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  و رياضي نهم )1( رياضي
جمشيد  - مهدي حاجي نژاديان -داود ابوالحسني -علي فارسي -محمد بحيرايي - رسهيل حسين خان پو  - محمد منصوري - يجبشكيب ر -  عاطفه خان محمدي

احمد مهرابي- كيان كريمي خراساني- مهرداد خاجي- حسيني خواه  

  ) و علوم نهم1فيزيك (
  شناسي) (فيزيك و زمين

شهرام - محمدعلي عباسي-عباس اصغري- سيد علي ميرنوري -آقامحمديزهره - محمدعلي راست پيمان -الهام شفيعي -آرين فالح اسدي -بهنام شاهني
  محمدرضا حسين نژادي-ر عليلوياس –رسول گلستانه-احمدي داراني

) و علوم نهم 1شيمي (
  (شيمي)

 - زاده حسن اسماعيل -سروش عبادي -نژاديان هادي حاجي - علي جعفري - علي جعفري - مهرداد محبي - اميرحسين معروفي -محمدرضا وسگري -مجيد بيانلو
  پور احمدرضا جشاني -عليرضا قنبرآبادي - هادي عبادي -نژاد مد فالحمح - محمدرضا ميرقائمي -جواد كتابي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مسئول درس مستندسازي گروه ويراستاري مسئول درس و گزينشگر نام درس
 الهه شهبازي مهرداد ملوندي محمدي عاطفه خان  ) و رياضي نهم1( رياضي

  ) و علوم نهم1فيزيك (
  شناسي) (فيزيك و زمين

 الهه شهبازي - محمدرضا اصفهاني بابك اسالمي م شاهنيبهنا

 الهه شهبازي نژاد ايمان حسين علي علمداري  ) و علوم نهم (شيمي)1شيمي (

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  فرد سيدعلي موسوي مدير گروه
  منا باجالن مسئول دفترچه

 مستندسازي و مطابقت با مصوبات
 مقدممازيار شيروانيمدير گروه:

  الهه شهبازي:اختصاصيمسئول دفترچه
 ياري فاطمه علي آرايينگاري و صفحه حروف

  عباسيحميد  ناظر چاپ

  

ی قلم وز ی آ ف عام) ی  یاد عل   (و
  021 - 6463 تلفن:  چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم 923دفتر مركزي: خيابان انقالب بين صبا و فلسطين پالك 

 طراحان

ويراستارانزينشگران، مسئولين درس وگ

گروه فني و توليد

  دقيقه 60+  دقيقه 45 مدت پاسخگويي:    مقطع دهمسؤال40+مقطع نهمسؤال30ي آزمون:ها كل سؤال تعداد
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xحاصل تقسيم عبارت - 1 y z 2 3 xyبر 42 z2   كدام است؟ 52

1( xy

z
 2   2( xyz 2   3( xyz

1
2

   4( xy

z


1
2

   

xطول مستطيلي به عرض - 2 x 2 2 xو مساحت 1 x 4 26   كدام است؟ 1
1( x x 2 2 1   2( x x 2 2 2   3( x x 2 2 1   4( x x 2 2 2   

P(x)اگر عبارت  - 3 x ax x   3 212 7 xبر 6 1 است؟پذير باشد، خارج قسمت كدام  بخش  
1( x x 212 6   2( x x 212 6 2   3( x x 212 6 2   4( x x 212 6   

xاگر در تقسيم عبارت - 4 x x b  3 24 xبر 6 2 xمانده به ازاي قسمت و باقي ضرب خارج ، حاصل9 
1
  كدام است؟ bباشد،  70برابر با 6

1( 32  2( 214  3( 52  4( 121  

1اگر اضالع مكعبي - 5
  شود؟ برابر شود، سطح كل آن چند برابر مي 9

1( 1
24   2( 1

81   3( 1
36   4( 1

72   

aآن هرمي با قاعدة مربع را كه ضلع قاعدة - 6 كنيم و سپس در يك مخروط با  االضالع است پر از آب مي هاي متساوي هاي جانبي آن مثلث و وجه 2
aشعاع قاعدة )كنيم. براي پر شدن مخروط چه ميزان آب كم داريم؟ خالي مي aو ارتفاع 2 )  3   

