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  تجربیتجربی    دهمدهم  پایۀپایۀ

    9797ماه ماه   آبانآبان  4

 
 

      

 گویی زمان پاسخ ي صفحه شماره ي سؤال شماره تعداد سؤال نام درس عنوان

ی
وم

عم
 

 ) 1( و نگارش فارسی
 عادي

  دقیقه  20  3  1  20
  شاهد

  دقیقه 15  5  21  10  )1( زبان قرآن عربی

  دقیقه 10  6  31  10 )1(دین و زندگی 

  دقیقه 15  7  41  10 )1(زبان انگلیسی 

ی
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خت

ا
  

  8  51 20 عادي - )1(ریاضی 
  دقیقه 30

  11  71 20 موازي - )1(ریاضی 

  15 91  20  عادي -  )1(فیزیک 
  دقیقه 35

  18  111  20  موازي -  )1(فیزیک 

  21  131 20 عادي -  )1( شناسی زیست
  دقیقه 20

  23  151 20 موازي -  )1( شناسی زیست

 عادي  -)1(شیمی 
 طراحی

20  171  26  
  دقیقه 20

 شاهد

 موازي - )1(شیمی 
 طراحی

20  191  28  
 شاهد

 -  31  294  5 نظرخواهی
 

  طراحان 

  مسئولین درس

  مسئولین درس گروه مستندسازي  ویراستار ان علمی  مسئولین درس گروه آزمون  نام درس

  الناز معتمدي  پور خان سپهر حسن  حمید اصفهانی )1(فارسی و نگارش 

  محدثه پرهیزکار  سیدمحمدعلی مرتضوي  رضا معصومی )1(زبان قرآن  عربی 

  االزادهآرزو ب  سیداحسان هندي - سکینه گلشنی  حامد دورانی  )1(دین و زندگی 

  فاطمه فالحت پیشه  عبدالرشید شفیعی  جواد مؤمنی  )1(انگلیسی  زبان

  فرزانه خاکپاش  یکتا هانیه ساعی - حسین اسفینی –کفش  حمید زرین –مداحی  سروش کریمی  فروشان ایمان چینی )1(ریاضی 

  اسفندیاري آتنه  یکتا هانیه ساعی – یعابدین محمدحسین حاجی –عرفان مختارپور  –بابک اسالمی   کفش حمید زرین   )1(فیزیک 

ـ امیرحسین مسلمی امیرحسین بهروزي  مهرداد محبی )1( شناسی زیست   اکبري لیدا علی فرد ـ علی علمداري ـ محمد عابدي ـ سپیده نجفی 

  الهه شهبازي  مجید بیانلو – نژاد ایمان حسینی -صفت علی حسنی– امیرحسین مسلمی  علی علمداري   )1( شیمی
 

  ه فنی و تولیدگرو

  محیا اصغري  مدیر گروه اختصاصی

  شیال کیانی  مسئول دفترچه

  محمدي جاللی مهین علی  آرایی اختصاصی نگاري و صفحه حروف

  فاطمه علیاري: چین حروف/ معصومه شاعري: مسئول دفترچه /لی مرتضوي محمد عسید : مدیر گروه  گروه عمومی

  لیال ایزدي  – پیشه فالحتفاطمه : مسئول دفترچه                                      مریم صالحی : مدیر گروه  گروه مستندسازي

  رضا سعدآبادي علی  ناظر چاپ

  )وقف عام(چی  بنیاد علمی آموزشی قلم
  021 - 6463:  تلفن - 923خیابان انقالب بین صبا و فلسطین پالك : دفتر مرکزي

 

  نام طراحان نام درس
 آکیتا محمدزاده - پور خان سپهر حسن - حمید اصفهانی - افسانه احمدي  )1( فارسی و نگارش

  ا معصومیرض - فرشته کیانی - مریم آقایاري  )1( زبان قرآن عربی

  سیداحسان هندي - فیروز نژادنجف - کبیر مرتضی محسنی - فردین سماقی - ابوالفضل احدزاده - محبوبه ابتسام  )1(دین و زندگی 

  جواد مؤمنی - رضا کیاساالر - عبدالرشید شفیعی - علی شکوهی - میرحسین زاهدي  )1(انگلیسی  زبان

بیري ـ مهدي فرخی ـ وهاب نادري ـ ا سلطانی ـ مبینا عمخواه ـ شکیب رجبی ـ نی پور ـ جمشید حسینی نخا علی ارجمند ـ محمد پوراحمدي ـ سهیل حسن )1(ریاضی 
  مهدي نصراللهیـ  ابراهیم نجفی

   )1(فیزیک 
 ـ  کـار  بروجنی ـ مجتبی ظریـف   يکفش ـ سعید طاهر  محمد اسدي ـ زهره آقامحمدي ـ اسماعیل حدادي ـ میثم دشتیان ـ حسن دهقان ـ حمید زرین     

  انی ـ سیدعلی میرنوري ـ محمد حسین نجفی دسروش کریمی مداحی ـ مهرداد مر  ـ سیدعلی عاقلی  ـ فارسی سیاوش

ـ مازیار اعت  رضا آرین )1( شناسی زیست ـ امیرحسین بهروزي منش  ـ سهیل رحمان  مادزاده  ـ    فرد  ـ پیمان رسولی  ـ شایان سبحانی پور  ـ فاضل   سارا رضایی  ـ سعید شرفی  ـ     ـ علـی   شـمس  نژاد  کرامـت 
ـ امیرحسین مسلمی   مهرداد محبی 

   )1( شیمی
ـ   نـژاد ـ علـی مجیـدي     ري ـ محمـد فـالح   فرد ـ علـی علمـدا    کوکنده ـ مسعود رضوانی  دامن ـ حسن ذاکري ـ حسن رحمتی   زاده ـ طاهر خشک  بهزاد تقی

  ريگرضا وس ـ محمدسلمی مامیرحسین 

  دقیقه 165: مدت پاسخگویی  سؤال نظرخواهی 5+ 130: تجربی دهم د سؤالتعدا  
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 3: ۀصفح   دهم عمومی پایۀ                     آبان  4آزمون  -) 2( پروژة  
 

 
  

 کند؟ بیت زیر را کدام واژه پر می - 1
 »گراز )دندان( از یشک ...که نندیشد شیر  زان/  نتوان جست خالفش به سالح و به سپاه«

  زهی )2        شکن )1

  یله )4        کام )3

 معنا شده است؟  نادرستي زیر  ها چند تا از واژه - 2
 شور: زن غلغله/  سرگشته: خیره/ شتابنده : تیزپا /ردن ک درنگ آوردن، بهانه :تعلّل / زیور : پیرایه/ حیات : برازندگی«

: نادره/ کلید : مفتاح /میدان جنگ : معرکه/ گل  ي بوته: گلبن/ پشت گردن  :قفا/ گشایش : فرج/ غوغاکنان  و

 »شوق: نمط /مانند  بی
  دو تا) 2        یکی) 1

  چهار تا) 4        سه تا) 3

 ترتیب به چه معناست؟به » تیمار«و » مستغنی«هاي  هر یک از واژه - 3
  نیازمند، تصویر) 2        داشت نیاز، نگاه بی) 1

  نیاز، جغد) 4        نیازي، ناقص بی) 3

 امالیی دارد؟ نادرستیمتن زیر چند  - 4
 خویش ي قبیله پیران و کن نیکی ایشان با باشد طاقت که چندان. را خویش شناس باش؛ خاصه قرابت سزا، حق رنج هیچ کس ضایع مکن و همه کس را به«

 ناایمنی، مقدار به زود شوي ناایمن بیگانه از اگر و دید بتوانی نیز عیب بینی همی ایشان هنر که همچنان تا مباش مولع ایشان به ولیکن دار، را حرمط

 ».از آموختن، ننگ مدار تا از ننگ رصته باشی و گردان ایمن وي از را خویش
  .یی نداردنادرستی امال) 4    یکی) 3    دو تا) 2    سه تا  )1

  الخّطی دارد؟ امالیی یا رسم نادرستیکدام بیت  - 5

 چو چندي برآید ببخشش گناه/  یکی را که معزول کردي ز جاه )1
 ، نبرد طناب املفتدابی/  نویسنده را گر ستون عمل) 2
 وگر خشم گیري شوند از تو سیر/  چو نرمی کنی خصم گردد دلیر) 3
 نه است اح و مرهمن که جرّز و رگچ/  در به است مه درشتی و نرمی به) 4

  شود؟ ي ادبیات تعلیمی بیشتر دیده می در کدام بیت جنبه - 6

 که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد/  تنور الله چنان برفروخت باد بهار )1
 کمان ابروي یارم چو وسمه بازکشید/  شکسته گشت چو پشت هالل قامت من )2
 گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید/  ندرد به جان دوست که غم پرده بر شما )3
 چه نبود در نگارستان خط مشکین غریبگر/  بس غریب افتاده است آن مور خط گرد رخت )4

 شده مضارع اخباري است؟ کدام فعل مشخّص - 7
  گردد    من گدا گردم و نامش به داللت برود / هاي محبت گردد  ار مالک غم جانم) 1

  آورد می    آورد   یم واریدر د دیکه رو از شرم آن خورش/  م قصر او روشنز با دمید   یم فروغ ماه) 2

  شنود می    شنود صیت شهپرم طاووس عرش می/ شکر خدا که باز در این اوج بارگاه ) 3

  رسانم    مملوك این جنابم و مسکین این درم/  شاها اگر به عرش رسانم سریر فضل) 4

  ه است؟ي معنوي رخ داد در کدام بیت حذف به قرینه - 8

 ستا سبحه بدرم که وقت زنار/  ستا ایمان بهلم که نوبت کفر) 2  ستا ام یار بر نام مهینه قرعه/  ستا م رطلا در کام کهینه جرعه  )1
 ستا دستار مهل که بر سرم بار/  ستا که در کفم بند تسبیح ببر) 4  ستا مطرب زیري که حالتم زار/  ستا که عشرتم خام		جامی		ساقی) 3

 ترتیب کدام است؟  در بیت زیر به» ضمیر پیوسته«و نقش دستوري » خود«وري نقش دست - 9
 »صدف در کنارش به جان پرورید/ چو خود را به چشم حقارت بدید «

  مفعول، مفعول) 4     الیه مفعول، مضاف  )3   الیه متمم، مضاف) 2    متمم، مفعول )1

 در بیت زیر یکسان است؟» گوش«ي  ژهشده، با نقش دستوري وا ي مشخّص نقش دستوري کدام واژه -10
 »تا نباشد در پس دیوار گوش/ چه گویی هوش دار  پیش دیوار آن«

 دل    مرا سر این گفتگو نبود ي دیوانه/  تو ز ره برد، ورنه هیچ ي را فسانه دل )1
 آب    گیرم که خود مرا به درت آبرو نبود/  چشم منت نیز دل بسوخت آبآخر بر ) 2
 خاك    کو نبود خاكدر کوي آن نگار مگر /  ر چه آوردي، اي صبا؟مشکم ز زلف غی) 3
   خسرو    نبودگر گویمت که دل به کجا رفت، گو /  دلی بساز د خو کن و با بیربه د خسرو) 4

 )1( و نگارش فارسی
  )1(فارسی 

ستایش، ادبیات تعلیمی 

  )چشمه، از آموختن، ننگ مدار(

  27تا  10هاي  صفحه

  )1(نگارش 

  پرورش موضوعستایش، 

  25تا  11هاي  صفحه

 دقیقه 20
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 4: صفحۀ     دهم عمومی پایۀ                                                           آبان  4آزمون  - ) 2(پروژة     
  

 

   .خ دادن به این سؤاالت اجباري است و در تراز کل شما تأثیر داردپاس )شاهد(آزمون گواه 

 
 ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ به» آمیزي، کنایه تشبیه، جناس، حس«هاي  با توجه به ابیات، آرایه -11

  یادگاري که در این گنبد دوار بماند/ تر  ق ندیدم خوشاز صداي سخن عش) الف

  گوشمالی دیدم از هجران که اینم پند بس/ من که قول ناصحان را خواندمی قول رباب ) ب

  آباد و گلگشت مصلّا را  کنار آب رکن/ بده ساقی می باقی که در جنّت نخواهی یافت ) ج

  گیرد گیرد این آتش، زمانی ور نمی اگر می/ من آن آیینه را روزي به دست آرم سکندروار ) د

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

    .در معناي مجازي به کار رفته است... ي  گزینه جز بهها  ي گزینه در همه» سرو«ي  واژه -12

  ي سرو خرامانت شوم تا فداي سایه/ اي بر من فکن  اي سهی سرو خرامان سایه) 1

  کند؟ شود یاد سمن نمی همدم گل نمی/ کند؟  سرو چمان من چرا میل چمن نمی) 2

 نسبت قد تو با سرو روان نتوان کرد/ ماند سرو  راستی گرچه به باالي تو می) 3
  هرکه را در طلبت همت او قاصر نیست/ عاقبت دست بدان سرو بلندش برسد ) 4

   . معنایی یکسان دارد. . . ي  هگزین جز بهها  ي گزینه در همه» راست«ي  واژه -13
  بر زبان بود مرا آن چه تو را در دل بود/ راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاك ) 1

  ي یار راست چون عارض گلگون عرق کرده/ ژاله بر الله فرود آمده هنگام سحر ) 2

  همی گرد بر شد به خورشید راست/ ز سوي خزر ناي رویین بخاست ) 3

 ي مشکین رسنا در فکنده به گلو حلقه/ به کردار یکی لَعبگر است  فاخته راست)  4
   ها متفاوت است؟  مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه -14

  خاك را جز باد نتواند پریشان داشتن/ باد بیرون کن ز سر تا جمع گردي بهر آنک ) 1

  چون شنید انجام فرعونان و عاد/ عاقل از سر بنهد این مستی و باد ) 2

  مبادا کس به زور خویش مغرور/ مغروري کاله از سر شود دور ز ) 3

  زان که دارد صد بدي در زیر او/ هان مشو مغرور ز آن گفت نکو  ) 4

    ؟نداردبیت کدام گزینه مفهوم مشترکی با سایر ابیات  -15

  گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود/ اي در کار کرد  بر در شاهم گدایی نکته) 1

