ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ
21آﺑﺎن 1400
تعداد سؤال دهم تجربی۱۳۰ :

ﻧﺎم درس

ﻋﻨﻮان

ﻣﺪت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ 165 :دﻗﻴﻘﻪ

ﺗﻌﺪاد ﺳﺆال

ﺷﻤﺎرة ﺳﺆال

ﺷﻤﺎرة ﺻﻔﺤﻪ

زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ

ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻋﺮﺑﻲ زﺑﺎن ﻗﺮآن )(1

10

11

5

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ )) (1ﻃﺮاﺣﻲ  +آﺷﻨﺎ(

20

21

7

 20دﻗﻴﻘﻪ

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )(1

10

41

9

 15دﻗﻴﻘﻪ

رﻳﺎﺿﻲ )) (1ﻃﺮاﺣﻲ  +آﺷﻨﺎ(

20

51

10

 30دﻗﻴﻘﻪ

زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )(1

20

71

14

 20دﻗﻴﻘﻪ

ﻓﻴﺰﻳﻚ )(1

20

91

17

 35دﻗﻴﻘﻪ

ﺷﻴﻤﻲ )(1

20

111

21

 20دﻗﻴﻘﻪ

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ

ﻓﺎرﺳﻲ و ﻧﮕﺎرش )(1

10

1

3

 10دﻗﻴﻘﻪ
 15دﻗﻴﻘﻪ

طراحان

نام طراحان

نام درس

ﻓﺎرﺳﻲ و ﻧﮕﺎرش )(1

ﺣﻤﻴﺪ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ  -ﺳﭙﻬﺮ ﺣﺴﻦﺧﺎنﭘﻮر  -آﮔﻴﺘﺎ ﻣﺤﻤﺪزاده  -ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺮﺗﻀﻮي

ﻋﺮﺑﻲ زﺑﺎن ﻗﺮآن )(1

ﻣﺤﻤﺪ داورﭘﻨﺎﻫﻲ  -ﺧﺎﻟﺪ ﺷﻜﻮري  -ﻣﺠﻴﺪ ﻓﺎﺗﺤﻲ  -ﺳﻴﺪهﻣﺤﻴﺎ ﻣﻮﻣﻨﻲ  -رﺿﺎ ﻳﺰدي

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ )(1

ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎﺻﺎﻟﺢ  -ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ذواﻟﻔﻘﺎري  -ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﻳﻲﺑﻘﺎ  -ﭘﻴﻤﺎن ﻃﺮزﻋﻠﻲ  -ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺤﺴﻨﻲﻛﺒﻴﺮ  -اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮري

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )(1

رﺣﻤﺖاﻟﻪ اﺳﺘﻴﺮي  -ﻋﻠﻲ ﺷﻜﻮﻫﻲ  -ﻋﻠﻲ ﻋﺎﺷﻮري  -ﺳﺎﺳﺎن ﻋﺰﻳﺰيﻧﮋاد
ﺳﻌﻴﺪ ﺗﻦآرا  -ﻣﻬﺪﻳﺲ ﺣﻤﺰهاي  -ﻋﻠﻲ ارﺟﻤﻨﺪ  -ﻣﻴﻼد ﻣﻨﺼﻮري  -ﺷﻜﻴﺐ رﺟﺒﻲ  -ﺳﺠﺎد داوﻃﻠﺐ  -ﻣﻬﺪي ﺣﺎﺟﻲﻧﮋادﻳﺎن  -ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺟﻴﻠﻮ

رﻳﺎﺿﻲ )(1

زﻳﻨﺐ رﺣﻤﺘﻲ ﺧﻮاه  -ﻣﻌﻴﻦ ﺧﻨﺎﻓﺮه  -ﻣﻬﺮداد ﻣﺤﺒﻲ  -ﻣﺤﻤﺪاﻣﻴﻦ ﺑﻴﮕﺪﻟﻲ  -آرﻳﻦ اﻣﺎﻣﻲ ﻓﺮ  -ﻋﻠﻲ وﺻﺎﻟﻲ ﻣﺤﻤﻮد  -اﺣﺴﺎن زارﻋﻲ  -آﻻن ﻓﺘﺤﻲ

زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )(1

ﻓﺮﺷﺎد ﻟﻄﻒاﷲ زاده  -اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﻮدي اﻧﺰاﺑﻲ  -زﻫﺮه آﻗﺎﻣﺤﻤﺪي  -ﻋﺒﺪاﷲ ﻓﻘـﻪزاده  -ﺷـﻬﺮام آﻣﻮزﮔـﺎر  -ﻣﺤﻤـﺪ ﮔـﻮدرزي  -ﻫﺎﺷـﻢ زﻣﺎﻧﻴـﺎن  -ﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ

ﻓﻴﺰﻳﻚ )(1

ﺷﻴﺮواﻧﻲزاده  -ﻣﻬﺪي ﭘﺎرﺳﺎ  -ﻳﺎﺳﺮ ﻋﻠﻴﻠﻮ  -ﺳﻌﻴﺪ اردم  -ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻛﻴﺎﻧﻲ  -ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻔﺘﺎح
ﻋﻠﻲ رﺣﻴﻤﻲ  -اﻣﻴﺮ ﺣﺎﺗﻤﻴﺎن  -ﻣﺮﺗﻀﻲ زارﻋﻲ  -ﺳﻴﺪرﺣﻴﻢ ﻫﺎﺷﻤﻲ دﻫﻜﺮدي  -اﺣﻤـﺪ ﻗـﺎﻧﻊ ﻓـﺮد  -ﻣﺤﻤﺪﭘﺎرﺳـﺎ ﻓﺮاﻫـﺎﻧﻲ  -ﻫـﺎدي ﻗﺎﺳـﻤﻲاﺳـﻜﻨﺪر -

ﺷﻴﻤﻲ )(1

ﻣﺤﻤﺪ آﺧﻮﻧﺪي  -ﻋﻠﻲ ﺟﻌﻔﺮي  -ﻣﻴﻼد دﻫﻘﺎن  -اﻣﻴﺪ ﻣﺼﻼﻳﻲ  -ﺣﺴﻦ رﺣﻤﺘﻲ  -ﺳﺮوش ﻋﺒﺎدي

مسئولین درس و ویراستاران
نام درس

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ درس ﮔﺮوه آزﻣﻮن

وﻳﺮاﺳﺘﺎر ان ﻋﻠﻤﻲ

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ درس ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي

ﻓﺎرﺳﻲ و ﻧﮕﺎرش )(1

ﺣﻤﻴﺪ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ

-

اﻟﻨﺎز ﻣﻌﺘﻤﺪي

ﻋﺮﺑﻲ زﺑﺎن ﻗﺮآن )(1

ﻣﻴﻼد ﻧﻘﺸﻲ

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻨﺼﻮرﺧﺎﻛﻲ ـ دروﻳﺸﻌﻠﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ـ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﻮﻧﺲﭘﻮر

ﻣﻬﺪي ﻳﻌﻘﻮﺑﻴﺎن

دﻳﻦ و زﻧﺪﮔﻲ )(1

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ

ﺳﻜﻴﻨﻪ ﮔﻠﺸﻨﻲ ـ اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮري ـ ﻣﺤﻤﺪاﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎزﻧﻲ

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ )(1

ﻧﺴﺘﺮن راﺳﺘﮕﻮ

ﻣﺤﺪﺛﻪ ﻣﺮآﺗﻲ ـ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻘﺪي ـ ﭘﺮﻫﺎم ﻧﻜﻮﻃﻠﺒﺎن

ﺳﭙﻴﺪه ﺟﻼﻟﻲ

رﻳﺎﺿﻲ )(1

ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺟﻴﻠﻮ

ﻣﻬﺮداد ﻣﻠﻮﻧﺪي ـ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺷﺪ ـ ﺳﺠﺎد ﻣﺤﻤﺪﻧﮋاد ـ ﻋﻠﻲ وﻧﻜﻲ ـ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺧﺎنﻣﺤﻤﺪي

ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺧﻠﻴﻞارﺟﻤﻨﺪي

زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )(1

ﻣﻬﺮداد ﻣﺤﺒﻲ

اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺑﻬﺮوزيﻓﺮد ـ ﻟﻴﺪا ﻋﻠﻲاﻛﺒﺮي ـ ﻛﻴﺎرش ﺳﺎدات رﻓﻴﻌﻲ ـ اﻣﻴﺮرﺿﺎ ﻛﺘﺎﺑﭽﻲ

ﻣﻬﺴﺎ ﺳﺎدات ﻫﺎﺷﻤﻲ

ﻓﻴﺰﻳﻚ )(1

ﺣﻤﻴﺪ زرﻳﻦﻛﻔﺶ

زﻫﺮه آﻗﺎﻣﺤﻤﺪي ـ ﺑﺎﺑﻚ اﺳﻼﻣﻲ ـ ﺑﻬﻨﺎم ﺷﺎﻫﻨﻲ ـ ﻣﺤﻤﺪﭘﺎرﺳﺎ ﻣﺴﺎحﺑﻮاﻧﻲ

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ

ﺷﻴﻤﻲ )(1

ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻤﺪاري

ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﻣﻮﺳﻮيﻓﺮد ـ اﻳﻤﺎن ﺣﺴﻴﻦﻧﮋاد ـ اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﺮﺗﻀﻮي ـ اﻣﻴﺮرﺿﺎ ﻛﺘﺎﺑﭽﻲ

اﻟﻬﻪ ﺷﻬﺒﺎزي

ﮔﺮوه ﻓﻨﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه
ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ
ﺣﺮوفﻧﮕﺎري و ﺻﻔﺤﻪآراﻳﻲ
ﮔﺮوه ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي
ﻧﺎﻇﺮ ﭼﺎپ

ﻣﺤﻴﺎ اﺻﻐﺮي
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺧﻮرﺷﻴﺪي
ﻟﻴﻼ ﻋﻈﻴﻤﻲ
ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه :اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ رﺿﺎﻓﺮ  /ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ :آﻓﺮﻳﻦ ﺳﺎﺟﺪي  /ﺣﺮوفﭼﻴﻦ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻲﻳﺎري
ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه :ﻣﺎزﻳﺎر ﺷﻴﺮواﻧﻲﻣﻘﺪم  /ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ :آﺗﻨﻪ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎري  /ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ :ﻓﺮﻳﺒﺎ رﺋﻮﻓﻲ
ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪي

ﺑﻨﻴﺎد ﻋﻠﻤﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻗﻠﻢﭼﻲ )وﻗﻒ ﻋﺎم(

ﺗﻮﺟﻪ :دﻓﺘﺮﭼﺔ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ را ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺎﻧﻮن )ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻘﻄﻊ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ( داﻧﻠﻮد ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي :ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﻴﻦ ﺻﺒﺎ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﭘﻼك  -923ﺗﻠﻔﻦ021 -6463 :

پروژة ( - )2آزمون  22آبان 2011

فارسی ()1

عمومی دهم

صفحة3 :
 11دقیقه

هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای درس فارسی ،هدفگذاری چند از  10خود را بنویسید:
از هر  10سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از  10بوده است؟
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟
هدفگذاری چند از  10برای آزمون امروز
چند از  10آزمون قبل

 -1بهترتیب در کدام ابیات معادل معنایی واژههای «لیاقت ـ تیزپا ـ بیهمتا ـ بزرگواری» دیده میشود؟
الف) رفت آن سوار تندرو ماند این سگ دنبالهدو

بشتاب ای پای طلب یارب مبادت سودگی

ب) طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف

گر بکشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف

ج) ای خوش نفس نایی بس نادره برنایی

چون با همه برنایی تا روز مشین از پا

د) کار یک گلبن نوخاسته صد سرو کهن

با برازندگی قامت موزون نکند

 )۱د ـ الف ـ ج ـ ب

 )۲د ـ ب ـ ج ـ الف

 )۳ج ـ الف ـ د ـ ب

 )۴ج ـ ب ـ د ـ الف

 -2کدام ابیات زیر نادرستی امالیی دارد؟
الف) تا چین سر زلف بتان شد وطن دل

عظم سفرش از گذر حبّ وطن خواست

ب) دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی

تو از این چه سود داری که نمیکنی مدارا

ج) من از رنگ صالح آن دم به خون دل بشستم دست

که چشم بادهپیمایش صال بر هوشیاران زد

د) هرچه گویمش دال توبه کن و عشق مورز

که سرانجام هوس صخرة مردم شدنست

 )۱الف ـ ج

 )۲ب ـ ج

 )۳الف ـ د

 )۴ب ـ د

 -3در کدام بیت فعل مضارع اخباری دیده نمیشود؟
 )۱حسن از آن پایه گذشته است که در وصف من آید

