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   )1(رياضي
-نيما خانعلي پور -افشين خاصه خان- بهرام حالج-علي آزاد -سپهر قنواتي -علي سرآباداني- سهند ولي زاده- مهدي حاجي نژاديان-مهديس حمزه اي

  حميدعليزاده -كيان كريمي خراساني- وحيد راحتي -محمد حميدي- بياحمد مهرا

  سيدمحمدرضا حسيني فرد -علي ايماني -علي احمدي قزل دشت -احمدرضا فالح -اميرمالمير -اميرحسين ابومحبوب -افشين خاصه خان –مهرداد ملوندي  )1هندسه (

  يسينا عزيز-محمدجوادسورچي -عبدالرضا اميني نسب -مجتبي نكوئيان -واني زادهمحمدرضا شير -مليحه ميرصالحي -محمدرضا  شريفي  ) 1فيزيك (

  )1شيمي (
 -نژاديانهادي حاجي -امير حاتميان -واهمهدي روانخ -مرتضي زارعي -امير حاتميان -فرداحمد قانع -نيما ابوالفتحي -زادهسهراب صادقي -علي جعفري -محمد حميدي

  مهدي محمدي -اميرحسين قرائي -سيداميرحسين مرتضوي -سروش عبادي -مهتاب سلماني -اميرعلي برخورداريون -محمدرضا يوسفي -امير نگهبان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مسئول درس مستندسازي گروه ويراستاري مسئول درس و گزينشگر نام درس
 الهه شهبازي رضاسيد نجفي -مهرداد ملوندي محمديفه خانعاط  ) 1(رياضي

  تبريزيسرژ يقيازاريان  حنانه عابديني-سجاد محمدنژاد –مهرداد ملوندي  اميرحسين ابومحبوب  )1(هندسه

 نگين كنعاني اميرمحمودي انزابي –بابك اسالمي محمدجواد سورچي  ) 1فيزيك (

 الهه شهبازي سيداميرحسين مرتضوي- محمدرضا رحمتي- نژادايمان حسين –فردسيدعلي موسوي علي علمداري  ) 1شيمي (

 

  فردسيدعلي موسويمدير گروه

  منا باجالنمسئول دفترچه

 مستندسازي و مطابقت با مصوبات
 مقدممازيار شيروانيمدير گروه:

  الهه شهبازي:اختصاصيمسئول دفترچه

 ياريعليفاطمه آرايينگاري و صفحهحروف

  عباسيحميد ناظر چاپ

  

ی قلم وز ی آ ف عام) ی  یاد عل   (و
  021- 6463تلفن: چي (وقف عام)بنياد علمي آموزشي قلم923دفتر مركزي: خيابان انقالب بين صبا و فلسطين پالك

 طراحان

ويراستارانزينشگران، مسئولين درس وگ

گروه فني و توليد

  دقيقه100مدت پاسخگويي:  سؤال70هاي آزمون:كل سؤالتعداد



    3: ةصفح  دهم رياضيياختصاص  1401دي 2آزمون- ) 3پروژة (

  
  

  

  

 

4حاصل عبارت - 1 4 2sin cos
A sin cos

tan cot

 
    

  
  كدام است؟ (عبارت تعريف شده است)

1( 1  2( 21 cos    

3(4 6sin cos       4( 2 22sin cos  

2  شدة عبارت مقابل كدام است؟ (عبارت تعريف شده است)ساده - 2

1 1
(sin x )(cos x )

sin x cos xA
(sin xcos x)

 
  

1( 1  2( 1
sin x

    

3(1
sin xcos x

    4( 1  

  هاي زير، همواره درست است؟يك از گزينهكدام - 3

  تر است.اعداد مثبت از خود عدد بزرگريشة سوم )2تر است.از خود عدد كوچكمثبتريشة دوم هر عدد )1

7اگر )3 14a a0، آنگاه 1a .7اگر )4  است 13a a0، آنگاه 1a .است 

0اگر - 4 1a وba n)باشد، چند مورد از موارد زير درست است؟قرينه معكوس )  

nالف) n| a | | b |  (1بn na ( )
b

  (1پab   (1ثn na
b

   

