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]مجموعة - 1 , ] −1 13
2 2   ؟شود چند بازه تشكيل ميحداقل اجتماع از 

1( 4  2( 5  3( 6  4 (7  
Aدر صورتي كه - 2 {a,a ,a ,a ,...}= 2 3  ؟وجود دارد aيك مجموعة متناهي باشد، چند مقدار براي 4

  نهايت مقدار بي) 4  3 )3  2 )2  1 )1
}هاي مجموعه - 3 }A x x , x= ∈ − < <2 3 2 وB { x x , x }= − + ∈ − < <2 1 1 3 مفروضند. مجموعةB A′  ؟باشد نميشامل چند عدد صحيح  ،−

1( 11  2( 12  3( 13  4 (14  
كـه بـه فوتبـال     مندند. اگر بدانيم تعداد افرادي نفر هم به ورزش واليبال عالقه 12مندند و  فقط به فوتبال عالقه نفر 18آموز  در ميان تعدادي دانش - 4

 مندند؟ مشخص كنيد چند نفر فقط به واليبال عالقه ،مند باشند برابر تعداد افرادي باشد كه فقط به واليبال عالقه 2مندند  عالقه
1( 7  2( 8  3( 9  4 (10  

 ؟است، جملة چهل و نهم اين الگو كدام است 2و جملة هفتم آن برابر  9مجموع جمالت دهم و يازدهم برابر خطي،  در يك الگوي - 5
1( 30  2( 31  3( 32  4 (33  

,   رو كدام است؟  اُم الگوي درجة دوم روبه جملة سي - 6 , , , ...2 7 14 23   
1 (898  2 (899  3 (958  4 (959   

a:، داريم5با قدرنسبت  naدر دنبالة حسابي - 7 a a a a a+ + = + + +2 2 2 2 2 21 3 5 2 4 6  ؟مجموع شش جملة اول اين دنباله چقدر است .2

1( − 2
5   2( 2

  2) 4  صفر )3  5

naدر دنبالة حسابي با جملة عمومي - 8 n= −2 ...حاصل ،1
a a a a a a a a

+ + + +
1 2 2 3 3 4 12 13
2 2 2  ؟كدام است 2

1( 92/0  2( 94/0  3( 96/0  4 (98/0  
ACدر شكل زير، - 9 = 3،Â = B̂و 090 =  ؟كدام است MBCباشد، مساحت مثلث ABوسط Mاگر است. 030

1( 3 2
4       

2( 9 3
2  

3( 4 3
5

      

4 (9 3
4  

 ؟است EFCچند برابر مساحت مثلث ABEFچهارضلعي در شكل زير، مساحت - 10

1( 15
4     2( 19

6  

3( 20
7    4 (17

3  

  

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف دقيقه 30 
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از هدف، )1( رياضيهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
 توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

نگاه به گذشته–1رياضي
 )1رياضي (

 مجموعه، الگو و دنباله
 هاي مثلثاتي)(نسبت مثلثات

 35تا  1هاي صفحه
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Aهاي اگر مجموعه - 11 { | x }
x

= ∈1   وxB { | x }= ∈8  هاي زير متناهي است؟ يك از مجموعه مفروض باشند، كدام 

1 (A B−   2 (B A−   3 (A B  4 (A B  
Aاگر  - 12 B⊂  وU ها باشد، كدام گزينه صحيح است؟ مرجع آن ةمجموع 

1 (A B U′ ′ =  2 (A B U=  3 (A B U′ =  4 (A B B=  
يك  نفر فقط در گروه ورزش هستند. چند نفر آنان عضو هيچ 9نفر در گروه روزنامه ديواري و  12نفر در گروه ورزش،  16نفري،  39در يك كالس  - 13

 ؟نيستنداز اين دو گروه 
1 (15   2 (16   3 (17   4 (18  

   ها در شكل دوازدهم كدام است؟  در الگوي زير، تعداد نقطه - 14
1 (34    2 (36 
3 (38    4 (40  

}آن دسته باشد، يعني  ةكنيم كه تعداد جمالت هر دسته، برابر شمار بندي مي اعداد طبيعي فرد را طوري دسته - 15 } , { , } , { , , } , ...1 3 5 7 9 . در 11
 چهل، كدام است؟ ةشمار ةآخر واقع در دست ةصورت جمل اين

1 (1563   2 (1589   3 (1639   4 (1651 

 هندسي، كدام است؟ ةهندسي هستند. قدرنسبت دنبال ةحسابي، جمالت متوالي يك دنبال ةجمالت سوم، هفتم و شانزدهم يك دنبال - 16

1 (4
3   2 (3

2   3 (2   4 (9
4  

آن بـا   ةمتر افزايش يافتـه و زاويـ   400دقيقه، ارتفاع بالن  15متري قرار دارد. بعد از  500كننده در ارتفاع  يك بالن مستقيماً باالي سر يك مشاهده - 17
  داد زمين) چند متر بر ثانيه است؟شود. سرعت افقي متوسط اين بالن (در امت مي 45كننده  مشاهده

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

sinدر مثلث زير، در صورتي كه BHطول ضلع  - 18 θ = 3
A)ˆباشد، كدام است؟ 5 )= 090  

1 (6    2( 9
2 

3( 5
2    4(15

2   

sinˆدر شكل زير، فرض كنيد  - 19 C = 5
CHو  13 =  ، كدام است؟AHارتفاع ة. انداز9

1 (25/3 
2 (5/3  
3 (6/3  
4 (75/3   

18مقابلضلعي منتظم شكل  مساحت شش - 20    سايه زده شده كدام است؟ ةاست. مساحت ناحي 3
1 (12    2 (18      
3 (6 3     4 (9 3   

  سؤاالت آشنا –1رياضي

45
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 كدام است؟.» نيستنديك چهارضلعي وجود دارد كه دو قطر آن برابر «نقيض گزارة  - 21

  ها دو قطر برابر دارند. ) همة چهارضلعي1

 ها دو قطر برابر دارند. ) بعضي چهارضلعي2

  ها دو قطر نابرابر دارند. ) همة چهارضلعي3

  ) بيش از يك چهارضلعي وجود دارد كه دو قطر نابرابر دارند.4

 ؟نداردكدام گزينه مثال نقض  - 22

 تر است. ترين زاويه، كوچك چهار برابر اندازة كوچك از  ترين زاويه، ) در هر مثلث، اندازة بزرگ1

nعبارت ،n) براي هر عدد طبيعي2 n+ +2     ، عددي اول است.41

  تر است. ) در هر مثلث، هر ارتفاع از هر كدام از سه ضلع مثلث كوچك3

  است. 360°) مجموع زواياي داخلي هر چهارضلعي محدب4

AB، اگرABCدر مثلث«در اثبات عكس قضية  - 23 AC> گاه  باشد، آنˆ ˆC B> .با استفاده از برهان خلف، فرض اوليه كدام است؟» است 