  نهد قسمت هر یک به پیشش می/ دهد  ا رزاق روزي میجمله ر) 2

  ي نامد ازو روزي به درد»یا رب«/ نیز روزي با خدا زاري نکرد ) 3

  رسان خداي است رزاق و روزي/ گرم نیست روزي ز مهر کسان ) 4

   .با عبارت زیر قرابت مفهومی دارند. . .  جز بهها  ي گزینه همه -16
 ».یمتا راست، تمام نشده، دروغ نگو«

  ور ببارد بر او بال چو تگرگ/ مرد باید که راستگو باشد ) 2  همان دوري از کژي و کاستی/ ندیدیم چیزي به از راستی  )1

  ها نشاید نهفت ز من راستی/ ها که گفت  بگویم بدو آن سخن) 4  کسی کاو راستگو شد محتشم گشت/ ز کژگویی سخن را قدر کم گشت ) 3

  ؟نداردقرابت مفهومی » نماي جوفروش مباشمگند«کدام گزینه با مفهوم  -17

  یپوش دهیپوس جو گندم در که/ ی جوفروش ينماگندم آن تو )2  يکار جو چون درود نتوان گندم/ ي پندار غلط یهم جانا رو رو )1

  ينماگندم و است جوفروش نیا که/ ي گرا فروشانگندم بازار به )4    پرخارند و صورتند گل همه/  جودارند ينما گندم همه )3

  در کدام گزینه آمده است؟ » .مشوبه هر نیک و بد، زود شادان و زود اندوهگین «مفهوم عبارت  -18

  رنج ز ینال چه و گنج به يناز چه/  سپنج يسرا اندر دل يبند چه )2  یزندگان يشاد ز دیبفزا که/ ی توان تا را دل دار يشاد به )1

  یپنهان يهاگنج بود رنج ریز که/  اوست حاصل وصل چو هجرت غم از ننالم )4  نگشود کارم ناله ز دمینال گر/  نگشاد دل امخنده ز دمیخند گر )3

  آرزوي شاعر کدام بیت با عبارت زیر نزدیکی معنایی دارد؟ -19

شان زیر آن  شود و همه و دست و پایشان بشکند یا دیوار روي سرشان خراب سقوط کنند باال آن از خواست می دلش. رفت می کرد و ها می پشتش را به آن«

    ».بمیرند

  يدر قلزم حمرا شو انیغرقه همچون قبط/  تاج ملک مصر تخت و وش از   فرعون بگذري )1

  خرابت امیرب مکناد آفت ا ای/ ی افروز که منزلگه انس قصر دل يا) 2 

  حسن سلطان تیرا داقبال با تیآ/ اع ارتف نیا را تا بود دیخورش تیرا) 3

  ادوار روزگار از و فاسد است نیتا کا/  ملک تو بازار رونق شهیبادا هم )4

   در کدام بیت نماد جدایی است؟» دیوار« -20
  در و واریتو د دارید مست از/  جوان و ریگفتار تو پ هوال) 1

  نبود يواریو د یکوبش سنگ یسر ب چیه/  مپرس دم،یا ده زاهدان کردم، چه يکو ریس )2

  باش وارید ي یهسا ینباش گر   ی چتر شاه/ د مبا ینفع   ینشان داغ ب تهمت کس چیه )3

  يواریاو نخواهدبود د ادیو  ما انیم/  سهل است یعمد او و در واریمنعم ز دکند  )4
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 5: صفحة                               دهم عمومي پاية                     ان آب 4آزمون  -) 2پروژة (     
 

  
 

21- عيحيحن الص الّذي هللا  الحمد« :ه الشّريفةفي ترجمة هذه األيخلق الساألو  ماواتو ج الظّ علَرضو النّور لمات«  
  !و روشنايي و تاريكي را بنا نهاد ها و زمين را خلق كرده سمانآ ،اهللا )1
  !قرار داد تاريكي و روشنايي راها و زمين را خلق كرده و  مانسپاس براي اوست كه آس) 2
  ها و نور را نهاد! ستايش براي خداست كه آسمان و زمين را آفريد و تاريكي) 3
  ها و روشنايي را نهاد! را آفريد و تاريكي ها و زمين خدايي است كه آسمان ستايش از آنِ) 4
  !»العامةِ المكتبةِفارسي في  - عربي مستعيناً بمعجمٍإلي الفارسية  ةِالعربي ترجمت نصاً قَصيراً باللّغةِ«عين التّرجمة الصحيحة:  -22

  بي ترجمه كردم!عربي در كتابخانه به عر - متني كوتاه به زبان عربي را با استفاده از فرهنگ لغت فارسي )1
  به زبان فارسي ترجمه كردم! عربي - فارسي نامه با كمك لغتعمومي  يك متن كوتاه عربي را در كتابخانة) 2
  !عمومي به فارسي ترجمه كردم فارسي در كتابخانة - هنگ لغتي عربيمتني كوتاه به زبان عربي را با كمك فر) 3
  كردم! عمومي ترجمه مي فارسي در كتابخانة - ربيع متن كوتاه به زبان عربي را با كمك فرهنگ لغت) 4
  :رجمة للعبارات التّاليةفي التّ الخطأعين  -23

  خرم! است، پس آن را نمي گران ،همراه قيمت اين تلفن!»: مة ذلك الجوال غالية فما اشتريتهكانت قي« )1
  نوشتن روي ديوار خيابان ششم غيرمجاز است!»: جدار الشارع السادس غيرُمسموح!الكتابة علي «) 2
  روز شنبه در بيمارستان بستري شد! مرد مصدوم در»: رقَد الرّجل المصدوم في المستشفي في يوم السبت!«) 3
  ي كوشا شد!آموز دانش، در سال تحصيلي جديد ،آموز مردود دانش »:اً في السنة الدراسية الجديدة!دالرّاسب طالباً مج البصار الطّ«) 4
24- ن الصحيح:عي  

1( »نا ما خلقتپروردگارا، اين باطل را تو خلق نكردي!: »هذا باطالً رب  
  كسي كه چشم به راهش هستيم خواهد آمد!: »ظره!تسوف يأتي الّذي نن«) 2
  اي فرزندم، به ابر نگاه كن! »:يا بنَّي، اُنظر الي الغيوم!«) 3
!ماوات و األاس في خلقِ السرُ النّال يتفكّ«) 4   انديشند! مردم در آفرينش آسمان و زمين نمي»: رضِ
  :معاً غيرصحيحمتضاده و مترادفه عين جواباً  -25

  وحم/ ممنوع = مسنور ياء ض) 2    / شهيد = شاهدشراء بيع  )1
  / مجِد = مجتهدرخيص ثمين ) 4    بعيد = غريب/ اريس عين ) 3
  »منه مطَرَه؟! …فَمن  …اُنظُر إلي «ما هو المناسب للفراغينِ؟  -26

  زانَ -السحاب) 4  أوجد -الجذوة) 3  أنزَلَ -الغَيم) 2  أنزَل -صونالغُ )1
  عين الصحيح للفراغ حسب المعنَي: -27

!:هشُ … كُلِّ فَصلٍ منَ السنةِ عدد شُهورِ) 2  : الخضراء !…رات عند مشاهدةِ اإلشارةِتَقف السيا) 1   أربعة  ورٍ
  سوف       !:أساعدك، فأعتَـذر …مع األَسف ) 4            : المشْمش!فاكهةٌ لَونُها أصفَرُ …) 3
  في استخدام الضّمير المناسب: حيحالصعين   -28

  ما أخبرَنا عما وقع الليلة الماضية!: (نحن) … )2    تترجم المتون العربية باللّغة اإلنجليزية!: (هي) … )1
3( … (أنت) :!ت كثيرة في الشّهور األخيرةمترحمينَ الحيوانات كلّها!: (أنتنّ) … )4    تقد  
  جزء الحروف األصلية؟» النون« ليستفي أي عبارة  -29

  أنصار) 4  انتقام) 3  انهدام) 2  انتظار )1
  الية:حول أوزان الكلمات التّ الخطأعين  -30

1( م) سموح2  فعول)م (لفتَعم) نزَجِرة (فَعيلَ) 3  )مخيص4  ة)ر ((لفاع) براس  

دقيقه 15)1(زبان قرآن ،عربي

  ذاك هو اهللاُ
  1درس 

 10تا  1هاي  صفحه
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 استعدادهاي گوناگون خویش را به کمال رساند؟ ،هایی است که از طریق آن دنبال هدف چرا انسان به -31

    .نهایت طلب است انسان داراي روحیۀ بی )1

  .را انتخاب کند انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن) 2

  .اي فراوان از استعدادهاي مادي و معنوي است انسان داراي مجموعه )3

  .کند لغورا سرگرم کارهاي  انسان بیهوده آفریده نشده است که خود) 4

 دهد؟ توانایی مشخص کردن چه چیزي را به انسان می ،استلزام انتخاب اهداف خود با نگاه درست مستلزم چیست و این -32

  هاي مختلف میان انسان  ریشۀ اختالف در هدف -ر و مالكمعیا) 1

  نهایت طلب و استعدادهاي متنوع انسان هاي همسو با میل بی هدف -معیار و مالك) 2

  اي متنوع انساننهایت طلب و استعداده هاي همسو با میل بی هدف - بینش و نگرش خاص خود )3

  هاي مختلف میان انسان  ریشۀ اختالف در هدف - بینش و نگرش خاص خود )4

 ، چه چیزي را باید بداند؟»هر کس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد«سورة نساء  134با توجه به آیۀ  -33

1( »ا شاکراً و امماوات و األرض و ما بینهما العبین«) 2    »ا کفوراًامو ما خلقنا الس«  
  »فألهمها فجورها و تقواها«) 4    »فعند اهللا ثواب الدنیا و اآلخرة« )3
است و انسان به دنبال چیزي  …برخالف دیگر موجودات،  ،آمده و حرکت انسان به سوي هدف …دار بودن جهان خلقت در قرآن کریم، با تعبیر  هدف -34

  …است که 

  .اهداف مشخص دارد - ارياختی - هدیناه) 2    .پذیرد هرگز پایان نمی -اختیاري - حق )1
  .اهداف مشخص دارد - طبیعی - هدیناه) 4    .پذیرد هرگز پایان نمی - طبیعی - حق )3

 شود؟ در کدام آیۀ مبارکه مشاهده می» اي به این جهان گام نهاده است هر موجودي براساس برنامۀ حساب شده«مفهوم  -35

  »نیا و اآلخرةاهللا ثواب الد عندف«) 2  »السماوات و االرض و ما بینهما العبینو ما خلقنا « )1
  »سعیها و هو مومناآلخرة و سعی لها  من اراد« )4  »یاي و مماتی هللا رب العالمینو مح نسکیقل ان صالتی و « )3

 ها چیست؟ ارسال پیامبران و پیشوایان پاك و دلسوز توسط خداوند براي انسان فلسفۀ -36

  پیمودن راه حقکمک به ن دادن راه سعادت و نشا) 2    برگزیدن راه رستگاري و دوري از شقاوت )1
  به سرشت پاك و خدا آشنایافتن آگاهی  )4    تشخیص راه رستگاري از شقاوت )3
از جهل و نادانی «و » دهیم هاي غلط تشخیص می مسیر درست زندگی را از راه« هاي انسانی به ترتیب یک از سرمایه به کمک کداممطابق اندیشۀ اسالمی،  -37

 ؟»شویم میدور 

  عقل - اختیار ) 2    اختیار - عقل  )1
  اختیار - اختیار ) 4    عقل - عقل  )3

 شمارند؟ چه چیز را علت دوزخی شدن خود می جهنمیان ملک،سورة  10در آیۀ در بیان قرآن کریم  -38

  تعقل نکردنداشتن گوش شنوا و ن) 2    نماز نکردن داشتن ایمان قوي و اقامهن )1
  شر و بديگرایش خود به  )4    برعهده نگرفتن مسئولیت خویش )3

 گردد؟ به ذهن انسان متبادر میگزینه کدام مفهوم » اها فالهمها فجورها و تقواهاو نفس و ماسو« ۀاز آیۀ شریف -39

  من از وي دورمکه تر  وین عجب/ تر از من به من است  دوست نزدیک )1
  .آن دیدم با چیز را مشاهده نکردم مگر اینکه خدا را قبل از آن، بعد از آن و هیچ) 2
  .خداوند، انسان را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار داد )3
  .از آن را در وجود ما قرار دادشناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدي و زشتی و بیزاري خداوند  )4

 هاي انسان است؟ ط به کدام یک از سرمایهیافتن خدا مربو«اولین گام براي حرکت انسان در مسیر تقرب به خدا چیست و  -40

  سرشت خدا آشنا - شناخت انسان) 2    نیروي عقل - شناخت انسان )1
  سرشت خدا آشنا - شناخت خدا )4    نیروي عقل - شناخت خدا )3

 دقیقه 10

  تفکر و اندیشه

تا (هدف زندگی، پر پرواز 

  )ابتداي موانع رسیدن به هدف

  32تا  11هاي  صفحه

 )1( دین و زندگی
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41- Some people believe that in 50 years’ time, there … no more schools. Students … from 

home. 

1) will be / will learn  2) are going to be / will learn 

3) is going to be / are going to learn 4) will be / are going to learn 

42- My brother, John, thinks he’s getting too fat. He … eating much fast food. 

1) is going to stop  2) is going to stopping  3) will stop 4) will stopping  

43- The president making speech on the recent economic hardships promised that there would be great changes 

in near … . 

1) nature 2) exchange 3) future 4) voyage 

44- Because of a long delay in airline services, we decided to take a bus to Alberta… . 

1) in this way 2) therefore 3) in reality 4) instead 

45- You are trying not to lose your heart, but I’m not … of looking on the sunny side of things. 

1) wonderful 2) useful 3) harmful 4) hopeful 

 

 

Many people in the world like to travel to South Africa. It is a very hot …(46)…, but people want to go to 

South Africa to see the …(47)… there. My parents say that we …(48)… there next week. I do not know how 

many animals live there, but I like to see all of them. My father says we cannot go …(49)… wild animals 

because they can kill us. South African people know the animals well, and we will …(50)…them to help us to 

see the animals. Those people are also very kind to animals.  

