
  دهند. واره شامل يك واكنش شيميايي است و آن را با يك معادله نشان مي) هر تغيير شيميايي هم2
  تواند با تغيير رنگ، مزه، بو يا آزادسازي گاز و تشكيل رسوب همراه باشد. ) تغيير شيميايي مي3
  كنند. هاي شيميايي همواره از قانون پايستگي جرم پيروي مي ) همة واكنش4

 .» ........... 2NOاوزون تروپوسفري از گازدر واكنش توليد «كنند؟  را به درستي كامل مي مقابلكدام موارد از مطالب زير عبارت  - 132

    ) نور خورشيد عاملي مهم براي انجام واكنش است.آ
  ب) در شرايط يكسان حجم گازهاي مصرفي با حجم گازهاي توليدي برابر است.

  ها حضور دارد. كي از فرآوردهبه عنوان ي 2Nپ) گاز
   ت) حجم اوزون توليدي دو برابر حجم اكسيژن مصرفي است.

   پ –ب ) 4  ت - آ) 3  ت -پ ) 2  ب - آ) 1
 است؟    نشدهدرستي بيان  معناي چه تعداد از نمادهاي داده شده، به - 133

 معنا نماد

(aq)  حالت فيزيكي مذاب –حالت فيزيكي محلول آبي 

Δ⎯⎯→ .واكنش با توليد گرما همراه است 

atm⎯⎯⎯⎯→15  شود. اتمسفر انجام مي 15واكنش در فشار 

(s)  حالت فيزيكي رسوب –حالت فيزيكي جامد 

Pd(s)⎯⎯⎯⎯→ شود. براي انجام شدن واكنش از كاتاليزگر پالتين استفاده مي 

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

 ؟ اند نادرستهاي زير،  ز عبارتا چه تعداد - 134

Nاي توليد اوزون در تروپوسفر، به ازاي ورود يك مول  آ) در فرايند سه مرحله (g)2 شود.  به فرايند، دو مول گاز اوزون توليد مي  
  ها ندارند.  ي مختلف تمايلي به توليد اين پالستيكها، كشورها پذير در كارخانه هاي زيست تخريب ب) به دليل قيمت باالي تمام شدة توليد پالستيك

  شود.  سنگ، سه نوع مولكول سه اتمي يافت مي هاي حاصل از سوختن زغال پ) در بين فراورده
  كند.  كند كه پرتوهاي خطرناك را جذب و پرتوهاي فروسرخ را آزاد مي اوزون موجود در الية استراتوسفر، مانند دستگاهي عمل مي الية ت)

1( 1  2( 2  3( 3  4( 4   
 چه تعداد از موارد زير در مورد مقايسة اوزون و اكسيژن درست است؟ - 135

 از اكسيژن است.                        تر بيشآ) چگالي اوزون 

  است. تر بيشپذيري اكسيژن از اوزون  ب) واكنش

2پ) جرم مولي اوزون
  برابر جرم مولي اكسيژن است.     3

 ها يكسان است. هاي ناپيوندي به پيوندي، در اين مولكول ) نسبت شمار جفت الكترونت

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

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.-)آشنا(آزمون 
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 ) كدام است؟ 2هاي معادلة ( هاي استوكيومتري فراورده ) به مجموع ضريب1هاي معادلة ( دهنده هاي استوكيومتري واكنش مجموع ضريب - 136

  Ca (PO ) F(s) H SO (aq) CaSO (s) Ca(H PO ) (s) HF(aq)+ → + +5 4 3 2 4 4 2 4 2 )1 

  HNO (aq) HNO (aq) NO(g) H O(l)→ + +2 3 2 )2  

1 (4   2 (9
4   3 (9

5   4 (21
4 

 هستند؟  نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت - 137

 گردند.  به فضا بر ميآيند به وسيلة گازها  اي از پرتوهاي خورشيدي كه به سمت زمين مي آ) بخش عمده

  شوند.  اي مانع از خروج كامل گرماي آزاد شده از سطح زمين مي ب) گازهاي گلخانه

−Cپ) اگر گازهاي الية هواكره وجود نداشتند، ميانگين دماي كرة زمين به    يافت.  كاهش مي °18

  كند.  رخ گسيل ميت) زمين پس از گرم شدن توسط خورشيد از خود پرتوهاي فروس

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

و ضـريب اسـتوكيومتري    aا تـرين ضـريب ر   با بـزرگ  (I)اي از واكنش هاي زير، پس از موازنه، اگر ضريب استوكيومتري فراورده در واكنش - 138

aدر نظر بگيريم، bترين ضريب را  با بزرگ (II)اي از واكنش دهنده واكنش b+  برابر چند است؟ 

  I) LiBH (s) NH Cl(s) B N H (l) H (g) LiCl(s)+ → + +4 4 3 3 6 2  

  II) KNO (s) C(s) S(s) CO (g) K S(s) N (g)+ + → + +3 2 2 2   

1 (10   2 (12   3 (6   4 (13 

 ) درست است؟II) و (Iهاي ( از مطالب زير، بعد از موازنة واكنش چه تعداد - 139

  I : HCl(aq) MgCO (s) MgCl (aq) CO (g) H O(l)+ → + +3 2 2 2   

  II : Ca P (s) H O(g) Ca(OH) (s) PH (g)+ → +3 2 2 2 3   

  دو واكنش با هم برابر است. يك از در هر  ها دهنده و واكنش ها هاي فراورده مجموع شمار اتم ●

  ) است. IIتر از واكنش ( ) بيشIمجموع ضرايب مواد، در واكنش ( ●

  شود.  ، شش مولكول آب مصرف ميPH3) به ازاي توليد دو مولكول IIدر واكنش ( ●

  ) با يكديگر برابر است. II) و (Iهاي ( از واكنش در هر يكها)  ها و فراورده دهنده هاي گازي موجود در دو طرف (در سمت واكنش تعداد مولكول ●

1 (1  2( 2  3( 3  4( 4  
 است؟  درستترتيب از راست به چپ)  كدام گزينه در رابطه با درستي يا نادرستي موارد زير (به - 140

تـر از توليـدات شـيمي     دي، محيط زيستي و انساني، قيمت تمام شدة توليدات شيمي سبز، بسـيار بـيش  آ) با درنظرگرفتن تمام جوانب اقتصا

 صنعتي است. 

  . است» مالحظات اقتصادي«، »مالحظات اجتماعي«، »محيطي مالحظات زيست«ب) سه رأس مثلث توسعه پايدار 

  تواند در راستاي اهداف توسعه پايدار باشد.  پ) اهداف شيمي سبز مي

  ) درست ـ نادرست ـ درست  2    درست ـ درست ـ درست  )1

 ) درست ـ درست ـ نادرست4     ) نادرست ـ درست ـ درست3
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 ؟ كند درستي كامل مي را بهزير ، كدام گزينه عبارت داده شدهبا توجه به معادله  - 141

  دارد. …نقش  pt بوده و …كه در آن آب حالت  است …معادلة زير يك معادلة «

                                                              2 2 22 2pt(s)H (g) O (g) H O(l)+ ⎯⎯⎯→   

  نمادي ـ مايع ـ گرمادهنده) 2  نوشتاري ـ گاز ـ كاتاليزگر) 1

  نمادي ـ مايع ـ كاتاليزگر) 4  نوشتاري ـ گاز ـ گرمادهنده) 3

HNO)3فلز مس با محلول نيتريك اسيد  - 142 يب اسـتوكيومتري واكـنش   انسبت مجموع ضر ،دهد. پس از موازنه به دو صورت زير واكنش مي (

 ؟ دام استك (II)ها در واكنش  يب استوكيومتري فراوردهابه مجموع ضر (I)ها در واكنش  دهنده

3 3 2 2I)Cu HNO Cu(NO ) NO H O+ → + +   

3 3 2 2 2II)Cu HNO Cu(NO ) NO H O+ → + +   

1 (5
9   2 (5

19   3 (11
5   4 (9

5   

ها براساس تعداد مواد با ضريب استوكيومتري  ترتيب درست واكنشت به چپ ترتيب از راس هاي داده شده، در كدام گزينه به با توجه به واكنش - 143

 اند.) ها موازنه نشده ؟ (واكنشكند يكسان را بيان مي

2 2a)NaClO HCl NaCl Cl H O+ → + +   

3 2b)CH OH CO H→ +   

3 2 4 4 2 2c)CaCO H SO CaSO CO H O+ → + +   

2 2 2 2d)MnO HCl MnCl Cl H O+ → + +   

1 (c b d a< < <   2 (b d a c< < <   3 (c b a d< < <   4 (b c d a< < <  

 ؟ دهند ميترتيب از راست به چپ، چه مواردي را نشان  به Cو  A ،B نمودار رو در شكل روبه - 144

  ميانگين جهاني دماي سطح زمين ـ مساحت برف در نيمكره شمالي ـ ميانگين جهاني سطح آبهاي آزاد) 1

  ميانگين جهاني دماي سطح زمين ـ ميانگين جهاني سطح آبهاي آزاد ـ مساحت برف در نيمكره شمالي) 2

  ين جهاني سطح آبهاي آزادمساحت برف در نيمكره شمالي ـ ميانگين جهاني دماي سطح زمين ـ ميانگ) 3

  ميانگين جهاني سطح آبهاي آزاد ـ ميانگين جهاني دماي سطح زمين ـ مساحت برف در نيمكره شمالي) 4

 اكسـيژن بـا ضـريب    اسـتوكيومتري گـاز   هـاي زيـر پـس از موازنـه، ضـريب      از واكـنش  چه تعـداد در  - 145

3 نشدةگاز توليد شده در واكنش موازنه  استوكيومتري 2NaN (s) Na(s) N (g)→  ؟ برابر است +

3آ)  2KClO KCl O→ 3ب)    + 2 2 2KNO K O N O→ + +   
2پ)  5 2 2 2C H OH O CO H O+ → 4ت)    + 8 2 2C H O CO H O+ → +   

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

  ردپاي گازها در زندگي  موازي - ) 1( شيمي
هاي  از ابتداي واكنش 2فصل 

شيميايي و قانون پايستگي 
جرم تا پايان اوزون، دگرشكلي از

  اكسيژن در هواكره
  76تا  61هاي  صفحه
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تفاده شود و همچنين ميانگين برق مصرفي اين اسبه صورت مجزا رستوران از دو منبع زغال سنگ و نفت خام يك اگر براي توليد برق يك ماه  - 146

اكسـيد توليـدي از ايـن دو منبـع      هاي الزم براي از بين بردن كربن دي اختالف تعداد درخت ،باشد كيلو وات ساعت 20در هر روز  رستوران

مصرفي هر درخت در طول يك سال را  2CO يد، مقدارروز در نظر بگير 30را ماه  هر( ؟كدام استمصرفي ماهانة درختان  2COبراساس 

توليد  2COكيلوگرم  7/0و  9/0ترتيب  و به ازاي توليد هر كيلووات ساعت برق از منبع زغال سنگ و نفت خام به در نظر بگيريد 12kgبرابر 

  ).شود مي

1 (140  2 (120  3 (130  4 (150  

  ؟نيستكدام يك از واكنش هاي زير مربوط به فرايند توليد اوزون تروپوسفري  - 147

1 (2 2 2N (g) O (g) NO(g)+ →   2 (2 22 2NO(g) O (g) NO (g)+ →   

3 (2 2 33 2N (g) H (g) NH (g)+ →   4 (2 2 3NO (g) O (g) NO(g) O (g)+ → +   

  ؟استدرست هاي بيان شده  از عبارت چه تعداد - 148

  شود. توليد و وارد هواكره مي 2COدهد كه در توليد يك محصول يا بر اثر انجام يك فعاليت، چه مقدار  اكسيد نشان مي رد پاي كربن دي •

  جا شده و هواي شهرهاي ديگر را نيز آلوده كند. تواند در آن جابه شود، مي اكسيدي كه وارد هواكره مي كربن دي •

آنها كيفيت  كمكهايي هستند كه به  فراورده فرايندها و وجوي ها در جست دان اي از شيمي است كه در آن، شيمي ي سبز شاخهشيم •

  زندگي را افزايش دهند.

  سوخت سبز، سوختي است كه در ساختار خود افزون بر كربن و هيدروژن، اكسيژن نيز دارد. •

  تر تجزيه شوند. بيني، به مواد ساده جانداران ذره به وسيلةتوانند  پذيرند و مي هاي سبز، زيست تخريب سوخت •

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

  ؟است نادرستدر متن زير چه تعداد از مواردي كه زير آنها خط كشيده شده است،  - 149

است. با افزايش  تاهتركوآن  تعديل اثرتر و زمان الزم براي  رد پاي ايجاد شده سنگين ؛اكسيد وارد شده به طبيعت زيادتر باشد هرچه كربن دي

آغاز شده و مساحت برف در  ديرترهاي آزاد، فصل بهار در نيمكره شمالي يك هفته  سطح آب پايين رفتنعالوه بر هواكره، اكسيد  كربن دي

  يابد.  مي افزايشنيمكره شمالي 

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

3هاي شيميايي ذكر شده بيشتر از  ادلهها در چه تعداد از مع ها به واكنش دهنده نسبت مجموع ضرايب فراورده - 150
  باشد؟ مي 4

2 4 2 4 2N O N H NO H O+ → +   

2 2 3 2MoS O MoO SO+ → +   

3 3 2 2 2Zn HNO Zn(NO ) H O N O+ → + +   

4 3 4 3 4 4 3 3 4 4(NH ) PO Pb(NO ) NH NO Pb (PO )+ → +   

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
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  است؟   نادرستكدام گزينه  - 151
  كه رنگ آن تغيير كند، دچار تغيير شيميايي شده است. ) هنگام گرما دادن به شكر، زماني1
  دهند. ) هر تغيير شيميايي همواره شامل يك واكنش شيميايي است و آن را با يك معادله نشان مي2
  مراه باشد.تواند با تغيير رنگ، مزه، بو يا آزادسازي گاز و تشكيل رسوب ه ) تغيير شيميايي مي3
  كنند. هاي شيميايي همواره از قانون پايستگي جرم پيروي مي ) همة واكنش4

 .» ........... 2NOاوزون تروپوسفري از گازدر واكنش توليد «كنند؟  را به درستي كامل مي مقابلكدام موارد از مطالب زير عبارت  - 152

    ) نور خورشيد عاملي مهم براي انجام واكنش است.آ
  ب) در شرايط يكسان حجم گازهاي مصرفي با حجم گازهاي توليدي برابر است.

  ها حضور دارد. كي از فرآوردهبه عنوان ي 2Nپ) گاز
   ت) حجم اوزون توليدي دو برابر حجم اكسيژن مصرفي است.

