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    3: ةصفح  تجربيدهم ي اختصاص  1401 آبان 20آزمون  - ) 2پروژة (

  
  
  
  

  

 

,b)اگر - 1 ) [ ,a) ( , )− = −
1 14 2 3 2حاصل ،(b,a) ( a ,b)− −2 1 كدام است؟  

1(( , )−3 1  2(( , )−
12 2   3(( , )1 4   4(( , ) { }− − −

1 12 2 3  

  دهد؟ اي متناهي را نشان مي مجموعههاي زير،  يك از مجموعه كدام - 2

1(A { | x , x }
x

= ∈ ≤2
1 15   2(B {| x || x , x }= ∈ − ≤3 15 5   

3(C { x | x , x }= − ∈ ≤15 15  4(xD { | x , x }= ∈ ≤1 15
2

  

ntدر دنبالة درجة دوم - 3 an bn c= + tو 4، جملة اول برابر با 2+ t=3 سوم اين دنباله عددي طبيعي بوده و مجموع ارقام آن  جملةاست. اگر  22
)، جملة چهارم اين دنباله كدام است؟باشد 5برابر  b )≤ 0   

1( 25 2( 14  3( 28  4( 12 
  اختالف تعداد نقاط شكل هشتم و نهم كدام است؟ ،در الگوي مقابل - 4

1( 17  2( 21  
3( 19    4( 23 

)هندسي با قدرنسبت سه جملة متوالي از يك دنبالة ترتيب از راست به چپ) (به bو a ،4اگر اعداد  - 5 )−
1
با اعمال باشند، در كدام حالت زير،  2

  ود؟حسابي و هم هندسي خواهد ب دنبالة حاصل همتغيير بر روي دنبالة داده شده، 
  كم كنيم. bازواحد  2و اضافه كرده  aواحد به 4 )2 اضافه كنيم. bواحد به 2و  aواحد به 8 )1

1 )4  اضافه كنيم. bواحد به 6و  aواحد به 12 )3
1و  كم كرده aازواحد  2

 اضافه كنيم. bواحد به 2

a:، داريم5با قدرنسبت  naدر دنبالة حسابي - 6 a a a a a+ + = + + +2 2 2 2 2 2
1 3 5 2 4 6   مجموع شش جملة اول اين دنباله چقدر است؟؛ 2

1( −
2
5  2( 2

 2 )4  صفر )3   5

nدر يك دنبالة هندسي با جملة عمومي - 7 na = 2
3

  جملة چهارم چند برابر جملة ششم است؟، 

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

3  

. هستنديك دنبالة هندسي  بيست و هفتمچهاردهم و  ،ترتيب جمالت اول به ،با جمالت متمايزجمالت اول، دهم و بيستم يك دنبالة حسابي  - 8
  هندسي كدام است؟قدرنسبت دنبالة 

1( 13 9
8  2( 3

2   3( 13 10
9   4( 13 3

2  

 θنسبت به سطح افقي برابركند. در حالي كه زاوية بازوي اول  استفاده ميواحد  20و  50هاي  يك ربات مطابق شكل براي گرفتن اجسام از دو بازو به طول - 9
)از زمين برابر كدام است؟(انتهاي بازوي دوم) ارتفاع نوك گيره  باشد، αعمود بر افق برابر راستايو زاوية بازوي دوم نسبت به  , )< α θ <0 00 90   

1( cos sin+ θ − α100 50 20    
2( sin sin+ θ − α100 50 20  
3( sin cos+ θ − α100 50 20    
4( cos cos+ θ − α100 50 20 

دقيقه 30  ) عادي1رياضي (

مجموعه، الگو و دنباله/ 
 مثلثات

 2تا پايان و فصل  1فصل 
هاي مثلثاتيتا پايان نسبت

 35تا  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

, , , ...

(1) (2) (3)

�

�50
20

100



    4: ةصفح  تجربيدهم ي اختصاص  1401 آبان 20آزمون  - ) 2پروژة (

sinحاصل - 10 cot cos
(tan ) sin

− −
−

0 0 0

0 2 0
2 45 45 2 60

30 3 60
  كدام است؟ 

1( −
2
3  2( 2

3   3( −
6
7   4( 6

7  

Aمجموعة متمم - 11 (B C)−    كدام است؟−
1( A (B C)′ −   2( A (B C)−  
3( A (B C)′ −    4( A (B C)′  

آموزان  نفر از دانش 20دانيم  مي د.نكن آماده مينفري، خود را براي شركت در المپيادهاي رياضي و اقتصاد  40آموزان يك كالس  تعدادي از دانش - 12
چه تعداد از  نام كرده باشند، لمپياد رياضي ثبتنفر فقط در ا 15اند. اگر  نام نكرده كدام ثبت اند يا در هيچ نام كرده اين كالس يا در هر دو المپياد ثبت

  اند؟ نام كرده آموزان اين كالس در المپياد اقتصاد ثبت دانش
  نفر 10دقيقاً  )2  نفر 5 دقيقاً )1
 نفر 25تا  10از  )4    نفر 25تا  5از  )3

  طبق الگوي داده شده در شكل هفتم چند دايرة سياه وجود دارد؟ ،روبروهاي  با توجه به شكل - 13
1( 18 
2( 20  
3( 22  
4( 24 

ntاگر الگوي - 14 n n An A= + + +2 22 5 8   عددي گويا است؟ جملة عمومي يك الگوي خطي باشد، كدام جملة اين الگو، 30
1( t4   2( t3   
3( t5     4( t6  

  واحد اضافه شود به جملة پنجم چه مقدار اضافه خواهد شد؟ 4يك دنبالة حسابي  نسبتاگر به قدر - 15
1( 20  2( 16  
3( 30    4( 36  

  است. قدرنسبت اين دنباله چند برابر جملة اول آن است؟ 57جملة آخر  3و مجموع  27جملة اول  3اي، مجموع  جمله 20يك دنبالة حسابي  در - 16

1( 143
10  2( 143

17   3( 10
17   4( 10

143  

سهم بزرگتر چهار  3هاي دريافت شده دنبالة حسابي تشكيل دهند و مجموع  كنيم كه سهم كيلوگرم برنج را بين پنج نفر طوري تقسيم مي 200 - 17
  بيشترين سهم دريافت شده چقدر است؟برابر مجموع دو سهم كوچكتر باشد. 

1( 40
3  2( 80

3   3( 200
3

   4( 80  

2اگر بين دو عدد - 18 16و 5 شود.  مي r2و اگر دو واسطة هندسي قرار دهيم، قدرنسبت r1قرار دهيم، قدرنسبتمثبت يك واسطة هندسي  5

rحاصل
r
1
2

2( كدام است؟    جملة اول دنباله است) 5

1( 2  2( 5   3( 2   4( 5  
زاوية اگر طول ستون از قد بيننده بلندتر بوده و اي روي آن قرار گرفته، ايستاده است.  كه مجسمه ستون قائمي متر از پاي 50اي به فاصله  بيننده - 19

tan) ارتفاع مجسمه چقدر است؟ باشد،درجه  45و  30ترتيب  رويت ابتدا و انتهاي مجسمه با سطح افق به / )030 0 58   
 متر 35 )4  متر 29 )3  متر 21 )2 متر 16 )1

BCرو، در مثلث روبه - 20
AC

  برابر است با: 

1( 
ˆcos A
ˆcos B

   2( 
ˆsin A
ˆsin B

  

3( 
ˆcos B
ˆcos A

    4( 
ˆsin B
ˆsin A

 

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

A

B

C



    5: ةصفح  تجربيدهم ي اختصاص  1401 آبان 20آزمون  - ) 2پروژة (

  
,b)اگر - 21 ) [ ,a) ( , )− = −

1 14 2 3 2حاصل ،(b,a) ( a ,b)− −2 1 كدام است؟  

1(( , )−3 1   2(( , )− 12 2   

3(( , )1 4     4(( , ) { }− − −1 12 2 3  

  كدام مجموعه متناهي است؟ - 22
1( {x | x }∈ − ≤ ≤5 5   2( {x | x }′∈ < <0 1  
3( {x | x }∈ >2 4    4( {x | x }∈ <2 4 

را به صورت  Bةو مجموع 84اول  هاي شمارنده Aةباشد و مجموع 10اعداد صحيح نامنفي كوچكتر از  ةمرجع، مجموع ةاگر مجموع - 23
B { k | k A}= − ∈2 A)ةتعريف كنيم، كدام عدد متعلق به مجموع1 B) (A B)′ ′−   ؟است  

1( 5  2( 3  
3( 7    4( 4  

آموزان  نفر از دانش 20دانيم  كنند. مي آماده مينفري، خود را براي شركت در المپيادهاي رياضي و اقتصاد  40آموزان يك كالس  تعدادي از دانش - 24
نام كرده باشند، چه تعداد از  نفر فقط در المپياد رياضي ثبت 15اند. اگر  نام نكرده كدام ثبت اند يا در هيچ نام كرده اين كالس يا در هر دو المپياد ثبت

  اند؟ نام كرده آموزان اين كالس در المپياد اقتصاد ثبت دانش
  نفر 10دقيقاً  )2  نفر 5 دقيقاً )1
 نفر 25تا  10از  )4    نفر 25تا  5از  )3

ntدر دنبالة درجة دوم - 25 an bn c= + tو 4، جملة اول برابر با 2+ t=3 جملة سوم اين دنباله عددي طبيعي بوده و مجموع ارقام آن است. اگر  22
)كدام است؟، جملة چهارم اين دنباله باشد 5برابر  b )≤ 0   

1( 25  2( 14  
3( 28    4( 12 

  هاي زير، طبق الگوي داده شده در شكل هفتم چند دايرة سياه وجود دارد؟ با توجه به شكل - 26
1( 18 
2( 20  
3( 22  
4( 24 

ntاگر الگوي - 27 n n An A= + + +2 22 5 8   عددي گويا است؟جملة عمومي يك الگوي خطي باشد، كدام جملة اين الگو،  30
1( t4   2( t3   
3( t5     4( t6  

  واحد اضافه شود به جملة پنجم چه مقدار اضافه خواهد شد؟ 4يك دنبالة حسابي  نسبتاگر به قدر - 28
1( 20  2( 16  
3( 30    4( 36  

  است. قدرنسبت اين دنباله چند برابر جملة اول آن است؟ 57جملة آخر  3و مجموع  27جملة اول  3اي، مجموع  جمله 20يك دنبالة حسابي در  - 29

1( 143
10   2( 143

17   

3( 10
17     4( 10

143  

a، داريم:5با قدرنسبت  naحسابي در دنبالة - 30 a a a a a+ + = + + +2 2 2 2 2 2
1 3 5 2 4 6   ؛ مجموع شش جملة اول اين دنباله چقدر است؟2

