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]اگر تعداد اعداد صحيح موجود در بازة - 1 n ,m )− −2 1 m)ةاعداد صحيح موجود در باز تعداد از دو برابر 3 , n )+ − +3 7 عدد  6يكي بيشتر باشد و  1
]ةصحيح در باز n,m]−  بازةقرار گيرد، چند عدد مربع كامل در[ n, m)−5 n,m)قرار دارد؟ 2 )∈    

  1 )2  صفر )1
3( 2    4( 3 

  هاي زير درست است؟ يك از گزينه كدام - 2
  ، نامتناهي است.8000تا  50مجموعة اعداد اول بين  )2 مجموعة كسرهاي مثبت با صورت يك، متناهي است. )1
  ، نامتناهي است.10مجموعة اعداد حقيقي بين صفر تا  )4  مجموعة قطرهاي يك دايره، متناهي است. )3

A)مجموعة - 3 B) (A B) A′ ′−    دام است؟همواره برابر ك )A وB  مرجعزيرمجموعة، مجموعةU ستنده.(  
1(B A−   2( B   
3(A′     4(∅   

و  عضو داشته باشند، اختالف كمترين 18و  17ترتيب  به Bو Aهاي  عضو است، مجموعه 30كه داراي  Uكه در مجموعة مرجع  در صورتي - 4
  بيشترين مقدار ممكن براي تعداد اعضاي اشتراك دو مجموعه كدام است؟

1( 5  2( 12  
3( 7    4( 17  

n(Aاگر  - 5 B) = 15  ،عضو جديد به 10باشدA  عضو جديد به 7پس سشود و  عضو اضافه مي 5ها  اشتراك آنبه كنيم كه  مياضافهB  اضافه
  چند عضو دارد؟ Bو Aشود. اجتماع دو مجموعة جديد عضو اضافه مي 4ها  به اشتراك آنكه كنيم  مي

1( 32  2( 30  
3( 23    4( 27  

nدر دنبالة - 6 na a n−= + −1 2 aداريم 1 =2   كدام است؟ a17مجموع ارقام ؛5
1( 11  2( 19  
3( 12    4( 17  

  توجه به الگوي زير، در شكل دهم چند دايرة سفيد داريم؟با  - 7

  
1( 125  2( 145  
3( 135    4( 155  

aبين دو عدد - 8 −2 aو 5 +7 كدام  aمقدار باشد، 60ايم، اگر اختالف بين بزرگترين و كوچكترين واسطه برابر  ، چهار واسطة حسابي درج كرده15
aاست؟ )−2   )جملة اول است. 5

1( 8  2( 16  
3( 16 -    4( 8 -  

32−دنبالة حسابي مجموع جملة دوم و چهارم در يك - 9   جملة اول كدام است؟ باشد. مجموع پنج مي 16
1(−10 2 2  2( −9 2 4   3(−9 2 6   4(−10 2 10   

 3باله حسابي با قدرنسبت واحد كم كنيم، اعداد حاصل تشكيل دن c ،3واحد اضافه و از عدد a، 4به عدد مفروض است. اگر aو c ،5عدد 3 - 10

cحاصل دهند. مي
a
  كدام است؟ 1−

1( 5 2( −5   3(7
2   4(−

7
2  

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

دقيقه 30  ) عادي1رياضي (

 مجموعه، الگو و دنباله
هاي متناهي و  مجموعه 1فصل 

نامتناهي تا پايان دنبالة حسابي
 24تا  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
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)aاگر  - 11 , ] [ a , )−∞ − + ∞ =2 12  آنگاه حدود ،a كدام است؟   

1 (a ≤
2
3   2 (a ≤ 1  3 (a ≥ 1  4 (a ≥

2
3  

Aاگر - 12 B⊆ وB  است؟ درستنامتناهي باشد، كدام گزينه    

Bة) مجموع1 A− .ةمجموع )2  همواره نامتناهي است A B متناهي است.همواره    

A ةمجموع )3 B.ةمجموع )4  همواره نامتناهي است A B− .همواره نامتناهي است  

Uاگر  - 13 { , , , .... , }= 1 2 3 Aمرجع در نظر بگيريم و ةمجموعرا به عنوان  20 U⊆آنگاه ،A  ةمجموع زير در نظر بگيريم تا  ةمجموعرا كدام 

A′ تعداد اعضاي بيشتري داشته باشد؟     

  ) اعداد مربع كامل4  ) اعداد اول3   3هاي عدد  عليه ) مقسوم2  ) اعداد فرد1

}اگر  - 14 } { }B b | b \W , A a | a= − − ∈ = − ∈1   ةمجموعباشد و   ةمجموعمرجع فرض كنيم،  ةمجموعرا A B′ ′  كدام است؟ 

1 (\W   2 (−    3({ }0   4 (∅  

نفر در  7ي پژوهشي و پرورشي شركت كرده باشند و  نوع برنامهنفر هم در هر دو  4هاي پژوهشي و  نفر در برنامه 9نفري، اگر  30در يك كالس  - 15

 اند؟  هاي پرورشي شركت كرده نامهها شركت نكرده باشند، چند نفر فقط در بر هيچ كدام از برنامه

1 (14  2 (13  3 (10  4 (15    

ntدر الگوي خطي  - 16 ( a)n an b= + +  نامنفي وجود دارد؟ است، چند جملة 8چهارم آن برابر با  كه جملة 22−

1 (7  2 (8   3 (6  4 (10  

 در شكل نهم است؟ ها ها در شكل دهم، چه تعداد بيشتر از تعداد دايره در الگوي شكل زير، تعداد دايره - 17

1 (100   

2 (512   

3 (1000                                        )3)                     (2)                     (1(  

4 (1024    

nبازگشتي  دنبالةي صدم  فرض كنيد جمله - 18
n

a
a+ = +1
1 aبا شرط  1 =1 k، برابر 1

m
  نود و هشتم دنباله، كدام است؟ باشد. جملة 

1 (k m
m k

−
−2  2 (k m

k m
−
−

2  3 (k m
k m

−
− 2  4 (m k

k m
−

−
2  

ka، اگر naحسابي  در دنبالة - 19 + =8 kaو  0 = aباشد، حاصل  16− a+7  كدام است؟ kبر حسب  13

1 (k +4 8   2 (k− +2 4   3 (k− +4 8   4 (k +2 4  

,«هاي حسابي  در دنباله - 20 , , , ...2 9 16 ,«و » 23 , , , ...12 17 22  موجود است؟ 300چند عدد سه رقمي مشترك كوچكتر از  »27

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

 سؤاالت آشنا -)1رياضي (
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)اگر اشتراك دو بازة - 21 , a )−∞ +2 )و 1 a , )− +∞4 xو نقطة (b,c)برابر با 2 =
5
به يك  (b,c)بازه  دو سراز  2

aگاه حاصل فاصله باشد، آن b c+    برابر است با: −
1( 1  2( 2  
 صفر )4    - 3 )3

]موجود در بازةاگر تعداد اعداد صحيح  - 22 n ,m )− −2 1 m)ةاعداد صحيح موجود در بازتعداد از دو برابر  3 , n )+ − +3 7 عدد  6يكي بيشتر باشد و  1
]ةصحيح در باز n,m]− قرار گيرد، چند عدد مربع كامل در بازة[ n, m)−5 n,m)قرار دارد؟ 2 )∈    

  1 )2  صفر )1
3( 2    4( 3 

  هاي زير درست است؟ يك از گزينه كدام - 23
  ، نامتناهي است.8000تا  50مجموعة اعداد اول بين  )2 مجموعة كسرهاي مثبت با صورت يك، متناهي است. )1
  ، نامتناهي است.10مجموعة اعداد حقيقي بين صفر تا  )4  مجموعة قطرهاي يك دايره، متناهي است. )3

  متناهي است؟ هاي زير يك از مجموعه كدام - 24

1(n n{n | }+ +∈ =4 43 5   2( n{n | / }
n

+
∈ < <

+
10 1 12  

3({n | n n }∈ + >2 10    4(n{n | ( ) }∈ − = −1 1  
Aو 10اعداد طبيعي كمتر از  Bد و، مجموعه مرجع باش50اعداد طبيعي كوچكتر از اگر  - 25 { , , ..., }= 11 12 باشد، متمم مجموعة  49

A (B A)− چند عضو دارد؟  
  يك عضو )2  فاقد عضو )1
  عضو چهار )4    دو عضو )3

  كدام گزينه حتماً درست است؟ ناهي، نامتناهي و نامتناهي باشند،ترتيب مت به Cو A،Bهاي اگر مجموعه - 26
1(: ((A B) C)′  2  متناهي( : ((A B) C)′ ′  متناهي  
3(: (A B)′ 4    متناهي(: ((B C) A)′  نامتناهي  

A)مجموعة - 27 B) (A B) A′ ′−    همواره برابر كدام است؟  
1(B A−   2( B   
3(A′     4(∅  

n(Aاگر - 28 B) n(A B)= +1  وn(A) = n(A گاه باشد، آن 5 B) كدام است؟  
1( 5  2( 6  
  7 )4    6يا  5 )3

و  عضو داشته باشند، اختالف كمترين 18و  17ترتيب  به Bو Aهاي  عضو است، مجموعه 30كه داراي  Uكه در مجموعة مرجع  در صورتي - 29
  بيشترين مقدار ممكن براي تعداد اعضاي اشتراك دو مجموعه كدام است؟

1( 5  2( 12  
3( 7    4( 17  

n(Aاگر  - 30 B) = 15  ،عضو جديد به 10باشدA  عضو جديد به 7پس سشود و  عضو اضافه مي 5ها  اشتراك آنبه كنيم كه  مياضافهB  اضافه
  چند عضو دارد؟ Bو Aشود. اجتماع دو مجموعة جديد عضو اضافه مي 4ها  به اشتراك آنكه كنيم  مي

1( 32  2( 30  
3( 23    4( 27  

دقيقه 30  موازي - )1رياضي (

 مجموعه، الگو و دنباله
هاي متناهي و مجموعه 1فصل 

نامتناهي و متمم يك مجموعه
 13تا  1هاي صفحه

 تر هستند.ها عقبآموزاني كه از برنامة آزمونهاي ويژة دانشسؤال
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)aاگر  - 31 , ] [ a , )−∞ − + ∞ =2 12   ،آنگاه حدودa كدام است؟ 

1 (a ≤
2
3   2 (a ≤ 1  3 (a ≥ 1  4 (a ≥

2
3  

}ةاگر اشتراك دو مجموع - 32 }A x | x , x b= ∈ − <2 1 و{ }B x | x , x a= ∈ + >2 1  باشد، اختالف  4و2،3فقط شامل سه عدد صحيح

