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پایه دهم
رشته علوم تجربی
مدت پاسخ گویی 111 :دقیقه

تعداد سؤال 57 :
نام و نام خانوادگی :

نام دبیرستان

مواد امتحانی

تعدادسؤال

از شماره

تا شماره

نام مراکز طراح سوال

نام همکاران طراح سوال

دین و زندگی

17

1

17

شهید بهتشی – ری 2

آقای خشنود

17

11

01

ریاضی 2

شهید ستاری – ورامین

خانم قندالی و
آقایان  :امرجی  ،خراسانی  ،مراد خانی

زیست شناسی

21

01

71

عالمه حلی – مالرد

آقای علی محمد لو

فیزیک

17

71

17

جابربن حیان – پاکدشت

آقای سیدی

شیمی

11

11

57

شیخ مفید – پاکدشت

خانم پازوکی

تاریخ برگزاری آزمون  1932/10/62ساعت  3صبح

تذکر :1به پاسخ نادرست هر سوال  ،به میزان یک سوم نمره آن سوال ،نمره منفی خواهد داشت
تذکر  :2استفاده از ماشین حساب در آزمون مجاز نیست

سواالت درس دین وزندگی از ردیف 1تا 11
 ....................... ) 1بودن خلقت آسمان ها و زمین به معنی  .....................آن ها است و آیه  .................بر این مطلب اشاره دارد.
ا – حق  -هدفدار  -ما خلقنا السماوات واألرض وما بینهما العبین

 - 2منظم – حق بودن  -وما خلقت الجن واإلنس إال لیعبدون

 – 3حق – هدفدار  -وما خلقت الجن واإلنس إال لیعبدون

 – 4منظم  -حق بودن -ما خلقنا السماوات واألرض وما بینهما العبین

 ............ ) 2و  ................از مهم ترین تفاوت های انسان و سایر موجودات است که نشانه برتری انسان به سایر موجودات است .
– 1داشتن روحیه بی نهایت طلبی  -رشد و نمو

تح
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 – 2داشتن روحیه بی نهایت طلبی – استعداد نیمه محدود

 – 3شناخت هدف از خلقت – رشد و نمو
 – 4شناخت هدف از خلقت – داشتن روحیه بی نهایت طلبی

 ) 3کدام گزینه در مورد انسان صحیح است .
 - 1انسان در درون خود در جستجوی کمال و خوبی ها است و تا رسیدن به آن ها آرامش نمی یابد و چون خداوند نامحدود است ،انسان هرگز به
خدا نمی رسد وآرامش مطلق نمی یابد .

 – 2انسان در درون خود در جستجوی کمال و خوبی ها است و تا رسیدن به آن ها آرامش نمی یابد چون خداوند خالق خوبی ها است و تا انسان به
خدا نرسد آرامش نمی یابد .

 -3انسان در جستجوی کمال و خوبی ها است و تا رسیدن به آن ها آرامش نمی یابد و این خوبی ها را در درون خود جستجو می کند .
 – 4انسان در جستجوی کمال و خوبی ها است و تا رسیدن به آن ها آرامش نمی یابد و در دنیا و آخرت به آن ها می رسد وبه همین خاطر دایم در
آرامش است .

 ) 4در بیان حضرت علی – علیه السالم – دشمن ترین دشمن انسان  ..........معرفی شده است و قرآن کریم آن را  ........نامیده .که عاملی
 ........است .