1 (ˆB̂ C>     2(ˆB̂ C≥     

3(AC AB>     4(AB AC≤   

  هاي زير درست است؟ يك از گزاره كدام - 24

  فرد قابل رسم است. صورت منحصربه باشد، به 6و  4االضالعي كه طول قطرهاي آن  ) متوازي1

  فرد قابل رسم است. منحصربهصورت  باشد، به 5) مستطيلي كه طول قطر آن برابر 2

    فرد قابل رسم است. صورت منحصربه باشد، به 8و طول يكي از قطرهاي آن برابر  5اي كه طول ضلع آن برابر  ) لوزي3

  توان مركز دايره را پيدا كرد. هاي دو وتر موازي از يك دايره، مي ) با رسم عمودمنصف4

ABC )ABالزاوية  محل تالقي نيمسازهاي داخلي مثلث قائم Oنقطة  - 25 AC= =5 12 Âو  60 =  كدام است؟  BCاز ضلع  O) است. فاصلة 90°

1 (1     2 (2  

3 (3     4 (4 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف دقيقه 10 
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از هدف، )1( هندسههاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
 توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

نگاه به گذشته–1هندسه
 )1( هندسه

هاي هندسي و استداللترسيم
 27تا  9هاي صفحه
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MCاي كـه   گونـه  توان يافت بـه  مي ABخط  روي پاره Mاند. چند نقطه مانند قطع كرده Dو  C، يكديگر را در نقاط Bو  Aدو دايره به مراكز  - 26 MD= 

  باشد؟

  ) هيچ2    شمار ) بي1

3 (1    4 (2 

هاي داخلي رابطة  هاي زاويه ، بين اندازهABCDدر چهارضلعي  - 27
ˆˆ ˆB C DÂ = = =2 3 برقرار است. در اين چهارضلعي نيمسازهاي داخلي دو زاوية. . . و . . . بر هم  4

 عمودند.

1 (D A−     2 (C A−  

3 (A B−     4 (D B−   

  به يك فاصله است. كدام نامساوي همواره درست است؟ BCو  ACطوري قرار دارد كه از دو ضلع  ABروي ضلع  E، نقطة ABCدر مثلث  - 28

1 (CE AC<     2 (BC CE<   

3 (AE AC<     4 (BE CE<   

xOyˆبخشي از روش رسم نيمساز زاوية  - 29 = قطـع كنـد.    Bو  Aرا در نقاط  Oyو  Oxكنيم تا  كماني به شعاع واحد رسم مي Oبه مركز «گونه است:  اين °120

Rكه  Rهاي  دو كمان به شعاع Bو  Aسپس به مركزهاي  a> .كمترين مقدار » رسم مي كنيمa كدام است؟ 

1 (3
2     2 (1  

3 (3
4     4 (2 3

3 

 از ضلع بزرگتر اين مثلث چند واحد است؟ Oها است. فاصلة  نقطة همرسي عمودمنصف Oواحد،  6و  5، 5در مثلثي به طول اضالع  - 30

1 (625/0    2 (75/0  

3 (875/0    4 (1 
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 ؟چه تعداد از جمالت زير درست است - 31
  كنند. فيزيكي استفاده مي يها نظريههاي مورد بررسي، اغلب از قانون، مدل و  دانشمندان فيزيك براي توصيف و توضيح پديده الف)
  اصالح شد. بورسون توسط منظرية اتمي تا ب)
  هاي فيزيكي است. پذيري و اصالح نظريه به آزمونوابسته  شناخت ما از جهان پيرامون، پيشرفت دانش و تكامل پ)
  ها است. ها و فناوري پايه و اساس تمام مهندسي ،فيزيك ت)

  1 )2    صفر )1
3( 2    4 (3  

 ؟استزير برداري  هاي كميت يك از كدام - 32
  فشار )2    جريان الكتريكي )1
  بار الكتريكي) 4    نيرو )3

 ؟اي هستند فرعي و نرده SIي گير اندازه در دستگاههاي زير  از كميتچه تعداد  - 33
  )روشناييشدت  –جريان الكتريكي  –انرژي پتانسيل  –كار  – شتاب –فشار  –جرم  –زمان  –(نيرو 

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

/بين دو شهر  ةفاصل - 34 km842 = ذرع( كدام است؟است. فاصلة اين دو شهر برحسب فرسنگ  4 × 31 6 cm=1، رسنگف10  ذرع) 104
1( 375    2( 135  
3( 65    4 (75  

 ؟است نادرستزير  هاي تساويچند مورد از  - 35

N.mالف)  N.cm/ /
kg g

− −× = ×
2 219 17

2 21 6 10 1 6 10   

kmب)  dam
h Gs

= × 9108 3 10  

ngپ)  kg
mA . s hA .Gs

=
μ

28
2 2 2 21 10  

Mg.nmJت) 
s

− =
μ

23
210 1  

  صفر) 4  3 )3  2 )2  1 )1
/شش ماهگي  پايان و در cm40قد نوزادي در هنگام تولد  - 36 cm61    ؟سـاعت اسـت   بر متر اين نوزاد در اين مدت چند ميليقد است. آهنگ رشد  6

 ).بگيريدروز در نظر  30(هر ماه را 

1( −× 42 10    2( −× 22 10  

3( −× 45 10    4 (−× 25 10  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه 25 
  د:خود را بنويسي 10گذاري چند از  هدف، )1( فيزيكهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 

نگاه به گذشته-1فيزيك
 )1فيزيك (

 گيري فيزيك و اندازه
  1فصل 

  22تا  1هاي  صفحه
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Axدر معادلة - 37 Bt Ct tx= − +2  از راست به چپ ترتيب به Cو Bهاي گيري كميت است. يكاي اندازه sبرحسب tيكاي و متر برحسب xيكاي ،2
 ؟كدام است

1( s ،m
s

     2( m
s

 ،m  

3( m
s2

 ،m
s

    4 (m
s2

 ،s  

 ؟هستند. كدام عبارت ممكن است قابل محاسبه باشد ناسازگار Fو D،Eهاي كميت - 38

1( E F+     2( E F+2  

3( F (E D)+ −2    4 (D E
F
−  

 خورشـيد  تـا . . . سـال نـوري اسـت. (ميـانگين فاصـلة زمـين        بـا  تقريباً برابر (AU)يكاي نجومي يكي از يكاهاي . . . است و هر (ly)سال نوري  - 39