1( −
2
5   2( 2

5   

 2 )4    صفر )3

دقيقه 30  موازي - )1رياضي (

 مجموعه، الگو و دنباله
هاي متناهي و مجموعه 1فصل 

تا پايان دنبالة حسابي نامتناهي
 24تا  1هاي صفحه

(1) (2) (3) (4)
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Aاگر  - 31 {x | x }= ∈ − ≤ ≤1 4 وB {x | x }= ∈ < <1 5 وC {x | x }= ∈ < 3 باشد، مجموعة(A B) C−  چند عدد صحيح را
  شود؟ شامل مي

  1 )2  صفر )1
3( 2    4( 3 

A، شرطCو A،Bةاگر بين سه مجموع - 32 B C⊆   تواند بيانگر اين سه مجموعه باشد؟ باشد، كدام گزينه ميبرقرار  ⊇
1( A {x | x }= ∈ − ≤ <2 1،B [ , )= −3 Cو 4 {x | x }= ∈ − < ≤3 4   
2( A ( , ]= −1 3،B {x \W | x }= ∈ − < <2 Cو 4 {x | x }= ∈ − ≤ <3 5  
3( A {x | x }= ∈ − < <2 0،B {x | x }= ∈ − ≤ ≤1 1 وC ( , ]= −2 1  
4( A [ , )= −2 4،B ( , ]= −3 Cو 5 {x \W | x }= ∈ − < <4 6 

  دهد؟ اي متناهي را نشان مي هاي زير، مجموعه يك از مجموعه كدام - 33

1(A { | x ,x }
x

= ∈ ≤2
1 15   2(B {| x || x , x }= ∈ − ≤3 15 5   

3(C { x | x , x }= − ∈ ≤15 15  4(xD { | x ,x }= ∈ ≤1 15
2

  

Aاگر - 34 B {k | k ,k }= ∈ ≤2 8   وA C {k | k }= ∈3 گاه ، آنA (B C)  چند عضو دارد؟  
1( 1  2( 2  
 شمار بي )4    4 )3

Aمتمم مجموعة - 35 (B C)−    كدام است؟−
1( A (B C)′ −   2( A (B C)−  
3( A (B C)′ −    4( A (B C)′  

n(U)طوري كه باشند، به Uعهايي از مجموعة مرج زيرمجموعه Bو Aفرض كنيد - 36 = n(Aو 150 B )′ ′ = 40 وn(A) = ، حاصل30
n(A B)′ كدام است؟  

1( 120  2( 80  
3( 70    4( 90 

  اختالف تعداد نقاط شكل هشتم و نهم كدام است؟ ،در الگوي مقابل - 37
1( 17 

2( 21  
3( 19  
4( 23 

nQدر دنبالة اعداد - 38 : , , , , , , ...3 2 7 4 11 Qحاصل 8 Q+20   كدام است؟ 29
1( 571  2( 637  
3( 1083    4( 1149 

x اگر - 39 −3 2 ،x− +2 xو14 +5 خواهد داشت؟ (دنباله  100سه جملة متوالي از يك دنبالة حسابي باشد، اين دنباله چند جملة كوچكتر از  6
  صعودي است)

1( 16 2( 17  3( 18  4( 19 

سهم بزرگتر چهار  3هاي دريافت شده دنبالة حسابي تشكيل دهند و مجموع  كنيم كه سهم كيلوگرم برنج را بين پنج نفر طوري تقسيم مي 200 - 40
  بر مجموع دو سهم كوچكتر باشد. بيشترين سهم دريافت شده چقدر است؟برا

1( 40
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  ؟ندارندمستقيم  ةرابطبا هم  ،دو مورد مطرح شده ،در كدام گزينه - 41

  كاهش مساحت جنگل ـ افزايش احتمال وقوع سيل) 2  سازگان خدمات بومافزايش افزايش توليدكنندگي ـ ) 1
  سازگان خدمات بومافزايش كاهش تنوع زيستي ـ ) 4  دكنندگيتولي ميزانافزايش سازگان ـ  پايداري بوم) 3

  .نيست …،  …بافت  ياختهبا هسته  …از نظر  …بافت  ياخته - 42
  ـ مشابه اي صاف ـ تعداد ـ پيوندي متراكم ماهيچه) 1
  ـ متفاوت جايگاه ـ پيوندي سستچربي ـ ) 2
  ـ مشابه اي اي اسكلتي ـ تعداد ـ پوششي استوانه ماهيچه) 3
  ـ متفاوت اي اسكلتي اليه ـ جايگاه ـ ماهيچه شي سنگفرشي تكپوش) 4

هـاي زيـر دربـارة آن بـا      دهد، چه تعداد از عبارت بدن جانداران را نشان ميهاي  ياختهدر مواد انتقال با توجه به شكل زير كه نوعي فرايند  - 43
 ؟ قطعيت درست است
  كند. اي افزايش پيدا مي الف) سطح غشاي ياخته

  هاي غشايي و شكستن پيوند پرانرژي نوعي مولكول همراه است. كيسهب) با تشكيل 
دهندة پايان فرايند انتقال باشد، ذرات بزرگ به صورت گروهي از ميان فسفوليپيدها  ج) اگر نشان

  كنند.  عبور مي
ها در سطح  دهندة آغاز فرايند انتقال باشد، در ريزكيسة جدا شده از غشا كربوهيدرات د) اگر نشان

    گيرند.  لي آن جاي ميداخ
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 كند؟ عبارت زير را به درستي كامل مي ،چند مورد - 44
  »… ةدر يك ياخته جانوري، هم«

  اند.  هاي درون سيتوپالسم، در پي فعاليت دستگاه گلژي ايجاد شده الف) ريزكيسه
  . كنند ا به هم مرتبط ميرو بيرون اين ساختار  فضاي درون ،ب) منافذ موجود در پوشش هسته

  . يافت شوندتوانند به صورت آزاد درون سيتوپالسم  ميطور معمول ن بهها،  ج) رناتن
  . باشد ميتر  نزديكاي،  نسبت به غشاي ياختهبه پوشش هسته هاي شبكه آندوپالسمي زبر،  د) قسمت

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 ؟ كند درستي كامل مي كدام گزينه عبارت زير را به - 45

  »…طور حتم  بههمگي  …هاي زيستي كه  لكولگروهي از مو«
  دهند.  هاي شيميايي را افزايش مي دهند ـ سرعت واكنش كارهاي متنوعي را انجام مي) 1
  .دنشو در دنياي غير زنده مشاهده نميزميني و غالت وجود دارند ـ   در سيب) 2
  كنند.  ها شركت مي هورمون ها نقش دارد ـ در ساخت انواعي از شبكة آندوپالسمي صاف در ساختن آن) 3
  هاي زيستي دارند.  مولكولهمة زيرواحدهاي شوند ـ بيشترين تنوع عنصرهاي سازنده را در ميان  در رناتن (ريبوزوم) ساخته مي) 4

 ؟ كند طور صحيح تكميل مي عبارت زير را به ،كدام گزينه - 46
  »…طحي قرار دارد كه ساز  …، بالفاصله …يابي حيات كه در آن  سازمانسطوح سطحي از هر «
  هاي متفاوت كنار يكديگر قرار دارند. تعدادي ياخته از بافتبراي اولين بار فقط افراد يك گونه با يكديگر در تعامل هستند ـ بعد ـ ) 1
  سازند.  ح را ميترين سط هاي زيستي در تعامل با يكديگر پايين شود ـ قبل ـ مولكول اتصال ماهيچه به استخوان براي اولين بار ديده مي) 2
  ـ بعد ـ افراد متعلق به چند گونه در تعامل با يكديگر هستند.طور حتم  بهمحيطي و عوامل زنده در تعامل با يكديگر هستند  ةعوامل غيرزند) 3
  متفاوت است. انداران جهايي با آب و هوا و پراكندگي  بوم گيرند ـ قبل ـ شامل زيست سازگان در كنار هم قرار مي براي نخستين بار چند بوم) 4

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( شناسي زيستهاي  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل 10چند از 

 

 قيقهد 20 عادي - ) 1شناسي (زيست

  دنياي زنده/ گوارش و جذب مواد
تا پايان ساختار  2و فصل  1فصل 

  و عملكرد لوله گوارش
  24تا  1هاي  صفحه

 سيتوپالسم
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  …طور حتم  به …هر جانداري كه  - 47
  آيد ـ در غشاي خود داراي كلسترول است.  دست مي طور مستقيم يا غيرمستقيم از آن به غذاي انسان به) 1
  يابي حيات در آن قابل مشاهده است.  ترين سطح سازمان محيطي را دارد ـ پايين يها توانايي پاسخ به محرك) 2
  دارد. هاي خود را در محدودة ثابتي نگه مي يابي حيات براي آن قابل تعريف است ـ وضع دروني ياخته سطح از سطوح سازمانپنجمين ) 3
  كند. هاي زيستي خود مي هايي براي سازش و ماندگاري در محيط دارد ـ تمامي انرژي دريافتي را صرف انجام فعاليت ويژگي) 4

 …قطعاً  …هر مولكول زيستي كه  - 48
  . شود از اطالعات آن استفاده ميوه بر كربن، اكسيژن و هيدروژن، فسفر دارد ـ در پزشكي شخصي عال) 1
  است ـ نسبت عناصر متفاوتي با منبع ذخيره گلوكز دارد. ها ياختهبخش اصلي غشاي  دهنده تشكيل) 2
  ليپيدها دارد. نواعا در صنعت كاغذسازي و توليد پارچه كاربرد دارد ـ انرژي توليد شده كمتري نسبت به) 3
  هاي شيميايي را دارد.  اتم مشترك با نوكلئيك اسيدها است ـ توانايي افزايش سرعت واكنش 4داراي ) 4

 ؟ است نادرستويژگي حيات را دارد،  7كه هر  ياختهچند مورد در ارتباط با هر  - 49
  دارند. هاي غشا با داشتن منفذ در عبور مواد از عرض غشا نقش  الف) گروهي از پروتئين

  .باشندها  توانند در تماس با كربوهيدرات ب) هر دو الية فسفوليپيدي غشا مي
  را دارد.  ياختههاي  توانايي مشخص كردن تمام ويژگي ،ج) هسته
  توانند در انتشار مواد در جهت شيب غلظت نقش داشته باشند. هاي موجود در غشا با ايجاد منفذ مي ترين مولكول د) فراوان

