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    2: ةصفح  تجربيدهم  پاية ياختصاص  1401 مهر 1 -  (تابستان) آزمون هديه

  
بناميم،  Bرا مجموعة 18هاي طبيعي عدد  و شمارنده Aرا مجموعة 24هاي طبيعي عدد  اگر شمارنده - 1

B A− كدام است؟  
1 ({ , }9 18     2 ({ , }3 6   
3( { , , , }4 8 12 24     4( { , , , }1 2 3 6   

چرخانيم. احتمال  هاي مربوط به هر صفحه را مي اند. عقربه تقسيم شده 4و  3، 2، 1هاي  برابر با شماره قطاع 4دار، هر يك به  دو صفحة عقربه - 2
  ، چقدر است؟نگيرنددر نواحي با شمارة فرد قرار  طور همزمان به كه هر دو عقربه اين

1(1
3   2 (1

2   3(3
4   4( 3

8   

xاگر  - 3 < )باشد، حاصل 4− x) ( x x )− + −2 2 22 3 2 3   كدام است؟ 2
1 (x + 2 3     2 (x−2 3 11   
3( x−2 3 3     4( x −3 2 3   

  كدام است؟ xمتشابه است. كوچكترين مقدار ممكن براي yو 5/13، 18با مثلثي به طول اضالع  xو 11، 9اضالع  مثلثي به طول - 4

1 (44
3   2 (/6 75   3( 12   4( /8 25   

/اگر عبارت - 5 ( / )
( / )
× ×2 4

2
0 104 10 0 2

0 8
  آن كدام عدد است؟ 10صورت نماد علمي بنويسيم، توان  را به 

1 (3  2 (2  3( 3-  4( 2-  
xدر تجزية عبارت - 6 x− +4 22 26   ؟ندارد، كدام عامل وجود 72

1 (x − 2     2 (x + 3   
3( x −1     4( x + 2   

aهاي  با توجه به نامعادله - 7 a+ > −3 2 3 bو 5 b− < − − < − −1 6 6 13   كدام گزينه درست است؟ 7
1 (a b >2 0     2 (| b | b=   
3( ab− > 0     4( | a b | b a− = −   

xمحل برخورد دو خط - 8 y+ =2 3 xو 7 y+ =5 2   كدام است؟ 1

1 ( 
 − 

3
1     2 (− 

 
 

1
3   

3( − 
 
 

3
1     4(  

 − 

1
3   

Aاگر  - 9 a
a

= − Bو 1 a
a

= +2
2
Bباشد، حاصل 1 A

A
  ها تعريف شده هستند.) كدام است؟ (عبارت −

1 (a
a −
2

1     2 (a
2   

3( a
a −2

2
1

     4( a
a
−
2
1

2
   

πبرابر شود. در اين شرايط مساحت كره كدام است؟ ( 8حجم آن تا ايم  ، شعاع كره را تغيير داده3در يك كره به شعاع  - 10 =   در نظر گرفته شود.) 3
1 (216  2 (432  3( 72  4( 864  

دقيقه 15  رياضي نهم 

 كل كتاب:
 143تا  1هاي صفحه



  3: ةصفح  اختصاصي پاية دهم تجربي  1401مهر  1آزمون  - هديه (تابستان)  آزمون
 

=301F N =102F N

 

  
2Mو  4XMبا توجه به دو تركيب  - 11 Y باشند؟  مي نادرست، چند مورد از مطالب زير 

  .باشد 10 برابرتواند  مي Yو  Xآخر دو عنصر  مدار هاي الف) مجموع شمار الكترون

  است.  5/0كوچكتر از  Yبه  Xعنصر  ستونب) نسبت شمارة 

  در تركيب يوني نقش آنيون را دارد.  Yپ) عنصر 

  اند.  ت كردهالكترون شرك 12ت) در پيوندهاي تشكيل شده دو تركيب در مجموع 

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

كدام ، . در صورت انجام كامل واكنشريزيم گرم گاز كلر در شرايط مناسب مي 71حاوي  در بسته گرم منيزيم را در بشري 24در طي واكنشي،  - 12