  كدام است؟ a با حداقل مقدار ممكن براي bحداكثر مقدار ممكن براي

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

  ؟نيستزير نامتناهي  كدام مجموعة - 33

  گوياي بين دو عدد گويااعداد مجموعة ) 2  خطوط مماس بر يك دايرهمجموعة ) 1

)ي  ) بازه3 , )0   اعداد حقيقي مثبت كه با معكوس خود برابرند.مجموعة ) 4    4

mAاگر  - 34 [ , )−
= + ∞

2 1
mBو  3 ( , ]−

= −∞
2

Aمجموعة ، mباشند، به ازاي كدام محدوده براي 6 B متناهي است؟  

1 (m /≥ 0 8   2 (m /≥ 0 4   3 (/ m /− ≤ ≤0 8 0 6   4 (m /≤ 0 8  

Aاگر - 35 B⊆ وB  است؟ درستنامتناهي باشد، كدام گزينه  

Bمجموعة ) 1 A− .مجموعة  )2  همواره نامتناهي استA B .همواره متناهي است  

Aمجموعة  )3 B .مجموعة  )4  همواره نامتناهي استA B−  .همواره نامتناهي است  

Uاگر  - 36 { , , , .... , }= 1 2 3 Aمرجع در نظر بگيريم ومجموعة را به عنوان  20 U⊆آنگاه ،A  زير در نظر بگيريم تا مجموعة  مجموعة را كدام

A′  باشد؟داشته تعداد اعضاي بيشتري   

  ) اعداد مربع كامل4  ول) اعداد ا3   3هاي عدد  عليه ) مقسوم2  ) اعداد فرد1

}اگر  - 37 } { }B b | b \W , A a | a= − − ∈ = − ∈1   ةمجموعباشد و   ةمجموعمرجع فرض كنيم،  ةمجموعرا A B′ ′  كدام است؟ 

1 (\W   2 (−    3({ }0   4 (∅  

A) ةمجموعاگر متمم  - 38 B) (B A)− −  برابرA B كدام عبارت درست است؟(باشد ،S مرجع است.) ةمجموع 

1 (A B⊆  2 (A B′⊆  3 (A B S=  4 (A = Bيا  ∅ = ∅  

نفر در  7ي پژوهشي و پرورشي شركت كرده باشند و  نفر هم در هر دو نوع برنامه 4هاي پژوهشي و  نفر در برنامه 9نفري، اگر  30در يك كالس  - 39

 اند؟  هاي پرورشي شركت كرده نفر فقط در برنامه ها شركت نكرده باشند، چند هيچ كدام از برنامه

1 (14  2 (13  3 (10  4 (15    

حذف شود، از اشتراك  A ةمجموععضو از  16عضو دارد. اگر  15عضو است. اشتراك آنها  28داراي  B ةمجموععضو و  36داراي  A ةمجموع - 40

 ، كدام است؟B ةمجموعبا  Aي جديد شود، تعداد عضوهاي اجتماع مجموعه عضو حذف مي 9آنها 

1( 40  2 (41  3( 42  4 (45  

 سؤاالت آشنا -)1رياضي (
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 ؟كند طور مناسبي تكميل مي كدام گزينه عبارت زير را به - 41
  »…يابي حيات كه  سازمانسطوح سطحي از  )در( «
  شود.  نداران ارائه ميگردد، مثالي براي درك بهتر نظم و ترتيب در همة جا اتصال ماهيچه به استخوان براي اولين بار مشاهده مي) 1
   گردد. هاي مختلف مشاهده مي آميز داشته باشد، تعامل بين گونه يتقتواند با هر فرد بالغ از جنس ديگر آميزش موف هر فرد بالغ از يك جنس مي) 2
جايگاه خورشـيد  به تشخيص  دانتو مي، در بدن نوعي حشره دهند را تشكيل مي  آنبراي اولين بار هاي زيستي در تعامل با يكديگر  مولكول) 3

 ند.  ك در آسمان كمك 
توليدكنندگي بسيار كمتـري  ، اقليم نگري بين اعضاي زنده و غيرزنده را براي اولين بار مشاهده كرد، به طور حتم در اثر تغيير توان كل مي) 4

  شود.  ديده مي
 ؟است نادرستدار، كدام عبارت زير  جانوري هسته ةدر رابطه با يك ياخت - 42

  . نوكلئيك اسيد استاي شكل موجود در سيتوپالسم تحت كنترل نوعي  عاليت هر اندامك كيسهف) 1
  . ر به سمت غشا و تحدب به سمت هسته مي باشندهاي سازنده دستگاه گلژي داراي تقع كيسه) 2
 شود.  ها، دو نوع اندامك داراي دو غشاي متشكل از ليپيد و پروتئين مشاهده مي در سيتوپالسم اين ياخته) 3
  كند.   گلژي ارسال ميدستگاه هاي خود را به  تشكيل شده است و ريزكيسه هايي كيسهاز  زبرشبكه آندوپالسمي ) 4

 ؟كند درستي تكميل مي كدام گزينه عبارت زير را به - 43
  »…نوعي بافت در بدن انسان كه «
  در هر ياختة خود بيش از يك هسته دارد. قطعاً توانايي انقباض دارد، ) 1
  هاي بيشتري دارد.  كند، نسبت به بافت شركت كننده در زردپي، تعداد ياخته معموالً بافت پوششي را پشتيباني مي) 2
 د. اي اسكلتي را دار هاي ماهيچه ختهكند، فقط توانايي برقراري ارتباط با يا پيام عصبي را به صورت يك طرفه هدايت مي) 3
  وجود دارد.   زيادياي  بين ياخته فضايهايش  ياخته همة بين  قطعاًگليكوپروتئيني دارد،  پروتئيني و يها اي از رشته هايش، شبكه ياخته در زير) 4

 ؟كدام مورد، براي تكميل عبارت زير مناسب است - 44
  »…توان گفت  مي …در ارتباط با «
ري دارد به محـيط داراي فشـار اسـمزي    آب از يك غشاي با تراوايي نسبي، از محيطي كه فشار اسمزي بيشتخالص اسمز ـ همواره انتشار  ) 1

  گيرد.   كمتر صورت مي
هـاي   بـا دخالـت مولكـول    تنهـا  ،زيستي ورود و خروج مواد در ياخته ـ عبور هر نوع مولكول در خالف جهت شيب غلظت و با صرف انرژي ) 2

  شود.  پروتئيني انجام مي
 كند. جا مي ئين غشايي مواد را جابهانتشار تسهيل شده ـ برخالف انتقال فعال، بدون تغيير شكل پروت) 3
  . شود بر مساحت غشاي ياخته افزوده مي، (آندوسيتوز) بري راني (اگزوسيتوز) ـ برخالف درون برون) 4

 كند؟ درستي تكميل مي كدام گزينه عبارت زير را به - 45
 »…طور حتم  ، به…هر فرايندي كه (در) جايي مواد،  در خصوص فرايندهاي مرتبط با جابه«

  كنند.   ها طي آن در جهت شيب غلظت حركت مي در محيط غيرزيستي امكان انجام آن وجود دارد ـ تمامي مولكول) 1
  شود.  مي ياختهنقش دارد ـ باعث كاهش سطح غشاي  اي ياختهدر ورود ذرات بزرگ و نامحلول در چربي به مايع بين ) 2
 كند.   انرژي مصرف مي براي انجام آن را مشاهده كرد ـ ياختههاي غشايي  توان تغيير شكل پروتئين براي انجام آن، مي) 3
  رود.  گيرد ـ ارتباط بعضي از فسفوليپيدهاي غشايي با فسفوليپيدهاي مجاور از بين مي مستقل از شيب غلظت صورت مي) 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؟ 10در آزمون قبل چند از عملكرد شما 

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

 

 دقيقه 20  عادي -  )1( شناسيزيست

  دنياي زنده

   1فصل 

  16تا  1هاي  صفحه
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 ؟شود راني محسوب مي بري و برون دو فرايند درون تشابهچند مورد وجه  - 46
  جايي مواد در ياخته همراه است.  ر در جابههاي مؤث الف) با تشكيل وزيكول

  شود.  هاي روي هم قرار گرفته انجام مي ب) به كمك اندامك متشكل از كيسه
  شود.  انجام مي ATPهاي محيطي و توليد  ج) در هر ياختة زنده با قابليت پاسخ به محرك

  شود.  ير در تعداد فسفوليپيدهاي غشا مييد) با مصرف شكل رايج انرژي در ياخته، سبب تغ
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 كند؟ درستي تكميل مي را به زيركدام گزينه عبارت  - 47
  »…قطعاً   …جانداري كه  …«
  هاي حيات را دارد. همة ويژگيكند ـ  ) هر ـ در يك جمعيت زندگي مي1
  هستند.هاي متفاوتي  كنند ـ از گونه دو جمعيت مختلف زندگي ميدر ) دو ـ 2
  شود.  يابي حيات در آن ديده مي سطح سازمان ترين كره حضور دارد ـ پايين ) هر ـ در زيست3
  دو اجتماع مختلف حضور دارند ـ با هم در تعامل هستند.در ) دو ـ 4

 درستي بيان شده است؟ كدام گزينه، به - 48
  عوامل زنده و غيرزنده تعامل سودمند دارند. باگياهان همواره ) 1
  هاي زيستي منشأ متفاوتي دارند.  هاي فسيلي و سوخت سوخت) 2
  شود. ها موجب افزايش وقوع سيل همانند افزايش تنوع زيستي مي از بين رفتن جنگل) 3
  پردازند.  ميآلي نوعي اسيد  ها، به بررسي پزشكان در پزشكي شخصي، براي تشخيص و درمان بيماري) 4

 ؟است نامناسبكدام مورد، براي تكميل عبارت زير  - 49
  »…تواند  ، مي…ياختة جانوري كه در يك طور معمول، اندامكي از  به«
  . باشددارد ـ از چند كيسة متصل به هم تشكيل شده  را اصلي ها به خارج از ياخته نقش بندي مواد و ترشح آن بسته) 1
  منشأ گرفته باشد. ر بگلژي همانند شبكة آندوپالسمي ز دستگاهجايي مواد در ياخته نقش دارد ـ از  جابه) 2
 و ليپيدها نقش مؤثر داشته باشد.ها  سراسر سيتوپالسم گسترش يافته است ـ در ساختن پروتئين) 3
  كند ـ همانند هسته، دو غشاي داخلي و خارجي داشته باشد.  تأمين انرژي ياخته نقش ايفا مي) 4