 – 1نفس که در درون او است – نفس لوامه –بیرونی

 – 2شیطان – رانده شده –درونی

 – 3شیطان – نفس اماره  -بیرونی

 – 4نفس که در درون اوست – نفس اماره –درونی

 ) 5از مکالمه شیطان و بدکاران در  .........در می یابیم که  ........و این امرنشان دهنده ی نیروی  ...........در ما انسان ها ست و آیه  ........به
این امر اشاره دارد .
 - 1برزخ  -شیطان بر ما تسلط ندارد و عامل درونی است – اراده – أم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی األرض أم نجعل المتقین
کالفجار
 - 2قیامت  -شیطان بر ما تسلط ندارد و عامل درونی است  -اختیار  -إنا هدیناه السبیل إما شاکرا وإما کفورا
 – 3قیامت – شیطان بر ما تسلط ندارد و عامل بیرونی است – اختیار  -إنا هدیناه السبیل إما شاکرا وإما کفورا
 – 4برزخ  -شیطان بر ما تسلط ندارد و عامل بیرونی است – اراده  -أم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی األرض أم نجعل
المتقین کالفجار
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 )6کدام گزینه در مورد معتقدان به معاد درست است .
 – 1انسان دارای دو بعد جسمانی و روحانی است  .روح تجزیه می شود اما جسم تجزیه نمی شود .
 – 2انسان دارای دو بعد دنیوی و اخروی است  .بعد اخروی دایم در حال تجزیه و بعد دنیوی دایم در حال تغییر است .
 – 3انسان دارای دو بعد جسمانی و روحانی است  .روح تجزیه نمی شود اما جسم تجزیه می شود .

 " )7دچار شدن به یاس و ناامیدی " و " از دست دادن نشاط زندگی و کناره گیری از دیگران " و " دچار شدن به انواع بیماری
های روحی " به ترتیب  .............و .................و  ...............انکار معاد است .
 – 1معلول  -معلول  -معلول

 – 2معلول  -علت  -معلول

 – 3علت معلول  -علت

 – 4علت  -علت  -علت

 ) 8طبق آیات الهی نداشتن خوف و ترس و ناراحتی  ..........ایمان به خداوند است و علت داشتن نشاط این است که ..................:
 – 1نتیجه – هیچ کار نیک و بدی در آخرت بدون پاداش نمی ماند  – 2علت  -هیچ کار نیک و بدی در آخرت بدون پاداش نمی ماند .
 – 3نتیجه – دنیا برایشان محل شادی و راحتی است .

 - 4علت  -دنیا برایشان محل شادی و راحتی است .

 ) 9پیامبرا ن  .................را بیان کرده و قرآن با استدالل های مختلف  ...............آن را اثبات کرده است  .مطابق آیه " من آمن باهلل
والیوم اآلخر وعمل صالحا "  .............. ، ................... ،ایمان به خدا است .
 - 1ضرورت وجود معاد – امکان  -ایمان به نبوت  -ملزوم
 – 2حتمیت وقوع معاد – ضرورت و امکان  -ایمان به آخرت  -الزمه
 - 3حتمیت وقوع معاد – ضرورت وجود معاد  -ایمان به آخرت  -دلیل
 – 4امکان وجود معاد – ضرورت و امکان  -ایمان به نبوت  -الزمه
 " ) 11پیدایش نخستین انسان " و " میل به جاودانگی " و " نرسیدن همه ی افراد به نتیجه اعمال خود در دنیا " به ترتیب بر  ........و
 ..........و .........داللت دارد و آیه "  ...أم نجعل المتقین کالفجار " بر . .........اشاره دارد .
 – 1امکان معاد – ضرورت معاد در پرتو عدل الهی  -ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی –عدل الهی
 – 2ضرورت معاد در پرتو امکان – ضرورت معاد در پرتوعدل الهی  -ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی –معاد
 – 3ضرورت معاد در پرتو امکان – ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی  -ضرورت معاد در پرتو عدل الهی –معاد
 – 4امکان معاد – ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی  -ضرورت معاد در پرتو عدل الهی –عدل الهی
 ) 11کدام گزینه مفهوم آیه "  ...لیجمعنکم إلى یوم القیامة ال ریب فیه ومن أصدق من اهلل حدیثا " را بیان می کند .
 – 1روحانی بودن و اهمیت معاد  -قطعیت پذیرفتن معاد که معلول راستگو بودن خداوند است .
 – 2جسمانی بودن و اهمیت معاد  -قطعیت پذیرفتن معاد که معلول راستگو بودن خداوند است .
 – 3روحانی بودن و اهمیت معاد  -قطعیت پذیرفتن معاد که علت راستگو بودن خداوند است .
 – 4جسمانی نبودن و اهمیت معاد  -قطعیت پذیرفتن معاد که نشانه راستگو بودن خداوند است .
2
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 – 4انسان دارای دو بعد دنیوی و اخروی است  .بعد دنیوی دایم در حال تجزیه و بعد اخروی دایم در حال تغییر است .