مگر او پرده براندازد و خود رخ بنماید

 )۲رهین عهد لبی دلکشم که تا لب کوثر

لب پیاله نبوسم می دو ساله بنوشم

 )۳چشم زلیخا گر این جمال ببیند

یوسف خود را دهد به درهم معدود

 )۴آرش نهای ای ترک تو زه سست کن از تیر

بر ساعد سیمین نسزد سخت کمانی

 -4در کدام بیت زیر حذف فعل به قرینة معنوی دیده میشود؟
 )۱آتشافروز تب هجریم و هرگز کس ندید

جوش تبخال شفاعت بر لب زنهار ما

 )۲آفتاب ما طلوع از مشرق یثرب نمود

فارغیم ای مصریان از ماه کنعان شما

 )۳فرهاد را چه ذوق که او با وجود دل

در کار زخم سنگ کند زخم تیشه را

 )۴گو بوی گل بسوز دماغم که دادهاند

از بهر بوی دوست دماغ دگر مرا

 -5در کدام بیت گروه اسمی با ترتیب «هسته  +مضافٌالیه  +صفت بیانی  +مضافٌالیه» هست؟
 )۱ناصبوری گر کند عرفی دلم عیبش مکن

ناصبوری شرط اصالح است ایوب مرا

 )۲در بهشتم کن خدایا تا نمانم شرمسار

تا که از شرم گنه دوزخ برون آرد مرا

 )۳میرود اندیشهام در کعبه از دیر مغان

میبرد باری نمیدانم که چون آرد مرا

 )۴گفتوگوهای دل شوریدهام باطل مدان

بهرهای از هوشمندی هست مجذوب مرا

برنامة تمرینهای آزمون بعد :سؤاالت  ۱11تا  ۱7۳کتاب جامع فارسی دهم ( 7۳سؤال)

ستایش ،ادبیات تعلیمی،
ادبیات پایداری
(پاسداری از حقیقت)

صفحههای  01تا 63

پروژة ( - )2آزمون  22آبان 2011

عمومی دهم

صفحة4 :

 -6کدام گزینه شعر سپید است؟
 )۱میتراود مهتاب  /میدرخشد شبتاب  /نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک  /غم این خفتة چند  /خواب در چشم ترم میشکند
 )۲خانهام ابریست  /یکسره روی زمین ابری است با آن  /از فراز گردنه خرد و خراب و مست  /باد میپیچد  /یکسره دنیا خراب از اوست  /و حواس من!
 )۳آن که میدارد تیمار مرا ،کار من است  /من نمیخواهم درمانم اسیر  /صبح وقتی که هوا شد روشن  /هرکسی خواهد دانست و بهجا خواهد آورد مرا
 )۴قصه نیستم که بگویی  /نغمه نیستم که بخوانی  /صدا نیستم که بشنوی  /یا چیزی چنان که ببینی  /یا چیزی چنان که بدانی  /من درد مشترکم  /مرا فریاد کن!
 -7آرایة «حسن تعلیل» را در کدام بیت میتوان یافت؟
 )۱بس که مرغ سحری در غم گلزار بسوخت

جگر الله بر آن دلشدة زار بسوخت

 )۲ای که از سرّ اناالحق خبری یافتهای

چه شوی منکر منصور که بر دار بسوخت

 )۳تو که احوال دل سوختگان میدانی

مکن انکار کسی کز غم این کار بسوخت

 )۴صبر بسیار مفرمای من سوخته را

که دل ریشم ازین صبر جگرخوار بسوخت

 -8در کدام گزینه آرایهای به نادرستی به بیت نسبت داده شده است؟
 )۱هر گه فتاد رهم به صحرای معرفت

با برق در معامله دیدم گیاه را

تشبیه ـ تشخیص

 )۲چون اثر در تو کند عشق؟ که اعجاز مسیح

مرده را جان دهد ،آدم نکند حیوان را

تلمیح ـ جناس

 )۳مستانه گر بتازم ،عیبم مکن که شوقش

گرمی دهد به مرکب ،نرمی دهد عنان را

جناس ـ کنایه

 )۴ز باغ وصل ثمر خواهم آن قدر که دهند

کجا نظر به کثیر است و یا قلیل مرا

تشبیه ـ تضاد

 -9کدام بیت با دیگر ابیات قرابت معنایی ندارد؟
 )۱بسی گوشند و گویند از صفاتش

ولی عاجز شوند از کنه ذاتش

 )۲سخن ترسم که در توحید رانم

که در تشبیه و در تعطیل مانم

 )۳خداوند منزّه پاک و بیعیب

که عالم را شهادت کرد از غیب

 )۴هزاران قرن اگرچه علم خوانند

سزاوار صفاتش هم نخوانند

 -11کدام بیت با رباعی زیر قرابت معنایی دارد؟
«هنگام سپیدهدم خروس سحری

دانی ز چه رو همی کند نوحهگری؟

یعنی که نمودند در آیینة صبح

کز عمر شبی گذشت و تو بیخبری»

 )۱گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید

گفت با این همه از سابقه نومید مشو

 )۲گوشوار زر و لعل ار چه گران دارد گوش

دور خوبی گذران است نصیحت بشنو

 )۳گر روی پاک و مجرّد چو مسیحا به فلک

از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو

 )۴چشم بد دور ز خال تو که در عرصة حسن

بیدقی راند که برد از مه و خورشید گرو

پروژة ( - )2آزمون  22آبان 2011

عربی ،زبان قرآن ()1

عمومی دهم

هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای درس عربی ،هدفگذاری چند از  10خود را بنویسید:
از هر  10سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از  10بوده است؟
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟
هدفگذاری چند از  10برای آزمون امروز
چند از  10آزمون قبل

صفحة5 :
 15دقیقه

ذاکَ هوَ اهللُ
المواعِظُ العَددیَّةُ مِن رَسولِ اهللِ
(متن درس  +األعدادُ مِن واحِدٍ
إلي مئةٍ)

صفحههای  0تا 01

 عيِّن األصحّ و األدقّ في الجواب للتّرجمة من العربيّة)11 - 11( :
« -11إبحثْ في اإلنترنت أو المكتبة عن نصٍّ قصيرٍ أو جُملٍ حول عظمة مخلوقات اهلل!»:
 )۱در اینترنت یا کتابخانه متنی کوتاه یا جمالتی را در مورد بزرگی آفریدگان خداوند جست و جو کرد!
 )۲در اینترنت یا کتابخانه دنبال متنی کوتاه یا جملهای در مورد عظمت مخلوقات خداوند بگرد!
 )۳در اینترنت یا کتابخانه متنی کوتاه یا جمالتی را در مورد بزرگی مخلوقات خداوند جست و جو کن!
 )۴در اینترنت یا کتابخانه دنبال متنی کوتاه یا جمالتی در مورد عظمت آفریدگان خدا باشید!
« -12إبحثوا في هذه الحدیقة عَن فَواکه قد سقطت علي األرض و إجمعوها للبَيع في السّوق!»:
 )۱در این باغ به دنبال میوههایی بگردید که روی زمین افتاده است و آنها را برای فروش در بازار جمع کنید!
 )۲در این باغها به دنبال میوههایی میگردم که بر زمین افتاده است و آنها را برای فروش در مغازه جمع میکنم!
 )۳به دنبال میوهای در این باغ گشتم که روی زمین افتاده است و آن را برای فروش در بازار برداشتم!
 )۴به دنبال میوههایی در آن باغ بگردید که بر زمین میافتند و آنها را برای فروش در مغازه جمع کنید!
« -13جاء أخي المضياف بالطّعام لضيوفنا األعزّاء و السيّاح في الساعة الثالثة إلّا ثُلثاً!»:
 )۱برادر مهماندوستم با خوراک برای مهمانان گرامیمان و جهانگردان در ساعت  3 : 40آمد!
 )۲برادر مهماندوست غذا را برای مهمانان عزیز و جهانگردان در ساعت  2 : 40آورد!
 )۳برادر مهماندوستم غذا را برای مهمانان گرامیمان و جهانگردان در ساعت  2 : 40آورد!
 )۴برادری مهماندوست غذا را برای مهمانان عزیزمان و جهانگردان در ساعت  3 : 20آورد!
 -14عَيّن الصّحيح:
 )۱قالَ أبي :ال تَنصحي أحداً أمام الشخص الثالث! :پدرم گفت:کسی را در مقابل سه نفر نصحیت نکن!
 )۲جاءَتْ في الصفحة التاسعة من الدّرس السابع ثَالث کلمات! :در صفحة نهم از درس هفتم سه کلمه آمده است!
 )۳في الموسم الرابع من العام ،رأینا ثمانیة نجوم المعة! :در فصل چهارم از سال ،هشت ستارة نورانی را میبینیم!
 )۴تتلو هذه الطالبة القرآنَ کلَّ یوم في المدرسة! :این دانشآموز هر روز در مدرسه قرآن را میخوانْد!
 -15عيِّن الصّحيح:
 )۱قال المهندس :ما أقبح المدینة و شوارعها! :مهندس گفت :شهر و خیابانهایش زشت نیست!
 )۲ال تَفرَّقوا فإنّ البرکة مع الجماعة! :پراکنده نشدند؛ پس قطعاً برکت همراه جماعت است!
 )۳الدُرّ من األحجار الجمیلة الغالیة ذات اللّون األبیض! :مروارید از سنگهای زیبای گرانقیمت ،دارای رنگ زرد است!
 )۴التالمیذ کانوا یکتبون التمارین بدقّةٍ! :دانشآموزان تمرینها را به دقت مینوشتند!

برنامة تمرینهای آزمون بعد :سؤاالت  7۲تا  ۱۴1کتاب جامع عربی دهم ( 86سؤال)

پروژة ( - )2آزمون  22آبان 2011

عمومی دهم

صفحة6 :

 -16عيّن الصحيح عن المفردات:
 )۱مِن المالبس النسائیّة ذات األلوان المختلفة( .مترادف) :الرّجالیّة  -ذو
 )۲شاهد المساکین مئة حبّة في البساتین( .مفرد) :المسکین  -البستان
 )۳إعلَم أنَّ مَن أجری نهراً أو حَفرَ بئراً یستغفر له( .جمع) :أنهار -بائر
 )۴تَعَلَّمَ أخي األصغر فصالً واحداً مِن کتابه( .متضاد) :عَلَّم  -األکبر
 -17عيّن الصّحيح عن الضّمير( :علي حسب مرجعه)
 )۱في هذا الصّف ،الطلبةُ یُساعدون زمالئها في اعمالهم الدّراسیّة!
 )۲أخَذتُ کتاباً مِن صدیقتي قد إشتریتُه مِن السّوق و أعطیتُه لها في األسبوع الماضي!
 )۳تقول جدّتي دائماً :ال ترفع صوتَک أمام اُمّک لِأنّه أکرَمُ مِن أیّ شخصٍ آخر عندک!
 )۴هذه مِن أهمّ سُننٍ قد جعله اهلل بأنّه« :ال یتقدّم اإلنسان مع التّکاسل»
 -18عيّن ما ليس فيه مضافإليه:
 )۱الیوم الهواء نظیفٌ جدّاً و نحن نذهبُ إلي تلک المناظر الجمیلة!

﴿ )۲ال أقول لَکم عندی خزائنُ اهللِ و ال أعلمُ الغَیب﴾

﴿ )۳ربّنا أفرِغ علینا صبراً و ثبّت أقدامَنا و انصُرنا علي القومِ الکافِرین﴾

 )۴هذا اإلعصار یفقد سرعته بعد ساعَتین فجأةً!

 -19عيّن الخطأ في استخدام إسم اإلشارة:
 )۱سلَّمْتُ على هؤالء المعلمین في الصف!

 )۲کتبتُ هذه المقالة لمسابقةٍ في طهران!

