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گــــر  .1 ا 2 3 0A x| x , x    ، 3 4 0B x| x , x     و 5 3

2 2
C x| x , x     باشــــند، آنگــــاه

A)حاصل B) C   كدام است؟ 

١(  x | x , x 4
1

3
     ٢(  x | x , x 3

1
2

    

٣( x | x , x 4
1

3
     ٤( x | x , x4 3

3 2
    13تا  7های  (مرتبط با صفحه(  

naای با جملة عمومی جملة اول دنباله 50مجموع  .2 (n)(n )


3
2 1

 كدام است؟ 

١( 
98

100
   ٢( 

150

102
   ٣( 

150

51
   ٤( 

50

102
  )20تا  17های  (مرتبط با صفحه   

گر  حسابی تشكيل می ای ه، دنبال100پنج عدد متفاوت با مجموع  .3 دو  مجمـوع حاصل جمع سه عدد بزرگتر، برابـر يک سومدهند. ا

 عدد كوچكتر باشد، بزرگترين عدد كدام است؟
  )24صفحۀ  6(مرتبط با تمرین   20 )٤   25 )٣   30 )٢   15 )١

شـود. ا گـر او  از ارزش دوچرخة دسـت دوم كـم می 25%خواهد دوچرخة دست دوم خود را بفروشد. فرض كنيد هر سال  بهروز می .4

هزار تومان بفروشد، چنـد سـال از خريـد دوچرخـه  ٥٦٧هزار تومان خريده، به قيمت  ٣٤٤دوچرخه را كه به قيمت يک ميليون و 

 گذرد؟ می
  )27صفحۀ  4(مرتبط با تمرین   ٢ )٤  ٥ )٣  ٣ )٢  ٤ )١

 كدام است؟ زيرمساحت شكل  .5

١( a23

4
    ٢( a23

2
  

٣( a22 3

3
    ٤( a23

3
4

  )35تا  29های  (مرتبط با صفحه     

گر .6 ا

   

3
2

2
باشد، آنگاه حاصل 

sin cos cos
cos sin sin

    
     

1 1

1 1
 كدام است؟ 

١( tan     ٢( 1    مرتبط با صفحه)  41تا  36های(  

٣( tan      ٤( cos2   

 تواند باشد؟ كدام می در نمودار زير، معادلة خط  .7

١( y x3
1

3
    

٢( y x3 3    

٣( y x3 2    

٤( y (x )2 3
2 3

3
           41صفحۀ  9(مرتبط با تمرین(  

 است؟ نادرست ی زيرها يک از گزينه كدام .8

١( (a) a , a44 1 0      ٢(  a a , a55 0 1     

٣(  a a , a44 0 1     ٤( (a ) a , a55 1     53تا  48های  (مرتبط با صفحه(  

گر به از .9 m)1 ای هرا ) و m  تساوی
k p

m m (m ) m m m
 

   

1 2

1 1 1
kبرقرار باشد،   p كدام است؟ 

١( 
1

2
  ٢( 

1

2
  ٣( 1  ٤( 1   مرتبط با تمرین)67صفحۀ  2(  

  دقيقه40زمان پيشنهادي:  دهمریاضی  1 آزمون 
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 است. مجذور عدد كوچكتر كدام است؟ 650مجموع مربعات دو عدد فرد متوالی  .10
  )77صفحۀ  6(مشابه تمرین    361 )٤   289 )٣   3 )٢   81 )١

) طبـق معادلـة ١كنيم. مسـير حركـت گلولـة ( های مختلف پرتاب می دو گلوله را با زاويه .11
2

3
3

xy x c    ) مطـابق   )٢و گلولـة

2 1
2

4
y x ax c
     گر اختالف بيشترين ارتفاعی كه اين دو گلوله از سطح زمين پيدا می كـدام  aباشد،  ١٨برابر كنند  است. ا

 است؟

١( 5   ٢( 2 2   ٣( 5   ٤( 2 2    81صفحۀ  4، مرتبط با تمرین 1(ریاضی(  

a]در بازة  kمقادير .12 ,b) ای است كه سهمی  به گونهy kx kx ( )k    2 3
bهاست. xهمواره پايين محور  1 a كدام است؟ 

  )93(مشابه تمرین صفحۀ    6 )٤   5 )٣   4 )٢   3 )١

)ةدهندة يک رابطه از مجموع های زير نشان هريک از شكل .13 )به 1(  اند؟ های داده شده تابع است. چه تعداد از رابطه 2(
١( 3  
  صفر )٢

٣( 2  

٤( 1   

  )100صفحۀ  4و  2(مرتبط با تمرین           

14. f (x) گر fتابعی خطی با عرض از مبدأ صفر است. ا ( fو 3( (k )2 وf ( ا قدر نسبت مثبت جمالت متوالی يک دنبالة هندسی ب 12(

 باشند، قدرنسبت اين دنباله كدام است؟
  )108صفحۀ  10(مرتبط با تمرین    1 )٤   2 )٣   8 )٢   4 )١

Aاز نقاط يک سهمی است كه  fتابع .15 
Bو 4  1 1  4 گذشته و محورyكند. دامنه و بـرد ايـن  قطع می 1ای به عرض  ها را در نقطه

 اند؟ ترتيب كدام تابع به
١( ( , ] , ( , )5    ٢( ( , ) , ( , )5     

٣( , ) , ( , )5 0  [  ٤( , , ( , )0 5 0[   )117صفحۀ  12(مشابه تمرین     [

اند،  هايی كه به هـم وصـل ای كه رأس گونه های شكل زير را با چهار رنگ مختلف سبز، زرد، قرمز و آبی رنگ كنيم، به خواهيم رأس می .16