1( a33
2   2( a31

3   3( a34
  صفر )4   3

  دهيم، حجم حاصل كدام است؟ هاي آن دوران كامل مي را حول يكي از ارتفاع 6االضالع به ضلع  يك مثلث متساوي - 7
1( 2 3   2( 9 3   3( 27   4( 81   

  اي محاط شده است. حجم فضاي بين كره و استوانه كدام است؟ در استوانه 12اي به قطر  كره - 8
1( 72   2( 81  3( 121  4( 144  

3با - 9
اي است كه قطر آن برابر با شعاع قاعدة مخروط  دست آمده، چند برابر حجم كره سازيم. حجم مخروط به ، مخروطي ميRاي به شعاع دايره 4

  ساخته شده است؟

1( 2 7   2( 2 7
3   3( 7

12   4( 8
3   

10 - 243ايم.  ريختهباشد،  درجه بوده و قاعدة آن منطبق بر سطح زمين مي 090متر مكعب آب در گودالي به شكل مخروط قائم كه زاوية رأس آن
  حداكثر عمق آب در اين گودال چند متر است؟

1( 8   2( 9   3( 8 2   4( 9 3   

  آموزان اجباري است. ها براي همة دانش پاسخ دادن به اين سؤال                        نگاه به گذشته (بخش اجباري) -درس رياضي نهم 10تا  1سؤاالت 

دقيقه 15 رياضي نهم

/ حجم و مساحت هاي گوياعبارت

 143تا  126هاي صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدفرياضي نهمهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 10آزمون قبل چند از عملكرد شما در  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف بوده است؟

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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  باشند؟ چه تعداد از موارد زير صحيح مي - 11

  باشد. هاي فلكي در زمان مشخص و موقعيت خاص قابل رؤيت مي هر يك از صورتالف) 

  كنند. ها برخورد مي ها بر سطح خشكي سنگ ب) بيشتر شهاب

  آورند. ها را به وجود مي سوزند، شهاب هنگام ورود به جو زمين ميها، كه در  ج) قطعاتي از سنگ و غبار رها شده از مدار سيارك

  شود كه از خود نور دارد. د) امروزه دانشمندان معتقدند كه سياره به جرمي گفته مي

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

  در رابطه با تعداد اجزاي منظومة شمسي كدام مقايسه صحيح است؟ - 12

  ها سياره ها سيارك قمرهاي طبيعي )2  طبيعيقمرهاي  ها سياره ها سيارك )1

  ها سياركها سياره قمرهاي طبيعي )4  ها سيارهقمرهاي طبيعي ها سيارك )3

  هاي زير صحيح است؟ يك از گزينه كدام - 13

  ترين بخش از كهكشان راه شيري است. منظومة شمسي بزرگ) 1

  هاي منظومة شمسي است. خورشيد يكي از ستاره )2

  ترين ستاره به زمين خورشيد است. نزديك) 3

  شود. كند يك سال نوري گفته مي طي مي دقيقه 8اي كه نور در مدت  به فاصله )4

  هاي زير صحيح است؟ يك از گزينه دهد.كدام دهندة خورشيد را نشان مي عناصر تشكيل شكل مقابل درصد - 14

1( : A هيدروژن  

2( : B هيدروژن  

3( : C هيدروژن  

4( : B ليومه  

  باشند؟ ترتيب مربوط به كدام شهرها مي ترين زاوية انحراف قبله از جنوب به سمت غرب (از ميان شهرهاي جدول زير) به ترين و بيش كم - 15

  ياسوج  بندرعباس  اصفهان  اروميه  اراك

  

  اصفهان - اروميه )2    بندرعباس -اراك )1

  ياسوج -اراك )4    بندرعباس - اروميه )3

  آموزان اجباري است. ها براي همة دانش پاسخ دادن به اين سؤال                        نگاه به گذشته (بخش اجباري) -نهم علومدرس  20تا  11سؤاالت 
 