 )۳ذاک هو اهلل الّذی أنعمُه مُنهمرة!

 )۴هذان الفستان من المالبس النِّسائیة الغالیة!

 -21عـيّن الـصحيح عن العدد:
 )۱الیومُ الـثالث العشر من شهرِ فروردین آخـرُ یومِ من أیّام عید النوروز في إیران!
 )۲التالمیذُ یَذهبونَ إلي الـمدارسِ فى السّاعةِ الثامنةِ و یَرجِـعونَ في السّاعةِ الثاني عشر!
 )۳قَالَ الـمعلّمُ ألربعةِ طلّابٍ اِنتَـخِبوا عُنواناً مُناسباً للدّرسِ الرابعِ!
 )۴کَم عُمرُکَ؟ عُمری عِـشرونَ و خمسةٌ عاماً!

پروژة ( - )2آزمون  22آبان 2011

دین و زندگی ()1

عمومی دهم

صفحة7 :
 21دقیقه

هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای درس دین و زندگی ،هدفگذاری چند از  10خود را بنویسید:
از هر  10سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از  10بوده است؟
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟
هدفگذاری چند از  10برای آزمون امروز
چند از  10آزمون قبل

تفکر و اندیشه

هدف زندگی ،پر پرواز
صفحههای  00تا 63

 -21وقتی از شناخت انسان سخن میگوییم ،منظور از شناخت چه چیزی است و هدف و مسیر حرکت هر کس با چه چیزی هماهنگی دارد؟
 )۱سرمایهها و تواناییها و استعدادهایش ـ تواناییها و سرمایههایش
 )۲سرمایهها و تواناییها و استعدادهایش ـ عوامل درونی و بیرونی
 )۳جایگاه او در نظام هستی ـ تواناییها و سرمایههایش
 )۴جایگاه او در نظام هستی ـ عوامل درونی و بیرونی
 -22بهترتیب علیت «نپرداختن انسان به کارهای لغو» در کالم حضرت امیرالمؤمنین (ع) و «علت تفاوت اهداف بین انسان و سایر موجودات» در کدام
گزینه بهدرستی ذکر شده است؟
 )۲وانگذاشته شدن انسان به خود ـ نوع بینش و نگرش انسان
 )۱بیهوده نبودن آفرینش انسان ـ ویژگیهای خاص انسان
 )۴بیهوده نبودن آفرینش انسان ـ نوع بینش و نگرش انسان
 )۳وانگذاشته شدن انسان به خود ـ ویژگیهای خاص انسان
 -23براساس آیات سورة مبارکة مائده ،یکی از ویژگیهای گروهی که تعقل نمیکنند ،چیست؟
 )۲هنگام فراخواندن مردم به نماز ،آن را به بازی و مسخره میگیرند.
 )۱بعد از روشن شدن هدایت برای آنها پشت به حق کردند.
 )۴شیطان آنان را با آرزوهای طوالنی فریفته است.
 )۳شراب و قمار آنان را از یاد خدا و نماز باز داشته است.
 -24وجه شباهت گناهکاران با شیطان در روز رستاخیز چیست و این موضوع ،مؤید چه امری میباشد؟
 )۲ناتوانی در امدادرسانی به یکدیگر ـ رد شدن توبة جهنمیان و ابلیس
 )۱انکار گناهان دنیوی ـ سلب اختیار در دوزخ
 )۴ناتوانی در امدادرسانی به یکدیگر ـ سلب اختیار در دوزخ
 )۳انکار گناهان دنیوی ـ رد شدن توبة جهنمیان و ابلیس
 -25مطابق آیات قرآن کریم ،فریفته شدن با آرزوی طوالنی ،نتیجة چه امری است؟
 )۲پشت کردن به حق بعد از روشن شدن طریق هدایت
 )۱گزینش اهداف فرعی بهجای اهداف اصلی
 )۴زینت یافتن امور در نظر مردم
 )۳بازداشته شدن از یاد خدا و نماز به وسیلة شراب و قمار
« -26نشان دادن راه سعادت به انسان» و «امداد به او در پیمودن این راه» بهترتیب بیانگر کدامیک از سرمایههای الهی انسان است؟
 )۲پیامبران و پیشوایان ـ اراده و اختیار
 )۱عقل و فکر ـ اراده و اختیار
 )۴پیامبران و پیشوایان ـ پیامبران و پیشوایان
 )۳عقل و فکر ـ پیامبران و پیشوایان
 -27معیار انتخاب هدف که در آیة «مَن کانَ یُریدُ ثَوابَ الدُّنيا فَعِندَ اهللِ ثَوابُ الدُّنيا و اآلخِرَةِ» بیان شده است با کدامیک از ترجمة آیات شریفة زیر مطابقت
دارد؟
 « )۱آنچه به شما داده شده ،کاالی زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمیکنید؟»
« )۲بگو نمازم ،تمامی اعمالم و زندگی و مرگ من برای خداست که پروردگار جهانیان است».
« )۳بعضی از مردم میگویند :خداوندا به ما در دنیا نیکی عطا کن ولی در آخرت هیچ بهرهای ندارند».
« )۴بعضی میگویند :پروردگارا به ما در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار».
 -28خداوند متعال به مؤمن مطالبهگر آخرت ،همراه با سعی و تالش برای آن ،چه وعدهای داده است؟
« )۱از کار خود نصیب و بهرهای دارند؛ و خداوند سریع الحساب است».
« )۲پاداش داده خواهد شد».
« )۳نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست».
« )۴آن مقدار که بخواهیم ـ و به هر کس اراده کنیم ـ میدهیم».
 -29اگر بگوییم «انسان در عالم هستی موجودی تکریمشده و دارای جایگاه ویژهای است ».کدامیک را به عنوان نشانهای برای آن میتوانیم ذکر کنیم؟
 )۱خلقت سایر موجودات برای بهرهمندی انسان
 )۲قرار دادن سرمایههایی در اختیار انسان برای رسیدن به کمال
 )۳اعطای توانایی شناخت خویشتن
 )۴وجود محبت به خداوند و خوبیها و نفرت از بدیها در قلب او
 -31خداوند واکنش بندگان را نسبت به هدایت از سوی خود ،چگونه توصیف میکند و حس کردن محبت الهی در دل ثمرة چیست؟
« )۲فَاَلهَمَها فُجورَها وَ تَقواها»  -سیر در آفاق و انفس
« )۱اِمّا شاکِرًا وَ اِمّا کَفوراً»  -آشنا کردن سرشت خود با خدا
« )۴فَاَلهَمَها فُجورَها وَ تَقواها»  -آشنا کردن سرشت خود با خدا
« )۳اِمّا شاکِرًا وَ اِمّا کَفوراً»  -سیر در آفاق و انفس

برنامة تمرینهای آزمون بعد :سؤاالت  6۱تا  ۲۳۱کتاب جامع دین و زندگی دهم ( ۱5۱سؤال)

پروژة ( - )2آزمون  22آبان 2011

عمومی دهم

صفحة8 :

دین و زندگی ( – )1سؤاالت آشنا
 -31بیت «ای باغ تویی خوشتر یا گلشن و گل در تو؟  /یا آنکه برآرد گل ،صد نرگس تر سازد؟» با کدامیک از آیات زیر ارتباط مفهومی دارد؟
« )۱و ما خلقنا السّماوات و األرض و ما بینهما العبین »

« )۲و ما خلقناهما اال بالحق»

« )۳من کان یرید ثواب الدّنیا فعند اهلل ثواب الدّنیا و اآلخرة»

« )۴و نَفسٍ و ما سوّاها فَألَهَمها فُجُورها و تَقواها»

 -32از شعر «دوست نزدیکتر از من به من است /وین عجبتر که من از وی دورم» میتوان کدام سرمایة رشد را نتیجه گرفت؟
 )۱نفس لوامه

 )۲اراده و اختیار

 )۳تفکر و تعقل

 )۴سرشت خداآشنا

 -33هدف کاملتر هدفی است که به کدام ویژگیهای انسان پاسخ بهتری بدهد؟
 )۱عمیق بودن استعدادهای بشری -محدودیت خواستههای انسان

 )۲عمیق بودن استعدادهای بشری -بینهایتطلبی انسان

 )۳متنوع بودن استعدادهای انسان -بینهایتطلبی انسان

 )۴متنوع بودن استعدادهای انسان -محدودیت خواستههای انسان

 -34دشمن قسمخوردة انسان که همان شیطان است ،تنها راه نفوذش در انسان که به گمراهی او میانجامد ،کدام مورد معرفی میکند؟
 )۱وسوسه کردن و فریب دادن

 )۲سرگرم کردن به آرزوهای سرابگونة دنیایی

 )۳غافل کردن از خدا و یاد او

 )۴آراستگی گناه و زیبا و لذتبخش نشان دادن آن

 -35هریک از موارد «حرکت به سوی هدف به صورت طبیعی»« ،توقف در سرحدی از رشد و کمال» و «حرکت به سوی هدف در پی شناخت و انتخاب»
به ترتیب مربوط به انتخاب هدف در  .......... ،........و  .........است.
 )۱گیاهان -انسانها -حیوانات

 )۲گیاهان -حیوانات -انسانها

 )۳حیوانات -گیاهان -انسانها

 )۴حیوانات -انسانها -گیاهان

« -36اجتناب از شقاوت»« ،گریز از جهل» و «پرهیز از گناه» که از اهداف اعطای عوامل رشد است ،بهترتیب با بهره گرفتن از کدامیک میسر میگردد؟
 )۱اختیار و هدایت الهی -اختیار -نفس اماره

 )۲عقل و اختیار -عقل -گرایش به نیکیها

 )۳عقل و اختیار -عقل -نفس اماره

 )۴اختیار و هدایت الهی -اختیار -گرایش به نیکیها

 -37با توجه به سخن موالی متقیان علی (ع) ،دشمنترین دشمن انسان کدام است و در مقابل کدام سرمایة الهی قرار میگیرد؟
 )۱نفس امّاره -عقل

 )۲نفس امّاره -راهنمایان الهی

 )۳شیطان -راهنمایان الهی

 )۴شیطان -عقل

 -38وصول به هدف بزرگ و با ارزشی چون تقرب و نزدیکی به خداوند چه چیزی را میطلبد و از دیدگاه قرآن ،سرنوشت کسانی که تنها زندگی زودگذر
دنیا را میطلبند ،چگونه خواهد بود؟
 )۱جلب رضایت الهی و پشتکاری شگرف -با خواری و سرافکندگی وارد دوزخ میشوند.
 )۲مجاهده و تالش و فداکاری -در آخرت هیچ بهرهای ندارند.
 )۳استقامت و صبر و ایمان پایدار -در آخرت هیچ بهرهای ندارند.
 )۴همت بزرگ و ارادة محکم -با خواری و سرافکندگی وارد دوزخ میشوند.
 -39چرا سخنان آغازین حضرت علی (ع) در موعظة مردم ،در مورد هدفداری خداوند در آفرینش انسان است؟
 )۱میان هدف انسان و موجوداتی همچون حیوانات و گیاهان ،تفاوتهایی وجود دارد.
 )۲برای اینکه بتوانیم با نگاهی درست ،هدفهای خود را انتخاب کنیم ،نیازمند معیار و مالک هستیم.
 ) ۳قطعاً هدفی از آفرینش انسان وجود داشته است ،هدفی که گام نهادن او در این دنیا ،فرصتی است برای رسیدن به آن.
 )۴انسان روحیهای بینهایتطلب دارد و عطش او در دستیابی به خواستههایش نه تنها کم نمیشود ،بلکه روز به روز افزون میگردد.
 -41آن مرتبه از «نفس» که به دلیل عظمت و جایگاهش ،مورد سوگند باری تعالی قرار گرفته است ،نفسِ  ..........است که ظهور و بروزش به هنگام ..........
است و مسبّب آن .......... ،میباشد که از توجّه در آیة شریفة  .........مفهوم میگردد.
 )۱لوّامه -آلودگی به گناهان -گرایش انسان به نیکیها« -و نفسٍ و ما سوّاها فألهَمها فجورَها و تَقواها»
 )۲مطمئنّه -آلودگی به گناهان -گرایش انسان به عقل و تفکر« -و نفس و ما سوّاها فألهَمها فجورَها و تَقواها»
 )۳مطمئنّه -ترک مستحبّات و عمل به مکروهات -گرایش انسان به عقل و تفکر« -ال اُقسم بالنّفس اللّوامة»
 )۴لوّامه -ترک مستحبّات و عمل به مکروهات -گرایش انسان به نیکیها« -ال اُقسم بالنّفس اللّوامة»
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)1( زبان انگلیسی

 دقیقه15

هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
: خود را بنویسید10  هدفگذاری چند از،لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای درس زبان انگلیسی
 سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟10 از هر
 بوده است؟ هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟10 عملکرد شما در آزمون قبل چند از

 برای آزمون امروز10 هدفگذاری چند از

Saving Nature
Writing تا انتهای
69  تا01 صفحههای

 آزمون قبل10 چند از

PART A:Grammar and Vocabulary
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer
sheet.