 …توان بيان داشت، كه  شناسي به انسان مي به عنوان يكي از خدمات علم زيست …در ارتباط با  - 50
  هاي روغني منجر به كاهش آلودگي هوا خواهد شد.   هاي تجديدپذير ـ استفاده از نوعي گازوئيل تهيه شده از دانه تأمين انرژي) 1
  . شود ميها استفاده  ها ـ در پزشكي شخصي به جاي مشاهده حال بيماران از اطالعات دناي آن سالمت و درمان بيماري) 2
 هاي انسان منجر به افزايش كيفيت و كميت غذاي انسان خواهد شد.  شناخت ويژگيتنها سالم و كافي ـ غذاي  تأمين) 3
  شود.  ها به هر طريقي موجب بهبود كيفيت زندگي انسان مي سازگان بومتغيير دادن ها ـ  سازگان حفاظت از بوم) 4

 …كنند و  گاه خورشيد در آسمان كمك ميهاي عصبي به تشخيص جاي ، ياختهبالغ هاي مونارك پروانه …در  - 51
  توانند جهت مقصد را تشخيص دهند. بعضي از ـ مي) 1
  ببرند.  اند به اين موضوع پي شناسان توانسته هاست كه زيست همه ـ مدت) 2
 دهند.  هر ساله چند بار فرايند مهاجرت را انجام ميبعضي از ـ ) 3
  ند.  ك لومتر مهاجرت ميساله هزاران كيهمه ـ جمعيت اين جانور هر ) 4

 ؟كدام گزينه براي تكميل عبارت زير مناسب است - 52
  »…قطعاً  …هر مولكول زيستي كه «
  كند.   شركت مي اي ياختهدر ساختار غشاي  ـ از گليسرول و اسيد چرب ساخته شده است) 1
  حاوي كربن، هيدروژن و اكسيژن است.  ـ شود در ساختار غشاي ياخته ديده مي) 2
، بـه طـور   تواند در كمك به عبور مواد از غشاي ياختـه  مي ـ  تار خود، عالوه بر كربن، هيدروژن و اكسيژن داراي نيتروژن نيز هستدر ساخ) 3

  مستقيم نقش داشته باشند. 
  دارد. اصلي را در ذخيره اطالعات وراثتي ياخته نقش  ـ حاوي عنصر فسفر در ساختار خود باشد) 4
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 ؟طور حتم صحيح است پوشاند. چند مورد، در خصوص اين بافت به ها و مجاري درون بدن را مي ح بدن و سطح حفرهنوعي بافت در بدن انسان، سط - 53
  دارند. مستقيم هاي پروتئيني و گليكوپروتئيني تماس  اي از رشته آن، با شبكه انواع مختلف هاي الف) همة ياخته
  ياخته مستقر شده است.  ترين بخش هاي اين بافت، در مركزي شكل ياخته ب) هستة كروي

  هاي مختلف بدن متفاوت است.  هاي اين بافت قرار دارد، در بخش ج) ضخامت ساختاري كه در زير ياخته
  شود.  اي كمي ديده مي ها مادة زمينه اند و بين آن هاي تشكيل دهندة آن به يكديگر بسيار نزديك د) ياخته

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
درستي  صلي بافت عصبي، با دو نوع زائدة مختلف مرتبط است. در ارتباط با اين زوائد، كدام مورد عبارت زير را بههاي ا اي ياخته جسم ياخته - 54

 ؟كند تكميل مي
  »…طور حتم  شود، به يافت مي …به تعداد در نوعي نورون طور معمول  نوعي زائده كه به«
    شود. خود منشعب ميبخشي از زائدة ديگر، در  برخالفكمتري ـ ) 1
  اي اسكلتي در ارتباط است.  هاي ماهيچه بيشتري ـ با ياخته) 2
 اي، قطر بيشتري دارد.  بيشتري ـ در نزديك جسم ياخته) 3
  كمتري ـ نسبت به زائدة ديگر، طول كمتري دارد. ) 4

 ؟درستي انجام شده است بههاي زير  چه تعداد از مقايسه - 55
 

  بافت پيوندي متراكم >بافت پيوندي سست   تعداد ياخته
  بافت پيوندي متراكم >بافت پيوندي سست   مقاومت

  بافت پيوندي متراكم <بافت پيوندي سست   هاي كالژن ميزان رشته
  ت پيوندي متراكمباف <بافت پيوندي سست   اي ميزان ماده زمينه

  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 هاي موجود در بدن انسان صحيح است؟ كدام گزينه در رابطه با بافت - 56

هـاي   و چسـبنده، تعـداد ياختـه    شـفاف اي  هاي كالژن زيادي دارد برخالف نوعي بافت پيوندي با مادة زمينـه  ) نوعي بافت پيوندي كه رشته1
  بيشتري دارد. 

داراي هسته مركـزي   ،شود برخالف نوعي بافت پيوندي كه در ساختار زردپي است خيره انرژي در بدن محسوب مي) نوعي بافت كه منبع ذ2
  باشد.  درشت مي

 ،بافت پيونـدي مشـاهده شـده در ربـاط     نسبت بههاي درشت است  مخلوطي از مولكول ورنگ  بيآن اي  ) نوعي بافت پيوندي كه ماده زمينه3
  مقاومت كمتري دارد. 

هـايي بـا ظـاهر     ياختـه  ،هاي كالژن بيشتر كند برخالف بافت پيوندي با رشته ي بافت پيوندي كه معموالً بافت پوششي را پشتيباني مي) نوع4
  دوكي شكل دارد.

 ؟است نادرست، »آيد دست مي ها به طور مستقيم يا غيرمستقيم از آن جانداراني كه غذاي انسان به«در مورد كدام گزينه،  - 57
   ها بستگي دارد. سازگان دربردارد، به ميزان آن ازگان كه شامل سودها و ضررهايي است كه هر بومس خدمات بوم) 1
    تواند به افزايش محصول كمك كند. ها، مي هاي مضر بين عوامل زنده و آن تر تعامل شناخت بيش) 2
  ت.هاي افزايش كميت و كيفيت غذاي انسان اس ها با محيط زيست از راه شناخت روابط آن) 3
  ، رشد مي كنند.در حال تغييرهمانند همة جانداران در محيطي پيچيده و همواره ) 4

 ؟كند كامل مي نادرستيرا به  كدام گزينه، عبارت زير - 58
  »… نيستيابي حيات ممكن  سطح از سطوح سازمان …در «
  مشاهده شود.  اي افراد پر ياخته چهارمين ـ يك فرد از جمعيت) 1
  فت مختلف يك اندام تشكيل شده باشد. دومين ـ از چند با) 2
 هاي گوناگون با هم تعامل داشته باشند.  هفتمين ـ جمعيت) 3
  سازگان تشكيل شود.  پنجمين ـ از تأثير عوامل زنده و غيرزنده محيط بر هم، بوم) 4
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 ؟كند كدم گزينه، عبارت زير را به درستي كامل مي - 59
  »…هاي بافت عصبي،  ترين ياخته اصلي«
  عبور دهند.  غشا از غشا هاي پروتئيني مولكول نقش مستقيم ااكسيد را ب وانند اكسيژن و كربن ديت مي) 1
  هاي زيستي هستند.   در ساختار غشاي خود، داراي حداكثر دوگروه از مولكول) 2
 ارتباط داشته باشند.  انقباض با تواناييي يها ممكن نيست با ياخته) 3
  ، براي تشخيص جهت مقصد نقش دارند. نايي پروازبا توا هاي مونارك در پروانه) 4

 ؟شناسان باشد از اهداف پيشروي زيست تواند نميچند مورد،  - 60
  تر، مواد غذايي بيشتري توليد كنند.  پرورش گياهاني كه در مدت كوتاه •
  هاي سرطاني در مراحل اوليه هايي در جهت شناسايي و نابودي ياخته ارائه روش •
  . توانند از نسلي به نسل ديگر منتقل شوند هاي ارثي كه مي بيماريبرخالف درمان  ،پيشگيري •
  هاي زيستي مثل الكل دست آمده است با سوخت ران بهيگزيني هر سوختي كه از جانداجا •
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 

 كند؟ طور مناسبي تكميل مي كدام گزينه عبارت زير را به - 61
  »…يابي حيات كه  سازمانسطوح سطحي از  )در( «
گردد، مثـالي بـراي درك بهتـر نظـم و ترتيـب در همـة        ) اتصال ماهيچه به استخوان براي اولين بار مشاهده مي1

  شود.  جانداران ارائه مي
ـ   يتقتواند با هر فرد بالغ از جنس ديگر آميزش موف ) هر فرد بالغ از يك جنس مي2 ين آميز داشته باشد، تعامـل ب

  گردد.   هاي مختلف مشاهده مي گونه
جايگاه خورشـيد  به تشخيص تواند  مي، در بدن نوعي حشره دهند را تشكيل مي  براي اولين بار آنهاي زيستي در تعامل با يكديگر  ) مولكول3

 ند.  ك در آسمان كمك 
، توليدكنندگي بسيار كمتـري  اقليم طور حتم در اثر تغيير نگري بين اعضاي زنده و غيرزنده را براي اولين بار مشاهده كرد، به توان كل ) مي4

  شود.  ديده مي
 كند؟ چند مورد عبارت زير را به درستي تكميل مي - 62

  » …از آن  …يابي حيات قرار گرفته است كه  درياچة اروميه در سطحي از سطوح سازمان«
  شود.  رند، ديده ميجانداراني كه توانايي توليد مثل داهمة ـ در   تر الف) چهار سطح پايين

  يك سطح باالتر ـ بيش از يك اجتماع وجود دارد. در ب) 
  تر ـ در پروانه مونارك برخالف خرس قطبي قابل مشاهده است.  ح پايينوج) تمامي سط

  تمامي سطوح باالتر ـ امكان ندارد كه بيش از يك گونه ديده شود. در د) 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 …طور حتم  به …كه  در ارتباط با هر جانداري - 63
  آيد ـ در غشاي خود داراي كلسترول است.  طور مستقيم يا غيرمستقيم از آن به دست مي ) غذاي انسان به1
  يابي حيات در آن قابل مشاهده است.  ترين سطح سازمان محيطي را دارد ـ پايين يها ) توانايي پاسخ به محرك2
  دارد.  هاي خود را در محدودة ثابتي نگه مي ـ وضع دروني ياخته كند ر مكاني خاص زندگي ميديابي حيات  سطح از سطوح سازمان در ششمين) 3
  كند.  هاي زيستي خود مي ـ تمامي انرژي دريافتي را صرف انجام فعاليت استهايي براي سازش و ماندگاري در محيط  ) داراي ويژگي4