/ km× 81 5 mتندي نور در خالء، 10
s

× 83  روز است.) 365و هر سال  است 10

/زمان،  )1 −× 51 6 /زمان،  )2     10 −× 41 6 10  

/طول،  )3 −× 51 6 /طول، ) 4    10 −× 41 6 10  
 ؟گيري اين ترازو چند ميكروگرم است دهد. دقت اندازه گرم نشان مي ميلي 005/5را يك ترازوي رقمي، جرم جسمي  - 40

1( 1    2( 1000  
3( 5    4 (001/0  

  كدام است؟ SIترتيب از راست به چپ در گيري (الف) و (ب) به گيري وسايل اندازه دقت اندازه ،هاي زير در شكل - 41

  
  ب)(                                      الف) (

1( −310 ،6/3    2( −× 36 10 ،8/1  

3( −610 ،1    4 (−310 ،1  
دقت  x2و برحسب درجة سلسيوس )1( گيري دماسنج اندازهدقت  x1. اگر دهد را نشان ميبر حسب درجة سلسيوس  رقميدو دماسنج  ،شكل زير - 42

xحاصل، دباش برحسب درجة سلسيوس ) 2گيري دماسنج ( ندازها x−2  ؟كدام استبر حسب درجة سلسيوس  1

/ C / C
( ) ( )

0 032 6 43 24
1 2

 

1( 01/0    2( 18/0  
3( 1/0    4 (09/0  

در اين صورت  ،كنيم ايجاداش در آن  اي به اندازة نصف حجم اوليه برابر و حفره 4اي را  استوانه ابعاد ،هدهند و با افزايش مادة تشكيل ثابتاگر در دماي  - 43
 (دما ثابت) ؟شود سازندة اين استوانه چند برابر مي ةچگالي ماد

1( 1    2( 1
2   

3( 1
8     4 (16  

km
h
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طور كامل  به روغنشود. اين ظرف با چند گرم  كيلوگرم مي 2 مجموعهر شود، جرم پطور كامل  به الكلگرم است. اگر اين ظرف با  200جرم يك ظرف  - 44

g؟خواهد شدپر  g( / , / )
cm cm

ρ = ρ =3 30 9 0 8®§²H ¸ü»n 

1( 1400    2( 1600  
3( 1800    4 (2000  

/قطعه يخي به جرم - 45 kg3 چند آب و يخ  كلدرصد جرم اين قطعه يخ ذوب شود، حجم  80بندي شده قرار گرفته است. اگر ظرفي كه عايق درون 6

g ؟كند درصد تغيير مي g( , / )
cm cm

ρ = ρ =3 31 0 9gÄJA   

1( 8    2( 20  
3( 40    4 (15  

gكره از فلزي به چگالي فلزحجم از درصد  40دارد. اگر اي وجود ليتر حفره 4داخل يك كرة فلزي به حجم - 46
cm34 كـره از   فلـز درصد حجم  30و

gفلزي به چگالي
cm32 اليگآن فلزي به چ حجم فلز ةو بقيg

cm31  و جرم كرهباشد ساخته شده/ kg7 چنـد   داخـل كـره   ةحجم حفـر  ،باشد 5

 مترمكعب است؟  سانتي

1( 4000    2( 3000  
3( 2000    4 (1000  

ρو چگالي R2با كرة ديگري به شعاع ρو چگالي Rكرة توپري به شعاع - 47
)چند درصد از حجم كرة دوم توخالي است؟ هم وزن است. 3 )π = 3  

1( 24    2( 80  
3( 5/62    4 (52  

gهاي دو فلز به چگالي ،در ساخت يك آلياژ - 48
cm

ρ =1 gو 33
cm

ρ =2 تشكيل داده باشد،  ρ2فلزياژ را درصد حجم آل 30به كار رفته است. اگر  37

 است؟ مكعبمتر چگالي آلياژ چند گرم بر سانتي

1( 9/3    2( 7/4  
3( 5/4    4 (2/4  

gاي به چگالي از ماده - 49
cm36  اي با چگالي در صورتي كه درون ظرف را از ماده .ايم گرم ساخته 600ظرفي توخالي به جرمg/

cm
ρ =1 31 2 ر كنيمپ، 

gهـاي   از موادي بـا چگـالي   مساويهاي  با حجماگر اين ظرف را  .شود ميگرم  840 هجرم مجموع
cm

ρ =2 gو 34
cm

ρ =3 ـ  38 جـرم  ،ر كنـيم پ 

 ؟شود گرم ميچند  همجموع

1( 1600   2( 800  3( 1800  4 (1200  

50 - g200 از يك مايع با حجمcm3200  را بـاcm3100      از يـك مـايع ديگـر بـه چگـاليg/
cm30 كنـيم. اگـر چگـالي مخلـوط دو      مخلـوط مـي   8

gمايع
cm3

28
 ؟يابد ش ميها چند درصد كاه باشد، حجم مخلوط نسبت به حجم اولية مايع 27

1( 10    2( 20  
3( 15    4 (5   
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  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10از گذاري چند  هدف، )1( شيميهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 

    
  
  
  
  
  

  عبارت كدام گزينه درست است؟ - 51
  اند. شود، به همين دليل آن را برخالف زمين، سيارة گازي ناميده ) در سيارة مشتري عنصر فلزي يافت نمي1
  .نديجاد كردهاي گازي به نام سحابي را ا ) پس از مهبانگ و با گذشت زمان و كاهش دما، گازهاي هيدروژن و هليم توليد شده، منبسط شده و مجموعه2
حاوي اطالعاتي مانند نوع عنصرهاي سازنده، تركيب شيميايي سياره و تركيب درصـد ايـن مـواد     ،»2«و » 1«) اطالعات مخابره شده از فضاپيماهاي وويجر 3

  بوده است.
ها در سيارة زمين بيشتر  فراواني هر دوي آن هاي زمين و مشتري قرار دارند، به طوري كه درصد عنصر فراوان سياره 8در ميان  ،) دو عنصر گوگرد و اكسيژن4

  از مشتري است.
 ؟اند هاي زير درست چند مورد از عبارت - 52

  وجود آمدند. اي به اثر كاهش دما و متراكم شدن دو عنصر گازي دورة نخست جدول دوره رها ب آ) سحابي
  اي است. هاي هسته ر واكنشبه دليل تبديل هليم به هيدروژن د ،خورشيد ةكنند و نور خيره انرژي گرماييب) 
  توان دو اتم با جرم يكسان پيدا نمود. ي معين، اغلب نميعنصر زدر يك نمونة طبيعي اپ) 
  كنند. اي عنصرها تنها يك مكان را اشغال مي ها با يكديگر تفاوت دارند و در جدول دوره هاي يك عنصر در شمار نوترون ايزوتوپت) 