1( 2 2( 1  

3( 4    4( 3 

34، نامساوي3مضربازاي چند عدد طبيعي به - 5 5x  باشد؟برقرار مي  

1( 17 2( 18  

3( 19    4( 20 

aاگر - 6 0 0007/باشد، كدام رابطة زير درست است؟  

1( 16 13a a 2( a a  

3(13 15a a    4( 6 3a a 

دقيقه35  ) عادي1رياضي (

هاي گويا ومثلثات/توان
هاي جبريعبارت
68تا42هايصفحه

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

10عملكرد شما در آزمون قبل چند ازبدهيد؟توانيد پاسخ صحيحسؤال به چند سؤال مي10از هر
گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدفبوده است؟

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از



    4: ةصفح  دهم رياضيياختصاص  1401دي 2آزمون- ) 3پروژة (

7 - 97   كدام است؟5ريشة سوم عدد

1( 365 2( 
1335  

3(
1435    4( 215 

  هاي زير درست است؟يك از نامساويباشد، كدام1ازتريك عدد حقيقي منفي بزرگaاگر - 8

1( 5 3a a 2( 3 5a a  

3(5 3(a 1 1) (a )       4( 5 31 1a a    

4در تجزية عبارت - 9 4a دارد؟، كدام عامل وجود  

1( 2 2a  2( 2 2 2a a   

3(2 2 2a a     4( 2 2 a  

19حاصل عبارت - 10 2 11 5 6
8 125 4 10

A


 
 

  كدام است؟

1( 1  2( 7  

3(7 2 10    4( 2 10 1 

اگر - 11
4 2

4
4
9

cos x cos x

sin x


  2در ناحية دوم باشد، مقدارو انتهاي كمان زاوية 2

9 4
sin x cos x

كدام است؟  

1( 26 2( 24  

3( 22    4( 21 

4اگر - 12 4 7
9sin x cos x وsin x cos x tan   x زاويهباشد و   تواند باشد؟كدام زاويه مياي در ناحية اول باشد،

1( 045 2( 060  

3(0120    4( 0150 

13 - x   هاي دوم، سوم و پنجم خود در محور پايين وصل شده است. كدام گزينه درست است؟به ريشهدر شكل زير، عدد

1( : d,c: b :ريشة سوم وريشة دوم، aريشة پنجم  

2( : d,a: b :ريشة سوم وريشة دوم، cريشة پنجم  

3(: d,a،ريشة سوم: c: b   ريشة پنجمريشة سوم و

4( : d,c،ريشة دوم: a: b ريشة پنجمريشة سوم و

3

2

10-2-1

3210-2-1 abcd

x
x

x



    5: ةصفح  دهم رياضيياختصاص  1401دي 2آزمون- ) 3پروژة (

24عدد - 14 1 4x x 4فقط يك ريشة دوم دارد. مقدار 1x كدام است؟  

1( 2 2( 1
2  

  1 )4    صفر )3

aاگر - 15 36طوري كهباشد، به 7مضربعدد طبيعي 7a  43و 4a a   وجود دارد؟، آنگاه چند مقدار ممكن براي

1( 17 2( 5  

3( 6    4( 25 

1اگر -16 nهايريشهmو2اعداد متمايز
1 256m2ام عدد   برابر كدام است؟nباشند، حاصل

1( 2 2( 2  

3(9
2    4( 9

2  

3ساده شدة عبارت - 17 3 3 23 2 16 4 8 27A  كدام است؟  

1( 8
9 2( 4 64  

3(4
3    4( 4 128 

13اگر - 18 75a 25و 15b( )   ab   كدام است؟باشد، مجذور

1( 2 2( 1  

3( 16    4( 4 

4حاصل عبارت - 19 4 46 6 3 32 1 2 1 4 2 1( ) ( ) ( )    كدام است؟  

1( 3 4 2( 1   

3(3 6    4( 2 

45اگر - 20 2 9 4 5t     4باشد، آنگاه حاصل عبارت 24t tكدام است؟  

1( 16 2( 12  

3( 4    4( 2 



    6: ةصفح  دهم رياضيياختصاص  1401دي 2آزمون- ) 3پروژة (

  