 ) 12از دالیل انکار معاد توسط منکران  .........است و زنده شدن مردگان از ادله  ..........است که به عنوان  ...........مطرح شود .
 – 1نداشتن شناخت نسبت به حکمت الهی  -امکان -شاهد

 – 2نداشتن شناخت نسبت به حکمت الهی  -شاهد  -امکان

 – 3نداشتن شناخت نسبت به قدرت الهی -امکان -شاهد

 - 4نداشتن شناخت نسبت به قدرت الهی  -شاهد  -امکان

 ) 13آیه " الیوم نختم على أفواههم  "...از اتفاقات مرحله  ........قیامت است و اشاره به  ..........دارد .

 – 3دوم  -شهادت مالئکه

 - 4دوم  -شهادت اعضای بدن
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 – 1ا ول  -عذاب قیامت

 – 2اول  -شهادت اعضای بدن و مالئکه

 ) 14کدام گزینه در مورد شباهت های دنیا به برزخ صحیح است .

 – 1پرونده ی برخی از اعمال انسان باز است و آیه " ینبأ اإلنسان یومئذ بما قدم وأخر " به این مطلب اشاره دارد .
 – 2انسان به همه ی اعمال خود آگاه است و آیه "  ...بما کانوا یکسبون " به این مطلب اشاره دارد .
 – 3انسان تنها به آثار کلی اعمالش آگاه است و آیه "  ...بما کانوا یکسبون " به این مطلب اشاره دارد .
 – 4پرونده ی اعمال انسان بسته است و آیه " ینبأ اإلنسان یومئذ بما قدم وأخر " به این مطلب اشاره دارد .
 ")15وجود حیات " و " مرگ اهل آسمان ها و زمین " و " زنده شدن انسان ها " به ترتیب به  .................و  .............و ............
اشاره دارد.و پس از مرگ امکان بازگشت به دنیا  .................است .

 – 1قیامت – مرحله اول رستاخیز – مرحله دو م قیامت – ممکن
 – 3قیامت – مرحله دوم رستاخیز – مرحله اول قیامت – ممکن

 – 2برزخ – مرحله اول رستاخیز – مرحله دو م قیامت – ممکن
– 4برزخ – مرحله اول رستاخیز – مرحله دوم قیامت – محال

سواالت درس ریاضی  1از ردیف 11تا 03

 -61اگر دو بازه  A  n  4 , 2n  3و  B   3 , 1در یک نقطه اشتراک داشته باشند ،کدامیک از مقادیر طبیعی  nرا میتوان

اختیارکرد؟
4)2

3)1

6 )4

5 )3

 - 61اجتماع دو مجموعه  Aو  Bدارای  22عضو است .اگر به مجموعه  61 ، Aعضو اضافه کنیم بهطوریکه به اشتراک آنها  1عضو
اضافه

شود و تعداد اعضای مجموعه  Bتغییر نکند ،تعداد اعضایی که حداقل به یکی از این دو مجموعه تعلق دارد ،کدام است؟
22 )2

35 )1

32 )4

25 )3

 -61نیمدایرهای به شعاع  6واحد در نظر بگیرید .مطابق الگوی نشان داده شده در شکلهای زیر ،هر بار با نصف کردن شعاع ،
نیمدایرههای جدیدی ایجاد کرده و کمانهای مرحله قبل را پاک میکنیم .مجموع طول کمانهای ایجاد شده در شکل  nاُم کدام است؟
)3

(

3 )1

3n )2

3 n )3

6)4
3

 -61اگر اضالع مثلث قائمالزاویهای با قدرنسبت  ،1تشکیل دنباله حسابی دهند ،در اینصورت مساحت این مثلث ،چند برابر محیط
آن است؟
2 )2

3 )1

6 )4

6)3

5465 )2

5435 )1

5445 )4

5300 )3



 -26مثلث  ABCدر رأس  Aقائم میباشد .اگر  D1  300و  C  150و اندازه پارهخط  ABبرابر  2باشد ،اندازهی پارهخط  ACبرابر
کدام گزینه است؟