41- I think … shoes are not suitable for your feet. I … you new ones soon.
1) this  ــam going to buy
2) that  ــwill buy
3) the  ــbought
4) those  ــwill buy
42- Everyone says Isfahan is very fantastic, so I think you … a good time there next week.
1) will have
2) had
3) going to have
4) were having
43- Last Sunday, we climbed to the top of the … and got a wonderful view of the city.
1) pattern
2) gulf
3) tower
4) schedule
44- Alex asked me to marry him, but I said that I had nothing in … with him.
1) regular
2) common
3) appropriate

4) correct

45- Because they were speaking in Russian, I had no … what they were talking about.
1) danger
2) idea
3) plan
4) future
46- As a tourist, you should … the cultural rules developed by the local people if you want to enjoy

your stay in this old town.
1) divide

2) destroy

3) increase

4) follow

PART B: Reading Comprehension
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice
on your answer sheet.

Reducing your intake of sweet foods is one way to keep your teeth healthy. The least harmful way to eat
sweets is to have them with meals and not between. The number of times you eat sweets determines how
much harmful acid the bacteria in your saliva produce. Avoid sticky sweets that stay in your mouth for a
long time. Furthermore, try to brush and floss your teeth after eating sugary foods. Even rinsing your
mouth with water is effective. Whenever possible, eat foods with fiber such as raw carrot sticks and
apples that scrape off plaque, acting as a toothbrush. Cavities can be greatly reduced if these rules are
observed when eating sweets.
47- What is the best title for the passage?
1) Eating Food with Fiber
3) A Healthy Diet

2) How to Stay Healthy
4) Sweets and Taking Care of Teeth

48- From the passage, it can be concluded that … .
1) sweets should be eaten with care
2) we should avoid eating all kinds of sweets
3) sticky sweets are less harmful than other sweets
4) it is better to eat sweets with carrot sticks
49- The passage provides enough information to answer which of the following questions?
1) What kind of sugary foods are useful for our health?
2) How many times a day should we brush our teeth?
3) What do bacteria in our saliva produce?
4) What type of tooth brush is suitable?
50- The underlined word “rinsing” in the passage is closest in meaning to … .
1) washing
2) protecting
3) hurting

4) checking

) سؤال۱۲۱(  کتاب جامع زبان انگلیسی دهم۲۴1  تا۱۲1  سؤاالت:برنامة تمرینهای آزمون بعد

ﭘﺮوژه ) – (2آزﻣﻮن  21آﺑﺎن

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﺻﻔﺤﺔ10 :

رﻳﺎﺿﻲ )(1

 30دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،اﻟﮕﻮ و دﻧﺒﺎﻟﻪ/
ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي رﻳﺎﺿﻲ ) ،(1ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
ً
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻤﺎ در آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ از  10ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز
ﭼﻨﺪ از  10آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ

ﻣﺜﻠﺜﺎت
ﻓﺼﻞ  1ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن و ﻓﺼﻞ  2ﺗﺎ
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖﻫﺎي ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﻲ
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ 35
ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

 -51اﮔﺮ } {4, 5ﻣﺘﻤﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ } (2, 5 ) − {aﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﺘﻤﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ } {aﺷﺎﻣﻞ ﻛﺪام ﺑﺎزه اﺳﺖ؟
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|  A = {x ∈ Nو }+ 2 < 4
 -52اﮔﺮ }∈ W
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x
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≤  B = {x ∈ R | −1ﺑﺎﺷﻨﺪ آﻧﮕﺎه  A′ − B′ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ

ﻋﺪد ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ؟
12 (1

2 (3

15 (2

 (4ﻫﻴﭻ

 -53در ﻳﻚ ﻣﺪرﺳﻪ  50ﻧﻔﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎل و  30ﻧﻔﺮ واﻟﻴﺒﺎل ﺑﺎزي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و  20ﻧﻔﺮ ﻫﻴﭻﻳﻚ از اﻳﻦ دو ورزش را اﻧﺠـﺎم
ﻧﻤﻲدﻫﻨﺪ .اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ  90ﻧﻔﺮ داﻧﺶآﻣﻮز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺪ داﻧﺶآﻣﻮز ﻓﻘﻂ ﻳﻜﻲ از ورزشﻫﺎي ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻳﺎ
واﻟﻴﺒﺎل را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ؟
30 (1

40 (2

 -54اﮔﺮ در ﻳﻚ دﻧﺒﺎﻟﻪ a1 = 20 ،و

60 (3

; k{IM Z»p an o¬H

50 (4

 an


 an +1 =  2آﻧﮕﺎه ﻛﺪام ﺟﻤﻠﺔ اﻳﻦ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ

a − 2 ; k{IM joÎ a o¬H
n
 n

اﺳﺖ؟
a 7 (1

a 6 (2

a 4 (3

a 5 (4

 -55دﻧﺒﺎﻟﺔ ﺣﺴﺎﺑﻲ  6 ,11,16, 21,ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﺔ ﺳﻪ رﻗﻤﻲ دارد؟
180 (1

181 (2

179 (3

178 (4

ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﻌﺪ :ﺳﺆالﻫﺎي  291ﺗﺎ  320ﻛﺘﺎب آﺑﻲ رﻳﺎﺿﻲ  3) 1ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ  30 -ﺳﺆال(

ﭘﺮوژه ) – (2آزﻣﻮن  21آﺑﺎن

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﺻﻔﺤﺔ11 :

 -56ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ  anاﻟﮕﻮﻳﻲ ﺧﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ  a2n = 2an + 3و  ، a3 = 4آﻧﮕﺎه  a7ﻛﺪام اﺳﺖ؟
40
(1
3

13 (2

ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

37
(4
3

12 (3

 -57در ﻳﻚ دﻧﺒﺎﻟﺔ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎ ﻳﺎزده ﺟﻤﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﻔﺮ ،ﻣﺠﻤﻮع دو ﺟﻤﻠﺔ اول ،ﻫﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع دو ﺟﻤﻠﺔ اﺧﺮ اﺳﺖ.

در اﻳﻦ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﭼﻬﺎرم ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻠﺔ اول اﺳﺖ؟

2 (1

1
(2
2

1
(3
8

8 (4

 -58در ﻳﻚ دﻧﺒﺎﻟﺔ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮﺛﺎﺑﺖ ،ﺟﻤﻼت ﺳﻮم ،ﻫﻔﺘﻢ و ﻧﻬﻢ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻤﻼت ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻳﻚ دﻧﺒﺎﻟﺔ ﻫﻨﺪﺳﻲاﻧـﺪ.

ﭼﻨﺪﻣﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ از اﻳﻦ دﻧﺒﺎﻟﺔ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ؟
13 (1

10 (2

11 (4

12 (3

 -59در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻧﻘﻄﺔ  Aاز ﺿﻠﻊ  BCﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  1اﺳﺖ ،ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺜﻠﺚ  ABCﻛﺪام اﺳﺖ؟
1 + 2 + 3 (1

A
750

2 + 3 (2
600

C

1 + 2 − 3 (3

B

1 − 2 + 3 (4

 -60ﻃﻮل ﻗﺎﻋﺪة ﻳﻚ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺘﺴﺎوياﻟﺴﺎﻗﻴﻦ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از زاوﻳﻪﻫﺎي آن  1200اﺳﺖ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  2واﺣﺪ اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺣﺖ
اﻳﻦ ﻣﺜﻠﺚ ،ﭼﻨﺪ واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ؟

2 3
(1
3

3
(2
3

2 3 (3

3 3
(4
4

ﭘﺮوژه ) – (2آزﻣﻮن  21آﺑﺎن

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﺻﻔﺤﺔ12 :

ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

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

 -61اﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي  B ، Aو  Cرا ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  B = W  Z ، A = R − Zو ) C = Z  (R − Qﺗﻌﺮﻳـﻒ

ﻛﻨﻴﻢ ،ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

A  B = ∅ (1

C ⊆ (A  B) (2

B − C = ∅ (3

A  C = R (4

 -62اﮔﺮ  Aﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﻲ و  Bﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي ﻣﺘﻨﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﺪام ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﻲ اﺳﺖ؟

B − A (2

A  B (1

(A − B) − A (4

A − B (3

 -63اﮔﺮ  B ، Aو  Cﺳﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي  A − C ، A  Cو  B − A′ﻛﺪام اﺳﺖ؟

A′ (2

A (1

B (4

C (3

 -64اﮔﺮ  n(A′  B′ ) = 30 ، n(B) = 35 ، n(U) = 50و  n(A′ ) = 20ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻘﺪار ) n(A  Bﻛﺪام اﺳﺖ؟

40 (2

35 (1

20 (4

45 (3

 -65در ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﻌﻪﻫﺎ در ﻃﺮح دﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

31 (1
...

37 (2

)(4

)(2
)(3

41 (3

47 (4

)(1

ﭘﺮوژه ) – (2آزﻣﻮن  21آﺑﺎن

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﺻﻔﺤﺔ13 :

 -66اﻋﺪاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺘﻮاﻟﻲ را ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻋﺪد ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﺮﺑـﻊ ﻛﺎﻣـﻞ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻳﻌﻨـﻲ

 . {1},{2 , 3 , 4},...در دﺳﺘﺔ ﻧﻬﻢ ،واﺳﻄﺔ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻋﺪد اول و آﺧﺮ آن ،ﻛﺪام اﺳﺖ؟

71 (1

72 (2

 -67اﮔﺮ ﺟﻤﻠﺔ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻚ دﻧﺒﺎﻟﺔ ﻫﻨﺪﺳﻲ

1
(1
2

73 (3

3n + 6n
8n + 16n

3
(2
4

74 (4

=  anﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺪر ﻧﺴﺒﺖ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:

1
(3
3

1
 -68ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ  1000ﻟﻴﺘﺮ آب اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ
10

3
(4
8

آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺨﺰن ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ از  3ﺳﺎﻋﺖ

ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از آب ﻣﺨﺰن ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
72 / 9 (1

27 / 1 (2

19 (3

81 (4

 -69ﺳﻴﻤﻲ ﻓﻠﺰي ﺑﻪﻃﻮل  31ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﭘﻴﻜﺎن ﻣﺘﻘﺎرن درآﻣﺪه اﺳﺖ cos θ .ﻛﺪام اﺳﺖ؟

3
(1
2

1
(2
2

2
(3
2

1
(4
3

 -70اﮔﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎرت

 (1ﺻﻔﺮ

3 sin 30 tan 30 − cos 30

cot 60 tan 30 + sin2 45

90 (2

7
2

q

5

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  cot x − 1ﺑﺎﺷﺪ ،زاوﻳﺔ  xﻛﺪام ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟

30 (3

45 (4

ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﭘﺮوژة ) - (2آزﻣﻮن  21آﺑﺎن

ﺻﻔﺤﺔ14 :

زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )(1

 20دﻗﻴﻘﻪ

دﻧﻴﺎي زﻧﺪه /ﮔﻮارش و ﺟﺬب ﻣﻮاد
ﻓﺼﻞ  1و ﻓﺼﻞ  2ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر
و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ 24

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ) ،(1ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
ً
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻤﺎ در آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ از  10ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز
ﭼﻨﺪ از  10آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ

 -71در ﺑﻴﻦ اﻧﻮاع ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﻳﻚ ﻛﺘﺎب زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ دﻫﻢ ،ﻣﻲﺗﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎ …… ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.
 (1دو ﻣﻮﻟﻜﻮل ﮔﻠﻴﺴﺮول و ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺎت

 (2دو ﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺎت و ﺳﻪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب

 (3دو اﺳﻴﺪ ﭼﺮب و ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﮔﻠﻴﺴﺮول و ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺎت

 (4ﺳﻪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب و دو ﻣﻮﻟﻜﻮل ﮔﻠﻴﺴﺮول و ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺎت

 -72ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﻣﻮرد »ﻣﺮز ﺑﻴﻦ درون ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻋﺼﺒﻲ )ﻧﻮرون( و ﺑﻴﺮون آن« ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﺗﻨﻮع ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي ﻻﻳﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ دروﻧﻲ اﺳﺖ.
 (2ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮاواﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻨﺪ.
 (3ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ و ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي آن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 (4ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺮز ﺗﺎ ﻫﺴﺘﻪ را ﺑﺨﺸﻲ ﭘﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻧﺪاﻣﻚﻫﺎي درون آن ﻛﺎر وﻳﮋهاي دارﻧﺪ.