  علوم نهم 
  شناسي) (فيزيك و زمين

دقيقه 15

 نگاهي به فضا
120تا  107هاي صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدفعلوم نهمهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف بوده است؟

 

 براي آزمون امروز10چند ازگذاريهدفآزمون قبل10چند از
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  است؟ نادرستهاي زير  يك از گزينه كدام - 16

  شوند. طور ثابت در آسمان ديده مي هاي فلكي هميشه و به صورت )1

  شود. پديدة آلودگي نوري ديده مي بزرگامروزه در شهرهاي  )2

  باشد. وجود ابرها در آسمان نيز از موانع رصد مي )3

  پذير است. كانمنحصر به شب نيست و در روز هم ام يابي با استفاده از ستارگان جهت )4

  منفي است؟ ،هاي زير برحسب درجة سلسيوس يك از سياره ميانگين دماي كدام - 17

  زهره )2    عطارد )1

  زمين )4    بهرام )3

  است. …شود و طول آن از ساية آن جسم در بعد از ظهر  ميتشكيل  …هنگام ظهر ساية يك جسم در كشور ايران رو به  - 18

  تر كوتاه - شمال )2    بلندتر - شمال )1

  تر كوتاه - جنوب )4    بلندتر - جنوب )3

  هاي سنگي هستند؟ در كدام گزينه سيارات ذكر شده همگي جزو گروه سياره - 19

  بهرام - اورانوس -ارض )2    زحل -ناهيد - تير )1

  مشتري - نپتون - زحل )4    مريخ - ناهيد - عطارد )3

  ؟نيستهاي زير صحيح  يك از گزينه كدام - 20

  نمودند. در حدود هزار سال قبل، از اسطرالب براي تعيين زاويه ارتفاع ستارگان و ساير مطالعات نجومي استفاده مي )1

  اند. گذاري نموده كهكشاني نام دوراناز قرن هفدهم ميالدي تاكنون را  )2

  شود. به فاصلة زمين تا خورشيد يك واحد نجومي اطالق مي )3

  خورشيد، هليم است.دهندة  درصد از عناصر تشكيل25 )4
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  ؟نيستهاي نفتي صحيح  كدام گزينه در مورد برج تقطير و برش - 21

  ها نزديك به هم است. هر برش نفتي شامل چند هيدروكربن است كه نقطة جوش آن )1

  يابد. هاي هر برش نفتي، كاهش مي هاي كربن موجود در مولكول رويم تعداد اتم در برج تقطير هر چه باالتر مي )2

  هاي موجود در سوخت قطار است. تر از مولكول هاي موجود در سوخت هواپيما، بزرگتر و سنگين مولكول )3

  ها بيشتر است.  دارد و نقطة جوشش از ساير برشسازي كاربرد  شود، در راه برشي كه از پايين برج تقطير خارج مي )4

 است؟  نادرستدهد. كدام گزينه دربارة آن  شكل زير، واكنش شيميايي بسپارشي شدن اتيلن را نشان مي - 22

  
  دهنده، دماي جوش باالتري دارد.  در مقايسه با واكنش  ) فراورده2  باشد.  ها مي ، مادة اوليه سازندة پالستيك ) فراورده1

  پذير است.  ) اين واكنش در ظرف در بسته با گرما دادن امكان4  باشد.  ها مي دهنده تر از واكنش ) مجموع جرم فراورده، بيش3

 هاي نفتي درست است؟  زير در مورد برش توضيحكدام  - 23

  باشد كه نقطه جوش يكسان دارند.  ) هر برش نفتي مخلوطي از چند هيدروكربن مي1

  طور كامل از هم جدا كرد. به توان به كمك تقطير رش نفتي را نميهاي يك ب ) هيدروكربن2

  شوند.  تر برج تقطير نفت خام تشكيل مي هاي پايين  تر در اليه هاي نفتي سبك ) برش3

  هاي يك برش نفتي تعداد هيدروژن و كربن برابر دارند.  ) هيدروكربن4

 ؟است نادرستهاي زير  عبارت ازيك  كدام - 24

  تر از سوخت خودرو است. از گاز كسپول كم  كربن موجود در هر مولكول هاي ) تعداد اتم1

 گيرد. هاي باالتري از برج تقطير قرار مي تري دارد، در قسمت ) در برج تقطير، مايعي كه نقطة جوش پايين2