 پذير است؟ امكان رنگ نباشند. اين كار به چند طريق هم
١٩٢ )١  

٩٦ )٢  

١٤٤ )٣  

٢٨٨ )٤    

  )125صفحۀ  3(مرتبط با تمرین           

 ؟نباشندكنار هم » ت«و » س «توان نوشت كه حروف  می ة هشت حرفیچند كلم »دبيرستان«با حروف كلمة  .17

١( !8   ٢( 
!7

2
   ٣( !7 6   ٤( !7    مرتبط با تمرین)132صفحۀ  5(  

گر بتواند اين كار را به  تايی از گل ٣های  گل خواهد دسته فروشی می گل .18 روش مختلف انجام دهد، او چند  ٢٠های متمايز درست كند. ا

 نوع گل متمايز در اختيار دارد؟
  )139صفحۀ  3(مرتبط با  تمرین    8 )٤   7 )٣   6 )٢   5 )١

 فرزند است. احتمال آنكه حداقل يكی از فرزندان پسر باشد كدام است؟ ٤ای دارای  خانواده .19

١( 
15

16
   ٢( 

15

32
   ٣( 

1

16
   ٤( 

12

16
  )150صفحۀ  4(مرتبط با  تمرین    

دهيم؛ سپس يک كارت را به صورت تصـادفی از  ها را در يک كيسه قرار می نويسيم و آن را روی يک كارت می ١٥تا  ١هر يک از ارقام  .20

 باشد كدام است؟ ٤نباشد يا مضرب  ٩تر از  خارج شده كوچک كه كارت كنيم. احتمال آن كيسه خارج می

١( 
10

15
   ٢( 

8

15
   ٣( 

3

5
   ٤( 

4

5
  )150صفحۀ  3(مرتبط با تمرین    
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 انسان چگونه است؟ ترتيب شروع گوارش موارد زير در لولة گوارش .21

 ج) نشاسته  ب) تری گليسيريد  الف) آنژيوتانسين
  ب -الف -ج) ٢    الف -ب -ج) ١

  )95و  36، 35، 31ی  ها ، صفحه1شناسی  (زیست    ج -الف -ب) ٤    ج -ب -الف) ٣

 چند مورد از عبارت زير در مورد پالناريا درست است؟ .22
  ها بسيار كوتاه است.  فاصلة انتشار مواد تا ياخته كند و حفرة گوارشی به تمامی نواحی بدن نفوذ می الف)

  ب) نحوة تبادالت گازی در آن همانند هيدرآب شيرين است.

  ج) حفرة گوارشی در گردش مواد نيز نقش دارد.

  ای دارد. های شعله د) ساختار دفع مواد در پالناريا از نوع متانفريدی است كه ياخته

 )96و  84  ،60های  ، صفحه1شناسی  (زیست  ٣) ٤   ٢) ٣  ١) ٢  ٤) ١

 است؟ ادرستهای زير ن يک از گزينه كدام .23
 های گليكو پروتئينی است. ای از مولكول ای بافت پيوندی مانند غشای پايه دارای شبكه مادة زمينه) ١

 های لولة گوارش دارای بافت پيوندی سست هستند. همة اليه) ٢

شود و محتويات لوله به سرعت رو به دهـان حركـت  رونه میكننده هنگام استفراغ وا جهت حركات قطعه قطعه) ٣

 كنند. می

  )33و  30، 29، 25های  ، صفحه1شناسی  (زیست  دهد. را افزايش می PHهای كناری،  های پوششی سطحی معده برخالف ياخته ترشحات ياخته) ٤

 كدام گزينه درست است؟ .24
كسيژن در مايع بين) ١ كسيژن به هموگلوبين متصل يا از آن جدا شود..كند كه بايد  سلولی مشخص می غلظت ا   ا

كسيژن و  ٩٣هموگلوبين ) ٢ كسيد خون را حمل می دی درصد كربن ٢٧درصد ا   كند.  ا

كربنات آن برخالف هيدروژن بـه خونـاب  كربنيک اسيد توليد شده در گويچة قرمز به سرعت تجزيه شده و بی) ٣

  شود. وارد می

كسيد با پيوستن به مونو كربن) ٤ كسيژن می هموگلوبين، به آسانی از آن جدا نمی ا   )53، صفحۀ 1شناسی  (زیست  شود. شود و مانع از جدا شدن ا

 است؟ نادرستكدام گزينه  .25
كسيد نياز بدن به دفع دی) ١ كسيژن، كربن نسبت به نياز ياخته ا   تری برای نفس كشيدن است. محرک مهم  ها به ا

 شود. ده نمیمهرگان مشاه تنفس نايديسی در همة بی) ٢

كسيژن را مستقيماً به فضای ميان ياخته) ٣   كند. ها وارد می همولنف ملخ، ا

 )85و  61تا  59های  ، صفحه1شناسی  (زیست  ی مويرگی يكنواخت و وسيعی است. داران دارای شبكه های تنفس مهر ترين ساختار در اندام ساده) ٤

 ».........، ......... برخالف ......... « .26
 در تماس با مخاط مژكدار قرار دارد. -هوای مرده -ی باقيماندههوا) ١

  پوشاند. كنند كه سطح آن را می موادی ترشح می -مخاط لولة گوارش -ی نای مخاط پوشاننده) ٢

ای داخلی ـ در تنفس آرام و طبيعی دچـار انقبـاض  های بين دنده ای خارجی ـ ماهيچه های بين دنده ماهيچه) ٣

 شوند.  می

  )93و  57، 56، 51، 50، 48، 34، 29های  ، صفحه1شناسی  (زیست    خون نقش دارد. pH در تنظيم -دستگاه تنفس -گاه دفع مواددست) ٤

 است؟ نادرستكدام گزينه  .27
 توان سه نوع سازوكار تنفسی مشاهده كرد. در طول چرخة زندگی دوزيستان می) ١