 يح بيان شده است؟شناسي به صورت صح كدام يك از موارد زير در مورد علم زيست - 64
  هاي انسان پاسخ دهد.  تواند به همة پرسش اي توانا و گسترده است كه مي ) به اندازه1
  دهد.  ها نظراتي مي هاي هنري و ادبي برخالف خوبي و بدي پديده ) در مورد ارزش2
  طور مستقيم قابل مشاهده هستند.   كند كه براي ما به ) فقط ساختارهايي را بررسي مي3
  ها به انسان كمك كند.   و بهبود زيستگاه ها سازگان احياي بومتواند در  ) مي4

 دقيقه 20  موازي -  )1شناسي (زيست

  دنياي زنده

تا پايان غشاي  1فصل 

  اي ياخته

  12تا  1هاي  صفحه
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 شناسي نوين به صورت صحيح ذكر شده است؟ كدام گزينه در مورد زيست - 65
  شود.  شناختي و هم از ساير علوم استفاده مي هم از اطالعات زيست ،هاي جانداران ) براي بررسي ژن1
  توان فقط از طريق مطالعه اجزاي سازنده آن توضيح داد.  هاي هر سامانه زيستي را مي ) ويژگي2
  وارد كرد.آميز  طور موفقيت بهموجود در هر جاندار را به بدن هر جاندار ديگري   هر ژنتوان  ميهمواره ) در مهندسي ژنتيك 3
  است. ) با توجه به پيشرفت سريع تكنولوژي، نياز به بايگاني و تحليل اطالعات زيستي كاهش پيدا كرده 4

 كند؟ تكميل مي نادرستچند مورد عبارت داده شده را به صورت  - 66
  »…همة جانداران «

  دهند.  الف) در صورت تغيير در محيط زندگي، وضع دروني پيكر خود را تغيير مي
  باشند.  يابي را خواهند داشت و همچنين منظم مي ب) سطحي از سازمان

  به كمك توليدمثل به وجود بياورند. توانند موجوداتي كامالً مشابه خود را  ج) مي
  توانند هم انرژي دريافت كنند و هم آن را از دست بدهند.  د) مي

1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  
 كند؟ درستي تكميل مي كدام گزينه عبارت زير را به - 67

  »…قطعاً   …جانداري كه  …«
  هاي حيات را دارد. كند ـ همة ويژگي ) هر ـ در يك جمعيت زندگي مي1
  هاي متفاوتي هستند. كنند ـ از گونه ـ در دو جمعيت مختلف زندگي مي) دو 2
  شود.  يابي حيات در آن ديده مي ترين سطح سازمان كره حضور دارد ـ پايين ) هر ـ در زيست3
  ) دو ـ در دو اجتماع مختلف حضور دارند ـ با هم در تعامل هستند.4

 درستي بيان شده است؟ كدام گزينه، به - 68
  واره با عوامل زنده و غيرزنده تعامل سودمند دارند.گياهان هم) 1
  هاي زيستي منشأ متفاوتي دارند.  هاي فسيلي و سوخت سوخت) 2
  شود. ها موجب افزايش وقوع سيل همانند افزايش تنوع زيستي مي از بين رفتن جنگل) 3
  پردازند.  آلي ميها، به بررسي نوعي اسيد  پزشكان در پزشكي شخصي، براي تشخيص و درمان بيماري) 4

 باشد؟ هستند، صحيح مي (N)هاي زيستي كه داراي عنصر نيتروژن  مولكولانواع اصلي كدام گزينه در مورد همه  - 69
  هاي جانوري وجود داشته باشند. توانند در غشاي ياخته ) مي1
  د. عنصر ديگر داشته باشننوع توانند سه  ميتنها ) به جز اين عنصر، 2
  زايي نقش دارند.  هاي زيستي و انرژي ) در افزايش سرعت واكنش3
  كنند.   اطالعات وراثتي كمك مي وظايف) در انجام صحيح 4

 …توان بيان داشت، كه  شناسي به انسان مي به عنوان يكي از خدمات علم زيست …در ارتباط با  - 70
  هاي روغني منجر به كاهش آلودگي هوا خواهد شد.   هيه شده از دانههاي تجديدپذير ـ استفاده از نوعي گازوئيل ت ) تأمين انرژي1
  . شود ميها استفاده  ها ـ در پزشكي شخصي به جاي مشاهده حال بيماران از اطالعات دناي آن ) سالمت و درمان بيماري2
 ي انسان خواهد شد. هاي انسان منجر به افزايش كيفيت و كميت غذا شناخت ويژگيتنها ) تأمين غذاي سالم و كافي ـ 3
  شود.  ها به هر طريقي موجب بهبود كيفيت زندگي انسان مي سازگان بومتغيير دادن ها ـ  سازگان ) حفاظت از بوم4

 …كنند و  هاي عصبي به تشخيص جايگاه خورشيد در آسمان كمك مي ، ياختهبالغ هاي مونارك پروانه …در  - 71
  هند.توانند جهت مقصد را تشخيص د ) بعضي از ـ مي1
  ببرند.  اند به اين موضوع پي شناسان توانسته هاست كه زيست ) همه ـ مدت2
 دهند.  ) بعضي از ـ هر ساله چند بار فرايند مهاجرت را انجام مي3
  ند.  ك ساله هزاران كيلومتر مهاجرت مي) همه ـ جمعيت اين جانور هر 4

 كدام گزينه براي تكميل عبارت زير مناسب است؟ - 72
  »…قطعاً  …ستي كه هر مولكول زي«
  كند.   اي شركت مي ) از گليسرول و اسيد چرب ساخته شده است ـ در ساختار غشاي ياخته1
  شود ـ حاوي كربن، هيدروژن و اكسيژن است.  ) در ساختار غشاي ياخته ديده مي2
مك به عبور مواد از غشاي ياختـه، بـه طـور    تواند در ك ) در ساختار خود، عالوه بر كربن، هيدروژن و اكسيژن داراي نيتروژن نيز هست ـ مي 3

 مستقيم نقش داشته باشند.  
  دارد. اصلي را ) حاوي عنصر فسفر در ساختار خود باشد ـ در ذخيره اطالعات وراثتي ياخته نقش 4
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 است؟درست هاي فسيلي  چند مورد در ارتباط با سوخت - 73
ـ استخراج  ها سازگان ـ تخريب بوم در حال حاضر زمين ـ تأمين بيشترين انرژي جهان شـ گرماي هوا جو ـ افزايش آلودگي 2COباال بردن 

  هاي روغني ـ منشأگيري از جانداران گذشته از دانه
1 (4  2 (5  3 (6  4 (7  

 كدام گزينه صحيح است؟با توجه به موارد زير  - 74
  الف) كل سامانه چيزي بيشتر از مجموع اجزاء آن است. 

  توان فقط از طريق مطالعه اجزاء سازنده آن توضيح داد. هاي سامانه را نمي ب) ويژگي
  .هستندگيري  اندازه وقابل مشاهده طور مستقيم يا غيرمستقيم  بهشوند كه  ي بررسي مييفرايندها ياشناسي ساختارها  ج) در علم زيست

  پاسخ داد.  ها توان به همة پرسش ي وجود دارد و نمييها د) در علوم تجربي محدوديت
  . استدرست  »ج«همانند  و »ب« برخالف »الف«) 1
  درست هستند.   »ج«و  »ب«برخالف  »د«و  »الف«) 2
  نادرست است.  »د«و  »ب«برخالف  »ج«) 3
  .  ند) همة موارد صحيح هست4

 … سيب زميني و غالتذخيره كننده گلوكز در مولكول زيستي  - 75
  رود.  كار مي ليد انواع پارچه بهساكاريدي است كه در كاغذسازي و تو ) پلي1
  . از به هم پيوستن واحدهاي يكسان ساخته شده استساكاريدي است كه  ) پلي2
  ) به قند شير معروف است. 3
  ) از پيوند بين گلوكز و فروكتوز ايجاد شده است. 4

 كدام مورد، براي تكميل عبارت زير مناسب است؟ - 76
  »… دنا نوكلئيك اسيد …ها  پروتئين«
  شوند.  رخالف ـ از به هم پيوستن واحدهايي تشكيل مي) ب1
  اند.  تري ساخته شده ها از عناصر متنوع ) برخالف ـ نسبت به كربوهيدرات2
  هاي شيميايي در ياخته را افزايش دهند.  سرعت واكنشطور طبيعي  بهتوانند  ) همانند ـ مي3
  اين رشته(ها) متصل نيست. گونه انشعابي به اي دارند و هيچ ) همانند ـ ساختار رشته4

 است؟ نادرست، »آيد دست مي ها به طور مستقيم يا غيرمستقيم از آن جانداراني كه غذاي انسان به«كدام گزينه، در مورد  - 77
  ها بستگي دارد.  سازگان دربردارد، به ميزان آن سازگان كه شامل سودها و ضررهايي است كه هر بوم ) خدمات بوم1
  تواند به افزايش محصول كمك كند.   ها، مي هاي مضر بين عوامل زنده و آن ملتر تعا ) شناخت بيش2
 هاي افزايش كميت و كيفيت غذاي انسان است.  ها با محيط زيست از راه ) شناخت روابط آن3
  ، رشد مي كنند.در حال تغيير) همانند همة جانداران در محيطي پيچيده و همواره 4

 كند؟ كامل مي ادرستينرا به  كدام گزينه، عبارت زير - 78
  »… نيستيابي حيات ممكن  سطح از سطوح سازمان …در «
  مشاهده شود.  اي افراد پر ياخته ) چهارمين ـ يك فرد از جمعيت1
  ) دومين ـ از چند بافت مختلف يك اندام تشكيل شده باشد. 2
 هاي گوناگون با هم تعامل داشته باشند.  ) هفتمين ـ جمعيت3
  سازگان تشكيل شود.  ثير عوامل زنده و غيرزنده محيط بر هم، بوم) پنجمين ـ از تأ4

  چند مورد براي تكميل عبارت زير مناسب است؟  - 79
  »…تواند  وجود دارد كه مي …شناسي نوين، نوعي ويژگي به نام  در رابطه با زيست«
  . استفاده كندفنون و مفاهيم مهندسي در طي فعاليت خود از  - اي نگرش بين رشته •
  شناسي جلوگيري كند.  زيستي ـ از سوء استفاده از علم زيست اخالق •
  اجزاي سازندة آن توضيح دهد. ارتباط بين هاي سامانه را از طريق مطالعة  نگري ـ ويژگي كل •
  . شناسي استفاده كند هاي زيست براي ذخيره اطالعات حاصل از پژوهشترابايتي  2يك حافظة از اطالعاتي و ارتباطي ـ  هاي فناوري •
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