   پ –ب ) 4  ت - آ) 3  ت -پ ) 2  ب - آ) 1
 است؟    نشدهدرستي بيان  معناي چه تعداد از نمادهاي داده شده، به - 153

 معنا نماد

(aq) حالت فيزيكي مذاب–لت فيزيكي محلول آبيحا 

Δ⎯⎯→ .واكنش با توليد گرما همراه است 

atm⎯⎯⎯⎯→15  شود. اتمسفر انجام مي 15واكنش در فشار 

(s) حالت فيزيكي رسوب–حالت فيزيكي جامد 

Pd(s)⎯⎯⎯⎯→ شود. براي انجام شدن واكنش از كاتاليزگر پالتين استفاده مي 

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

 ؟ اند نادرستهاي زير،  از عبارت چه تعداد - 154

Nاي توليد اوزون در تروپوسفر، به ازاي ورود يك مول  آ) در فرايند سه مرحله (g)2 شود.  گاز اوزون توليد مي به فرايند، دو مول  
  ها ندارند.  ها، كشورهاي مختلف تمايلي به توليد اين پالستيك پذير در كارخانه هاي زيست تخريب ب) به دليل قيمت باالي تمام شدة توليد پالستيك

  شود.  سنگ، سه نوع مولكول سه اتمي يافت مي هاي حاصل از سوختن زغال پ) در بين فراورده
  كند.  كند كه پرتوهاي خطرناك را جذب و پرتوهاي فروسرخ را آزاد مي موجود در الية استراتوسفر، مانند دستگاهي عمل مياوزون  الية ت)

1 (1  2( 2  3( 3  4( 4   
 چه تعداد از موارد زير در مورد مقايسة اوزون و اكسيژن درست است؟ - 155

 از اكسيژن است.                        تر بيشآ) چگالي اوزون 

  است. تر بيشپذيري اكسيژن از اوزون  واكنشب) 

2پ) جرم مولي اوزون
  برابر جرم مولي اكسيژن است.     3

 ها يكسان است. هاي ناپيوندي به پيوندي، در اين مولكول ت) نسبت شمار جفت الكترون

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

 سخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.پا-)آشنا(آزمون 
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 ) كدام است؟ 2هاي معادلة ( هاي استوكيومتري فراورده ) به مجموع ضريب1ة (هاي معادل دهنده هاي استوكيومتري واكنش مجموع ضريب - 156

  Ca (PO ) F(s) H SO (aq) CaSO (s) Ca(H PO ) (s) HF(aq)+ → + +5 4 3 2 4 4 2 4 2 )1 

  HNO (aq) HNO (aq) NO(g) H O(l)→ + +2 3 2 )2  

1 (4   2 (9
4   3 (9

5   4 (21
4 

 هستند؟  نادرستهاي زير  ه تعداد از عبارتچ - 157

 گردند.  آيند به وسيلة گازها به فضا بر مي اي از پرتوهاي خورشيدي كه به سمت زمين مي آ) بخش عمده

  شوند.  اي مانع از خروج كامل گرماي آزاد شده از سطح زمين مي ب) گازهاي گلخانه

−Cدماي كرة زمين به پ) اگر گازهاي الية هواكره وجود نداشتند، ميانگين    يافت.  كاهش مي °18

  كند.  ت) زمين پس از گرم شدن توسط خورشيد از خود پرتوهاي فروسرخ گسيل مي

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

و ضـريب اسـتوكيومتري    aتـرين ضـريب را    با بـزرگ  (I)اي از واكنش هاي زير، پس از موازنه، اگر ضريب استوكيومتري فراورده نشدر واك - 158

aدر نظر بگيريم، bترين ضريب را  با بزرگ (II)اي از واكنش دهنده واكنش b+  برابر چند است؟ 

  I) LiBH (s) NH Cl(s) B N H (l) H (g) LiCl(s)+ → + +4 4 3 3 6 2  

  II) KNO (s) C(s) S(s) CO (g) K S(s) N (g)+ + → + +3 2 2 2   

1 (10   2 (12   3 (6   4 (13 

 ) درست است؟II) و (Iهاي ( ب زير، بعد از موازنة واكنشاز مطال چه تعداد - 159

  I : HCl(aq) MgCO (s) MgCl (aq) CO (g) H O(l)+ → + +3 2 2 2   

  II : Ca P (s) H O(g) Ca(OH) (s) PH (g)+ → +3 2 2 2 3   

  دهنده در هر دو واكنش با هم برابر است.  هاي فراورده و واكنش مجموع شمار اتم ●

  ) است. IIتر از واكنش ( ) بيشIمجموع ضرايب مواد، در واكنش ( ●

  شود.  ، شش مولكول آب مصرف ميPH3) به ازاي توليد دو مولكول II( در واكنش ●

  ) با يكديگر برابر است. II) و (Iهاي ( ها) هركدام از واكنش ها و فراورده دهنده هاي گازي موجود در دو طرف (در سمت واكنش تعداد مولكول ●

1 (1  2( 2  3( 3  4( 4  
 است؟  درستترتيب از راست به چپ)  ا درستي يا نادرستي موارد زير (بهكدام گزينه در رابطه ب - 160

تـر از توليـدات شـيمي     آ) با درنظرگرفتن تمام جوانب اقتصادي، محيط زيستي و انساني، قيمت تمام شدة توليدات شيمي سبز، بسـيار بـيش  

 صنعتي است. 

  . است» مالحظات اقتصادي«، »جتماعيمالحظات ا«، »محيطي مالحظات زيست«ب) سه رأس مثلث توسعه پايدار 

  تواند در راستاي اهداف توسعه پايدار باشد.  پ) اهداف شيمي سبز مي

  ) درست ـ نادرست ـ درست  2    ) درست ـ درست ـ درست 1

 ) درست ـ درست ـ نادرست4     ) نادرست ـ درست ـ درست3
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 1041 اسفند 19    شناختی آزمون 
 !دانش آموز عزیز

این در . وضعیت پایه آمادگی شناختی خود بر اساس کارنامه آگاهی داریداز اید های قبلی به سواالت آمادگی شناختی پاسخ دادهاگر در آزمون

 دانش شناختی برنامه ارائه راهکارهای هفتگی و پایش مداوماین . یابدادامه می شناختیهای های حمایتی ما برای تقویت سازهبرنامه آزمون

 تشریحی پاسخ نامه ،لطفا برای سنجش آگاهی خود به سواالت پاسخ دهید و برای اطمینان از ماهیت راهبردهای آموزشی مورد سوال. است

  .شروع می شود  161سواالت از شماره : توجه     .را مطالعه فرمائید

 دانید؟  مفید می و تمرکز مورد را برای مدیریت منابع توجه کدام .161

 بندی تکالیف به اجزای کوچکتر تقسیم. 2  ستراحت در زمان مطالعههای کوتاه مدت ا وقفه. 1

 همه موارد. 4    با صدای بلند خواندن مطالب درسی. 3

 کدام گزینه در مورد اجرای همزمان چند تکلیف صحیح است؟ .161

 .شود موجب کاهش کارایی هر دوتکلیف می. 2  .شود باعث عملکرد بهتر فرد در هر دو تکلیف می. 1

 نمی دانم.4    .ر کارایی فرد نداردتاثیری د. 3

 کدام گزینه در مورد تغییر تکلیف درسی در فواصل زمانی مشخص درست است؟  .162

  . شود کند و موجب عملکرد بهتر توجه می مفید است، چون یکنواختی تکلیف درسی را کم می. 1

 .شود پرتی می مفید نیست و موجب حواس. 2

    .اثری بر عملکرد درسی ندارد. 3

 دانم نمی. 4

 کدام مورد برای به خاطرسپاری اطالعات مفید است؟ .160

 همه موارد.4  ا صدای بلند خواندنب. 3 نوشتن . 2  بندی دسته. 1

 کدام نوع تکرار برای یادگیری مطالب درسی مفیدتر است؟ .162

   ه در کتاب آمده در زمان یادگیریتکرار هر چه بیشتر مطالب درسی به همان صورتی ک. 1

 (کتاب درسی، آزمون، کتاب کمک درسی، تدریس)مطالب درسی با روشهای مختلف تکرار . 2

 3و  2مورد . 4      تکرار مطالب با فواصل زمانی مشخص. 3

 کدام مورد برای یادگیری ضروری است؟ .166

 همه موراد. 4   تغذیه . 3    تکرار. 2   خواب. 1

 کدام گزینه در مورد  یادگیری درسی درست است؟  .162

    .شود شدن یادگیری می مختلف درسی و کمک درسی موجب تسهیل و عمیقمنابع . 1

  .تفاده از یک منبع درسی کافی استاس. 2

 3و  1مورد . 4     .های مختلف از یک موضوع مفید است شنیدن تدریس. 3

 دانید؟ در خواندن یک متن برای یادگیری کدام مورد را مفیدتر می .162

 تاییدینگاه . 2   نگاه انتقادی به متن. 1

 دانم نمی. 4    هر دو مورد. 3

 کالسی ها در مورد یک مساله صحیح است؟م کدام گزینه در مورد اطالع از راه حلهای ه .169

  .ریزد مفید نیست، الگوی ذهنی خودمان به هم می. 2 .بینیم مفید است، چون مطلب را از دید دیگری می. 1

 هر دو. 4     هیچکدام. 3

 .سواالت امروز انتخاب کنید یکی از گزینه های زیر را در مورد .124

 .مفید بود و انتظار دارم این آگاهی من را در یادگیری مطالب درسی کمک کند. 1

 . مایل به دریافت اطالعات، راهبردها و تکالیف تقویتی بیشتر هستم. 2

 هیچکدام. 4    هر دو. 3
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 گويي زمان پاسخ شمارة صفحه شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس

  3  1-20  20 عادي-)1رياضي (
  دقيقه 30

  6  21-40 20 موازي-)1رياضي (
  9  41-60  20 عادي-)1شناسي ( زيست

  دقيقه 20
  12  61-80 20 موازي-)1شناسي ( زيست

  16  81-100  20 عادي-)1فيزيك (
  دقيقه 35

  20  101-120  20 موازي-)1فيزيك (

  عادي -)1شيمي (
  24  121-140  20 طراحي

 آشنا  دقيقه 20

  موازي - ) 1شيمي (
  28  141-160  20 طراحي
 آشنا

  105  160      جمع
 

  طراحان 

  مسئولين درس
  مسئولين درس گروه مستندسازي  ويراستار ان علمي ه آزمونمسئولين درس گرو  نام درس

 الهه شهبازي رضا سيدنجفي -علي مرشد - مهرداد ملوندي محمديعاطفه خان )1رياضي (

  مهساسادات هاشمي  اشكان خرمي -اميرحسين بهروزي فرد  - ليدا علي اكبري  محمدرضا گلزاري   )1شناسي ( زيست
  حسام نادري  امير محمودي انزابي -سالمي بابك ا  حميد زرين كفش )1فيزيك (
  اميرحسين مرتضوي  هانيه شكراني - سروش عبادي -سيدمحمدحسن معروفي   نيا علي افخمي  ) 1شيمي (

 

  گروه فني و توليد
 فردسيدعلي موسوي  مدير گروه 

 هانيه شكراني  مسئول دفترچه
 ليال عظيمي  آرا و صفحه نگار حروف

  اميرحسين مرتضويمسئول دفترچه:       محيا اصغريوه:مدير گر  گروه مستندسازي

 حميد محمدي  ناظر چاپ
 چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم

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

 نام طراحان درسنام 

 )1رياضي (
 - امير زراندوز - محمد حميدي - حميدرضا صاجي - بهرام حالج - زاده احسان غني - خان افشين خاصه - محمد قرقچيان - كيان كريمي خراساني - محمدپورسينا  - محمدامين اقبال احمدي

  پنجم ياسين قوي -حسن تهاجمي - حميد عليزاده - مصطفي بهنام مقدم - ميالد منصوري - علي آزاد - مهدي تك - مسعود برمال - علي سرآباداني - محمد نجفي

  ) 1شناسي ( زيست
 -مريم فرامـرززاده  -محمدرضا گلزاري -محمدمبين رمضاني -اشكان زرندي -پارسا فراز -رضا خورسندي -مهدي گوهري -عليرضا عابدي -احمد بافنده -زاده احسان حسن
  سجاد عبيري -نژاد سجاد خادم -محمدسجاد تركمان -عباس آرايش

 )1فيزيك (
 -نسـب  عبدالرضـا امينـي   -مـنش  كيـانوش كيـان   -زهره آقامحمدي -مصطفي كياني -امير محمودي انزابي -كفش ميد زرينح -شهرام آموزگار -هاشم زمانيان -محمد بهلولي
  محمدجعفر مفتاح -ميثم دشتيان -مهدي شريفي

  ) 1شيمي (
 -اميـر نگهبـان   -مـيالد عزيـزي   -زاده هـادي مهـدي   -اصـغر احمـديان   علـي  -عليرضـا بيـاني   -ياسـر عليشـائي   -هـادي رحيمـي كياسـري    -علـي شـيخالري   -نيا علي افخمي
  كرامت زماني -پور احمدرضا جشاني -ياننژاد هادي حاجي -كوكنده حسن رحمتي -نژاد ايمان حسين
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  ؟هاي زير همواره نامثبت است كدام يك از عبارت - 1
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2هاي  سهمي - 2
1 5y ax bx= − 2و  +

2 2 2 3y bx ax= − + از  2yداراي محور تقارن يكساني هستند. اگر فاصلة باالترين نقطة سهمي  −

a,b)0 ؟تواند باشد ميكدام  aواحد باشد،  4برابر  1yترين نقطة سهمي  پائين )>   

1( 16  2( 12  3 (5  4( 4 

  ؟نيستكدام يك از روابط زير تابع  - 3

  كند. اي كه هر عدد مثبت را به نصف جذر آن مربوط مي رابطه )1

  كند. اي كه هر عدد حقيقي را به جذر مجذور آن مربوط مي رابطه )2

  كند.  را به مجذور ريشة دوم آن مربوط مي مثبت اي كه هر عدد حقيقي رابطه) 3

  كند.  عدد حقيقي را به ريشة دوم مجذورش مربوط مياي كه هر  رابطه )4

}چند زوج مرتب از رابطة حداقل با حذف  - 4 }2 1R (x,y) | x,y Z,| x y | ,| x |= ∈ + <    ؟آيد دست مي ، يك تابع به≥

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

  ؟آيد دست مي يك تابع به نموداريك نقطه،  فقط با حذف ولي نيست، نمودار يك تابع كدام شكل - 5
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} با فرض - 6 }1 2 3A , }و  =, }B a,b,c,d= چند تابع از ،A  بهB 1توان نوشت كه شامل زوج مرتب  مي( ,a) ؟باشد  

1( 16  2( 32  3 (48  4( 64 

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

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

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل10چند از

  

  دقيقه 35

  ها / تابع ها و نامعادله معادله
از ابتداي سهمي تا  4فصل 

تا پايان  5پايان فصل و فصل 
  دامنه و برد توابع

  108تا  78هاي  صفحه
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1
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fتابع  نمودار - 7 (x) ؟باشد، دامنه و برد تابع كدام است صورت مقابل مي به  
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f خطي تابع اگر دامنه و برد - 8 (x) ax b= 1ترتيب به صورت بازة  به + 2[ , 1 و −[ 5[ ,  و همچنين دامنه و برد تابع خطي −[