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 ؟ همان بافت است ويژگيطور اختصاصي  هاي نوشته شده در مقابل هر بافت، به چه تعداد از ويژگي - 50

  ويژگي اختصاصي  بافت  رديف
  دار هاي انشعاب ياخته  ماهيچه قلبي  الف
  شكل هاي دوكي ياخته  ماهيچه صاف  ب
  ظاهر مكعبي هاي با ياخته  مكعبي يپوشش  ج
  شيه ياختههسته در حا  بافت چربي  د
  ظاهر مخطط  بافت ماهيچه اسكلتي  هـ

  

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
 ؟ كند تكميل مي نادرستيكدام گزينه، جملة زير را به  - 51

  »…هاي موجود در ساختار غشاي ياخته  پروتئين …در ياختة پوششي سالم ديوارة رودة باريك «
  د. دهاي غشايي در تماس هستنيفسفوليپوست بدسرهاي آهمة ـ با ) 1
  باشند. هاي كوچك مي فقط بعضي از ـ داراي منفذي جهت عبور مولكول) 2
  اند.  بدون غشا توليد شده  همة ـ در پي فعاليت كوچكترين اندامك) 3
  هستند. اي غشاي ياختهساختار فقط بعضي از ـ در تماس با كلسترول موجود در ) 4

 ؟ است شدهدرستي بيان  شناسي به زيست دانشدربارة  ،كدام مورد - 52
  اند. هايي كه حدود صد سال پيش كشنده بودند، مهار شده امروزه همة بيماري) 1
  توانيم بگوييم كه شير، مايعي خوشمزه است.  با توجه به اطالعات مولكولي الكتوز (قند شير)، مي) 2
  . دپرداز ها مي ايندهاي زيستي رخ داده در آنو فر جاندارانبررسي علمي به شناسي،  علم زيست) 3
  . طور مستقيم قابل مشاهده باشد آن پديده بايد بهشناسي،  براي بررسي يك پديده طبيعي در زيست) 4

 ؟ كند تكميل مي نادرستي هاي داده شده، جملة زير را به چه تعداد از عبارت - 53
  »… ر قطعطو به ،توان گفت مي …عبور مواد از عرض غشاي يك ياخته جانوري كه هاي  روش يك ازهردر ارتباط با «

  كنند.  شود ـ مواد در جهت شيب غلظت از غشا عبور مي مصرف نمي ATPالف) انرژي 
  شود.  كند ـ انرژي زيستي مصرف نمي ب) نوعي ماده در جهت شيب غلظت خود از غشا عبور مي

  شود.  ب غلظت انجام ميسازند ـ انتقال ماده برخالف جهت شي ها، عبور ماده را ممكن مي ج) پروتئين
  د.رس به مصرف نمي ATPشود ـ انرژي  براي عبور ماده استفاده نميمستقيماً ها  د) از پروتئين

1( 1  2 (2  3 (3  4 (4  
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 ؟ كند اي رودة باريك پشتيباني مي هاي استوانه چند مورد، مشخصة نوعي بافت پيوندي است كه از ياخته - 54
 گليسيريد مشاهده شود.  هاي حاوي ذخاير تري ، در مجاورت ياختههاي اين بافت ختهيا استممكن  •
 اي متصل هستند. مادة زمينه كالژنهاي  متصل به هم دارد كه به رشتهو هايي با زوائد منشعب  ياخته •
 باشند.  م ميهاي نازك و ضخي هايي هستند كه همگي به دو شكل رشته در مجاورت پروتئينتنها بافت اين هاي  ياخته •
  ها قرار دارند. هاي پروتئيني كالژن و كشسان به صورت متقاطع در اطراف ياخته برخالف بافت پيوندي زردپي، رشته •
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ؟ هاي مرتبط با آن، كدام گزينه صحيح است با توجه به لولة گوارش و اندام - 55
  باشد.  خالف جهت خروج كيموس از آن، مياي شكل لولة گوارش در  جهت ورود كيموس به بخش كيسه) 1
  قرار گرفته است.  رو) (از نماي روبه امتداد يافته است، در پشت بخش ابتدايي معده بدنبخشي از كبد كه تا نيمة چپ ) 2
  . شود بندارة پيلور و همة طول دوازدهه در سمتي از بدن قرار دارد كه محل اتصال رودة باريك به رودة بزرگ مشاهده مي) 3
  گيرد. تر قرار مي بزرگ در سمت راست، نسبت به باالترين بخش اين روده در سمت چپ، پايين رودة) باالترين بخش 4

 ؟ كند كامل مي نامناسبطور  كدام گزينه، عبارت زير را به - 56
  »…طور حتم  كند، به هر اندامي از دستگاه گوارش انسان سالم كه پروتئازهاي غيرفعال ترشح مي«
  هايي با توانايي كنترل عبور و مرور مواد دارد. ) ياخته1
  اي، در حفظ ديوارة لولة گوارش از اثر اسيد نقش دارد.  با ترشح ماده) 2
  اي از جنس بافت پيوندي دربرگرفته شده است. توسط پرده) 3
  شود. ويات لولة گوارش ميمحت pH، موجب تغيير به محيط دروني لوله گوارش با ترشح نوعي اسيد) 4

  … نداردامكان  ،گيرد صورت مي … نوعي حركت در لولة گوارش كه - 57
  .نقش مخلوط كنندگي هم داشته باشدـ در ناحية فاقد صفاق ) 1
  .اليه ماهيچه طولي در انجام شدن آن نقش داشته باشدـ  انجام مراحل پاياني گوارشفقط در محل ) 2
  .متوقف شود ينواحي مشخصـ در  غذاييدة وبردن ت بيشتر براي پيش) 3
  . جلوي تودة غذايي شاهد حلقة انقباضي باشيمـ در  معدهدر ) 4

  …كند  مجرا به زير زبان تخليه مي …كه ترشحات خود را به كمك  يانسان سالم و بالغ، هر غدة بزاقي بزرگيك در بدن  - 58
  باشد.  غدة بناگوشي مي مجاورتاي قرار دارد كه در  طور مستقيم در تماس با ماهيچه يك ـ به) 1
  .تواند در ساختار دهان يافت شود ميچند ـ كوچكترين غدة بزاقي است كه ) 2
  كند. اي است كه به آسياب شدن ذرات غذا كمك مي يك ـ داراي ترشحات چسبنده) 3
  گلوت است.  سطح باالترين بخش اپي هاي پوششي تشكيل شده و هم چند ـ از ياخته) 4

  ؟شود، چند مورد صحيح است مي در بدن انسان كه رسوب ترشحات آن در كيسة صفرا باعث بروز بيماري ميدربارة اندا - 59
  شود. ها نوعي بافت پيوندي مشاهده مي هاي مختلف است كه بين آن لوب با اندازه الف) داراي دو

  است.، بيشتر تر است به سمت راست بدن نزديكب) تعداد انشعابات مجاري صفراوي در بخشي كه 
  هاي آن توانايي توليد كلسترول و فسفوليپيدها را دارد. ج) شبكة آندوپالسمي صاف ياخته

  كند.  به دوازدهه وارد ميمستقيماً د) ترشحات صفراوي خود را از طريق مجراي صفراوي كبدي، 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  …همانند  …بخشي از لولة گوارش كه  - 60
  هاي گوارشي را دارد. انواع آنزيمهمة توانايي ترشح  ،ت ـ اندامي كه محل اصلي گوارش شيميايي استهاس محل آغاز گوارش كربوهيدرات) 1
  اي تك اليه دارد. ، بافت پوششي استوانهرا احاطه كرده ة باريكرودكه اندامي است ـ  انتهايي آن در سمت چپ بدنبندارة ) 2
  .باشد در ابتداي خود، داراي بنداره غير ارادي مي ،ها ينـ محل پاياني گوارش پروتئ دارد يك اليه ماهيچة مورب) 3
توانايي ترشح  ،شود ـ بخش قرار گرفته در زير و موازي آن مي گويچه قرمزترشحات آن باعث حفاظت از نوعي ويتامين مؤثر در ساخت ) 4

  دارد.را هاي غيرفعال  آنزيم
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  ؟جانوري صحيح است ياختهموجود در يك  ساختارهايرتباط با كدام گزينه در ا - 61
هاي روي هم قرار گرفته،  برخالف اندامك تشكيل شده از كيسه ،شود مشاهده مي دار و بدون ريبوزوم ريبوزوم شكلدو به نوعي اندامك كه ) 1

  بندي و ترشح مواد نقش دارد.  در بستهمستقيماً 
  شوند. مشاهده مي ياختهاي عمود بر هم در  به تعداد بيشتري نسبت به ساختارهاي استوانه ،تأمين انرژينوعي اندامك دو غشايي مؤثر در ) 2
  دو غشايي است. ،دريكنميتوبرخالف  ،شود مشاهده مي ياختهت اكه در آن مولكولي با ويژگي تعيين صف ساختارنوعي ) 3
  هسته دارد.  ازدستگاه گلژي فاصلة بيشتري  نسبت به ،مؤثر در ساخت ليپيد ندامكانوعي ) 4

 كند؟ تكميل مي ،درستي چند مورد، عبارت زير را به - 62
 »… نيستجانوري، ممكن  ةدر غشاي يك ياخت«

  در تماس باشند. يليپيدهاي  مولكولشوند، با  غشا مشاهده مي ةهايي كه فقط در يك الي پروتئين الف)
  نيز در تماس باشند. ها كربوهيدراتغشا اند، با  ةيهايي كه در تماس با هر دو ال پروتئين ب)

 ند.باش  هاي فسفوليپيدي و پروتئيني متصل ها به مولكول ج) انواعي از كربوهيدرات
   هم متصل باشند.  بههاي زيستي  لكولانواعي از مو د)
 ) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1

  ؟استخوان درست استدر رابطه با  كدام گزينه ،يابي حيات سطوح سازمانارتباط با در  - 63
  يابي حيات قرار دارد. ترين سطح سازمان قبل از آن پايينبالفاصله ) 1
  از تعدادي ياخته داراي شكل و كار تقريباً مشابه ايجاد شده است. تنها) 2
  چندين جمعيت گوناگون با هم تعامل دارند. ،سطح بعد از آن 4 در )3
  گذارند. ه براي اولين بار بر هم تأثير ميعوامل زنده و غيرزند ،سطح بعد از آن 6در ) 4

  …همواره  ،دنكن عبور مي ياختهشيب غلظت خود از غشا  … مواد كوچك و ريزكه جايي  هر روش جابهدر  - 64
  .شود ميمصرف  ATPخالف جهت ـ در ) 1
  شود. در جهت ـ تنها مواد به محلي كه تراكم آن كمتر است وارد مي) 2
  شود. خالف جهت ـ سبب كاهش شيب غلظت مير د) 3
  .شود مي يسبب كاهش اختالف غلظت آن ماده در دو سوي غشادر جهت ـ ) 4

