
                                                      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طراحان سوال  گوییپاسخ  مدت تا شماره  از شماره  تعداد سوال  درس 

 ماز ریاضی دپارتمان  دقیقه 20 10 1 10 ریاضی

 ماز   زیست شناسیدپارتمان  دقیقه 40 50 11 40 زیست شناسی

 دپارتمان فیزیک ماز  دقیقه 20 60 51 10 فیزیک 

 دپارتمان شیمی ماز دقیقه 20 80 61 20   شیمی 
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 . شود می رفتار مقررات برابر متخلفین با و باشد می مجاز «ماز گروه» مجوز با تنها حقوقی و حقیقی اشخاص تمامی براي آزمون برگزاري از پس...(  و الکترونیکی) روش هر به سؤاالت تکثیر و چاپ حق

 

A الف 

 پایه دهم تجربی

 آموزشی مازگروه 

 کنيد طی آسان را کنکور مارپيچ ما با

www.biomaze.ir 
 

 دقيقه 100 مدت پاسخگویی: 80 تعداد سؤال:

 

 17/07/99و پنج شنبه  16/07/99شنبه چهارآزمون  سوالدفترچه 

 

 1  ـ مرحله تجربی دهم اختصاصی ماز پایهآزمون 

 

  اساتید. گیریممی کمک  سازي آزموندر آماده همکاري براي  ایران نقاط سراسر  در  کشور اساتید از یکی  از  آزمون هر  در امطراح همکار: 
  تلگرام  دي آي به دارید،  ماز( دروس سایر و زیست ) آزمون  طراحی  در  کمک به  تمایل  نیز  شما که صورتی در  کشور، عزیز

https://t.me/biomaze_teacher  دهید پیام . 
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 ارسال کنید 02220202را به سامانه  02راهنمایی نیاز دارید عدد درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به 

اگر  -1   x , x a  2 5 25  ؟چقدر است aمقدار  3
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Aیاجتماع دو مجموعه ،با توجه به شکل -0 (A B)   وB (B A)  ؟چند عضو دارد 

1 )1 2 )2  

3 )3 4 )4 

  

Aاگر  -3 B A ؟باشد همواره کدام رابطه درست است 

1 )B 2 )A B 3 )A B B 4 )A B A 

 

 اگر -4 A , , ,..., 01 2  و 30 B x x n ,n A   4 B و 1 A گاهآن B ؟چند عضو دارد 

1 )7 2 )22 3 )33 4 )31 

 

 اگر -2 A x x N, x  2 و  110 B x x N, x  2 2  گاهآن 110 A' B'  ؟کدام است '

1 ) , ,1 4 9 2 ) , ,4 9 25 3 ) , ,1 9 16 4 ) ,1 9 

 

 ؟کدام رابطه درست است -6

1 )N Z R 2 )W Z N 3 )W N  4 )Q Q' R 

 

 ؟کدام رابطه نادرست است -7

1 )x x Q'  2 Zپایان بی( 2  7 W  

A( 4 پذیر است امکان Z عمل تقسیم در( 3 B A B'  

 

اگر روی  .اندشدهتجدید نفر فقط در درس فیزیک  12 نفر فقط در درس ریاضی و 12آموزان یک دبیرستان از بین دانش -0

 ؟اندجدید شدهت سچند نفر در هر دو در ،فر تجدید شده باشندن 32س دو دردر این  هم

1 )5 2 )13 3 )15 4 )23 
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 ارسال کنید 02220202را به سامانه  02راهنمایی نیاز دارید عدد درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به 

 

اگر  -9 A , 2  و 6 B , 4 Aگاه آن 3 B ؟باشدشامل چند عدد صحیح می 

1 )5 2 )6 3 )7 4 )8 

 

اگر  -12 A ,  و  3 B , 1 گاهآن A B ؟کدام است 

1 ) ,  3 2 ),1 3 3 ) , 1 4 ), 3 
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 کنند و .................. های عصبی به تشخیص جایگاه خورشید در آسمان کمک میدر پروانۀ مونارک .................. یاخته  

 .پردازدگروهی از ـ این جانور هر ساله به تنهایی به مهاجرت می( 1

 .پردازدبار به فرآیند مهاجرت میهمۀ ـ این جانور هر چندسال یک ( 2

 . کندهمۀ ـ جمعیت این جانور هر ساله از مکزیک تا شمال کانادا مهاجرت می( 3

 .اندشناسان به تازگی معمای مهاجرت این جانور را حل کردهگروهی از ـ زیست( 4

   .................. شناسان است و زیست.................. ای از شاخه.................. توان گفت می 