 شناسان باشد؟ از اهداف پيشروي زيست تواند نميچند مورد،  - 80
  تر، مواد غذايي بيشتري توليد كنند.  پرورش گياهاني كه در مدت كوتاه •
  هاي سرطاني در مراحل اوليه هايي در جهت شناسايي و نابودي ياخته ارائه روش •
  . وانند از نسلي به نسل ديگر منتقل شوندت هاي ارثي كه مي بيماريپيشگيري، برخالف درمان  •
  هاي زيستي مثل الكل دست آمده است با سوخت ران بهيگزيني هر سوختي كه از جانداجا •
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 
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سـازي   مـدل شـود. در   كنيم و توپ پس از پيمودن مسيري متوقف مي توپي را روي سطح زمين پرتاب مي -81

 ؟ نظر كرد توان صرف حركت اين توپ، از كدام مورد مي

  اصطكاك توپ با سطح زمين) 2    جرم توپ )1
  نيروي عمودي سطح وارد بر توپ) 4    اندازه و شكل توپ) 3

هـايي قـرار    چه عبارت Cو  A ،Bبه جاي  ،هاي فيزيكي با توجه به نمودار مفهومي زير در مورد كميت -82
 ؟ گيرد تا نمودار صحيح باشد

ف�ز��� مچ�تهاي

اصل�

فشالاير مقدالاير
ماده

شتاب

ماهنند ماهنندماهنند ماهنند

B

C

A

  
  برداري ـ فرعي ـ تندي) 2    اي ـ دما فرعي ـ نرده )1
  برداري ـ فرعي ـ دما) 4  جرماي ـ فرعي ـ  نرده )3

 ؟ نيستهاي كدام گزينه معادل يكاي انرژي  كميتضرب  حاصل -83

  حجم× فشار  )1
  جايي جابه× نيرو ) 2
  آهنگ تغييرات سرعت× آهنگ تغييرات جرم ) 3
  آهنگ تغييرات مساحت× آهنگ تغييرات جرم ) 4

223800جرم يـك ذرة اتمـي    -84 10 ng−×      اصـلي  اسـت. جـرم ايـن ذره برحسـب واحـد SI  صـورت   و بـه
 ؟ نمادگذاري علمي كدام است

1( 313 800 10/ −×     2 (3038 00 10/ −×   

3 (253 800 10/ −×     4 (263 800 10/ −×   
يارد مكعب هر است. اگر  يارد 22ين معادل هر چِ وگيري طول است  يكي از يكاهاي اندازه (chain)ين چِ -85

معــــادل چنــــد متــــر  chainفــــوت مكعــــب باشــــد، در ايــــن صــــورت هــــر   27معــــادل 
1؟است 12 1 2 5( ft inch, inch / cm)= =   

1( 8/19  2 (198  3 (82/17  4 (2/178  

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

  هيد؟توانيد پاسخ صحيح بد 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 35  عادي - ) 1فيزيك (
  

  گيري فيزيك و اندازه
   1 فصل

   22تا  1هاي  صفحه

محل انجام محاسبات  
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 ؟ درستي صورت گرفته است هاي زير با توجه به نمادگذاري علمي به يك از گزينه تبديل يكاي كدام -86

1( 4 47600 10 7 600 10dm / km× = ×   2 (3 100 0046 10 4 6 10/ mm / nm× = ×  
3 (6 65600 10 5 600 10km / m−× = × μ   4 (4 100 0085 10 8 5 10/ cm / dm− −× = ×   

87- ين د(dyn) طوري  بهگيري نيرو است  ازهيكاي اندين كه هر د(dyn)  شـتابي برابـر بـا     ،هر گرم جرمبه

21cm
s

3دهد. حال اگر جسمي به جرم  مي  8/ kg متر بر مجـذور ثانيـه داشـته     5 معادل بخواهد شتابي

 ؟ به آن وارد شود ين بايدچه نيرويي برحسب د ،باشد

1( 1 9/   2 (61 9 10/ ×   3 (21 9 10/ −×  4 (31 9 10/ −×  
 (Rod)گيري انگليسي است. اگر هـر راد   گيري طول در سيستم اندازه يكي از واحدهاي اندازه (Rod)راد  - 88

72حجم مكعب مستطيلي با ابعاد  ،باشد يارد 6 با برابر 5 4 36inch / m ft×  ؟ چند راد مكعب استبرابر با  ×
1 3 1 12 1 2 5( yard ft, ft inch, inch / cm)= = =   

1( 3
20   2 (3

2   3 (20
3   4 (2

3   
Dهاي فيزيكي با يكاهاي مختلف باشند و يكاي  كميت Cو  A ،Bاگر  -89 (A B) C= × قابل تعريـف   +

 ؟ باشد ميقابل تعريف  تواند در فيزيك مينباشد، در اين صورت كميت كدام گزينه 

1( CA
B

+   2 (CB
A

+  3 (C ABC+  4 (5
A AC
B B

+  

 ؟ توان قرار داد يك از پيشوندها را مي چپ كدامترتيب از راست به  به Bو  Aبراي برقراري تساوي زير، به جاي  - 90
24
31 10J cmAg

s Bs
=   

  ميلي ـ ميكرو) 2    ميلي ـ نانو )1
  ميكرو ـ سانتي) 4    ميكرو ـ ميلي) 3

 ؟ نيستگيري  كدام مورد جزء عوامل مؤثر بر دقت اندازه -91
  گيري تعداد دفعات اندازه) 2  مهارت شخص آزمايشگر )1
  گيري دقت وسيلة اندازه) 4  زار رقمي و ديجيتالاستفاده از اب) 3

 ؟ كدام استاز راست به چپ ترتيب  گيري زير به هاي اندازه يك از وسيله گيري هر دقت اندازه -92

 الف)
0 1 2 3
cm   (بA

82 0,
  

پ) 
20

40

0

60
80

120

100km
h   (تmg

160 0,
  

1( 0 006 4 0 1 0 2km/ mg, , / A , / cm
h

   2 (1 4 0 01 0 2kmg, , / A, / cm
h

μ   

3 (0 001 20 0 1 1km/ mg, , / A, cm
h

  4 (1 10 0 01 1kmg, , / A, cm
h

μ  
بار اندازه گرفته و اعداد زير حاصل شده است.  8شخصي جرم جسمي را با استفاده از يك ترازوي ديجيتال  -93

 ؟ دقت ترازو و جرم جسم با كمترين خطا برحسب گرم كدام است ،ترتيب از راست به چپ به
  گيري دفعات اندازه  1  2  3  4  5  6  7  8
  جرم جسم برحسب گرم 02/25 08/20 04/25 98/24 32/36 96/24 01/25 99/24

  

  8/25و  1/0) 2    00/25و  01/0 )1
  80/25و  01/0) 4    0/25و  1/0) 3
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50

3
0

75

V(cm )

B

A

m(g)

 ؟ هاي زير درست است چه تعداد از گزاره -94

  سوزي بنزين، آب مايع مناسبي براي خاموش كردن آن است. الف) هنگام آتش
  ا پوست دارد. تري نسبت به پرتقال ب ب) پرتقال بدون پوست چگالي بيش

مايعي كه جرم  ريزيم، شوند، در يك ظرف مي كه با هم مخلوط نميكه چند مايع مختلف را  پ) هنگامي
  گيرد. باالتر از همه قرار مي ،كمتري نسبت به بقيه دارد

  توان جنس آن را تعيين كرد.  ت) با محاسبة چگالي جسمي ناشناخته مي
1( 1  2 (2  3 (3  4 (4  

اي وجود دارد. اگر چگالي برنز  ه است، حفر 10cmكه طول هر ضلع آن  4kgبه جرم درون مكعبي برنزي  -95

38 g
cm

 ؟ دهد مكعب را به خود اختصاص ميظاهري درون مكعب چند درصد از حجم  ةباشد، حفر 

1( 20  2 (30  3 (40  4 (50  
96- ر اي فلزي قطعهاگر ز الكل است. ر اظرفي پ4به جرم  و توپkg  گرم  640 بندازيم،درون ظرف به آرامي را

ترتيب از راست به چـپ   ريزد. حجم الكل بيرون ريخته شده و چگالي قطعه فلز به الكل از ظرف بيرون مي

30؟ كدام است SI يهابرحسب واحد 8 g( / )
cm

ρ =®§²H  

1( 5 800,     2 (3 45 10 8 10, −× ×   

3 (20 200,     4 (4 62 10 2 10, −× ×   
ر شده آب درون آن يخ زده و حجم فضاي داخل آن كامالً با يخ پ تمام را در نظر بگيريد كهدر بسته ظرفي  -97

درصد از جرم قطعه يخ ذوب شود، حجم فضاي خالي ظرف چند درصد از كل حجم ظرف را  20. اگر است

3؟ دهد به خود اختصاص مي 30 9 1g g( / , )
cm cm

ρ = ρ =gÄ JA  

1( 2  2 (2/0  3 (1  4 (1/0  
را  Aليتر از مايع  4است. اگر  زير مطابق شكل Bو  A مجزاي نمودار جرم برحسب حجم براي دو مايع -98

(دمـا همـواره   ؟ خواهد شد Bمخلوط كنيم، چگالي مخلوط چند برابر چگالي مايع  Bمايع از ليتر  6با 
 دهد.) ثابت و يكسان است و تغيير حجمي رخ نمي

1( 2/1  
2 (8/1  
3 (25/1  
4 (5/1  

اسـت. اگـر    31cmيك قطعة زينتي از آلياژ طال و نقره داريم كه اختالف حجم فلزات به كار رفتـه در آن   -99

313چگالي آلياژ زينتي  6 g/
cm

 ؟ باشد، جرم طالي به كار رفته داخل آن چند گرم است 

3 319 10g g, )
cm cm

ρ = ρ =°ö ½o£º دهد. و تغيير حجمي رخ نمي(  

1( 28  2 (32  3 (38  4 (57  
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متر و  ها را با يكاي ميلي ها را با يكاي اينچ، ضخامت آن قطر لوله ،انتقال نفت طكشي صنعتي خطو در لوله - 100
ورت افقي روي زمين قرار كنند. اگر در يك خط انتقال كه به ص گيري مي ها را با يكاي متر اندازه طول آن

باشد، در اين صورت وزن هر  10mmاينچ و ضخامت  40 بيروني رداراي قط به كار رفتهدارد، لولة فوالدي 
؟ نفت است، تقريباً چند كيلوگرم استاز ر متر لوله در حالتي كه داخل آن پ 