  اند، درست است؟ هاي طبيعي و قابل مشاهده وجوي علت پديده كه تنها در جست تجربي اي از علوم چند مورد در رابطه با شاخه - 65
  ها پاسخ دهد و همة مشكالت را حل بكند.  نيست كه بتواند به همة پرسشاي توانا و گسترده  الف) اين علم به اندازه
  اند. شدند، مهار شده ها نظير قند خون و افزايش فشار خون كه صد سال پيش منجر به مرگ مي ب) هريك از بيماري

  اند.  گيري و اندازهكنيم كه به صورت مستقيم قابل مشاهده  ج) در اين علم، تنها ساختارها يا فرايندهايي را بررسي مي
  اند مديون اين شاخه از علوم است.  ها شده آوري برخي بيماري هاي درماني و داروهاي جديد كه باعث كاهش مرگ د) ايجاد روش

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  ؟باشد هاي مونارك مي هاي زير مربوط به پروانه چند مورد از ويژگي - 66

  كنند.  انادا و بالعكس مهاجرت ميالف) هزاران كيلومتر را از مكزيك تا شمال ك
  كنند.  مقصد را شناسايي كرده و به سمت آن حركت مي آسمان و جهت  در ب) جايگاه خورشيد

  نقش دارد.مستقيماً ها  ج) هر ياخته عصبي موجود در پروانه مونارك، در مهاجرت آن
  . باشد ها در طبيعت مي انگيزترين مهاجرت يكي از شگفتها  د) مهاجرت اين پروانه

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  ؟هاي موجود در بدن انسان صحيح است چند مورد در ارتباط با بافت - 67

  هاي پروتئيني و گليكوپروتئيني قرار دارند. اي از رشته در تماس با شبكه ها ياختهتمامي  ،الف) در انواع بافت پوششي
  و اندازة يكسان هستند. داراي شكلها  ياختهفرشي چنداليه، تمامي  ب) در بافت پوششي سنگ

  .استمنشعب  ،اي كه بيش از يك هسته دارد موجود در بافت ماهيچهياخته ج) هر 
  اندك است.  اي ياختههاي گليكوپروتئيني وجود دارد، فضاي بين  د) در هر نوع بافتي كه امكان مشاهدة مولكول

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

 دقيقه 20موازي - ) 1شناسي (زيست

  دنياي زنده
  1فصل 

  16تا  1هاي  صفحه
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 ؟ ندارندابطة مستقيم در كدام گزينه، دو مورد مطرح شده، با هم ر - 68
  سازگان افزايش توليدكنندگي ـ افزايش خدمات بوم) 1
  كاهش مساحت جنگل ـ افزايش احتمال وقوع سيل) 2
  سازگان ـ افزايش ميزان توليدكنندگي پايداري بوم) 3
  سازگان كاهش تنوع زيستي ـ افزايش خدمات بوم) 4

  .ستني …،  …هسته با ياخته بافت  …از نظر  …ياخته بافت  - 69
  ـ مشابه اي صاف ـ تعداد ـ پيوندي متراكم ماهيچه) 1
  ـ متفاوت چربي ـ جايگاه ـ پيوندي سست) 2
  ـ مشابه اي اي اسكلتي ـ تعداد ـ پوششي استوانه ماهيچه) 3
  ـ متفاوت اي اسكلتي اليه ـ جايگاه ـ ماهيچه پوششي سنگفرشي تك) 4

هـاي زيـر دربـارة آن بـا      دهد، چه تعداد از عبارت هاي بدن جانداران را نشان مي در ياخته با توجه به شكل زير كه نوعي فرايند انتقال مواد - 70
 ؟ قطعيت درست است
  كند. اي افزايش پيدا مي الف) سطح غشاي ياخته

  هاي غشايي و شكستن پيوند پرانرژي نوعي مولكول همراه است. ب) با تشكيل كيسه
، ذرات بزرگ به صورت گروهي از ميان فسفوليپيدها دهندة پايان فرايند انتقال باشد ج) اگر نشان

  كنند.  عبور مي
ها در سطح  دهندة آغاز فرايند انتقال باشد، در ريزكيسة جدا شده از غشا كربوهيدرات د) اگر نشان

  گيرند.    داخلي آن جاي مي
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 كند؟ عبارت زير را به درستي كامل مي ،چند مورد - 71
  »…انوري، همة در يك ياخته ج«

  اند.  هاي درون سيتوپالسم، در پي فعاليت دستگاه گلژي ايجاد شده الف) ريزكيسه
  . كنند ا به هم مرتبط ميرو بيرون اين ساختار  فضاي درون ،ب) منافذ موجود در پوشش هسته

  توانند به صورت آزاد درون سيتوپالسم يافت شوند.  ميطور معمول ن بهها،  ج) رناتن
  باشد.  تر مي اي، نزديك بكه آندوپالسمي زبر، به پوشش هسته نسبت به غشاي ياختههاي ش د) قسمت

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 ؟ كند درستي كامل مي كدام گزينه عبارت زير را به - 72

  »…طور حتم  همگي به …هاي زيستي كه  گروهي از مولكول«
  دهند.  فزايش ميهاي شيميايي را ا دهند ـ سرعت واكنش كارهاي متنوعي را انجام مي) 1
  شوند. زميني و غالت وجود دارند ـ در دنياي غير زنده مشاهده نمي  در سيب) 2
  كنند.  ها شركت مي ها نقش دارد ـ در ساخت انواعي از هورمون شبكة آندوپالسمي صاف در ساختن آن) 3
  هاي زيستي دارند.  همة زيرواحدهاي مولكول شوند ـ بيشترين تنوع عنصرهاي سازنده را در ميان در رناتن (ريبوزوم) ساخته مي) 4

 ؟ كند طور صحيح تكميل مي كدام گزينه، عبارت زير را به - 73
  »…از سطحي قرار دارد كه  …، بالفاصله …يابي حيات كه در آن  هر سطحي از سطوح سازمان«
  هاي متفاوت كنار يكديگر قرار دارند. از بافتفقط افراد يك گونه با يكديگر در تعامل هستند ـ بعد ـ براي اولين بار تعدادي ياخته ) 1
  سازند.  ترين سطح را مي هاي زيستي در تعامل با يكديگر پايين شود ـ قبل ـ مولكول اتصال ماهيچه به استخوان براي اولين بار ديده مي) 2
  متعلق به چند گونه در تعامل با يكديگر هستند.طور حتم ـ بعد ـ افراد  محيطي و عوامل زنده در تعامل با يكديگر هستند به ة) عوامل غيرزند3
  هايي با آب و هوا و پراكندگي جانداران متفاوت است.  بوم گيرند ـ قبل ـ شامل زيست سازگان در كنار هم قرار مي ) براي نخستين بار چند بوم4

  …طور حتم  به …هر جانداري كه  - 74
  آيد ـ در غشاي خود داراي كلسترول است.  ست ميد طور مستقيم يا غيرمستقيم از آن به غذاي انسان به) 1
  يابي حيات در آن قابل مشاهده است.  ترين سطح سازمان هاي محيطي را دارد ـ پايين توانايي پاسخ به محرك) 2
  دارد. يهاي خود را در محدودة ثابتي نگه م يابي حيات براي آن قابل تعريف است ـ وضع دروني ياخته پنجمين سطح از سطوح سازمان) 3
  كند. هاي زيستي خود مي هايي براي سازش و ماندگاري در محيط دارد ـ تمامي انرژي دريافتي را صرف انجام فعاليت ويژگي) 4

 سيتوپالسم
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 …قطعاً  …هر مولكول زيستي كه  - 75
  شود.  عالوه بر كربن، اكسيژن و هيدروژن، فسفر دارد ـ در پزشكي شخصي از اطالعات آن استفاده مي) 1
  ها است ـ نسبت عناصر متفاوتي با منبع ذخيره گلوكز دارد. بخش اصلي غشاي ياخته دهنده تشكيل) 2
  در صنعت كاغذسازي و توليد پارچه كاربرد دارد ـ انرژي توليد شده كمتري نسبت به انواع ليپيدها دارد.) 3
  را دارد. هاي شيميايي  اتم مشترك با نوكلئيك اسيدها است ـ توانايي افزايش سرعت واكنش 4داراي ) 4

 ؟ است نادرستويژگي حيات را دارد،  7چند مورد در ارتباط با هر ياخته كه هر  - 76
  هاي غشا با داشتن منفذ در عبور مواد از عرض غشا نقش دارند.  الف) گروهي از پروتئين

  .باشندها  توانند در تماس با كربوهيدرات ب) هر دو الية فسفوليپيدي غشا مي
  هاي ياخته را دارد.  ردن تمام ويژگيج) هسته، توانايي مشخص ك

  توانند در انتشار مواد در جهت شيب غلظت نقش داشته باشند. هاي موجود در غشا با ايجاد منفذ مي ترين مولكول د) فراوان
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ؟ طور اختصاصي ويژگي همان بافت است هاي نوشته شده در مقابل هر بافت، به چه تعداد از ويژگي - 77

  ويژگي اختصاصي  بافت  فردي
  دار هاي انشعاب ياخته  ماهيچه قلبي  الف
  شكل هاي دوكي ياخته  ماهيچه صاف  ب
  ظاهر مكعبي هاي با ياخته  مكعبي يپوشش  ج
  هسته در حاشيه ياخته  بافت چربي  د
  ظاهر مخطط  بافت ماهيچه اسكلتي  هـ

  

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
 ؟ كند تكميل مي نادرستيكدام گزينه، جملة زير را به  - 78

  »…هاي موجود در ساختار غشاي ياخته  پروتئين …در ياختة پوششي سالم ديوارة رودة باريك «
  دهاي غشايي در تماس هستند. يهمة ـ با سرهاي آبدوست فسفوليپ) 1
  باشند. هاي كوچك مي فقط بعضي از ـ داراي منفذي جهت عبور مولكول) 2
  اند.  بدون غشا توليد شده  امكهمة ـ در پي فعاليت كوچكترين اند) 3
  اي هستند. فقط بعضي از ـ در تماس با كلسترول موجود در ساختار غشاي ياخته) 4