 .شناسی ـ علوم تجربی ـ به دنبال حفظ تنوع زیستی هستندزیست( 1

 .دهندشناسی ـ در ارتباط با خوبی و بدی پدیدها نظر میعلوم تجربی ـ زیست( 2

 .اندهای کشنده را مهار کردهشناسی ـ امروزه بعضی از بیماریعلوم تجربی ـ زیست( 3

 .اندهای طبیعی و قابل مشاهدههای پدیدهعلوم تجربی ـ بیشتر در جستجوی علت شناسی ـزیست( 4

    ..................شناسان گذشته شناسان امروزی برخالف زیستزیست 

 .های مختلف را دارندها بین گونهتوانایی انتقال ژن( 1

 .پردازندگیری میبیشتر به بررسی ساختارهای قابل مشاهده و اندازه( 2

 .اندمعمای مسیریابی فرآیند مهاجرت در پروانۀ مونارک را کشف کرده( 3

 .گیرندهای زنده فقط از علوم تجربی بهره میبرای شناخت هرچه بیشتر سامانه( 4

 تواند به نوعی سالح زیستی اشاره داشته باشد؟چند مورد، می 

 بیوتیکعامل طاعون مقاوم به آنتی  ـ الف

 داروی ضد حساسیت تاریخ مصرف گذشته ـ ب

     تجویز داروی کاهندۀ فشار خون برای یک فرد سالم ـ ج

 کنسرو ماهی آلوده به سم باکتری کلستریدیوم بوتولونیوم ـ د

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

   .................. د بررسی حال بیمار با بررسی اطالعاتی که در دنای هر فرد وجود دار.................. در پزشکی شخصی  

 .شویماز وضعیت حال و آیندۀ بیمار آگاه می -عالوه بر( 1

 .شودروش درمانی مناسب هر فرد طراحی می -به جای ( 2

 .شوداز اطالعات ژنتیکی موجود در دِنای فرد استفاده می -به جای( 3

 .کننددرمان میهای ژنتیکی که فرد به آنها مبتال شده را فقط بیماری -عالوه بر( 4

اعداد موجود در هر گزینه را از )شود؟   ای دیده مییاختهای و جانداران تکچند مورد به ترتیب در جانداران پریاخته 

 (راست به چپ بخوانید

 .دهندهای محیطی پاسخ میبه محرک -الف

 .هایی برای سازش با محیط دارندویژگی -ب

 .پردازندرشد میای به فرآیند به کمک تقسیم یاخته -ج

 .کنندبخشی از انرژی مواد غذایی را صرف فرآیندهای زیستی می -د

1 )2-2 2 )3-3 3 )4-3 4 )4-4 
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 ..................    کند، قطعاً می..................  هر جانداری که  

 .استای در پیکرۀ خود یاختهای رشد ـ فاقد مایع بینبه کمک تقسیم یاخته( 1

 .کندهایی کامالً مشابه خود تولید میایستایی خود را حفظ ـ طی تولیدمثل زادههم( 2

 .کندهای خود را تعیین میهای دِنا ویژگینسبت به محیط خود سازش پیدا ـ به کمک مولکول( 3

 .همۀ انرژی مواد غذایی را صرف فرآیند زیستی ـ سطوحی از نظم و ترتیب در پیکرۀ خود دارد( 4

 کند؟   ، تکمیل مینادرستیعبارت زیر را به چند مورد،  

 «.هستند..................  هر دو جاندار »

 گونه سازگان، همیک بوم -ب گونه از یک جمعیت، هم -الف

 گونه، عضوی از یک جمعیت هم -د بوم، جزئی از یک اجتماع یک زیست -ج

 کند؟تکمیل می نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به  

 .«.................. در ساختار خود .................. ها ترین کربوهیدراتساده»

 .ها ـ نیتروژن ندارندبرخالف، پروتئین -ب .همانند فسفولیپیدها ـ نیتروژن ندارند -الف

 .دارندگلیسریدها ـ هیدروژن برخالف، تری -د .اسیدها ـ اکسیژن دارندهمانند، نوکلئیک -ج

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 ..................    قطعاً .................. در ساختار مولکول  

 .شودفسفولیپید، فسفات به گلیسرول متصل می( 1

 .شودساکارید، دو مونوساکارید یکسان مشاهده میید( 2

 .گلیسرید، یک گلیسرول به سه اسید چرب مشابه متصل استتری( 3

 .ها وجود دارنداسید، بسیاری از عناصر تشکیل دهندۀ پروتئیننوکلئیک( 4

 کند؟، تکمیل مینادرستیکدام گزینه، عبارت زیر را به  

 ..................«   شود می.................. نوعی کربوهیدرات که »