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

ها در اين  تر آن ديده شود، اختالف شمار نوترون سنگين ، چهار ايزوتوپX20تر هر ايزوتوپ سبك به ازاياگر  داراي دو ايزوتوپ است. Xاتم فرضي - 53
 )است. amu 2/23برابر Xميانگيناتمي جرم (دو ايزوتوپ كدام است؟ 

1( 5    2( 4  
3( 16    4 (18  

N« ةهاي آن رابط ها و نوترون است. اگر بين پروتونبا گاز نجيب كريپتون برابر  −Xها در يون شمار الكترون - 54 Z= +8 57
برقرار باشد، عدد جرمي  »

 ؟كدام است Xعنصر
1( 80  2( 81  3( 72  4 (73  

 ؟است نادرستكدام مطلب  - 55
  د.نشو  اي ساخته هاي هسته ده از واكنشهمة عنصرهاي پرتوزا بايد به طور مصنوعي و با استفا )1
  باشد و تكنسيم نخستين عنصر ساختگي است. مي 4عناصر ساختگي كمتر از شمار نسبت شمار عناصر طبيعي به  )2
  ناپايدارند. ،باشد 5/1ها برابر يا بيش از  هاي آن ها به پروتون شمار نوترون هايي كه نسبت اغلب هسته )3
  درصد فراواني كمتري دارد. ،و پروتون يكساني دارد  هاي ليتيم، ايزوتوپي كه شمار نوترون در بين ايزوتوپ) 4

 ؟درست است گزينهكدام  - 56
  ي دارد.شود، ماندگاري زياد اي ساخته مي كه در واكنشگاه هسته تكنسيم )1
  هاي اورانيم در راكتورهاي اتمي قابل استفاده است. فقط يكي از ايزوتوپ )2
  .گويند مي  سازي ايزوتوپي ها را غني ها از مخلوط ايزوتوپ جداسازي ناخالصي )3
  هاي مختلف يك عنصر در خواص شيميايي مشابه و در خواص فيزيكي متفاوت هستند. ايزوتوپ) 4

نگاه به گذشته–1شيمي  دقيقه 20 
 )1شيمي (

كيهان زادگاه الفباي هستي
تا نشر نور 1(از ابتداي فصل 

  و طيف نشري)
  23تا  1هاي  صفحه
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Xها در يون ه الكترونب ها نسبت شمار نوترون  - 57 باشد، شمارة دوره و گروه  132است. اگر مجموع تمام ذرات زير اتمي اين يون برابر با  6/1برابر با  6+
  اين عنصر در كدام گزينه به درستي آمده است؟

  6گروه  – 5) دورة 2    5گروه  – 5) دورة 1
  4گروه  – 4) دورة 4    6گروه  – 4) دورة 3

  ؟هاي زير درست است چه تعداد از عبارت ،دهد عنصرها را نشان مياي  دورهبا توجه به شكل زير كه قسمتي از جدول  - 58

  
  زمين و مشتري است. ةعنصرهاي مشترك فراوان در دو سيار وجز Cعنصرآ) 

  خواهد بود. 70عدد جرمي آن  ،باشد 8ها برابر  ها و نوترون پروتونشمار ت تفاو ،Fاگر در ايزوتوپي از عنصرب) 

N«رابطة  ،باشد مي 132كه عدد جرمي آن برابر  Gدر ايزوتوپي از عنصرپ)  /
Z

>1   است.برقرار » 5

  است. 34برابر با  ،باشد Gةو هم دور Dي كه هم گروهبا عنصر Aاختالف عدد اتمي عنصرت) 
1( 1    2( 2  
3( 3    4 (4  

 ؟است نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت - 59

  عنصر ديگر وجود دارد. 49اند.  اي قرار گرفته جدول دوره 8هر دو در گروه  و 6و  4هاي  كه به ترتيب در دوره Yو Xميان عنصرآ) 
  تواند يكسان باشد. دو ايزوتوپ متفاوت از يك عنصر، نمي  تعداد نوترونب) 
  شود. طور مصنوعي ساخته مي بخش قابل توجهي از تكنسيم موجود در جهان بهپ) 
  اي ساخته شده است. ه براي نخستين بار در راكتور هستهترين فلز پرتوزا، همان عنصري است ك شناخته شدهت) 
  هاي زير اتمي وجود دارد. ذرههمة انواع در پايدارترين ايزوتوپ هيدروژن، تعداد يكساني از ث) 

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

Xاگر اختالف تعداد نوترون و الكترون در يون - 60 +70   يك از عناصر زير خواص فيزيكي و شيميايي مشابه دارد؟ با كدام Xباشد، عنصر 11برابر با  3
1(Al13     2(Fe26   
3(Sc21     4(Na11  

و ميـزان  درصـد   79برابـر   Mg24است كه ميزان فراواني Mg26و Mg24،Mg25صورت ايزوتوپ طبيعي به 3عنصر منيزيم داراي  اگر بدانيم - 61

ـ     Mg25ترين ايزوتوپ به اندازه يـك درصـد از ميـزان فراوانـي     فراواني سنگين چنـد گرمـي از فلـز منيـزيم     تقريبـاً  ه بيشـتر اسـت، در يـك نمون

/،خالص × 224 515  وجود دارد؟  Mg26اتم 10
1( 2/25    2( 6/16  
3(6/12    4 (3/8  

D
C

A

G
F
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/اگر جرم - 62 × 2212 04 mNمولكول از تركيب 10 O2  مقدار ،باشد گرم 6/21برابر باm ؟كدام است (O ,N : g.mol )−= = 116 14  
1( 3  2( 4  3( 5  4 (2  

برابـر فراوانـي    3تـرين ايزوتـوپ    اگـر فراوانـي سـبك    ت.اس amu 8/51و جرم اتمي ميانگين آن A54و A51،A52ايزوتوپ 3داراي  Aعنصر - 63
(عدد جرمي و جرم اتمي را تقريباً  وجود دارد؟ A52چند گرم ايزوتوپتقريباً  ،گرم 500به جرم  Aنمونه از عنصريك در  ،ترين ايزوتوپ باشد سنگين

 يكسان در نظر بگيريد.)
1( 2/50  2( 4/100  3( 1/25  4 (3/75  

Mg) ؟هاي زير درست است چند مورد از عبارت - 64 ,Na : g.mol )−= = 124 23  
  گرم منيزيم است. 2/0ها در  گرم سديم بيشتر از شمار اتم 2/0ها در  شمار اتمآ) 

ها  ه به جرم (مانند چگالي) در آنيك نمونه طبيعي از عنصر هيدروژن، مخلوطي از سه ايزوتوپ است كه خواص فيزيكي و شيميايي وابستب) 
  متفاوت است.