  های آبششی است. رشته جهت جريان آب در آبشش ماهی از سمت خارهای آبششی به) ٢

 مرطوب بودن سطح بدن حلزون، سازوكاری جهت تسهيل تنفس پوستی است.) ٣

  )62و  61های  ، صفحه1شناسی  (زیست    ساختار تنفسی در ستارگان دريايی به ناحية خاصی محدود نشده است. ) ٤

  دقيقه 15زمان پيشنهادي:  دهمشناسی  زیست 1 آزمون
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  است؟ نادرستكدام گزينه دربارة قلب انسان  .28

 يابد. می ده قلبی بر اثر سكته كاهش برون) ١

 ها يا ديوارة قلب شنيده شود. صداهای غيرعادی قلب ممكن است به علت اختالل در ساختار دريچه) ٢

 رود. ها و سپس به نوک بطن می پيام الكتريكی انقباض بطن ابتدا به ديوارة بطن) ٣

  )68تا  66، 63های  ، صفحه1ی شناس (زیست  كنند. های قلب وارد می توان گفت هفت رگ خون را به حفره به طور كلی می) ٤

 كند؟ كارد را بيان می های پريكارد، ميوكارد و اپی گزينه به ترتيب ويژگی كدام .29
  يابد. كند نيز در اين اليه تجمع می ها و اعصاب قلب در اين الية قرار دارند و بافت چربی كه عموماً قلب را احاطه می الف) رگ

  فرشی ساده تشكيل شده است. شی سنگای و بافت پوش ب) از بافت پيوندی رشته

كم با رشته ج) بين ياخته  های كالژن ضخيم وجود دارد. های آن مقداری بافت پيوندی مترا
  )67، صفحۀ 1شناسی  (زیست  ج - الف -ب) ٤  الف -ج-ب) ٣  الف -ب -ج) ٢  ب -ج -الف) ١

   های زير درست است؟ يک از گزينه كدام .30

  ترين مقدار است. های سيستول بطنی بيشفشار خون موجود در آئورت در انت) ١

  ترين مقدار است. ترين فشار خون را دارد، فشار خون در بطن چپ كم هنگامی كه دهليز چپ بيش) ٢

  ترين ميزان فشار خون در آئورت از بطن چپ كمتر است. ترين و كم اختالف بيش) ٣

  )70و  69های  ، صفحه1شناسی  (زیست    ر است.ت ها، فشارخون بطن چپ از دهليز چپ بيش در انتهای انقباض بطن) ٤

 چند مورد از عبارات زير درست است؟ .31
  توان در قوس آئورت مشاهده كرد. های فشاری و شيميايی را می الف) گيرنده

  های شكمی به ترتيب در دم عميق و بازدم عميق مؤثر است. های ناحية گردن و ماهيچه  ب) انقباض ماهيچه

  كنند كه نشان دهندة بيشينه و كمينه فشار وارد بر خون است. متر جيوه بيان می عدد بر حسب سانتی ج) فشار خون را با دو

 د) به طور كلی جهت انتقال پيام الكتريكی همانند جهت حركت خون، از دهليز به سمت بطن است.
  )78و  74، 68، 55های  ، صفحه1شناسی  (زیست  ١) ٤  ٤) ٣   ٣) ٢  ٢) ١

 است؟ نادرستای زير يک از گزينه ه كدام .32
  ها نيز نقش داشته باشند. توانند در تخريب آن سازند، می های خونی را می هايی كه در دوران جنينی ياخته اندام) ١

  ايستايی منجر شود. تواند به از بين رفتن هم ها می تغيير در موقعيت اندام) ٢

  است. تر درصد آب موجود در خوناب از درصد آب موجود در ادرار بيش) ٣

كسيد و كلسيم تأثير متفاوتی بر روی ماهيچه دی كربن) ٤   )94و  89، 80تا  78ی  ها ، صفحه1شناسی  (زیست گذارد. ها می های صاف ديوارة رگ ا

 چند مورد از عبارات زير درست است؟ .33
  تر است. ای صاف بيش تر و ضخامت الية ماهيچه تر، ميزان الية كشسان، كم های كوچک الف) در سرخرگ

  اند. های عمقی هر اندام قرار گرفته های بدن در قسمت تر سرخرگ ب) بيش

  تواند از سرعت بازگشت مايعات از بافت به خون بكاهد. ها می های خون و افزايش فشار درون سياهرگ ج) كمبود پروتئين

  تر است. ديکشوند، به سمت سياهرگی نز كه فشار اسمزی و فشار خون با هم برابر می  د) قسمتی از مويرگ

  يابد. رسانی به پوست كاهش می ه) در هنگام فشار روانی خون

  )79و  76، 73های  ، صفحه1شناسی  (زیست  ٢) ٤  ٣) ٣  ٤) ٢  ٥) ١

   .»......... ، ......... همانند ......... در « .34
 شود. های بدن پمپ می  همولنف توسط قلب به حفره -بندپايان -مرجانيان) ١

  حفرة گوارشی وظيفة گردش مواد را نيز بر عهده دارد. -های حلقوی كرم -پالناريا) ٢

 مايعات در گردش مواد نقش دارند. -تر جانواران پيچيده -ای های لوله كرم) ٣

كسيژن به قلب باز -دوزيستان بالغ  -ها ماهی) ٤   )86تا  84های   ، صفحه1شناسی  (زیست    گردد. می خون تيره پس از دريافت ا

 های انسان درست است؟ عبارات زير دربارة كليهچند مورد از  .35
  توان بافت چربی مشاهده كرد. الف) در ستون كليه می

  كننده متفاوت است. های مختلف به لولة جمع ب) محل اتصال گرديزه

  ها از نوع مجاور مركزاند. چهارم گرديزه  ج) حدود يک

 كند. ور میها عب از فواصل بين هرم  د) انشعابات سرخرگ ورودی به كليه
  )91تا  89های   ، صفحه1شناسی  (زیست  ٤) ٤  ٣) ٣  ٢) ٢  ١) ١
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 چند مورد از عبارات زير درست است؟ .36
  الف) زيادتر بودن قطر سرخرگ وابران نسبت به آوران، موجب افزايش فشار تراوشی شده است.