 .شودها ساخته میها ذخیره ـ در قارچدر ماهیچه( 1

 .ایجاد ـ مزۀ شیرینی دارداز اتصال فروکتوز و گلوکز ( 2

 .در تولید کاغذ استفاده ـ در ساختار خود تعداد زیادی گلوکز دارد( 3

 .شوداز اتصال دو فروکتوز ایجاد ـ در جوانۀ گندم به فراوانی یافت می( 4

 بندی حیات هستند؟    دو جملۀ زیر، به ترتیب دربارۀ چندمین سطح از سطوح سازمان 

 «شودمختلف یک اجتماع ایجاد می هایاز تعامل جمعیت»

 «و هوای مشابه ایجاد شده استسازگان با آب از چند بوم»

 دهمین -هفتمین( 2  نهمین -هفتمین( 1

 هشتمین -هفتمین( 4  هفتمین -هشتمین( 3

 کند؟    کدام گزینه، به ویژگی مشترک همۀ جانداران زنده اشاره می 

 .دهندهای موجود در محیط پاسخ میبه محرک( 1

 .دارندوضعیت محیط بیرونی خود را در حد ثابتی نگه می( 2

 .کنندطی فرآیند تولیدمثل فرزندانی کامالً مشابه با خود ایجاد می( 3

 .کنندهمۀ انرژی موجود در مواد غذایی را صرف فرآیندهای زیستی می( 4

http://www.biomaze.ir/
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 ..................     یاخته  

 .شده است ای مستقریاختهدر فضای مایع بین( 1

 .در ساختار غشای خود همواره یک نوع لیپید دارد( 2

 .بندی حیات در همۀ جانداران استترین سطح سازمانپایین( 3

 .سازدها دومین سطح حیات را میهمواره به همراه گروهی دیگر از یاخته( 4

 کند؟تکمیل می نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به  

 ..................«های جانوری قطعاً غشای یاخته در.................. هر »

 .گذردپروتئین ـ از سراسر عرض غشا می -الف

 .لیپید ـ در ساختار خود دو اسید چرب دارد -ب

 .کندپروتئین ـ به عنوان نوعی کانال فعالیت می -ج

 .کربوهیدرات ـ در سطح خارجی غشا حضور دارد -د

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 های جانوری، درست است؟   های موجود در غشای یاختهدربارۀ همۀ کربوهیدرات کدام گزینه، 

 .شوندساکارید محسوب میینوعی د( 2 . نوعی مولکول خطی هستند( 1

 .شوندبه نوعی مولکول پروتئینی متصل می( 4 .   شوندبه الیۀ خارجی متصل می( 3

 کند؟  تکمیل مینادرستی چند مورد، عبارت زیر را به  

 ..................«را دارد قطعاً .................. هر جانداری که در پیکرۀ خود سطح »

 .پردازدها به انجام فرآیندهای زیستی میـ به کمک گروهی از اندامک A -الف

 .کندرا مصرف می ATPهای ـ ضمن فرآیند انتقال فعال مولکول B -ب

 .کندـ کل زندگی خود را در یک زیستگاه مشخص زندگی می B -ج

 .کندهای دیگر ارتباط سیتوپالسمی برقرار میـ با یاخته A -د

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 کند؟   تکمیل می نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به  

 ..................« قطعاً .................. هر جانداری که »

 .های مربوط به یک گونۀ را داردگونۀ خود تعامل دارد ـ در دِنای خود فقط ژنجانداران غیرهمبا  -الف

 .دهدگونۀ یک جمعیت را تشکیل میدارد ـ با سایر جانداران هموضع درونی خود را در حد ثابتی نگه می -ب

 .کندای رشد و نمو میفرآیند تقسیم یاختهپردازد ـ به کمک ایستایی خود میای به حفظ همیاختهبدون مایع بین -ج

هایی کاماًل مشابه کند ـ طی تولیدمثل زادهبخشی از انرژی حاصل از مواد غذایی را صرف فرآیندهای زیستی می -د

 .آوردخود به وجود می

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 کند؟چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می 

 «.................. قطعاً .................. بندی حیات که در هر سطح سازمان»

 .شودبوم وجود دارد ـ بیش از اجتماع دیده مییک زیست -الف

 .شودیک اجتماع وجود دارد ـ بیش از یک گونه مشاهده نمی -ب

 .شود ـ بیش از یک اجتماع وجود داردسازگان مشاهده میچندین بوم -ج

 .شودسازگان مشاهده مییکدیگر تعامل دارند ـ بیش از یک بومهای مختلف با گونه -د

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 ..................توانند است و دانشمندان این رشته می.................. زیرمجموعۀ .................. توان گفت که می 