  كنند. طور كامل از هم جدا مي هاي نفت، اجزاء سازندة نفت خام را به ) در پااليشگاه3

  هاي حاصل از نفت خام با طول برج تقطير (استاندارد) رابطة مستقيم دارد. برش) تعداد 4

25 - C H17 شود و اگر اين دو هيدروكربن را توسط دستگاه تقطير ساده از هم جدا كنيم،  جاري مي …است و  …جوش ة به اوكتان داراي نقط نسبت36

  شود. صورت خالص جدا مي زودتر به …

  تر ـ اوكتان باالتر ـ سخت )2    تر ـ اوكتان تر ـ سخت پايين )1

Cتر ـ  ـ آسان تر پايين )3 H17 Cتر ـ  باالتر ـ آسان )4    36 H17 36  

  آموزان اجباري است. ها براي همة دانش پاسخ دادن به اين سؤال                        نگاه به گذشته (بخش اجباري) -نهم علومدرس  30تا  21سؤاالت 

  
   (شيمي) علوم نهم

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدفعلوم نهمهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف بوده است؟

 

 براي آزمون امروز10چند ازگذاريهدفآزمون قبل10چند از

دقيقه 15

به دنبال محيطي بهتر 
 زندگيي برا 
 38تا  31هاي صفحه
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 يابد؟  كدام عبارت در يك برج تقطير از باال به پايين كاهش مي - 26

  ها جوش هيدروكربنة ) نقط2  ها هاي كربن در هيدروكربن ) تعداد اتم1

  ها  ) تمايل به جاري شدن هيدروكربن4    ها ) چگالي هيدروكربن3

 اتن است؟ اتن با پلي هاي تفاوتچه تعداد از موارد زير جزء  - 27

  ـ تعداد پيوندهاي كوواالنسي اطراف هر كربن

  ـ نوع عناصر تشكيل دهنده 

  ـ تعداد هيدروژن متصل به هر اتم كربن

  ـ نقطة جوش

 ود پيوند دوگانهـ وج

  3 )4  2 )3  1 )2  صفر )1

كيلووات ساعت برق مصرف شود، هر ماه تقريباً چند كيلوگرم  20شود. در صورتي كه روزانه  تنها از انرژي خورشيدي استفاده مي كارگاهدر يك  - 28

CO2 كيلوگرم  05/0روز  45ازاي هر كيلووات ساعت برق مصرفي در  شود؟ (به به دليل مصرف برق وارد هواكره ميCO2 شود، هر  وارد هوا مي

 روز در نظر گرفته شده است.) 30ماه 

1 (67/0  2 (75/0  3 (8/0  4 (33/0  

 درستي بيان شده است؟  هاي زير به يك از گزينه كدام - 29

  شود.  فرنگي و موز آزاد مي  هاي رسيده مانند گوجه رنگي است كه از ميوه ) اتن گاز بي1

  اند.  ها از سه عنصر كربن و هيدروژن و اكسيژن ساخته شده ) هيدروكربن2

  شود.  اتن طي واكنش بسپارشي شدن به اتن تبديل مي ) پلي3

  مستقيم دارد. غير ها نسبت هاي آن ها با تعداد كربن ) نقطة جوش هيدروكربن4

 اند؟ بيان شده نادرستاز عبارات زير  موردچند  - 30

  ها شده است.  جايي فصل اكسيد هوا سبب ايجاد مشكالتي مثل گرم شدن زمين، آلودگي هوا و جابه الف) افزايش كربن دي

  باشند.  اكسيد و آب مي هاي فسيلي، كربن دي سوختن سوختاز هاي حاصل  ب) فرآورده

  نكردن پالستيك است.   هاي پالستيكي در طبيعت، مصرف حل براي رهايي از مشكالت ناشي از انباشته شدن زباله ج) بهترين راه