46- 1) country  2) earth   3) year  4) attention 

47- 1) hotel   2) wildlife   3) care      4) trip 

48- 1) go 2) are going     3) will go  4) going 

49- 1) before  2) in    3) with   4) near 

50- 1) need   2) circle  3) read    4) have 

PART A: Vocabulary and Grammar 
Directions: Questions 41-45 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four 
words or phrases marked (1), (2), (3) and (4). Choose the one word or phrase that best completes 
the sentence. Then mark your answer sheet. 
.  

 قهدقی 15 )1(انگلیسی   زبان

Saving Nature 
 Listeningتا ابتداي 

and Speaking  

 29تا  15هاي  صفحه
 

PART A: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice
on your answer sheet. 
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 چند مورد از عبارت هاي زیر درست است؟   - 51

 [ , ) , , ، Z ، R Q Q       
4 1 7

1 2 2
3 2 8

  

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

  ؟است - 197 با برابر هکدام جمل ،باشد - 5 برابر باپنجم  ۀو جمل 3 با برابراگر جملۀ اول ، nt الگوي خطی در  - 52

1( t99   2 (t100   3 (t101   4 (t102   

  ؟است نادرست کدام گزینه - 53

1( Z W N     2 (N W Z Q R      

3 (R Q Q     4 ( N W    

B)هاي زیر با  کدام یک از گزینهمرجع باشد، ۀمجموعUاگر - 54 U ) (B )       برابر است؟ 

1( U   2 (B   3 (B   4 (   

هاي  مجموع واسطه. دهیم قرار می ترتیب از کوچک به بزرگ به واسطۀ حسابی 10تعداد  68و  12بین دو عدد   - 55

 دوم، چهارم، هفتم و نهم کدام است؟ 

1( 80  2 (120   3 (160   4 (200   

 ؟ نیستصحیح  الزاماً هاي زیر کدام یک از گزینه - 56

Aاگر  )1 B  وB گاه  اي متناهی باشد، آن مجموعهA متناهی است .  

Aاگر ) 2 B  وA گاه  متناهی باشد، آننااي  مجموعهB متناهی استنا.  

Aهایی نامتناهی باشند،  مجموعه Bو  Aاگر ) 3 B نیز نامتناهی است .  

Aهایی متناهی باشند،  مجموعه Bو  Aاگر ) 4 B نیز متناهی است .  

  

  عادي - ) 1(یاضی ر

 . خود را افزایش دهید 10اي فقط در یک یا دو درس، چند از  سعی کنید در هر آزمون برنامه

 محل انجام محاسبات

  دقیقه 30

  مجموعه، الگو و دنباله

هاي متناهی و  مجموعه 1فصل 

  ي حسابی نامتناهی تا پایان دنباله

  24تا  1هاي  صفحه
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 نشان دهندة یک بازة بسته است؟  ي زیرها کدام یک از گزینهحاصل  - 57

1( ( , ] ( , )  
5 3

2 2
   2 ([ , ) ( , ) 

7
6 1 9

4
   

3 ([ , ] ( , ) 5 4 12     4 ([ , ) [ , ) 5 1 0 12   

)جملۀ  - 58 n )5 صورت  اُم یک دنباله به 1
n
n



5 1

4 2
 جملۀ چهارم این دنباله کدام است؟ . است 

1( 3  2 (
5

2
   3 (2   4 (

3

2
   

R ةباز ۀهاي زیر، زیرمجموع کدام یک از بازه - 59 ( , ] 2  ؟ هست 1

1( ( , ) 2     2 (( , ]1 2   

3 ([ , )1     4 (( , ]0 1   

ضرب  و حاصل 207اُم برابر 24ضرب جمالت دهم و  ، حاصلو افزایشی نامنفیبا جمالت  در یک دنبالۀ حسابی - 60

 اُم این دنباله کدام است؟ 18 ۀجمل. است 247اُم برابر 20اُم و 14جمالت 

1( 17  2 (18  3 (19  4 (20  

Aاگر  - 61 ( , ) 1  وB ( , )  1 گاه  آن ،باشدA B  ام است؟ کد 

1( R     2 (( , )1 1   

3 ([ , ]1 1     4 (( , ]1 1   

iAاگر  - 62 ( , )
i i

 
1 1

Bو   ( , ] [ , )  2 1 1 2 ۀباشند، مجموعnB (A A ... A )1 2      چند عضو صـحیح

n)ارد؟ د N)  

  شمار  بی) 4  2) 3  1) 2  صفر )1

 ،اگر مجموعۀ اعداد طبیعـی مجموعـۀ مرجـع    - 63 A x | x N,x   و  5 B , , 2 6 گـاه کـدام    باشـد، آن  7

 است؟  نامتناهیمجموعه 

1( B A     2 (B A    

3 (A B     4 (B A   

  

 محل انجام محاسبات
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 10: ۀصفح                                                      اختصاصی  پایۀ دهم تجربی  آبان 4زمون آ -) 2(پروژة     
 

 اُم از چند نقطه تشکیل شده است؟ 12شکل  ،در الگوي زیر - 64

1( 165  

2 (169  

3 (174  

4 (196  

n(A)اگر  - 65 n(B) n(A B) 2 3 4   وn(B A)  ی از دو گاه تعداد اعضایی که حداقل در یکـ  باشد، آن 22

 قرار دارند، کدام است؟  Bیا  A ۀمجموع

1( 150    2 (152  

3 (154    4 (156  

 نهم کدام است؟  ۀهاي سفید در مرحل ترین مربع ، تعداد کوچکزیربا توجه به الگوي  - 66

1( 16  

2 (32  

3 (64  

4 (128  

n(A)اگر  - 67  15 ،n(A B)  3  وn(A B)  30 گاه  باشد، آنn(B A)  کدام است؟ 

1( 18  2 (15  3 (12  4 (9  

چند . م حضور دارندنفر در هر دو تی 5تیم فوتبال و  نفر در 12نفر در تیم والیبال،  15نفره،  30در یک کالس  - 68

 ؟ ندارنددر هیچ یک از دو تیم حضور نفر از این کالس 

1( 9  2 (8  3 (7  4 (5  

 محل انجام محاسبات
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. مند هستند هاي ورزش، مطالعه یا موسیقی عالقه حداقل به یکی از زمینه نفره 21یک کالس  آموزان دانش -69

نفـر بـه    4نفـر بـه ورزش و موسـیقی و     4 ،نفر به ورزش و مطالعه 3نفر به مطالعه،  9نفر به ورزش،  11

چند آموزان،  از میان دانش. ها عالقه دارد آموز هم به تمام فعالیت یک دانش. مندند عالقهموسیقی و مطالعه 

 مندند؟  به موسیقی عالقه نفر

1( 6  2 (9  3 (11  4 (12  

نفر  9اگر از  .کنند  کتبال بازي میر فقط بسنف 18نفر فقط فوتبال،  12نفر،  40سنجی صورت گرفته از  طبق نظر - 70

نفـر از آن هـا فقـط بسـکتبال بـازي       2ها فقط فوتبال و  نفر از آن 3مشخص شود  دیگر هم نظرسنجی شود و

اند حداقل یکی از   نجی شدهستمام افرادي که نظر(؟ دهند را انجام می چند نفر هر دو ورزش نهایتدر ، کنند می

 .)کنند فوتبال یا بسکتبال را بازي می ورزشدو 

1( 10  2 (14  3 (4  4 (15  

  

 چند مورد از عبارت هاي زیر درست است؟  - 71

 [ , ) , , ، Z ، R Q Q       
4 1 7

1 2 2
3 2 8

  

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

 تري دارد؟ ها تعداد اعضاي کم با کدام مجموعۀ داده شده در گزینهAاشتراك مجموعۀ  - 72

A , , , , , , , , 
 
 

  25
17 0100 2 6 2 5 9

2 3
  

1( R Z     2 (R Q   

3 (Q W     4 (Q N   

  ؟است نادرستکدام گزینه  - 73

1( Z W N     2 (N W Z Q R      

3 (R Q Q     4 ( N W    

  موازي - ) 1(ریاضی 

  مجموعه، الگو و دنباله

هاي متناهی و  مجموعه 1فصل 

  نامتناهی و متمم یک مجموعه

  13تا  1هاي  صفحه

 محل انجام محاسبات

  دقیقه 30

Kanoon.ir



Kan
oo

n.
ir

 12: ۀصفح                                                      اختصاصی  پایۀ دهم تجربی  آبان 4زمون آ -) 2(پروژة     
 

B)هاي زیر با  کدام یک از گزینهمجموعۀ مرجع باشد،Uاگر - 74 U ) (B )       برابر است؟ 

1( U   2 (B   3 (B   4 (   

Aرا به صـورت   Cو  B،Aهاي  اگر مجموعه - 75 R Z  ،C Z (R Q) , B W Z       ،تعریـف کنـیم

  است؟   نادرستکدام گزینه 

1( A B       2 (C (A B)    

3 (B C       4 (A C R   

 ؟ نیستصحیح  الزاماً هاي زیر کدام یک از گزینه - 76

Aاگر  )1 B  وB گاه  اي متناهی باشد، آن مجموعهA متناهی است .  

Aاگر ) 2 B  وA گاه  اي نامتناهی باشد، آن مجموعهB نامتناهی است.  

Aهایی نامتناهی باشند،  مجموعه Bو  Aاگر ) 3 B نیز نامتناهی است .  

Aهایی متناهی باشند،  مجموعه Bو  Aاگر ) 4 B نیز متناهی است .  

 هاي زیر نشان دهندة یک بازة بسته است؟  حاصل کدام یک از گزینه - 77

1( ( , ] ( , )  
5 3

2 2
   2 ([ , ) ( , ) 

7
6 1 9

4
   

3 ([ , ] ( , ) 5 4 12     4 ([ , ) [ , ) 5 1 0 12   

Aاگر مجموعـۀ   - 78 ( ,a) 1، 4B [b, ]، A B ( , ] 1 4  وA B    بـا شـرط    گـاه  آن ،باشـدa  3 

aار ماکزیمم مقد b  کدام است؟ 

1( 6  2 (8  3 (10  4 (12  

Rهاي زیر، زیرمجموعۀ بازة  کدام یک از بازه - 79 ( , ] 2  هست؟  1

1( ( , ) 2     2 (( , ]1 2   

3 ([ , )1     4 (( , ]0 1   

)در بازة  1که عدد  کدام باشد aحدود  - 80 a , a ] 2 7 7   قرار بگیرد؟ 6

1( a 1 4     2 (a 2 6   

3 (a 1 4     4 (a 2 6  

 محل انجام محاسبات
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 13: ۀصفح                                                    دهم تجربی ۀاختصاصی پای  آبان 4زمون آ -) 2( پروژة    

Aاگر  - 81 ( , ) 1  وB ( , )  1 گاه  باشد، آنA B   کدام است؟ 

1( R     2 (( , )1 1   

3 ([ , ]1 1     4 (( , ]1 1   

iAاگر  - 82 ( , )
i i

 
1 1

Bو   ( , ] [ , )  2 1 1 2 باشند، مجموعۀnB (A A ... A )1 2      چند عضو صـحیح

n)دارد؟  N)  

  شمار  بی) 4  2) 3  1) 2  صفر )1

اگر مجموعۀ اعداد طبیعـی مجموعـۀ مرجـع،     - 83 A x | x N,x   و  5 B , , 2 6 گـاه کـدام    نباشـد، آ  7

 است؟  نامتناهیمجموعه 

1( B A     2 (B A    

3 (A B     4 (B A   

Cاگر  - 84 B A   و تعداد اعضايA ،B  وC 30باشند و مجموعۀ مرجـع نیـز داراي    5 و 11، 7ترتیب  به 

Aعضو باشد، مجموعۀ  (B C)    شامل چند عضو خواهد بود؟ 

1( 17    2 (18  

  . با اطالعات داده شده قابل محاسبه نیست) 4    12) 3

n(A)اگر  - 85 n(B) n(A B) 2 3 4   وn(B A)  گاه تعداد اعضایی که حداقل در یکـی از دو   باشد، آن 22

 قرار دارند، کدام است؟  Bیا  Aمجموعۀ 

1( 150    2 (152  

3 (154    4 (156  

n(A)اگر  - 86 n(A B) n(B)  3 4 آنگاه حاصل عبارت  باشد،  6
n(A B)

n(A) n(B)2


 برابر با چه عددي است؟  

1( 
1

5
   2 (

1

4
   3 (

1

3
   4 (

1

2
   

 محل انجام محاسبات
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 14: ۀصفح                                                      اختصاصی  پایۀ دهم تجربی  آبان 4زمون آ -) 2(پروژة     
 

n(A)اگر  - 87  15 ،n(A B)  3  وn(A B)  30 گاه  باشد، آنn(B A)  کدام است؟ 

1( 18  2 (15  3 (12  4 (9  

چند . نفر در هر دو تیم حضور دارند 5نفر در تیم فوتبال و  12نفر در تیم والیبال،  15نفره،  30در یک کالس  - 88

 ؟ ندارندنفر از این کالس در هیچ یک از دو تیم حضور 

1( 9  2 (8  3 (7  4 (5  

. مند هستند هاي ورزش، مطالعه یا موسیقی عالقه نفره حداقل به یکی از زمینه 21آموزان یک کالس  دانش -89

نفـر بـه    4نفـر بـه ورزش و موسـیقی و     4نفر به ورزش و مطالعه،  3نفر به مطالعه،  9نفر به ورزش،  11

آموزان، چند  از میان دانش. داردها عالقه  آموز هم به تمام فعالیت یک دانش. مندند موسیقی و مطالعه عالقه

 مندند؟  نفر به موسیقی عالقه

1( 6  2 (9  3 (11  4 (12  

نفر  9اگر از . کنند  نفر فقط بسکتبال بازي می 18نفر فقط فوتبال،  12نفر،  40سنجی صورت گرفته از  طبق نظر - 90

فقـط بسـکتبال بـازي    نفـر از آن هـا    2ها فقط فوتبال و  نفر از آن 3دیگر هم نظرسنجی شود و مشخص شود 