22
cxg(x) d−= 1ترتيب به صورت بازة  به + 2[ , 1و  −[ 4[ , fباشد، طول نقطة برخورد دو نمودار  [ (x)  وg(x)  0 ؟استكدام(c,a )>   

1 (3
2   2 (2

3   3 (3
4   4 (4

3  

}اگر  - 9 }0 1 1 1 5 1f ( , ),( , ),( , )= − }و  − }1 2 0 1 5 1 2 5g ( , ),( , ),( , ),( , )= 2ند، حاصل باش − 0 3 1f (g( )) g(f (   ؟كدام است −((

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

2aدو عدد حقيقي باشند، به نحوي كه  bو  aفرض كنيد  - 10 b+ 1fاگر  ؛= (a) f (b) a= − = f و − (x) 2گاه  ي خطي باشد، آنتابعf ( ) 

  ؟كدام است

1( 4-  2( 3-  3 (2+  4( 1+ 

2مجموعه جواب نامعادلة  - 11 3 32
x| |
x

− >
−

  ؟كدام بازه است 

1( 9 2 2 35( , ) ( , )   2( 8 2 2 35( , ) ( , )   3 (9 35( , )  4( { }9 4 25( , ) − 

2كه به ازاء آن سهمي  mمقاديري از  - 12 3 1y mx (m )x m= − − + 2yگاه باالي خط  هيچ − ، چند عدد صحيح منفي را گيرد نميقرار  =

  ؟شود نميشامل 

 شمار بي )4  2) 3  1 )2  صفر )1

}اگر رابطة  - 13 }2 2 4 5 7 3 2 7 4 2( ,a b),( , ),( , ),( , ),( , a b)− 2مقدار ابع باشد يك ت − 2a b+ ؟كدام است  

1( 13  2( 5  3 (10  4( 8 
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  ؟رو بيانگر تابع خواهد بود ، نمودار پيكاني روبهa قابل قبول به ازاي چند مقدار - 14

1( 3  

2( 2  

3 (1  

  صفر )4

  ؟شود نمودار زير با حذف حداقل چند نقطه به يك تابع تبديل مي - 15

1( 1  

2( 2  

3 (3  

4( 4 

} ةكدام رابطه بيانگر يك تابع با دامن - 16 }1 2 3A , } برد و =, }1 2B   ؟باشد مي =,

1( { }1 2 2 2( , ),( , )     2( { }1 2 2 1 3 1( , ),( , ),( , )  

3 ({ }1 2 2 1 2 2 3 1( , ),( , ),( , ),( , )    4( { }1 3 2 1 3 1( , ),( , ),( , ) 

2hو ارتفاع  rاي به شعاع قاعدة  ل، استوانهشكل مقاب - 17 r= ؟باشد باشد. كدام تابع زير، يك تابع خطي مي مي  

   rاستوانه برحسب كل مساحت  )1

  rاستوانه برحسب حجم  )2

  rبرحسب بااليي و دايرة پاييني  ةرمجموع محيط داي) 3

 rبرحسب حاصل ضرب محيط دو دايرة بااليي و پاييني  )4

23در تابع  - 18 4 1 4| y | x x− + +   ؟مجموع اعضاي دامنه و برد كدام است =

1( 5
2   2( 5   3 (7

2   4( 7  

متر  سانتي xمتر افزايش و در حالت دوم طول آن را  سانتي xمتر مفروض است. در حالت اول طول آن را  سانتي 2و عرض  3يك مستطيل با طول  - 19

  ؟نويسيم. كدام بيان درست است مربوط به مساحت مستطيل را مي ةدهيم و در هر دو حالت معادل متر كاهش مي سانتي xض آن را افزايش و عر

  مربوط به هر دو حالت، معرف تابع خطي است. ةمعادل )1

  ست.نيمربوط به هر دو حالت، معرف تابع خطي  ةمعادل )2

  است. 2مربوط به حالت دوم، تابع درجه  ةمعادلحالت اول معرف تابع خطي و  مربوط به ةمعادل) 3

 مربوط به حالت دوم معرف تابع خطي است. ةمعادلو  2مربوط به حالت اول معرف تابع درجه  ةمعادل )4

}اگر  - 20 }1 1 3 5 2 1f ( ,a ),(b, ),( , ),( ,a)= − 1و  − 2 2 5 4f ( ) f ( ) f ( )+ −   ؟كدام است abباشد، حاصل  =

1( 2  2( 2-  3 (4  4( 4- 
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  ؟هاي زير همواره نامثبت است كدام يك از عبارت - 21
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2هاي  سهمي - 22
1 5y ax bx= − 2و  +

2 2 2 3y bx ax= − + از  2yداراي محور تقارن يكساني هستند. اگر فاصلة باالترين نقطة سهمي  −
a,b)0 ؟تواند باشد كدام مي aواحد باشد،  4برابر  1yترين نقطة سهمي  پائين )>   

1( 16  2( 12  3 (5  4( 4 

1 اي كه عبارت بزرگترين بازهاگر  - 23
1

| x |y
| x |

−=
+

2هاي معادلة  مجموع جواب ،باشد [a,b]بازة  آن نامنفي است در  2 1 2x ax b+ −   ؟كدام است =

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

2ادلة در سهمي شكل زير به مع - 24 2 4y ax bx c= + 102 داريم −
cf ( )
a

= 2bحاصل  ؛− c+ ؟كدام است  

1( 8  
  صفر )2
3 (6  
4( 2 

21، نمودار تابع aبه ازاي كدام مجموعه مقادير  - 25 2 2f (x) (a )x x a= − +   ؟است هاxباالي محور  +
1( 1a < −   2( 1a >   3 (2a >   4( 1 2a< <  

  ؟نيستكدام يك از روابط زير تابع  - 26
  كند. اي كه هر عدد مثبت را به نصف جذر آن مربوط مي رابطه )1
  كند. را به جذر مجذور آن مربوط مياي كه هر عدد حقيقي  رابطه )2
  كند.  را به مجذور ريشة دوم آن مربوط ميمثبت اي كه هر عدد حقيقي  رابطه) 3
  كند.  اي كه هر عدد حقيقي را به ريشة دوم مجذورش مربوط مي رابطه )4

}با حذف حداقل چند زوج مرتب از رابطة  - 27 }2 1R (x,y) | x,y Z,| x y | ,| x |= ∈ + <    ؟آيد دست مي ، يك تابع به≥
1( 2  2( 4  3 (6  4( 8 

  ؟آيد دست مي ولي با حذف فقط يك نقطه، نمودار يك تابع به نيستكدام شكل، نمودار يك تابع  - 28
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  ها / تابع هها و نامعادل معادله  موازي - ) 1( رياضي
از ابتداي سهمي تا  4فصل 

تا پايان  5پايان فصل و فصل 
  هاي آن مفهوم تابع و بازنمايي

  100تا  78هاي  صفحه
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}با فرض  - 29 }1 2 3A , }و  =, }B a,b,c,d= چند تابع از ،A  بهB 1توان نوشت كه شامل زوج مرتب  مي( ,a) ؟باشد  

1( 16  2( 32  3 (48  4( 64 

2سهمي  ،kبه ازاي كدام مقدار  - 30 1 0kx y− +   ؟اند اول و سوم فاقد نقطه مشترك ةو نيمساز ناحي =

1( 1
3   2( 1

  −1 )4  صفر) 3   5

2مجموعه جواب نامعادلة  - 31 3 32
x| |
x

− >
−

  ؟كدام بازه است 

1( 9 2 2 35( , ) ( , )     2( 8 2 2 35( , ) ( , )   

3 (9 35( , )    4( { }9 4 25( , ) − 

2كه به ازاء آن سهمي  mز مقاديري ا - 32 3 1y mx (m )x m= − − + 2yگاه باالي خط  هيچ − ، چند عدد صحيح منفي را گيرد نميقرار  =

  ؟شود نميشامل 

 شمار بي )4  2) 3  1 )2  صفر )1

2مجموعة جواب نامعادلة  - 33 3 7 3| x x |+ − (a,b)به صورت  > (c,d)  است. مقدارabcd ؟كدام است  

1( 10  2( 20  3 (30  4( 40 

  ؟باشد نميكدام يك از روابط زير، معرف يك تابع  - 34

1( { }1 3 12 7 0R (x,y) :| x | | y | ,x,y R= + + − = ∈   2( { }2 2 5 0R (x,y) : x y ,x,y R= − + + = ∈  

3 ({ }3 1 1R (x,y) :| x | | y | ,x,y R= − + = ∈  4( { }2 2
4 3 2 0R (x,y) : (x ) (y ) ,x,y R= − + + = ∈ 

2، عبارت a مقدار به ازاي كدام - 35 2 6 4x y x y a+ + −   ؟يك تابع است =

1( 13  2( 13-  3 (6  4( 6 - 
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1اگر مجموعه جواب نامعادلة  - 36 1
2 1 2
x
x
+ ≤
−

)به صورت   ,n]−∞  ،باشدn كدام است؟  

1( 1
4−     2( 1

2   

1 )4     صفر) 3
2−  

  ؟معرف يك تابع استلزوماً هاي زير  كدام يك از رابطه - 37

  دهد. اي كه به هر مادر فرزندانش را نسبت مي رابطه )1

  دهد. اي كه به هر يك از فرزندان مادرشان را نسبت مي رابطه )2

  دهد. دوم آن را نسبت مي ةاي كه به هر عدد مثبت ريش رابطه) 3

 دهد.  اي كه به هر عدد اول، مقسوم عليه آن را نسبت مي رابطه )4

}اگر رابطة  - 38 }2 2 4 5 7 3 2 7 4 2( ,a b),( , ),( , ),( , ),( , a b)− 2يك تابع باشد مقدار  − 2a b+ ؟كدام است  

1( 13  2( 5  3 (10  4( 8 

  ؟گر تابع خواهد بودرو بيان ، نمودار پيكاني روبهaبه ازاي چند مقدار قابل قبول  - 39

1( 3  

2( 2  

3 (1  

  صفر )4

  ؟شود نمودار زير با حذف حداقل چند نقطه به يك تابع تبديل مي - 40

1( 1  

2( 2  

3 (3  

4( 4  
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 ؟نيستصحيح  ،شود كه تبادل مواد به شدت در آن تنظيم مي در بدن انسان كدام گزينه در ارتباط با نوعي مويرگ - 41
  ها دارد. مويرگانواع مختلف پايه را در بين  يترين غشا ضخيم) 1
  شود. ه ميدر دستگاه عصبي مركزي انسان ديد) 2
  پايه كامل و فاقد حفرات بزرگ دارد. يغشا) 3
  هايش وجود دارد. ارتباط تنگاتنگي بين ياخته) 4

 ؟كند طور مناسب كامل مي زير را به، عبارت گزينهكدام  - 42
  »…همة جانوراني كه در سامانة گردش مواد خود «
  برعهده دارد.ها  در پيكر آنتي را هاي خون، لنف و آب ميان باف ، همولنف نقشفاقد شبكه مويرگي هستند) 1
  شود. خارج مي» خون روشن و تيره«يا » مخلوطي از خون تيره و روشن« يا » فقط خون تيره«واجد قلب هستند، از قلب ) 2
ايسـتايي خـود را حفـظ     توانند با كمك اين دستگاه هـم  يمباشند  هايي هستند كه در محل اتصال خود به قلب داراي دريچه مي واجد رگ) 3

  كنند.
ها خـون را بـه سـطح (سـطوح) تنفسـي در سـاختار        با انقباض بطن كارايي تنفس را افزايش داده است، ،جهت جريان مخالف خون و آب) 4

  فرستند. تنفسي ويژه مي
 ؟است نادرست ،هاي تشكيل دهنده خون يك انسان بالغ ياخته ينكدام گزينه درباره بيشتر - 43

  رف خود داراي فرورفتگي هستند.  ها در دو ط اين ياخته) 1
  شوند.  توليد مي B از خانواده ها با مصرف بيش از يك نوع ويتامين اين ياخته) 2
  يابد.  ها افزايش مي اكسيد خون، توليد اين ياخته در پي افزايش كربن دي) 3
  دهند.  از دست ميها پيش از ورود به جريان خون، هسته خود را  اين ياخته) 4

 ؟نيستصحيح  ،چند عبارت زير در رابطه با تنوع گردش مواد در جانداران - 44
  گردش خون ساده يا مضاعف دارد.  ،شود الف) هر جانوري كه مويرگ در ساختار دستگاه گردش مواد آن ديده مي

  به وجود آمده است. اي براي انجام تنفس دارد، ساختار ويژهوجود ب) در هر جانوري كه دستگاه گردش مواد 
  آيد. وجود   ها دستگاه اختصاصي گردش مواد به ها با محيط بيرون ارتباط ندارند الزم است در آن ج) در هر جانوري كه همه ياخته

  شود. ها ديده نمي جدايي كامل بطن ،كند تلمبه عمل ميكه قلب به صورت دو يك از جانوراني  هيچد) در 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

» داراني كه در آن فشار خون الزم براي تبادالت گازي كمتر از فشار خون الزم براي گردش خون عمومي است همه مهره«زينه درباره كدام گ - 45
 ؟باشد صحيح مي

  رود. ها مي با هر بار انقباض بطن، خون تيره وارد شده از دهليز چپ به سمت شش) 1
  دارا است. لب خود جدايي كامل را در بين قطورترين حفرات موجود در ق) 2
  قلب از لحاظ ميزان گازها يكسان نيست. بااليي كيفيت خون ورودي به حفرات) 3
  كند. ها و سپس به بقيه بدن پمپ مي هر بطن خون را يك بار به شش) 4

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

   گردش مواد در بدن
  تنظيم اسمزي و دفع مواد زائد

چرخة ضربان قلب از ابتداي  4فصل 
تا پايان  5تا پايان فصل و فصل 

  ها ايستايي و كليه هم
  72تا  52هاي  صفحه
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 ؟چند مورد از نظر درستي يا نادرستي با جمله زير متفاوت است - 46
  »هاي سياهرگي هميشه با خون روشن در تماس هستند. برخالف دريچه ابتداي سرخرگهاي  در دستگاه گردش خون انسان، دريچه«

  . در فرايندهاي مربوط به تحريك قلب نقش داردبطني،  -دهليزي برخالف گره دهليزي -الف) گرة سينوسي
  به فوليك اسيد نياز دارند. براي انجام تقسيم هاي بنيادي لنفوئيدي هاي بنيادي ميلوئيدي برخالف ياخته ب) ياخته
  هاي روشن دارند.  ها، سيتوپالسم با دانه هاي ايمني ائوزينوفيل همانند نوتروفيل ج) ياخته

  . رود ها مي براي گرفتن اكسيژن به ششخون خارج شده از قلب، قطعاً هر د) در انسان 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ؟هاي درست در ارتباط با اين اندام است ام گزينه بيانگر عبارت، كددهد را نشان ميبا توجه به شكل زير كه نوعي اندام لنفي در يك انسان بالغ  - 47
  شود.  هاي خارج شده از معده يكي مي با تمامي سياهرگ مستقيماًالف) سياهرگ خارج شده از آن 
  ترين ماهيچه در تنفس آرام و طبيعي قرار دارد. مهماز  تر ب) در سمت چپ بدن و پايين