  های پوششی تشكيل شده است. ب) هر دو ديوارة درونی و بيرونی كپسول بومن از ياخته

  های بلند و پا مانند فراوانی دارند. های پودوسيت، رشته ج) هر يک از ياخته

  هايی جهت جلوگيری از بازگشت ادرار وجود دارد. ها و ميزراه به مثانه، بنداره های اتصال ميزنای د) در هر يک از قسمت

  )94و  92ی   ها ، صفحه1شناسی  (زیست  ٣) ٤  ٢) ٣  ١) ٢  صفر) ١

 است؟ نادرستت زير چند مورد از عبارا .37
  شناسی شد. های مرده وارد زيست الف) واژة ياخته، اولين بار با مشاهدة گروهی از ياخته

  آيد. های گياهی به وجود می ب) ديوارة پسين در بعضی از ياخته

  ها را ديد. توان پالسمودسم های گياهی با ميكروسكوپ نوری، می ج) در مشاهدة بافت

  كند. های متفاوت، فرق می در ياخته  د) تركيب شيميايی ديواره

  )101و  100های  ، صفحه1شناسی  (زیست  ١) ٤  ٢) ٣  ٣) ٢  ٤) ١

  است؟ نادرستكدام گزينه  .38

 شيرابة انجير تركيبات آنزيمی و شيرابة خشخاش تركيبات آلكالوئيدی دارد.) ١

بـنفش رنـگ را افـزايش های بنفش دارند، در كاهش نـور، مسـاحت بخـش  هايی دارای بخش گياهانی كه برگ) ٢

  دهند.  می

 شوند.  های پوششی گياه محسوب می رو پوست و پيراپوست (پريدرم) جزو بافت) ٣

  )108و  107، 106های  ، صفحه1شناسی  (زیست    ها در جلوگيری از افزايش دمای برگ نقش دارند. كرک) ٤

های  ، يون......... بارهای كنند كه به علت داشتن  توليد می......... ادی است، مو......... تر  ها بيش خاک كه منشأ آن بعضی از اجزای گياه«  .39

  .»دارند می را در سطح خود نگه......... 

  مثبت -منفی -اسيدی -جانوری) ٢  مثبت -منفی -اسيدی -گياهی) ١

  )118، صفحۀ 1شناسی  (زیست منفی - مثبت - قليايی - جانوری) ٤  منفی -مثبت -قليايی -گياهی) ٣

 است؟ نادرستورد از عبارات زير چند م .40
  يابد. آب افزايش می  شود، پتانسيل ای در آن حل می الف) پتانسيل آب خالص صفر است و وقتی ماده

  كنند. های گياهی از آن عبور می ها و حتی ويروس اسيد ها، نوكلئيک ب) منافذ پالسمودسم آنقدر بزرگ است كه پروتئين

  پوشاند. های جانبی درون پوست، ديوارة پشتی را نيز می ر كاسپاری عالوه بر ديوارهج) در ريشة بعضی از گياهان، نوا

  ها انجام شود. های هوايی، پوستک و عدسک تواند از طريق روزنه د) در گياهان تعرق می

  )128تا  125های   ، صفحه1شناسی  (زیست  ۳) ٤  ٢) ٣  ١) ٢  صفر) ١

  
 ؟   نيست مترمربع معادل كدام گزينه يک سانتی SIها در ای يكا با توجه به روش تبديل زنجيره  .41

١ (km10 210   ٢ (dam2 210   ٣ (m8 210   ٤ (mm2  )13تا  10های  ، صفحه1(فیزیک    210

0بندی  گيری يک ريزسنج مدرج با كمينة درجه يجة اندازهتواند نت كدام گزينه می .42 02/ mm  باشد؟ 
١ (/ mm / mm12 24 0 02   ٢ (/ mm / mm12 242 0 01   

٣ (/ cm / cm1 224 0 001  ٤ (/ cm / cm1 224 0   )17تا  14های  ، صفحه1(فیزیک   002

شود.  گرم می ١٦٠كنيم. اين بار جرم ظرف و الكل  را از الكل پُر می گرم است. ظرف را از آب خالی و سپس آن  ١٨٠بی جرم ظرف پُر از آ .43

(  متر مكعب است؟    جرم و گنجايش ظرف به ترتيب چند گرم و چند سانتی
3

1
g

cm
 JA  و

3
800

kg
m

 ®§²H(  

١٠٠) ١ - 80     ٨٠) ٢ - 100   

  )24 تا 22های  ، صفحه1(فیزیک     100 - ٦٠) ٤     80 - ٦٠) ٣

  دقيقه 30زمان پيشنهادي:  دهمفیزیک  1 آزمون 
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گر تندی متحركی به جرم  .44 5به اندازة  mا
m
s

آن، به مقدار  رژی جنبشیيابد، انكاهش  
9

25
انرژی جنبشی اوليـة متحـرک كـاهش  

 يابد. تندی اولية متحرک چند متر بر ثانيه بوده است؟  می

١ (
25

2
   ٢ (

25

9
   ٣ (25   ٤ (

25

8
  )31و  30های  ، صفحه1(فیزیک    

20نيروی ثابت  Mبه جسمی به جرم  .45 N كار انجام  تواند نمیهای زير  يک از گزينه شود. كدام جا می متر جابه ٣شود و جسم  وارد می

  شده توسط اين نيرو بر روی جسم باشد؟ 

١ (40   ٢ (30   ٣ (30 3   ٤ (60   )35تا  31های  ، صفحه1(فیزیک      3

1گرم با تندی  10گلولة تفنگی به جرم  .46 5
km/
s

شـليک  10cmباالی سطح افق به تنة درختی به قطر  60طور مورب و با زاوية  به 

گر گلوله از طرف ديگر درخت با تندی  می 0شود. ا 5
km/
s

شود، اندازة متوسط نيروهای وارد بر گلوله از طـرف درخـت چنـد  خارج  

نظر كنيد و فرض كنيد گلوله در داخل تنة درخت در مسـيری مسـتقيم حركـت  د بر گلوله صرفكيلونيوتون است؟ (از نيروی وزن وار