اند حداقل یکی از   تمام افرادي که نظرسنجی شده(دهند؟  کنند، در نهایت چند نفر هر دو ورزش را انجام می می

 .)کنند دو ورزش فوتبال یا بسکتبال را بازي می

1( 10  2 (14  3 (4  4 (15 

 محل انجام محاسبات
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   15: ۀصفح                                               اختصاصی  پایۀ دهم تجربی  آبان 4زمون آ -) 2(پروژة   

  

 گر چه چیزي هستند؟  بیان از راست به چپ ترتیب بههاي زیر،  هر یک از گزاره  - 91

  . شود بلکه از جسمی به جسم دیگر منتقل می ، رود خود از بین می  آید و نه خود به انرژي نه خود به خود به وجود می) الف

  این شتاب از تقسیمتأثیر آن نیرو شتاب گرفته و   شود، جسم تحتهر گاه به یک جسم نیروي خالصی وارد ) ب

 . آید دست می جرم جسم به نیروي خالص بر

  قانون ـ اصل ) 2    اصل ـ قانون  )1

  اصل ـ اصل ) 4    قانون ـ قانون ) 3

 داراي یکاي SIدر  ،ها برداري و چه تعداد از آن ،هاي زیر چه تعداد از کمیت ،ترتیب از راست به چپ به  - 92

 اصلی هستند؟ 

 » جایی، مسافت، سرعت، تندي، نیرو، شتاب، جرم جابه«

1( 4 - 3     2 (3 - 3  

3 (4 – 2    4 (3 - 2  

 کدام گزینه درست است؟  - 93

  .رسانند گیري را به صفر می گیري، خطاي اندازه هاي دقیق و روش درست اندازه دانشمندان با انتخاب وسیله )1

، )دیجیتال(بندي شده و یا رقمی  گیري اعم از درجه گیري براي تمام ابزارهاي اندازه طاي اندازهخ) 2
1

2
کمینۀ  

  . بندي مقیاس آن وسیله است تقسیم

  . هاي بامعنا گویند کنند، رقم  گیري یک کمیت فیزیکی ثبت می هایی که بعد از اندازه به رقم) 3

  . گیري ندارد آزمایشگر تأثیري در دقت اندازه مهارت شخص) 4

و » پ«، »ب«، »الف«از موارد گیري هر یک  خطاي اندازه. دهند گیري مقادیر زیر را نشان می چند وسیلۀ اندازه - 94

 در کدام گزینه درست بیان شده است؟  ،ترتیب از راست به چپ به» ت«

  دیجیتال C21) ب                       ) الف

/) ت                             ) پ bar3  دیجیتال 2

1( / mm0 /و  5 C0 /و  kg1و  5 bar0 2   

2 (/ cm0 /و  C1و  5 kg0 /و  5 bar0 2  

3 (/ cm0 /و  C1و  5 kg0 /و  5 bar0 1  

4 (/ mm0 /و  C1و  5 kg0 /و  5 bar0 1  

  

  

  عادي - ) 1(فیزیک 

 . خود را افزایش دهید 10اي فقط در یک یا دو درس، چند از  سعی کنید در هر آزمون برنامه

 محل انجام محاسبات

  دقیقه 35
  

  گیري فیزیک و اندازه

خطا و دقت : گیري تا پایان اندازه 1فصل 

  17تا  1هاي  صفحه
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 16: ۀصفح                                                      پایۀ دهم تجربی اختصاصی  آبان 4زمون آ -) 2(پروژة     
 

e

 .شود کنیم و بعد از مدتی جسم متوقف می  طرف باال پرتاب می جسمی را روي سطح شیبدار به زیر، مطابق شکل  - 95

 گرفت؟  نادیدهن توا سازي این پدیدة فیزیکی، چه تعداد از موارد زیر را می هنگام مدل
  ابعاد جسم ) الف

  وزن جسم) ب

  اصطکاك جسم با سطح شیبدار) پ

  تغییر وزن جسم با ارتفاع) ت

  تأثیر مقدار شیب سطح) ث

 مقاومت هوا) ج
1( 1  2 (2  3 (3  4 (4  

 کدام گزینه صحیح است؟  - 96
  .تاسقطب شمال تا خط استوا، تعریف شده  ۀم فاصلصورت یک ده میلیونی به در آغاز متر )1

  . گیري زمان است یکاي اندازه یکاي نجومی) 2

صورت  به زمان یکاي کنونی) 3
1

86400
  . شود میانگین روز خورشیدي تعریف می 

  . توان از آن به عنوان یکاي بنیادي جرم استفاده کرد به علت عدم قابلیت باز تولید مقیاس اتمی جرم، نمی) 4

Cیک جسم در آزمایشگاه، اعداد گیري دماي  در اندازه - 97 ، C ، C ، C   130 71 10 دست آمـده   به C77و  68

 کدام است؟  دماي جسم نتیجۀ آزمایش در .است
1( / C71 2   2 (C72   3 (/ C71 4   4 (/ C69 5   

dmت حاصل عبار - 98 m   8 3 8 38 10 24  متر مکعب کدام است؟  بر حسب میلی 10
1(32   2 (/2 48   3 (/8 24   4 (/3 2   

mبه ابعاد قاعدة  مستطیل به شکل مکعب ياستخر - 99 / m10 4 4 اگر توسط شیري با آهنگ  .باشد ر از آب میپ

/0 را تخلیه کنیم، آهنگ کاهش ارتفاع آب استخر چند   دقیقه آب آن گالن بر 3
cm
s

هرگالن معادل (است؟  

 .)لیتر است 4/4
1(  75 10   2 ( 622 10   3 ( 55 10   4 ( 422 10   

هکتار است، چند فـوت مربـع    میلی 18هزار مترمربع باشد، مساحت زمینی که معادل  10اگر هر هکتار معادل  - 100

/اینچ و هر اینچ معادل  12هر فوت معادل (خواهد بود؟  cm2  .) است 5
1( 2   2 (20   3 (200   4 (2000   

x ۀدر رابط - 101 aB AB  2  اگرx جایی و یکاي آن  نماد جابهm  وa   نماد شتاب و یکـاي آن
m
s2

باشـد،   

 کدام گزینه است؟  با ترتیب از راست به چپ برابر به Bو  Aیکاي 

1( 
ms ,
s

2
2

   2 (
ms ,
s2

  3 (
ms ,
s

2  4 (
ms ,
s

  

0/شعاع مدار الکترون در اتم هیدروژن  فرض کنیم اگر - 102  کشد تا الکترون نانومتر باشد، مدت زمانی که طول می 1

/ ،یک دور کامل دور هسته بچرخد با تندي ثابت ps 41 5 در این صورت مسافتی که الکتـرون در   .است 10

)کدام است؟ تقریباً کند،  ثانیه طی می میلی 3مدت  ) 3   
1( m12     2 (km12   

3 (m6     4 (km6   

Gبه نام اي  مندان اخیراً سیارهدانش - 103 liese ایـن  . که شباهت بسیار زیادي به کرة زمین دارداند کشف کرده 832

/زمین در حـدود   کرة اگر شعاع. سال نوري نسبت به زمین قرار دارد 16سیاره در فاصلۀ  m 66 4 باشـد،   10

هـر سـال   (؟ یمفاصلۀ بین زمین و این سیاره را پر کن یمقرار دهیم، تا بتوانکنار هم باید چند عدد کرة زمین را 

mمعادل نوري را  159  ).فرض کنید 10
  یازده میلیارد و دویست و پنجاه میلیون) 2  بیست و دو میلیارد و پانصد میلیون  )1

  و بیست و پنج میلیون یک میلیارد و صد ) 4  دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون) 3

 محل انجام محاسبات
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 17: ۀصفح                                                         دهم تجربی پایۀ اختصاصی   آبان 4زمون آ -) 2(ي  پروژه    

mA /
s

mB /
s

mC /
s

30 44

30 1

30 143

 گیري است؟  گزارش این اندازه ۀ کدام گزینه نتیج. دهد اي را نشان می یک دماسنج عقربه زیرشکل  - 104

1( ( / ) C26 2 1       

2 (( / / ) C26 2 0 5  

3 (( ) C26 1      

4 (( / / ) C26 20 0 5  

  

  

0کش مدرج برابر با  دي یک خطبن کمینۀ درجه - 105 توانـد نتیجـۀ حاصـل از     کدام گزینـه مـی  . متر است میلی /2

  کش باشد؟ گیري توسط این خط اندازه

1 (/ mm / mm2 45 0 2   2 (/ mm / mm2 35 0 1  
3 (/ mm / mm2 3 0 1  4 (/ mm / mm2 7 0 2  

ترتیـب از راسـت بـه چـپ گـزارش       بـه . ایم گیري کرده کش اندازه ط یک خطصورت زیر توس اي را به طول میله - 106

 د ارقام با معنا و رقم حدسی کدام است؟ اگیري، تعد اندازه
1( ، ، ( / / )cm5 2 4 5 0 3   

2 (، ، ( / / )cm2 3 4 52 0 25  

3 (، ، ( / / )cm5 2 4 5 0 25  

4 (، ، ( / / )cm5 3 4 5 0 3  

/ گیري آن اندازه خطاي کهکش  گیري شده توسط یک خط عدد اندازه - 107 cm0 گزارش رقم غیر قطعی است و  1

 کش و جسم روي آن را به درستی نمایش دهد؟  تواند خط کدام شکل زیر می. باشد می 8عدد  شده توسط آن

1(   2 (  

3 (  4 (  

ترتیب از راست به چپ  به. گیري شده است اندازه زیرسنج دیجیتال مطابق شکل  وسط سه تنديتندي جسمی ت - 108

 خطا را دارد؟  بیشینۀ قدرمطلق دقت و ۀشینیب ،سنج کدام تندي
1( B , B    

2 (B , C   

3 (C , C   

4 (A , B   

تر نمـایش   بزرگ ةدایر در نیم MPHصورت  باشد که به مایل بر ساعت می گیري تندي، اندازهیکی از واحدهاي  - 109

تر براساس  کوچک ةدایر همین سرعت در نیم. داده شده است
km
h

 گیـري بـر   انـدازه   ۀنتیج. نوشته شده است 

و  MPHر دو مقیاس اساس ه
km
h

 باشد؟  ترتیب چه مقدار می به 

1( MPH MPH28 و  5
km km
h h

45 10   

2 (MPH MPH28 و  3
km km
h h

45 5  

3 (MPH MPH32 و  5
km km
h h

51 10  

4 (MPH MPH32 و  3
km km
h h

51 5  

 محل انجام محاسبات
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 18: ۀصفح                                                      پایۀ دهم تجربی اختصاصی  آبان 4زمون آ -) 2(پروژة     
 

. است شدهمتر به ده قسمت مساوي تقسیم   متر مدرج شده و روي آن، هر سانتی کش بر حسب سانتی یک خط - 110

/ ،کش گیري با این خط اندازهدر طول جسمی  cm18 کش دیگري که کمینۀ  اگر از خط. تگزارش شده اس 37

نتیجـۀ   ، اسـتفاده کنـیم   ،کـش قبلـی باشـد    خـط بندي مقیاس  کمینۀ تقسیمبرابر  5بندي مقیاس آن  تقسیم

 کش به کدام صورت خواهد بود؟  همین جسم با این خططول گیري  اندازه
1( / cm / cm18 4 0 3     2 (/ cm / cm18 7 0 3   

3 (/ cm / cm18 4 0 25   4 (/ cm / cm18 37 0 25   

  

 گر چه چیزي هستند؟  بیانترتیب از راست به چپ  بههاي زیر،  هر یک از گزاره - 111
  . شود بلکه از جسمی به جسم دیگر منتقل می ، رود خود از بین می  آید و نه خود به انرژي نه خود به خود به وجود می) الف

  تأثیر آن نیرو شتاب گرفته و این شتاب از تقسیم  هر گاه به یک جسم نیروي خالصی وارد شود، جسم تحت) ب

 . آید دست می نیروي خالص بر جرم جسم به
  قانون ـ اصل ) 2    اصل ـ قانون  )1

  اصل ـ اصل ) 4    قانون ـ قانون ) 3

داراي یکاي  SIدر  ،ها برداري و چه تعداد از آن ،هاي زیر چه تعداد از کمیت ،است به چپترتیب از ر به  - 112

 اصلی هستند؟ 
 » جایی، مسافت، سرعت، تندي، نیرو، شتاب، جرم جابه«

1( 4 - 3     2 (3 - 3  

3 (4 – 2    4 (3 - 2  

. شود کنیم و بعد از مدتی جسم متوقف می  ال پرتاب میطرف با مطابق شکل زیر، جسمی را روي سطح شیبدار به  - 113

 گرفت؟  نادیدهتوان  سازي این پدیدة فیزیکی، چه تعداد از موارد زیر را می هنگام مدل
  ابعاد جسم ) الف

  وزن جسم) ب

  اصطکاك جسم با سطح شیبدار) پ

  تغییر وزن جسم با ارتفاع) ت

  تأثیر مقدار شیب سطح) ث

 مقاومت هوا) ج
1( 1  2 (2  3 (3  4 (4  

 کدام گزینه صحیح است؟  - 114
  .صورت یک ده میلیونیم فاصلۀ قطب شمال تا خط استوا، تعریف شده است به در آغاز متر )1

  . گیري زمان است سال نوري یکاي اندازه) 2

صورت  یکاي کنونی زمان به) 3
1

86400
  . شود میانگین روز خورشیدي تعریف می 

  . توان از آن به عنوان یکاي بنیادي جرم استفاده کرد تولید مقیاس اتمی جرم، نمیعدم قابلیت بازعلت به ) 4

. شده اسـت  یکامپتون معرف ةمی براي ذرات است که براي توضیح پدیدوموج کامپتون یک خاصیت کوانت طول - 115

2/بزرگی آن براي الکترون در حدود   متر است؟  طول موج چند میلیاین . ر استمتپیکو 43

1( /  1024 3 10     2 (/  924 3 10  

3 (/  724 3 10    4 (/  824 3 10  

  

  موازي - ) 1(فیزیک 

 محل انجام محاسبات

  دقیقه 35

  گیري فیزیک و اندازه

گیري و  تا پایان اندازه 1فصل 

  المللی یکاها دستگاه بین

  14تا  1هاي  صفحه
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 19: ۀصفح                                                         دهم تجربی پایۀ اختصاصی   آبان 4زمون آ -) 2(ي  پروژه    