 ؟ بشر بعد از انجام آزمايش باشد جرمتواند  يك از اعداد زير مي

1 (85  2 (90  3 (95  4 (100  

تر است. در اين صورت با اعمال شرايط كدام گزينـه   نيوتون متر از گشتاور ساعتگرد آن بيش 120، گشتاور پادساعتگرد آن در اهرم شكل زير - 13

 متر در نظر بگيريد.) 8و طول آن را كنيد نظر  (از جرم ميلة اهرم صرف؟ يمدر حالت افقي به تعادل برسانتوانيم اهرم را  مي

  رسد. اهرم به تعادل مي 1Fنيوتون از نيروي  10كاهش با ) 1

  رسد. اهرم به تعادل مي 2Fنيوتون به نيروي  20با افزايش ) 2

  گاه و در سمت راست آن متري تكيه 1در فاصلة  ينيوتون 40با اعمال نيروي ) 3

  قل كنيم. را به وسط ميله منت 1Fنيروي ) 4

 اند.) ها وارونه نشده (اليه؟ ترتيب از راست به چپ كدام است ترين اليه به جديدترين و قديمي ،در منطقة فرضي مقابل - 14

1 (A F−   

2 (B G−   

3 (A G−   

4 (B F−  

نيوتون  2000برابر قطر مقطع پيستون كوچك است. اگر وزن پيستون بزرگ و وزنة روي آن  10هيدروليكي شكل زير، قطر مقطع پيستون بزرگ در باالبر  - 15

Ngباشد، جرم وزنة روي پيستون كوچك چند كيلوگرم باشد تا باالبر در حالت تعادل بماند؟ (
kg

= 1و جرم پيستون كوچك  10 5/ kg  (.است  

1 (3  

2( 5/0  

3( 5/2  

4 (5/3  

 دقيقه 10   نهمعلوم 

  

  كل كتاب
  175تا  1هاي  صفحه
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  4: ةصفح  اختصاصي پاية دهم تجربي  1401مهر  1آزمون  - هديه (تابستان)  آزمون
 

400g 3N

ي كه از طرف سطح بـه جسـم وارد   يكشيم. نيرو بر روي سطح افقي با سرعت ثابتي مي 3Nرا با نيروي  400gمطابق شكل، جسمي به جرم  - 16

 ؟ شود چند نيوتن است مي

1 (7    2 (5  

3 (4    4 (3  

90kmتندي خودرويي كه با سرعت  - 17
h

54تر از تندي خودرويي ديگر است كه با سرعت  چند متر بر ثانيه بيش ،در حال حركت است  km
h

در  

 ؟ حال حركت است

1 (36  2 (15  3 (10  4 (25  

  … شود نميهسته تشكيل  ها جانداراني كه در ياختة آن - 18

  د. نباش اي به نام سيليس مي هاي خود داراي ماده در پوسته) 1

  د. نباش هاي گندم نمي عامل سياه شدن خوشه) 2

  د. ناي ندار ساختار ياخته) 3

  د. نشو سبب ايجاد بيماري آنفوالنزا مي) 4

 ؟ است نادرستترين گروه جانوران  هاي زير در مورد بزرگ كدام يك از گزينه - 19

  طقي غير از خشكي نيز زندگي كنند.توانند در منا مي) 1

  را دارد.  در بين بندپايان كمترين تعداد جانوران ،ها كه بيشترين تعداد پاها را دارد گروهي از آن) 2

  اندازي ندارند.  ها توانايي پوست همه اين جانوران اسكلت خارجي دارند و برخي از آن) 3

  جفت پاي حركتي دارند.  6ها جانوراني هستند كه  ترين گروه آن فراوان) 4

 ،كنـد  درون بدن مادر سپري نمـي به صورت كامل زي و داراي اسكلت دروني كه مراحل جنيني خود را  چند مورد در رابطه با جانوري خشكي - 20

 ؟ باشد تواند درست مي

  شود. هاي هوادار در آن سبب افزايش كارايي شش در جذب اكسيژن مي الف) وجود كيسه

  هاي قديمي خود تنوع بسيار كمتري دارد.  ستخواني داشته و نسبت به گونهب) پوستي با صفحات ا

  پ) بدني دوكي شكل داشته و مثانه در سيستم دفعي آن نقشي ندارد. 