2اگر - 21 3
5

m
cos x


0و 060 20x   m آيد. حاصلميدست به[a,b)صورت بازة بهباشد، مجموعة مقادير

abكدام است؟  

1( 1
2 2( 1

2  

3(11    4( 11  

Lxخط - 22 0با جهت مثبت محور 2را ساخته و از نقطة60ها زاوية 3( , Lمي( 1yبا خطگذرد. نقطة تالقي خط x اتفاقكدام طولبا

  ؟افتدمي

1( 1 3 2( 1 3  

3(3 3 2    4( 2 3 

2  شدة عبارت مقابل كدام است؟ (عبارت تعريف شده است)ساده - 23

1 1
(sin x )(cos x )

sin x cos xA
(sin xcos x)

 
  

1( 1  2( 1
sin x

    

3(1
sin xcos x

    4( 1 

24 - 4 2اگر تساوي 4 1a b
cot x

sin x sin x
  4يك اتحاد باشد. حاصل عبارت 4a bها تعريف شده هستند)كدام است؟ (عبارت  

1( 16 2( 8  

3( 4    4( 1 

  هاي زير، همواره درست است؟يك از گزينهكدام - 25

  تر است.ريشة سوم اعداد مثبت از خود عدد بزرگ )2تر است.از خود عدد كوچكمثبتريشة دوم هر عدد )1

7اگر )3 14a a0، آنگاه 1a .7اگر )4  است 13a a0، آنگاه 1a .است

0اگر -26 1a وba n)باشد، چند مورد از موارد زير درست است؟قرينه معكوس )  

nالف) n| a | | b |  (1بn na ( )
b

  (1پab   (1ثn na
b

   

1( 2 2( 1  

3( 4    4( 3 

دقيقه35  موازي- )1رياضي (

هاي گويا ومثلثات/توان
هاي جبريعبارت
58تا36هايصفحه

 تر هستند.عقبهاآموزاني كه از برنامة آزمونهاي ويژة دانشسؤال



    7: ةصفح  دهم رياضيياختصاص  1401دي 2آزمون- ) 3پروژة (

27 - a a،3بهدر نمودار زير، عدد a2وaوصل شده است. كدام گزينه درست است؟  

1( b a،3c a،2d a   

2( 3b a،c a،2d a  

3(2b a،3c a،d a    

4( 2b a،c a،3d a 

34، نامساوي3مضربازاي چند عدد طبيعي به - 28 5x  باشد؟برقرار مي  

1( 17 2( 18  

3( 19    4( 20 

0اگر - 29 0007a /باشد، كدام رابطة زير درست است؟  

1( 16 13a a 2( a a  

3(13 15a a    4( 6 3a a 

  هاي زير درست است؟يك از نامساويباشد، كدام1تر ازيك عدد حقيقي منفي بزرگaاگر - 30

1( 5 3a a 2( 3 5a a  

3(5 31 1(a ) (a )       4( 5 31 1a a    

31 - اگر با افزايش، sin  بهcosومقادير   مثلثاتي واقع است؟در كدام ناحية دايرةترتيب كاهش و افزايش يابند، انتهاي كمان زاوية

  دوم )2 اول )1

چهارم )4    سوم )3

  هاي زير درست است؟يك از گزينهكدام - 32

1( 0 020 21tan tan 2( 0 037 27cot cot  

3(0 0145 140sin sin    4( 0 0145 140cos cos 

حاصل عبارت - 33
2 2 3 3

2
sin x cos x sin x cos x

sin x cos x

  
 

  كدام است؟

1( 1 1( cos x)( sin x)   2( 1 1( sin x)( cos x)    

3(1     4( (1 1sin x)( cos x)   

10

10

a

b c d

x

x



    8: ةصفح  دهم رياضيياختصاص  1401دي 2آزمون- ) 3پروژة (

4اگر - 34 4 7
9sin x cos x وsin x cos x tan   x زاويهباشد و   تواند باشد؟كدام زاويه مياي در ناحية اول باشد،

1( 045 2( 060  

3(0120    4( 0150 

0اگر - 35 0270 360x 2باشد، حاصل عبارت
11 2

1
sin xcos x

tan x
 


  است؟كدام

1( cos x 2( 2cos x sin x  

3(sin x    4( 2sin x cos x 

36- x   هاي دوم، سوم و پنجم خود در محور پايين وصل شده است. كدام گزينه درست است؟به ريشهدر شكل زير، عدد