4/اگر هر مثقال معادل با  - 116 9/اشد، نخود ب 24گرم و نیز معادل  86   چند نخود است؟ معادل با گرم 72

1 (48  2( 12  3( 72  4 (8  

xدر رابطۀ  - 117 aB AB  2  اگرx جایی و یکاي آن  د جابهنماm  وa   نماد شتاب و یکـاي آن
m
s2

باشـد،   

 ترتیب از راست به چپ برابر با کدام گزینه است؟  به Bو  Aیکاي 

1( 
ms ,
s

2
2

     2 (
ms ,
s2

  

3 (
ms ,
s

2    4 (
ms ,
s

  

  معادل کدام گزینه است؟» میکرون«یک  - 118

  .است SIبرابر واحد هر کمیت فیزیکی در  610پیشوندي معادل ) 1

  .است SIبرابر واحد طول در  610معادل ) 2

  .است SIبرابر واحد جرم در  610پیشوندي معادل ) 3

  .است SIبرابر واحد زمان در  610پیشوندي معادل ) 4

  باشد؟ هاي فیزیکی زیر کمیت اصلی می یک از رابطه حاصل کدام - 119

)2    نیروفشار) 1
 نـــیرو

 انــرژي
    

) 4   فشارسرعت) 3
 نـــیرو

 شـــتاب
  

/، معادل نقطهمتر بوده و فاصلۀ دو  1600 معادل بااگر هر مایل در خشکی  - 120  32 5 نانومایل باشد، فاصلۀ این  10

 نمادگذاري علمی، چند مگامتر است؟  صورتبه  نقطهدو 

1( /  20 4 10     2 ( 14 10  

3 ( 94 10    4 (/  80 4 10  

3/گیري شدة  کمیت اندازه - 121 گرم بر لیتر برحسب  6
g kg

mm m3 3
 ترتیب از راست به چپ کدام است؟  به و

1( ,36000 3600     2 (/ , / 63 6 10 3 6  

3 (/ , /3 6 3 6    4 (/ , 53 6 10 3600  

مقـدار شـدت    .رسـد، اسـت   در واحد زمان به واحد سطح میاي که  مقدار انرژي ،یک صوتشدت  کمیت ،در فیزیک - 122

/گو در فاصـلۀ معینـی نسـبت بـه آن      صوت تولیدي یک بلند
.

 182 4 10
ــی ژول  میلـ

ــه ) ــو ثانیـ ــربع  )  ( هکتـ ــتر م ــرو م  ( میک
 

 کدام است؟  SIت در شدت این صو. است

1( /  12 4 10     2 (/  92 4 10   

3 (/  42 4 10     4 (/  112 4 10   

قطر یک اتم هیدروژن تقریباً  ،اگر یک اتم هیدروژن را مانند یک کره فرض کنیم - 123 101 در ایـن  . متر است 10

)ب میکرومتر مکعب و با نمادگذاري علمی کدام است؟ ساین اتم بر حتقریبی صورت حجم  ) 3  

1(  315 10     2 ( 135 10   

3 ( 304 10     4 ( 124 10   

 محل انجام محاسبات
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 20: ۀصفح                                                      پایۀ دهم تجربی اختصاصی  آبان 4زمون آ -) 2(پروژة     
 

e

دریایی را تقریباً برابر با  ةمتر و هر گر 1850اگر هر مایل دریایی را تقریباً برابر با  - 124
m/
s

0 کدام  ،در نظر بگیریم 5

 گزینه صحیح است؟ 

  . بر ساعت است دریایی یک مایل تندي تر از تندي یک کیلومتر بر ساعت بیش) 1

  . یک متر بر ثانیه است تندي تر از دریایی بیش ةتندي یک گر) 2

  . یک متر بر ثانیه است تندي تر از تندي یک کیلومتر بر ساعت بیش) 3

  . یک کیلومتر بر ساعت است تندي تر از دریایی بیش ةتندي یک گر) 4

   ؟هاي زیر صحیح است یک از گزینه کدام - 125

1( 
cm m/

s min


3 3
100 0 36 2 (

km cm
h s

10 400 

3 (
N m
g (ms)


2
50 1   4 (

g kg
L cm


3
1 1  

dmحاصل عبارت  - 126 m   8 3 8 38 10 24  متر مکعب کدام است؟  بر حسب میلی 10

1(32     2 (/2 48   

3 (/8 24     4 (/3 2   

mابعاد قاعدة  استخري به شکل مکعب مستطیل به - 127 / m10 4 اگر توسط شیري با آهنگ . باشد پر از آب می 4

/0 را تخلیه کنیم، آهنگ کاهش ارتفاع آب استخر چند  گالن بر دقیقه آب آن  3
cm
s

هرگالن معادل (است؟  

 .)لیتر است 4/4

1(  75 10     2 ( 622 10   

3 ( 55 10     4 ( 422 10   

هکتار است، چند فـوت مربـع    میلی 18هزار مترمربع باشد، مساحت زمینی که معادل  10اگر هر هکتار معادل  - 128

/اینچ و هر اینچ معادل  12هر فوت معادل (خواهد بود؟  cm2  .) است 5

1( 2   2 (20   3 (200   4 (2000   

0/شعاع مدار الکترون در اتم هیدروژن  فرض کنیم اگر - 129 کشد تا الکترون  مانی که طول مینانومتر باشد، مدت ز 1

/با تندي ثابت یک دور کامل دور هسته بچرخد،  ps 41 5 در این صورت مسافتی که الکتـرون در  . است 10

)کند، تقریبًا کدام است؟  ثانیه طی می میلی 3مدت  ) 3   

1( m12     2 (km12   

3 (m6     4 (km6   

Gاي به نام  دانشمندان اخیراً سیاره - 130 liese ایـن  . اندکه شباهت بسیار زیادي به کرة زمین دارد کشف کرده 832

/ر شعاع کرة زمین در حـدود  اگ. سال نوري نسبت به زمین قرار دارد 16سیاره در فاصلۀ  m 66 4 باشـد،   10

هـر سـال   (چند عدد کرة زمین را باید کنار هم قرار دهیم، تا بتوانیم فاصلۀ بین زمین و این سیاره را پر کنیم؟ 

mنوري را معادل  159  .)فرض کنید 10

  زده میلیارد و دویست و پنجاه میلیونیا) 2  بیست و دو میلیارد و پانصد میلیون  )1

 یک میلیارد و صد و بیست و پنج میلیون ) 4  دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون) 3

 محل انجام محاسبات
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 21: ۀصفح                                                تجربیدهم  ۀپای اختصاصی  آبان 4 زمونآ –) 2( ةپروژ  

  

  
  

 است؟  صحیح انسان هاي بدن زندة بافتو دار  هاي هسته چند مورد از موارد زیر دربارة محیط زندگی یاخته - 131
  . باشد CO2تواند داراي مولکول  می) الف

  .ترکیب مواد در آن شبیه خوناب است) ب

  .پردازد می ها به تبادل اکسیژن با یاخته) ج

  . کند همواره مواد مختلفی را با خون مبادله می) د

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

  ...............فرآیند  در توان با قاطعیت گفت که فقط می ،هاي بدن انسان هاي عبور مواد از غشاي یاخته روشدر ارتباط با  - 132

  . یابند ن میغلظت جریا مواد از جاي پر غلظت به جاي کم  ،شده انتشار تسهیل) 1

  .همراه است ATPها با صرف  جایی مولکول جابهانتقال فعال، ) 2

  .یابد ها در دو سوي غشا تغییر می گذرندگی، تراکم مولکول) 3

 .خارج شوند  توانند از یاخته رانی، ذرات بزرگ می برون) 4
  است؟  نادرستکدام گزینه  - 133

  . توان به جلوگیري از نابودي دریاچه ارومیه امید داشت ها می سازگان بوم بازسازي با استفاده از اصول علمی) 1

 .باشد هاي اخیر می هاي زیست محیطی امروز جهان، از علل وقوع سیل در سال یکی از دغدغه) 2
  .ها جدا از سایر موجودات به زندگی ادامه دهند مجزا بودن از حیات موجب شده است انسان) 3

  . ها ارتباط دارد سازگان خدمات بوممیزان ها با  کیفیت زندگی انساني اقارت) 4

 کند؟   تکمیل می ینادرست به را زیرعبارت گزینه کدام  - 134
   »................ در هر نوع بافت پوششی«

  . هستندو اندازه مشابه و هسته مرکزي  شکل دارايها  همه یاخته) 1

  . شوند زیر آن متصل میهاي  یکدیگر و بافت غشاي پایه به ها توسط یاختهتک الیه، ) 2

  . اي اندکی وجود دارد ها فضاي بین یاخته ند و بین آنا ها به یکدیگر بسیار نزدیک یاخته) 3

 . هاي گلیکوپروتئینی قرار ندارند اي از رشته در تماس با شبکه  ها چند الیه، گروهی از  یاخته) 4
 کند؟   کمیل میت نادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به  - 135
 » ...............نشان داده شده در شکل مقابل، قطعاً   یاخته«
  . واجد شبکۀ آندوپالسمی در اطراف هسته خود و فاقد کُریچه است) 1

  .کند اي تامین می مواد مغذي مورد نیاز خود را از مایع بین یاخته) 2

  .استمشترك  يها یژگیوداراي ها  اختهبا سایر ی) 3

  . ها نقش داشته باشد واند در تشکیل بافتت می) 4

 کند؟   می کامل نادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به  - 136
 »...............، شناسان زیست«
  .ها نبودند برخالف امروزه، قادر به مشاهدة یاخته تا چندي پیش) 1

  .توانند به بهبود و افزایش تولید گازوئیل زیستی کمک کنند می) 2

  . اند کردهگذاري  شناسایی و نامرا ي  ا هیاخت اي و تک جاندار پریاخته ۀگون ها یونتاکنون میل) 3

  . هاي مختلف هستند هاي مشترك گونه به دنبال مشاهده تنوع زیستی و در پی آن، یافتن ویژگی) 4

  .............. هایی تشکیل شده است که  در یک یاخته رودة انسان، بخش اعظم غشاء از مولکول - 137

  . اي متصل هستند رشته هاي ها به کربوهیدرات آن  غلبا) 1

  . اند  هاي متفاوت را میان خود جا داده هایی با شکل پروتئین) 2

 . اتصال دارند لهاي کلسترو به مولکول یاخته در سطح خارجی غشايفقط ) 3
  . ندساز اي را می یاخته يغشا ی،پروتئینگلیکوهاي  مراه مولکولها به ه یک ردیف از آن) 4

  

هـاي قبـل بـه     خود را که در آزمـون  10هاي مختلف باشید، سعی کنید نقاط قوت خود و چند از  خود در درس 10پیش از آنکه به فکر افزایش چند از  
  .اید، حفظ کنید دست آورده

  دقیقه 20  عادي  – )1( شناسی زیست

شناسی، دیروز، امروز و  زیست

  ش و جذب موادگوار/فردا

تا پایان یاخته  2و فصل  1فصل

  و بافت جانوري

  19تا  1هاي  صفحه
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 کند؟  تکمیل می ینادرست به را عبارت زیر کدام گزینه - 138
  » ..............داشته باشد،  را یابی هر جانداري که سطوحی از سازمان«

    . هاي محیطی پاسخ دهد تواند به محرك می) 1

 . کند هاي زیستی خود، گرما آزاد می ضمن انجام فعالیت) 2
 . اند وضع درونی پیکر خود را در حد ثابتی نگه داردتو می) 3
  . کند  هاي خود را در دنا ذخیره می بافت  الگوي مربوط به تقسیم) 4

  .............، قطعا .............که  ي یاختههر عبور مواد از عرض غشا - 139

  .به انرژي نیاز دارد -دهددر خالف جهت شیب غلظت رخ می) 1

  .هاي غشایی نداردنیازي به پروتئین -دهدخ میبدون مصرف انرژي ر) 2

  .با مصرف انرژي همراه است -دهدهاي غشایی رخ میبدون نیاز به پروتئین) 3

  .شودهاي غشایی انجام میبه واسطۀ پروتئین -دهددر جهت شیب غلظت رخ می) 4

  . را توجیه کنند.............  توانند نمی............. شناسان، با استفاده از نگرش  زیست - 140

  یابی مقصد مهاجرت پروانه مونارك نگري ـ فرایند جهت کل) 1

  نگري ـ مفهوم برابر بودن کل و اجتماع اجزاء یک سامانه جزء) 2

 هاي میکروبی بر افزایش تولیدکنندگی گیاهان نگري ـ تأثیر اجتماع کل) 3
  شناسی ر زیستد هاي دیگر علوم تجربی از اطالعات رشتهنگري ـ استفادة  جزء) 4

 کند؟  دربارة همۀ جانداران صدق می هاي زیر ویژگیمورد از چند  - 141
  شدن یاخته  رشد و ترمیم توسط تقسیم) ب     اري در محیط           توانایی سازش و ماندگ) الف

  در پیکر خوداي  ثابت نگه داشتن غلظت مایع بین یاخته) د هاي زیستی          فعالیت نیاز به انرژي براي انجام) ج

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

 ...............در حال حاضر، تولید هر نوع سوخت زیستی،  - 142
  .نقشی در گرمایش زمین به هنگام استفاده ندارد) 2  .با استفاده از جانداران امروزي همراه است) 1

  .دهد هاي روغنی رخ می به دانه اي وابسته در طی فرآیند چرخه) 4  .هاي مهندسی شده همراه است کارگیري آنزیم با به) 3

 ؟ کند کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می است، رانیدر ا ییزدا لجنگدر رابطه با  که زیر شکلبا توجه به  - 143
 ».است............... از شکل ............... در شکل ............... میزان «

  
  )ج(              )                  ب(                                        ) الف(                                     

   » ج« - تر کم ،»ب« - سازگان خدمات بوم) 2   » الف« -تر ، بیش»ج« - تنوع زیستی) 1

  »ج« - تر کم ،»الف« - احتمال وقوع سیل) 4    »ب« -تر بیش ،»الف« -فرسایش خاك) 3

  .............. قطعاً ....... .....در انتقال مواد به روش  - 144

1(A شوند به یاخته وارد میذرات درشت، در خالف جهت شیب غلظت .  