  كنند.  ت) بدن آن از مو پوشيده شده و نوزادان پس از خروج از تخم از شير مادر تغذيه مي

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



    5: ةصفح  تجربيدهم پاية  اختصاصي  1401 مهر 1 - (تابستان)  هديه آزمون

1

1 8

4

B

N

A
M

C

a b

A

O

/    مجموعه، الگو و دنباله
هاي گويا  مثلثات  /  توان

  هاي جبري و عبارت
  68تا  1هاي  صفحه

  
]نمايش مجموعة  - 21 x , ) (x , x)− + ∞ − 23 2 روي محور اعداد حقيقي به صورت زير است. بازة  2

( a , b a)−  كدام است؟  21−
1 (( , )0 2   2 (( , )2 4         
3 (( , )1 2   4 (( , )0 1   

2دوم،  در يك دنبالة خطي غيرثابت، مجموع سه جملة - 22
 ؟ اين دنباله، چند برابر جملة اول است هفتممجموع سه جملة اول است. جملة  3

1(/−0 2   2(/0 2   3(/0 4   4 (/−0 4   
  كاشي سفيد نياز است؟ 400در شكل چندم به كاري زير،  الگوي كاشي با توجه به - 23

  
  دوازدهم) 4  يازدهم) 3  دهم) 2  نهم) 1

aبه صورت  cو  a ،bسه عدد متمايز  - 24 , b , c , aهاي چهارم آنها به صورت  دهند و توان دنبالة حسابي تشكيل مي ... , b , c , ...4 4 دنبالة هندسي  4
 ؟ كدام رابطه درست استدهند.  تشكيل مي

1 (a c b+ =2 2 2   2 (b (ac)= 2   3 (a c ac+ + =2 2 2 0   4 (a c ac+ + =2 2 6 0   
 هاشور خورده است؟  ABCدر شكل زير، چه كسري از مثلث  - 25

1 (8
9     2 (41

45   

3 (4
5   4 (27

32   
  ؟ چند واحد است ABخط اندازة پارهناميم.  مي Bدهيم و آن را  در جهت مثبت دوران مي 135°را  Aمثلثاتي زير، نقطة  در دايرة - 26

1 (+2 3       
2 (+2 2   
3 (−3 2   
4 (−2 2   

Lدو خط  - 27 : y x+ = +3 3   ها چند درجه است؟xبا جهت مثبت محور ′Lة خطاند. زاوي مطابق شكل در صفحه قرار گرفته ′Lو 3
1 (45     
2 (30  
3 (60  
4 (75  
  

sinاگر - 28 cos / sin / cosα − α − α − α =4 4 0 8 0 8 tanαو 0 ≠ باشد، مقدار 1−
tan cotα + α

 كدام است؟ 1

1 (18/0  2 (50
9   3( 36/0  4 (25

3   

xاگر  - 29 = 4
3 27

3
52برابر  Ax پنجمو ريشة    كدام است؟  Aباشد، مقدار  2

1 (128
3   2 (32

3   3 (256
3   4 (64

3   

xاگر  - 30 xA
x x

= =
1
36

3 3
 كدام است؟  x22باشد، مقدار  2

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

2  

(3)(2)(1)

و ...

 دقيقه 15 ) 1رياضي (

x

L'

L

y

1

2

x

, ...