  شوند، ارزان قيمت هستند و عمر طوالني و استحكام بااليي دارند.  هايي كه از نفت تهيه مي د) پالستيك

1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  
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]بازة - 31 , )2   ؟نيستهاي زير  يك از مجموعه زيرمجموعة كدام 3

1(( , ) [ , ] 2 4 3 4   2([ , ) ( , ] 3 5 3 5   

3(( , ) [ , )3 5 1 4     4([ , ] ( , )5 4 2 3   

Aطوري كه دو مجموعة غيرتهي باشند به Bو Aاگر - 32 B است؟ درست، آنگاه كدام گزينه  

1( A B     2 (A B A    

3( B A A      4(B A     

B)هايي از يك مجموعة مرجع باشند، مجموعة زيرمجموعه Cو A،Bاگر - 33 C) ((B A) B)    برابر كدام مجموعه است؟  

1( B   2 (B   

3( A     4 (A   

naاگر - 34 (k )n kn a   23جملة عمومي يك دنباله با الگوي خطي باشد، حاصلa a10   همواره كدام است؟ 7

1( k  9   2 (a5   

3( a3     4 (k  6   

طوري كه شش عدد حاصل يك دنبالة هندسي با جمالت كاهشي تشكيل دهند. جملة چهارم اين  ايم، به چهار عدد درج كرده 5/121و  512بين  - 35

  دنباله چقدر است؟

1( 212  2 (218  

3( 214    4 (216  

دقيقه 30  ) 1رياضي (
/ مجموعه، الگو و دنباله

هاي گويا و  مثلثات/ توان
 هاي جبريعبارت
 68تا  1هاي صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از ، هدف)1رياضي (هاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از  بدهيد؟توانيد پاسخ صحيح سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف بوده است؟

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از



    9: ةصفح  دهم رياضيي اختصاص  1401 شهريور 25آزمون  - پروژة تابستان 

cosحاصل عبارت - 36 cot

tan tan



 0 0
60 45

1 30 60

 
  ، كدام است؟

1( tan tan

tan



 2
60 30

1 30

 

   2 (cos cot

sin

60 30
2 30

 

  

3( sin

cos

 2

2
1 2 30

45



    4 (sin sin

tan

60 30
60

 

  

  كدام است؟ ABCبا توجه به شكل زير، مساحت مثلث - 37

1(


2
3 1

   2 (


1
3 1

   

3( 3 1     4 (3 1
2   

sinاگر - 38 cos , tan cot         واقع شده است؟، در كدام ربع دايرة مثلثاتي ، آنگاه انتهاي كمان زاوية0

  دوم) 2  اول )1

  چهارم) 4    سوم )3

abهستند. اگر cعددچهارم هاي  ريشه bو aمتمايز اعداد - 39  3آنگاه ريشة سوم عدد ،c 1 كدام است؟  

1( 2 -  2 (3  

3( 2    4 (3 -  

bاگر - 40  bو 0

b
 43

2
2 222   كدام است؟ bباشد، مقدار 9

1( 3  2 (6  

3( 9    4 (12  

-1 145300
0

A

x

y

B C
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    ؟نيستزير نامتناهي كدام مجموعة  - 41

1 (W Z     2 (R Q   

3 (Q N     4 (N W  

Bكه عضو باشد، به طوري 10داراي  Bةعضو و مجموع 4داراي  Aةاگر مجموع - 42 A ، گاه  آن(A B) (B A)  چند عضو دارد؟  

  14 )2    ) صفر1

3( 6     4( 10  

 نفر نه چاي و نه قهوه نوشيده باشند، چند نفر حداكثر 6نفر قهوه نوشيده باشند و  17نفر چاي و  14اند. اگر  نفر شركت كرده 25در يك مهماني  - 43

  اند؟  يك نوع نوشيدني نوشيده

1 (12    2 (7  

3 (13    4 (19    

  ي هفتم چند مربع كوچك خواهيم داشت؟ با توجه به شكل زير، در مرحله - 44

1( 40    

2( 36    

3( 64  

4( 50    

yxباشد، در اين صورت حاصل  10ها  حسابي و حاصل جمع آن سه جملة متوالي از يك دنبالة zو  x ،yاگر  - 45 zy كدام است؟ 