CH)مول متان 2/1موجود در  هاي اتم شماربا  Fe5626مول 2/0موجود در  هاي  نوترون شمار) پ   برابر است. 4(
zدر يون عنصرت) 

z X2 ها برابر باشد. د الكترونها با تعدا ممكن نيست تعداد نوترون  
1( 1  2( 2  3( 3  4 (4  

H)؟ها بيشتر است در كدام گزينه شمار اتم - 65 ,C ,O : g.mol )−= = = 11 12 16 
  اكسيد گرم گاز كربن دي 11/0 )2    هاي هيدروژن مول از اتم 05/0 )1
  اكسيد گرم گاز كربن مونو 28/0) 4    مول گاز اكسيژن 1/0 )3

Xصورت به Xفرمول اكسيد عنصر - 66 O2  ؟مول از اين اكسيد كدام است 2/1باشد، جرم  X10و بقيه X11اتم آن  X ،8اتم 20اگر از هر  .باشد مي 3
(O g.mol )−= 116 

1( 20/69  2( 56/82  3( 60/69  4 (52/83  
H) ... جز بهاند،  همة مطالب زير درست - 67 ,O ,Al : g.mol )−= = = 11 16 27 

  باشد. مي 1بزرگتر از  ،نسبت طول موج پرتوهاي فروسرخ به طول موج پرتوهاي ايكس )1
  گرم آب يكسان است. 2/7ها در  گرم آلومينيم با شمار اتم 4/32ها در  شمار اتم )2
  اندكي از جرم نوترون كمتر است. Hدهند و جرم اتمي ميانگين نيز نشان مي uديكاي جرم اتمي را با نما )3
  تر است. از نور سبز كم ،انرژي نور بنفش از انرژي فروسرخ بيشتر بوده و انحراف نور آبي در منشور) 4

  است؟ نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت - 68
  هاي مناسب قابل مشاهده كرد. وسيلة دستگاه توان به امواج الكترومغناطيس نامرئي را مي الف)

  هزار برابر متوسط طول موج پرتوهاي فرابنفش است. حدودب) متوسط طول موج پرتوهاي فروسرخ 
  گيري كرد. تقيم اندازهتوان به طور مس ها را نمي هاي آن كه اجرام آسماني از ما بسيار دور هستند، ويژگي دليل اين پ) به

  شود. گيري جرم در آزمايشگاه شناخته مي ترين يكاي اندازه ت) گرم، رايج
  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

  ... جز بههاي زير درست هستند،  همة عبارت - 69
  تغير است.نانومتر م 700تا  400بين  ها كه طول موج آن ،) نور مرئي تنها بخش كوچكي از گسترة پرتوهاي الكترومغناطيسي است1
  است.» صنعتي سشوار <اجاق گاز  <شمع «به صورت  ،، شعلة شمع و اجاق گازصنعتي ) مقايسة دماي حاصل از سشوار2
Li« صورت شعلة تركيبات سه عنصر مس، سديم و ليتيم بهغالب در ) مقايسة طول موج رنگ 3 Na Cu>   است. »<
  گويند. دارد، نشر مي يك مادة شيميايي با جذب انرژي، از خود پرتوهاي الكترومغناطيس گسيل ميها به فرايندي كه در آن  دان ) شيمي4

  هاي زير درست است؟ چند مورد از عبارت - 70
  توان از آن طيف براي شناسايي عنصر استفاده كرد. الف) هر عنصر، طيف نشري خطي ويژة خود را دارد و مي

  يابد. ر امواج الكترومغناطيس، ميزان شكست آن موج هنگام عبور از منشور كاهش ميب) با افزايش فاصلة بين دو قلة متوالي د
  ها و تابلوهاي تبليغاتي يكسان است. شعلة عنصر ليتيم با رنگ گاز نئون ملتهب در المپ غالبپ) رنگ 

  هاي مرئي، در طيف نشري خطي عنصر هليم بيشتر از عنصر هيدروژن است. ت) تعداد طيف
1 (3  2 (1  3 (2  4 (4  
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nSجملة اول يك دنبالة حسابي از رابطة nمجموع - 71 ( p )n qn pn q= − + + + +3 22 1 جملة دوم ايـن دنبالـه كـدام     5آيد. مجموع  دست مي به 1

 ؟است

1( /−87 5     2( /−82 5    

3( /−77 5    4 (/−72 5  

ــة حســابي  - 72 ــا شــمارة آن دســته باشــد، يعنــي    بنــدي مــي را طــوري دســته جمــالت يــك دنبال ــر ب كنــيم كــه تعــداد جمــالت هــر دســته، براب

( ), ( , ), ( , , ),...3 7 11 15 19  ؟، جمله آخر در دسته بيستم كدام است23

1( 839    2( 835    

3( 759    4 (923  

,aصورت بهاز چپ به راست پنج جملة دوم يك دنبالة هندسي  - 73 , b, c,− 11 8
 ؟اين دنباله هندسي كدام است مجموع پنج جملة اول .باشند مي 

1( −54     2( −60    

3( −48    4 (−44  

+...حاصل - 74 + + + + + + + +1 2 4 5 7 8 10 98  ؟كدام است 100

1( 3365    2( 3366    

3( 3367    4 (3368  

رود و بعد از هر بار برخورد به زمين به اندازة نصف ارتفاع قبلي باال  متري باال مي 64طوري كه تا ارتفاع  كنيم به توپي را از سطح زمين به هوا پرتاب مي - 75

 ؟كند، اين توپ چه مسافتي را برحسب متر طي كرده است اي كه براي دهمين بار به زمين برخورد مي در لحظه رود. مي

1( 75/127    2( 75/191    

3( 75/255    4 (75/264  

 دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هر درس درهدف دقيقه 30 
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از هدف، )1( حسابانهاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

 توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

: نگاه به آينده1حسابان
 )1( حسابان

 جبر و معادله
هاي (مجموع جمالت دنباله

حسابي و هندسي، معادالت درجه
 دوم تا ابتداي صفرهاي تابع)

 9تا  1هاي صفحه
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جملة اول دنبالة  4ترتيب سه جمله اول يك دنبالة هندسي هستند. مجموع  جمالت اول، پنجم و هفدهم به با جمالت متمايز، در يك دنبالة حسابي - 76

 ؟هندسي چند برابر جملة اول آن است

1( 15    2( 40    

3( 85    4 (56  

xهاي معادلة ريشه βو αاگر - 77 x− + =2 3 1 αباشند، مقدار عددي 0 − + β −4 43 1 3  ؟كدام است 1