4 3 )1

4 3  2 )2

2 3 )3

2 3  4 )4

 -22با توجه به شکل مقابل ،خط  dاز کدام نقطه عبور میکند؟
( 3 ,  2) )1

( 3 ,1) )2

(3 , 3 ) )3

(3,1) )4

-22اگر  600  x  1050و  2 sin x  kباشد ،حدود  kچیست؟
( 3 , 2) )1

2
3

 -24اگر  0
sin x cos x
5

6 )1

(2 , 2) )3

( 3 , 2] )2

[2, 2] )4

باشد ،حاصل عبارت  tan x  cot xکدام است؟
13
6 )3

5
6 )2

 -21اگر  900  x  1800باشد ،کدام گزینه درست است؟



 1

6
5
1  cot2 x , sin 6 x , sin5 x  
,sin x 
 sin x
 )1

13
6 )4







 1

6
5
1  tan2 x , cos6 x , cos5 x  
, cos x ,  cos x 
 cos x
 )2



 sin x
 1  cos x

, cos2 x , sin2 x   
, cos x ,sin x 

1  cos x
  sin x
 )3
1  sin x 6 6 5
 1  sin x

, sin x , cos5 x   
,sin x ,  cos x 

 cos x
  cos x
 )4

 -21اگر بازهی ) ( a , 3 aو  a  تعریف شده باشد ،آنگاه  aدر کدام شرط همواره صدق میکند؟

a 1)1

0  a  1)2

0  a  1)3
4

a 1)4
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 -22حاصلضرب سی جمله اول دنباله هندسی  5 , 25 , 125 ,...کدام است؟

-21مجموع ریشههای دوم عبارت  3 1396کدام است؟
)1

6 1396

2 6 1396 )2

-21اگر  x  0باشد،

1
16x4

1
)1
2
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-21اگر

)3صفر

 3 2x 4کدام است؟

1 )2
7

1
x2

x2 

9 )1

2 1396 )4

1
باشدx3 ،

x3 

-1 )4

1 )3

کدام است؟ )(x  0

11 )2

-11 )3

3x  7
1

-22دامنهی عبارت
برابر   ,  2
2
3

3x  mx  n
2 )2
5 )1

22)4

است m  2n .برابر با کدام گزینه است؟
1)4

3 )3

سواالت درس زیست شناسی از ردیف 01تا 13

)31کدام بنداره با سایر بنداره های مطرح شده در گزینه ها متفاوت است؟
 -1بندارهءابتدای مری

 -2بندارهءانتهای مری

 -3پیلور

 -4بندارهءانتهای رودهءرودهءباریک

)32پایین ترین سطح ساختاری که همهءفعالیت های زیستی درآن انجام می شود  ،کدام است؟

 -1مولکول پروتئین کالژن

 -3یاختهءکناری درمعده

 -2اتم های سدیم

 -4بافت پوششی درمری

)33کدام گزینه درمورد فرایند تولید گازوئیل زیستی صحیح است؟
-1گازوئیل زیستی باعث باران اسیدی نمی شود ولی مواد سرطان زا دارد.
 -2تجدید پذیر بودن فرآیند  ،ناشی از چرخه ای بودن آن است.
-3گیاه آفتاب گردان  ،تنها گیاه مناسب برای تولید گازوئیل زیستی است.
 -4محصول نهایی این فرآیند فقط گازوئیل زیستی است.

)34درکدام روش  ،مولکول ها یی که از غشا عبورمی کننددارای انرژی هستند ولی یاخته انرژی مصرف نمی کند؟
-1گذرندگی

 -3انتقال فعال

 -2درون بری

 -4برون بری

)35یاخته هایی که بزاق را می سازند جزء کدام نوع بافت می باشند؟
 -1بافت پیوندی سست

 -3بافت پوششی

 -2بافت پیوندی متراکم

 -4بافت پیوندی غده ای

)36آبکافت کدام یک ازمواد زیر ،فرآورده های متنوع تری ایجاد می کند؟
 -1موسین

 -3لسیتین

 -2گلیکوژن

5

 -4کلسترول

)37بطور معمول افرادی که بیشتر درمعرض تولید سنگ صفرا قرار دارند.......
 -1احتمال ابتال به دیابت نوع دو  ،در آنها بیشتراست.

 -2دچارفقر کلسیم و آهن می باشند.

 -3دچار کاهش استحکام استخوانی هستند.

 -4نمایهء تودهء بدنی باالتر ازحد طبیعی دارند.