 ؟ است شدهدرستي بيان  شناسي به كدام مورد، دربارة دانش زيست - 79
  اند. هايي كه حدود صد سال پيش كشنده بودند، مهار شده امروزه همة بيماري) 1
  توانيم بگوييم كه شير، مايعي خوشمزه است.  ولكولي الكتوز (قند شير)، ميبا توجه به اطالعات م) 2
  پردازد.  ها مي شناسي، به بررسي علمي جانداران و فرايندهاي زيستي رخ داده در آن علم زيست) 3
  طور مستقيم قابل مشاهده باشد.  شناسي، آن پديده بايد به براي بررسي يك پديده طبيعي در زيست) 4

 ؟ كند تكميل مي نادرستي هاي داده شده، جملة زير را به د از عبارتچه تعدا - 80
  »…طور قطع  توان گفت، به مي …هاي عبور مواد از عرض غشاي يك ياخته جانوري كه  هريك از روشدر ارتباط با «

  د. كنن شود ـ مواد در جهت شيب غلظت از غشا عبور مي مصرف نمي ATPالف) انرژي 
  شود.  كند ـ انرژي زيستي مصرف نمي ب) نوعي ماده در جهت شيب غلظت خود از غشا عبور مي

  شود.  سازند ـ انتقال ماده برخالف جهت شيب غلظت انجام مي ها، عبور ماده را ممكن مي ج) پروتئين
  رسد. به مصرف نمي ATPشود ـ انرژي  ها مستقيماً براي عبور ماده استفاده نمي د) از پروتئين

1( 1  2 (2  3 (3  4 (4  
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20كه مساحت كف آن شكل اي  اگر حجم ظرفي استوانه -81 04/ m  25است، برابر 4/ L     باشـد، ارتفـاع ايـن
2(هر اينچ برابر ؟ ظرف چند اينچ است  متر است.) يسانت /54

1( 1  2 (5/2  3( 10  4 (25  
(cm)4اگر كميت  -82 (ms)α β    يكبار يكاي آهنگ تغييرات سرعت و بار ديگر يكاي آهنگ تغييـرات حجـم

 ؟ كدام استاز راست به چپ ترتيب  به SIها در  باشد، در اين صورت مقدار آن

1( 6 44 10 4 10−× − ×   2 (4 44 10 4 10−× − ×  
3( 3 44 10 4 10−× − ×  4 (3 34 10 4 10−× − ×  

از راست به ترتيب  نمايش يك دماسنج رقمي است. به ةشكل (الف) يك دماسنج مدرج و شكل (ب) صفح -83
 ؟ است برحسب درجة سلسيوس كدامدقت دماسنج مدرج و رقمي چپ 

1( 0 2 4/ −   

2 (0 1 4/ −   

3(  0 2 20/ −  

4 (0 1 20/ −  

و بـار ديگـر از    1ρدهيم. ظرف را يكبار از مايعي به چگالي  گرم را روي ترازو قرار مي 150ظرفي به جرم  -84
0ترتيب  كنيم. اگر عدد ترازو در دو حالت به ر ميمل پاطور ك به 2ρمايعي به چگالي  65/ kg  0و 9/ kg 

1باشد، نسبت 
2

ρ
ρ

 ؟ چقدر است 

1( 2
3  2 (1

2  3( 13
8   4 (16

21   

كه  220cmاي با سطح مقطع  درون ظرفي استوانهمطابق شكل زير را  5kgبخشي از يك جسم به جرم  -85
از ظرف خارج شود، چند گرم گليسيرين  125دهيم. اگر در طي اين عمل،  قرار مي حاوي گليسيرين است،

3؟ است قرار گرفتهجسم درون مايع حجم درصد از  310 1 25g g( , / )
cm cm

ρ = ρ =´v] ¸ÄoÃvÃ±¬  

1( 20  
2 (40  
3( 60   
4 (80  

يع فرو تشكيل شده است. اگر آلياژ را درون ظرف لبريز از ما Bو  A فلزگرم از دو  910آلياژي به جرم  -86
؟ تشـكيل شـده اسـت    B فلـز چند درصـد حجـم آليـاژ از     .ريزد مايع از ظرف بيرون مي 365cm ،بريم

)3 315 10B A
g g,

cm cm
ρ = ρ  و تغيير حجمي صورت نگرفته است.) =

1( 80  2( 93  3( 20   4 (17  

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( فيزيكهاي  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  ما براي آزمون امروز چيست؟شگذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از 

 

دقيقه 35  عادي - ) 1فيزيك (

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

  نيروهاي بين مولكولي
  32تا  1هاي  صفحه

انجام محاسباتمحل   
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(ب)(الف)

. .....

چگالي  اب فلزيوجود دارد. وقتي حفره را از  2cmاي كروي به شعاع  ، حفره3cmاي به شعاع  داخل كره -87

35 7 g/
cm

 متر  گرم بر سانتيسازنده كره چند  ةيابد. چگالي ماد درصد افزايش مي 40ر كنيم، جرم كره پ

)3؟ است مكعب )π =  

1( 4  2 (8  3( 6  4 (16  

 ؟ كدام گزينه درست است -88

  باشند. ها و شيشه جزو جامدهاي بلورين مي ) فلزها، نمك1

  ذرات جسم جامد ساكن و بدون حركت هستند.) 2

  مانند.  كنند، كنار يكديگر مي ذرات جسم جامد به سبب نيروي گرانشي كه به هم وارد مي )3

1010د، يكسان و در حدود هاي مايع و جام فاصلة بين مولكول) 4 m− .است  

 …دهـد. در شـكل    چكان نشان مي دو قطره ةهاي روغن با دماي متفاوت را از دهان ، خروج قطرهزيرشكل  -89

  يابد. مي …هاي مايع  چسبي مولكول دما، نيروي هم …هاي روغن بيشتر است چون با  دماي قطره

  الف ـ افزايش ـ افزايش )1

  الف ـ افزايش ـ كاهش) 2

  ـ افزايش ب ـ كاهش )3

  ب ـ كاهش ـ كاهش) 4

كنـيم و سـپس داخـل ظرفـي پـر از آب فـرو        اي مويين را با روغن چرب مي سطح داخلي يك لولة شيشه -90

كدام گزينـه   .دهيم با قطر بزرگتر انجام ميديگري اي مويين  بريم. بار ديگر همين كار را با لولة شيشه مي

 ؟ دهد ترتيب از راست به چپ نشان مي را براي اين دو عمل بههاي درستي  شكل

  ، حالت دوم: حالت اول:  )1

  ، حالت دوم: حالت اول: ) 2

   ، حالت دوم:حالت اول:  )3

   ، حالت دوم:حالت اول: ) 4

محل انجام محاسبات  
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5مخزني به شكل مكعب مستطيل به ابعاد  -91 3 2cm cm cm× 32500از يك مايع با چگالي  × kg
m

طـور   به 

5كامل پر شده است. اگر اين مايع با آهنگ ثابت  dg
min

از آغاز خروج پس از مخزن خارج شود، چند ثانيه  
 شود؟ طور كامل تخليه مي مايع، مخزن به

1 (39 10×  2(410   3 (49 10×  4 (610  

صورت  به dو  a ،b ،cرابطة ميان چهار كميت  -92
3
2

b ca
d

 dو  b ،cهـاي   كاي كميـت است. اگر ي =

 كدام است؟ aباشد، كميت  GJو  kN ،MPaترتيب  به

1 (3 210 Pa−   2 (5 210 W−  3 (310 Pa  4 (3 210 J−  
عالوه بر اين دو عقربـه داراي عقربـة ثانيـة     Bشمار و ساعت  شمار و دقيقه داراي عقربة ساعت Aساعت  -93

بنـدي   چند برابـر كمينـة تقسـيم    Aبندي مقياس ساعت  صورت كمينة تقسيم باشد. در اين مي شمار نيز
 است؟  Bمقياس ساعت

1( 60  2( 1
60   3( 30  4( 1

30   

1نسبت چگالي آهن به چگالي جسمي  -94 متـر مكعـب    گرم از اين جسم چنـد سـانتي   540است. حجم  /3
37است؟  8( / g / cm )ρ =¸ÀA 

1 (45  2 (60  3 (90  4 (180  
32را كـه چگـالي آن   تـوپر  يك قطعه فلـز   -95 7/ g / cm  ـ    ،اسـت ر از الكـل بـه چگـالي    كـامالً در ظرفـي پ

30 8/ g / cm ريزد، جرم قطعه فلز چند گـرم   گرم الكل از ظرف بيرون مي 160كنيم و به اندازة  وارد مي
   است؟

1 (540  2 (450   3 (432  4 (200 
وع جـرم  ايم. مجم اي مدرجي ريخته نشدني روغن، آب و جيوه را درون ظرف استوانه مطابق شكل زير، سه مايع مخلوط - 96

gهاي داخل ظرف چند گرم است؟  مايع g g( / , / )
cm cm cm

ρ = ρ = ρ =3 3 313 6 1 0 [Ã¼½و8 JA ¸ü»n  

1 (1200  

2 (1500   

3( 1800    

4 (2100   

0 با ، برابرBVو  AVهاي اولية  با حجم Bو  Aچگالي مخلوط دو مايع  -97 متر مكعب  گرم بر سانتي /75

600برابر  Aاست. اگر چگالي مايع  g
L

800برابر  Bو چگالي مايع   g
L

 BVچنـد برابـر    AVباشـد،   

 نظر شود.) است؟ (از تغيير حجم صرف

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

4  

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد. -  )آشنا(آزمون 

-  

-  -  

محل انجام محاسبات  
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C

C

C

C40

20

0

0

0

0

0

24 2.