1( 3     2( 5  

3( 7    4 (11  

xدرجه دوم هاي معادلة ريشه βو αاگر - 78 x+ − =2 2 1 باشند، حاصل 0
( ) ( )

β α+
α + β +

7 7
5 52 2

 كدام است؟ 

1( −3     2( −6   

  صفر) 4    3 )3

xهاي معادلة  جواب βو αاگر - 79 x− + =2 13 36 xهاي معادلة جواب βو αو 0 bx c+ + =2 bباشند، مقدار 0 c− كدام است؟ 

1 (1    2 (−1  

3 (11    4 (−11  

xهاي معادله ريشه x2و x1اگر - 80 bx+ + =2 2 واسطة عددي بين ها ضرب ريشه گاه حاصل باشند، آن 0
x21

و 1
x22

 كدام است؟ bاست.  1

1( ±4 5     2( ±2 5  

3( ±2 3     4( ±4 3  
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... ةجواب معادل - 81 ( n )
... n

+ + + + − =
+ + + +

1 3 5 2 1 115
2 4 6 2 116

 ، كدام است؟

1 (110    2 (115    

3 (116    4 (231  

 ، كدام است؟7مجموع تمام اعداد طبيعي دو رقمي مضرب  - 82

1 (721     2 (728     

3 (735     4 (742  

  دهـم   ةباشـد، جملـ   6سـوم برابـر    ةاول آن اسـت. اگـر جملـ    ةاول، سـه برابـر مجمـوع دوازده جملـ     ةحسابي مجموع بيسـت جملـ   ةدر يك دنبال - 83

 كدام است؟

1 (32     2 (34     

3 (36    4 (38 

)nةاول دنبال ةجمل nاگر مجموع  - 84 ) , ( ) , ( ) , ... , ( ... ) , ...−+ + + + + + +2 2 11 1 2 1 2 2 1 2 2    كدام است؟ S9گاه  نمايش دهيم، آن nSرا با 2

1 (512    2 (503    

3 (1015    4 (1013  

tحاصل عبارت  - 85 t t ... t
t t

− + − − +

− +

8 7 6
6 3

1
1

t، به ازاي += 1 17
 كدام است؟ 2

1 (3    2 (4    

3 (5    4 (6 

  سؤاالت آشنا – 1 حسابان
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xدوم  ةدرج ةمعادل - 86 ( m )x m+ − + − =23 2 1 2 ضرب آن دو ريشه برابر باشد،  ها با معكوس حاصل حقيقي است. اگر مجموع ريشه ةداراي دو ريش 0

 كدام است؟ mمقدار

1 (7
2

     2 (3    

3(−1     4 (− 5
2

 

x ةهاي حقيقي معادل ريشه βو  αاگر  - 87 x− − =2 2 2 αباشند، حاصل  0 − α + β2 كدام است؟ 

    ) صفر2     2) 1

3 (4    4 (2-  

mx ةهاي حقيقي معادل ريشه mبه ازاي كدام مقدار - 88 x m+ + =2 23  ، معكوس يكديگرند؟2

1 (2-    2 (1-    

3 (1    4 (2  

)xةهاي معادل ريشه βو αاگر - 89 x )+ =5 3 xةهاي معادل مجموعه جواب kباشند، به ازاي كدام مقدار 2 kx− + =24 25 }صورت به 0 , }
α β2 2
1 1 

 است؟

1 (27     2 (28     

3 (29    4 (31 

x ةهاي معادل ريشه x2و  x1فرض كنيد  - 90 x= − باشند.  25
(x )+ 32

1
1

و  
(x )+ 31

1
1

 هاي كدام معادله هستند؟ ، ريشه

1 (x x+ =2125 16 1    2 (x x= +2125 16 1    

3 (x x= +2125 12 1    4 (x x+ =2125 12 1  
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 كدام است؟ 90است. در اين دايره طول كمان  π4، برابر 120، طول كمان Rاي به شعاع  در دايره - 91

1 (π2     2 (π3   

3 (π10
3     4 (π9

4  

AOBˆدر شكل زير اگر - 92 = ABو 060 =  مركز دايره است.) Oكدام است؟ ( ABگاه طول كمان باشد، آن 3

1 (π            2 (π3
2  

3 (π4
3     4 (π2  

C(Oدو دايرة - 93 , Cو 3( (O , )′ و Cو دو دايرة dگاه مجموع تعداد نقاط مشترك خط  باشد، آن 4برابر  dاز خط Oاند. اگر فاصلة نقطة مفروض 5

C′  كدام است؟  

1 (1    2 (2  

3 (3    4 (4   

BCعمود است. اگر CDبر وتر ABدر شكل مقابل، قطر - 94 ( x )= + 02 BDو 10 ( x )= − 03  چند درجه است؟ Cگاه زاوية ، آن5

1 (40    2 (50 

3 (70    4 (80  

ODCˆمركز دايره، Oزير، اگردر شكل  - 95 = ADو 040 =  كدام است؟ BCباشد، اندازة كمان 030

1 (040        2 (050  

3 (060        4 (070  

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف دقيقه 10 
 خود را بنويسيد: 10گذاري چند از هدف، )2( هندسههاي درس گويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
 توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

آيندهنگاه به –2هندسه
 )2هندسه (

 دايره
ها در  (مفاهيم اوليه و زاويه

دايره تا ابتداي زاوية ظلي)
 14تا  9هاي صفحه
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  تر مماس باشد، كدام است؟  تر كه بر دايرة كوچك است. طول وتري از دايرة بزرگ π16مركز برابر مساحت ناحية محصور بين دو دايرة هم - 96

1 (4       2 (6  

3 (8    4 (12   

BAدر شكل زير - 97 BC=، AD BC+ =  كدام است؟  CBDقطر دايره است. اندازة زاوية ACو 0110

1 (065              

2 (070    

3 (075    

4 (080  

BACˆشكل زير اگردر  - 98 = 090 ،ˆABE = ABو  065 AD= باشد، اندازة زاويةDAE  كدام است؟  

1 (010            

2 (015  

3 (020  

4 (025  

3اي به شعاع در دايره - 99 AB ،5، اگر فاصلة مركز دايره از وتر3
باشد،  ABسه برابر طول وتر CDو طول وتر CDبرابر فاصلة مركز دايره از وتر 3

  كدام است؟  ABگاه طول وتر آن

1 (2    2 (2    

3 (2 2    4 (4   

BACروي محيط يك دايره قرار دارند. اگرDوA،B،Cنقاط - 100
∧

= 50وBDنيمساز زاويةABC  باشد، حاصلBAD ABD
∧ ∧

 كدام است؟ −

1 (40        

2 (50   

3 (55      

4 (65  
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Aq q= 2 Bq q= 4 Cq q= − 2