  خوني را نيز دارد. هاي ياختهتوانايي مصرف آهن براي توليد ج) عالوه بر بازيافت آهن به صورت روزانه، 
  كند.  مي بدن چپد) محتويات لنفي خود را وارد قطورترين مجراي لنفي در سمت 

  الف و ج) 4  ب و د) 3  ج و د) 2  الف و ب) 1
 شود. … نيستممكن  …اي كه  هاي خوني، ماده ترين ياخته در ارتباط با ساخت فراوان - 48

  معده، قابل جذب باشد ـ در كولون باالرو مشاهده هاي ياختهرشحات بزرگترين به واسطه ت) 1
  ات با برگ تيره يافتجبزرگ وابسته باشد ـ در سبزي ةرود تركيبي قابل توليد دركاركرد صحيح آن به ) 2
  نوعي اندام لنفي در آزادسازي آن دخالت داشته باشد ـ در نوعي اندام غيرلنفي ذخيره) 3
  زياد ترشح بسيار شود ـ در حالت طبيعي به مقدار  مي وارد به خونهاي ناپيوسته  ي با مويرگاز اندام) 4

 ؟هاي لنفي، صادق است كدام عبارت در خصوص رگ - 49
  كنند.  كه عبور مواد را يك طرفه مي اي هستند داراي دريچه ،لنفيگره به  دقيقاً در محل اتصالها  هر يك از آن) 1
  كنند.   ها بين دو گره لنفي و گروهي ديگر بين دو اندام لنفي ارتباط برقرار مي گروهي از آنتند، فقط داراي دو گروه هس) 2
  ريزند.  گيرند محتويات خود را به مجراي لنفي چپ مي منشأ ميهايي كه از ناحية شكم  آن) 3
  توانند ليپيدها را مستقيماً به كبد منتقل كنند.   ها مي بعضي از آن) 4

 ؟درست است ،حاصل از ياختة بنيادي ميلوئيدي نابالغ و بالغ هاي ة همة ياختهچند مورد دربار - 50
  هستة تك، دو يا چند قسمتي دارند. -
  دار يا بدون دانه است. ها دانه سيتوپالسم آن -
  ها دفاع از بدن در برابر عوامل خارجي است. نقش اصلي آن -
  ها است. اليتدنا، داراي اطالعات الزم براي تعيين صفات و كنترل فع -
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ؟كدام گزينه درست است - 51
  »…طحال،  …اندام لنفي كه «
  ريزد.  كور قرار دارد، برخالف ـ خون خود را به سياهرگ باب مي ةدر ساختار رود) 1
  شود، همانند ـ بخشي از دستگاه گوارش نيز هست. باالتر از اپي گلوت ديده مي) 2
   هاي قلب باالتر است. نسبت به بطنتر قرار دارد، برخالف ـ  مجرا لنفي بزرگ يدر جلو) 3
  هاي قرمز را دارد.  در بازوها قرار دارد، همانند ـ توانايي تجزيه گلبول) 4

 ؟هاي ترشح كننده هورمون اريتروپوتين در كبد، كدام گزينه صحيح است اي در ياخته با توجه به تنفس ياخته - 52
  شود. دار ديده مي تركيبات فسفات ،ها و هم در محصوالت ندهطي اين واكنش هم در واكنش ده) 1
  شود. اكسيد و آب توليد مي دي در اين واكنش به طور حتم گلوكز با اكسيژن تركيب شده و كربن) 2
  شوند. نوع آلي هستند و درون بدن موجودات زنده ساخته مي از ،همه مواد شركت كننده در اين واكنش) 3
  هاي پروتئيني ياخته دور از انتظار است. داد اين واكنش امكان تغيير شكل و عملكرد آنزيمدر صورت افزايش رخ) 4
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 ؟نيستهاي خوني بدن انسان  مويرگ ةمورد از عبارات زير ويژگي مشترك همند چ - 53

  .باشد ها مي تنظيم كننده اصلي جريان خون جاري در آن ،هاي كوچك الف) تغيير قطر سرخرگ
  شود. ب) در بخش ابتدايي خود داراي خون روشن و در بخش انتهايي، داراي خون تيره مي

  شود. مويرگ ميهرگونه ها از  شوند باعث عدم خروج آن ها يافت مي ها كه در ساختار اكثر آنزيم اي از مولكول ج) اندازه بزرگ دسته
  توانند مقدار خونرساني به بافت را كاهش دهند. مي اي صاف موجود در ديواره خود هاي ماهيچه د) با انقباض ياخته

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 ؟دهد ربان قلب يك فرد سالم و بالغ رخ در يك مرحله از چرخه ضتواند  مياز موارد زير، دو اتفاق ذكر شده در چه تعداد  - 54

  هاي سيني باز شدن دريچه -الف) شنيده شدن صداي اول قلب 
  افزايش ناگهاني فشار خون دهليزها -دهليزها  ب) شروع انتشار پيام تحريك

  شنيده شدن صداي دوم قلب -اي دهليز  هاي ماهيچه توسط ياخته ATPج) مصرف 
  ها ورود خون به درون سرخرگ -ها  د) افزايش شديد فشار خون بطن

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 ؟باشد مي مناسبنا چند مورد از موارد زير براي تكميل عبارت زير - 55

  »…، ولي در هر دو گردش خون …عمومي برخالف گردش خون ششي  در گردش خون«
  ريزد. اي با سه قطعه مجزا عبور كرده و به سرخرگ مي ابتدا از دريچه -گيرد  اندام مختلف شكل مي نوع الف) شبكه مويرگي درون چند

  چهار سياهرگ در بازگشت خون به قلب نقش دارند.  -كنند  خود هدايت مي ها خون تيره را در طول ها خون روشن و سياهرگ ب) سرخرگ
  كنند.  ها خون تيره را از بطن خارج مي هاي پاييني قلب، سرخرگ به دنبال پر شدن يكي از حفره - شود  هاي قلبي برطرف مي ج) نياز غذايي ياخته

به ميـزان   پيوند تشكيل شده بين اكسيژن و هموگلوبين -شود  رد ميد) خون غني از اكسيژن، با حداكثر فشار ممكن، به درون سرخرگ وا
  شود. گسسته مي زيادي براي تبادل گازها با بافت

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 شود. سبب افزايش عالئم بيماري مي …برخالف  … ،در فردي مبتال به خيز - 56

  ـ فعاليت ورزشي استرس امتحان) 1
  انسداد رگ لنفي ـ بيماري سلياك) 2
  كاهش آلبومين خون ـ كاهش فشار خون سياهرگي )3
  هاي النه كبوتري ل عملكرد دريچهالتـ اخ هاي خوناب هاي سازنده پروتئين به ياختهآسيب ) 4

 …توان گفت  مي …در ارتباط با هر عامل محافظت كننده از كليه انسان كه  - 57

  هر دو كليه را دربر گرفته است. اي خارجي است ـ به مقدار مساوي هاي بين دنده در تماس با ماهيچه) 1
  شود. با ظاهري شبيه به انگشتر تشكيل مي هاي ياختهكند ـ از  از تاخوردگي ميزناي جلوگيري مي) 2
  شود.  مينهاي پروتئيني در آن مشاهده  ترشح كننده رشتههاي  ياختههاي كليه است ـ  لپ تر خيمضبخش در نزديكي با ) 3
  كند. محافظت ميبه ميزان زيادي ن ستون مهره ندارد ـ كليه را در برابر ضربات خارجي هيچگونه اتصالي با استخوا) 4

 ؟است نادرستهاي انسان سالم و بالغ و اجزاهاي مرتبط با آن  كدام گزينه در ارتباط با كليه - 58

  »است. …، نزديكي …وجه اشتراك قطورترين «
  مانندـ به نوعي ساختار قيف  با ميزنايكننده  بخش لولة جمع) 1
  بخش لولة هنله و نفرون ـ به دورترين لولة پيچ خوردة يك نفرون از مجراي جمع كنندة مربوط به آن) 2
  كالفك و توانايي انجام تبادل باها  آن ارتباط سرخرگ مرتبط با شبكة مويرگي اول با سرخرگ ديگر ـ محل) 3
  اشتن ظاهري مخططهاي كليه و د ترين بخش آن ـ به يكي از بخش نازك بابخش هرم ) 4
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 ؟مورد دربارة انسان سالم و بالغ درست است چند - 59
  »است. …وجه اشتراك «

  (هايي) از نفرون حضور در اطراف بخش ،نفرون الف) شبكة مويرگي اول و دوم
  هاي خود اي در بين ياخته ماده زمينهداشتن  ،هاي محافظت كننده از كليه بافت چربي اطراف كليه و دندهب) 

  بودن از هر دو سمت خود به بخشي از ساختار نفرون متصل ،ج) لولة پيچ خوردة دور و نزديك
  ها هايي متصل به ستون مهره محافظت بخشي از آن توسط دنده ،د) كلية راست و چپ

  صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1
 ؟كنند درستي تكميل مي هاي زير عبارت زير را به كدام يك از گزينه - 60

  »…توان گفت  مي …در ارتباط با شبكه مويرگي «
  پسول بومن ـ در مقايسه با شبكه مويرگي دوم وسعت بيشتري دارد. درون ك) 1
  هاي آن، بيشتر از سرخرگ خروجي از كپسول بومن است. درون كپسول بومن ـ فشار خون مويرگ) 2
  گيرد. هاي كوچك درون بخش قشري، منشا مي ـ اين شبكه از انشعابات انتهايي سرخرگ اي دور لوله) 3
، با ورود خـون، تغييـر قطـر    هاي بزرگتر در مقايسه با سرخرگ هاي كشسان فراوان سازنده آن به دليل داشتن رشته ـ سرخرگ  اي دور لوله) 4

  زيادي دارد. 
  

 

كه تبـادل مـواد بـه شـدت در آن تنظـيم       در بدن انسان كدام گزينه در ارتباط با نوعي مويرگ - 61
 ؟نيستصحيح  ،شود مي
  ها دارد. ن غشاي پايه را در بين انواع مختلف مويرگتري ضخيم) 1
  شود. در دستگاه عصبي مركزي انسان ديده مي) 2
  غشاي پايه كامل و فاقد حفرات بزرگ دارد.) 3
  هايش وجود دارد. ارتباط تنگاتنگي بين ياخته) 4

 ؟كدام گزينه براي تكميل عبارت زير مناسب است - 62
  »…هاي خوني  در ديواره رگ …در بدن يك مرد بالغ در پي ايجاد آسيب «
  شوند. رنگ و بدون هسته دور هم جمع مي اي بي محدود ـ به دنبال ايجاد درپوش، تعدادي از قطعات ياخته) 1
  وكيده است.هاي قرمز با غشاي چر شامل گويچهشود،  شديد ـ ساختاري كه براي جلوگيري از ادامه خونريزي ايجاد مي) 2
  چسبند.   شوند، به هم مي ها در خون حاصل مي قطعه شدن سيتوپالسم مگاكاريوسيت محدود ـ تعدادي از ساختارهايي كه از قطعه) 3
  شود.  اي مي شديد ـ نوعي پروتئين كه در حالت طبيعي در خون وجود دارد با تأثير بر فيبرينوژن سبب توليد نوعي پروتئين رشته) 4

 ؟است نادرست ،هاي تشكيل دهنده خون يك انسان بالغ درباره بيشترين ياختهكدام گزينه  - 63
  ها در دو طرف خود داراي فرورفتگي هستند.   اين ياخته) 1
  شوند.  توليد مي Bها با مصرف بيش از يك نوع ويتامين از خانواده  اين ياخته) 2
  يابد.  ها افزايش مي توليد اين ياختهاكسيد خون،  در پي افزايش كربن دي) 3
  دهند.  ها پيش از ورود به جريان خون، هسته خود را از دست مي اين ياخته) 4

هـاي   بـه مـويرگ  هاي كبدي  اي از ياخته از گروه ويژهاي در افزايش ورود نوعي هورمون  توانند نقش تعيين كننده چند مورد از موارد زير مي - 64
 ؟ناپيوسته داشته باشند

  اي در فعاليت دستگاه عصبي روده لب) اختال  ف) اختالل در نمودار اسپيروگرامال
  در فعاليت آنزيم انيدراز كربنيك تالل شديدد) اخ  اي در بذر جو ج) حساسيت به نوعي پروتئين ذخيره

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

  زيموا -  )1شناسي (زيست
  گردش مواد در بدن

از ابتداي چرخة ضربان قلب  4فصل 
  تا پايان خون

  64تا  52هاي  صفحه
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 ؟كند كامل مي مناسبناطور  چند مورد عبارت زير را به - 65

هايي كـه بـه دهليـز راسـت وارد      همه رگ …شوند،  هايي كه به دهليز چپ قلب وارد مي م و نابالغ، همه رگبه طور معمول در انسان سال«

  »…شوند  مي

  دهد. هاي خوني تشكيل مي درصد را ياخته 55درصد حجم خون را خوناب و  45 -الف) همانند 

  گردند. برمياگر آن را با انگشت فشار دهيم و رها كنيم دوباره به حالت اول  -ب) برخالف 

  داري بيشتر است. طور معني اي و پيوندي در آن به ماهيچه ةضخامت الي -ج) برخالف 

  كنند.  تر از قلب را دريافت مي ييناهاي باالتر يا پ خون اندامتنها  -د) همانند 

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

 ؟چند مورد از نظر درستي يا نادرستي با جمله زير متفاوت است - 66

  »هاي سياهرگي هميشه با خون روشن در تماس هستند. هاي ابتداي سرخرگ برخالف دريچه ش خون انسان، دريچهدر دستگاه گرد«

  بطني، در فرايندهاي مربوط به تحريك قلب نقش دارد.  -دهليزي برخالف گره دهليزي -الف) گرة سينوسي

  جام تقسيم به فوليك اسيد نياز دارند.هاي بنيادي لنفوئيدي براي ان هاي بنيادي ميلوئيدي برخالف ياخته ب) ياخته

  هاي روشن دارند.  ها، سيتوپالسم با دانه هاي ايمني ائوزينوفيل همانند نوتروفيل ج) ياخته

  رود.  ها مي د) در انسان هر خون خارج شده از قلب، قطعاً براي گرفتن اكسيژن به شش

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

 هاي درست در ارتباط با اين اندام است؟ دهد، كدام گزينه بيانگر عبارت ي در يك انسان بالغ را نشان ميبا توجه به شكل زير كه نوعي اندام لنف - 67

  شود.  هاي خارج شده از معده يكي مي با تمامي سياهرگ مستقيماًالف) سياهرگ خارج شده از آن 

  ترين ماهيچه در تنفس آرام و طبيعي قرار دارد. مهماز تر  ب) در سمت چپ بدن و پايين

  هاي خوني را نيز دارد. ه بر بازيافت آهن به صورت روزانه، توانايي مصرف آهن براي توليد ياختهج) عالو