3 31 2 5 0 8 7 8 3g g( inch / cm, / , / , )
cm cm

= ρ = ρ = π =Sÿº j¯¼Î  

1( 810  2 (930  3 (1240  4 (1560  

 
 ؟ هاي زير درست است يك از عبارت كدام - 101

  هاي فيزيكي در طول زمان همواره ثابت و معتبر هستند. ها و نظريه مدل )1
  هاست. ها و فناوري فيزيك پايه و اساس اغلب مهندسي) 2
  شود.  كه به اسم مدل توپ بيليارد شناخته ميداد  ترين مدل اتمي را ارائه مي اتمي تامسون ساده ةنظري) 3
تر نسبت به آزمايش و مشاهده در فيزيك، در  ورزي فعال فيزيكدانان نقشي اساسي تفكر نقادانه و انديشه) 4

  پيشبرد و تكامل علم فيزيك ايفا كرده است. 
سـازي   شـود. در مـدل   كنيم و توپ پس از پيمودن مسيري متوقف مي توپي را روي سطح زمين پرتاب مي - 102

 ؟ نظر كرد توان صرف حركت اين توپ، از كدام مورد مي

  اصطكاك توپ با سطح زمين) 2    جرم توپ )1
  نيروي عمودي سطح وارد بر توپ) 4    اندازه و شكل توپ) 3

هـايي قـرار    چه عبارت Cو  A ،Bهاي فيزيكي، به جاي  مورد كميت با توجه به نمودار مفهومي زير در - 103
 ؟ گيرد تا نمودار صحيح باشد

ف�ز��� مچ�تهاي

اصل�

فشالاير مقدالاير
ماده

شتاب

ماهنند ماهنندماهنند ماهنند

B

C

A

  
  برداري ـ فرعي ـ تندي) 2    اي ـ دما فرعي ـ نرده )1
  دما برداري ـ فرعي ـ) 4  اي ـ فرعي ـ جرم نرده) 3

 …و داراي  …اي نياز داريم كه  گيري هاي درست و قابل اطمينان به يكاهاي اندازه گيري براي انجام اندازه - 104
  هاي مختلف باشند. در مكان

  تغيير نكنند ـ اندازة استاندارد )1
  تغيير كنند ـ اندازة استاندارد) 2
  تغيير نكنند ـ قابليت بازتوليد) 3
  وليدتغيير كنند ـ قابليت بازت) 4

دقيقه 35  موازي - ) 1فيزيك (
  

  گيري فيزيك و اندازه
گيري و  تا پايان اندازه 1فصل 

  المللي يكاها دستگاه بين
  13تا  1هاي  صفحه
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 ؟ است نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت - 105
  هستند. SIهر سه مربوط به نمادهاي يكاهاي اصلي در  Kو  cd ،molالف) نمادهاي 

  است. SIبرابر واحد هر كميت فيزيكي در  −610ب) ميكرون معادل 
  باشند. گيري طول مي پ) سال نوري و يكاي نجومي از واحدهاي اندازه

  هاي اتمي است. براساس دقت بسيار زياد ساعت SIت) يكاي زمان در 
1( 1  2 (2  3 (3  4 (4  

صورت  ف انرژي برحسب يكاهاي اصلي بهاگر يكاي كميت آهنگ مصر - 106
2

3
ab
c

باشد، در اين صـورت يكـاي    

 ؟ ترتيب كدام است كميت فشار و آهنگ تغييرات سرعت به

1( 2 2
b ab,
c c

   2 (2 2
b a,
c bc

  3 (2
b ab,
c c

  4 (2
b a,
c bc

  

 ؟ نيستهاي كدام گزينه معادل يكاي انرژي  ضرب كميت حاصل - 107
  حجم× فشار  )1
  جايي جابه× نيرو ) 2
  آهنگ تغييرات سرعت× آهنگ تغييرات جرم ) 3
  آهنگ تغييرات مساحت× آهنگ تغييرات جرم ) 4

223800جرم يـك ذرة اتمـي    - 108 10 ng−×        اسـت. جـرم ايـن ذره برحسـب واحـد اصـليSI  صـورت   و بـه
 ؟ نمادگذاري علمي كدام است

1( 313 800 10/ −×     2 (3038 00 10/ −×   
3 (253 800 10/ −×     4 (263 800 10/ −×   

آب با آهنگ  ،از شلنگي - 109
3

15 cm
s

صـورت نمادگـذاري    وج آب از اين شـلنگ بـه  شود. آهنگ خر خارج مي 

 ؟ علمي چند مترمكعب بر ساعت است

1( 19 10×   2 (19 10−×  3 (25 4 10/ ×  4 (25 4 10/ −×  
يارد است. اگر يـارد مكعـب    22ست و هر چِين معادل گيري طول ا يكي از يكاهاي اندازه (chain)چِين  - 110

معــــادل چنــــد متــــر  chainفــــوت مكعــــب باشــــد، در ايــــن صــــورت هــــر   27معــــادل 
1؟است 12 1 2 5( ft inch, inch / cm)= =   

1( 8/19  2 (198  3 (82/17  4 (2/178  
ر طـول چـرخ و فلـك جلـوي     شود. اگـ  اين استفاده ميببراي برداشت محصول يك زمين كشاورزي از كم - 111

6اين با سرعت بمتر باشد و كم 5كند  اين كه محصول را درو ميبكم km
h

حركت كند، در ايـن صـورت    

 ؟ استهكتار چند ساعت  180مدت زمان الزم براي برداشت محصول از يك زمين كشاورزي به مساحت 
1( 60  2 (6  3 (30  4 (3  

 گندم 1=  48قيراط، سوت  5=  1000(سوت دهد؟  تري را نشان مي م گزينه جرم بيشاعداد ذكر شده در كدا - 112
 مثقال) 1=  92و گندم 

  مثقال 100) 2    قيراط 400 )1
  سوت 2000) 4    گندم 10000) 3
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 ؟ درستي صورت گرفته است هاي زير با توجه به نمادگذاري علمي به يك از گزينه تبديل يكاي كدام - 113

1( 4 47600 10 7 600 10dm / km× = ×   2 (3 100 0046 10 4 6 10/ mm / nm× = ×  

3 (6 65600 10 5 600 10km / m−× = × μ   4 (4 100 0085 10 8 5 10/ cm / dm− −× = ×   
شـود.   هزار بشكه نفت خام استخراج مـي  600طور پيوسته  روز به شبانههر هاي يك ميدان نفتي در  از چاه - 114

ليتر در  160(حجم هر بشكه را  ؟است ثانيه كدام مترمكعب بر ميلي يكاي آهنگ استخراج برحسب سانتي
  نظر بگيريد.)

1( 61 109 ×   2 (41 109 ×   3 (69 10×   4 (49 10×  

به هر گرم جرم، شـتابي برابـر بـا     (dyn)طوري كه هر دين  گيري نيرو است به يكاي اندازه (dyn)دين  - 115

21cm
s

3دهد. حال اگر جسمي به جرم  مي  8/ kg  متر بر مجـذور ثانيـه داشـته     5بخواهد شتابي معادل

 ؟ باشد، چه نيرويي برحسب دين بايد به آن وارد شود

1( 1 9/   2 (61 9 10/ ×   3 (21 9 10/ −×  4 (31 9 10/ −×  
 (Rod)گيري انگليسي است. اگر هـر راد   گيري طول در سيستم اندازه يكي از واحدهاي اندازه (Rod)راد  - 116

72باشد، حجم مكعب مستطيلي با ابعاد يارد  6برابر با  5 4 36inch / m ft×  برابر با چند راد مكعب است؟  ×

1 3 1 12 1 2 5( yard ft, ft inch, inch / cm)= = =   

1( 3
20   2 (3

2   3 (20
3   4 (2

3   

Dهاي فيزيكي با يكاهاي مختلف باشند و يكاي  كميت Cو  A ،Bاگر  - 117 (A B) C= × قابل تعريـف   +
 ؟ باشد ميتواند در فيزيك قابل تعريف  باشد، در اين صورت كميت كدام گزينه نمي

1( CA
B

+   2 (CB
A

+  3 (C ABC+  4 (5
A AC
B B

+  

 اد؟ توان قرار د يك از پيشوندها را مي ترتيب از راست به چپ كدام به Bو  Aبراي برقراري تساوي زير، به جاي  - 118
24
31 10J cmAg

s Bs
=   

  ميلي ـ ميكرو) 2    ميلي ـ نانو )1
  ميكرو ـ سانتي) 4    ميكرو ـ ميلي) 3

119 - 410 mN.min
Gg

dmمعادل با چند  
s

 ؟ است 

1( 410−   2 (310−  3 (46 10−×   4 (36 10−×  
معـادل   چذرع، يـك ايـن   6000متـر، يـك فرسـنگ معـادل      سـانتي  104در صورتي كه يـك ذرع معـادل    - 120

2 54/ cm  اينج باشد، چند مورد از موارد زير صحيح است؟ 12و يك فوت برابر با 

  تر است.  كم عاز نيم ذراينچ  18الف) 
  تر است.  فوت از يك فرسنگ كم 2000ب) 
  كيلومتر است.  75فرسنگ تقريباً  12پ) 
  متر است.  ميلي 127اينچ معادل  5ت) 

1( 1   2 (2  3 (3   4 (4 
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ت�نس�م

43

99/00

Tc

 

 
  ؟ هاي زير درست است چه تعداد از عبارت - 121

  متراكم شده و سحابي را تشكيل دادند.  ،گازهاي هيدروژن و هليم ،الف) با گذشت زمان و كاهش دما
 ت. ها همراه اس ها اغلب با از بين رفتن عناصر تشكيل دهنده آن مرگ ستارهب) 
 هاي شيميايي در دماهاي باالست. كننده خورشيد به دليل انجام واكنش انرژي گرمايي و نور خيرهپ) 
  قدمت عنصر كربن بيشتر از آهن است. ت) 

1( 1  2( 2  3 (3  4 (4 
  ؟ كدام است Xدوره باشد، عدد اتمي عنصر  هم ،است 31كه عدد اتمي آن برابر  Yبا عنصر  15از گروه  Xاگر عنصر  - 122

1 (32  2 (33  3 (34  4 (35 
  ؟ است  بيان شده نادرستهاي زير  كاربرد چه تعداد از گونه - 123

3الف) 
1 H درمان مشكالت تيروئيدي :  

  هاي سرطاني دار: تشخيص توده ب) گلوكز نشان
235پ)  U توليد انرژي الكتريكي :  
99ت) 

43 Tc تصويربرداري پزشكي :  
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1 

(جـرم  ؟ دهد تشكيل مي 20Neهاي اين مخلوط را  رصد اتماست. چند د 20Neو  80Br ،16O هاي اتم ي ازهاي برابر مخلوطي شامل جرم - 124
  اتمي و عدد جرمي را تقريباً يكسان در نظر بگيريد.)