 
 

 

 

هاي  را به يكديگر و جسم Bو Aهاي خنثي اگر جسم با توجه به جدول سري الكتريسيتة مالشي در شكل زير، - 101
دو  و Cو A جسمدو نوع نيرويي كه به چپ ترتيب از راست  بهمالش دهيم،  يكديگر بهرا نيز  Eو Cخنثي 
 ؟ترتيب از راست به چپ كدام است كنند، به وارد مي به هم Cو Bجسم

  دافعه -دافعه  )1

  جاذبه  -دافعه  )2

  جاذبه  -جاذبه  )3

  دافعه -ذبه جا) 4
+Cترتيب داراي بارهاي الكتريكي خالص به BوAمشابه دو كرة رساناي - 102 μ4 وC+ μ20 سپس  و باشند. اگر اين دو كره را به يكديگر تماس دهيم مي

eشود. ( الكترون از كرة . . . به كرة . . . منتقل مي . . . تعداد از هم جدا كنيم، / C−= × 191 6 10( 

1( B A,− × 1275 10    2( A B,− × 1275 10  

3( A B,− × 135 10    4 (B A,− × 135 10  
الكتريكـي  جسم بدهيم تا نوع بار الكتريكي آن تغيير كرده و اندازة بار  ايناد الكترون به نانوكولن است. چه تعد 2 با اندازة بار الكتريكي جسمي برابر - 103

eنانوكولن شود؟ ( 6جسم  / C−= × 191 6 10( 

1( × 105 10     2( / × 102 5 10  

3( × 195 10    4 (/ × 192 5 10  
هاي باز الكتروسكوپ، بسته شده و سپس دوباره از هم فاصله  شود كه ورقه كنيم. مشاهده مي اي با بار منفي را به آرامي به كالهك يك الكتروسكوپ نزديك مي ميله - 104

 گيريم كه:  گيرند. نتيجه مي مي

  تر است. كم بار اولية الكتروسكوپ، مثبت و بار ميله نسبت به بار الكتروسكوپ) 1
  تر است.  كم الكتروسكوپر اولية الكتروسكوپ، منفي و بار ميله نسبت به بار ) با2
  تر است.  بسيار بزرگ بار اولية الكتروسكوپ، مثبت و بار ميله نسبت به بار الكتروسكوپ) 3
  تر است.  بسيار بزرگ الكتروسكوپ) بار اولية الكتروسكوپ، منفي و بار ميله نسبت به بار 4

ــار الكتريكــينيــروي بــين انــدازة  - 105 qاي نقطــه دو ب C−= × 61 2 qو 10 C−= × 62 4 چنــد نيوتــون  ،از هــم قــرار دارنــد cm3فاصــلة دركــه  10

N.m(k؟است )
C

= ×
29

29 10 

1( 40  2( 80  3( 60  4 (20  
چند برابـر انـدازة براينـد     Bqاندازة برايند نيروهاي وارد براند.  بر روي يك خط ثابت شده Cqو Aq، Bqاي نقطهسه بار الكتريكي در شكل زير،  - 106

 ؟است Cqنيروهاي وارد بر

1( 16
9     2 (2  

3( 4    4 (3
4  

 نگاه به آينده - 2فيزيك

 )2فيزيك (

 الكتريسيتة ساكن
(تا ابتداي ميدان الكتريكي 
  حاصل از يك ذره باردار)

A  12تا  1هاي  صفحه
B
C
D
E

SLX¶ ÁI¿TºH 

Âÿ¹¶ ÁI¿TºH

  دقيقه 15 
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كنند. چند درصد از بار يكي كـم كنـيم و بـه     وارد مي Fبه هم نيروي الكتريكياز يكديگر،  rاندازه در فاصلة  نام و هم هماي  الكتريكي نقطهدو بار  - 107

F15ها  ، اندازة نيروي الكتريكي بين آنديگري اضافه كنيم تا در نصف فاصلة قبلي
 گردد؟ 4

1 (10    2 (16  

3 (20    4 (25  

qو  q1اي  دو بار الكتريكي نقطه - 108 C= − μ2 )Aترتيب در مختصات  به 9 , cm)0 )Bو  2 , cm)0  چند ميكروكولن باشد تا اگر بار q1اند.  واقع شده 6

  را در مبدأ مختصات قرار دهيم، برايند نيروهاي وارد بر آن صفر باشد؟ q3اي الكتريكي نقطه

1 (+1    2 (−1  

3 (+3    4 (−3  

از  q2نيروي الكتريكي خالص وارد بر ذرة اندازة اند.  الساقيني ثابت شده الزاوية متساوي در سه رأس مثلث قائماي  نقطهسه ذرة باردار  ،مطابق شكل زير - 109

N.m(kچند نيوتون است؟  q3و q1طرف بارهاي )
C

= ×
29

29 10  

1 (10   

2 (15  

3 (50   

4 (70   

نزديك كنيم، بردار برايند نيروهاي وارد  q3به بار cm5را  q2اي الكتريكي نقطهاگر بار در حال تعادل است.  q2اي الكتريكي نقطه در شكل زير بار - 110

N.m(kكدام است؟  SIدراز طرف دو بار ديگر بر آن  )
C

= ×
29

29 10  

1 (/ i10 44


   

2 (/ i−10 44


  

3 (/ i7 56


   

4 (/ i−7 56


   

q = μC q = μC q 

cm cm
x 
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  است؟ نادرستعبارت كدام گزينه  - 111

هـا پـي ببـريم و     كند تا سـاختار دقيـق تركيبـات گونـاگون را شناسـايي كنـيم، بـه رفتـار آن         دانش شيمي به ما كمك مي) 1

  ها را بياموزيم. برداري درست از آن بهره

مـوادي بـه نـام     طوري كه پيشرفت صنعت الكترونيك بر اجزايي مبتنـي اسـت كـه از    ) گسترش فناوري به ميزان دسترسي به مواد مناسب وابسته است، به2

  شوند. رساناها ساخته مي نيمه

بردند، اما با گذشت زمان توانستند موادي مانند برخـي فلزهـا را    هاي پيشين از برخي مواد طبيعي مانند چوب، سنگ، سفال، پشم و پوست بهره مي ) انسان3

  نيز استخراج كنند.