 6: ةصفح  اختصاصي پاية دهم تجربي  1401مهر  1آزمون  - تابستان)هديه (  آزمون
 

  
 كند؟  كدام گزينه، عبارت زير را به درستي تكميل مي - 31

 ................» توان گفت  در ارتباط با نوعي ليپيد كه ................، مي«

 قطعاً داراي يك گروه فسفات در ساختار خود است.  –اسيد چرب شركت كرده است   ) در ساختار آن1

  ممكن نيست فاقد اسيد چرب در ساختار خود باشد. –شود  ها مشاهده مي شاي ياخته) در غ2

  . شده از يك گرم كربوهيدرات است انرژي توليدشده از يك گرم آن، حدود دو برابر انرژي توليد –ها انواعي از آن هستند  ها و چربي ) روغن3

  شود.   يوكاريوتي ديده مي ةياختهر در دو الية غشاي –هاي بدن انسان شركت دارد  ) در ساختار انواعي از هورمون4

 خواني دارند؟  ديگر هم اندامك معرفي شده و ويژگي بيان شده در چه تعداد از موارد زير، با يك - 32

  بندي و ترشح مواد نقش دارد. هايي متصل به هم تشكيل شده و در بسته از كيسه –الف) دستگاه گلژي 

  .انرژي ياخته نقش داردتأمين  درو است  در غشاهاي خود سفوليپيديواجد چهار الية ف –ب) راكيزه 

  است. موادها براي تجزية  مانند داشته و داراي انواعي از آنزيم ساختاري كيسه –ج) ريبوزوم 

  ها نقش دارد. ها واقع در سيتوپالسم است و در ساختن ليپيد اي از لوله به صورت شبكه –د) شبكة آندوپالسمي صاف 

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

 كدام مورد، براي تكميل عبارت زير مناسب است؟  - 33

 » شود. ميبخشي از لولة گوارش انساني سالم كه ................ بخش ................ خود، به طور عمده در نيمة ................ بدن مشاهده «

 راست  –پيش از  –) محل انجام مراحل پاياني گوارش است، برخالف 1

  چپ  –پس از  –اي شكل است، برخالف  ) داراي ظاهري كيسه2

  راست  –پس از  –) محل آغاز گوارش شيميايي مواد مغذي است، همانند 3

  چپ    –پيش از  –شود، همانند  ) حركات آن به آهستگي انجام مي4

 كند؟  كدام گزينه، جملة زير را به درستي كامل مي - 34

 ................» شود، بالفاصله ................ از بخشي قرار دارد كه  ها در آن ................ مي يايي پروتئينبخشي از لوله گوارش كه گوارش شيم«

 شود. مي شدن خون تر قلياييهاي غدد آن، باعث  ترين ياخته پركاري بزرگ –بعد  –كامل ) 1

  شوند.  يد چرب و گليسرول تبديل ميگليسريدها توسط فسفوليپيد صفرا به اس در آن تري –قبل  –) آغاز 2

  پرده صفاق متصل به آن برخالف پرده صفاق متصل به انتهاي مري، در تماس مستقيم با اليه بيروني ناي نيست. –بعد  –كامل ) 3

  تحريك اعصاب خودمختار منقبض شوند.   مستقل ازتوانند  اي آن نمي هسته شكل تك هاي دوكي ياخته –بعد  –) آغاز 4

 كند؟  كامل مي نادرستيعبارت زير را به   گزينه،كدام  - 35

  »به طور معمول، ......... فرايند بلع، ......... «

  شود.  غذا وارد مري نمي –) قبل از آغاز مرحله غيرارادي 1

  بندند.  حلق را ميورودي به هاي  زبان و زبان كوچك نيمي از راه –) حين 2

  كند. پايين حركت مي حنجره همانند برچاكناي به سمت –) حين 3

  در زمان عبور تودة غذا از پشت حنجره، دهانة ناي بسته است.  –) حين 4

 دقيقه 10  دهم شناسي زيست

  