 -73ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ »ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻠﻊ در اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎﻟﻎ« ،ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1در اداﻣﻪ ﺑﻠﻊ ،دﻳﻮاره ﻣﺎﻫﻴﭽﻪاي ﺣﻠﻖ ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻣﻲﺷﻮد و ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮﻣﻲ آن ،ﻏﺬا را ﺑﻪ ﻣﺮي ﻣﻲراﻧﺪ.
 (2ﺑﺎ ﻓﺸﺎر زﺑﺎن ،ﺗﻮده ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ دﻫﺎن و ﻣﺤﻠﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﭼﻬﺎرراه وارد ﻣﻲﺷﻮد.
 (3ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﻏﺬا ﺑﻪ ﺣﻠﻖ ،ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻠﻊ ﺑﻪﺷﻜﻞ ﻏﻴﺮارادي ،اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 (4ﺑﻠﻊ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻏﺪهﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻣﺨﺎط ﻣﺮي اﺳﺖ.

 -74ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ درﺑﺎره »ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻋﺒﻮر ﻣﻮاد از ﻏﺸﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺟﺎﻧﻮري ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ رﻳﺰﻛﻴﺴﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد« ،ﻫﻤﻮاره ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
 (1ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ،ﻳﻜﺴﺎنﺷﺪن ﻏﻠﻈﺖ آن ﻣﺎده در دو ﺳﻮي ﻏﺸﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
 (2در ﭘﻲ ورود ذرهﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻳﺎﺧﺘﻪ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻏﺸﺎي آن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 (3اﻧﺘﻘﺎل ذرات ﺑﺎ ﻣﺼﺮف  ATPو در ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﻳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.
 (4ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺧﺎرج از ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از درون آن اﺳﺖ.

 -75ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻮارد زﻳﺮ ،ﻓﻘﻂ درﺑﺎره »ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﺮﺑﻦ ،ﻫﻴﺪروژن و اﻛﺴﻴﮋن را دارﻧﺪ«،
ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﻋﻲ اﻧﺪاﻣﻚ درون ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻛﻪ از ﻛﻴﺴﻪﻫﺎي روي ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ،در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.
ب( اﺗﺼﺎل ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از زﻳﺮواﺣﺪ آن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ را اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻛﺎﻏﺬﺳﺎزي و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎ ﻧﻘﺶ دارد.
ج( از اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮل زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮان در ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
د( اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ واﻛﻨﺶﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
2 (1

3 (2

4 (3

1 (4

 -76ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ »اﻧﻮاع ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎﻟﻎ« ،ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
 (1ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت ﻏﺸﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ،ﺣﻔﺮهﻫﺎ و ﻣﺠﺎري درون ﺑﺪن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
 (2ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي آنﻫﺎ ﺣﺎوي ﻫﺴﺘﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻏﺸﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﻘﺒﺎض و اﻳﺠﺎد ﺣﺮﻛﺖ در ﺑﺪن را دارﻧﺪ.
 (3ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر آنﻫﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ وﺟﻮد دارد ،ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ ﻳﺎﺧﺘﻪاي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ در آنﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
 (4ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﺎﺧﺘﻪ دوﻛﻲﺷﻜﻞ دارﻧﺪ ،در ﻏﺸﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي آنﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.

 -77ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ »ﺑﺨﺸﻲ از ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﻛﻴﺴﻪاي ﺷﻜﻞ اﺳﺖ و ﭼﻴﻦﺧﻮردﮔﻲﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ دارد« ،درﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( در اﺛﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﺮدن ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ،ﻣﺼﺮف ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي آب در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ب( ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎﻳﻲ از آن ﻛﻪ در ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻛﺮدن ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ژﻟﻪاي ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ دﻳﻮاره آن در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ج( ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎﻳﻲ از ﻏﺪهﻫﺎي آن ﻛﻪ داراي اﻧﺪازة ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺟﺬب وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  B12ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
د( ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮادي ﻛﻪ در ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﭘﭙﺴﻴﻨﻮژن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ،داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ اﺳﻴﺪي و آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
1 (1

4 (2

2 (3

3 (4

ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﻌﺪ :ﺳﺆالﻫﺎي  171ﺗﺎ  260ﻛﺘﺎب آﺑﻲ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ  6) 1ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ  90 -ﺳﺆال(

ﭘﺮوژة ) - (2آزﻣﻮن  21آﺑﺎن

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﺻﻔﺤﺔ15 :

 -78ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه درﺑﺎره اﻧﺪامﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎﻟﻎ ،ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ؟
) : (Aاﻧﺪاﻣﻲ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﻣﻌﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﺰﻳﻢﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﮔﻮارش اﻧﻮاع ﻣﻮاد را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
) : (Bاﻧﺪاﻣﻲ ﻃﻮﻳﻞ ﻛﻪ ﻋﻼوهﺑﺮ ﮔﻮارش ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﭘﻴﺶ ﺑﺮدن ﻛﻴﻤﻮس ،آن را در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺨﺎط ﺧﻮد ﻣﻲﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﺳﺶ ﺑﺎ ﺷﻴﺮهﻫﺎي
ﮔﻮارﺷﻲ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﺨﺎط اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
) : (Cاﻧﺪاﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻓﺎﻗﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺠﺮاي آن ﺑﺎ ﮔﺬر از ﻣﺠﺎورت دوازدﻫﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﺮاي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه ﻳﻜﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
 (1ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي اﻧﺪام ) (Cﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي اﻧﺪام ) (Aﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم اﻧﺮژي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را ﺻﺮف ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺧﻮد ﻛﻨﻨﺪ.
 (2اﻧﺪام ) (Aﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺪه آﻧﺰﻳﻢﻫﺎﻳﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺮﺷﺢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﻳﻨﺪ آبﻛﺎﻓﺖ را ﻧﺪارﻧﺪ.
 (3اﻧﺪام ) (Cدر ﮔﻮارش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻓﺮاوانﺗﺮﻳﻦ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻘﺶ اﺳﺖ.
 (4در ﺗﺮﺷﺤﺎت اﻧﺪام ) (Bﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰاق دﻫﺎن ،ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻳﻮنﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد.

 -79ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ »ﮔﻮارش ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎﻟﻎ« ،ﺑﻪﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
»اﻧﺪاﻣﻲ ﻛﻪ ﮔﻮارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺮﺷﺤﺎت آﻧﺰﻳﻤﻲ آن ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد … ،اﻧﺪاﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﺮوع ﮔﻮارش ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ را
ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد«… ،
 (1ﺑﺮﺧﻼف -ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ دو ﻣﺠﺮا ﺑﻪ دوازدﻫﻪ وارد ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 (2ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ -ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺮﺷﺢ ﻧﻮﻋﻲ آﻧﺰﻳﻢ در ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ ﻧﻘﺶ دارد.
 (3ﺑﺮﺧﻼف -آﻧﺰﻳﻢﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ اﺳﻴﺪي ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
 (4ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ -ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﻋﻲ ﻳﻮن ﻛﻪ در ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻛﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪي ﺑﻮدن ﻛﻴﻤﻮس ﻣﻲﺷﻮد ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ.

 -80ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪدرﺳﺘﻲ ،ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻧﻘﺶ دارد …… ،ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪي ﻛﻪ در رﺑﺎط ﻗﺮار دارد«…… ،
ً
»ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪي در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻛﻪ
 (1ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ -ﻣﺎده زﻣﻴﻨﻪاي ﺷﻔﺎف ،ﺑﻲرﻧﮓ ،ﭼﺴﺒﻨﺪه و ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از اﻧﻮاع ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي درﺷﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را دارد.
 (2ﺑﺮﺧﻼف -داراي رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻛﺸﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي از رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻛﻼژن دارد.
 (3ﺑﺮﺧﻼف -در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻤﻪ ﻻﻳﻪﻫﺎي دﻳﻮاره ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
 (4ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ -ﻫﻤﻪ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي آن ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮازي و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

 -81ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
»در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﺸﺎي ﻫﺮ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺟﺎﻧﻮري زﻧﺪه ،ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ …«
 (1ﻓﺮاوانﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي ﻻﻳﻪ داﺧﻠﻲ آن ﻗﻄﻌﺎً ﮔﺮوهﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎت را در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
 (2ﻫﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻋﺮض ﻏﺸﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻃﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻧﻘﺶ آن ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﻣﻮاد از ﻋﺮض ﻏﺸﺎ اﺳﺖ.
 (3ﻫﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺸﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻓﺮاوانﺗﺮﻳﻦ اﺟﺰاي ﻏﺸﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪاي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 (4ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻛﻠﺴﺘﺮول ،ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﺎ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي آن در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ.

 -82ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪاي از ﻳﻚ ﺳﻄﺢ از ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎنﻳﺎﺑﻲ ﺣﻴﺎت را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ،ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑـﻪدرﺳـﺘﻲ ﺗﻜﻤﻴـﻞ
ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
» …… ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ …… ﺑﻪﻃﻮر ﺣﺘﻢ …… «
 (1ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ -در ﺳﺎﺧﺖ آن ﻧﻘﺶ دارد -ﻣﻮﻟﻜﻮل دﻧﺎ را درون ﺳﺎﺧﺘﺎري داراي ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺗﻚﻻﻳﻪ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 (2ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ -ﭘﺲ از آن ﻗﺮار دارد -ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ دارﻧﺪ.
 (3ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ -در ﺳﺎﺧﺖ آن ﻧﻘﺶ دارد -ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 (4ﺳﻮﻣﻴﻦ -ﭘﺲ از آن ﻗﺮار دارد -ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎﻧﺪاراﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

 -83ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
»در ﻧﻮﻋﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻛﻪ در …… اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد«…… ،
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻗﺮار دارد.
ً
 (1ﮔﺮدﻳﺰه )ﻧﻔﺮون( -ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻏﺸﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻫﺴﺘﻪ آنﻫﺎ
 (2دﻳﻮاره ﻣﻮﻳﺮگ -ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲﺗﺮ اﻧﺪازة ﻛﻮﭼﻚﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ دارﻧﺪ.
 (3ﻣﺨﺎط ﻣﺮي -ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ زﻳﺮﻳﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
 (4دﻳﻮاره روده -ﻫﺴﺘﻪ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً دور از ﻏﺸﺎي ﭘﺎﻳﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﭘﺮوژة ) - (2آزﻣﻮن  21آﺑﺎن

ﺻﻔﺤﺔ16 :

 -84ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻮارد زﻳﺮ ،درﺑﺎره »ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻻﻳﻪﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش در ﻓﺮدي ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎﻟﻎ« ،ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ؟
اﻟﻒ( در ﻻﻳﻪاي ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﻣﺨﺎط روي ﻻﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪاي ﺑﭽﺴﺒﺪ ،رﺷﺘﻪﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه در ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
ب( اﻧﺪامﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎﻳﻲ زﻧﺪه ﺑﺎ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﻮاﻧﻪاي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره واﺟﺪ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎﻳﻲ درون ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ج( ﻻﻳﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ در ﻃﻮﻳﻞﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ،ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺮدهاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ رگﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.
د( اﻧﺪاﻣﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اﺿﺎﻓﻲ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺣﻠﻘﻮي و زﻳﺮﻣﺨﺎط دارد ،ﻛﻴﻤﻮس را از ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

 -85ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺣﺮﻛﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎﻟﻎ ،ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﺮﻛﺎﺗﻲ ﻛﻪ …… ﺑﻪﻃﻮر ﺣﺘﻢ ……
 (1ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﻫﺎي اﺳﻜﻠﺘﻲ ﺣﻠﻖ آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ -ﺣﺮﻛﺎت ﻣﻨﻈﻤﻲ را در ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 (2ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﮔﻮارش ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ -ﻣﻮﺟﺐ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪن دو ﻃﺮف ﺗﻮده ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي اﻧﻘﺒﺎﺿﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 (3ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻞ ﺷﺪن ﺑﻨﺪارهﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ -در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﺎ ﻗﺪرت اﻧﻘﺒﺎض ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﺷﻮﻧﺪ.
 (4ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي را در ﮔﻮارش ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ -در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز در ﺳﺮاﺳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﻧﺴﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮﻧﺪ.