 .نمایندشناسی ـ علوم تجربی ـ هر ساختار قابل مشاهده را بررسی زیست( 1

 .های ارثی انسان بپردازندبینی بیماریشناسی ـ به پیشتجربی ـ زیستعلوم( 2

 .های طبیعی بپردازندشناسی ـ به جستجوی علت پدیدهعلوم تجربی ـ زیست( 3

 .شناسی ـ علوم تجربی ـ چگونگی مسیریابِی پروانۀ مونارک را توجیه کنندزیست( 4

 کند؟تکمیل می نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به  

 «..................قطعاً .................. هر مولکول زیستی که در ساختار خود نیتروژن »

 .شوددر ساختار غشا مشاهده نمی ـ دارد -ب .در ساختار خود حلقۀ آلی ندارد ـ ندارد -الف

 .کربن در ساختار خود دارد 5بیش از  ـ ندارد -د .کنددر ذخیرۀ اطالعات وراثتی شرکت نمی ـ دارد -ج

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 ..................  کنند و معرفی می را ویژگی جانداران..................  شناسان به جای تعریف واژه حیات زیست 

 .پردازندای به فرآیند رشد میهمۀ جانداران با تقسیم یاخته ـ همواره( 1

 .هایی برای سازش با محیط خود دارندجانداران ویژگیهمۀ ـ  معموالً( 2

 .تشکیل انشعابات جدید در ریشۀ گیاه مثالی از فرآیند نمو است ـ معموالً( 3

 .بسیاری ازجانداران سطوحی از نظم و ترتیب در پیکرۀ خود دارند ـ همواره( 4

 کند؟تکمیل می نادرستیچند مورد، عبارت زیر را به  

 .دارند.................. ها و همۀ انواع این مولکول.................. در ساختار خود ............. .....همۀ لیپیدها 

    در ساختار خود سه اسید چرب  ـ فسفر دارند ـ اسیدهاهمانند، نوکلئیک -الف

 ها کاربرد در ساخت هورمون ـ نیتروژن ندارند ـ هابرخالف، کربوهیدرات -ب

 یک مولکول گلیسرول در ساختار خود  ـ اکسیژن دارند ـ هاکربوهیدراتهمانند،  -ج

 در هر گرم معادل دو گرم کربوهیدرات انرژی  ـ نیتروژن ندارند ـ هابرخالف، پروتئین -د

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

        است؟ نشدهبه درستی بیان  در کدام گزینه، ویژگی مولکول 

 .در ساختار همۀ غشاها حضور دارد ـ کلسترول( 1

 .کنندها را ایجاد میبخش کوچکی از غشای یاخته ـ فسفولیپیدها( 2

 .کنندها نقش ایفا میهای شیمیایی یاختهدر افزایش سرعت واکنش ـ هاپروتئین( 3

 .دارای کربن، هیدروژن و اکسیژن هستند ،هاکربوهیدرات متفاوت ازبا نسبت  ـ لیپیدها( 4
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 کند؟مورد، عبارت زیر  را به درستی تکمیل میچند  

 .دهدرا در خود جای می..................  است قطعاً ..................  بندی حیات که دارای در سطحی از سازمان

 بیش از یک گونه  -دارای تعامالتی بین افراد مختلف -الف

 همۀ جانداران زمین  -سازگاندارای چندین بوم -ب

 بیش از یک بافت  -دارای چندین نوع یاخته -ج

 بیش از یک جمعیت  -دارای چندین گونه -د

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 ..................  باکتری ..................  انسان  

 .دهدهای محیطی پاسخ میبه محرک -برخالف( 2 .کندایستایی خود را حفظ میهم -برخالف( 1

 .پردازدای به رشد میبه کمک تقسیم یاخته -همانند( 4 .برای سازش با محیط داردهایی ویژگی -همانند( 3

 در کدام گزینه، توضیح داده شده دربارۀ شاخۀ زیستشناسی نوین، درست است؟ 

 .شودبه جای بررسی حال بیمار از اطالعات دِنا استفاده می -پزشکی شخصی( 1

 .موضوعات مورد بررسی در اخالق زیستی استحقوق جانوران از جمله  -اخالق زیستی( 2

 .های سریع علم زیستشناسی باعث ضرورت ایجاد این رشته شده استپیشرفت -اخالق زیستی( 3

 .های یک جاندار را به جاندار دیگر منتقل کننداند ژنشناسان به تازگی توانستهزیست -مهندسی ژنتیک( 4