  كند.  د) محتويات لنفي خود را وارد قطورترين مجراي لنفي در سمت چپ بدن مي

  الف و ج) 4  ب و د) 3  ج و د) 2  الف و ب) 1

 شود. … نيستممكن  … اي كه هاي خوني، ماده ترين ياخته در ارتباط با ساخت فراوان - 68

  هاي معده، قابل جذب باشد ـ در كولون باالرو مشاهده به واسطه ترشحات بزرگترين ياخته) 1

  ات با برگ تيره يافتجرودة بزرگ وابسته باشد ـ در سبزيكاركرد صحيح آن به تركيبي قابل توليد در ) 2

  ي اندام غيرلنفي ذخيرهنوعي اندام لنفي در آزادسازي آن دخالت داشته باشد ـ در نوع) 3

  شود ـ در حالت طبيعي به مقدار بسيار زياد ترشح  هاي ناپيوسته به خون وارد مي از اندامي با مويرگ) 4

 ؟هاي لنفي، صادق است كدام عبارت در خصوص رگ - 69

  كنند.  مياي هستند كه عبور مواد را يك طرفه  ها دقيقاً در محل اتصال به گره لنفي، داراي دريچه هر يك از آن) 1

  كنند.   ها بين دو گره لنفي و گروهي ديگر بين دو اندام لنفي ارتباط برقرار مي فقط داراي دو گروه هستند، گروهي از آن) 2

  ريزند.  گيرند محتويات خود را به مجراي لنفي چپ مي هايي كه از ناحية شكم منشأ مي آن) 3

  ه كبد منتقل كنند.  توانند ليپيدها را مستقيماً ب ها مي بعضي از آن) 4

forum.konkur.in

www.konkur.in



 14: ةصفح  اختصاصي پاية دهم تجربي  1401 اسفند 19آزمون  - )5(پروژة 

 

 ؟درست است ،هاي نابالغ و بالغ حاصل از ياختة بنيادي ميلوئيدي چند مورد دربارة همة ياخته - 70

  هستة تك، دو يا چند قسمتي دارند. -
  دار يا بدون دانه است. ها دانه سيتوپالسم آن -
  ها دفاع از بدن در برابر عوامل خارجي است. نقش اصلي آن -
  ها است. ت الزم براي تعيين صفات و كنترل فعاليتدنا، داراي اطالعا -
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ؟كدام گزينه درست است - 71

  »…طحال،  …اندام لنفي كه «
  ريزد.  در ساختار رودة كور قرار دارد، برخالف ـ خون خود را به سياهرگ باب مي) 1
  يز هست.شود، همانند ـ بخشي از دستگاه گوارش ن باالتر از اپي گلوت ديده مي) 2
  هاي قلب باالتر است.  تر قرار دارد، برخالف ـ نسبت به بطن در جلوي مجرا لنفي بزرگ) 3
  هاي قرمز را دارد.  در بازوها قرار دارد، همانند ـ توانايي تجزيه گلبول) 4

 ؟تهاي ترشح كننده هورمون اريتروپوتين در كبد، كدام گزينه صحيح اس اي در ياخته با توجه به تنفس ياخته - 72

  شود. دار ديده مي ها و هم در محصوالت، تركيبات فسفات طي اين واكنش هم در واكنش دهنده) 1
  شود. اكسيد و آب توليد مي دي در اين واكنش به طور حتم گلوكز با اكسيژن تركيب شده و كربن) 2
  شوند. خته ميهمه مواد شركت كننده در اين واكنش، از نوع آلي هستند و درون بدن موجودات زنده سا) 3
  هاي پروتئيني ياخته دور از انتظار است. در صورت افزايش رخداد اين واكنش امكان تغيير شكل و عملكرد آنزيم) 4

شود. كدام گزينه معرف  هايي در ديواره مويرگ ديده مي هاي بافت پوششي آنقدر زياد است كه به صورت حفره در نوعي مويرگ، فاصله ياخته - 73
 ؟باشد نوع مويرگ در يك انسان بالغ مياندامي داراي اين 

  سفيد بدون هستههاي خوني  اندام توليدكننده ياخته) 1
  و بخش اعظم دوازدهه صعوديكولون  روشنكننده خون  اندام دريافت) 2
  مغز قرمز استخوان هاي تقسيم ياختهكننده هورمون مؤثر بر  اندام ترشح) 3
  به طور روزانه هاي خوني ترين ياخته فراوانكننده تقريباً ده درصد از  اندام تخريب) 4

 ؟دهد تواند در يك مرحله از چرخه ضربان قلب يك فرد سالم و بالغ رخ  در چه تعداد از موارد زير، دو اتفاق ذكر شده مي - 74

  هاي سيني باز شدن دريچه -الف) شنيده شدن صداي اول قلب 
  فشار خون دهليزها افزايش ناگهاني -ب) شروع انتشار پيام تحريك دهليزها 

  شنيده شدن صداي دوم قلب -اي دهليز  هاي ماهيچه توسط ياخته ATPج) مصرف 
  ها ورود خون به درون سرخرگ -ها  د) افزايش شديد فشار خون بطن

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 ؟باشد مي مناسبناچند مورد از موارد زير براي تكميل عبارت زير  - 75

  »…، ولي در هر دو گردش خون …ش خون عمومي برخالف گردش خون ششي در گرد«
  ريزد. اي با سه قطعه مجزا عبور كرده و به سرخرگ مي ابتدا از دريچه -گيرد  الف) شبكه مويرگي درون چند نوع اندام مختلف شكل مي

  سياهرگ در بازگشت خون به قلب نقش دارند.  چهار -كنند  ها خون تيره را در طول خود هدايت مي ها خون روشن و سياهرگ ب) سرخرگ
  كنند.  ها خون تيره را از بطن خارج مي هاي پاييني قلب، سرخرگ به دنبال پر شدن يكي از حفره - شود  هاي قلبي برطرف مي ج) نياز غذايي ياخته

ده بين اكسيژن و هموگلوبين به ميـزان  پيوند تشكيل ش -شود  د) خون غني از اكسيژن، با حداكثر فشار ممكن، به درون سرخرگ وارد مي
  شود. زيادي براي تبادل گازها با بافت گسسته مي

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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 شود. سبب افزايش عالئم بيماري مي …برخالف  …در فردي مبتال به خيز،  - 76

  استرس امتحان ـ فعاليت ورزشي) 1

  انسداد رگ لنفي ـ بيماري سلياك) 2

  فشار خون سياهرگيكاهش آلبومين خون ـ كاهش ) 3

  هاي النه كبوتري هاي خوناب ـ اختالل عملكرد دريچه هاي سازنده پروتئين آسيب به ياخته) 4

 ؟كند طور صحيح تكميل مي كدام گزينه عبارت زير را به - 77

  »…نقش دارند،  …هايي كه در  پروتئين ةدر بافت پيوندي خون انسان، هم«

  دهند. هاي شيميايي سلول را افزايش مي واكنشسيلين ـ سرعت انجام  انتقال داروي پني) 1

  بيشتري نسبت به همه ليپيدها دارند. عناصر سازندهزا ـ تنوع  از بين بردن عوامل بيماري) 2

  اند. توليد شده هاي سازنده خود هاي ياخته ليزوزومحفظ فشار اسمزي خون ـ توسط ) 3

  گيرند.  د بيشتر و حالت مايع قرار ميتشكيل لختة خوني ـ پس از گريز دادن، در بخشي با درص) 4

 … نيستممكن  …هر رگ خوني با  - 78

  ـ در پيوستگي خون در سيستم گردش خون نقش داشته باشد.  خون تيره) 1

  اي مشابه با سرخرگ آئورت داشته باشد.  ـ ساختار پايه 2COكمترين ) 2

  ها داشته باشد. در اندامموجود ايه مشترك با بافت پوششي اي در اطراف خود ـ غشاي پ اليه ماهيچه) 3

  ـ هموگلوبين متصل به اكسيژن داشته باشد.  توانايي دريافت لنف) 4

  است؟    نامناسب  كدام مورد، براي تكميل عبارت زير، - 79

اند،  گردند و در سمت چپ بدن واقع شده يهايي كه به طور مستقيم به قلب برنم هايي از لوله گوارش و اندام در انسان با توجه به خون بخش«

 »…دارد / دارند  …مي توان بيان داشت كه خون خارج شده از 

   شوند.  در نزديكي دوازدهه با هم يكي مي ـاي صاف  اندامي لنفي و اندامي گوارشي كه سه نوع اليه ماهيچه )1

  ريزند. ابتدا به رگي واحد مي ـرز پرز و ريزپ   هايي كه چين، هاي بدون پرز لوله گوارش و بخش بخش) 2

  ريزند.  به سياهرگ باب مي ـهايي كه بدون دخالت مستقيم اعصاب خودمختار توانايي فعاليت  همه اندام) 3

 شوند.  در نزديكي محل اتصال مجراي لنفي راست و چپ با هم يكي مي ـاندام كيسه مانند لوله گوارش و پانكراس ) 4

 را مشاهده كرد. …ان تو مي …هاي  ريزي در خون - 80

  ها محدود ـ تشكيل درپوش در پي ترشح تركيبات فعال از پالكت) 1

  شديد ـ تبديل فيبرينوژن به فيبرين تحت تأثير مستقيم آنزيم پروترومبيناز) 2

  ريزي و يون كلسيم براي جلوگيري از خون kمحدود ـ عملكرد ويتامين ) 3

 هاي خوني فاقد هسته با ظاهري چروكيده ياخته ـ حضور شديد) 4
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0

F N=10

N=1f
k

 

 
30AUداراي انرژي پتانسيل گرانشي  Aجسمي در نقطة  -81 J=  نقطة است. اگر اين جسم بهB  با انرژي

50BUپتانسيل گرانشي  J= ؟ كار نيروي وزن جسم چنـد ژول اسـت  جايي،  جابهدر اين  ،منتقل شود −

 )يكسان است. Bو  A ةانرژي پتانسيل در دو نقط أمبد(

1( 20  2 (20−  3 (80  4 (80−   

72با تندي  900kgاتومبيلي به جرم  -82 km
h

در مسيري افقي و مستقيم در حال حركت است. اگر در اثـر   

15تندي اتومبيل  ،ترمز m
s

(از مقاومـت هـوا   ؟ كاهش يابد، كار نيروي ترمز برحسب كيلوژول كدام است 

 نظر شود.) صرف

1( 168 75/−   2 (11 25/−   3 (101 25/−   4 (32 75/−   

از حال كيلوگرم روي سطح افقي تحت اثر نيروهاي وارد شده به آن  20مطابق شكل زير، جسمي به جرم  -83

 ؟ رسد تندي جسم به چند متر بر ثانيه مي ،جايي متر جابه 10كند. بعد از  شروع به حركت ميسكون 

1( 2  

2 (3  

3 (4  

4 (5  

چنين براي آنكه  روي آن انجام شود. هم 1Wبايد كار كل  ،برسد ′vبه  vبراي آنكه تندي خودرويي از  -84

2روي آن انجام شود. اگر  2Wبايد كار كل  ،رسدب 3vبه  ′vخودرو از همان تندي 
1

5
3

W
W

باشد، در  =

vاين صورت 
v
 ؟ كدام است ′

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

 ؟ هاي زير درست است كدام يك از گزينه -85

  روي برايند وارد بر آن صفر است. كند، ني هنگامي كه جسمي با تندي ثابت حركت مي )1

  مقداري ثابت است.در تمام طول مسير تندي جسم  ،هنگامي كه كار كل انجام شده روي جسمي صفر است) 2

  نيروي برايند وارد بر آن صفر است. ،هنگامي كه كار كل انجام شده روي جسمي صفر است) 3

  صفر است.  ي وارد بر آنر نيروهاكند، مجموع كا هنگامي كه جسمي با تندي ثابت حركت مي) 4

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

  صحيح بدهيد؟توانيد پاسخ  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 35  عادي - ) 1فيزيك (

  كار، انرژي و توان
از ابتداي كار و انرژي  3فصل 

  پايان فصل جنبشي تا
  82تا  61هاي  صفحه

محل انجام محاسبات  
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0

F N=20

8kg

1/8m

2/4m

m4 60
0

A

8tگلولة آونگي در شرايط خأل در مدت زمان  -86 s= اگـر  دهـد.   يك حركت رفت و برگشتي كامل انجام مي

0tگلوله در لحظة  كار نيروي وزن گلوله در از يك انتهاي مسير و از حال سكون شروع به حركت كند،  =

 ؟ است 18sتا  12sپتانسيل گرانشي گلوله در بازة زماني چند برابر تغيير انرژي  16sتا  10sازة زماني ب

   1) 2    صفر )1

3 (1−     4 (1
2   

10mبسكتباليستي توپي را با تندي  ،در شكل زير -87
s

كند. اگر مقاومت هوا نـاچيز   به سمت سبد پرتاب مي 

10 ؟شود وارد سبد ميبرحسب متر بر ثانيه اي  توپ با چه تندي ،باشد N(g )
kg

=   

1( 4 11     

2 (2 22   

3 (2 11   

4 (4 22   

2متر را با تندي اولية  4آونگي به طول  ،مطابق شكل -88 m
s

گـر،  كنـيم. در طـرف دي   پرتاب مي Aاز نقطة  

10(؟ حداقل فاصلة آونگ از سقف چند متر است Ng
kg

 و اتالف انرژي نداريم.) =

1( 1 8/     2 (2 2/   

3 (1 5/     4 (2 5/   

20Fتحت اثر نيروي  ،مطابق شكل زير 8kgجسمي به جرم  -89 N=  5با تندي ثابت m
s

روي سطح افقي  

افقي و موازي سطح به جسـم وارد شـود،   بدون تغيير اندازه ولي به صورت  Fاگر نيروي  .كند حركت مي

2جايي تندي جسم  بعد از چند متر جابه . در حالت جديد،كند تغيير مي 3Nاندازة نيروي اصطكاك  m
s

 

053؟ كند افزايش پيدا مي 0 6(cos / )=  

1( 3 2/   

2 (8 7/   

3 (1 5/   

4 (19 2/   
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Bm6

m2

A

53
0

A

 .كند ترين نقطة مسير عبور مي از پايين vكنيم و با تندي  رها مي Aآونگي را از نقطة  ،مطابق شكل زير -90
در اين صـورت   ،درجه كاهش دهيم 16درصد افزايش و زاوية آن با راستاي قائم را  20اگر طول آونگ را 

vحاصـل   .كنـد  ترين نقطة مسير عبـور مـي   از پايين ′vبا تندي  ،اگر آونگ را رها كنيم
v
؟ كـدام اسـت   ′

053 0 6(cos /  (اتالف انرژي نداريم.) =(

1( 5
4     2 (5

3   

3 (4
5     4 (3

5   

از  60mكنيم. اگر در ارتفاع  به طرف باال پرتاب مي قائم يااز سطح زمين در راست vاي را با تندي  گلوله -91
تندي گلوله نصف تندي پرتاب شود، در اين صورت تندي گلوله در نصف ارتفاع اوج چند متر  ،سطح زمين