)38کدام گزینه صحیح است؟
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 -1گاسترین پس از ورود به معده باافزایش ترشح اسید معده موجب فعال شدن پپسینوژن می شود.
 -2سکرتین از روده به خون ترشح می شود و موجب افزایش ترشح بیکربنات دوازدهه می شود.
-3گاسترین از یاخته های مجاور پیلورترشح می شود و موجب افزایش گوارش پروتئین ها می شود.
 -4سکرتین از دوازدهه ترشح می شود و موجب افزایش ترشح بیکربنات ازدوازدهه می شود.
 )39چندمورد در ارتباط با گوارش جانوران گیاه خوار نادرست است؟
الف-امکان تولید آنزیم سلوالز توسط آنها وجود ندارد.
ب -مری درتماس با معده است
ج-وجود میکروب ها برای گوارش سلولز ضروری است
د-درنشخوارکننده ها  ،محل گوارش سلولزوجذب فراوردهء حاصل از گوارش سلولز  ،متفاوت است.
1-1

 -2صفر

3-4

2-3

)41درانسان باانقباض دیافراگم........
 -1دنده ها به سمت پایین حرکت می کنند.

 -2ماهیچه های بین دنده ای داخلی منقبض می شوند.

 -3فشار هوای درون حبابک ها کاهش می یابد.

 -4دیافراگم به حالت گنبدی شکل قرار میگیرد.

)41حجم ذخیرهء دمی  ،جزئی از .....................محسوب نمی شود.
 -1ظرفیت حیاتی

 -2ظرفیت تام

 -3حجم تنفسی دردقیقه

 -4مجموع حجم باقی مانده و ظرفیت حیاتی

)42کدام گزینه در ارتباط با تنظیم عصبی تنفس صحیح است؟
 -1درصورت کاهش فعالیت آنزیم انیدرازکربنیک  ،آهنگ تنفس تحت تا ثیر پیام عصبی صادره از بصل النخاع کاهش می یابد.
 -2درصورت کاهش اکسیژن محیط ،بیشترگیرنده های موجوددر آئورت وسرخرگ های گردن  ،پیام عصبی به پل مغزی ارسال می کنند.
 -3مرکز تنفس موجوددر پل مغزی با ارسال دستورحرکتی توسط یاخته های عصبی به یاخته های ماهیچه ای  ،فرآیند دم را خاتمه می دهد.
 -4دراثر کشیده شدن ماهیچه های صاف دیوارهء نایژه ها ونایژک ها پیامی توسط عصب به مرکزتنفس دربصل النخاع ارسال می شود وادامهء دم متوقف
می شود.
)43برم تیمول بلومعرف ................میباشد که آن را به رنگ  ............در می آورد.
 -1نشاسته – آبی تیره

 -3کربن دی اکسید -زرد

 -2کربن دی اکسید -آبی

1

 -4نشاسته -زرد

)44درمعده ء انسان..........
 -1پیش سازپروتئازها فقط توسط اسید معده فعال می شوند.
 -2درصورت تخریب یاخته های کناری  ،فرد دچار کم خونی می شود.
 -3باراندن غذا به سمت پیلور که به طورمعمول باز است  ،کیموس از پیلور عبور می کند.
 -4پروتئین ها به واحد های سازندهء خود آب کافت می شوند.
)45کدام گزینه درارتباط با گوارش درپارامسی نادرست است؟

تح
آزمون هماهنگ استانی پیشرفت صیلی مراکز استعدا داهی ردخشان شهرستانهای استان تهران (-متوسطه دوم)

-1کریچهء غذایی در انتهای حفرهء دهانی تشکیل می شود.
 -2آنزیم های گوارشی موجوددرکریچهء گوارشی  ،ازابتدا در کریچهء غذایی وجودداشته است.
 -3ممکن است تعدادی کافنده تن به کریچهء غذایی متصل شوند.
 -4محتویات دفعی درون کریچهء دفعی از طریق منفذی غیراز حفرهء دهانی  ،دفع می شود.

)46فشارکربن دی اکسید درکدام رگ به فشارآن در سیاهرگ کرونر نزدیکتراست؟
 -1سیاهرگ ششی

 -3سرخرگ ششی

 -2سرخرگ آئورت

 -4سرخرگ اکلیلی

)47استراحت دهلیزها  ،چه مدت بیشتر از استراحت عمومی قلب می باشد؟
0/3-1ثانیه

0/4-3ثانیه

0/1-2ثانیه

0/2-4ثانیه

)48درمنحنی الکتروقلب نگاره  ،بسته شدن دریچه های بین دهلیزها وبطن ها .....................ودریچه های سینی................اتفاق می افتد.