 است؟ نادرستشود، از اطالعات آن در پزشکی شخصی استفاده میکدام گزینه، درارۀ نوعی مولکول زیستی که  

 .در ترکیب آن پنج نوع عنصر وجود دارد( 1

 .ها در ساختار خود نیتروژن داردبرخالف آنزیم( 2

 .خورده تشکیل شده استاز دو رشتۀ موازی به هم پیچ( 3

 . شوددر نوعی ساختار متصل به شبکۀ آندوپالسمی زبر ذخیره می( 4

 .های زیر را مشخص کنیددرستی یا نادرستی عبارت

 .شودتجویز داروی کاهندۀ فشار خون برای افراد سالم نوعی سالح زیستی محسوب می 

 نادرست( 2 درست( 1

 .کندای را در نوعی مولکول اسیدی ذخیره  میها اطالعات الزم برای تقسیم یاختهباکتری 

 نادرست( 2 درست( 1

 .شودسازگان باعث ارتقای زندگی انسان میکردن یک بوم در هر شرایطی پایدار 

 نادرست( 2 درست( 1

 .تواند با فرآیند رشد صورت بگیردپاسخ یک جاندار به محرک محیطی می 

 نادرست ( 2 درست( 1

 .کندهر یاختۀ زنده با تمایز خود در تشکیل نوعی بافت شرکت می 

 نادرست( 2 درست( 1

 .اندماندن ایجاد شود، قطعًا آن دو فرد از یک گونه بودهایی با قابلیت زندههاگر از آمیزش دو فرد زاده 

 نادرست( 2 درست( 1

 .شوندآندوپالسمی متصل می ۀهای سطح خارجی شبکبخشۀ ها به همریبوزوم 

 نادرست( 2 درست( 1

http://www.biomaze.ir/


 8صفحه  1مرحله  -آزمون مازناسی                                                        شستزی

.irbiomazewww.              :کانال تلگرام ما biomaze@ 

 .بوم از نظر پراکندگی جانوران مشابه هستندهای یک زیستسازگانبوم 

 نادرست( 2 درست( 1

 .اندشناسان به تازگی توانایی ایجاد صفات یک جاندار در جاندار دیگر را کسب کردهزیست 

 نادرست( 2 درست( 1

 .گازوئیل زیستی برخالف بنزین منشأ زیستی دارد 

 نادرست( 2 درست( 1

 .نداردکند، برای جانور سودی بخشی از انرژی مواد غذایی که جانور برای فرایندهای زیستی خود استفاده نمی 

 نادرست( 2 درست( 1

 .ها اتصال فیزیکی ندارددر یک یاختۀ جانور، هسته با سایر اندامک 

 نادرست( 2 درست( 1

 

 

http://www.biomaze.ir/


 ارسال کنید.   20008585را به سامانه    20ماز به راهنمایی نیاز دارید، عدد    محصوالتدر صورتی که برای ثبت نام  

 
 

 



 01صفحه  1مرحله  -آزمون اختصاصی ماز                                                         فیزیک

 ارسال کنید 01110202را به سامانه  01عدد درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید 

 

 علم فیزیک نقش داشته است؟برد و تکامل  کدام گزینه بیشتر از همه در پیش -15

 ( مشاهده پدیده ها                     2( آزمون پذیری و اصالح نظریات فیزیکی                     5

 ( اندازه گیری4        ( تفکر نقادانه و اندیشه ورزی فعال                     3
 

 اولین مدل اتمی که برای اتم هسته در نظر گرفت؛ توسط چه دانشمندی ارائه شد؟ -12

 ( تامسون4 ( رادرفورد3 بور( 2 ( دالتون5
 

توان چشم  توپ از کدام عامل میبازیکنی توپ بسکتبال را به طرف سبد پرتاب می کند. در مدل سازی حرکت  -13

 پوشی کرد؟

 ( تغییر اندازه ی نیروی وزن4 ( جهت حرکت توپ3 ( نیروی وزن2 توپ( 5
 

 چند مورد از کمیت های زیر برداری می باشند؟ -14

 مسافت، سرعت متوسط، نیروی مغناطیسی، جریان الکتریکی، انرژی جنبشی

 ( چهار مورد4             ( سه مورد          3     ( دو مورد                  2    ( یک مورد                5
 

 چند مورد از کمیت های زیر اصلی می باشند؟ -11

 جابه جایی )متر(، محیط دایره )متر(، مساحت دایره )مترمربع(، حجم کره )مترمکعب(ی اندازه طول )متر(، 