1 (20
9    2 (9

200  

3 (200
3    4 (200

9   

 آشناسؤاالت  –) 1رياضي (

(1)
(2)

(3)

...
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P اگر نقطة - 46 , y
 

 
 

1
 كدام است؟ tanقرار داشته باشد،   روي دايرة مثلثاتي در ربع سوم با زاوية 2

1 (1
2    2 (3  

3 ( 3    4 (2
3  

tanاگر - 47 
3
sinو 4 cos    sin)باشد، در اين صورت 0 cos )    كدام است؟ 2

1 (25
49     2 (49

25   

3( 1     4( 7
5  

3عدد  - 48  يك از اعداد زير بين همين دو عدد صحيح قرار دارند؟ گيرد. كدام قرار مي bو  aبين دو عدد صحيح متوالي  250

1 (53    2 (4 400  

3 (3 200    4 (38  

a4اگر  - 49 4/، آنگاه 3 0   كدام است؟ 0243

1 (/ a0 1    2 (/ a0 3  

3 (a3    4 (a  

xاگر  - 50 x   2 5 xمقدار  ،2 x  2  كدام است؟ 5

1( /4 5     2( /3 5   

3( 2    4( 2 2  
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دقيقه 15

  

 
  اند؟ ها برداري گزينه همة كميتدر كدام  - 51

  نيرو - سرعت - فشار) 2  مسافت -وزن - فشار )1

  جايي جابه -شتاب -نيرو) 4    نيرو -شتاب -تندي )3

dmمقدار - 52
g

ns
 

2
3

225   معادل با چند مگاژول است؟ 10

1( /  102 5 10   2 (/  92 5 10  

3( /  42 5 10    4 (/  52 5 10  

m) برابر با1اي افقي در حال شارش است. اگر تندي شاره در مقطع ( اي در لوله صورت پايا و اليه به ناپذيري شارة تراكم، در شكل زير - 53

s
باشد، با  4

  كند؟ جريان شاره چگونه تغيير مي)، آهنگ 3) به مقطع (2عبور شاره از مقطع (

1( L
/

s
2 L) 2  يابد. افزايش مي 4

/
s

2   يابد. كاهش مي 4

3( L
/

s
1   كند. تغييري نمي) 4    يابد. افزايش مي 2

  است؟ نادرستهاي زير  يك از عبارت كدام - 54

  هر دو نيروهاي بين مولكولي هستند.چسبي و دگرچسبي،  نيروهاي هم )1

  وسيلة نيروهاي بين مولكولي توجيه كرد. توان به خاصيت كشساني اجسام جامد را مي) 2

  ها است. كشش سطحي نتيجة وجود نيروي دگرچسبي بين مولكول )3

  ها است. چسبي و دگرچسبي بين مولكول پديدة مويينگي ناشي از رقابت دو نيروي هم) 4

  

 

  )1فيزيك (

گيري /  فيزيك و اندازه
هاي فيزيكي ويژگي

/ كار، انرژي و توانمواد
 60تا  1هاي صفحه

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1فيزيك(هاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

گذاري شما براي آزمون امروز هدف توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 چيست؟

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

(1)

(2)

(3)

cm2 cm4 cm8
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داشته باشد، جرم  g300با جرمي برابر Aمطابق با شكل زير است. اگر حجم معيني از مادة Bو Aايمجز برحسب جرم دو مادة نمودار حجم - 55

  (دما همواره ثابت و يكسان است.) خواهد بود؟چند گرم  Bهمان حجم از مادة

1( 100  2 (300  

3( 600    4 (900  

تواند كار اين نيرو برحسب  شود. كدام گزينة زير نمي جا مي متر جابه 6، جسم به اندازة kg5نيوتوني به جسمي به جرم 100در اثر اعمال نيروي  - 56

  ژول باشد؟

1( 300 2   2 (300 3   

3( 600     4 (600 2   

Kباشد و K3و K1،K2اگر انرژي جنبشي اجسام در شكل زير - 57 K K 1 3   باشد، كدام نامساوي الزاماً درست است؟ 2