-1از Qتا انتهای  - Tازانتهای  Tتا ابتدای P

-2از Rتا نزدیک به انتهای  – Tاز نزدیک به انتهای  Tتا قلهء P

-3از Rتانزدیک به انتهای – Tازنزدیک به انتهای  Tتا R

 -4از  Rتا  – Pاز Qتا P

)49کدام گزینه از ویژگی های میوکارد نیست؟
 -1ترکیبی از ویژگی های ماهیچه صاف و مخطط را دارد
 -2بیشتریاخته های آن دوهسته ای و بعضی یاخته ها هم تک هسته اند.
 -3آنچه باعث می شود قلب هنگام انقباض و استراحت مانند یک تودهءیاخته ای واحد عمل کند ،وجود صفحات بینابینی است.
 -4بافت پیوندی عایق درمحل ارتباط ماهیچهء دهلیزها به ماهیچهءبطن ها  ،مانع انتشار تحریک ازدهلیزها به بطن ها می شود.
)51درساختاربافتی قلب............
 -1مایع آبشامه ای بین درون شامه و میوکارد قرار دارد.
 -3بین یاخته های میوکارد اسکلت فیبری وجود دارد.

 -2فقط دربرون شامه بافت پیوندی رشته ای وجوددارد.
 -4رشته های عصبی فقط در بین یاخته های بافت هادی قلب وجوددارند.
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سواالت درس فیزیک از ردیف 11تا 11
 )51اگر  B ، Aو  Cسه کمیت با یکا های متفاوت باشند ،کدام گزینه هیچگاه نمی تواند بیانگر ارتباط این سه کمیت باشد؟
𝑪

-1

2

𝑩

𝑨 = 𝑩𝑪 -2

=𝑨

𝑩2 = 𝑨 + √𝑪 -4

𝑩 = 𝑨 − 𝑪 -3

8/5 cm -2

23 mm -1

0/48 m -4

54/21 dm -3

 )53دقت خط کشی  1 cmمی باشد.کدام یک از گزینه های زیر می تواند نتیجه اندازه گیری با این خط کش باشد؟
6/2𝒄𝒎 ± 0/5 cm -1

2/3cm ± 1cm-2

5 cm ± 0/5 cm-3

 -4گزینه های  2و 3

 )54با فلزی به چگالی 𝛒  ،کره ای توپر به شعاع 𝑹 می سازیم .اگر درون این کره حفره ای کروی به شعاع

3R
4

و هم مرکز با آن ایجاد کنیم،

چگالی (ظاهری) کره جدید چند برابر 𝛒 خواهد بود؟
-1

7

1

-2

16

-3

4

 )55مخلوطی از  𝒎1گرم ماده ( )1به چگالی
چگالی مخلوط چند

𝒈
3

𝒎𝒄

𝒈
3

𝒎𝒄

9

-4

16

 8و  𝒎2گرم ماده ( )2به چگالی

𝒈
3

𝒎𝒄

33
64

 3ساخته ایم .اگر نسبت

𝒎1
𝒎2

برابر  1/5باشد،

خواهد شد؟
4/8-2

4/2-1

6/4-4

5-3

⃗⃗⃗⃗ به ترتیب با بزرگی  5N ، 3Nو  7Nبر جسمی به جرم  1kgکه روی سطح افقی و بدون اصطکاک قرار دارد
⃗⃗⃗⃗ و 𝑭3
⃗⃗⃗ و 𝑭2
 )56سه نیروی 𝑭1
اعمال می شوند .اگر اندازه بیشینه و کمینه ی شتابی که این نیرو ها می توانند به جسم بدهند برابر 𝒙𝒂𝒎𝒂 و 𝒏𝒊𝒎𝒂 باشد𝒂𝒎𝒂𝒙 − 𝒂𝒎𝒊𝒏 ،
در 𝑰𝑺 کدام است؟
14 -2

10-1

15-3

)57اگر تندی متحرکی به جرم  mبه اندازه
متحرک چند

𝒎
𝒔

𝒎
𝒔

12-4

 5افزایش یابد ،افزایش انرژی جنبشی آن

5
4

انرژی جنبشی اولیه می باشد .تندی اولیه این

بوده است؟

10 (√5 + 2)-1

15 -3

10 -2

20-4

)58می خواهیم تیر آهنی همگن به جرم  161کیلو گرم و طول  11متر را که به صورت افقی روی زمین قرار دارد  ،با تندی ثابت به صورت
𝒎