2(Aشود با مصرف انرژي زیستی انجام می هاي بزرگ ذرهخروج  ورود یا.  

3(B ندشو یاخته خارج می ، ازهاي بزرگ مولکولفقط .  

4(Bشود می افزوده  مساحت غشاي یاخته به .  

  است؟ نادرست اي بافت پوششی غدهکدام گزینه درباره  - 145

  . شود در ساختار برخی از غدد بزاقی یافت می) 1

 .کند رشح هاي واجد آن ت سازد و به فضاي درون اندامتواند موادي را ب می) 2
  .هاي متفاوت از نظر شکل و اندازه در ساختار خود باشد تواند داراي یاخته می) 3

 .کنند هاي آن توسط نوعی مولکول، اّطالعات الزم براي زندگی را ذخیره می یاخته) 4
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 23: ۀصفح                                                تجربیدهم  ۀپای اختصاصی  آبان 4 زمونآ –) 2( ةپروژ  

 کند؟  تکمیل می نادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به  - 146
  » .شود.... ..........منجر به  تواند می.............. طور معمول،  به«

  ب و هوا سازگان ـ تغییر آ هاي بوم ن درختاز بین رفت) 1

  هاي اسیدي ـ ایجاد باران گازوئیل زیستی برخالف الکل) 2

  هاي ارثی در افراد بینی بیماري گسترش استفاده از پزشکی شخصی ـ پیش) 3

  ها نآ از يریجلوگ يبرا یجهان نیوضع قوان -یشناس ستیاز علم ز ها سوء استفاده) 4

 .............ماهیچه صاف ............. ماهیچه اسکلتی  - 147
 .به صورت غیرارادي منقبض شودفقط همانند ـ ) 2   .شود برخالف ـ به رنگ قرمز مشاهده می) 1
  . استهاي خود  در یاخته هایی ـ حاوي هسته همانند) 4  . برخالف ـ فاقد خطوطی در ساختار خود است) 3

  عبارت درست است؟  کدام،پذیري انتخابی باشد مربوط به فرایند اسمز آب از عرض یک غشاي داراي نفوذ در صورتی که شکل مقابل - 148

  .یابد ارتفاع محلول نمکی کاهش میبا گذشت زمان، ) 1

  . یابد با افزایش غلظت محلول نمکی، حجم آب خالص افزایش می) 2

  . یابد و فشار اسمزي آن کاهش مینمکی غلظت محلول  پس از مدتی،) 3

  .تر است سریع یی آبجا باشد، جابه ترکمغشا این  يدوسو هرچه اختالف غلظت آب در) 4

 ............واحدي که ............ درون حیات،  ةگستر در - 149
  . تواند انجام شود هاي زیستی می فعالیت بیشترشود،  ترین ـ ویژگی حیات پدیدار می  کوچک) 1

  . گونه از جانداران وجود دارد یکفقط گیرد،  منطقه را در بر میترین ـ جانداران یک  بزرگ) 2

 .بوم وجود دارد ، بیش از یک زیستگیرد ترین ـ همۀ جانداران را در برمی بزرگ) 3
  . دنشو گونه یافت می چندکند، افراد  ترین ـ جمعیت را ایجاد می کوچک) 4

 است؟  درستنا میکروسکوپ الکترونیدربارة  دام گزینهک - 150
  . باشد اي علوم می یکی از محصوالت حاصل از نگرش بین رشته) 1

  .میرا مشاهده کن ینیب جانداران ذره يایدن میتوان یآن م لۀیبه وس )2

  .شود شناسی محسوب می و ارتباطی زیست یهاي اطالعات از فناوري) 3

    .کند شناسان فراهم می امکان مشاهدة اشیایی در حد چند آنگستروم را براي زیست) 4

  

  

 
  است؟  نادرستکدام گزینه  - 151

  . توان به جلوگیري از نابودي دریاچه ارومیه امید داشت ها می سازگان با استفاده از اصول علمی بازسازي بوم) 1

 .باشد هاي اخیر می هاي زیست محیطی امروز جهان، از علل وقوع سیل در سال یکی از دغدغه) 2
  .ها جدا از سایر موجودات به زندگی ادامه دهند انسان مجزا بودن از حیات موجب شده است) 3

  . دارد ها ارتباط سازگان ا با خدمات بومه ارتقاي کیفیت زندگی انسان) 4

 کند؟   می کامل نادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به  - 152
 »...............شناسان،  زیست«
  .ها نبودند برخالف امروزه، قادر به مشاهدة یاخته تا چندي پیش) 1

  .توانند به بهبود و افزایش تولید گازوئیل زیستی کمک کنند می) 2

  . اند گذاري کرده شناسایی و نامرا ي  ا یاخته اي و تک جاندار پریاخته ها گونۀ تاکنون میلیون) 3

  . هاي مختلف هستند اي مشترك گونهه به دنبال مشاهده تنوع زیستی و در پی آن، یافتن ویژگی) 4

 است؟  نشدهکدام گزینه در ارتباط با جانداران تراژن صحیح مطرح  - 153
 .شوند هایی بین جانداران یک جمعیت ایجاد می طی انتقال ژن) 1
  . آورندوجود  نی کم و بیش شبیه خود را بهمثل، جاندارایدتول طیتوانند   می) 2

  . شود از مباحث اخالق زیستی محسوب میزشکی افراد پمحرمانه بودن اطالعات همانند ) 3

 .کند شده در نوعی مولکول، الگوهاي رشد و نمو این جانداران را تنظیم می اطالعات ذخیره) 4
 ؟ کند کامل می ینادرست را بهکدام گزینه جملۀ زیر  - 154
 » ..............گفت  توان نمی«
 . پذیر نیست ن ها امکا ده، یافتن ویژگی مشترك بین آنبه دلیل تنوع بسیار زیاد در بین موجودات زن) 1
 .زایی باشد که نسبت به داروهاي رایج مقاوم است تواند عامل بیماري سالح زیستی می )2
  .ت چاپی وجود داردرصو به ي جاندارانها امروزه امکان ثبت اطالعات تمام ژن )3

 .اند نابوديهاي زمین در حال تخریب و  سازگان هم اکنون اغلب بوم) 4

  دقیقه 20  موازي  –) 1(شناسی  زیست

شناسی، دیروز، امروز و فردا زیست

  1فصل 

  12تا  1هاي  صفحه

 محلول نمکی
 خالصآب 
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 24: ۀصفح                                                تجربیدهم  ۀپای اختصاصی  آبان 4 زمونآ –) 2( ةپروژ  

 کند؟  تکمیل می ینادرست به کدام گزینه عبارت زیر را - 155
  » ..............یابی را داشته باشد،  هر جانداري که سطوحی از سازمان«

  . هاي محیطی پاسخ دهد تواند به محرك می) 1

 . کند هاي زیستی خود، گرما آزاد می ضمن انجام فعالیت) 2
 . را در حد ثابتی نگه داردتواند وضع درونی پیکر خود  می) 3
  . کند  هاي خود را در دنا ذخیره می بافت  الگوي مربوط به تقسیم) 4

 هاي تجدیدپذیر از گیاهان صحیح است؟  انرژيتامین کدام گزینه در مورد  - 156
 .دیآ یدست م به ياز جانداران امروز سوخت مورد استفاده براي حرکت درآوردن خودروهاکشورها،  امروزه در همه) 1
  .شوند محسوب می ي تجدیدپذیرها سوخت ایرمنابع پایدار و مؤثرتر انرژي براي کاهش وابستگی به س) 2

  .هاي گیاهی را تولید کنند توانند سوخت می ناسان با استفاده از مهندسی ژنش زیست) 3

   .شوند رف موجب آلودگی و گرمایش زمین میدر مرحله استخراج برخالف مص) 4

  . را توجیه کنند.............  توانند نمی............. استفاده از نگرش  شناسان، با زیست - 157

  یابی مقصد مهاجرت پروانه مونارك نگري ـ فرایند جهت کل) 1

  نگري ـ مفهوم برابر بودن کل و اجتماع اجزاء یک سامانه جزء) 2

 هاي میکروبی بر افزایش تولیدکنندگی گیاهان نگري ـ تأثیر اجتماع کل) 3
  شناسی هاي دیگر علوم تجربی در زیست نگري ـ استفادة از اطالعات رشته جزء) 4

 .باشد .............. بیشتر شناخت ناشی از تواند مین.............. در رابطه با تامین غذاي سالم و کافی توسط گیاهان،  - 158
  ناهایگ و محیطی عوامل نیب انمندیز ایسودمند  يها تعامل -تمحصوال شیافزا) 1

 هاي پیچیدة میکروبی اجتماع -هاي گیاهی بهبود مقاومت گیاهان به بیماري )2
  ها هاي آن گیاهان خودرو و استفاده از ژن -بهتر تداشتن محصوال) 3

 روابط گیاهان زراعی و محیط زیست -افزایش کیفیت غذاي انسان) 4
 کند؟  دربارة همۀ جانداران صدق می هاي زیر چند مورد از ویژگی - 159

      انایی سازش و ماندگاري در محیط           تو) الف
  شدن یاخته  رشد و ترمیم توسط تقسیم) ب

   هاي زیستی          فعالیت نیاز به انرژي براي انجام) ج

  صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

 ...............در حال حاضر، تولید هر نوع سوخت زیستی،  - 160
  .با استفاده از جانداران امروزي همراه است) 1

  .نقشی در گرمایش زمین به هنگام استفاده ندارد) 2

  .هاي مهندسی شده همراه است کارگیري آنزیم با به) 3

  .دهد هاي روغنی رخ می اي وابسته به دانه در طی فرآیند چرخه) 4

 ؟ کند یکدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل ماست،  رانیدر ا ییزدا لجنگبا توجه به شکل زیر که در رابطه با  - 161
 ».است............... از شکل ............... در شکل ............... میزان «

  
  )ج(                  )             ب(                         )      الف(                                   

  »  ج« - تر کم ،»ب« - سازگان خدمات بوم) 2  »   الف« -تر ، بیش»ج« - تنوع زیستی) 1

  »ج« - تر ، کم»الف« - احتمال وقوع سیل) 4  »   ب« -تر ، بیش»الف« -فرسایش خاك) 3
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 25: ۀصفح                                                تجربیدهم  ۀپای اختصاصی  آبان 4 زمونآ –) 2( ةپروژ  

 ............واحدي که ............ در گسترة حیات، درون  - 162
  . تواند انجام شود هاي زیستی می شود، بیشتر فعالیت ترین ـ ویژگی حیات پدیدار می  کوچک) 1

  . یک گونه از جانداران وجود داردفقط گیرد،  منطقه را در بر می ترین ـ جانداران یک بزرگ) 2

 .بوم وجود دارد گیرد، بیش از یک زیست ترین ـ همۀ جانداران را در برمی بزرگ) 3
  . شوند کند، افراد چند گونه یافت می ترین ـ جمعیت را ایجاد می کوچک) 4

 است؟  نادرستدربارة میکروسکوپ الکترونی  کدام گزینه - 163
  . باشد اي علوم می یکی از محصوالت حاصل از نگرش بین رشته )1

  .میرا مشاهده کن ینیب جانداران ذره يایدن میتوان یآن م لۀیبه وس) 2

  .شود شناسی محسوب می و ارتباطی زیست یهاي اطالعات از فناوري) 3

  .  کند شناسان فراهم می امکان مشاهدة اشیایی در حد چند آنگستروم را براي زیست) 4

 کند؟  تکمیل می نادرستیکدام گزینه عبارت زیر را به  - 164
  » .شود.............. منجر به  تواند می.............. طور معمول،  به«

  ب و هوا سازگان ـ تغییر آ هاي بوم ن درختاز بین رفت) 1

  هاي اسیدي ـ ایجاد باران گازوئیل زیستی برخالف الکل) 2

  هاي ارثی در افراد بینی بیماري خصی ـ پیشگسترش استفاده از پزشکی ش) 3

  ها آن از يریجلوگ يبرا یجهان نیوضع قوان -یشناس ستیاز علم ز ها سوء استفاده) 4

 است؟  نادرستکدام گزینه  - 165
  . هاي یک جاندار را به بدن جانداران دیگر وارد کنند اند ژن توانستهپژوهشگران  تازگی به) 1

 . هاي حیات را دارد ی حیات همه ویژگییاب هر واحد در سطوح سازمان) 2
  .شود ها استفاده نمی از پزشکی شخصی فقط در تشخیص بیماري) 3

 . شود بیشتر نیاز کنونی جهان به انرژي از منابع فسیلی تامین می) 4
 ؟ است صحیح کدام عبارت درباره گیاهان خودرو - 166
  .دهد یانجام م یمتفاوتار جانداران ک ۀدر همکه  اند ها، واجد مولکولی آن هاي یاخته) 1

 . تر است تولید محصوالت بیش تنها دلیل استخراج ژن این گیاهان،) 2
  .شود در نظر گرفته  تواند رشد ها می گل در آناولین تشکیل ) 3

  .دهند هاي محیطی پاسخ می طور حتم به محرك به) 4

 .شود مشاهده می .............. ،موناركدر نوزاد پروانه  - 167
 در سطح بدن              سیاه و قرمزنوارهاي متناوب ) 2   ده بلند در قسمت جلویی و دو زائده کوتاه در قسمت عقب بدندو زائ) 1
  حرکت توسط شش جفت پا ) 4  ها در پاسخ به محیط یابی به کمک نورون نوعی رفتار جهت) 3

 .............. . دانشمندان این شاخه  است که................... اي از  شاخه................ گفت توان   می - 168
  .کنند میانسان امروزي نیز کمک بر پی بردن به رازهاي آفرینش، به حل مسائل و مشکالت زندگی   عالوه ـشناسی  علوم تجربی ـ زیست) 1

   .دنازپرد می اند، گیري ازهاندقابل طور مستقیم  به فقط شناسی ـ به بررسی ساختارها و یا فرایندهایی که علم بررسی حیات ـ زیست) 2