1( | v | | v | | v | 
2

2   2 (| v | | v | | v |  2  

3( | v | | v | | v |  2    4 (| v | | v | | v |  2 2  

ها  جايي، زاوية بين آن است. اگر با ثابت ماندن اندازة نيرو و اندازة جابهدرجه  60جايي جسم  نيروي وارد شده به جسم و بردار جابهبردار زاوية بين  - 58

  درجه كاهش يابد، اندازة كار انجام شده توسط همان نيرو در حالت دوم چند برابر حالت اول است؟ 30

1( 2   2 (3
2   

3( /0 5     4 (3   

نيرويي كه جيوه اندازة شود.  متر مي سانتي 70كنيم، ارتفاع آن از سطح مايع  كه لولة جوسنج را كج مي است. هنگامي cmHg76فشار هوا در محلي - 59

N نيوتون است؟ كند، چند ميلي به انتهاي بستة لوله وارد مي
g )

kg
 g، چگالي جيوه10

/
cm313 )و سطح مقطع لوله 6 cm 21   

1( 952  2 (816  

3( 9520    4 (8160  

 ،تعادل بعد از ايجادبه سمت پايين فشار دهيم،  N5. اگر سطح مايع در شاخة سمت چپ را با نيرويشكل زير، مايع در حال تعادل است Uدر لولة - 60

gرود؟ (چگالي مايع باال مي cmسطح مايع در شاخة ديگر چند

cm34 وm
g

s
   )است210

1( 10  2 (5/7  

3( 5    4 (5/2  

K1

m

v

K2

m2

v2

K3

m v'

cm70

ج�وه

A cm1
2=10 A cm2

2=40

3V
0

V
0

A

B

m
0

m

V
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 ؟بيان شده است نادرستيبه  گزينهكدام  - 61

  ترين عنصر سيارة زمين است.  اي، فراوان جدول دوره 8) اولين عنصر گروه 1

ها و  هاي شيميايي موجود در اتمسفر آن تواند حاوي اطالعاتي مانند نوع عنصرهاي سازنده، تركيب ) شناسنامة شيميايي و فيزيكي سيارة مشتري، مي2

  تركيب درصد اين مواد باشد. 

  ) در اثر مهبانگ و تشكيل سحابي، عنصرهاي هيدروژن و هليم توليد شدند. 3

  اي است.  هاي هسته ) انرژي گرمايي و نور خيره كنندة خورشيد به دليل تبديل هيدروژن به هليم در واكنش4

 ؟ست هستنداي باشند، آنگاه چه تعداد از مطالب زير در جدول دوره 16و  13هاي  ترين عناصر گروه ترتيب سبك به Yو  Xاگر دو عنصر  - 62

  است.  3الف) اختالف تعداد ذرات باردار اين دو عنصر برابر 

  رتبة دوم بيشترين درصد فراواني در سيارة زمين را دارد. Y عنصرب) 

0/به عدد جرمي تنها راديوايزوتوپ طبيعي هيدروژن تقريباً برابر  Yشماره دورة عنصر  نسبتپ)    است. 66

  است.  5برابر  Xترين گاز نجيب سيارة مشتري با عدد اتمي  عدد اتمي فراوان اختالفت) 

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

 ؟است نادرستكدام گزينه  - 63

  برابر عدد اتمي عنصر سديم است.  13آن،  U235ها در ايزوتوپ  ) عدد اتمي عنصر اورانيم، برابر با شمار عناصر طبيعي جدول تناوبي است و شمار نوترون1

  دار وجود دارد.  دو نوع گلوكزهاي معمولي و نشان شود، احتمال جذب هر دار به بيمار كه به منظور شناسايي تودة سرطاني انجام مي گلوكز نشان تزريق) در 2

3 (Tc99
1/ها در آن كوچكتر از  ها به پروتون و دورة چهارم جدول تناوبي است، اما نسبت شمار نوترون 7پرتوزا از گروه  اي گونه 43   است.  5