دنياي زنده + گواش و جذب مواد + 
  تبادالت گازي 

  3و فصل  2، فصل 1 فصل
  46تا  1هاي  صفحه
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هاست، برخالف بخشـي كـه محـل اصـلي جـذب مـواد حاصـل از گـوارش          در لولة گوارش انسان سالم، بخشي كه محل آغاز گوارش پروتئين - 36

 اي دارد؟   هاست، چه مشخصه پروتئين

 هايي در سطح دروني خود است.  خوردگي ) داراي چين2  كند.  را به درون خون ترشح مي هورمون) نوعي 1

  كننده بيكربنات است.  ) داراي غدد ترشح4  ) ماهيچه حلقوي ديواره آن در تماس با زيرمخاط قرار ندارد. 3

 است؟   رستناددهد، كدام عبارت  با توجه به شكل مقابل كه بخشي از دستگاه تنفس انسان را نشان مي - 37

 ، فاقد توانايي راندن ترشحات مخاطي به حلق هستند. »1«ترين الية ديوارة بخش  هاي دروني ) برخي از ياخته1

  مشاهده كرد.  را خواري با توانايي بيگانه هاي ديواره از ياختهتوان نوعي  ، مي»4«) در فضاي دروني اجزاي سازندة بخش 2

  سازي ناخالصي را دارد.  سازي هواي جاري و پاك مرطوب توانايي» 2«همانند بخش » 1«) بخش 3

  يابد.  رويم، نسبت ماهيچه به غضروف، در ديوارة مجاري افزايش مي مي» 3«به سمت بخش » 2«) هرچه از بخش 4

 كند؟  كامل مي نادرستيهاي تنفسي به  ها و ظرفيت كدام گزينه، عبارت زير را در ارتباط با حجم - 38

  »گويند. شود، .................. مي جا مي ............ از .................. جابهبه هوايي كه ......«

  حجم جاري –ها  آغاز بيشتر شدن فشار وارد بر كبد، به كمك خاصيت كشساني شش –) پيش 1

  حجم جاري –، به دنبال مسطح شدن ديافراگم گردنيهاي  انقباض ماهيچه –) پيش 2

  ظرفيت حياتي –اي داخلي  شكمي و بين دنده هاي هافراگم با انقباض ماهيچشكل شدن دي گنبدي –) پس 3

  هواي مرده – دار بيني مخاط مژكشروع كاهش حجم قفسة سينه، اولين هوايي است كه در مجاورت  –) پس 4

 باشد، كدام عبارت صحيح است؟  هاي انسان مي با توجه به شكل مقابل، كه مربوط به ساختار حبابك در شش - 39

 . شود هاي ديوارة حبابك محسوب مي جزئي از ياخته 2ياختة  )1

 در سطح مجاور هوا توسط الية نازكي از آب پوشيده شده است.  3) ياختة 2

  .   است زيادياي  جزئي از بافتي است كه داراي فضاي بين ياخته، 1) ياختة شمارة 3

  دهد.  افزايش مي ، مقاومت حبابك ها در برابر باز شدن را4هاي شمارة  ) ياخته4

 چند مورد براي تكميل عبارت زير، مناسب است؟  - 40

 ...........»  هادي دستگاه تنفس انسان، گروهي از  مجاريدر بخشي از «

  كنند.  هاي سنگفرشي، به گرم شدن هواي دم كمك مي ) ياختهالف

  آورند.  وجود مي اي با ضخامت متفاوت را به هاي ترشحي، اليه ) مولكولب

  فرستند.  ها، زوائدي به داخل ترشحات محتوي مواد ضد ميكروبي مي خته) ياپ

   صفر) 4  1) 3  2) 2  3) 1
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A
A25.04

0

(ب)(الف)

1 2
3

 
 

  

 است؟ نادرستزير  هاي عبارتچه تعداد از  - 41

 هاي فيزيكي در طول زمان همواره معتبرند.  ها و نظريه الف) مدل

  نقش ايفا كرده است.  ة عوامل ديگرب) آزمايش و مشاهده در پيشبرد و تكامل علم فيزيك بيش از هم
  هاي فيزيك، نقطة قوت دانش فيزيك است.  هپذيري و اصالح نظري پ) ويژگي آزمون