  شود. به مواد و افزودن آنها به يكديگر سبب تغيير و گاهي بهبود خواص ميها دريافتند كه گرما دادن  دان ) با گسترش دانش تجربي، شيمي4

  هاي زير درست هستند؟ كدام موارد از عبارت - 112

  ها پي بردند. ها به رابطه ميان خواص مواد با عنصرهاي سازندة آن دان الف) با گسترش دانش تجربي، شيمي

  شود. تمام اجزاي الزم براي توليد آن فراهم مي ،از فراوري سنگ معدن ،ب) در فرايند توليد دوچرخه

  اي دور ريخته نشود. شوند كه هيچ ماده پ) در فرايند چرخة مواد، فرايندها طوري طراحي مي

  آيند. دست مي ت) همة مواد طبيعي و ساختگي از كرة زمين به

  ) (پ) و (ت)4  ) (ب) و (پ)3  )ب) (الف) و (2  )ت) (الف) و (1

  هاي زير درست است؟ دهد، چند مورد از عبارت زير كه ميزان توليد يا مصرف نسبي برخي مواد را در جهان نشان مي با توجه به نمودار - 113

  
  ميليارد تن فلز در جهان استخراج و مصرف شده است. 7به تقريب  2015الف) در سال 

  است.تر  ب) هر چه ميزان استخراج از منابع يك كشور بيشتر باشد، آن كشور توسعه يافته

  هاي فسيلي نسبت به فلزها بيشتر است. پ) سرعت رشد مصرف سوخت

  ميليارد تن از اين مواد استخراج و مصرف شوند. 72به تقريب در مجموع  2030شود كه در سال  بيني مي ت) پيش

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

 نگاه به آينده – 2شيمي
 )2شيمي (

قدر هداياي زميني را بدانيم
(از ابتداي فصل تا ابتداي 
 رفتار عنصرها و شعاع اتم)

 10تا  1هاي صفحه

 دقيقه 10 
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  ... جز بههاي زير درست هستند،  همة گزينه - 114

  تواند دليلي بر پيدايش تجارت جهاني باشد. توان پي برد كه پراكندگي منابع مي جهان مي) با بررسي توزيع برخي عنصرها در 1

  دار، منظم و هوشمندانة رفتار عنصرها و مواد براي يافتن روندها، الگوهاي رفتار فيزيكي و شيميايي آنها دانست. توان مطالعة هدف ) علم شيمي را مي2

  فلز جاي دارند. گروه است، بر اساس رفتارشان در سه دسته شامل فلز، نافلز و شبه 18ه و دور 7اي كه شامل  ) عنصرهاي جدول دوره3

  است. pاي عنصرها جاي دارد و همانند ساير گازهاي نجيب متعلق به دستة عناصر  جدول دوره 18) هليم در گروه 4

  است؟ نادرستبا توجه به مفاهيم جدول تناوبي عنصرها، عبارت كدام گزينه  - 115

  اند. )، چيده شدهAترين ويژگي آنها يعني عدد اتمي ( عنصرها در اين جدول بر اساس بنيادي) 1

  اين جدول رساناي جريان الكتريسيته هستند. 14) همة عناصر گروه 2

  است. 5/1) نسبت شمار عناصر جامد به شمار عناصر رساناي جريان الكتريسيته در دورة سوم اين جدول برابر با 3

  دهند كه به طور عمده در سمت چپ و مركز جدول قرار دارند. صرهاي اين جدول را فلزها تشكيل مي) بيشتر عن4

  است؟ نادرستكدام گزينه  - 116

  شود. همانند بيستمين عنصر اين دسته رساناي جريان الكتريسيته است، اما برخالف آن در اثر ضربه خرد مي p) هشتمين عنصر دستة 1

  هر عنصري كه رساناي جريان الكتريسيته باشد، رسانايي گرمايي مناسبي نيز دارد. ،تناوبي) در گروه چهارده جدول 2

  يابد. اي، خصلت نافلزي افزايش مي هاي ظرفيت عناصر يك دورة جدول دوره الكترون lو  n) با افزايش مجموع 3

  ها همانند نافلزها است. آنفلزها بيشتر به فلزها شبيه بوده در حالي كه رفتار شيميايي  ) خواص فيزيكي شبه4

 در كدام گزينه آمده است؟از راست به چپ ترتيب  به ،»پ«قسمت (ب) و پاسخ درست قسمت  نادرستپاسخ درست قسمت (الف)، پاسخ  - 117

  الف) رسانايي الكتريكي كمي دارد.

  پذير است. جامدي شكلب) 

  .رساناي خوب گرماستپ) 

1( Ge،Si، (گرافيت)C      

2(Si،Pb،Sn  

3( Si، )گرافيت(C،Sn       

4 (Ge،Sn،Pb  
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تواند بيانگر موقعيت  و تمايل به گرفتن و يا اشتراك الكترون دارد. چند مورد از موارد زير مي سطح آن كدر است ،شود ، در برابر ضربه خرد ميXعنصر - 118

 ؟اي عناصر باشد اين عنصر در جدول دوره

  16دومين عنصر گروه  -

  دورة چهارم عنصر سومين -

  نخستين عنصر گروه چهاردهم -

  سومين عنصر دورة سوم -

  1 )2    صفر )1

3( 2    4 (3  

 ؟است نادرستكدام گزينه  - 119

  اي عنصرها معروف است. شود كه به قانون دوره اي تكرار مي صورت دوره بهخواص فيزيكي و شيميايي عنصرها  )1

  گيرد.  ها الكترون مي است و يك عنصر وجود دارد كه در واكنش با ديگر اتم sدو عنصر متعلق به دستة P15و A11، B12،C13،D14از ميان عناصر) 2

  رساناي جريان برق نيست. ،گوگرد برخالف فسفر )3

  .اي تعلق دارند جدول دوره pند و به دستةهمگي در دماي اتاق جامد 14  گروه عنصرهاي) 4

 ؟هاي زير درست است چند مورد از عبارت - 120

بيشـتر و رسـانايي   جدول تنـاوبي  و دورة سوم  14از عنصر واقع در گروه جدول تناوبي و دورة سوم  15خصلت نافلزي عنصر واقع در گروه آ) 

  الكتريكي آن نيز بيشتر است.

  كند. ها شركت مي با تشكيل پيوندهاي اشتراكي در واكنش تناوبيچهارم جدول از دورة  pدستةدومين عنصر ب) 

  است. 21هاي ظرفيتي عنصرهاي اصلي واقع در دورة چهارم برابر با  مجموع عددهاي كوانتومي فرعي الكترونپ) 

  رسد. تايي مي تبه آرايش هشبا تشكيل يون پايدار هاي ظرفيتي خود  فقط يكي از عنصرها با از دست دادن تمام الكترون ،13در عنصرهاي گروه ت) 

  اي، فقط در دورة چهارم و پس از آن، شمار فلزها از شمار نافلزها بيشتر است. هاي هفتگانه جدول دوره در دورهث) 

1( 1    2( 2    

3( 3    4 (4  