1 (10  2 (40  3 (50  4 (80 
  ؟ باشد كدام گزينه درست مي - 125

  است. Zبزرگتر از  Aهمواره در يك اتم، ) 1
1برابر  (amu)يكاي جرم اتمي ) 2

  جرم اتمي ميانگين عنصر كربن است.  12
35عنصر ) 3 X  17با عنصر Z 21گروه و با عنصر  همY دوره است.  هم  
1م اتمي جر) 4

1H  1اندكي ازamu  .كمتر است 
  ؟ است نادرستچند مورد دربارة عنصر تكنسيم  - 126

  دارد. مشابهيزيرا يون يديد با يوني كه حاوي تكنسيم است، اندازه  ،شود الف) براي تصويربرداري غده تيروئيد از تكنسيم استفاده مي
عمر آن نيز كم است و  هاي شيميايي ساخته شود و نيم طور مصنوعي و با استفاده از واكنش سيم موجود در جهان بايد بهب) همه تكن

  تهيه كرد. را توان مقادير زيادي از اين عنصر نمي
  است.  5/1شود، كمتر از  يكه در تصويربرداري غده تيروئيد استفاده م تكنسيمها در راديوايزوتوپي از  ها به پروتون پ) نسبت شمار نوترون

  باشد.  رو مي ت) خانة اين عنصر در جدول تناوبي به صورت روبه
1 (1      
2 (2  
3 (3      
4 (4 

96در  - 127 3M 96ها در  ها و الكترون ها بيشتر است. تفاوت شمار نوترون درصد از تعداد پروتون 40ها،  تعداد نوترون + M+ ؟ چند است  
1 (16  2 (17  3 (18  4 (19 

34ايزوتوپ  2دهد كه از  را نشان مي 4Xهاي  شكل زير يك نمونه طبيعي از مولكول - 128 X  32و X  تشكيل شده است. جرم اتمي ميانگينX 
,34 (؟ كدام استقريب به ت X : 32 X    (عدد جرمي و جرم اتمي را يكسان در نظر بگيريد.) ):
1 (25/32  
2 (75/32  
3 (56/32  
4 (45/32 

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

  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
 آزمون امروزبراي10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از 

 

 دقيقه 20  عادي - ) 1( شيمي

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

  19تا  1هاي  صفحه
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  ؟ چند مورد از جمالت زير درست است - 129
  باشد.  مي 26و  25، 24ايزوتوپ با عددهاي جرمي  3الف) عنصر منيزيم در طبيعت داراي 

  شوند. ناپايدارند و با گذشت زمان متالشي مي ،است 5/1تر از  برابر يا بيش ،ها هاي آن ها به پروتون هايي كه نسبت شمار نوترون ب) اغلب هسته
  تر، ناپايدارتر است و درصد فراواني كمتري دارد.  هاي بيش ايزوتوپي با تعداد نوترونهمواره  ،پ) در يك نمونه طبيعي

  هاي سازنده جرم يكساني ندارند.  ت) همواره در يك نمونه طبيعي از عنصري معين، اتم
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

10و جرم اتمي ميانگين  11amuو  10amuهاي  به جرمفرضي اگر عنصري داراي دو ايزوتوپ  - 130 94/ amu يك از نمودارهاي زير  كدام ،باشد
  ؟ دهد نسبت فراواني اين دو ايزوتوپ را به درستي نشان مي
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نوع آب در چند خاصيت زير با يكديگر  2اند، در اختيار داريم. اين  عمر متفاوت ساخته شده هيدروژن با نيماتم نوع  2آب كه هر كدام از  نوع 2 - 131
  ؟ تفاوت دارند

    اليچگ •  جرم مولي •
  پذيري واكنش •  ها مجموع پروتون •  ها مجموع نوترون •
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

  ؟ است نادرستهاي زير  مشتري و زمين، چند مورد از عبارت هاي هدربارة سيار - 132
  الف) چگالي سيارة مشتري همانند دماي سطح آن، نسبت به زمين بيشتر است. 

  ه زمين بيشتر است. ب) درصد فراواني عنصر اكسيژن در مشتري نسبت ب
  . هستنداز زمين تر  پ) اغلب عناصر تشكيل دهندة مشتري، سنگين

  شود.  ت) در بين عناصر سازندة زمين، برخالف مشتري عنصر نافلزي يافت نمي
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

  ؟ اند نادرستهاي زير  كدام عبارت - 133
وع عنصرهاي سازنده، تركيب شيميايي و تركيب درصد اين مواد در اتمسفر ) حاوي اطالعاتي مانند ن2) و (1الف) شناسنامه ارسالي وويجر (

  است.  ها هبرخي سيار
  دانش ما دربارة جهان مادي را افزايش داده است. » دهند؟ هاي طبيعي چرا و چگونه رخ مي پديده«ب) تالش علوم تجربي براي پاسخ به پرسش 

  توان دومين و سومين عنصر فراوان سياره مشتري را قرار داد.  ترتيب مي به Bو  Aبه جاي  ،شكل زير كه نشانگر روند تشكيل عناصر استدر پ) 
عنصرهاي

ماهنند سنگ�نتر

... و طال آهن،
A Bه�دلايروژن

  
از كه ارد د 3اختالف شمار نوترون و پروتون برابر با  كهترين عنصر سازنده سياره مشتري، پايداري ايزوتوپي  هاي فراوان ت) در ميان ايزوتوپ

  تر است. آن بيش يهاي پرتوزا ساير ايزوتوپ
 فقط ت) 4  ب و پ) 3  پ و ت) 2  الف و ب) 1

2چه در يون  چنان - 134
27
A X ؟ كـدام اسـت   تقريـب  بـه گـرم   باشـد، جـرم يـك اتـم آن برحسـب      7 با برابر ،ها ها و الكترون ، تفاوت تعداد نوترون+

241 1 66 10( amu / g)−= ×   
1 (221 04 10/ −×   2 (239 8 10/ −×   3 (233 6 10/ −×   4 (225 34 10/ −×  
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در ارتباط  هاي جدول زير نهجاي دارد را در نظر بگيريد. آنگاه چه تعداد از خااي  دورهكه در دوره چهارم و گروه هفتم جدول  Xعنصر فرضي  - 135
55با  2X   ؟ استآمده  نادرستيبه  +

2A  ار ذرات باردار و بدون بارماختالف ش شمار ذرات باردار شمار ذرات درون هسته  ويژگي Z+  
  59 50 20  113  

  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 
  را كامل نماييد.  Bو  Aمقايسه مواد مربوط به هاي  تعبار ،رو با توجه به شكل فرضي روبه - 136

  بيشتر است. …الف) جرم مولي 
  است. Bهاي موجود در يك مول  تعداد اتم … Aهاي موجود در يك مول  ب) تعداد اتم

  است. Aهاي موجود در يك گرم  تعداد اتم … B گرمهاي موجود در يك  ) تعداد اتمپ
1 (A  2    ـ برابر ـ كمتر از (B ـ بيش از ـ بيشتر  
3 (A 4    بيش از ـ برابر ـ (B  از ـ برابر ـ كمتر 

  (نماد عناصر فرضي هستند.)؟ است نادرستاي كه به صورت زير نمايش داده شده است، كدام گزينه  با توجه به بخشي از جدول دوره - 137

B

A

Y

D

X

  است.  12amuهاي برابر، دقيقاً برابر  ها و پروتون با شمار نوترون Xجرم اتمي ايزوتوپي از عنصر ) 1  
   توانند قرار بگيرد.  مي ،، سه اتم با عدد جرمي و خواص فيزيكي وابسته به جرم متفاوتDدر خانه مربوط به عنصر ) 2
33عنصر ) 3 As  با عنصرX، گروه و با عنصر  همY، است. دوره  هم  
 مشترك هستند.  Aو  Bسازنده زمين و مشتري، تنها دو عنصر  عنصر فراوان 8در بين ) 4

11؟ است نادرستكدام گزينه  - 138 16 14 24 40 32(H ,O ,N ,Mg ,Ca ,S : g.mol )−= = = = = =   
  جرم مولي گاز اكسيژن است. از  كمتر ،مجموع جرم مولي گازهاي نيتروژن و هيدروژن) 1
4ها در  تعداد اتم) 2 8/ g  ،2ها در  برابر تعداد اتم 4منيزيمg  .كلسيم است  
2ها در  اگر تعداد اتم) 3 8/ g لز فM  223برابر 01 10/   است.  56gبرابر  Mجرم مولي عنصر  ،باشد ×
10در ) 4 2/ g  2گازH S ،2/1  .گرم هيدروژن وجود دارد  

  ؟ است نادرستهيدروژن  هاي ينه در ارتباط با ايزوتوپكدام گز - 139
  كند:  هاي هيدروژن را با هم مقايسه مي درستي ميزان پايداري راديوايزوتوپ نمودار زير، به) 1

5432
هنوترون تعداد

پا&دالايري

  . تنها يك راديوايزوتوپ طبيعي وجود دارد ،هيدروژن هاي ميان ايزوتوپدر ) 2  6
  ليتيم دارد. طبيعي ترين ايزوتوپ جرمي برابر فراوان ،يزوتوپترين ا سنگين ،) در يك نمونه طبيعي از هيدروژن3
 است.  1ها برابر با  ها به نوترون دار هيدروژن، نسبت شمار پروتون در ايزوتوپ پايدار و نوترون) 4

فاصلة زماني چند رسد. در اين  گرم مي 625/5جرم آن به  ،ساعت 80گرم از يك راديوايزوتوپ فرضي در اختيار داريم كه پس از گذشت  180 - 140
  ترتيب از راست به چپ) (به عمر آن چند ساعت است؟ نيم و مرتبه جرم اين ايزوتوپ نصف شده است

  10ـ  8) 4  16ـ  5) 3  8ـ  10) 2  20ـ  4) 1

 
  هاي زير درست است؟  چه تعداد از عبارت - 141

  و هليم، متراكم شده و سحابي را تشكيل دادند.  الف) با گذشت زمان و كاهش دما، گازهاي هيدروژن
 ها همراه است.  ها اغلب با از بين رفتن عناصر تشكيل دهنده آن ب) مرگ ستاره

 هاي شيميايي در دماهاي باالست. كننده خورشيد به دليل انجام واكنش پ) انرژي گرمايي و نور خيره
  ت) قدمت عنصر كربن بيشتر از آهن است. 