  هاست.  ها و فناوري ت) فيزيك، پايه و اساس تمام مهندسي
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

Nمقدار - 42
gμ

 متر بر مجذور ثانيه است؟ معادل با چند 1

1 (−610   2 (610   3 (−910   4 (910  

هـاي (الـف) و (ب) نشـان داده     ترتيب در شكل صفحة نمايش يك آمپرسنج رقمي و يك آمپرسنج مدرج به - 43
  ترتيب از راست به چپ، برحسب آمپر كدام است؟ ها به گيري اين وسيله شده است. دقت اندازه

1 (01/0  ،5/0  
2 (04/0  ،1/0 

3 (04/0  ،5/0  
4 (01/0  ،1/0  

چه همان بطري  شود و چنان مي g300اگر يك بطري خالي را با آب پر كنيم، جرم بطري و آب داخل آن  - 44
شــود. جــرم بطــري خــالي چنــد گــرم  مــي g280را بــا روغــن پــر كنــيم، جــرم بطــري و روغــن داخــل آن 

gاست؟ g( / , )
cm cm

ρ = ρ =3 30 8 1¸ü»n JA 

1 (200  2 (20  3 (100  4 (80 

با حجم ظاهري يكسان در اختيار داريم كه يكي توپر و ديگري داراي حفره است.  Bو  Aدو قطعة فلزي  - 45

2و  2ترتيب  به Aاگر جرم و چگالي قطعة 
باشد، در كدام قطعه حفره وجود  Bبرابر جرم و چگالي قطعة  3

  دارد و حجم اين حفره چند برابر حجم ظاهري آن قطعه است؟ 

1 (A ،1
3    2 (A، 2

3    3 (B ،1
3    4 (B ،2

3   

 هاي زير درست است؟  چه تعداد از گزاره - 46

 ها بستگي دارد.  هاي سازندة آن و اندازة نيروي بين آن الف) حالت ماده به چگونگي حركت ذره

  شكل (آمورف) است.  ب) نمك خوراكي نوعي جامد بي
  اي ذرات جوهر است.  ج) علت پخش ذرات جوهر در آب، حركت نامنظم و كاتوره

  ها، خيلي بيشتر است. هاي گاز در مقايسه با اندازة آن د) فاصلة ميانگين مولكول
كنند كه نرم شوند، زيرا نيروي جاذبة بين  ها را گرم مي هاي شيشه به يكديگر، آن گران براي چسباندن تكه هـ) شيشه

  برد است.  مولكولي كوتاه
1 (5  2 (4  3 (3  4 (2  

 دقيقه 15 همدفيزيك
 

گيري +  فيزيك و اندازه
  هاي فيزيكي مواد ويژگي
تا پايان  2و فصل  1فصل 

  ها فشار در شاره
  40تا  1هاي  صفحه

  محل انجام محاسبات
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h(m)

P ( Pa)10

0
2

1

1/48

5
+

cm

cm

cm

cm

B

10
2

1

3

10

10

10

A

ρ
ρ

ρ

cm100

ج�وه

α

كـدام   SIاست. چگـالي ايـن مـايع در     زيرمايعي مطابق با شكل از سطح آزاد نمودار فشار برحسب عمق  - 47

N(gاست؟  )
kg

= 10  

1 (4/2     

2 (2400  

3 (14800  

4 (8/14  

/gهـاي   اي، دو مايع مخلوط نشدني، به چگالي درون ظرفي استوانه - 48
cm

ρ =1 34 /gو  25
cm

ρ =2 38 5 

و فشار كل وارد بـر كـف ظـرف     cm30ايم. اگر مجموع ارتفاع مايعات  ريخته h2و  h1هاي  ترتيب با ارتفاع به

cmHg90  ،باشدh1 متر است؟ ( چند سانتيP cmHg=0 /g و 75
cm

ρ = 313 6½¼Ã](  

1 (24  2 (20  3 (18  4 (12 

اند. اگر شعاع مقطع شاخة سمت چپ، نصف  ، سه مايع مخلوط نشدني در حال تعادلشكل زير Uدر لولة  - 49