 ( چهار مورد4                  ( سه مورد   3                        ( دو مورد2    ( یک مورد                5
 

؟ )هر سی سی معادل یک سانتی  انجام داد نمی توانکدام یک از اندازه گیری های زیر را  cc01با پیمانه ای به حجم  -15

 متر مکعب است(

5 )2 × 51−2𝑑𝑚3  2 )4 × 513𝑚𝑚3 

3 )2 × 512𝑐𝑚3  4 )4𝑚3 
 

 کدام پیشوند را قرار دهیم تا تساوی برقرار گردد؟در جای خالی،  -15

8 𝑀𝑔. 𝑑𝑚2

… 𝑠2 = 1/8  𝐽 

5 )da                           2 )h                               3 )c                                4 )m 

 
.𝐧𝐠یکای فرعی  -18 𝐝𝐚𝐦𝟐. 𝛍𝐬−𝟐 های زیر است؟یک از گزینهمعادل کدام 

5 )hJ 2 )kJ 3 )hN   4 )kN 

 

 
 
 
 
 



 00صفحه  1مرحله  -آزمون اختصاصی ماز                                                     فیزیک   

 ارسال کنید 01110202را به سامانه  01راهنمایی نیاز دارید عدد درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز به 

 

𝟏𝟐آهنگ خروج آب از دهانه لوله ای  -15
𝑳

𝒎𝒊𝒏
به به شکل مکعب مستطیل و می باشد. قصد داریم با آن استخری  

𝟐𝟓)مساحت قاعده ی  × 𝟒𝟎)𝒎𝟐  را پر کنیم. در این صورت آهنگ افزایش ارتفاع آب استخر چند
𝒎𝒎

𝒔
است؟ )هر  

 سانتی متر مکعب است( 0111لیتر معادل 

5 )52 × 51−2  2 )2 × 51−2   

3 )52 × 51−4  4 )2 × 51−4 

 

𝟓/𝟒دونده ای در مدت  -51 × 𝟏𝟎𝟔𝒎𝒔  𝟒/𝟓پیست دایره ای شکل به شعاع × 𝟏𝟎−𝟐𝒌𝒎  .را یک دور کامل می دود

𝝅)است؟ کدام دقیقه طی می کند،  032مسافتی که این دونده در مدت  = 𝟑)  

5 )8/5 × 51−2𝑘𝑚  2 )8/5 × 514𝑐𝑚 

3 )4/11 × 514𝑐𝑚  4 )4/11 × 51−2𝑘𝑚 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 21صفحه  1مرحله  -آزمون اختصاصی ماز                                                          شیمی

 
 ارسال کنید 12220202را به سامانه  12به راهنمایی نیاز دارید عدد درصورتی که برای ثبت نام در محصوالت ماز 

 

اشته و با گذشت زمان و ذی جهان گپس از مهبانگ، ابتدا ذرات زیراتمی و سپس عنصرهای ............... پا به عرصه 

ها سبب را ایجاد کردند که بعدها این مجموعههایی به نام ............... ............... دما، این گازها متراکم شدند و مجموعه

 پیدایش ............... شدند.

 هاسیاره –سحابی  –کاهش  –( کربن و لیتیم 2 هاستاره –کهکشان  –افزایش  –هیدروژن و هلیم ( 1

 هاستاره –سحابی  –کاهش  –( هیدروژن و هلیم 4 هاسحابی –کهکشان  –افزایش  –( کربن و لیتیم 3
 

 ک از مطالب زیر، درست است؟کدام ی 

 ی مشتری است.( گاز آرگون، بر خالف گاز هلیم، یکی از عناصر فراوان موجود در سیاره1

  ی زمین، گازی است.ترین عنصر سازندهی مشتری، همانند فراوانی سیارهترین عنصر سازنده( فراوان2

  ی زمین، عنصر فلزی وجود ندارد.الف سیارهی مشتری، برخی سیارهترین عناصر سازنده( در میان فراوان3

  ی زمین کمتر است و این سیاره عمدتا از عناصر گازی تشکیل شده است.ی مشتری از حجم سیاره( حجم سیاره4
 

 ای درست است؟یک از مطالب زیر، در مورد آخرین عنصر جدول دورهکدام 

  ی زیراتمی است. ذره 111دارای ( 1

  ای قرار دارد.جدول دوره( در تناوب ششم 2

 گروه خود، تمایل به انجام واکنش شیمیایی ندارد.( همانند سایر عناصر هم3

 است.ها نوشته شدهای، شمار نوترون( در پایین نماد شیمیایی آن در جدول دوره4
 

دهد. را نشان می Aهای عنصر ی طبیعی از اتمتصویر مقابل، یک نمونه 

 تر موجود در این نمونه کدام است؟ درصد فراوانی ایزوتوپ سنگین

1 )18 2 )14  

3 )28 4 )11 
 

یک از مطالب زیر در مورد آن یکسانی از نظر فراوانی دارد. کدام های مشتری و زمین رتبهدر سیاره 𝑿عنصر نافلزی  