 كند.)  می

١ ( 45 10      

٥٠) ٢    

٧٥) ٣    

٤ (/  47 5   )40تا  37های  ، صفحه1(فیزیک          10

20جسمی را با تندی اولية  .47
m
s

كثر  طرف باال پرتاب می ی سطح زمين در راستای قائم بهاز رو  گر جسم حدا متر نسبت به  ٥/١٢كنيم. ا

10كند، چند متر بر ثانيه است؟ ( سطح زمين باال برود، اندازة تندی جسم هنگامی كه به زمين برخورد می
Ng
kg

  و نيروی مقاومـت

  هوا در طول مسير ثابت فرض شود.) 

١٠) ٢    ٥) ١    

  )50و  49های  ، صفحه1(فیزیک   جرم جسم بايد مشخص باشد. ) ٤    ٢٥) ٣

A ،30كشند. تلمبة  از دو چاه، آب می Bو  Aدو تلمبة  .48 5/ m  متر و تلمبة  40دقيقه، به اندازة  30آب را در مدتB ،310m 

ها  تـر اسـت؟ (از اصـطكاک ام تلمبه بيشآورند. توان كد متر و هر دو با تندی ثابت باال می 36ساعت، به اندازة  10آب را در مدت 

  نظر كنيد.) صرف

      Aتلمبة ) ١

    Bتلمبة ) ٢

      ها يكسان است. توان آن) ٣

  )52و  51های  ، صفحه1(فیزیک          اطالعات مسئله كافی نيست.) ٤

 اول، افزايش كميت دوم را در پی خواهد داشت؟  های زير، افزايش كميت يک از گزينه  در كدام .49
 كشش سطحی  –دما ) ١

    آن از رفته باال آب ستون ارتفاع –طول لولة مويين كه در داخل مايع قرار دارد) ٢

  ارتفاع ستون جيوه باال رفته از آن  –قطر داخلی لولة مويين ) ٣

  )72تا  68های  ، صفحه1(فیزیک   حالت تعادل (در همه فواصل)بزرگی نيروی جاذبه برای برگشت به  –فاصلة بين مولكولی ) ٤

به حجم  bريزيم. درون همين ظرف خالی مايع  را می به چگالی  aای يكبار مايع  در ظرفی استوانه .50
1

4
گـر  می aمايع   ريـزيم. ا

ريختـه شـده  aباشد، فشار وارد بر كف ظرف از طرف مايع در حالتی كه مـايع   aتر از چگالی مايع درصد كم b  ،۳۶چگالی مايع

 ريخته شده است؟  bكف ظرف از طرف مايع در حالتی است كه مايع  است چند برابر فشار وارد بر

١ (/6 25   ٢ (/0 16   ٣ (/0 09   ٤ (
100

9
  )76تا  72های  صفحه، 1فیزیک (   
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 ١٠٠كه در يک سطح تراز در مجموعة سـاكنی قـرار دارنـد، برابـر بـا  Bو  Aگر اندازة اختالف فشار بين دو نقطة در شكل زير، ا .51

10متر است؟ ( از سطح آزاد آب چند سانتی Bپاسكال باشد، در اين صورت عمق نقطة 
Ng
kg

 (  

٥) ١    

١٥) ٢  

١١) ٣    

١٦) ٤    

  )76تا  72های  ، صفحه1(فیزیک           

گر زاوية لوله از راستای قائم را  ۵/۰در شكل زير، طول قسمتی از لوله كه بيرون از جيوه قرار دارد  .52 درجه كاهش دهـيم،  ۷متر است. ا

كنـد؟ (فشـار هـوا در محـل  د، چند نيوتون و بـه چـه صـورت تغييـر میشو نيرويی كه از طرف جيوه بر انتهای بستة لوله وارد می

75cmHg 210متر مكعب، سطح مقطع انتهای لوله  گرم بر سانتی ۶/۱۳، چگالی جيوه 10
Ng , cm
kg

  37و 0 6sin / (.است   

  
    ، افزايش ٨/٦) ٢    ، كاهش ٨/٦) ١

    ، افزايش  ٢/٢٧) ٤    هش ، كا٢/٢٧) ٣

  )78تا  72های  ، صفحه1(فیزیک           

است توسط يک فنر به جرم ناچيز به كف ظرف متصل و  10cmشكل كه طول هر ضلع آن  مطابق شكل زير، يک جسم چوبی مكعب  .53

گر چگالی چوب  درون آب غوطه ور و ساكن است. ا
3

0 6
g/

cm
و چگالی آب  

3
1

g
cm

باشد، نيروی كشسانی فنر چند نيوتون اسـت؟  

10
N(g )
kg

   

٦) ١     

٨) ٢    

١٦) ٣    

  )85تا  80های  ، صفحه1(فیزیک         ٤) ٤

گر در باالی لولة يک .54 ای گـاز  سنج، فشار پيمانـهدر جهت نشان داده شده با شدت زياد بدميم، فشار فشارسنج مطابق شكل مقابل، ا

 درون مخزن را چگونه نمايش خواهد داد؟ (فشار گاز مخزن را ثابت فرض كنيد.)
   برابر با مقدار واقعی) ١

  كمتر از مقدار واقعی) ٢

    تر از مقدار واقعی بيش) ٣

  بينی نيست. قابل پيش) ٤

  )89تا  85های  ، صفحه1(فیزیک           

گر دمای جسمی بر حسب درجة فارنه .55 6درصد كاهش يابد، دما بر حسب درجة سلسيوس  ١٠ايت ا C كند، دمای جسم در  تغيير می