10(؟ بر ثانيه است Ng
kg

 و اتالف انرژي نداريم.) =

1( 20  2 (20 2   3 (15  4 (15 2   
كدام گزينه درست  ،رسد شود. وقتي گلوله به زمين مي از سطح زمين در هوا، رها مي hاي از ارتفاع  گلوله -92

 است؟

  به انرژي جنبشي تبديل شده است. تمام انرژي پتانسيل گرانشي آن )1
  ) انرژي مكانيكي جسم در كل مسير پايسته يا ثابت است.2
  آيد.  تغيير انرژي مكانيكي به صورت افزايش انرژي دروني جسم و محيط اطراف آن در مي )3
  جسم هنگام برخورد به زمين به جرم آن بستگي ندارد.  تندي) 4

اي  نقطههنگامي كه توپ از  .كنيم به باال پرتاب ميدر راستاي قائم را از سطح زمين  3kgجسمي به جرم  -93
 اش ، در همان نقطه تنديمتر بر ثانيه و هنگام برگشت 8 اش تندي ،شود باال رد مي معين و در جهت رو به

 اشد؟ب متر بر ثانيه است. اندازة كار نيروي مقاومت هوا در اين بازة زماني چند ژول مي 6

1( 6  2 (12  3 (21   4 (42  

10m ةبا تندي اولي 2kgمطابق شكل زير، جسمي به جرم  -94
s

شـود. اگـر جسـم بـا      پرتاب مي A ةاز نقط 

جـايي چنـد ژول اسـت؟     صـطكاك در ايـن جابـه   كـار نيـروي ا   ،عبور كنـد  Bنصف تندي اوليه از نقطة 

210m(g )
s

=  

1( 285−   
2 (155−   
3 (195−   
4 (75−   

بـه انـدازة تغييـرات     در نزديكي سطح زمين، نسبت اندازه تغييرات انرژي جنبشيجسمي در حين سقوط  -95

4ارتفاع معين برابر با  تغيير انرژي پتانسيل گرانشي آن در يك
نسـبت كـار    در اين بازة زماني،باشد.  مي 5

 نيروي مقاومت هوا به كار نيروي وزن، كدام است؟

1( 1
5−   2 (1

5   3 (1
4−   4 (1

4  
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30
0

6جسمي را با تندي  ،مطابق شكل زير -96 m
s

كنـيم و   شيبدار به طرف باالي سطح پرتاب مـي  بر روي سطح 

4پس از مدتي، جسم با تندي  m
s

جايي جسم روي سطح شيبدار  حداكثر جابه .گردد برمي به نقطة پرتاب 

10(؟ چند متر است Ng
kg

 و اندازة نيروي اصطكاك وارد بر جسم در كل مسير ثابت است.) =

1( 2 6/     2 (1 3/   

3 (4 6/     4 (2 3/   

 ؟ درصد توان مفيد است. بازدة اين ماشين چند درصد است 25توان تلف شده  ،در يك ماشين -97

1( 40  2 (60  3 (80  4 (75  

را با تندي ثابت در  200kgاي به جرم  درصد است. اين باالبر وزنه 80و بازده آن  2kWتوان يك باالبر  -98

210m(gچند متر است؟  hبرد. ارتفاع  باال مي hتا ارتفاع  20sمدت  )
s

= 

1( 8  2 (16  3 (32  4 (24  

را از چـاهي بـه عمـق    سـاكن  آب  1600kgتوانـد   ثانيه مي 20دقيقه و  3برقي در مدت زمان  ةيك تلمب -99

20m  15تا سطح زمين باال بياورد و آن را با تندي m
s

كه  تر شود، به طوري ه قويبيرون بريزد. اگر تلمب 

نسبت به حالت قبل افـزايش   SIهمان كار را دو دقيقه زودتر انجام دهد، توان متوسط تلمبه چند واحد 

10يابد؟  مي N(g )
kg

= 

1( 6250  2 (2500  3 (3750  4 (8750  

% هسـتند. چنانچـه انـرژي تلـف شـده در      40% و 70به ترتيب داراي بازده  Bو  Aدو موتور الكتريكي  - 100

 دقيقه باشـد، در مدت يك  Bدر مدت نيم دقيقه، معادل با نصف انرژي تلف شده در ماشين  Aماشين 

 است؟ Bچند برابر انرژي ورودي به ماشين  A در هر دقيقه انرژي ورودي به ماشين

1( 1
2   2 (1   3 (7

4   4 (2   
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60
0

F N=10

N=1f
k

  
30AUداراي انرژي پتانسيل گرانشي  Aطة جسمي در نق - 101 J=  است. اگر اين جسم به نقطةB  با انرژي

50BUپتانسيل گرانشي  J= ؟ جايي، كار نيروي وزن جسم چنـد ژول اسـت   منتقل شود، در اين جابه −

 )يكسان است. Bو  A ةانرژي پتانسيل در دو نقط أمبد(

1( 20  2 (20−  3 (80  4 (80−   

72با تندي  900kgاتومبيلي به جرم  - 102 km
h

در مسيري افقي و مستقيم در حال حركت است. اگر در اثـر   

15، تندي اتومبيل ترمز m
s

(از مقاومـت هـوا   ؟ كاهش يابد، كار نيروي ترمز برحسب كيلوژول كدام است 

 نظر شود.) صرف

1( 168 75/−   2 (11 25/−   3 (101 25/−   4 (32 75/−   

كيلوگرم روي سطح افقي تحت اثر نيروهاي وارد شده به آن از حال  20شكل زير، جسمي به جرم مطابق  - 103

 ؟ رسد جايي، تندي جسم به چند متر بر ثانيه مي متر جابه 10كند. بعد از  سكون شروع به حركت مي

1( 2  

2 (3  

3 (4  

4 (5  

چنين براي آنكه  روي آن انجام شود. هم 1Wبرسد، بايد كار كل  ′vبه  vبراي آنكه تندي خودرويي از  - 104

2روي آن انجام شود. اگر  2Wبرسد، بايد كار كل  3vبه  ′vتندي همان خودرو از 
1

5
3

W
W

باشد، در  =

vاين صورت 
v
 ؟ كدام است ′

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

در راسـتاي   Fدر راستاي افقي در حال حركت است. اگر نيـروي افقـي    500Jجسمي با انرژي جنبشي  - 105

 Fانـدازة نيـروي    .شود برابر مي 2تندي حركت جسم  ،متر 30جايي  عد از جابهب ،حركت به آن وارد شود

 ؟ چند نيوتون است

1( 5  2 (10  3 (50  4 (100  

 ؟ هاي زير درست است كدام يك از گزينه - 106

  كند، نيروي برايند وارد بر آن صفر است.  هنگامي كه جسمي با تندي ثابت حركت مي )1

  امي كه كار كل انجام شده روي جسمي صفر است، تندي جسم در تمام طول مسير مقداري ثابت است.) هنگ2

  هنگامي كه كار كل انجام شده روي جسمي صفر است، نيروي برايند وارد بر آن صفر است.) 3

  كند، مجموع كار نيروهاي وارد بر آن صفر است.  هنگامي كه جسمي با تندي ثابت حركت مي) 4

  كار، انرژي و توان  موازي - ) 1فيزيك (
از ابتداي كار و انرژي  3فصل 

جنبشي تا پايان پايستگي انرژي 
  مكانيكي

  70تا  61هاي  صفحه
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37
0

F N=300

4
0
k
g

53
0

F N=20

8kg

300mهاي  يكسان با تندي ةدو گلول - 107
s

500mو  
s

كننـد. اگـر گلولـة اول     به تنة يك درخت برخـورد مـي   

1 8/ cm متوسط (نيروي ؟ خواهد رفتدرخت فرو   داخل تنةمتر  داخل آن فرو رود، گلوله دوم چند سانتي

 رف درخت را يكسان در نظر بگيريد.)ها از ط وارد بر گلوله

1( 3  2 (5  3 (30  4 (50  

300Fتحت اثر نيروي  40kgجسمي به جرم  ،مطابق شكل زير - 108 N=  4ثابـت   تنـدي با m
s

روي سـطح   

 وارد بر جسم از طرفاندازة كار نيروي اصطكاك  ،3sمدت زمان  . دركند شيبدار به طرف باال حركت مي

10؟ سطح شيبدار چند ژول است Ng )
kg

037و  = 0 8(cos /= 

1( 240    2 (960  

3 (1200    4 (720  

در خـالف   100Nدر حال حركت است. اگر نيروي  xدر راستاي محور  100Jجسمي با انرژي جنبشي  - 109

 300Jانـرژي جنبشـي آن بـه    برحسب متر بعد از طي چه مسافتي  ،جهت حركت جسم به آن وارد شود

 ؟ رسد مي

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

20Fزير، تحت اثر نيروي  مطابق شكل 8kgجسمي به جرم  - 110 N=  5با تندي ثابت m
s

روي سطح افقي  

بدون تغيير اندازه ولي به صورت افقي و موازي سطح به جسـم وارد شـود،    Fكند. اگر نيروي  حركت مي

2جايي تندي جسم  كند. در حالت جديد، بعد از چند متر جابه تغيير مي 3Nاندازة نيروي اصطكاك  m
s

 

053؟ كند افزايش پيدا مي 0 6(cos / )=  

1( 3 2/   

2 (8 7/   

3 (1 5/   

4 (19 2/   
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1/8m

2/4m

8tدر شرايط خأل در مدت زمان گلولة آونگي  - 111 s= دهـد. اگـر    يك حركت رفت و برگشتي كامل انجام مي

0tگلوله در لحظة  از يك انتهاي مسير و از حال سكون شروع به حركت كند، كار نيروي وزن گلوله در  =

 ؟ است 18sتا  12sچند برابر تغيير انرژي پتانسيل گرانشي گلوله در بازة زماني  16sتا  10sبازة زماني 

   1) 2    صفر )1

3 (1−     4 (1
2   

10mشكل زير، بسكتباليستي توپي را با تندي  در - 112
s

كند. اگر مقاومت هوا نـاچيز   به سمت سبد پرتاب مي 

10 ؟شود اي برحسب متر بر ثانيه وارد سبد مي باشد، توپ با چه تندي N(g )
kg

=   

1( 4 11     

2 (2 22   

3 (2 11   

4 (4 22   

دو گلوله با انرژي جنبشي يكسان از سطح زمين در راسـتاي قـائم بـه طـرف بـاال پرتـاب        ،در شرايط خأل - 113

  است. …ها متناسب با  كنيم، نسبت ارتفاع اوج آن مي

  ها پرتاب آنعكس نسبت تندي ) 2  ها نسبت تندي پرتاب آن )1

  ها عكس نسبت جرم آن) 4    ها نسبت جرم آن) 3

انـرژي   ،اسـت  80Jاي كه انـرژي جنبشـي آن    شود. در لحظه از سطح زمين رها مي hجسمي از ارتفاع  - 114

انرژي پتانسـيل گرانشـي آن    ،رسد مي 120Jآن به  است و وقتي انرژي جنبشي Uپتانسيل گرانشي آن 

2
3 U (اتالف انرژي نداريم.)؟ است. انرژي مكانيكي گلوله در لحظة برخورد به زمين چند ژول است 

1( 150  2 (300  3 (200  4 (400  

اگر ارتفاع رها شدن گلولـه   .رسد به زمين مي vشود و با تندي  رها مي hفاع از ارت mاي به جرم  گلوله - 115

 )اتالف انرژي نداريم.(؟ كند تندي برخورد به زمين گلوله چگونه تغيير مي ،درصد افزايش يابد 44

  يابد. درصد افزايش مي 44) 2  يابد.  درصد افزايش مي 20 )1

  يابد. درصد كاهش مي 30) 4  يابد. كاهش ميدرصد  17) 3
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A

B

m6

Bm2

cm75
A

m4 60
0

A

53
0

A

تغيير انرژي جنبشي  .شود در راستاي افقي پرتاب مي hاز ارتفاع  2kgاي به جرم  گلوله ،مطابق شكل زير - 116

10؟ چند ژول است ABگلوله در مسير  N(g )
kg

= 

1( 60  

2 (120  

3 (180  

  اطالعات مسئله كافي نيست. ) 4

2متر را با تندي اولية  4مطابق شكل، آونگي به طول  - 117 m
s

كنـيم. در طـرف ديگـر،     پرتاب مي Aاز نقطة  

10(؟ حداقل فاصلة آونگ از سقف چند متر است Ng
kg

 و اتالف انرژي نداريم.) =

1( 1 8/     2 (2 2/   

3 (1 5/     4 (2 5/   

كمترين تندي گلوله در  .شود روي سطح بدون اصطكاكي پرتاب مي Aاز نقطة اي  گلولهزير، مطابق شكل  - 118

10؟ تواند باشد چند متر بر ثانيه مي Bنقطة  N(g )
kg

= 

1( 5/2  

2 (4  

3 (5  

4 (10  

كند. اگر  ترين نقطة مسير عبور مي ييناز پا vكنيم و با تندي  رها مي Aمطابق شكل زير، آونگي را از نقطة  - 119

درجه كاهش دهيم، در اين صورت اگر آونگ  16درصد افزايش و زاوية آن با راستاي قائم را  20طول آونگ را 

ــدي   ــا تن ــيم، ب ــا كن ــايين ′vرا ره ــور مــي  از پ ــرين نقطــة مســير عب ــد.  ت vحاصــل كن
v
ــدام  ′ اســت؟ ك

053 0 6(cos /  (اتالف انرژي نداريم.) =(

1( 5
4     2 (5

3   

3 (4
5     4 (3

5   

از  60mكنيم. اگر در ارتفاع  ائم به طرف باال پرتاب مياز سطح زمين در راستاي ق vاي را با تندي  گلوله - 120

سطح زمين، تندي گلوله نصف تندي پرتاب شود، در اين صورت تندي گلوله در نصف ارتفاع اوج چند متر 

10(؟ بر ثانيه است Ng
kg

 و اتالف انرژي نداريم.) =

1( 20  2 (20 2   3 (15  4 (15 2   
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 ؟ هستند» پذيري تراكم«و » شكل معيننداشتن «هاي  ويژگيترتيب داراي  كدام حالت(هاي) ماده به - 121

  ، گازهاجامدات )2  گازها و مايعات، گازها و مايعات )1
 گازها و مايعات، گازها ) 4    مايعات، گازها و مايعات) 3

ها براساس تعداد مواد با ضريب استوكيومتري  ترتيب درست واكنشترتيب از راست به چپ  هاي داده شده، در كدام گزينه به با توجه به واكنش - 122
 اند.) ها موازنه نشده ؟ (واكنشكند يكسان را بيان مي

2 2a)NaClO HCl NaCl Cl H O+ → + +   

3 2b)CH OH CO H→ +   

3 2 4 4 2 2c)CaCO H SO CaSO CO H O+ → + +   

2 2 2 2d)MnO HCl MnCl Cl H O+ → + +   
1 (c b d a< < <   2 (b d a c< < <   3 (c b a d< < <   4 (b c d a< < <   