  داري كرد. توان مقادير زيادي از اين عنصر را تهيه و به مدت طوالني نگه نميعمر پايين تكنسيم،  ) به دليل نيم4

Xصورت  بندي عنصرها به از دورة سوم جدول طبقه Yو  Xهاي  اي اتم ـ نقطه الكترونآرايش  - 64

   وY


  است، چند مورد از مطالب زير دربارة

 ها درست هستند؟ آن

  اي عنصرها قرار دارند.  جدول دوره 12و  16هاي  در گروه ترتيب به Yو  Xالف) 

  است. Yدو برابر بار يون پايدار عنصر  ،Xيون پايدار عنصر  بارب) قدر مطلق 

 است.  Yدو برابر اتم  Xآخرين زيرالية الكتروني اتم  هاي الكترونپ) تعداد 

  صفر) 4   3) 3   2) 2   1) 1

 دقيقه 15  )1شيمي (

 كيهان زادگاه الفباي هستي
 44تا  1هاي صفحه

 هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروعهدف
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1شيمي (هاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

گذاري شما براي آزمون امروز هدف توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 چيست؟

 

 امروزبراي آزمون 10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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 كند؟  شده را به درستي تكميل مي از موارد زير، جملة داده موردچند  - 65

  »…مولكول  …تشكيل پيوند كوواالنسي در يك مولكول آب  منظوربه «

  كند.  ـ آمونياك، دو جفت الكترون از اتم مركزي شركت مي همانندالف) 

  هاي ظرفيت اتم مركزي در تشكيل پيوند مشاركت دارند.  درصد از الكترون33ـ آمونياك،  برخالفب) 

  كند.  ـ اكسيژن، چهار الكترون در تشكيل پيوندهاي كوواالنسي شركت مي همانندپ) 

 شوند.  تايي نمي ها هشت ـ اكسيژن، تمام اتم برخالفت) 

   3) 4   2) 3   1) 2  صفر) 1

 كند؟  زير را به درستي كامل مي  چه تعداد از موارد زير، عبارت - 66

  »شود. مي …جر به آزاد شدن پرتواي من …به اليه  …انتقال الكترون از اليه  هيدروژندر اتم «

nالف)   3 ،n    ، در گستره مرئي با خط قرمز2

nب)   5 ،n    گستره مرئي مانند پرتوهاي فرابنفش ازتر  ، پرانرژي4

nپ)   3 ،n 1تر از گستره مرئي مانند پرتوهاي فروسرخ انرژي ، كم  

nت)   6 ،n     nm410با طول موج  مرئي، در گستره 2

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

  هاي آبي، قرمز و زرد درست است؟  هاي زير در مورد پرتوهايي به رنگ از مقايسه يككدام  - 67

  آبيزرد  انرژي: قرمز  مقايسهالف) 

  قرمززردب) مقايسه طول موج: آبي 

  آبيزردپ) مقايسه دما: قرمز

 »پ) «4  »پ«و » ب) «3  »پ«و » ب«، »الف) «2  » ب«و » الف) «1

H)ها كمتر است؟  در كدام گزينه از ساير گزينه ها مولكولتعداد  - 68 ,C ,N ,O :g.mol )    11 12 14 16  

   CO2گرم  2) 4  گرم آب O2   3 (8/1گرم  N2   2 (2 گرم 1) 1

 هاي زير در مورد عنصري كه در تصويربرداري غدة تيروئيد كاربرد دارد، صحيح است؟  از عبارت تعدادچه  - 69

  اي است.  عنصر كشف شده در واكنشگاه هسته نخستينالف) 

  ها در دسترس هستند و قابليت نگهداري دارند. زيادي از آن مقدارب) 

Tc99پ) نماد شيميايي اين عنصر 
  است. 42

  شود. شباهت در اندازه با عنصر يد و جذب توسط غدة تيروئيد از آن استفاده مي دليلت) به 

  شود.  هاي پزشكي استفادة فراوان مي ث) از اين عنصر در تصويربرداري

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

nالكترون با  چندX24در اتم  - 70 l    وجود دارد؟  4

1 (6  2 (7  3 (8  4 (9  