 ابتدا چند درجة فارنهايت بوده است؟ 
  )99 تا 96های  ، صفحه1(فیزیک    76) ٤   32) ٣   10) ٢   108) ١

ــه .56 ــه دمــايش از  ميل ــه طــول يــک متــر ك 20ای فــوالدی ب C   ــه 40ب C ــر ميلیرســد، چنــد  می ــزايش طــول دارد؟   مت اف

6 1
13 10( )

K
  j¯¼Î  

١ ( 578 10  ٢ (/0 78  ٣ (/7 8  ٤ (/0   )102 تا 100ی   ها صفحه، 1فیزیک (  078

10درصد آن از بنزين پُرشده است. مجموعه ابتدا در دمای  ٩٨مخزنی به شكل استوانه در اختيار داريم كه  .57 C  قـرار دارد. دمـای

كثر به چند درجة سلسيوس میمجموعه تقريباً  ؟ (ضـريب انبسـاط طـولی مخـزن را نريزدتواند برسد تا بنزين از مخزن بيرون  حدا

5 110 K   3و ضريب انبساط حجمی بنزين را 110 K  (.در نظر بگيريد  

  )106 و 105های  ، صفحه1(فیزیک    31) ٤   21) ٣   11) ٢   1) ١
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58. 1m  20گرم آب C  2را باm  38گرم آب C 26گرم آب 300كنيم تا  مخلوط می C 1آيد.  دسـت بهm  2وm  بـر حسـب گـرم

  ترتيب از راست به چپ كدامند؟ به

١ (,200 100   ٢ (,100 200   ٣ (,150 150   ٤ (,120   )115تا  108های  ، صفحه1(فیزیک    180

گر سطح مقطع دو ميله يكسان و رسانندگی گرمايی مس  20cmو طول ميلة مسی  30cmدر شكل زير طول ميلة فوالدی  .59 است. ا

 ، بعد از ايجاد تعادل، دمای محل اتصال دو ميله چند درجة سلسيوس است؟ چهار برابر رسانندگی گرمايی فوالد باشد

    
  )127تا  125های  ، صفحه1(فیزیک   ١١٨) ٤  ٩٨) ٣  ٣٨) ٢  ٢٨) ١

يابد. چگالی اين گاز چند درصد و چگونه تغييـر  درصد كاهش می ٢٠درصد افزايش و دمای مطلق آن  ٢٠فشار مقدار معينی گاز كامل  .60

  كرده است؟ 

  درصد كاهش يافته است. ٣٣) ٢  درصد افزايش يافته است.  ٣٣) ١

  )140تا  134های  ، صفحه1(فیزیک   درصد كاهش يافته است. ۵۰) ٤  درصد افزايش يافته است. ۵۰) ٣

  
  است؟  نادرستكدام گزينه  .61

  هت دارد.  های سرطانی شبا ی تيروئيد، به فرايند تشخيص توده های مربوط به غده فرايند تشخيص بيماری) ١

  ترين فلز پرتوزا است.  تكنسيم شناخته شده) ٢

كتورهای اتمی به كار برده می) ٣ شود، در مخلوط طبيعی آن  فراوانی ايزوتوپی از اورانيم كه به عنوان سوخت در را

  درصد است.  ٧/٠عنصر كمتر از 

كتورهای اتمی به علت پرتوزايی خطرناک هستند. ) ٤    )9ا ت 7 یها (صفحه    پسماند را

كسيژن به تقريب  .62 گر جرم اتمی ا كسـيژن  ٥/٢باشد و جرم اتمی كلسيم در حدود  ١٢ -برابر جرم اتمی كربن ٣٣/١ا برابر جرم اتمـی ا

CaC)كاربيد باشد، تفاوت جرم تركيب كلسيم كسيد  دی با كربن 2( CO)ا ی جـرم  اسـت؟ (بـرای محاسـبه amuتقريباً چند  2(

  كنيم.)   ، جرم اتمی هر اتم آن را با هم جمع می amuها برحسب  تركيب

   )15تا  13 یها (صفحه    ٤٠) ٤  ٢٠) ٣  ٦٤) ٢  ٤٤) ١

  است؟  نادرستكدام گزينه  .63

  نصری است كه رنگ شعلة زرد دارد.  ها در هنگام شب به دليل وجود بخار ع های بزرگراه نور زرد المپ) ١

  رنگ تابلوهای تبليغاتی المپ نئون با رنگ شعلة ليتيم كلريد يكسان است. ) ٢

ها به فرايندی كه در آن يک مادة شيميايی ضمن آزادسازی انرژی، از خود پرتوهای الكترومغناطيس  دان شيمی) ٣

  گويند.  دارد، نشر می گسيل می

   )23و  22 یها (صفحه    امل چهار خط با طول موج رنگی است. طيف نشری خطی ليتيم ش) ٤

است؟  نادرستچه تعداد از موارد زير  .64
m(C )
s

  83 10   

  را بيابند. » هستی چگونه پديد آمده است؟«الف) دانشمندان توانستند به كمک علم تجربی پاسخ سوال 

های مشتری، زحل، اورانـوس و نپتـون  ی فيزيكی و شيميايی از سياره اسنامهمأموريت داشتند تا شن ٢و  ١ب) دو فضاپيمای وويجر 

  تهيه كنند و به زمين بفرستند.  

كنش پ) درون ستاره تر، عنصـرهای  ای، از عنصـرهای سـبک هـای هسـته هايی مانند خورشيد در دماهای بسيار باال و ويژه طی وا

  آيد.  تر پديد می سنگين

ژول  ٢٤٠گرم آهن بـه  ١تن آهن را ذوب كرد. (برای ذوب شدن  ٩٠٠توان  گرم ماده به انرژی می ٠٠٢٤/٠ت) از انرژی حاصل از تبديل 

  انرژی نياز است.)