8تانكر حامل بنزين  - 123 18(C H حاصـل در طـول    2COاگر براي جذب  .سوزد ميمل طور كا بهشود و همه سوخت آن  در تصادفي منفجر مي (
كيلوگرم گاز  55 ساالنه اين تانكر حامل چند هزار ليتر سوخت بوده است؟ (هر درخت تنومند ،درخت تنومند استفاده شود 512يك سال از 

2CO 112 .)استليتر  ميلي گرم بر 76/0كند و چگالي سوخت نيز  را جذب مي 16 1(C ,O ,H g.mol )−= = =  

1 (18  2 (24  3 (20  4 (12  
نشان دهنده حجم نمونه گازهـا   Dو  Cهاي  داريم. هر يك از ظرفو با پيستون متحرك با دماي برابر  Bو  Aدو ظرف در بسته يكسان  - 124

مـول در نظـر گرفتـه شـود.)      2/0(هـر ذره معـادل   ؟ هـاي زيـر درسـت اسـت     از عبـارت  چه تعـداد ها  پس از يك تغيير است. با توجه به آن
116(O g.mol )−=  

A BD C  
  بيشتر است. Bدر مقايسه با ظرف  Aآ) فشار گاز در ظرف 

  .باشد Aمول گاز در دما و فشار ثابت به ظرف  2/0بيانگر افزودن تواند  مي Dب) شكل 
  .باشددر فشار ثابت با همان تعداد مول گاز  200Kبه  100Kاز  Bبيانگر افزايش دماي ظرف تواند  مي Cپ) شكل 

   ان شرايط است.گرم گاز اكسيژن در هم 2/115، برابر حجم STPدر شرايط  Bو  Aت) مجموع حجم دو گاز اوليه 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

6موازنه شده گرم از يك نوع چربي مطابق واكنش  7/26اكسايش  - 125 2 2 2163 114 110x ymC H O O CO H O+ → در شرايطي كه حجـم   +

116؟ داردنياز  به چند ليتر هوا ، تقريباًاستليتر  20مولي گازها  12 1(O ,C ,H : g.mol )−= = =  

1 (9/48  2 (2/34  3 (171  4 (5/244 

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

  ردپاي گازها در زندگي
هاي  از ابتداي واكنش 2فصل 

شيميايي و قانون پايستگي جرم
  تا پايان فصل

  84تا  61هاي  صفحه
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FE

DC

B

A

كيلـومتري بـاال    4موجود است. اگر اين ظرف را از سطح زمين تا ارتفاع  STPمول از گازي درون ظرفي با پيستون متحرك در شرايط  يك - 126

يابد.  هش ميدرصد كا 30 هوا كيلومتر افزايش ارتفاع در الية تروپوسفر، فشار 2(به ازاي هر  ؟كند ببريم، حجم آن به تقريب چگونه تغيير مي

00دماي سطح زمين را  C  در نظر بگيريد.) اتمسفر 1و فشار سطح زمين را  

  شود. بيشتر از دو برابر مي) 2    شود. كمتر از دو برابر مي) 1

3كمتر از ) 4    شود. بيشتر از ده برابر مي) 3
 شود. برابر مي 4

در همان  3KClOبه تقريب با حجم گاز توليدي از تجزيه چند گرم  3KNOگرم  2/20معين، حجم گاز توليد شده از تجزيه  در دما و فشار - 127

139؟ شرايط برابر است 35 5 16 14(K ,Cl / ,O ,N : g.mol )−= = =  .)ها موازنه شوند معادله واكنش( =

3 2 2 2KNO (s) K O(s) N (g) O (g)→ + +   

3 2KClO (s) KCl(s) O (g)→ +   

1 (6/28  2 (8/42  3 (2/57  4 (6/85 

00ليتر از يك گاز در دماي  4/8اگر  - 128 C  1و فشارatm ؟ تواند باشد گزينه مياين گاز كدام  ،گرم داشته باشد 30، جرمي برابر 

11 14 16 12 32(H ,N ,O ,C ,S : g.mol )−= = = = =   

1 (2CO   2 (3SO   3 (4CH   4 (3NH  

درصد كاهش  ،كنيم. در كدام واكنش طور جداگانه تجزيه مي هاي زير را در شرايط يكسان در چهار ظرف به هاي برابر از هر كدام از نمك جرم - 129

 د.)نموازنه شو ها واكنش ة(معادل؟ ها كمتر است اوليه از ساير واكنش جرم نمونه

140 39 35 5 32 27 23 16 14 12(Ca ,K ,Cl / ,S ,Al ,Na ,O ,N ,C : g.mol )−= = = = = = = = =   

2 4 3 2 3 3I)Al (SO ) (s) Al O (s) SO (g)→ +   

3 2II)CaCO (s) CaO(s) CO (g)→ +  

3 2III)KClO (s) KCl(s) O (g)→ +  

  3 2 2IV)NaNO (s) NaNO (s) O (g)→ +   

1 (II   2 (IV   3 (I   4 (III  

  )Bو جرم مولي گاز  <A(جرم مولي گاز ؟ درست است گزينهكدام  است، هابر  به روش توليد آمونياكفرايند با توجه به شكل زير كه مربوط به  - 130

در مسير توسعه پايدار بوده و از گاز آمونياك براي به عنوان سوخت  Aاستفاده از گاز ) 1

   كنند. ها استفاده مي كنترل ميزان اسيدي بودن آب درياچه

  اند. تايي گاز نجيب رسيده آرايش هشتها به  تمام اتم Bو  Aدر ساختار گاز ) 2

تواند  ميدر هواي آلوده شهرهاي صنعتي به مقدار قابل توجهي وجود دارد كه در دماي باال درون موتور خودرو  Bيكي از اكسيدهاي گاز ) 3

  شود. ايجاد 

  شود. توليد مي Fمول گاز  2 الزاماً، Bمول گاز  1و  Aمول گاز  3از مخلوط كردن ) 4
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  است؟   نادرستكدام گزينه  - 131
  كه رنگ آن تغيير كند، دچار تغيير شيميايي شده است. ) هنگام گرما دادن به شكر، زماني1
  دهند. واره شامل يك واكنش شيميايي است و آن را با يك معادله نشان مي) هر تغيير شيميايي هم2
  تواند با تغيير رنگ، مزه، بو يا آزادسازي گاز و تشكيل رسوب همراه باشد. ) تغيير شيميايي مي3
  كنند. هاي شيميايي همواره از قانون پايستگي جرم پيروي مي ) همة واكنش4

 .» ........... 2NOاوزون تروپوسفري از گازدر واكنش توليد «كنند؟  را به درستي كامل مي مقابلكدام موارد از مطالب زير عبارت  - 132

    ) نور خورشيد عاملي مهم براي انجام واكنش است.آ
  ب) در شرايط يكسان حجم گازهاي مصرفي با حجم گازهاي توليدي برابر است.

  ها حضور دارد. كي از فرآوردهبه عنوان ي 2Nپ) گاز
   ت) حجم اوزون توليدي دو برابر حجم اكسيژن مصرفي است.

   پ –ب ) 4  ت - آ) 3  ت -پ ) 2  ب - آ) 1
 است؟    نشدهدرستي بيان  معناي چه تعداد از نمادهاي داده شده، به - 133

 معنا نماد

(aq)  حالت فيزيكي مذاب –حالت فيزيكي محلول آبي 

Δ⎯⎯→ .واكنش با توليد گرما همراه است 

atm⎯⎯⎯⎯→15  شود. اتمسفر انجام مي 15واكنش در فشار 

(s)  حالت فيزيكي رسوب –حالت فيزيكي جامد 

Pd(s)⎯⎯⎯⎯→ شود. براي انجام شدن واكنش از كاتاليزگر پالتين استفاده مي 

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

 ؟ اند نادرستهاي زير،  ز عبارتا چه تعداد - 134

Nاي توليد اوزون در تروپوسفر، به ازاي ورود يك مول  آ) در فرايند سه مرحله (g)2 شود.  به فرايند، دو مول گاز اوزون توليد مي  
  ها ندارند.  ي مختلف تمايلي به توليد اين پالستيكها، كشورها پذير در كارخانه هاي زيست تخريب ب) به دليل قيمت باالي تمام شدة توليد پالستيك

  شود.  سنگ، سه نوع مولكول سه اتمي يافت مي هاي حاصل از سوختن زغال پ) در بين فراورده
  كند.  كند كه پرتوهاي خطرناك را جذب و پرتوهاي فروسرخ را آزاد مي اوزون موجود در الية استراتوسفر، مانند دستگاهي عمل مي الية ت)

1( 1  2( 2  3( 3  4( 4   
 چه تعداد از موارد زير در مورد مقايسة اوزون و اكسيژن درست است؟ - 135

 از اكسيژن است.                        تر بيشآ) چگالي اوزون 

  است. تر بيشپذيري اكسيژن از اوزون  ب) واكنش

2پ) جرم مولي اوزون
  برابر جرم مولي اكسيژن است.     3

 ها يكسان است. هاي ناپيوندي به پيوندي، در اين مولكول ) نسبت شمار جفت الكترونت

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

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.-)آشنا(آزمون 
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 ) كدام است؟ 2هاي معادلة ( هاي استوكيومتري فراورده ) به مجموع ضريب1هاي معادلة ( دهنده هاي استوكيومتري واكنش مجموع ضريب - 136

  Ca (PO ) F(s) H SO (aq) CaSO (s) Ca(H PO ) (s) HF(aq)+ → + +5 4 3 2 4 4 2 4 2 )1 

  HNO (aq) HNO (aq) NO(g) H O(l)→ + +2 3 2 )2  

1 (4   2 (9
4   3 (9

5   4 (21
4 

 هستند؟  نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت - 137

 گردند.  به فضا بر ميآيند به وسيلة گازها  اي از پرتوهاي خورشيدي كه به سمت زمين مي آ) بخش عمده

  شوند.  اي مانع از خروج كامل گرماي آزاد شده از سطح زمين مي ب) گازهاي گلخانه

−Cپ) اگر گازهاي الية هواكره وجود نداشتند، ميانگين دماي كرة زمين به    يافت.  كاهش مي °18

  كند.  رخ گسيل ميت) زمين پس از گرم شدن توسط خورشيد از خود پرتوهاي فروس

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

و ضـريب اسـتوكيومتري    aا تـرين ضـريب ر   با بـزرگ  (I)اي از واكنش هاي زير، پس از موازنه، اگر ضريب استوكيومتري فراورده در واكنش - 138

aدر نظر بگيريم، bترين ضريب را  با بزرگ (II)اي از واكنش دهنده واكنش b+  برابر چند است؟ 

  I) LiBH (s) NH Cl(s) B N H (l) H (g) LiCl(s)+ → + +4 4 3 3 6 2  

  II) KNO (s) C(s) S(s) CO (g) K S(s) N (g)+ + → + +3 2 2 2   

1 (10   2 (12   3 (6   4 (13 

 ) درست است؟II) و (Iهاي ( از مطالب زير، بعد از موازنة واكنش چه تعداد - 139

  I : HCl(aq) MgCO (s) MgCl (aq) CO (g) H O(l)+ → + +3 2 2 2   

  II : Ca P (s) H O(g) Ca(OH) (s) PH (g)+ → +3 2 2 2 3   

  دو واكنش با هم برابر است. يك از در هر  ها دهنده و واكنش ها هاي فراورده مجموع شمار اتم ●

  ) است. IIتر از واكنش ( ) بيشIمجموع ضرايب مواد، در واكنش ( ●

  شود.  ، شش مولكول آب مصرف ميPH3) به ازاي توليد دو مولكول IIدر واكنش ( ●

  ) با يكديگر برابر است. II) و (Iهاي ( از واكنش در هر يكها)  ها و فراورده دهنده هاي گازي موجود در دو طرف (در سمت واكنش تعداد مولكول ●

1 (1  2( 2  3( 3  4( 4  
 است؟  درستترتيب از راست به چپ)  كدام گزينه در رابطه با درستي يا نادرستي موارد زير (به - 140

تـر از توليـدات شـيمي     دي، محيط زيستي و انساني، قيمت تمام شدة توليدات شيمي سبز، بسـيار بـيش  آ) با درنظرگرفتن تمام جوانب اقتصا

 صنعتي است. 

  . است» مالحظات اقتصادي«، »مالحظات اجتماعي«، »محيطي مالحظات زيست«ب) سه رأس مثلث توسعه پايدار 

  تواند در راستاي اهداف توسعه پايدار باشد.  پ) اهداف شيمي سبز مي

  ) درست ـ نادرست ـ درست  2    درست ـ درست ـ درست  )1

 ) درست ـ درست ـ نادرست4     ) نادرست ـ درست ـ درست3
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 ؟ كند درستي كامل مي را بهزير ، كدام گزينه عبارت داده شدهبا توجه به معادله  - 141

  دارد. …نقش  pt بوده و …كه در آن آب حالت  است …معادلة زير يك معادلة «

                                                              2 2 22 2pt(s)H (g) O (g) H O(l)+ ⎯⎯⎯→   

  نمادي ـ مايع ـ گرمادهنده) 2  نوشتاري ـ گاز ـ كاتاليزگر) 1

  نمادي ـ مايع ـ كاتاليزگر) 4  نوشتاري ـ گاز ـ گرمادهنده) 3

HNO)3فلز مس با محلول نيتريك اسيد  - 142 يب اسـتوكيومتري واكـنش   انسبت مجموع ضر ،دهد. پس از موازنه به دو صورت زير واكنش مي (

 ؟ دام استك (II)ها در واكنش  يب استوكيومتري فراوردهابه مجموع ضر (I)ها در واكنش  دهنده

3 3 2 2I)Cu HNO Cu(NO ) NO H O+ → + +   

3 3 2 2 2II)Cu HNO Cu(NO ) NO H O+ → + +   

1 (5
9   2 (5

19   3 (11
5   4 (9

5   

ها براساس تعداد مواد با ضريب استوكيومتري  ترتيب درست واكنشت به چپ ترتيب از راس هاي داده شده، در كدام گزينه به با توجه به واكنش - 143

 اند.) ها موازنه نشده ؟ (واكنشكند يكسان را بيان مي

2 2a)NaClO HCl NaCl Cl H O+ → + +   

3 2b)CH OH CO H→ +   

3 2 4 4 2 2c)CaCO H SO CaSO CO H O+ → + +   

2 2 2 2d)MnO HCl MnCl Cl H O+ → + +   

1 (c b d a< < <   2 (b d a c< < <   3 (c b a d< < <   4 (b c d a< < <  

 ؟ دهند ميترتيب از راست به چپ، چه مواردي را نشان  به Cو  A ،B نمودار رو در شكل روبه - 144

  ميانگين جهاني دماي سطح زمين ـ مساحت برف در نيمكره شمالي ـ ميانگين جهاني سطح آبهاي آزاد) 1

  ميانگين جهاني دماي سطح زمين ـ ميانگين جهاني سطح آبهاي آزاد ـ مساحت برف در نيمكره شمالي) 2

  ين جهاني سطح آبهاي آزادمساحت برف در نيمكره شمالي ـ ميانگين جهاني دماي سطح زمين ـ ميانگ) 3