 -86ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺘﺎب درﺳﻲ درﺑﺎره ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎﻳﻲ از ﻏﺪد ﻣﻌﺪه ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﺮه آن را ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
»در ﺻﻮرت ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ …… ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ«.
اﻟﻒ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را دارﻧﺪ ،ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺎده ﻣﺨﺎﻃﻲ
ب( ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را دارﻧﺪ ،ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮي در ﺑﺪن
ج( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮي دارﻧﺪ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﻴﺪي ﺷﻴﺮه اﻳﻦ اﻧﺪام
د( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻣﻮرب واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮل زﻳﺴﺘﻲ
3 (1

2 (2

1 (3

4 (4

 -87ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻮارد زﻳﺮ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ ﻣﺨﺎط ﻣﺮي اﻧﺴﺎن در اﺛﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺳﻴﺪ ﻣﻌﺪه ﺷﻮد؟
اﻟﻒ( ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎﻳﻲ از ﻏﺪه ﻣﻌﺪه ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎ
ب( اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﻘﺒﺎض ﺑﻨﺪارهاي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﺪه و دورﺗﺮ از ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه
ج( رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاﻫﺎي آﻣﺎده
د( اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺎده ﻣﺨﺎﻃﻲ از ﻏﺪد ﻣﺨﺎط ﻣﺮي
1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

 -88ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪدرﺳﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
»ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺎﺻﻞ از آبﻛﺎﻓﺖ ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮل ديﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ،ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻫﺮ ﻣﻮﻧﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي ﻛﻪ …… درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ«…… ،
اﻟﻒ( از ﻣﻮﻟﻜﻮل آب ﻳﻚ ﻧﻮع اﺗﻢ -ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ديﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ،اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ را در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد و ﻣﻮﻧﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﮕﺬارد.
ب( از ﻣﻮﻟﻜﻮل آب دو ﻧﻮع اﺗﻢ -ﻫﻤﻮاره ﺗﻌﺪاد ﻛﺮﺑﻦﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻧﻮﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ دﻳﮕﺮ ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ واﻛﻨﺶ دارد.
ج( از ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي آب دو ﻧﻮع اﺗﻢ -ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻮﻋﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺰاق ﻧﻴﺰ ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ.
د( از ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي آب ﻳﻚ ﻧﻮع اﺗﻢ -در اﻧﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺧﻮد اﺗﻢﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﺗﻢﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮل آب دارد.
4 (1

3 (2

2 (3

1 (4

 -89ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را درﺑﺎره »ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎي ﻏﻴﺮزﻧﺪه دﻳﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ« ،ﺑﻪدرﺳﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
»در ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺟﺎﻧﻮري ،ﻣﻮﻟﻜﻮل …… ،ﻧﻮﻋﻲ …… اﺳﺖ ﻛﻪ …… «
 (1ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ -ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻳﺎﺧﺘﻪ -در آن اﻣﻜﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ دو آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد.
 (2دﻧﺎ -ﻣﻮﻟﻜﻮل داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ -ﻋﻼوهﺑﺮ ﻛﺮﺑﻦ ،ﻫﻴﺪروژن و اﻛﺴﻴﮋن ،ﻧﻴﺘﺮوژن و ﮔﻮﮔﺮد ﻧﻴﺰ دارد.
 (3ﻛﻠﺴﺘﺮول -ﭼﺮﺑﻲ -در ﻏﺸﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻮﻟﻜﻮل زﻳﺴﺘﻲ داراي  4ﻧﻮع ﻋﻨﺼﺮ در ﺗﻤﺎس ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 (4ﻣﺎﻟﺘﻮز -ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات -ﺗﻌﺪاد اﺗﻢ ﻫﺎي ﻛﺮﺑﻦ و ﻫﻴﺪروژن ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮد دارد.

 -90در ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺎده از ﻏﺸﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي زﻧﺪه ،ﻫﻤﻮاره ..................
 (1ﻫﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﺷﻴﺐ ﻏﻠﻈﺖ ،از ﻏﺸﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ.
 (2ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎ از ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 (3ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ در دو ﺳﻤﺖ ﻏﺸﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲﺷﻮد.
 (4ﺑﺨﺸﻲ از اﻧﺮژي زﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه در ﻳﺎﺧﺘﻪ ،ﺻﺮف ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎ ﻣﻲﮔﺮدد.

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﭘﺮوژة ) - (2آزﻣﻮن  21آﺑﺎن

ﺻﻔﺤﺔ17 :

ﻓﻴﺰﻳﻚ )(1

 35دﻗﻴﻘﻪ

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ ) ،(1ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
ً
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻤﺎ در آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ از  10ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز
ﭼﻨﺪ از  10آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ

 -91ﻫﺮ ﻫﻜﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﻳﻚ ﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ .ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻧﻮﻫﻜﺘﺎر اﺳﺖ؟
10−2 (1

10−1 (2

102 (4

10 (3

 -92ﮔﺮي ) (gryو ﻻﻳﻦ ) (lineاز ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺮاي ﻃﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﺮي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 0 / 1
1
ﻻﻳﻦ و ﻫﺮ ﻻﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
12

اﻳﻨﭻ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﺮ  20ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﻣﻌﺎدل ﭼﻨﺪ ﮔﺮي ) (gryاﺳﺖ؟ )ﻫﺮ اﻳﻨﭻ

ﻣﻌﺎدل  2 / 5cmاﺳﺖ(.
96 (1

960 (2

66 / 7 (3

667 (4

mL
 -93ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  0 / 72m3در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﻢ .ﺑﺎ ﭼﻪ آﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ
μs

داﺧﻞ آن آب ﺑﺮﻳﺰﻳﻢ ﺗﺎ در

ﻣﺪت  2 / 5ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮ ﺷﻮد؟
8 × 10−5 (1

8 × 10−2 (2

4 / 8 × 10−2 (3

4 / 8 × 10−5 (4

 -94در راﺑﻄــﺔ  ، F = maاﮔــﺮ ﻧﻴــﺮوي ﺧــﺎﻟﺺ وارد ﺑــﺮ ﺟﺴــﻢ
mm
s2

cm
(min)2

 81mgو ﺷــﺘﺎب ﺟﺴــﻢ ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑــﺎ

 5 × 10−3ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺮم ﺟﺴﻢ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم اﺳﺖ؟

9 × 10−4 (1

4 / 5 × 10−4 (2

9 × 104 (3

4 / 5 × 104 (4

 -95ﻛﺪامﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ دﻗﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻳﻚ ﻛﻤﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﺪارد؟
 (1دﻗﺖ وﺳﻴﻠﺔ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي
 (2ﻣﻬﺎرت ﺷﺨﺺ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺮ
 (3دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﻮدن وﺳﻴﻠﺔ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي
 (4ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت اﻧﺪازهﮔﻴﺮي
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﻌﺪ :ﺳﺆالﻫﺎي  171ﺗﺎ  290ﻛﺘﺎب آﺑﻲ ﻓﻴﺰﻳﻚ  8) 1ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ  120 -ﺳﺆال(

ﻓﻴﺰﻳﻚ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮي /وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮاد
ﻓﺼﻞ  1و ﻓﺼﻞ  2ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﺮوﻫﺎي
ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ 32
ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
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 -96دﻗﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺑﺰارﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻛﺪام اﺳﺖ؟
0

ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

C

60
40
20

اﻟﻒ(

3

ب(

1

2

0
cm

0
160

پ(

A

180

2/80

ت(

mile
,0 / 8 A,1cm, 200 C (1
h
mile
5
,0 / 01A,0 / 2cm,100 C (3
h

mile
h

60

200
220

20

120 140

100
80

40
240

0

20

mile
,0 / 1A,0 / 2cm, 50 C (2
h
mile
10
,0 / 01A,0 / 2cm, 50 C (4
h
10

 -97ﺟﺮم ﺟﺴﻤﻲ را ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل  7ﺑﺎر اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻛﺮدهاﻳﻢ و دادهﻫﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از اﻧـﺪازهﮔﻴـﺮي
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
8 / 64, 8 / 68, 8 / 72, 8 / 32, 7 / 20, 8 / 89, 8 / 35
ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺟﺮم ﺟﺴﻢ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و دﻗﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺗﺮازو ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم ﻛﺪام اﺳﺖ؟
10, 8 / 60 (2

1 , 8 / 60 (1

10, 8 / 40 (3

1, 8 / 40 (4

 -98ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻳﻚ ورﻗﺔ آﻫﻨﻲ ﻫﻤﮕﻦ  2mmو ﺟﺮم آن  39ﮔﺮم اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺣﺖ اﻳﻦ ورﻗﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ
g

اﺳﺖ؟ )
cm 3
50 (1

(ρ ¸ÀA = 7 / 8

25 (2

 -99از ﻣﺎدهاي ﺑﻪ ﭼﮕﺎﻟﻲ

g
cm 3

10 (4

15 (3

 2ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻳﻚ ﻟﻴﻮان اﺳﺘﻮاﻧﻪاي ﺑـﺎ ﺿـﺨﺎﻣﺖ  1cmو ﻋﻤـﻖ  5cmو

ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ  8cmﻣﻲﺳﺎزﻳﻢ .اﮔﺮ اﻳﻦ ﻟﻴﻮان را ﺑﺎ آب ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﻲ

g
cm 3

 1ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺟﺮم ﻟﻴـﻮان ﺑـﻪ
1cm

ﻫﻤﺮاه آب داﺧﻞ آن ﭼﻨﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ) ( π = 3

8cm

1cm

0 / 66 (1
0 / 9 (2

6cm

5cm

0 / 48 (3
0 / 24 (4

 -100ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﺟﺮمﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ از ﺳﻪ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺸﺪﻧﻲ را در داﺧﻞ ﻳﻚ ﻇﺮف اﺳﺘﻮاﻧﻪاي رﻳﺨﺘﻪاﻳﻢ،
ﻛﺪام راﺑﻄﻪ ،ﺑﻴﻦ ﭼﮕﺎﻟﻲﻫﺎي ﻣﺎﻳﻊﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ؟
15
ρ = 3ρ1 (1
8 2
8
ρ3 = ρ2 = 3ρ1 (2
15
15
ρ1 = 3ρ3 = ρ2 (3
8
1
8
ρ1 = ρ3 = ρ2 (4
3
5
= ρ3

2 / 4h

ρ1

1 / 5h

ρ2

0 / 8h

ρ3

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ
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 -101اﮔﺮ ﻳﻚ ﻣﻜﻌﺐ از ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺰ را ﺑﻪ آراﻣﻲ داﺧﻞ ﻇﺮف ﭘﺮ از آﺑﻲ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ و ﻣﻜﻌﺐ ﻛﺎﻣﻼً داﺧﻞ آب ﻓﺮو رود،
g

 200ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﻲرﻳﺰد .اﮔﺮ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻓﻠﺰ ﺳﺎزﻧﺪة ﻣﻜﻌﺐ

cm 3

 6و ﺟﺮم ﻣﻜﻌـﺐ  900ﮔـﺮم

ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺠﻢ ﺣﻔﺮة داﺧﻞ ﻣﻜﻌﺐ ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ؟
350 (1