قائم در آوریم .چند ژول کار باید انجام دهیم ؟ ( از ابعاد مقطع تیر آهن نسبت به طول آن چشم پوشی می کنیم(𝒈 = 11 2)).
𝒔

 -1صفر
8000 -3

4000 -2
16000 -4

1

تح
آزمون هماهنگ استانی پیشرفت صیلی مراکز استعدا داهی ردخشان شهرستانهای استان تهران (-متوسطه دوم)

 ) 52طول چهار جسم مختلف توسط چهار نفر اندازه گیری شده و به صورت زیر گزارش شده است .دقت کدام یک از همه کمتر است؟

)𝑵(𝑭

)59نمودار نیرو نسبت به جابجایی جسمی مطابق شکل

41

مقابل است .کار انجام شده توسط این نیرو روی جسم
در جابجایی  21متر اول چند ژول است؟
)𝒎(𝒅

تح
آزمون هماهنگ استانی پیشرفت صیلی مراکز استعدا داهی ردخشان شهرستانهای استان تهران (-متوسطه دوم)

250 -1

600 -2

21

200-3

5
300 -4

 )61سیستم مقابل از حال سکون به حرکت در می آید .اگر جرم نخ و قرقره و

اصطکاک ناچیز باشد ،پس از چند متر جابجایی جرم ها ،انرژی جنبشی هر کدام
𝒎

به  4ژول می رسد؟ )(𝒎1 = 𝒎2 = 1kgو )(𝒈 = 11 2
𝒔

0/ 8- 2

0/4-1

1/6-4

1- 3

 )61وزنه ای به جرم  511گرم مطابق شکل مقابل از نقطه ی  Aرها می شود .در لحظه ای که فنر حد اکثر
فشردگی را دارد ،انرژی پتانسیل کشسانی آن  8ژول است .فنر چند سانتی متر فشرده شده
𝒎

است؟)(𝒈 = 11 2
𝒔

40 -1

50 -2

80 )4

60 )3

 )62در شکل مقابل جسم  mاز نقطه  Aدرون نیم کره شروع به حرکت می کند و در نقطه ی  Bمتوقف می شود.چند درصد از انرژی اولیه
جسم ،صرف غلبه بر اصطکاک می گردد(𝒔𝒊𝒏53 = 1/8) .

20 -1

40 -2

80 -4

60 -3

 )63باالبری برای باال بردن جسمی به جرم  2kgاز سطح زمین تا ارتفاع معینی  111Jانرژی مصرف می کند .اگر همین جسم از همان
ارتفاع در شرایط خالء رها شود و سقوط کند ،سرعت برخورد آن با سطح زمین
60 -1

35 -2

80 -3

9

𝒎
𝒔

 4√5خواهد بود .بازده این باالبر چند درصد است؟
90 -4

 )64نیرو های بین مولکولی در مایع  .......هستند و هنگام تراکم مایع این نیرو ها به صورت  ........رفتار می کنند.
 -1دور برد – دافعه

-2کوتاه برد – دافعه

 -3کوتاه برد – جاذبه

 -4دور برد – جاذبه

 )65پدیده ی پخش یا ( ) diffusionدر مایعات  ...........از گاز ها انجام می شود .به طوری که تندی مولکول های  .............در دمای معمولی

 -1بسیار سریع تر – گاز ها

 -2بسیار سریع تر – مایعات

 -3بسیار کند تر – مایعات

 )4بسیار کند تر – گاز ها

سواالت درس شیمی از ردیف 11تا 51
)66در میان موارد زیر عبارت نادرست را مشخص کنید.
-1فراوان ترین عنصر سازنده سیاره مشتری جزء هشت عنصر فراوان زمین نیست.
-2منظور از غنی سازی اورانیم،افزایش درصد اورانیم –  235در مخلوط حاوی اورانیم است.
-3رنگ شعله های ترکیب های حاوی لیتیم و سدیم به ترتیب سرخ و زرد است.
-4به هنگام عبور نور خورشید از یک منشور ،ترتیب شکست نورها به صورت سرخ >سبز >آبی >بنفش است
)67چند مورد از عبارت های زیر درست است؟
آ-مرجان ها که اسکلت آهکی دارنددر آبهایی با  PH<7به راحتی زندگی می کنند.
ب – منیزیم اکسید و کلسیم اکسید جزء اکسید های بازی هستند.
پ – با افزایش مقدار میانگین کربن دی اکسید در هواکره  ،سطح آب های آزاد باال می رود.
ت – اثر گلخانه ای پدیده ای مطلوب برای جلوگیری از کاهش بیش از حد دمای کره زمین است.
1 -1