(ب)(الف)

 هاي زير درست است؟  چه تعداد از عبارت -98
 آيد.  وجود مي الف) حالت پالسماي ماده، اغلب در دماهاي خيلي باال به

  هاي مهتابي از پالسما تشكيل شده است.  ب) آتش و مادة داخل لولة تابان المپ
  اي بلورين است. هاي جامده هاي مايع مانند نظم و تقارن مولكول پ) نظم و تقارن مولكول

  هاي آن است.  هاي هوا خيلي كمتر از ميانگين فاصلة بين مولكول ت) اندازة مولكول
1 (1   2 (2   3( 3    4 (4  

  . …ناور شود، زيرا آب ش سطح تواند روي يك تيغ از پهنا مي -99

  ) جرم تيغ بسيار كم است.2  ) حجم تيغ بسيار كم است.1
  ) در سطح آب كشش سطحي وجود دارد.4  ) چگالي تيغ كمتر از چگالي آب است.3

دهيم. كدام گزينه  اي تميز مويين را درون يك ظرف محتوي مايع قرار مي مطابق شكل زير، يك لولة شيشه - 100
 است؟ نادرست

 ماند.  ثابت مي x، ارتفاع yارتفاع  ) با افزايش1
اي تميز بريزيم، مايع شيشه را  ) اگر چند قطره از اين مايع را روي يك ظرف شيشه2

  كند.  تر نمي
تر از نيروي  هاي مايع بزرگ چسبي بين مولكول طبق اين شكل، نيروي هم )3

  هاي مايع و لولة مويين است.  ولكولدگرچسبي بين م
  شود.  تر مي كم xتر شود، ارتفاع  ) اگر لوله باريك4

 
20كه مساحت كف آن شكل اي  اگر حجم ظرفي استوانه - 101 04/ m  25است، برابر 4/ L  د، ارتفـاع ايـن   باشـ

2ظرف چند اينچ است؟ (هر اينچ برابر   متر است.) سانتي /54
1( 1  2 (5/2  3( 10  4 (25  

2اگر در تساوي فيزيكي  - 102 4500 10P v h= ترتيـب فشـار، تنـدي و ارتفـاع      به hو  P، vهاي  ، كميت+
 ؟ كدام است SIبرحسب يكاهاي اصلي  500باشند، يكاي عدد 

1( 3
kg
m

   2 (2
kg

m.s
   3( 2 2

kg
m .s

  بدون يكا است.) 4   

(cm)4اگر كميت  - 103 (ms)α β    يكبار يكاي آهنگ تغييرات سرعت و بار ديگر يكاي آهنگ تغييـرات حجـم
 كدام است؟ از راست به چپ ترتيب  به SIها در  باشد، در اين صورت مقدار آن

1( 6 44 10 4 10−× − ×   2 (4 44 10 4 10−× − ×  
3( 3 44 10 4 10−× − ×  4 (3 34 10 4 10−× − ×  

30طور متوسـط   سطح يك استخر آب بر اثر مصرف هر هفته به - 104 24/ cm   رود. آهنـگ كـاهش    پـايين مـي

mارتفاع آن چند 
ms
μ ؟ است 

1( 32 10−×   2 (42 10−×   3( 35 10−×   4 (45 10−×  
از راست به ترتيب  نمايش يك دماسنج رقمي است. به ةشكل (الف) يك دماسنج مدرج و شكل (ب) صفح - 105

 است؟  برحسب درجة سلسيوس كدامدقت دماسنج مدرج و رقمي چپ 
1( 0 2 4/ −   
2 (0 1 4/ −   
3( 0 2 20/ −  
4 (0 1 20/ −  
  

دقيقه 35  موازي -  )1فيزيك (
  گيري اندازهفيزيك و 

  1فصل 
  22تا  1هاي  صفحه

محل انجام محاسبات  
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cm

cm

22

17

دسـت   بار اندازه گرفته و اعداد زير را برحسـب گـرم بـه    8شخصي جرم جسمي را با يك ترازوي ديجيتال  - 106
 ؟ ترتيب از راست به چپ كدام است گيري ترازو و جرم اين جسم برحسب گرم به آورده. دقت اندازه

25 0 25 1 25 1 25 2 25 0 32 8 25 2 19 8/ / / / / / / /− − − − − − −   
  4/25و  4/0) 2    1/25و  1/0 )1
  4/25و  1/0) 4    1/25و  4/0 )3

و بـار ديگـر از    1ρدهيم. ظرف را يكبار از مايعي به چگالي  گرم را روي ترازو قرار مي 150ظرفي به جرم  - 107
0ترتيب  م. اگر عدد ترازو در دو حالت بهكني ر ميمل پاطور ك به 2ρمايعي به چگالي  65/ kg  0و 9/ kg 

1باشد، نسبت 
2

ρ
ρ

 چقدر است؟  

1( 2
3  2 (1

2  3( 13
8   4 (16

21   

كه  220cmاي با سطح مقطع  درون ظرفي استوانهمطابق شكل زير را  5kgبخشي از يك جسم به جرم  - 108
گرم گليسيرين از ظرف خارج شود، چند  125دهيم. اگر در طي اين عمل،  قرار مي حاوي گليسيرين است،

3است؟  قرار گرفتهمايع  جسم درونحجم درصد از  310 1 25g g( , / )
cm cm

ρ = ρ =´v] ¸ÄoÃvÃ±¬  

1( 20  
2 (40  
3 (60   
4 (80  

تشكيل شده است. اگر آلياژ را درون ظرف لبريز از مايع فرو  Bو  A فلزگرم از دو  910آلياژي به جرم  - 109
تشـكيل شـده اسـت؟     B فلـز چند درصـد حجـم آليـاژ از     .ريزد مايع از ظرف بيرون مي 365cm ،بريم

)3 315 10B A
g g,

cm cm
ρ = ρ  و تغيير حجمي صورت نگرفته است.) =

1( 80  2( 93  3 (20   4 (17  
چگالي  اب فلزيوجود دارد. وقتي حفره را از  2cmاي كروي به شعاع  ، حفره3cmاي به شعاع  داخل كره - 110

35 7 g/
cm

 متر  گرم بر سانتيسازنده كره چند  ةيابد. چگالي ماد درصد افزايش مي 40ر كنيم، جرم كره پ

)3است؟  مكعب )π =  
1( 4  2 (8  3( 6  4 (16  

  
  

كيلومتري بين دو بندر را طي كند.  720گرة دريايي، فاصلة  20كش قصد دارد با تندي متوسط  يك نفت   - 111

1200اگر هر گرة دريايي معادل با  inch
min

كش فاصلة بين دو بندر  كشد تا نفت باشد، چند ساعت طول مي 
1را بپيمايد؟  2 5( inch / cm)=  

1 (5  2 (10  3 (20  4 (30   

5مخزني به شكل مكعب مستطيل به ابعاد  - 112 3 2cm cm cm× 32500از يك مايع با چگالي  × kg
m

طـور   به 

5كامل پر شده است. اگر اين مايع با آهنگ ثابت  dg
min

از آغاز خروج پس از مخزن خارج شود، چند ثانيه  
 شود؟ طور كامل تخليه مي مايع، مخزن به

1 (39 10×  2(410   3 (49 10×  4 (610 

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد. -  )آشنا(آزمون 

محل انجام محاسبات  
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هـا    تري را نسبت به ساير گزينـه  ، كدام گزينه حجم بزرگSIاي يكاها در  به روش تبديل زنجيره توجه با - 113
  دهد؟ نشان مي

1( 12 310 km−   2 (4 310 dam−   3( 15 310 mm    4 (28 310 nm   

صورت  به dو  a ،b ،cرابطة ميان چهار كميت  - 114
3
2

b ca
d

 dو  b ،cهـاي   است. اگر يكاي كميـت  =

 كدام است؟ aباشد، كميت  GJو  kN ،MPaترتيب  به

1 (3 210 Pa−   2 (5 210 W−  3 (310 Pa  4 (3 210 J− 
  زير صحيح است؟ هاي گزارهچه تعداد از  - 115

  هاي فيزيكي مانند طول، جرم، زمان و . . . عدم قطعيت و خطا وجود دارد.  گيري تمام كميت در اندازه - 
  . دست آورد گيري به كمك اندازه توان اندازة واقعي يك كميت را به گاه نمي هيچ - 
  كند، بستگي دارد.  گيري مي گيري به حساسيت وسيله و مهارت شخصي كه اندازه دقت اندازه - 
  ) صفر4  1) 3  2) 2  3) 1

عالوه بر اين دو عقربـه داراي عقربـة ثانيـة     Bشمار و ساعت  شمار و دقيقه داراي عقربة ساعت Aساعت  - 116
بنـدي   چند برابـر كمينـة تقسـيم    Aبندي مقياس ساعت  صورت كمينة تقسيم باشد. در اين ز ميشمار ني

 است؟  Bمقياس ساعت

1( 60  2( 1
60   3( 30  4( 1

30  

1نسبت چگالي آهن به چگالي جسمي  - 117 متـر مكعـب    گرم از اين جسم چنـد سـانتي   540است. حجم  /3
37است؟  8( / g / cm )ρ =¸ÀA  

1 (45  2 (60  3 (90  4 (180 

32را كه چگالي آن توپر يك قطعه فلز  - 118 7/ g / cm  30است كامالً در ظرفي پر از الكل به چگالي 8/ g / cm 
    ريزد، جرم قطعه فلز چند گرم است؟ گرم الكل از ظرف بيرون مي 160كنيم و به اندازة  وارد مي

1 (540  2 (450   3 (432  4 (200 
جـرم   ايم. مجموع اي مدرجي ريخته نشدني روغن، آب و جيوه را درون ظرف استوانه مطابق شكل زير، سه مايع مخلوط - 119

gهاي داخل ظرف چند گرم است؟  مايع g g( / , / )
cm cm cm

ρ = ρ = ρ =3 3 313 6 1 0 [Ã¼½و8 JA ¸ü»n  

1 (1200  

2 (1500  

3( 1800    

4 (2100   

0، برابر BVو  AVهاي اولية  با حجم Bو  Aچگالي مخلوط دو مايع  - 120 متر مكعـب   گرم بر سانتي /75

600برابر  Aاست. اگر چگالي مايع  g
L

800برابر  Bو چگالي مايع   g
L

 BVچنـد برابـر    AVباشـد،   
  نظر شود.) است؟ (از تغيير حجم صرف

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

4  

محل انجام محاسبات  
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 است؟ نادرستكدام عبارت  - 121
  باشد. ها و تركيب درصد مواد مي شيميايي در اتمسفر آن هاي ها حاوي اطالعاتي مانند نوع عنصرهاي سازنده، تركيب ) شناسنامه فيزيكي و شيميايي سياره1
  ها را داشتند. گذر از كنار آن باهاي مشتري، زحل، اورانوس و نپتون  نامه فيزيكي و شيميايي سيارهمأموريت تهيه شناس 2 و 1 ) وويجر2
  .استتري ماز فاصلة تقريبي هفت ميليارد كيلو ،نة خورشيدياپيش از خروج از سام 1زمين توسط وويجر  ة) آخرين تصوير گرفته شده از كر3
  اي است. هاي هسته ه دليل تبديل هليم به هيدروژن در واكنشخورشيد ب ة) انرژي گرمايي و نور خيره كنند4
 درست است؟ ،يك از مطالب زير كدام - 122
  نهايت طول موج رنگي است. هاي گوناگون است كه شامل بي اي پيوسته از رنگ اما در حقيقت گستره ،رسد ) نور خورشيد اگرچه سفيد به نظر مي1
  قابل مشاهده هستند. تنها با آشكارسازها ،) امواج الكترومغناطيس2
  طول موج را دارد. بلندترين) به هنگام شكست نور در يك منشور، بيشترين انحراف متعلق به نوري است كه 3
  است. بلندترها از امواج راديويي،  ) طول موج ريزموج4
 هستند؟ نادرست ،چند مورد از موارد زير - 123