 ها برقرار است؟ شعاع مقطع شاخة سمت راست باشد، كدام رابطه بين چگالي مايع

1 (ρ = ρ + ρ1 2 33  

2 (ρ = ρ − ρ2 1 33  

3 (ρ = ρ − ρ3 1 23 3  

4 (ρ = ρ + ρ1 2 34 2  

/g، چگالي جيوه cm24در شكل زير، مساحت ته بستة لوله  - 50
cm313 و اندازة نيرويي كه از طرف جيوه  6

/شود، برابر با  بر انتهاي بستة لوله وارد مي N7  αباشد، زاوية  Pa510ست. اگر فشار هواي محيط برابر باا 36

Ngچند درجه است؟ (
kg

= sinو  10 /° =37 0 6( 

1 (53  2 (60 

3 (37  4 (30  
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 با يكديگر تفاوت دارند. …و  …مشابه يكديگر بوده و در  …و  …هاي يك عنصر در  ايزوتوپ - 51

  هاي زير اتمي باردار ـ چگالي ـ عدد جرمي خواص شيميايي ـ تعداد ذره )1

  هاي زير اتمي ـ عدد اتمي ـ جرم اتمي ـ چگالي ) تعداد ذره2

  هاي زير اتمي ـ عدد جرمي ـ جرم اتمي تعداد ذره) خواص شيميايي ـ 3

  هاي زير اتمي باردار ـ عدد جرمي ـ جرم اتمي ـ چگالي ) تعداد ذره4

 چه تعداد از مطالب زير درست است؟  - 52

 يابد.  هاي طبيعي كلر، با افزايش نسبت شمار نوترون به پروتون، درصد فراواني كاهش مي * در ايزوتوپ

)* در عنصر تكنسيم  )Tc99
  بوده و يك راديوايزوتوپ است.  5/1تر از  ، نسبت شمار نوترون به پروتون بزرگ 43

  شوند.  درصد از عناصر شناخته شده، در طبيعت يافت مي 78* به تقريب 

  ساختگي آن بيشتر است. هاي است، از ساير ايزوتوپ 3* پايداري ايزوتوپي از هيدروژن كه اختالف شمار نوترون و پروتون آن برابر 

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

هم دوره است. در ميان عناصري  N34هم گروه و با عنصر M74نيز با عنصر  Yگروه است. عنصر   هم B51دوره و با عنصر هم A13با عنصر  Xعنصر  - 53

 قرار دارند، نماد شيميايي چند عنصر دو حرفي است؟ (نماد عناصر فرضي است.) Yو  Xكه در جدول تناوبي بين عناصر 

1 (6  2 (3  3 (4    4 (5 

تـر   برابر فراواني ايزوتوپ سبك 3تر آن  باشد كه فراواني ايزوتوپ سنگين مي amu49و  amu47هاي اتمي  وپ با جرمداراي دو ايزوت Mفرضي  عنصر - 54

xMگرم تركيب  29است. اگر در  O2  ،6/0  مول اتم اكسيژن وجود داشته باشد؛x  116كدام است؟(O g.mol )−=  

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

 است؟  نادرستكدام گزينه  - 55

 تواند گسترة مرئي را ببيند.  كند كه چشم ما فقط مي ها را ايجاد مي نهايتي از طول موج ) نور خورشيد پس از عبور از منشور، گستره پيوسته و بي1

  جاق گاز در حالت طبيعي است. ) طول موج پرتوهاي منتشر شده از شعله شمع بلندتر از شعلة ا2

  ها و نور مرئي باشند.  دهنده ريزموج توانند نشان به ترتيب مي Bو  Aهاي  رو، موج ) با توجه به شكل روبه3