200 (2

50 (4

150 (3

 -102ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻳﻊ  25 ، Aدرﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻳﻊ  Bاﺳﺖ 60 .درﺻﺪ از ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  20000ﻟﻴﺘﺮ را از
ﻣﺎﻳﻊ  Aو ﻣﺎﺑﻘﻲ را ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ  Bﭘﺮ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .اﮔﺮ ﺟﺮم ﻛﻞ ﻣﺎﻳﻊ درون ﻣﺨﺰن  34ﺗُﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﭼﮕـﺎﻟﻲ ﻣـﺎﻳﻊ B

ﭼﻨﺪ ﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ؟
2 (1

1 / 5 (2

2 / 5 (4

3 (3

 -103در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻣﺠﻤﻮع ارﺗﻔﺎع ﻣﺎﻳﻊﻫﺎي داﺧﻞ دو ﻇﺮف ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  80cmاﺳـﺖ .اﮔـﺮ ﻣﺠﻤـﻮع ﺟـﺮم
ﻣﺎﻳﻊﻫﺎي داﺧﻞ ﻇﺮف  1 / 3 ، Aﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺮمﻫﺎي ﻣﺎﻳﻊﻫﺎي داﺧﻞ ﻇﺮف  Bﺑﺎﺷﺪ و اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﻣﺎﻳﻊ
 ρ2داﺧﻞ ﻇﺮفﻫﺎ  30cmﺑﺎﺷﺪ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ارﺗﻔﺎع ﻣﺎﻳﻊ  ρ1داﺧﻞ ﻇﺮف  Aﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ اﺳﺖ؟

ρ1 = ρ

80cm

ρ1 = ρ

ρ 2 = 2ρ

ρ 2 = 2ρ

)(B

)(A

20 (1

40 (3

30 (2

 -104آﻟﻴﺎژي از ﻣﺲ و آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  15cm3و ﭼﮕﺎﻟﻲ

رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ آﻟﻴﺎژ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﺲ اﺳﺖ؟ )
1
(1
2

1
(2
3

 -105اﮔﺮ ﻇﺮﻓﻲ را ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻌﻲ ﺑﻪ ﭼﮕﺎﻟﻲ

آن را ﺑﺎ ﺟﻴﻮه ﺑﻪ ﭼﮕﺎﻟﻲ

g
cm 3

g
cm 3

50 (4
g

cm 3

 4 / 8در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﻢ .ﺣﺠﻢ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﺎر

 ρ ´Ã¹Ã¶¼²A = 2 / 7و
2 (3

g
cm 3

g
3

cm

(ρ u¶ = 9

3 (4

 1 / 2ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺟﺮم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  820ﮔﺮم و اﮔـﺮ

 13 / 6ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺟﺮم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  8 / 26ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﺧﻮاﻫـﺪ

ﺷﺪ .اﮔﺮ آن را ﺑﺎ آب ﭘﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﺟﺮم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ )

620 (1

80cm

680 (2

700 (3

g
cm 3

(ρ JA = 1

720 (4

ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
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 -106درون ﻇﺮﻓﻲ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻫﺮ ﺿﻠﻊ آن  10cmاﺳﺖ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  8cmاﻟﻜﻞ ﺑﻪ ﭼﮕﺎﻟﻲ

g
cm 3

0/ 8

ﻣﻲرﻳﺰﻳﻢ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻇﺮف را روي ﺗﺮازو ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ و ﺗﺮازو ﻋﺪد  700gرا ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﻇﺮف را از روي
ﺗﺮازو ﺑﺮﻣﻲدارﻳﻢ و ﮔﻠﻮﻟﻪاي ﺗﻮ ﭘﺮ ﺑﻪ ﭼﮕﺎﻟﻲ

g
cm 3

 6را ﺑﻪ آراﻣﻲ درون ﻇﺮف ﻣﻲاﻧﺪازﻳﻢ و دوﺑﺎره روي ﺗﺮازو ﻗﺮار

ﻣﻲدﻫﻴﻢ ،در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮازو ﻋﺪد  2160gرا ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﺟﺮم ﮔﻠﻮﻟﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮم اﺳﺖ؟
1500 (1

1332 (2

1684 (3

1482 (4

 -107ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ذرات ﺟﺴﻢ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲاي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وارد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﻮﺳـﺎنﻫـﺎي ﺑﺴـﻴﺎر
ﻛﻮﭼﻜﻲ دارﻧﺪ.
 (2ﺷﻔﻖﻫﺎي ﻗﻄﺒﻲ و آذرﺧﺶ از ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
 (3ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻚ ﻣﺎده ﺑﻪ اﻧﺪازة ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.
 (4ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ذرات ﺳﺎزﻧﺪة ﻣﺎﻳﻊ و ﺟﺎﻣﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ.

 -108ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﮔﺰارهﻫﺎي زﻳﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﻳﺦ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺟﺰو ﺟﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﻲﺷﻜﻞ )آﻣﻮرف( ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ب( ﭘﺪﻳﺪة ﭘﺨﺶ در ﮔﺎزﻫﺎ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از ﻣﺎﻳﻌﺎت رخ ﻣﻲدﻫﺪ.
پ( ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي ﻣﺎﻳﻊ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﻠﻮرﻳﻦ داراي ﻧﻈﻢ و ﺗﻘﺎرن ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻧﺪ.
ت( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي ﮔﺎز در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازة آنﻫﺎ ،ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

 -109ﻛﺪام ﮔﺰارهﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﺟﻴﻮه ﺑﻴﺸﺘﺮ از آب اﺳﺖ.
ب( ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﺒﺎبﻫﺎي آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻧﻴﺮوي ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺖ.
پ( ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﻳﻚ ﻣﺎﻳﻊ ،ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ت( ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﺸﺸﻲ ﺳﻄﺤﻲ ،ﮔﺮاﻧﺸﻲ اﺳﺖ.
 (1اﻟﻒ ،پ

 (2ب و پ

 (3ب و ت

 (4پ و ت

 -110اﮔﺮ از ﻣﺎﻳﻌﻲ ﻗﻄﺮهﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ روي ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺸﻪاي ﺗﻤﻴﺰي ﺑﺮﻳﺰﻳﻢ ،ﻗﻄﺮات ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮ روي ﺳـﻄﺢ
ﺷﻴﺸﻪ درﻣﻲآﻳﻨﺪ .اﮔﺮ ﻟﻮﻟﺔ ﻣﻮﻳﻴﻦ ﺷﻴﺸﻪاي را داﺧﻞ ﻇﺮﻓﻲ ﻛﻪ از ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﻳﻊ ﭘﺮ اﺳﺖ وارد ﻛﻨﻴﻢ ،ﻣـﺎﻳﻊ داﺧـﻞ
ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﻜﻞ درﻣﻲآﻳﺪ؟

(1

(2

(3

(4

ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
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ﺷﻴﻤﻲ )(1

 20دﻗﻴﻘﻪ

ﻛﻴﻬﺎن زادﮔﺎه اﻟﻔﺒﺎي ﻫﺴﺘﻲ
ﻓﺼﻞ  1ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺸﺮ ﻧﻮر و

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي ﺷﻴﻤﻲ ) ،(1ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
ً
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻤﺎ در آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ از  10ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز
ﭼﻨﺪ از  10آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ

ﻃﻴﻒ ﻧﺸﺮي
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ 23

 -111ﻋﺒﺎرت ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1اﻣﻮاج اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﺑﺎ ﺧﻮد اﻧﺮژي ﺣﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺮژي ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج راﺑﻄﻪ ﻋﻜﺲ دارد.
 (2ﻧﻮر ﻣﺮﺋﻲ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از اﻣﻮاج اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
 (3ﻧﻮر ﻣﺮﺋﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮوﺳﺮخ اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻃﻮل ﻣﻮج ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮي دارد.
 (4ﻫﺮﭼﻪ ﻃﻮل ﻣﻮج ﭘﺮﺗﻮ رﻧﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﺛﺮ ﻋﺒﻮر از ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﻲﺷﻮد.

 -112ﻛﺪامﻳﻚ از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻮﻣﻮر ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻧﺸﺎندار ،ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﺮاي اداﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي ،ﮔﻠﻮﻛﺰ اﺳﺖ.
 (2ﺗﻮدة ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ،ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻮدة ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻏﻴﺮﻋﺎدي دارد.
 (3ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻧﺸﺎندارﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻏﻴﺮﻋﺎدي و ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﺑﺪن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
 (4ﺳﻠﻮل ﺣﺎوي ﻣﺎدة ﭘﺮﺗﻮزا ﺗﻮﺳﻂ آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﭘﺮﺗﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺖ.

 -113ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
0

اﻟﻒ( در ﻫﺸﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺮاوان ﺳﻴﺎرة ﻣﺸﺘﺮي و زﻣﻴﻦ در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺶ ﻧﻮع ﻋﻨﺼﺮ ﮔﺎزي ﻣﺘﻔﺎوت در دﻣﺎي  25 Cوﺟﻮد دارد.
ب( ﻣﺮگ ﺳﺘﺎره اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻳﻚ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺰرگ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﺼﺮﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه در آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﮕﻮن در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
پ( ﮔﺎزﻫﺎي ﻫﻴﺪروژن و ﻫﻠﻴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﭘﺲ از ﻣﻬﺒﺎﻧﮓ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺳﺤﺎﺑﻲ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮدﻧﺪ.
ت( در ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻬﺒﺎﻧﮓ اﻧﺮژي ﻋﻈﻴﻤﻲ آزاد ﺷﺪه و ذرهﻫﺎي زﻳﺮ اﺗﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻜﺘﺮون ،ﭘﺮوﺗﻮن و ﻧﻮﺗﺮون اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ.
4 (4
3 (3
2 (2
1 (1

 -114ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ در ﻣﻮرد ﺟﺪول دورهاي ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ از آن ﻧﻤﺎد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﻧﺎم ،ﻋﺪد اﺗﻤﻲ و ﻋﺪد ﺟﺮﻣﻲ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲﺷﻮد. در دورة ﺳﻮم ﺷﻤﺎر ﻋﻨﺼﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺎد دو ﺣﺮﻓﻲ دارﻧﺪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎر ﻋﻨﺼﺮﻫﺎي ﺗﻚ ﺣﺮﻓﻲ اﺳﺖ. ﻫﻠﻴﻢ ) (2 Heﺑﺮﺧﻼف ) (18 Arﻋﻨﺼﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺪارد. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮاﺳﺎس اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ.2 (3
3 (2
4 (1

1 (4

 -115ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻳﻮن  X3 +ﺑﺮاﺑﺮ  21اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮونﻫﺎي اﺗﻢ  % 12 / 5 ، Xﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﺗﻮنﻫﺎي آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋـﺪد ﺟﺮﻣـﻲ X

ﻛﺪام اﺳﺖ؟
51 (2

50 (1

52 (3

53 (4

 -116ﻛﺪام ﻣﻮرد از ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮ ،ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1اﻧﺪازهﮔﻴﺮيﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ اﺗﻢﻫﺎي ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺮم ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺪارﻧﺪ.
 (2ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺟﺮم ﭘﺮوﺗﻮن و ﻧﻮﺗﺮون ﺑﺮﺣﺴﺐ  amuﺑﻪ ﺻﻮرت  1n > 1p > 1amuاﺳﺖ.
 (3راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﻳﻜﺎي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  amuاﺳﺖ.
1
 1amu (4ﻣﻌﺎدل
12

ﺟﺮم اﺗﻢ ﻛﺮﺑﻦ ) 12 −ﺳﺒﻚﺗﺮﻳﻦ اﻳﺰوﺗﻮپ ﻛﺮﺑﻦ( اﺳﺖ.