  ها ايجاد شدند. اي در درون ستاره هاي هسته الف) عنصرهايي مانند كربن، نيتروژن و اكسيژن طي واكنش
  بزرگ همراه است.  انفجارهمواره با يك   ب) مرگ ستاره

  ها را ايجاد كنند. ) بعد از مهبانگ با گذشت زمان و كاهش دما، گازهاي هيدروژن و هليم توانستند سحابيپ
  صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1
بـه   سلسـيوس وسيله برحسـب درجـة    3دماي اين  ،ترتيب زرد، قرمز و آبي باشد گاز به سشوار و شعله اجاق ،اگر نور مشاهده شده در شمع - 124

 ترتيب از راست به چپ در كدام گزينه مشخص شده است؟
1(− −800 1750 2750     2(− −800 2750 1750   
3(− −2750 800 1750     4 (− −1750 800 2750   
 است؟ درستمطالب زير چند مورد از  - 125

  است.  بيشتر ،سياره مشتري نسبت به زمين تر الف) اختالف درصد فراواني دو عنصر فراوان
  قرار دارد. اي جدول دوره 1و دورة  2ترين عنصر سياره مشتري در گروه  فراوان و 4و دوره  8ترين عنصر سياره زمين در گروه  ب) فراوان

  كه در مشتري فقط عنصر فلزي موجود است.  در حالي ،نافلزي وجود دارد و نوع عنصر فلزي دوپ) در زمين هر 
  .استيم هل ،ترين گاز نجيب موجود در مشتري اكسيژن و فراوان ،ترين نافلز موجود در زمين ت) فراوان

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 كدام عبارت درست است؟ - 126

)2با بار الكتريكي  ي، يونCa20) عنصر1   دهد. ميتشكيل −(
  يافت شود. −CLبه شكل يون تركيب با عناصري مانند سديمدر  17CLرود كه عنصر ) انتظار مي2
  قرار دارد مشابه است. ناوبي تو دورة سوم جدول  14با عنصري كه در گروه  31Ga) خواص شيميايي عنصر 3
  گروه است.  هم، 34Seدوره و با عنصر  هم، 14Siصر اي است كه با عن جدول دوره 16وه دومين عنصر گر ،) گوگرد4
 است؟ نادرستچند مورد از مطالب زير  - 127

  گردد. ديد دارد كه در تصويربرداري غده تيروئيد استفاده مييون ي اندازه هميوني  ،الف) نخستين عنصر ساخت بشر
  باشد.  مي پرتوزااستفاده از گلوكز حاوي اتم  ،هاي سرطاني هاي تشخيص توده ب) يكي از راه

235 ايزوتوپ باشد كه فراواني ترين فلز پرتوزا مي پ) اورانيم شناخته شده U  درصد است. 7/0در مخلوط طبيعي كمتر از  
  .است 5/1 بيشتر از ها به پروتون ها نسبت تعداد نوترون ،همة عناصر پرتوزادر ت) 

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

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( شيميهاي  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از 

 

 دقيقه 20  عادي - ) 1( شيمي

  كيهان زادگاه الفباي هستي
تا پايان نشر نور و  1فصل 

  طيف نشري
   23تا  1هاي  صفحه
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 درست است؟ زير موارد  كدام - 128
  ها را از نظر دماي شعله با هم مقايسه كرد. توان آن هاي مختلف عناصر مي الف) با توجه به رنگ شعله
  توالي در امواج ايكس بيشتر از فرابنفش است.م درةب) فاصلة بين يك قله و 

  نهايت طول موج رنگي در آن وجود دارد. بخش كوچكي از طيف نور خورشيد است كه بي ،پ) طيف مرئي
  باشد. مي ها در آن به دليل وجود بخار گاز نئون ،ها ها و خيابان هاي آزادراه ت) نور زرد المپ

  »ت«و  »پ«) 4  »پ« و »الف«) 3  »ت«و  »الف«) 2  »پ«و  »ب«) 1
/در - 129 × 213 01 2مولكول 10 xN O  چند گرم اكسيژن موجود است؟ مادهمول از اين  4در  .گرم از اين ماده وجود دارد 54/0مقدار 

  116 14(O ,N : g.mol )−= =  

1 (160  2 (320  3 (108  4 (514  
2در گونة - 130 5 2x M−  x باشد. ها مي درصد تعداد نوترون 80ها  تونواست و تعداد پر 16برابر  ،هاي آن ها و نصف الكترون تفاوت تعداد نوترون ،+

 چند است؟
1 (25  2 (20  3 (30  4 (45  
 چه تعداد از موارد داده شده درست است؟ ،با توجه به جدول زير - 131

  با هم برابر است. تقريببه  cو  bمقدار الف) 
  است.بيشتر  ،هيدروژنميانگين اندكي از جرم اتمي  نوترون جرم ب)

  قرينة يكديگرند. aو dپ) 
0  نماد الكترون به صورت ت)

1e− .است  
1 (2  2 (3  3 (4  4 (1  
 ؟استدرست  ،چه تعداد از موارد زير - 132

  ميزان انرژي نور آبي در طيف پيوسته نور خورشيد، از نور قرمز بيشتر است. )الف
  شود. ب) نور خورشيد تنها شامل گستره مرئي طيف پرتوهاي الكترومغناطيس مي

  .از پرتوهاي حاصل از سوختن سديم سولفات است تر كوتاهكلريد  (II)پرتوهاي حاصل از سوختن تركيب مس طول موج  )پ
  كمتر است. ،در يك محيط، طول موج نور نارنجي از طول موج نور نيلي، بلندتر و انرژي آن )ت
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
تـرين   سـبك از اديوايزوتوپ ساختگي و مابقي % از پايدارترين ر30ترين ايزوتوپ پايدار،  % از سنگين20هاي هيدروژن شامل  مخلوطي از اتم - 133

 در نظر بگيريد.) 1amuتون و نوترون را برابر وكدام است؟ (جرم هر پر amuراديوايزوتوپ است. جرم اتمي ميانگين اين مخلوط برحسب
1 (2/3  2 (4/3  3 (6/3  4 (8/3  
 است؟ تنادرسيك از مطالب زير  كدام - 134
 گرم بر مول باشد.  100و  94مابين تواند  مي 2MgClتركيب جرم مولي ) 1

2Xهاي دو ذرة  ها و الكترون ) اگر تعداد نوترون2 3Yو  +   برابر است.  اين دو گونه نيز با همبرابر باشد، عدد جرمي  +
  هاي توليد انرژي الكتريكي از سوخت مواد پرتوزا، دفع پسماند ناشي از آن است. ي از چالش) يك3
  عنوان سوخت در راكتورهاي اتمي دارد. بيشترين كاربرد را به ،ترين فلز پرتوزا هاي شناخته شده ) يكي از ايزوتوپ4
 است؟ نشده درستي مقايسه ها به گزينه جرم گونهكدام در  - 135

1( 1632
16 832S amu O> >    2 (1 1 1n p amu> >  

3 (12 1
6 1

1 112 C amu H= <   4 (1
1

1100 200e amu H− = <  

S)  هاي يكساني وجود دارد؟ گرم از كدام دو تركيب شمار اتم mدر - 136 ,O ,N ,C , H : g.mol )−= = = = = 132 16 14 12 1  
1 (C H C H O−2 6 6 12 6     2(CO(NH ) C H O−2 2 6 12 6   
3(C H SO−2 6 2     4 (CO(NH ) SO−2 2 3   

   (amu)جرم بارالكتريكي نسبي نام ذره
    a الكترون
 d b پروتون
 c  نوترون
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 ؟استي مختلف درست سيمغناطهاي داده شده بين پرتوهاي الكترو چند مورد از مقايسه - 137
  فرابنفش >پرتوهاي گاما >انرژي: پرتوهاي ايكس - 
  فرابنفش >امواج راديويي >طول موج: فروسرخ  - 
  آبي >نيلي >ميزان انحراف پس از عبور از منشور: بنفش - 
  پرتوهاي ايكس >ها ريزموج >هاي راديويي اختالف طول موج با نورهاي مرئي: موج - 
  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1
 از مطالب زير، درست است؟ كدام يك - 138
  از همه پايدارتر است.  ،ترين ايزوتوپ هاي ليتيم، منيزيم و كلر، سبك در ايزوتوپ) 1
 تر است.  نزديك ،24با عدد جرمي  جرم اتمي ميانگين منيزيم، به جرم ايزوتوپ منيزيم) 2
 گيري جرم در آزمايشگاه است. ترين يكاي اندازه رايج ،) جرم اتمي3
 است.  6در ناپايدارترين ايزوتوپ طبيعي هيدروژن، برابر با  ها به پروتون ها ) نسبت تعداد نوترون4
 ؟است  نادرستچند مورد از مطالب زير  - 139

241يا  1amu هر اتم هيدروژن تقريباً برابرميانگين جرم الف)  66 10/ g−× است.  
هاي ايزوتوپي از هيدروژن با باالترين عدد  هاي ايزوتوپي طبيعي از هيدروژن با درصد فراواني ناچيز، به شمار نوترون ب) نسبت شمار نوترون

1جرمي، برابر
  است. 4

+NOنوترون در يونپ) نسبت شمار الكترون به 
O)16باشد. مي 96/0برابر ، به تقريب 2

)و 8 N14
7   

  شود. ها كاسته مي ، از زمان ماندگاري هستهروژن، با افزايش تعداد نوترونهيدساختگي هاي  توپوت) در ايز
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 است؟ نادرسترو چند عبارت  هاي روبه باتوجه به شكل - 140

  نانومتر است. 1000برابر ، A) طول موج مربوط به پرتوالف
  كند.بتواند كار  مي Cب) كنترل تلويزيون با پرتو

  قابل ديدن است. با چشم غيرمسلح  Bتنها پرتو ،پ) از بين پرتوها
  هاي گوناگون است. نهايت طول موج از رنگ شامل بي اي تواند زير مجموعه پرتوهايي از نور خورشيد باشد كه گستره مي Bپرتو )ت
1 (2  2 (4  3 (1  4 (3   

 
 است؟ نادرستكدام عبارت  - 141
 هاي ي اطالعاتي مانند نوع عنصرهاي سازنده، تركيبها حاو ) شناسنامه فيزيكي و شيميايي سياره1

  باشد. ها و تركيب درصد مواد مي شيميايي در اتمسفر آن
هاي مشتري، زحل، اورانوس و  مأموريت تهيه شناسنامه فيزيكي و شيميايي سياره 2و  1) وويجر 2