1( : d,c: b :ريشة سوم وريشة دوم، aريشة پنجم  

2( : d,a: b :ريشة سوم وريشة دوم، cريشة پنجم  

3(: d,aسوم،ريشة: c: b   ريشة پنجمريشة سوم و

4( : d,c،ريشة دوم: a: b ريشة پنجمريشة سوم و

24عدد - 37 1 4x x 4فقط يك ريشة دوم دارد. مقدار 1x كدام است؟  

1( 2 2( 1
2  

  1 )4    صفر )3

aاگر - 38 36طوري كهباشد، به 7مضربعدد طبيعي 7a  43و 4a ، a   وجود دارد؟آنگاه چند مقدار ممكن براي

1( 17 2( 5  

3( 6    4( 25 

39 - 1 nهايريشهmو2اگر اعداد متمايز
1 256m2ام عدد   برابر كدام است؟nباشند، حاصل

1( 2 2( 2  

3(9
2    4( 9

2 

  ؟نيستندهاي زير درستچه تعداد از تساوي - 40

1( 2  

2( 1  

3( 4  

4( 3  

10 105 5

2 2

3 3 3 3

5 5 10 2

4 3 5

13 12 1

4 2 2 9

0

a) ( ) ( )

b)

c)

d) a a a a ,(a )

  

 

 

   

3

2

10-2-1

3210-2-1 abcd

x
x

x



    9: ةصفح  دهم رياضياختصاصي  1401دي 2آزمون- )3پروژة (

  
  
  
  

  

 
xمتشابه است.yوx،5با مثلثي به اضالع 6و 3،4مثلثي به اضالع - 41 yتواند باشد؟يك از مقادير زير نميكدام  

1(35
6    2( 45

4  

3(50
3    4( 25

2  

  كدام است؟xدر شكل مقابل مقدار - 42

1( 8  

2( 9  

3( 10  

4( 12  

ABHACHالزاوية شكل زير، نسبت مساحت مثلثدر مثلث قائم - 43   كدام است؟به مساحت مثلث

1(1
3    2( 1

4  

3(1
5    4( 1

6  

1راآنوتر،ارتفاع وارد برالزاويه،در يك مثلث قائم - 44   باشد، طول وتر كدام است؟45. اگر مساحت اين مثلث برابراستكردهتقسيم4به نسبت

1( 10    2( 15  

3( 20    4( 25  

8DEدر شكل زير اگر - 45 2وEC EF ABCD   كدام است؟باشد، مساحت مستطيل

1( 50    2( 55  

3( 60    4( 65  

 )1هندسه (
 دقيقه15

تالس، تشابه وقضيه
  كاربردهاي آن

  44تا34هايصفحه

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

10عملكرد شما در آزمون قبل چند ازتوانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر
گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدفبوده است؟

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

A

B

C

E

D x

18

6

20

24

12

A B

D C
E

F

A

CB
Hx x+4

x2



    10: ةصفح  دهم رياضياختصاصي  1401دي 2آزمون- )3پروژة (

  است؟كدامxدر شكل مقابل، مقدار -46

1(3    2(8
3  

3(4    4( 10
3  

EFدر شكل زير - 47 || CD،4DB 2و 2AE ET BT BC   كدام است؟است. طول

1( 6    2( 8  

3( 10    4( 12  

20ABدر شكل زير - 48 25وAC است. اگرADنيمساز زاويةAوDE || ABCE   كدام است؟باشد، طول

1(125
9    2( 12 5/  

3(15    4( 50
3  

49 - ABC 1متقاطعKدر نقطةCEوBDخط، دو پارهدر مثلث 3اند. اگر
AD BE

AC AB
 

BK باشد، نسبت
KD

  كدام است؟

1(3
5    2( 1

2  

3(3
4    4( 2

3  

MNدر شكل زير - 50 || AB || CDاست. اگرMP PQ QN خطباشد، طول پارهMNكدام است؟  

1( 5/3    2( 6/3  

3( 8/3    4( 9/3  

  