  )5و  4، 2 یها   (صفحه    ١) ٤  ٢) ٣  ٣) ٢  ٤) ١

  دقيقه20زمان پيشنهادي:  دهم شیمی 1 آزمون 
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  كدام مورد درست است؟  .65

[Ne]به صورت  Ar18آرايش الكترونی فشرده گاز نجيب ) ١ s p2 63   باشد.  می 3

  باشد.  های اشغال شدة آن می برابر با تعداد زيراليه X35های ظرفيت عنصر  تعداد الكترون) ٢

lالكترون با  ٩، تعداد  Ni28در اتم ) ٣ 2  .وجود دارد  

fبه صورت  p6و  d6  ،s7  ،f5های  ترتيب پر شدن زيراليه) ٤ p d s5 6 6 7   34تا  29 یها (صفحه  باشد.  می(   

 باشد؟   می ٢ ها برابر ای چند اتم زير، تعداد جفت الكترون نقطه –در ساختار الكترون  .66
  »Ne10  ،P15  ،S16  ،B5  ،O8  ،Na11  ،Cl17«   

٢) ٢    ١) ١  

   )35ۀ (صفح     ٤) ٤    ٣) ٣

 است؟  نادرستهای زير  چند مورد از عبارت .67
كره افزون بر اتم و مولكول، يون الف) در اليه   های مثبت و منفی هم وجود دارد.  های بااليی هوا

  ب) روند كلی تغييرات دما و فشار بعد از الية تروپوسفر برخالف يكديگر است. 

  دارد. های تک اتمی وجود  پ) در الية چهارم هوا كره تنها يون

كسيد تنها در تروپوسفر مشاهده می   شود.  ت) بخارآب و كربن دی ا

٣) ٢    ٤) ١  

   )47ۀ (صفح     ١) ٤    ٢) ٣

كنش زير در محفظة باز و بر روی ترازو انجام شود، كدام گزينه  .68 گر وا  است؟  نادرستا

  CaCO (s) CaO(s) CO (g) 3 2   

كنش دهنده و) ١   فراورده برابر است.  طبق قانون پايستگی جرم، جرم مواد وا

كنش بر اثر گرم شدن انجام شده است. ) ٢   وا

كنش برابر است.  جرم اندازه) ٣   گيری شده توسط ترازو، قبل و بعد از انجام وا

كنش دهنده مصرف شده و دو ماده به عنوان فراورده ) ٤ كنشی شيميايی است كه طی آن يک ماده به عنوان وا وا

   )58تا  56 یها (صفحه         شوند.   توليد می

 است؟  نادرستهای زير  كدام يک از گزينه .69
كنش می) ١ كسيژن هوا وا   دهد و در برابر خوردگی مقاوم نيست.  آلومينيم نيز همانند آهن با ا

كسيژن به اليه زنگ آهن متخلخل است و سبب می) ٢ های زيرين نفوذ كند و باقيمانـدة فلـز را  شود تا بخارآب و ا

  . مورد حمله قرار دهد

كنش) ٣ پذيری با يـک اسـيد در شـرايط يكسـان، بـرای سـه فلـز آلـومينيم، روی و آهـن بـه صـورت  مقايسة وا

Al Zn Fe    .است  

Alفلز آلومينيم دارای سنگ معـدن بوكسـيت () ٤ O2 ناخـالص) و فلـز آهـن دارای سـنگ معـدن هماتيـت  3

)Fe O2    )61و  60 یها (صفحه      باشد.  ناخالص) در طبيعت می 3

كره دی دمای كرة زمين با افزايش ميزان كربن ۲۱۰۰كنند تا سال  بينی می دانشمندان پيش .70 كسيد موجود در هوا يافته و در پی ......... ، ا

 ها را از راست به چپ بخوانيد.)    يابد. (５زينه .... .....و مساحت برف در نيمكرة شمالی ......... های آزاد  آن ميانگين جهانی سطح آب
  كاهش  –افزايش  –كاهش ) ٢  كاهش  –كاهش  –افزايش ) ١

   )69ۀ (صفح  افزايش  –كاهش  –كاهش ) ٤  كاهش  –افزايش  –افزايش ) ٣

كنش سوختن  .71  شود؟  تقريباً چند ليتر گاز توليد می atm1و فشار  C157گرم گلوكز در دمای  ١٢٠در وا

  )11H : g . mol ،C 12  ،O  16 (  

٢/١٧٩) ٢    ٦/٨٩) ١  

   )85تا  83 یها  (صفحه     ٤/٢٨٢) ٤    ١٤٠) ٣
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 باشد؟ چند مورد از عبارات زير صحيح می .72
  ا حجم ظرف برخالف حجم جامد درون يک ظرف با حجم آن ظرف برابر است. الف) حجم گاز درون ظرف ب

  ب) برای توصيف يک نمونه گاز، سه عامل بايد مشخص باشد. 

  گيرد.  باشد و در اليه استراتوسفر انجام می رو صحيح می پ) چرخة روبه

كتورها ب دار می ت) آمونياک از جمله كودهای شيميايی نيتروژن   شود.  طور غيرمستقيم به خاک تزريق می هباشد كه توسط ترا

٣) ٢    ٤) ١  

 )86و  82، 81، 79، 78 یها  صفحه، 1شیمی (    ١) ٤    ٢) ٣

كنش را تا دمای  .73 گر مخلوط وا  آيند. به حالت مايع درمی......... سرد كنيم گاز(های) ......... در پايان فرايند هابر ا

١(C30 ٢    ، آمونياک (C36 نيتروژن ،  

٣ (C198 ٤  ، آمونياک و نيتروژن (C198 87ۀ (صفح   ، آمونياک و هيدروژن(   

 باشد؟ های زير درست می چند مورد از عبارت .74
  باشد. كره به صورت مايع می درصد از آب ٨٥/٩٧تر از  الف) كم

  شوند. يل برف، تقريباً همة مواد حل شده در آب از آن جدا میب) هنگام تشك

پ)
1

2
به حدود ٢٠٢٥برند كه اين رقم تا سال  آبی رنج می جمعيت جهان از كم 

2

3
  خواهد رسيد. 