  ها را داشتند. نپتون با گذر از كنار آن
  پيش از خروج از سامانة خورشيدي، از فاصلة تقريبي هفت ميليارد كيلومتري است. 1ين توسط وويجر ) آخرين تصوير گرفته شده از كرة زم3
  اي است. هاي هسته ) انرژي گرمايي و نور خيره كنندة خورشيد به دليل تبديل هليم به هيدروژن در واكنش4
X21،39در ميان چهار عنصر - 142 Y،Z36 وA30 د؟نعنصر در يك گروه جدول تناوبي قرار دار 2يك دوره و كدام  درعنصر  2كدام  ترتيب به 

  (نمادهاي عناصر فرضي هستند.)
1(X وY Z−  وZ   2(Z وY A−  وA   3(A وY X−  وX   4 (Z وX A−  وZ 
 هستند؟ نادرستچند مورد از موارد زير،  - 143

  ها ايجاد شدند. اي در درون ستاره هاي هسته الف) عنصرهايي مانند كربن، نيتروژن و اكسيژن طي واكنش
  همواره با يك انفجار بزرگ همراه است.   ب) مرگ ستاره

  ها را ايجاد كنند. هليم توانستند سحابيپ) بعد از مهبانگ با گذشت زمان و كاهش دما، گازهاي هيدروژن و 
  ) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1

  موازي - ) 1( شيمي

A

nm1500

B �=400nm

C

 دقيقه 20

  كيهان زادگاه الفباي هستي
شمارش تا پايان  1فصل 
  ها ها از روي جرم آن ذره

   19تا  1هاي  صفحه
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  هاي زير درست است؟ چه تعداد از عبارت - 144
 عنصرهاي هيدروژن و هليم پا به عرصه جهان گذاشتند. ،پس از پديد آمدن ذرات زير اتمي مانند الكترون، پروتون و نوترونالف) 
 ها همراه است.  دهنده آن كيلاغلب با از بين رفتن عناصر تش ،ها مرگ ستارهب) 
 هاي شيميايي در دماهاي باالست.  دليل انجام واكنش به ،كننده خورشيد انرژي گرمايي و نور خيرهپ) 
 بيشتر از آهن است. ،عنصر كربن قدمتت) 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 
 چند مورد از مطالب زير درست است؟ - 145

  ه مشتري نسبت به زمين، بيشتر است. تر سيار الف) اختالف درصد فراواني دو عنصر فراوان
  اي قرار دارد. جدول دوره 1و دورة  2ترين عنصر سياره مشتري در گروه  و فراوان 4و دوره  8ترين عنصر سياره زمين در گروه  ب) فراوان

  كه در مشتري فقط عنصر فلزي موجود است.  نافلزي وجود دارد، در حالي و پ) در زمين هر دو نوع عنصر فلزي
  ترين گاز نجيب موجود در مشتري، هليم است. ترين نافلز موجود در زمين، اكسيژن و فراوان ) فراوانت
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 كدام عبارت درست است؟ - 146

)2، يوني با بار الكتريكي Ca20) عنصر1   دهد. تشكيل مي−(
  يافت شود. −CLدر تركيب با عناصري مانند سديم به شكل يون 17CLرود كه عنصر ) انتظار مي2
  و دورة سوم جدول تناوبي قرار دارد مشابه است.  14با عنصري كه در گروه  31Ga) خواص شيميايي عنصر 3
  گروه است.  ، هم34Seدوره و با عنصر  ، هم14Siاي است كه با عنصر  جدول دوره 16) گوگرد، دومين عنصر گروه 4
 چند مورد از مطالب زير نادرست است؟ - 147

  گردد. الف) نخستين عنصر ساخت بشر، يوني مشابه يون يديد دارد كه در تصويربرداري غده تيروئيد استفاده مي
  باشد.  هاي سرطاني، استفاده از گلوكز حاوي اتم پرتوزا مي اي تشخيص تودهه ب) يكي از راه

235باشد كه فراواني ايزوتوپ  ترين فلز پرتوزا مي پ) اورانيم شناخته شده U  درصد است. 7/0در مخلوط طبيعي كمتر از  
  .است 5/1 بيشتر از ها به پروتون ها همة عناصر پرتوزا، نسبت تعداد نوتروندر ت) 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  كدام گزينه درست است؟ - 148
  جدول تناوبي عنصرهاست. درهمان جرم نشان داده شده  ،) جرم اتمي ميانگين هر عنصر1
  تر است. نزديك ،تر كلر به جرم اتمي ايزوتوپ سنگين) جرم اتمي ميانگين عنصر 2
  هاي برابري نيز دارند. تعداد اتم ،هاي برابري از گاز اكسيژن و عنصر گوگرد ) جرم3
 يك دهم گرم است. ترازوهاي زرگري تاگيري  تن و دقت اندازه صدم هاي تني تا يك لباسكو گيري اندازه ) دقت4

/در - 149 × 213 01 2مولكول 10 xN O  گرم اكسيژن موجود است؟مول از اين ماده چند  4گرم از اين ماده وجود دارد. در  54/0مقدار 

  116 14(O ,N : g.mol )−= =  

1 (160  2 (320  3 (108  4 (514  
2در گونة - 150 5 2x M−  x باشد. ها مي درصد تعداد نوترون 80ها  تونواست و تعداد پر 16برابر  ،هاي آن ها و نصف الكترون تفاوت تعداد نوترون ،+

 چند است؟
1 (25  2 (20  3 (30  4 (45  
 با توجه به جدول زير چه تعداد از موارد داده شده درست است؟ - 151

  به تقريب با هم برابر است. cو  bالف) مقدار 
  اندكي از جرم اتمي ميانگين هيدروژن، بيشتر است. نوترونب) جرم 

  قرينة يكديگرند. aو dپ) 
0 ت) نماد الكترون به صورت 

1e− .است  
1 (2  2 (3  3 (4  4 (1  

   (amu)جرم بارالكتريكي نسبي نام ذره
    a رونالكت

 d b پروتون
 c  نوترون
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چند اتم  Bگرم از ماده 4در  باشد، Bاگر جرم مولي اين عنصر دو برابر جرم مولي عنصر .باشد گرم مي 64برابر  Aمول از عنصر 4/0جرم  - 152
  وجود دارد؟

1 (226 02 10/ ×   2( 223 01 10/ ×  3( 233 01 10/ ×  4 (239 03 10/ × 
تـرين   % از پايدارترين راديوايزوتوپ ساختگي و مابقي از سـبك 30ترين ايزوتوپ پايدار،  % از سنگين20هاي هيدروژن شامل  مخلوطي از اتم - 153

 در نظر بگيريد.) 1amuكدام است؟ (جرم هر پروتون و نوترون را برابر  amuراديوايزوتوپ است. جرم اتمي ميانگين اين مخلوط برحسب
1 (2/3  2 (4/3  3 (6/3  4 (8/3  
 است؟ نادرستيك از مطالب زير  كدام - 154
 گرم بر مول باشد.  100و  94تواند مابين  مي 2MgClتركيب جرم مولي ) 1

2Xهاي دو ذرة  ها و الكترون ) اگر تعداد نوترون2 3Yو  +   برابر است.  اين دو گونه نيز برابر باشد، عدد جرمي +
  هاي توليد انرژي الكتريكي از سوخت مواد پرتوزا، دفع پسماند ناشي از آن است. ) يكي از چالش3
  عنوان سوخت در راكتورهاي اتمي دارد. ترين فلز پرتوزا، بيشترين كاربرد را به هاي شناخته شده ) يكي از ايزوتوپ4
 است؟ نشدهي مقايسه درست ها به در كدام گزينه جرم گونه - 155

1( 32 16
16 832S amu O> >   2 (1 1 1n p amu> >  

3 (12 1
6 1

1 112 C amu H= <    4 (1
1

1100 200e amu H− = <  

S) هاي يكساني وجود دارد؟ گرم از كدام دو تركيب شمار اتم mدر - 156 ,O ,N ,C , H : g.mol )−= = = = = 132 16 14 12 1  
1 (C H C H O−2 6 6 12 6     2(CO(NH ) C H O−2 2 6 12 6   
3(C H SO−2 6 2     4 (CO(NH ) SO−2 2 3   
باشـد، درصـد فراوانـي    درصـد   20تـرين ايزوتـوپ برابـر     گر درصـد فراوانـي سـبك   است. ا X34و X30،X32ايزوتوپ 3داراي  Xعنصر - 157

32ترين ايزوتوپ چند برابر مجموع درصد فراواني دو ايزوتوپ ديگر است؟ (جرم اتمي ميانگين  سنگين 6/ amu (.است  
1 (25/0  2 (5/0  3 (75/0  4 (1 
 كدام يك از مطالب زير، درست است؟ - 158
  ترين ايزوتوپ، از همه پايدارتر است.  هاي ليتيم، منيزيم و كلر، سبك وتوپ) در ايز1
 تر است.  ، نزديك24) جرم اتمي ميانگين منيزيم، به جرم ايزوتوپ منيزيم با عدد جرمي 2
 گيري جرم در آزمايشگاه است. ترين يكاي اندازه ) جرم اتمي، رايج3
 است.  6ايدارترين ايزوتوپ طبيعي هيدروژن برابر با ها در ناپ ها به پروتون ) نسبت تعداد نوترون4
 است؟  نادرستچند مورد از مطالب زير  - 159

241يا  1amuالف) ميانگين جرم هر اتم هيدروژن تقريباً برابر  66 10/ g−× .است  
ايزوتوپي از هيدروژن با باالترين عدد  هاي ي ناچيز، به شمار نوترونهيدروژن با درصد فراواناز ايزوتوپي طبيعي  هاي ب) نسبت شمار نوترون

1جرمي، برابر
  است. 4

+NOپ) نسبت شمار الكترون به نوترون در يون
O)16باشد. مي 96/0، به تقريب برابر 2

)و 8 N14
7   

  شود. ها كاسته مي هاي هيدروژن، با افزايش تعداد نوترون، از زمان ماندگاري هسته ت) در ايزوتوپ
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  ؟نيست درستچند مورد از موارد زير  - 160

2الف) 
  .هستندپايدار  در مخلوط طبيعي اين عنصر هيدروژن هاي اتم 3

  . استايزوتوپ  3هيدروژن، مخلوطي از ب) يك نمونه طبيعي از عنصر 
  .است ايزوتوپ پرتوزا 5 داراي هيدروژن، ود نباش هاي ناپايدار، پرتوزا مي پ) ايزوتوپ

  عكس دارد. ةطراب ،با ميزان پايداري آن ،يزوتوپت) درصد فراواني هر ا
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1 
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