 نادرست است؟

  عنصر قرار دارد. 11ای با کلسیم در دورههمانند فلز سدیم و برخالف فلز ( 1

  ی زمین، خواص شیمیایی مشترکی دارد.( با دومین عنصر فراوان سیاره2

  ای قرار دارد.جدول دوره 11الکترون باشد، این عنصر در گروه  11دارای  −𝑋2( اگر یون 3

 آید.به وجود می ایهای هستهها، طی واکنشی درون ستاره( در دماهای بسیار باالو ویژه4
 

 𝑿ها در یون تک اتمی ها و الکتروناگر تعداد نوترون 
۴۳ های نهای آن، با تعداد نوتروبرابر باشد، تعداد پروتون −1

 یک از عناصر زیر برابر است؟کدام

1 )𝐶𝑙11
33 2 )𝑃13

31 3 )𝐴𝑟11
48 4 )𝐴𝑙13

21 

 

 

 

 



 2۴صفحه  1مرحله  -آزمون اختصاصی ماز                                                         شیمی

 
 ارسال کنید 12220202را به سامانه  12نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد  درصورتی که برای ثبت

 هیدروژن درست است؟های کدام یک از موارد زیر، در مورد ایزوتوپ 

  عمری در حد ثانیه دارد.ترین رادیوایزوتوپ این عنصر، نیم( سبک1

𝐻𝑒2ترین ایزوتوپ ساختگی آن، به تقریب جرمی برابر با ( سبک2
  دارد. 4

 ایزوتوپ است. 1های هیدروژن، مخلوطی از ی طبیعی از اتم( یک نمونه3

𝐻1( ایزوتوپ 4
 شود.به دلیل درصد فراوانی کم در طبیعت، ناپایدار محسوب می 2

 

 کدام یک از موارد زیر نادرست است؟  

𝐸11های عنصر ( در هر یک از اتم1
 الکترون وجود دارد. 11نوترون و  11، 48

 های یک عنصر، یکسان است.ی ایزوتوپها در همه( تفاوت عدد جرمی و تعداد نوترون2

 𝑇𝑐عمر کوتاه ( به دلیل نیم 3
 توان این عنصر را به مدت طوالنی نگهداری کرد.، نمی99

 ( مرگ ستارگان، با پراکنده شدن عنصرهای تشکیل شده در آن، در فضا همراه است.4
 

 𝑻𝒊اگر در یون  
۳0  باشد، عدد اتمی آن کدام است؟ ۴/2ها برابر با ها به تعداد الکتروننسبت تعداد نوترون +1

1 )22 2 )21 3 )23 4 )24 
 

یابد و ها ............... میعمر این ایزوتوپهای مختلف هیدروژن، نیمدر میان ایزوتوپ Aبه طور کلی با افزایش مقدار  

 در میان کل ایزوتوپ های این عنصر، .................. ایزوتوپ پایدار وجود دارد.

  2 –( کاهش 4  2 –( افزایش 3                  4 –( کاهش 2  4 –( افزایش 1
 

 ی طبیعی آن، نادرست است؟های منیزیم در یک نمونهیک از مطالب زیر در مورد ایزوتوپکدام 

  ها مشابه است.ی آنخواص شیمیایی همه( 1

  دیگر تفاوت دارند.ی خواص فیزیکی با یک( در همه2

  دارد. ( پایدارترین ایزوتوپ آن، تعداد نوترون و پروتون برابری3

 اند.ای را اشغال کردهایزوتوپ، یک مکان از جدول دوره 3( هر 4
 

کیلوگرم از این ماده موجود باشد، پس از  ۳شود. اگر دقیقه نصف می ۴2ی پرتوزا، در هر ای از یک مادهجرم نمونه 

 ماند؟گرم از آن باقی می 122گذشت چند ساعت 

1) 3/1 2 )2 3 )3/2 4 )3 
 

 چه تعداد از مواد داده شده در جدول زیر، درست است؟ کاربرد یا ویژگی 

 کاربرد یا ویژگی ماده

 ی تیروئیدتصویربرداری از غده ایشده در راکتور هستهنخستین عنصر ساخته

 سوخت راکتورهای اتمی ترین فلز پرتوزاشدهشناخته

 ی سرطانیتشخیص توده گلوکز حاوی اتم پرتوزا

 های تولید شده در ایراناز جمله رادیوایزوتوپ رادیوایزوتوپی از فسفر

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
 

 