3 -3

2 -2

4-4

 ) 68چه تعداد از ترکیب های زیر نادرست نامگذاری شده اند؟
ب – : MgSمنیزیم سولفید

آ –  : PCl3مونو فسفر تری کلرید
پ –  : N2O5دی نیتروژن پنتا اکسید
1 -1

ت –  : Cu2Oمس اکسید
3-3

2 -2

4-4

) 69کدام گزینه برای پر کردن عبارت زیر مناسب است ؟
در مولکول  ............... ، ...............مولکول  ، ...............اتم مرکزی  ................الکترون ناپیوندی است  .و نسبت شمار الکترون های نا
پیوندی به پیوندی در این مولکول برابر با  ................می باشد.
 – PCl3-2بر خالف  - PH3 -دارای 3 -

 – CS2 - 1بر خالف  - SO2 -فاقد 2 -

 –SBr2-4مانند  - NO2Br -دارای 4 -

 – COCl2 - 3مانند  - SO2Cl2 -فاقد 2 -
62

تح
آزمون هماهنگ استانی پیشرفت صیلی مراکز استعدا داهی ردخشان شهرستانهای استان تهران (-متوسطه دوم)

حدود  555متر بر ثانیه می باشد.

 ) 71عنصر سیلیسیم دارای سه ایزوتوپ طبیعی با اعدادجرمی  29 ، 28و  31است  .اگر فراوانی نسبی سبک ترین ایزوتوپ برابر 92
درصد و جرم اتمی میانگین آن برابر  28/11باشد.فراوانی نسبی سنگین ترین ایزوتوپ سیلیسیم چند درصد است؟
3 -2

6-1

4- 4

5 -3

 ) 71تعداد اتم ها در  2گرم گاز اوزون  O3برابر تعداد مولکول ها در  8گرم گاز  XO2است .جرم اتمی  Xکدام است؟ ( ) O = 16 g.mol 1-
14 - 2

32- 1

28 -4

12 -3

تح
آزمون هماهنگ استانی پیشرفت صیلی مراکز استعدا داهی ردخشان شهرستانهای استان تهران (-متوسطه دوم)

 ) 72پس از موازنه مجموع ضرایب در واکنش روبرو کدام است؟
S8 + H2S4O6 + HF

28-1

26 -3

35 -2

 )73اگر تفاوت شمار الکترون ها و نوترون ها در یون تک اتمی M2+

217

S2F2 + H2O

91 -4

برابر  45باشد  .عنصر  Mدر کدام دوره و کدام گروه جدول جای

دارد؟
 -1پنجم – 13

 - 2ششم – 14

 -4ششم – 16

 - 3پنجم – 15

 ) 74در آرایش الکترونی کدام اتم شمار الکترون های دارای  n + l = 5دو برابر شمار الکترون های دارای  n+ l = 4است ؟
Se -1

34

Zn - 2

Co - 3

30

-4

23

36Kr

 )75در میان موارد زیر کدام عبارت ها نادرست هستند؟

آ – در میان عناصر دارای عددهای اتمی  55 ، 41 ، 81 ، 32یک عنصر متعلق به دسته  Pو یک عنصر متعلق به دسته  dاست.
ب – آرایش الکترونی  A2+به  3 P 6ختم می شود  .اتم  Aمتعلق به دوره  4و گروه  2می باشد.
پ – نسبت شمار آنیون به کاتیون در آلومینیم اکسید برابر نسبت شمار کاتیون به آنیون در کلسیم نیترید است.
ت – شمار الکترون های ظرفیتی در اتم Se
-1آوب

34

نصف شمار الکترون های موجود در الیه سوم اتم Cr

-2پوت

-3بوپ

24

است.
-4آوت

موفق و موید باشید
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