  ميانگين جهاني سطح آبهاي آزاد ـ ميانگين جهاني دماي سطح زمين ـ مساحت برف در نيمكره شمالي) 4

 اكسـيژن بـا ضـريب    اسـتوكيومتري گـاز   هـاي زيـر پـس از موازنـه، ضـريب      از واكـنش  چه تعـداد در  - 145

3 نشدةگاز توليد شده در واكنش موازنه  استوكيومتري 2NaN (s) Na(s) N (g)→  ؟ برابر است +

3آ)  2KClO KCl O→ 3ب)    + 2 2 2KNO K O N O→ + +   
2پ)  5 2 2 2C H OH O CO H O+ → 4ت)    + 8 2 2C H O CO H O+ → +   

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

  ردپاي گازها در زندگي  موازي - ) 1( شيمي
هاي  از ابتداي واكنش 2فصل 

شيميايي و قانون پايستگي 
جرم تا پايان اوزون، دگرشكلي از

  اكسيژن در هواكره
  76تا  61هاي  صفحه
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تفاده شود و همچنين ميانگين برق مصرفي اين اسبه صورت مجزا رستوران از دو منبع زغال سنگ و نفت خام يك اگر براي توليد برق يك ماه  - 146

اكسـيد توليـدي از ايـن دو منبـع      هاي الزم براي از بين بردن كربن دي اختالف تعداد درخت ،باشد كيلو وات ساعت 20در هر روز  رستوران

مصرفي هر درخت در طول يك سال را  2CO يد، مقدارروز در نظر بگير 30را ماه  هر( ؟كدام استمصرفي ماهانة درختان  2COبراساس 

توليد  2COكيلوگرم  7/0و  9/0ترتيب  و به ازاي توليد هر كيلووات ساعت برق از منبع زغال سنگ و نفت خام به در نظر بگيريد 12kgبرابر 

  ).شود مي

1 (140  2 (120  3 (130  4 (150  

  ؟نيستكدام يك از واكنش هاي زير مربوط به فرايند توليد اوزون تروپوسفري  - 147

1 (2 2 2N (g) O (g) NO(g)+ →   2 (2 22 2NO(g) O (g) NO (g)+ →   

3 (2 2 33 2N (g) H (g) NH (g)+ →   4 (2 2 3NO (g) O (g) NO(g) O (g)+ → +   

  ؟استدرست هاي بيان شده  از عبارت چه تعداد - 148

  شود. توليد و وارد هواكره مي 2COدهد كه در توليد يك محصول يا بر اثر انجام يك فعاليت، چه مقدار  اكسيد نشان مي رد پاي كربن دي •

  جا شده و هواي شهرهاي ديگر را نيز آلوده كند. تواند در آن جابه شود، مي اكسيدي كه وارد هواكره مي كربن دي •

آنها كيفيت  كمكهايي هستند كه به  فراورده فرايندها و وجوي ها در جست دان اي از شيمي است كه در آن، شيمي ي سبز شاخهشيم •

  زندگي را افزايش دهند.

  سوخت سبز، سوختي است كه در ساختار خود افزون بر كربن و هيدروژن، اكسيژن نيز دارد. •

  تر تجزيه شوند. بيني، به مواد ساده جانداران ذره به وسيلةتوانند  پذيرند و مي هاي سبز، زيست تخريب سوخت •

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

  ؟است نادرستدر متن زير چه تعداد از مواردي كه زير آنها خط كشيده شده است،  - 149

است. با افزايش  تاهتركوآن  تعديل اثرتر و زمان الزم براي  رد پاي ايجاد شده سنگين ؛اكسيد وارد شده به طبيعت زيادتر باشد هرچه كربن دي

آغاز شده و مساحت برف در  ديرترهاي آزاد، فصل بهار در نيمكره شمالي يك هفته  سطح آب پايين رفتنعالوه بر هواكره، اكسيد  كربن دي

  يابد.  مي افزايشنيمكره شمالي 

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

3هاي شيميايي ذكر شده بيشتر از  ادلهها در چه تعداد از مع ها به واكنش دهنده نسبت مجموع ضرايب فراورده - 150
  باشد؟ مي 4

2 4 2 4 2N O N H NO H O+ → +   

2 2 3 2MoS O MoO SO+ → +   

3 3 2 2 2Zn HNO Zn(NO ) H O N O+ → + +   

4 3 4 3 4 4 3 3 4 4(NH ) PO Pb(NO ) NH NO Pb (PO )+ → +   

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
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  است؟   نادرستكدام گزينه  - 151
  كه رنگ آن تغيير كند، دچار تغيير شيميايي شده است. ) هنگام گرما دادن به شكر، زماني1
  دهند. ) هر تغيير شيميايي همواره شامل يك واكنش شيميايي است و آن را با يك معادله نشان مي2
  مراه باشد.تواند با تغيير رنگ، مزه، بو يا آزادسازي گاز و تشكيل رسوب ه ) تغيير شيميايي مي3
  كنند. هاي شيميايي همواره از قانون پايستگي جرم پيروي مي ) همة واكنش4

 .» ........... 2NOاوزون تروپوسفري از گازدر واكنش توليد «كنند؟  را به درستي كامل مي مقابلكدام موارد از مطالب زير عبارت  - 152

    ) نور خورشيد عاملي مهم براي انجام واكنش است.آ
  ب) در شرايط يكسان حجم گازهاي مصرفي با حجم گازهاي توليدي برابر است.

  ها حضور دارد. كي از فرآوردهبه عنوان ي 2Nپ) گاز
   ت) حجم اوزون توليدي دو برابر حجم اكسيژن مصرفي است.

   پ –ب ) 4  ت - آ) 3  ت -پ ) 2  ب - آ) 1
 است؟    نشدهدرستي بيان  معناي چه تعداد از نمادهاي داده شده، به - 153

 معنا نماد

(aq) حالت فيزيكي مذاب–لت فيزيكي محلول آبيحا 

Δ⎯⎯→ .واكنش با توليد گرما همراه است 

atm⎯⎯⎯⎯→15  شود. اتمسفر انجام مي 15واكنش در فشار 

(s) حالت فيزيكي رسوب–حالت فيزيكي جامد 

Pd(s)⎯⎯⎯⎯→ شود. براي انجام شدن واكنش از كاتاليزگر پالتين استفاده مي 

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

 ؟ اند نادرستهاي زير،  از عبارت چه تعداد - 154

Nاي توليد اوزون در تروپوسفر، به ازاي ورود يك مول  آ) در فرايند سه مرحله (g)2 شود.  گاز اوزون توليد مي به فرايند، دو مول  
  ها ندارند.  ها، كشورهاي مختلف تمايلي به توليد اين پالستيك پذير در كارخانه هاي زيست تخريب ب) به دليل قيمت باالي تمام شدة توليد پالستيك

  شود.  سنگ، سه نوع مولكول سه اتمي يافت مي هاي حاصل از سوختن زغال پ) در بين فراورده
  كند.  كند كه پرتوهاي خطرناك را جذب و پرتوهاي فروسرخ را آزاد مي موجود در الية استراتوسفر، مانند دستگاهي عمل مياوزون  الية ت)

1 (1  2( 2  3( 3  4( 4   
 چه تعداد از موارد زير در مورد مقايسة اوزون و اكسيژن درست است؟ - 155

 از اكسيژن است.                        تر بيشآ) چگالي اوزون 

  است. تر بيشپذيري اكسيژن از اوزون  واكنشب) 

2پ) جرم مولي اوزون
  برابر جرم مولي اكسيژن است.     3

 ها يكسان است. هاي ناپيوندي به پيوندي، در اين مولكول ت) نسبت شمار جفت الكترون

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

 سخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.پا-)آشنا(آزمون 
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 ) كدام است؟ 2هاي معادلة ( هاي استوكيومتري فراورده ) به مجموع ضريب1ة (هاي معادل دهنده هاي استوكيومتري واكنش مجموع ضريب - 156

  Ca (PO ) F(s) H SO (aq) CaSO (s) Ca(H PO ) (s) HF(aq)+ → + +5 4 3 2 4 4 2 4 2 )1 

  HNO (aq) HNO (aq) NO(g) H O(l)→ + +2 3 2 )2  

1 (4   2 (9
4   3 (9

5   4 (21
4 

 هستند؟  نادرستهاي زير  ه تعداد از عبارتچ - 157

 گردند.  آيند به وسيلة گازها به فضا بر مي اي از پرتوهاي خورشيدي كه به سمت زمين مي آ) بخش عمده

  شوند.  اي مانع از خروج كامل گرماي آزاد شده از سطح زمين مي ب) گازهاي گلخانه

−Cدماي كرة زمين به پ) اگر گازهاي الية هواكره وجود نداشتند، ميانگين    يافت.  كاهش مي °18

  كند.  ت) زمين پس از گرم شدن توسط خورشيد از خود پرتوهاي فروسرخ گسيل مي

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

و ضـريب اسـتوكيومتري    aتـرين ضـريب را    با بـزرگ  (I)اي از واكنش هاي زير، پس از موازنه، اگر ضريب استوكيومتري فراورده نشدر واك - 158

aدر نظر بگيريم، bترين ضريب را  با بزرگ (II)اي از واكنش دهنده واكنش b+  برابر چند است؟ 

  I) LiBH (s) NH Cl(s) B N H (l) H (g) LiCl(s)+ → + +4 4 3 3 6 2  

  II) KNO (s) C(s) S(s) CO (g) K S(s) N (g)+ + → + +3 2 2 2   

1 (10   2 (12   3 (6   4 (13 

 ) درست است؟II) و (Iهاي ( ب زير، بعد از موازنة واكنشاز مطال چه تعداد - 159

  I : HCl(aq) MgCO (s) MgCl (aq) CO (g) H O(l)+ → + +3 2 2 2   

  II : Ca P (s) H O(g) Ca(OH) (s) PH (g)+ → +3 2 2 2 3   

  دهنده در هر دو واكنش با هم برابر است.  هاي فراورده و واكنش مجموع شمار اتم ●

  ) است. IIتر از واكنش ( ) بيشIمجموع ضرايب مواد، در واكنش ( ●

  شود.  ، شش مولكول آب مصرف ميPH3) به ازاي توليد دو مولكول II( در واكنش ●

  ) با يكديگر برابر است. II) و (Iهاي ( ها) هركدام از واكنش ها و فراورده دهنده هاي گازي موجود در دو طرف (در سمت واكنش تعداد مولكول ●

1 (1  2( 2  3( 3  4( 4  
 است؟  درستترتيب از راست به چپ)  ا درستي يا نادرستي موارد زير (بهكدام گزينه در رابطه ب - 160

تـر از توليـدات شـيمي     آ) با درنظرگرفتن تمام جوانب اقتصادي، محيط زيستي و انساني، قيمت تمام شدة توليدات شيمي سبز، بسـيار بـيش  

 صنعتي است. 

  . است» مالحظات اقتصادي«، »جتماعيمالحظات ا«، »محيطي مالحظات زيست«ب) سه رأس مثلث توسعه پايدار 

  تواند در راستاي اهداف توسعه پايدار باشد.  پ) اهداف شيمي سبز مي

  ) درست ـ نادرست ـ درست  2    ) درست ـ درست ـ درست 1

 ) درست ـ درست ـ نادرست4     ) نادرست ـ درست ـ درست3
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 1041 اسفند 19    شناختی آزمون 
 !دانش آموز عزیز

این در . وضعیت پایه آمادگی شناختی خود بر اساس کارنامه آگاهی داریداز اید های قبلی به سواالت آمادگی شناختی پاسخ دادهاگر در آزمون

 دانش شناختی برنامه ارائه راهکارهای هفتگی و پایش مداوماین . یابدادامه می شناختیهای های حمایتی ما برای تقویت سازهبرنامه آزمون

 تشریحی پاسخ نامه ،لطفا برای سنجش آگاهی خود به سواالت پاسخ دهید و برای اطمینان از ماهیت راهبردهای آموزشی مورد سوال. است

  .شروع می شود  161سواالت از شماره : توجه     .را مطالعه فرمائید

 دانید؟  مفید می و تمرکز مورد را برای مدیریت منابع توجه کدام .161

 بندی تکالیف به اجزای کوچکتر تقسیم. 2  ستراحت در زمان مطالعههای کوتاه مدت ا وقفه. 1

 همه موارد. 4    با صدای بلند خواندن مطالب درسی. 3

 کدام گزینه در مورد اجرای همزمان چند تکلیف صحیح است؟ .161

 .شود موجب کاهش کارایی هر دوتکلیف می. 2  .شود باعث عملکرد بهتر فرد در هر دو تکلیف می. 1

 نمی دانم.4    .ر کارایی فرد نداردتاثیری د. 3

 کدام گزینه در مورد تغییر تکلیف درسی در فواصل زمانی مشخص درست است؟  .162

  . شود کند و موجب عملکرد بهتر توجه می مفید است، چون یکنواختی تکلیف درسی را کم می. 1

 .شود پرتی می مفید نیست و موجب حواس. 2

    .اثری بر عملکرد درسی ندارد. 3

 دانم نمی. 4

 کدام مورد برای به خاطرسپاری اطالعات مفید است؟ .160

 همه موارد.4  ا صدای بلند خواندنب. 3 نوشتن . 2  بندی دسته. 1

 کدام نوع تکرار برای یادگیری مطالب درسی مفیدتر است؟ .162

   ه در کتاب آمده در زمان یادگیریتکرار هر چه بیشتر مطالب درسی به همان صورتی ک. 1

 (کتاب درسی، آزمون، کتاب کمک درسی، تدریس)مطالب درسی با روشهای مختلف تکرار . 2

 3و  2مورد . 4      تکرار مطالب با فواصل زمانی مشخص. 3

 کدام مورد برای یادگیری ضروری است؟ .166

 همه موراد. 4   تغذیه . 3    تکرار. 2   خواب. 1

 کدام گزینه در مورد  یادگیری درسی درست است؟  .162

    .شود شدن یادگیری می مختلف درسی و کمک درسی موجب تسهیل و عمیقمنابع . 1

  .تفاده از یک منبع درسی کافی استاس. 2

 3و  1مورد . 4     .های مختلف از یک موضوع مفید است شنیدن تدریس. 3

 دانید؟ در خواندن یک متن برای یادگیری کدام مورد را مفیدتر می .162

 تاییدینگاه . 2   نگاه انتقادی به متن. 1

 دانم نمی. 4    هر دو مورد. 3

 کالسی ها در مورد یک مساله صحیح است؟م کدام گزینه در مورد اطالع از راه حلهای ه .169

  .ریزد مفید نیست، الگوی ذهنی خودمان به هم می. 2 .بینیم مفید است، چون مطلب را از دید دیگری می. 1

 هر دو. 4     هیچکدام. 3

 .سواالت امروز انتخاب کنید یکی از گزینه های زیر را در مورد .124

 .مفید بود و انتظار دارم این آگاهی من را در یادگیری مطالب درسی کمک کند. 1

 . مایل به دریافت اطالعات، راهبردها و تکالیف تقویتی بیشتر هستم. 2

 هیچکدام. 4    هر دو. 3
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