A B

M N
QP

D C
4

3

A

E F

T

D
B

C

A

B C
D

E

A

E

D

K

CB

A

B

C

D E

x

2

5

5

8



    11: ةصفح  دهم رياضياختصاصي  1401دي 2آزمون- ) 3پروژة (

  
 

 

 
  

Fمطابق شكل - 51 زير، نيروي


W dروي جسم باعث جابهبا انجام كار تغيير كند تا با همانو چگونهچقدرةزاويشود.روي سطح افقي ميجايي آن به اندازة

F


dو همان


  برابر شود؟3كار انجام شده،

  كاهش030 )2    كاهش015 )1

 افزايش030) 4    افزايش015 )3

  برثانيه است؟چند متر1vبرحسب تندي آن نشان داده شده است. اندازة2kgجنبشي جسمي به جرمدر شكل زير، نمودار انرژي - 52

1( 5/2  

2( 10  

3( 20  

4 (5/12 

رسد،دار ميتا زماني كه جسم به پايين سطح شيبكند. اگرشروع به حركت مي، از حال سكونداري مطابق شكل زيرروي سطح شيب3kgجسمي به جرم - 53

037نيروي اصطكاك است؟اندازةوزن جسم چند برابربزرگيباشد،140Jبابرابرروي آنكار كل انجام شده 0 8cos / )10و N
(g

kg
  

1( 13
45    2( 45

13  

3( 14
25    4 (25

14 

1با تنديبالن كه، از يكاز سطح زمينمتري400در ارتفاع30kgهمراه با چتري به جرم70kgبازي به جرمچتر - 54 5 m
/

s
به بيروندر حال صعود است،

4پرد. اگر او با تنديمي 5 m
/

s
10به زمين برسد، كار نيروي مقاومت هوا روي چترباز در طول مسير چند كيلوژول است؟ N

(g )
kg

  

1( 310-    2( 391-  

3( 1/399-    4 (409- 

31روي سطح آب به چگالي، يك بار بر2kgجرمجسمي به - 55 g

cm
30روي سطح روغن به چگاليو بار ديگر بر 8 g

/
cm

نيروياندازةشناور شده است. اگر

ترتيبشناوري وارد شده از طرف آب و روغن به جسم به
1bFو

2bFترتيبآب و روغن به جسم بهيند نيروهاي وارد شده از طرفو برا
1netFو

2netF،باشد

  ها صحيح است؟كدام مقايسه در مورد آن

1( 
1 2b bF F،

1 2net netF F    2( 
1 2b bF F،

1 2net netF F    

3( 
1 2b bF F،

1 2net netF F    4 (
1 2b bF F،

1 2net netF F  

دقيقه30 )1فيزيك (
هاي فيزيكي مواد / ويژگي

كار، انرژي و توان
64تا40هايصفحه

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

توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر
گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟بوده است؟ هدف10عملكرد شما در آزمون قبل چند از

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

12m

37
0

=60�
0

F

-100K
1

K
1

K(J)

v(     )
m

s0 v          v
12

5
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  است؟صحيحهاي زيريك از گزينهكدام -56

  آن ثابت است.ناپذيري شاره اين است كه چگاليمنظور از تراكم )1

  حجم آب عبوري از هر سطح مقطع لوله يكسان است. ،پايا دارداي واليهر از آب است و جريانكه پ، در يك لولة افقياساس اصل برنوليبر )2

3( ها، خواص معادلة پيوستگي است.رزنتي تريليف كردن پوشش بدليل پ  

  شود.پس از گذشتن مدت زماني، دچار تغيير مياي شاره، نقش كلي جريان عبوري شارهدر حركت اليه) 4

7قطر لوله به ،در قسمت ديگر .جريان داردايصورت پايا و اليه بهو آب در آناست15cmافقيايقطر لوله - 57 5/ cmآب درتنديهرگاه .يابدكاهش مي

1مقطع بزرگتر 2 m
/

s
  است؟متربرثانيهدر مقطع كوچك چندتندي آب ،باشد

1( 3/0    2( 2/1  

3( 8/4    4 (4/2 

جريانتنديباشد و 2درصد بيشتر از مقطع40)،1اي دارد. اگر سطح مقطع لوله در مقطع (جريان ماليم و اليهاي افقيناپذير در لولهراكمتمايعيزيردر شكل - 58