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

 دقيقه 20  موازي - ) 1( شيمي

  كيهان زادگاه الفباي هستي
تا پايان طبقه بندي  1فصل 

  عنصرها
  13تا  1هاي  صفحه
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ت�نس�م

43

99/00

Tc

  كدام است؟  Xدوره باشد، عدد اتمي عنصر  هم ،است 31كه عدد اتمي آن برابر  Yبا عنصر  15از گروه  Xاگر عنصر  - 142
1 (32  2 (33  3 (34  4 (35 

  است؟   شدهبيان  نادرستهاي زير  كاربرد چه تعداد از گونه - 143
3الف) 

1 H درمان مشكالت تيروئيدي :  
  هاي سرطاني دار: تشخيص توده ب) گلوكز نشان

235پ)  U توليد انرژي الكتريكي :  
99ت) 

43 Tc تصويربرداري پزشكي :  
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1 

ترتيـب از   (به به انجام واكنش شيميايي ندارند. چنداني تمايل …دوره وجود دارد كه عناصر گروه  …گروه و  …، اي عنصرها در جدول دوره - 144
  راست به چپ)

 17ـ  7ـ  18) 4  18ـ  7ـ  17) 3  18ـ  7ـ  18) 2  17ـ  18ـ  7) 1
  ؟ است نادرستهاي زير  چه تعداد از عبارت - 145

  هاي زيراتمي مانند الكترون، پروتون و نوترون ايجاد شدند.  ذرهالف) در پديده مهبانگ انرژي عظيمي آزاد شده و 
  ها داشتند.  هاي مشتري، زحل، اورانوس و نپتون را با گذر از كنار آن مأموريت تهية شناسنامه فيزيكي و شيميايي سياره 2و  1ب) وويجر 

توان گفت عنصرهاي مختلف به صورت همگون در جهان  مي ،ها پ) با بررسي عناصر تشكيل دهندة دو سياره زمين و مشتري و فراواني آن
  اند.  هستي پراكنده شده

 صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1
  است؟  نادرستچند مورد دربارة عنصر تكنسيم  - 146

  شود، زيرا يون يديد با يوني كه حاوي تكنسيم است، اندازه مشابهي دارد. الف) براي تصويربرداري غده تيروئيد از تكنسيم استفاده مي
عمر آن نيز كم است و  هاي شيميايي ساخته شود و نيم طور مصنوعي و با استفاده از واكنش همه تكنسيم موجود در جهان بايد به ب)
  توان مقادير زيادي از اين عنصر تهيه كرد. نمي

  است.  5/1شود، كمتر از  اده ميها در راديوايزوتوپي از تكنسيم كه در تصويربرداري غده تيروئيد استف ها به پروتون پ) نسبت شمار نوترون
  باشد.  رو مي ت) خانة اين عنصر در جدول تناوبي به صورت روبه

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

96در  - 147 3M 96ها در  ها و الكترون ها بيشتر است. تفاوت شمار نوترون درصد از تعداد پروتون 40ها،  تعداد نوترون + M+  چند است؟  
1 (16  2 (17  3 (18  4 (19 

  ؟ كدام موارد از مطالب زير درست است - 148
  زيرا از يك نوع اتم تشكيل شده است.  ،دانند ها منيزيم را عنصر مي دان الف) شيمي
  ترين فلز پرتوزا است. شده شناخته ،ب) اورانيم

  هاست. پروتون % بيشتر از50ها حداقل  پ) در هر ايزوتوپ ناپايدار، شمار نوترون
  برانگيز است. اما همچنان چالش ،ت) دفع پسماندهاي راكتورهاي اتمي با وجود اينكه ديگر خاصيت پرتوزايي ندارند

 الف و ت) 4  ب و ت) 3  ب و پ) 2  الف و ب) 1
  چند مورد از جمالت زير درست است؟  - 149

  باشد.  مي 26و  25، 24ايزوتوپ با عددهاي جرمي  3الف) عنصر منيزيم در طبيعت داراي 
  شوند. است، ناپايدارند و با گذشت زمان متالشي مي 5/1تر از  ها، برابر يا بيش هاي آن ها به پروتون هايي كه نسبت شمار نوترون ب) اغلب هسته

  تر، ناپايدارتر است و درصد فراواني كمتري دارد.  هاي بيش ايزوتوپي با تعداد نوترون همواره پ) در يك نمونه طبيعي
  هاي سازنده جرم يكساني ندارند.  همواره در يك نمونه طبيعي از عنصري معين، اتمت) 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 
  است؟ نادرستچند مورد از موارد زير  - 150

99الف) عنصر 
43 Tc 235 برخالف

92 U باشد. پرتوزا مي  
  رابر عنصرهاي ساختگي است. ب 5/4حدود  ،ب) شمار عنصرهاي شناخته شده

  يابد.  افزايش مي ،هاي پرتوزاي عنصر مورد نظر عمر يكي از ايزوتوپ نيم ،فرايندي است كه طي آن ،سازي ايزوتوپي ) غنيپ
 ) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1

نوع آب در چند خاصيت زير با يكديگر  2اند، در اختيار داريم. اين  عمر متفاوت ساخته شده نوع اتم هيدروژن با نيم 2نوع آب كه هر كدام از  2 - 151
  تفاوت دارند؟ 

    چگالي •  جرم مولي •
  پذيري واكنش •  ها مجموع پروتون •  ها مجموع نوترون •
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

  است؟  نادرستهاي زير  دربارة سيارة مشتري و زمين، چند مورد از عبارت - 152
  مين بيشتر است. الف) چگالي سيارة مشتري همانند دماي سطح آن، نسبت به ز

  ب) درصد فراواني عنصر اكسيژن در مشتري نسبت به زمين بيشتر است. 
  هستند. از زمين تر  پ) اغلب عناصر تشكيل دهندة مشتري، سنگين

  شود.  ت) در بين عناصر سازندة زمين، برخالف مشتري عنصر نافلزي يافت نمي
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 
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هنوترون تعداد

پا&دالايري
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  ؟ اند نادرستهاي زير  كدام عبارت - 153
) حاوي اطالعاتي مانند نوع عنصرهاي سازنده، تركيب شيميايي و تركيب درصد اين مواد در اتمسفر 2) و (1الف) شناسنامه ارسالي وويجر (

  ها است.  برخي سياره
  ش داده است. دانش ما دربارة جهان مادي را افزاي» دهند؟ هاي طبيعي چرا و چگونه رخ مي پديده«ب) تالش علوم تجربي براي پاسخ به پرسش 

  توان دومين و سومين عنصر فراوان سياره مشتري را قرار داد.  ترتيب مي به Bو  Aپ) در شكل زير كه نشانگر روند تشكيل عناصر است، به جاي 
عنصرهاي

ماهنند سنگ�نتر

... و طال آهن،
A Bه�دلايروژن

  
كه از دارد  3اختالف شمار نوترون و پروتون برابر با  كهايداري ايزوتوپي ترين عنصر سازنده سياره مشتري، پ هاي فراوان ت) در ميان ايزوتوپ

  تر است. هاي پرتوزاي آن بيش ساير ايزوتوپ
 ) فقط ت4  ) ب و پ3  ) پ و ت2  ) الف و ب1

59چنانچه در يون  - 154 2X   در كدام گروه و دورة جدول قرار دارد؟ Xباشد، عنصر  7ها برابر با  ها و الكترون تفاوت تعداد نوترون +
 5دوره  5گروه ) 4  4دوره  5گروه ) 3  4دوره  9) گروه 2  5دوره  9) گروه 1

جدول زير در ارتباط هاي  اي جاي دارد را در نظر بگيريد. آنگاه چه تعداد از خانه كه در دوره چهارم و گروه هفتم جدول دوره Xعنصر فرضي  - 155
55با  2X   آمده است؟  نادرستيبه  +

2A  اختالف شمار ذرات باردار و بدون بار  شمار ذرات باردار شمار ذرات درون هسته  ويژگي Z+  
  59 50 20  113  

  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 
3Aهاي يون  اگر تعداد الكترون - 156 127 هاي يون نصف تعداد نوترون ،+

53 B− هاي عنصر  باشد و تعداد نوترونA  اخـتالف تعـداد    ،باشد 48برابر
  ؟ كدام است Aهاي عنصر  و تعداد پروتون −Bهاي  الكترون

1 (16  2 (17  3 (14  4 (10 
  (نماد عناصر فرضي است.)است؟  نادرستاي كه به صورت زير نمايش داده شده است، كدام گزينه  با توجه به بخشي از جدول دوره - 157

B

A

Y

D

X

  
  . دارد خواص شيميايي مشابه 32Ge عنصربا  X) عنصر 1
   د. نتوانند قرار بگير ، سه اتم با عدد جرمي و خواص فيزيكي وابسته به جرم متفاوت، ميDعنصر ) در خانه مربوط به 2
33) عنصر 3 As  با عنصرXگروه و با عنصر  ، همY، دوره است.  هم  
 مشترك هستند.  Aو  Bعنصر فراوان سازنده زمين و مشتري، تنها دو عنصر  8ن ) در بي4

  ؟ باشد مي نادرست گزينهكدام  ،هاي طبيعي و ساختگي هيدروژن ايزوتوپ همة بارةدر - 158
  همواره ثابت نيست.  ،) جرم يك نمونه طبيعي هيدروژن1
  ولي هر راديوايزوتوپي ساختگي نيست.  ،راديوايزوتوپ است ،وتوپ ساختگيهر ايز) 2
79) اگر در يون 3 2X   قرار دارد.  اي دوره  در گروه دوم جدول Xعنصر  ،باشد 5ها برابر  ها و الكترون تفاوت شمار نوترون ،+
  يابد.  ها در سياره مشتري كاهش مي درصد فراواني آن ،نئون و آرگون، با افزايش عدد اتمي ) در ميان گازهاي نجيب هليم،4

  است؟  نادرستهاي هيدروژن  كدام گزينه در ارتباط با ايزوتوپ - 159
هاي هيدروژن را با هم مقايسه  درستي ميزان پايداري راديوايزوتوپ ، بهرو روبه) نمودار 1

  كند:  مي
  هيدروژن، تنها يك راديوايزوتوپ طبيعي وجود دارد.  هاي ) در ميان ايزوتوپ2
ترين ايزوتوپ  ترين ايزوتوپ، جرمي برابر فراوان ) در يك نمونه طبيعي از هيدروژن، سنگين3

  طبيعي ليتيم دارد.
 1ها برابر با  ها به نوترون دار هيدروژن، نسبت شمار پروتون ) در ايزوتوپ پايدار و نوترون4

 است. 
رسد. در اين فاصلة زماني چند  گرم مي 625/5ساعت، جرم آن به  80ك راديوايزوتوپ فرضي در اختيار داريم كه پس از گذشت گرم از ي 180 - 160

  ترتيب از راست به چپ) (بهعمر آن چند ساعت است؟  مرتبه جرم اين ايزوتوپ نصف شده است و نيم
  10ـ  8) 4  16ـ  5) 3  8ـ  10) 2  20ـ  4) 1
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