 -117ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ درﺳﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
 (1از ﻫﻔﺖ اﻳﺰوﺗﻮپ ﻋﻨﺼﺮ ﻫﻴﺪروژن  3اﻳﺰوﺗﻮپ آن ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 (2ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮﻳﻦ رادﻳﻮاﻳﺰوﺗﻮپ ﻫﻴﺪروژن داراي  4ﻧﻮﺗﺮون در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد اﺳﺖ.
 (3ﺑﻪ اﻳﺰوﺗﻮپﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ رادﻳﻮاﻳﺰوﺗﻮپ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.
 (4در ﻓﺮاوانﺗﺮﻳﻦ اﻳﺰوﺗﻮپ ﺳﺒﻚﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ دورة دوم ﺟﺪول 4 ،ﻧﻮﺗﺮون داﺧﻞ ﻫﺴﺘﻪ وﺟﻮد دارد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻤﺮﻳﻦﻫﺎي آزﻣﻮن ﺑﻌﺪ :ﺳﺆالﻫﺎي  201ﺗﺎ  240ﻛﺘﺎب آﺑﻲ ﺷﻴﻤﻲ  3) 1ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ  40 -ﺳﺆال(

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﭘﺮوژة ) - (2آزﻣﻮن  21آﺑﺎن

ﺻﻔﺤﺔ22 :

 -118ﻛﺪام ﺟﻤﻠﻪ درﺳﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟
 (1ﺗﻔﺎوت ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻧﺸﺎندار و ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در وﺟﻮد اﺗﻢ ﭘﺮﺗﻮزا در ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻧﺸﺎندار اﺳﺖ.
 (2ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي راﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺗﻤﻲ دﻳﮕﺮ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﭘﺮﺗﻮزاﻳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ دﻓﻊ آنﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﺴﺘﻪاي اﺳﺖ.
 (3ﻫﻤﺔ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﻮن ﺑﻪ ﻧﻮﺗﺮون آنﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺶ از  1 / 5ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺎﭘﺎﻳﺪارﻧﺪ.
 (4ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﺰوﺗﻮﭘﻲ از اوراﻧﻴﻢ ﻛﻪ داراي  143ﻧﻮﺗﺮون اﺳﺖ در ﻣﺨﻠﻮط ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  0 / 07درﺻﺪ اﺳﺖ.

 -119ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮ ،درﺳﺖاﻧﺪ؟
 ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ دو ﻗﻠﺔ ﻣﺘﻮاﻟﻲ از ﻣﻮج ،در اﻣﻮاج ﻓﺮوﺳﺮخ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻣﺮﺋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻪ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻧﻮر ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻳﻚ ﺷﻌﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻣﺎي آن ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان اﻧﺤﺮاف ﻫﺮ رﻧﮓ ﻧﻮر ﻣﺮﺋﻲ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﻣﻨﺸﻮر ،ﺑﺎ اﻧﺮژي آن راﺑﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد. ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎﻳﻲ از ﻧﻮع ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد اﻧﺮژي ﺣﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.2 (2

1 (1

4 (4

3 (3

 -120ﻛﺪام ﻳﻚ از ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﻓﻘﻂ در ﻫﺴﺘﺔ ﻳﻜﻲ از اﻳﺰوﺗﻮپﻫﺎي ﻫﻴﺪروژن ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻮع ذرة ﺑﺎردار ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
 (2ﻫﺮﭼﻪ ﻧﻴﻢ ﻋﻤﺮ ﻳﻚ اﻳﺰوﺗﻮپ ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،آن اﻳﺰوﺗﻮپ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ اﺳﺖ.
 (3ﻳﻮن ﻳﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي

99
43 Tc

اﺳﺖ ،اﻧﺪازه ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ دارد و ﻏﺪة ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺬب ﻳﺪﻳﺪ ،اﻳﻦ ﻳﻮن را ﻧﻴﺰ ﺟﺬب ﻣﻲﻛﻨﺪ.

 (4اﮔﺮ در ﻳﻮن  ، 35 X −ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮونﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ذره اﻳﺰوﺗﻮپ

37
17 Cl

اﺳﺖ.

 -121ﻫﻤﺔ ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ درﺳﺖاﻧﺪ ،ﺑﻪﺟﺰ ……
 (1رﻧﮓ ﺷﻌﻠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻓﻠﺰ ﻟﻴﺘﻴﻢ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺷﻌﻠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ دارد.
 (2رﻧﮓ ﺷﻌﻠﻪ ﻧﺸﺮ ﺷﺪه از ﻫﺮ ﻓﻠﺰ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎرﻳﻜﺔ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ از ﮔﺴﺘﺮة ﻃﻴﻒ ﻣﺮﺋﻲ را درﺑﺮﻣﻲﮔﻴﺮد.
 (3ﻃﻮل ﻣﻮج ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻻﻣﭗﻫﺎي ﻧﺌﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﻮل ﻣﻮج ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻻﻣﭗﻫﺎي ﺣﺎوي ﮔﺎز ﺳﺪﻳﻢ اﺳﺖ.
 (4ﻧﻮر ﺑﻨﻔﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎرﻧﺠﻲ اﻧﺮژي و ﻣﻴﺰان ﺷﻜﺴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﺛﺮ ﻋﺒﻮر از ﻣﻨﺸﻮر دارد.

 -122ﻓﻮرﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  HCOOHﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﺰش ﻣﻮرﭼﻪ ﺳﺮخ وارد ﺑﺪن ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮزش و ﺧﺎرش در ﻣﺤﻞ ﮔﺰﻳﺪﮔﻲ ﻣﻲﺷﻮد .در
 9 / 2ﮔﺮم از آن ﺑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﭼﻨﺪ اﺗﻢ ﻫﻴﺪروژن وﺟﻮد دارد؟ ) (C = 12,O = 16 , H = 1:g.mol −1
9 / 6 × 1023 (1

2 / 4 × 1023 (2

4 / 8 × 1023 (3

1 / 2 × 1023 (4

−
 ، 71ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻳﻮن  X2+ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮونﻫﺎي ﻋﻨﺼﺮ  Xﺑﺮاﺑﺮ  50ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺪد ﺟﺮﻣﻲ ﻋﻨﺼﺮ
 -123اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮونﻫﺎي ﻳﻮن 35 Y

 Xﭼﻨﺪ اﺳﺖ؟
88 (2

89 (1

78 (3

85 (4

 -124ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺮژي اﻣﻮاج ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﻴﻒ ﻣﺮﺋﻲ از زﻳﺎد ﺑﻪ ﻛﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻨﻔﺶ ،آﺑﻲ ،ﻧﻴﻠﻲ ،ﺳﺒﺰ ،ﻧﺎرﻧﺠﻲ ،زرد و ﺳﺮخ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ب( ﺑﺮﺧﻼف ﻃﻴﻒ ﻣﺮﺋﻲ ،ﻃﻴﻒ ﻧﺸﺮي ﺧﻄﻲ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎ را دارد.
پ( اﻣﻮاج ﻧﺸﺮﺷﺪه از ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
ت( ﺷﻌﻠﺔ ﻫﺮ ﻓﻠﺰ و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ آن رﻧﮓ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي دارد و ﻓﻘﻂ ﺑﺎرﻳﻜﺔ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ از ﻃﻴﻒ ﻣﺮﺋﻲ را درﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد.
2 (2

1 (1

3 (3

4 (4

 -125ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺳﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺗﻌﺪاد اﺗﻢﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ؟ ) (O = 16 ,C = 12, H = 1 : g.mol −1

اﻟﻒ(  2 / 2ﮔﺮم ﻛﺮﺑﻦ دياﻛﺴﻴﺪ
ب(  4 / 5ﮔﺮم آب
ج(  21ﮔﺮم

7
3 Li

د(  5ﮔﺮم ﮔﺎز ﻫﻴﺪروژن
 (1ب > د > اﻟﻒ > ج

 (2ب > ج > د > اﻟﻒ

 (3اﻟﻒ > ب > ج > د

 (4اﻟﻒ > ب > د > ج

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﭘﺮوژة ) - (2آزﻣﻮن  21آﺑﺎن

ﺻﻔﺤﺔ23 :

 -126ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ در ﻣﻮرد اﻳﺰوﺗﻮپﻫﺎي ﻫﻴﺪروژن ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( اﻳﺰوﺗﻮپﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ آن ﻫﻤﮕﻲ ﭘﺎﻳﺪارﻧﺪ.
ب( ﭘﺎﻳﺪاري اﻳﺰوﺗﻮپﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﻫﻴﺪروژن ﺑﻪ ﺻﻮرت  17 H <16 H <14 H <15 Hﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
پ( اﻳﺰوﺗﻮﭘﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﻢﻋﻤﺮ را دارد از ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺰوﺗﻮپﻫﺎ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ اﺳﺖ.
ت( ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ  4و  5اﻳﺰوﺗﻮپ از اﻳﺰوﺗﻮپﻫﺎي ﻫﻴﺪروژن رادﻳﻮاﻳﺰوﺗﻮپ و ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
2 (2

1 (1

4 (4

3 (3

 -127ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺟﺪول دورهاي ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ،ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖاﻧﺪ؟

E

B

C
D

A

آ(  Eﻋﻨﺼﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺪارد.
ب( ﻋﻨﺼﺮ  Aﻓﺮاوانﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻴﺎرة زﻣﻴﻦ اﺳﺖ.
پ( اﺗﻢ  Bﻳﻮن ﭘﺎﻳﺪار  B3 +ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ.
ت(  Dو  Cدر ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺧﻮاص ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ دارﻧﺪ.
ث( ﻋﻨﺼﺮ  Cداراي دو اﻳﺰوﺗﻮپ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﺰوﺗﻮپ ﺳﺒﻚﺗﺮ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
2 (2

1 (1

4 (4

3 (3

 -128ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﻛﺪام ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد آنﻫﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
c

d

b

ﮔﺎﻣﺎ

ﻬﻧﻮلﺎﻳر ﻣﺮﺋ
a

ﻓﺮوﺳﺮخ

ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ

ﻣﻮجﻫﺎي لﺎﻳرادﻮ

آ( ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي  aو  bﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي اﻳﻜﺲ و رﻳﺰﻣﻮجﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
ب(  dو  cﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻮر ﺳﺮخ و ﺑﻨﻔﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
پ( ﻫﺮﭼﻪ از ﻣﻮجﻫﺎي رادﻳﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﺎﻣﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻲروﻳﻢ اﻧﺮژي و ﻃﻮل ﻣﻮج ﭘﺮﺗﻮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
ت( ﻧﻮر  dﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  cﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﻨﺸﻮر اﻧﺤﺮاف ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
» (1آ«» ،ب« و »پ«

» (2ب«» ،پ« و »ت«

» (3آ«» ،پ« و »ت«

» (4آ«» ،ب« و »ت«

 -129ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول زﻳﺮ  38 / 14ﮔﺮم ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻛﻠﺮﻳﺪ )  (MgCl2ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﺗﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟ )ﻋﺪد ﺟﺮﻣﻲ ﺑﺎ ﺟﺮم اﺗﻤﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ(
3 / 33 N A (1
0 / 95 N A (2

N¼U»qÄH

3 / 25 N A (3

ÂºH»HoÎ kÅnj

1 / 2N A (4

Mg

24

%80

Mg

26

%15

Mg

25

%5

Cl

35

%75

Cl

37

%25

 -130ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ درﺑﺎرة اﻳﺰوﺗﻮپﻫﺎي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
آ( ﺷﻴﻤﻲدانﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﻛﻪ در آن ﻳﻚ ﻣﺎدة ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺟﺬب اﻧﺮژي از ﺧﻮد ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﮔﺴﻴﻞ ﻣﻲدارد ،ﻧﺸﺮ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.
ب( ﻣﺠﻤﻮع ذرات زﻳﺮاﺗﻤﻲ در اﻳﺰوﺗﻮﭘﻲ از اوراﻧﻴﻢ ) (92 Uﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ در راﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺗﻤﻲ ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲرود 3 ،ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در اﻳﺰوﺗﻮﭘﻲ از
ﺑﺮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻮﺗﺮونﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﻮنﻫﺎﻳﺶ ،ﺑﺮاﺑﺮ  4اﺳﺖ.
پ( ﻟﻴﺘﻴﻢ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻃﻼ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺒﻚﺗﺮي اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻬﺒﺎﻧﮓ ،ﻗﺒﻞ از آن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ت( اﻳﺰوﺗﻮﭘﻲ از ﻫﻴﺪروژن ﻛﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻮﺗﺮونﻫﺎي آن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎر ﭘﺮوﺗﻮنﻫﺎﻳﺶ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ رادﻳﻮاﻳﺰوﺗﻮپ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻴﺪروژن اﺳﺖ.
1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