  سرخ توليد شده به هنگام فشردن كليد كنترل تلويزيون كمتر است.  ) انرژي پرتوهاي سرخ از امواج فرو4

 دقيقه 10  دهم شيمي
  

  كيهان زادگاه الفباي هستي
   1فصل 

  44تا  1هاي  صفحه
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 هستند؟  نادرستهاي زير،  چند مورد از عبارت - 56

 يابد.  ها افزايش مي هاي موجود در اليه هاي الكتروني متوالي كاهش يافته و انرژي الكترون * با دور شدن از هسته يك اتم، اختالف انرژي اليه

  مربوط به انتقال الكتروني از اليه ششم به اليه دوم است.  nm410* در طيف نشري خطي هيدروژن، طول موج 

  هاي الكتروني در اطراف هستة هر اتم، مخصوص آن اتم بوده و به عدد اتمي آن بستگي دارد.  * مقدار انرژي اليه

  * يك اتم در حالت برانگيخته نسبت به حالت پاية خود داراي انرژي بيشتر و پايداري كمتري است. 

  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

0lالكترون با  A، 8در اتم عنصر  - 57 )وجود دارد. اگر اين عنصر با تكنسيم  = Tc)43 گروه باشد، چند مورد از مطالب زير در مورد اتم  همA  درست است؟ 

  آ) اختالف عدد اتمي آن با عدد اتمي گاز نجيب دوره پنجم، برابر با عدد اتمي آخرين عنصر واسطه دورة چهارم است. 

  الكترون دارد. 5ب) در الية ظرفيت خود 

  است.  4اند، برابر با  طور كامل پر شده به Aهايي كه در اتم  پ) مجموع عدد كوانتومي فرعي زيراليه

n)ت) مقدار عددي  l)−  و(n l)+ ترين زيرالية اتم آن برابر است.  براي بيروني  

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

هاي موجود در زيراليه  تعداد الكترون Bاست و در اتم  s4هاي موجود در زيراليه  ، سه برابر تعداد الكترونp4هاي موجود در زيراليه  تعداد الكترون Aدر اتم  - 58

d3هاي موجود در زير اليه  ، پنج برابر تعداد الكترونs4  است، كدام مطلب در موردA  وB ذكر شده مربوط به آخـرين زيراليـه   هاي درست است؟ (ويژگي  

  ها است.) اتم

  باشد.   29و  33تواند به ترتيب برابر  مي Bو  A) عدد اتمي عنصرهاي 1

  . اي جاي دارد و دوره سوم جدول دوره dدر دسته  Bيك گاز نجيب بوده و عنصر  A) عنصر 2

  است. l=0وانتوميهايي با عدد ك الكترون موجود در زيراليه 8قطعاً داراي  B) عنصر 3

  گروه باشد.  هم Y48و X42تواند با يكي از عنصرهاي مي B) عنصر 4

 كند؟  چه تعداد از موارد زير عبارت داده شده را به درستي تكميل مي - 59

2lهاي داراي  شمار الكترون   برابر است.  ……ها در آخرين زيراليه اتم  با شمار الكترون …… گونةر د =

25آ)  Mn ،17 Cl    (28ب Ni ،53 I    (22پTi ،6 C    (تV +3
23  ،15 P   

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

Ca). . . .  به جزاند،  نادرستهاي زير  همة عبارت - 60 , O : g.mol )−= = 140 16  

 ) نسبت شمار آنيون به كاتيون در منيزيم نيتريد با اين نسبت در آلومينيم اكسيد يكسان است. 1

/ تعدادسيد، گرم كلسيم اك 2/11) در تشكيل 2 × 232 408   شود.  الكترون داد و ستد مي 10

2Hو  3NH كوواالنسي در دو تركيبي هاپيوند تعداد) 3 O است.  با يكديگر برابر  

  باشد.  مي AM3به صورت  M15م و ات A37) فرمول تركيب يوني حاصل از واكنش بين اتم 4
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