   .اند و قابل مشاهده ، غیرطبیعیهاي طبیعی یدههاي پد جوي علت شناسی ـ علم بررسی حیات ـ در جست زیست) 3

  .دنپرداز ن و فرایندهاي زیستی میشناسی ـ علوم تجربی ـ به بررسی علمی جاندارا زیست) 4

 ..............تواند   ه ارومیه میخشک شدن دریاچ.............. هاي ایران  تخریب جنگل - 169
    .باشدفقط ناشی از اعمال انسان  - همانند) 2      . سبب کاهش تنوع زیستی شود - برخالف) 1

  .  سازگان شود منجر به کاهش خدمات نوعی بوم - همانند) 4  . توجهی به قوانین طبیعت باشد ناشی از بی - برخالف) 3

 نماید؟  تکمیل می ناسبمناطور  ، عبارت زیر را بهکدام گزینه - 170
  »............. هاي زنده  سامانه............ براي  ،شناسان امروزي زیست«

  . کنند نگري استفاده می از کلفقط درك ـ ) 1

  . گیرند هاي دیگر کمک می شناخت ـ از اطالعات رشته )2

  . کنند  یابی سامانه را بررسی می نگري ـ ارتباط بین سطوح سازمان کل) 3

 . گیرند هاي دیگر بهره می بردن به اطالعات ژنتیک ـ از مفاهیم بسیاري از رشته پی )4
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 26: ۀصفح                                                   یتجربدهم  ۀاختصاصی پای  آبان 4 زمونآ –) 2( ةپروژ  

  

  
 درست است؟ گزینه کدامعبارت   - 171

  . پیدا کرد» ؟چگونه پدید آمده است یهست«توان پاسخ به این سوال را که   به کمک قلمرو علم تجربی می )1

  .اند گردش در حال  تر منظومۀ شمسی همچنان در این منظومه براي شناخت بیش 2و  1ر ویجدو فضاپیماي و) 2

  .تهیه کنند را شیمیایی خورشیدو  فیزیکی ۀشناسنامأموریت داشتند که م 2و  1ویجر ي ودو فضاپیما) 3

و ترکیب درصد این  اتمسفرشیمیایی  هاي  ترکیب ه،نوع عنصرهاي سازندشامل  2و  1ي وویجر فرستاده شده توسط دو فضاپیما هاي هشناسنام) 4

  .باشد مواد می

 گزینه آمده است؟به ترتیب در کدام ) پ(و ) ب(، )الف(هاي  پاسخ درست پرسش - 172
  مهبانگ، سرآغاز کیهان با چه چیزي همراه بوده است؟ براساس نظریۀ )الف

  ساخته شود؟ها  در آن رهایی بایدکند که چه عنص ها تعیین می ستاره يها  ویژگی کدام )ب

  ها چیست؟ شرایط مناسب براي تشکیل سحابی )پ

  اي هاي هسته انجام واکنش -ها هاي سنگین درون ستاره اتم - آزاد شدن انرژي عظیم) 1

  افزایش دما و تراکم - اندازه - جذب انرژي عظیم) 2

  کاهش دما و تراکم -دما و اندازه - انفجاري مهیب) 3

  اي هاي هسته انجام واکنش - دما - انفجاري مهیب) 4

34عنصر - 173 X 79اتمی میانگین با جرمamu واحد و  8 ،ها و نوترون ها تونواختالف شمار پر ،تر سبک پاگر در ایزوتو .وتوپ استداراي دو ایز

 چند است؟ ،تر هاي ایزوتوپ سنگین و پروتون ها اختالف شمار نوترون باشد، 25%، تر ایزوتوپ سنگین یدرصد فراوان
1( 8    2( 18  

3( 12    4 (20 

Tc99در مورد عنصر، چه تعداد از مطالب زیر - 174
 است؟ نادرست 43

  عنصر ساختگی است 26جزء.   زمان ماندگاري کمی دارد.   شود اي تولید می یک واکنشگاه هسته در.  

 زوتوپ استیایک رادیو.               مشابهی با یون یدید دارد ةانداز.   نیست ينگهدار و مقادیر زیاد آن قابل تهیه.  

1 (1    2 (2  

3 (3    4 (4  

 ؟باشد نمیصحیح  ،زیر مطالباز  چند مورد - 175
  .یابد پایداري کاهش می همواره ،هاي هیدروژن با افزایش جرم اتمی در میان ایزوتوپ) الف

  .ترین فراوانی را دارد تیم بیشیهمانند ل ،ترین ایزوتوپ منیزیم سبک) ب

Li7درصد فراوانی) پ
Li6د فراوانیبرابر درص 15بیش از 3

  .است 3

  .ها متفاوت است هاي مختلف منیزیم، خواص شیمیایی یکسانی دارند اما خواص فیزیکی وابسته به جرم آن ایزوتوپ) ت

1 (1    2 (2  

3 (3    4 (4  

H)تر است؟ هاي هیدروژن بیش تعداد اتم ،گزینه در کدام - 176 ,O ,N ,C :g.mol )    11 16 14 12 
2مول 5/0 )1 5C H OH    2( 203 01 10/  3مولکولNH  

2Hگرم 36 )3 O    4 (45 6گرم 12 6C H O  

221جرم  - 177 505 10/   4عنصر فسفر با فرمول کلی از اکسید مولکول yP O ،/7  213در  و است ترکیب کدامدر این  yمقدار .باشد می گرم1

P)چند گرم اکسیژن وجود دارد؟ ،گرم از این ترکیب , O :g.mol )  131 16 
1(100 10    2(120 6  

3(120 10    4(100 6  

 .است …گرم آهن معادل  میلی 112/0در  ها تعداد اتم - 178
(Fe , H ,N , S , O ,Ca ,C : g.mol )       156 1 14 32 16 40 12 

610ها در تعداد اتم )1 8 10/  گرم آب  

ها در تعداد مولکول )2 6126 HNO)3سیدگرم نیتریک ا میلی 10 )  

در ها اتمتعداد  )3 67 2گرم سولفوریک اسید  10 4(H SO )  

24ها در تعداد اتم) 4 10 3کربنات گرم کلسیم میلی(CaCO ) 

  دقیقه 20  عادي   - ) 1( شیمی

  کیهان زادگاه الفباي هستی

ها  تا پایان شمارش ذره 1فصل 

  ها از روي جرم آن

  19تا  1هاي  صفحه
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 27: ۀصفح                                                   یتجربدهم  ۀاختصاصی پای  آبان 4 زمونآ –) 2( ةپروژ  

34موقعیت عنصربه با توجه  - 179 Se  هاي زیر صحیح است؟ مورد از عبارت چند ،اي عناصر است که بخشی از جدول دوره زیر،جدول در 

C    B  A  

  34 Se      

  .باشد دوره می هم 13د اتمی جدول است که با عنصري با عد 15وه سومین عنصر گر B) الف

  .باشد دوره می هم ،است 23با عنصري که عدد اتمی آن  A) ب

  .ایجاد کند 1بار  باهایی  تواند یون می C) پ

52عناصر) ت Te 51وSb  عناصربا به ترتیبB وA باشند گروه می هم.  

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

چـه تعـداد از   . برابـر اسـت   Nهـاي آنیـون عنصـر    یب با عدد جرمی و تعداد الکتـرون تتر به Mهاي اتم عنصر عدد جرمی و تعداد الکترون - 180

 .)نمادهاي فرضی عناصر هستند Nو M(است؟ نادرست ،ها ورد آنزیر در م هاي عبارت
  .هاي یک عنصر باشند پتوتوانند ایزو می MوN )آ

  .تر است بیش Nعدد اتمی از  ،Nآنیونبار  ةبه انداز Mعدد اتمی )ب

  .تر است کم Nهاي  نوتروناز ، Nبار آنیون ةانداز به Mهاي نوترونتعداد  )پ

  .با هم برابر است ،Nو Mات موجود در دو اتم خنثی عناصرمجموع تعداد تمام ذر )ت

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

  
 دارند؟  amu1چه تعداد از موارد زیر جرمی تقریباً برابر با  - 181

  H1
1  ،e

0
1  ،P

1
1  ،C12

6  ،n1
0  

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

Aمتفاوت  یونسه  - 182 40 2
20  ،B 32 2

C39و  16
 دام مورد زیر شباهت دارند؟ ، در ک 19

  ها ها و نوترون مجموع شمار پروتون) 2    ها  شمار نوترون) 1

  ها  ها و پروتون مجموع شمار الکترون) 4    ها شمار الکترون) 3

 است؟  Cl2گرم گاز 142هاي موجود در  برابر تعداد مولکول 5هاي ماده داده شده،  در کدام گزینه تعداد اتم - 183

(C , O , P , Cl / , H : g.mol )     112 16 31 35 5 1   

   CO2گرم  P4   4 (440گرم  CH4   3 (310گرم  CO   2 (40گرم  112) 1

 اند؟ چه تعداد از موارد زیر به درستی بیان شده - 184

  . هاي علم شیمی و فیزیک، هنوز انسان توانایی تولید طال را ندارد پیشرفت وجود با) آ

  . درصد است 07/0در مخلوط طبیعی کمتر از  U235فراوانی ایزوتوپ) ب

  . گویند اورانیم میایزوتوپی سازي  هاي اورانیم، غنی در مخلوط ایزوتوپU235ند افزایش مقدار ایزوتوپیابه فر) پ

  . دشو می د و خطرناك محسوبهنوز خاصیت پرتوزایی دارپسماند راکتورهاي اتمی ) ت

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

 .) روند مد نظر، روند بیان شده در کتاب درسی است(ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟ در فرایند تولید عنصرها، موارد الف، ب و پ به  - 185

  
  سحابی  –گازهاي هیدروژن و هلیم  –انرژي ) 2    کهکشان   –گازهاي هیدروژن و هلیم  –انرژي ) 1

  سحابی –تر  عناصر سنگین –م گازهاي هیدروژن و هلی) 4  کهکشان  –تر  عناصر سنگین –گازهاي هیدروژن و هلیم ) 3

 )گواه(آزمون شاهد 
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 28: ۀصفح                                                   یتجربدهم  ۀاختصاصی پای  آبان 4 زمونآ –) 2( ةپروژ  

/اگر  - 186  242 408  چند گرم بر مول است؟ Xگرم داشته باشد، جرم مولی 176، جرمی معادل  XO2مولکول از ترکیب 10

(O g .mol ) 116     

1 (14  2 (44  3 (28  4 (12  

   است؟  نادرست ،هیدروژن اتم اول  هاي زیر در مورد هفت ایزوتوپ ز عبارتچه تعداد ا - 187
  .  هاي زیر اتمی با هم برابر است آنها تعداد همه ذره یکی از در نمونه طبیعی هیدروژن مخلوطی از سه ایزوتوپ است که) آ

H5هاي ساختگی آن، پایدارترین ایزوتوپ داراي نماد شیمیایی در بین ایزوتوپ) ب
  . است 1

  . ایزوتوپ آن است ترین فراوانهاي  ترین ایزوتوپ ساختگی آن، سه برابر تعداد نوترون هاي سبک تعداد نوترون) پ

  . هاي طبیعی آن، یک رادیوایزوتوپ وجود دارد در بین ایزوتوپ) ت

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

 هستند؟  نادرست از بین مطالب زیر کدام موارد - 188
  . سیم هستندیزمین دارند، به ترتیب آهن، اکسیژن و سیل ةتري در سیار عنصرهایی که فراوانی بیش) آ

  . زمین و مشتري وجود دارند ةگوگرد، در هر دو سیار و عنصرهاي اکسیژن) ب

  . مشتري به ترتیب مربوط به عنصرهاي هیدروژن، هلیم و اکسیژن است ةدر سیار عناصر ترین فراوانی بیش) پ

  . تر از جنس سنگ هستند هاي زمین و مشتري بیش سیاره )ت

  آ و ت) 4  ب و پ ،آ ) 3  و ت پ) 2  پ و ت ،ب ) 1

تن از آلیاژي ذوب شود، حاصل  100گرم ماده به انرژي  m2تن آهن و با تبدیل  8گرم ماده به انرژي،  m1اگر با تبدیل  - 189
m
m

1

2
کدام است؟  

انرژي الزم است و  J200ذوب هر گرم آلیاژ مربوطه براي و  J250براي ذوب هر گرم آهن(
mc
s

  83 10( 

1 (10   2 (210   3 (110   4 (210   

/با جرم اتمی میانگین  X عنصر - 190 amu35 ) تر ایزوتوپ سنگین( 25%و ) تر ایزوتوپ سبک( 75%داراي دو ایزوتوپ پایدار با درصد فراوانی  5

ها به انرژي، اختالف مقدار انرژي آزاد شـده از   ایزوتوپ تۀاست، در واکنش تبدیل هس amu35تر  پ سبکاگر بدانیم جرم اتمی ایزوتو. است

ض فـر  g1جرم هر مول پروتون و نوترون را تقریباً برابر(کدام است؟  برحسب ژول تر یک مول ایزوتوپ سبک و تر یک مول ایزوتوپ سنگین

)کنید و  amu / g , c m . s    24 2 16 2 21 1 66 10 9 10  

1 (/  72 9 10   2 (/  111 8 10   3 (/  141 8 10   4 (/  102 9 10  

  

  

 کدام گزینه درست است؟عبارت  - 191
  . پیدا کرد» ستی چگونه پدید آمده است؟ه«توان پاسخ به این سوال را که   به کمک قلمرو علم تجربی می) 1

  .اند در حال گردش  تر منظومۀ شمسی همچنان در این منظومه براي شناخت بیش 2و  1دو فضاپیماي وویجر ) 2

  .مأموریت داشتند که از سطح خورشید شناسنامۀ فیزیکی و شیمیایی تهیه کنند 2و  1دو فضاپیماي وویجر ) 3

ها و ترکیب  شامل نوع عنصرهاي سازنده، ترکیب شیمیایی در اتمسفر برخی سیاره 2و  1توسط دو فضاپیماي وویجر  هاي فرستاده شده شناسنامه) 4

  .باشد درصد این مواد می

 به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟) پ(و ) ب(، )الف(هاي  پاسخ درست پرسش - 192
  ت؟مهبانگ، سرآغاز کیهان با چه چیزي همراه بوده اس براساس نظریۀ) الف

  ساخته شود؟ها  در آن رهایی بایدکند که چه عنص ها تعیین می ستاره ها  ویژگی کدام )ب

  ها چیست؟ شرایط مناسب براي تشکیل سحابی )پ

  اي هاي هسته انجام واکنش -ها هاي سنگین درون ستاره اتم - آزاد شدن انرژي عظیم) 1

  افزایش دما و تراکم - اندازه - جذب انرژي عظیم) 2

  کاهش دما و تراکم -دما و اندازه - انفجاري مهیب) 3

  اي هاي هسته انجام واکنش - دما - انفجاري مهیب) 4

  موازي   - ) 1( شیمی

  اي هستیکیهان زادگاه الفب

  بندي عنصرها تا پایان طبقه 1فصل 

  13تا 1هاي  صفحه

  دقیقه 20

Kanoon.ir



Kan
oo

n.
ir

 29: ۀصفح                                                   یتجربدهم  ۀاختصاصی پای  آبان 4 زمونآ –) 2( ةپروژ  

 گردد؟ محسوب می Aایزوتوپ  ،کدام اتم .باشد نوترون می 44الکترون و  36 داراي Aیون - 193

1(81
36 A  2(81

35 A  3(82
37 A  4 (79

35 A  

Tc99چه تعداد از مطالب زیر، در مورد عنصر - 194
 است؟ نادرست 43

  عنصر ساختگی است 26جزء.   زمان ماندگاري کمی دارد.   شود اي تولید می دریک واکنشگاه هسته.  