  دهد. درصد از آب كره را منابع غيراقيانوسی تشكيل می ٥/٢تر از  ت) كم

٤) ٢    ٣) ١  

   )95و  94 یها   (صفحه     ٢) ٤    ١) ٣

C) به جز:های زير صحيح هستند  تمام عبارت .75 ,O , H :g.mol )   112 16 1  

  در چای غليظ همانند گالب دو آتشه، شمار ذرات حل شونده در واحد حجم زياد است. ) ١

C)گرم اتانول  ۱۴گرم آب و  ۸در محلولی شامل ) ٢ H OH)2   ، آب نقش حالل دارد. 5

هـا  های همگن و مايع از چند ماده هستند كه حالـت فيزيكـی و شـيميايی در سرتاسـر آن ها، مخلوط محلول) ٣

  يكسان و يكنواخت است. 

گر اتيلن گليكول در آب حل شود، يک مخلوط همگن ايجاد می) ٤ شود كه حالت فيزيكی و تركيب شـيميايی در  ا

   )101و  100 یها   (صفحه      باشد. واخت میسرتاسر آن يكسان و يكن

/جرمی سديم هيدروكسيد در آب به چگالی  %4ليتر از محلول  ميلی 75به  .76 g.mL11 ليتر آب اضافه شود تا محلـول  چند ميلی 2

/0 Na)دست آيد؟  موالر آن به 45 ,O , H :g.mol )   123 16 1   

١ (75     ٢ (80   

   )107و  106، 104، 103 یها   (صفحه     125) ٤     120) ٣

 دهد، چند مورد از مطالب زير صحيح است؟  را نشان میC25 پذيری مواد در دمای رو كه انحالل با توجه به جدول روبه .77
گرم محلول سير شدة سديم نيترات در اين دما مقـدار حـل شـوندة  ٥٠الف) در 

  ول سيرشدة سديم كلريد وجود دارد. گرم محل ١٣٦تری نسبت به  بيش

كلسيم سولفات در آب كم محلول و كلسيم فسـفات در آب  C25ب) در دمای 

  نامحلول است. 

گرم حل شونده وجود  ٩گرم از محلول سديم كلريد در اين دما، تقريباً  ٢٥پ) در 

  دارد.

 ٢٣به  C25يترات در دمای گرم از محلول سير شدة سديم ن ٤٨ت) برای تهية 

  گرم آب نياز است. 

   1) ٢    صفر) ١

  )110تا  108 یها   (صفحه     3) ٤     2) ٣

  فرمول شيميايی

پذيری  انحالل

( )
gH O2100

½kº ¼ ®e#³o{ ¬
  

C H O12 22 11  205  
NaNO3  92  

NaCl  36  
Ca (PO )3 4 2  

 45 10  
CaSO4  /0 23  
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 است؟ نادرستهای زير  های داده شده چه تعداد از عبارت با توجه به شكل .78

 
)٢(                                  )                   ١( 

Nوهای  الف) رفتار مولكول O ، CO2 2   ) است. ١های شكل ( در ميدان الكتريكی شبيه مولكول2

  كنند.  گيری نمی هايی مانند متان كه ساختار خميده دارند، در ميدان الكتريكی جهت ب) مولكول

هـای دو قطبـی يـا قطبـی  كننـد، مولكول گيری می ) كه در ميدان الكتريكی جهت٢های شكل ( هايی مانند مولكول ه مولكولپ) ب

  گويند.  می

كسيژن، قطب منفی و اتم ) نشان می٢های آب در شكل ( گيری مولكول ت) نحوة جهت مثبـت   هـای هيـدروژن، قطـب دهد كه اتم ا

  دهند.  مولكول را تشكيل می

  ) خواهند داشت. ٢های شكل ( های آمونياک، رفتاری شبيه مولكو ولث) مولك

١ (4     ٢ (3   

   )113تا  111 یها   (صفحه     1) ٤     2) ٣

، Aای مربوط است. در اين نمودار نقـاط  جدول دوره ١٧و  ١٥های  دار عنصرهای گروه وژنرو به نقطة جوش تركيبات هيدر نمودار روبه .79

B  وC ها باشند؟  توانند مربوط به كدام تركيب ترتيب از راست به چپ می به  

١ (AsH HBr PH3 3      

٢ (NH HCl PH3 3    

٣ (HCl AsH Hl3      

٤ (HF SbH Hl3    

   )116و  115 یها   (صفحه          

 باشد؟  با توجه به شكل مقابل چند مورد از موارد زير صحيح می .80
ترتيب نشان دهندة محل خروج محلول غليظ و  به Bو  Aالف) 

  باشند.  آب شيرين می

تراوا دوطرفـه  های آب از غشای نيمه ب) جهت حركت مولكول

  باشد.  می

ــن  ــفية آب ميكروبپ) در اي ــازی  روش تص ــای آن جداس ه

  شوند.  می

  كنند.  تراوا عبور نمی آب از غشای نيمه های مولكولت) بدون وجود پمپ ايجاد فشار، 

١ (۱    ٢ (۲  

   )129و  128 یها   (صفحه    ۴) ٤    ۳) ٣

  
گر .81 nا

n nA , 
 

5
3 5

[ A)باشد، آنگاه حاصل [ A ) (A A )5 3 5 3   است؟كدام 

١( , ,5 2
1 0

3 5
  [ ] [ ]     ٢(,1 0[ ]   

٣( , ) ( ,5 2
1 0

3 5
  [ ]     ٤( ,5 2

3 5
[   )13تا  7های  (مرتبط با صفحه     [

  دقيقه40زمان پيشنهادي:  دهمریاضی  2 آزمون 