 



 2۳صفحه  1مرحله  -آزمون اختصاصی ماز                                                         شیمی

 
 ارسال کنید 12220202را به سامانه  12نام در محصوالت ماز به راهنمایی نیاز دارید عدد  درصورتی که برای ثبت

 تر فراوانی بیشتری دارد؟عنصرها، ایزوتوپ سبک های طبیعی کدامدر میان ایزوتوپ 

  ( هیدروژن2                                     منیزیم( 1

 2و  1های موجود در گزینه ( عناصر4                                     ( لیتیم3
 

 کدام موارد از مطالب زیر، درست هستند؟ 

 گویند.دار میهای آن پرتوزا هستند، گلوکز نشانی اتمبه گلوکزی که همهالف( 

 کند.ی مشابه با یون یدید جذب میی تیروئید، یون تکنسیم را به دلیل اندازهب( غده

 ای است.های هستهدیل اتم هیدروژن به هلیم، در واکنشپ( انرژی گرمایی و نور خورشید ناشی از تب

 است، ناپایدار هستند. 2/2ها برابر یا بیشتر از هایی که نسبت شمار نوترون به پروتون آنت( اغلب هسته

  ( الف و ت4 ( پ و ت3 ( الف و ب2 ( ب و پ1
 

 کدام یک از مطالب زیر، درست است؟ 

 عناصر موجود در یک گروه از جدول تناوبی، مشابه به هم است.های پایدار حاصل از ( بار یون1

 ( فلوئور و کلر در یک گروه از جدول تناوبی قرار داشته و تمایل به انجام واکنش شیمیایی ندارند.2

 چینند.در کنار هم می A( عناصر موجود در جدول تناوبی را بر اساس افزایش مقدار 3

𝐸3 ( شمار نوترون های موجود در اتم4
𝐻1دو برابر شمار پروتون های موجود در  1

 است. 3
 

ای ایران دهد که دانشمندان هستهکمتر از .............. درصد مخلوط طبیعی اورانیوم را ایزوتوپ ............... تشکیل می 

 یش دهند.های این عنصر افزاسازی در مخلوط ایزوتوپیبا تالش بسیار موفق شدند مقدار آن را طی فرایند غن

1 )1/8 - 𝑈 
233 2 )1 - 𝑈 

231 3 )1/8 - 𝑈 
231 4 )1 - 𝑈 

233 
 

 های زیر نادرست است؟کدام مورد از عبارت 

 ی مستقیم دارد.های آن ایزوتوپ رابطهعمر هر ایزوتوپ، با میزان پایداری اتممیزان نیم (1

𝑆𝑖14( بین عنصر 2
𝑇𝑖22و عنصر  21

 عنصر شیمیایی دیگر در جدول تناوبی عناصر قرار گرفته است. 1،  41

 ها را در کشاورزی نیز همانند پزشکی به کار برد.توان آنها، میگیری از رادیوایزوتوپ( با مهار و بهره3

 م است.ی سوم و چهارای، برابر با اختالف شمار عناصر دورهی اول و دوم جدول دوره( مجموع شمار عناصر دوره4
 

𝑹𝒂های موجود در یون ها و نوترونتفاوت شمار الکترون 
1+

00

11۲
های ها و نوترون، چند برابر مجموع تعداد الکترون

 𝑯𝒈موجود در اتم 

02

122
 است؟ 

1 )33/8 2 )1/8 3 )12/8 4 )4/8 
 

 یک از مطالب زیر درست است؟کدام 

 .دهیمنمایش می 𝑁𝑖و  𝑆𝑖 ،𝑁( نماد شیمیایی عنصرهای سیلسیم، نئون و نیکل را به صورت 1

 .رودای به شمار میی تولید سوخت هستهسازی ایزوتوپی یکی از مراحل مهم در چرخهغنی( 2

 اند.ای و از عنصر هلیم تشکیل شدههای هسته( عناصر سنگین مثل کربن و لیتیم، بر اثر واکنش3

 های سنگی را تهیه کردند.مشتری و سایر سیاره های شیمیایی در اتمسفر سیاره( دو فضاپیمای وویجر، ترکیب4

 


	سوال دهم
	سوال ریاضی دهم مرحله 1-ok
	ONLINEEXAM1-D- Q
	سوال فیزیک تجربی 10مرحله 1-ok (1)
	سوال شیمی تجربی  دهم مرحله 1-ok