 زوتوپ استیو ایک رادی.               اندازه مشابهی با یون یدید دارد.   نیست و نگهداري مقادیر زیاد آن قابل تهیه.  

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

 ؟باشد نمیچند مورد از مطالب زیر، صحیح  - 195
  .یابد پایداري کاهش می همواره ،هاي هیدروژن با افزایش جرم اتمی در میان ایزوتوپ) الف

  .ترین فراوانی را دارد تیم بیشیهمانند ل ،وتوپ منیزیمترین ایز سبک) ب

Li7درصد فراوانی) پ
Li6برابر درصد فراوانی 15بیش از 3

  .است 3

  .ها متفاوت است ه به جرم آنهاي مختلف منیزیم، خواص شیمیایی یکسانی دارند اما خواص فیزیکی وابست ایزوتوپ) ت

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

 . گروه قرار دارند در یک …و  …دریک دوره و  …و  … ،در بین عناصر زیر - 196
( C , Ge , S , Ca , Sb , Ne)6 32 16 20 51 10 

1(Sb,S Ge,Ca    2(Sb,S S,Ne  

3(Ge,C Ge,Ca    4 (Ge,C S,Ne  

تـن آب طـی    100ژول انرژي الزم باشد، جهت تأمین مقدار انرژي الزم براي بخار کردن  2300اگر براي تبخیر هر گرم آب تقریباً به میزان  - 197

8طور تقریبی چند گرم ماده باید به انرژي تبدیل شود؟  اي، حداقل به هسته  یک واکنش 13 10(c m.s )    

1 ( 3766 10   2(  5766 10  3(  5255 10  4 ( 8255 10       

 مشتري و زمین صحیح است؟ مقایسۀ دو سیارة ةربا، درچه تعداد از موارد زیر - 198
  .اند در گذشته بوده ها سحابیتري دارند، منشأ ایجاد  وانی بیشگازي که در مشتري فرا دو) الف

  .باشد ایزوتوپ طبیعی می 3داراي  ،زمین چهارمین عنصر فراوان سیارة) ب

  .باشد ایزوتوپ پایدار می 3داراي  ،نمونۀ طبیعیرة مشتري در ترین عنصر سیا فراوان) پ

  .اند توان نتیجه گرفت که عنصرها، به صورت همگون در جهان هستی توزیع شده زمین می مشتري و میزان فراوانی عنصرها در دو سیارةنوع و  ۀبا مقایس) ت

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

34با توجه به موقعیت عنصر - 199 Se هاي زیر صحیح است؟ اي عناصر است، چند مورد از عبارت که بخشی از جدول دوره در جدول زیر 

C    B  A  

  34 Se      

  .باشد دوره می هم 13جدول است که با عنصري با عدد اتمی  15سومین عنصر گروه  B) الف

  .باشد دوره می است، هم 23با عنصري که عدد اتمی آن  A) ب

  .ایجاد کند 1با بار  هایی تواند یون می C) پ

52عناصر) ت Te 51وSb به ترتیب با عناصرB وA باشند گروه می هم.  

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

چـه تعـداد از   . برابـر اسـت   Nهـاي آنیـون عنصـر    به ترتیب با عدد جرمی و تعداد الکتـرون  Mعنصر هاي اتم عدد جرمی و تعداد الکترون - 200

 .)دنمادهاي فرضی عناصر هستن Nو M(است؟ نادرستها،  هاي زیر در مورد آن عبارت
  .هاي یک عنصر باشند توانند ایزوتوپ می MوN) آ

  .تر است بیش N، از عدد اتمی Nبه اندازة بار آنیون Mعدد اتمی) ب

  .تر است کم Nهاي  ، از نوترونNبه اندازة بار آنیون Mايه تعداد نوترون) پ

  .، با هم برابر استNو Mمجموع تعداد تمام ذرات موجود در دو اتم خنثی عناصر) ت

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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 30: ۀصفح                                                   یتجربدهم  ۀاختصاصی پای  آبان 4 زمونآ –) 2( ةپروژ  

  
  عنصر تکنسیم درست است؟ ةهاي زیر دربار کدام یک از گزینه - 201

  . است 5/1آن کمتر از  ۀها در هست ها به پروتون نخستین عنصري بود که به صورت مصنوعی ساخته شد و نسبت تعداد نوترون) 1
 امکان تصویربرداري از این غده را  ،مشابه این یون با یون یدید ةتیروئید، به علّت انداز ةدر غد یند جذب یون یدیداجذب یون تکنسیم در فر) 2

  . سازد فراهم می    
  .  داري کرد توان مقدار زیادي از این عنصر را تهیه و براي بلند مدت نگه می) 3
  . شود یایی درون یک مولد ساخته میهاي شیم تکنسیم موجود در جهان بسته به نیاز، با استفاده از واکنش ۀهم) 4

Aمتفاوت  یونسه  - 202 40 2
20  ،B 32 2

C39و  16
 ، در کدام مورد زیر شباهت دارند؟  19

  ها ها و نوترون مجموع شمار پروتون) 2    ها  شمار نوترون) 1
  ها  ها و پروتون ر الکترونمجموع شما) 4    ها شمار الکترون) 3

هـاي   برابر بـا جـرم هسـته    Xاز عنصر  هاي باقی مانده ساعت جرم هسته 16ساعت باشد و پس از گذشت  X  ،2اگر نیم عمر عنصر فرضی - 203
ي هـر   برابر جـرم اولیـه   X  ،192ي عنصر ي هر هسته جرم اولیه(چند ساعت است؟ Yرضیباشد، نیم عمر عنصر ف Yي عنصر تجزیه شده

  .) است Yي عنصر هسته
1 (8  2 (2  3 (4  4 (5/0     

 اند؟ چه تعداد از موارد زیر به درستی بیان شده - 204
  . هاي علم شیمی و فیزیک، هنوز انسان توانایی تولید طال را ندارد رفتبا وجود پیش) آ

  . درصد است 07/0در مخلوط طبیعی کمتر از  U235فراوانی ایزوتوپ) ب

  . گویند اورانیم میپی ایزوتوسازي  هاي اورانیم، غنی در مخلوط ایزوتوپU235به فرایند افزایش مقدار ایزوتوپ) پ
  . شود پسماند راکتورهاي اتمی هنوز خاصیت پرتوزایی دارد و خطرناك محسوب می) ت
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1   

 .) روند مد نظر، روند بیان شده در کتاب درسی است(در فرایند تولید عنصرها، موارد الف، ب و پ به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟  - 205

  
  

  سحابی  –گازهاي هیدروژن و هلیم  –انرژي ) 2    کهکشان   –گازهاي هیدروژن و هلیم  –انرژي ) 1
  سحابی –تر  عناصر سنگین –گازهاي هیدروژن و هلیم ) 4  کهکشان  –تر  عناصر سنگین –گازهاي هیدروژن و هلیم ) 3

Mترکیب  (M)ل تناوبی در ترکیب با عناصر گروه اول جدو B16اگر عنصر  - 206 B2  را تشکیل دهد، کدام یک از عددهاي اتمی زیر با احتمال
Mدر ترکیب با عناصر گروه اول ترکیب Bباشد که همانند عنصر می Xبیشتر مربوط به عنصر X2دهد؟ را تشکیل می   

1 (51  2 (35  3 (34  4 (54    

   است؟  نادرستهیدروژن  اتم اول  هاي زیر در مورد هفت ایزوتوپ چه تعداد از عبارت - 207
  .  هاي زیر اتمی با هم برابر است نمونه طبیعی هیدروژن مخلوطی از سه ایزوتوپ است که در یکی از آنها تعداد همه ذره) آ

H5هاي ساختگی آن، پایدارترین ایزوتوپ داراي نماد شیمیایی در بین ایزوتوپ) ب
  . است 1

  . ترین ایزوتوپ آن است هاي فراوان ترین ایزوتوپ ساختگی آن، سه برابر تعداد نوترون هاي سبک تعداد نوترون) پ
  . جود داردهاي طبیعی آن، یک رادیوایزوتوپ و در بین ایزوتوپ) ت
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1   

 هستند؟  نادرست از بین مطالب زیر کدام موارد - 208
  . تري در سیارة زمین دارند، به ترتیب آهن، اکسیژن و سیلسیم هستند عنصرهایی که فراوانی بیش) آ

  . عنصرهاي اکسیژن، گوگرد، هیدروژن در هر دو سیارة زمین و مشتري وجود دارند) ب
  . انی عناصر در سیارة مشتري به ترتیب مربوط به عنصرهاي هیدروژن، هلیم و اکسیژن استترین فراو بیش) پ
  . تر از جنس سنگ هستند هاي زمین و مشتري بیش سیاره) ت
  آ و ت) 4  آ و ب و پ) 3  و ت پ) 2  ب و پ و ت) 1

تن از آلیاژي ذوب شود، حاصل  100گرم ماده به انرژي  m2تن آهن و با تبدیل  8گرم ماده به انرژي،  m1اگر با تبدیل  - 209
m
m

1

2
کدام است؟  

انرژي الزم است و  J200ذوب هر گرم آلیاژ مربوطه براي و  J250براي ذوب هر گرم آهن(
mc
s

  83 10( 

1 (10   2 (210   3 (110   4 (210   

Aبا توجه به ذرات  - 210
Z E1 ،A

Z D


1
2 ،A

Z C  وA
Z B2 کدام گزینه درست است؟ ،(A,Z ) 1   

   .باشد Bمکان اتم  تواند هم می Cاتم ) 1
  .است Eو مشابه چگالی اتم   اندازه الزاماً هم Cچگالی اتم ) 2
  .اي قرار داشته باشد در یک خانه از جدول دوره Bتواند با اتم  نمی Dاتم ) 3
  .ها برابر باشد در واکنش Bشده توسط اتم  هاي مبادله تواند با تعداد الکترون کند می ها مبادله می در واکنش Dهایی که اتم  تعداد الکترون) 4

 )گواه(آزمون شاهد 
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 31: ۀصفح                                                        تجربی دهم پایۀ       آبان 4زمون آ -) 2( پروژة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  .ها دقت کنید ي سؤال هاي زیر، به شماره گویی به سؤال آموزان گرامی؛ لطفاًً در هنگام پاسخ دانش

  شـروع به موقع
  )ي نظرخواهی آمده است علمی در ابتداي برگههاي  گویی به نظرخواهی و سؤال زمان هاي شروع پاسخ(شود؟  شروع می به موقـعي شما  آیا آزمون در حوزه -294

    .شود بله، هر دو مورد به موقع و دقیقاً سروقت آغاز می) 1
  .شود گویی به نظرخواهی رأس ساعت آغاز نمی پاسخ) 2
    .شود هاي علمی رأس ساعت آغاز نمی گویی به سؤال پاسخ) 3
  .نظمی وجود دارد در هر دو مورد بی) 4

  متأخـرین
  شوند؟ متوقف می در محل جداگانهآموزان متأخر  شآیا دان -295

  .داوطلبان متأخر در حال رفت و آمد در سالن آزمون هستند) و حتی گاهی اوقات پس از آن(خیر، متأسفانه تا زمان شروع آزمون ) 1
  شود اما نه به طور کامل این موضوع تا حدودي رعایت می) 2
  .شود شوند اما در هنگام ورود، سروصدا و همهمه ایجاد می و بعداً وارد حوزه میشوند  بله، افراد متأخر ابتدا متوقف می) 3
  .شود نظمی و سروصدا ایجادنمی اي در نظر گرفته شده و بی شوند ضمناً براي آنان محل جداگانه بله، افراد متأخر بعداً وارد حوزه می) 4

  مراقبـان
  کنید؟ ارزیابی میآزمون امروز را چگونه  عملکرد و جدیت مراقبان -296

  خیلی خوب ) 1
  خوب     ) 2
  متوسط) 3
  ضعیف) 4

  ترك حوزه –پایان آزمون 
  شود؟ داده می خروج زودهنگامي  اجازه قبل از پایان آزموني شما به داوطلبان  آیا در حوزه -297

    .شود ي ترك حوزه داده می بله، قبل از پایان آزمون اجازه) 1
    گاهی اوقات) 2
      به ندرت) 3
  گاه خیر، هیچ) 4

  امروز  ارزیابی آزمـون
  کنید؟ را چگونه ارزیابی می کیفیت برگزاري آزمون امروزبه طور کلی  -298

  خیلی خوب) 1
  خوب) 2
  متوسط) 3
  ضعیف) 4

 ؟شود آیا مقررات آزمون اجرا می: )هاي نظم حوزه سؤال( نظرخواهی

2 -  

 .مراجعه نمایید لینک زیردار این آزمون به  هاي دام ي سؤال جهت مشاهده
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