35مايع در مقطع باريك m

s
  ثانيه است؟برچند متر )2(و )1(در مقاطعتندي مايعتفاوتاندازةباشد،

1( 25    2( 15  

3( 10    4 (5 

هاي زير در مورد لوله باعثكاهش چه تعداد از كميت .كندبا قطر مقطع متغير عبور ميافقيايناپذير از لولهاي از يك شارة تراكمدر شكل زير، جريان پيوسته - 59

  شود؟كاهش فشار جريان لوله مي

  تندي جريان شاره )الف

  سطح مقطع لولهب)

  شعاع لوله )پ

  قطر لوله) ت

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

  ؟يابدچند ژول افزايش ميآنانرژي جنبشيدرصد افزايش يابد،20دوچرخهاست. اگر تندي5kJسوارانرژي جنبشي يك دوچرخه -60

1( 7200    2( 2200  

3( 2000    4 (2700  

(1) (2)
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bF، نيروي شناوريزيردر شكل -61


W و نيروي وزن


است؟. كدام گزينه صحيحنشان داده شده استخاص ةوارد بر چند جسم در يك لحظ

1 (Aور ـغوطهBC  رود.فرو ميشناور ـ

2 (AB    رود.فرو ميCور ـغوطهشناور ـ

3 (Aور ـغوطهBباال ميC  ورغوطهرود ـ

4 (AB Cباال ميشناور ـ   رود.فرو ميرود ـ

Wزيرمطابق شكل -62 دهد. هرگاه يك قطعة آهن كه به نخي سبك متصل است را به آرامي واردرا نشان مي، يك ظرف محتوي آب روي باسكولي قرار دارد و باسكول

  كند؟دهد چگونه تغيير ميدر طي اين عمل عددي كه باسكول نشان مي ،كه به كف ظرف بچسبد)ظرف آب كنيم و تا نزديكي كف ظرف فرو بريم (بدون آن

  ماند.) همواره ثابت مي1

  ماند.و سپس ثابت مييابد) ابتدا افزايش مي2

  ماند.يابد و سپس ثابت مي) ابتدا كاهش مي3

  يابد.) ابتدا افزايش و سپس كاهش مي4

در همين مدت زمانتر لوله وارد شود،ليتر آب از دهانه بزرگ 3تر آن است. اگر در هر دقيقهباريكبرابر قطر دهانة 4تر لولة افقي،در شكل زير قطر دهانة پهن -63

  شود؟تر خارج مير آب از دهانه كوچكچند ليت

1 (3
162 (3

4  3 (34 (12  

3و1،2هم در مسيرهاي خط راستطور موازي و نزديك بهمصنوعي به ةقايقران روي سطح آرام آب يك درياچ3قايق پارويي توسط3مطابق شكل -64

  پارو زدن هر سه را يكسان فرض كنيد.)  ةها و نحوتوان گفت؟ (قايقها چه ميكنند. با توجه به اصل برنولي در مورد تغيير مسير قايقشروع به پارو زدن مي

  كنند، چون شرايط يكسان است.) هر سه قايق مسير خط راست خود را حفظ مي1

  شوند.ت منحرف ميطرف راسطرف چپ و يا به) هر سه قايق يا به2

  شوند.مياما دو قايق طرفين جذب آن ،ماند) مسير قايق وسطي ثابت مي3

شوند.اما دو قايق طرفين از قايق وسطي دفع مي ،ماند) مسير قايق وسطي ثابت مي4

36، آب با آهنگزيرمطابق شكل -65 L

min
) 3) باشد، آهنگ شارش آب در لولة (3)، دو برابر تندي آب در لولة (2ة (كند. اگر تندي آب در لول) عبور مي1از لولة (

2چند ليتر بر دقيقه است؟ ( 32D DوD(.قطر لوله است  

1 (2/7    2 (4  

3 (32    4 (12  

 سؤاالت آشنا- )1(فيزيك

(1)

(2)

(3)

(3)(2)(1)

(1)

(2)

(3)
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 ؟درستي انجام گرفته استهاي زير بهبين انرژي جنبشي جسمدر كدام گزينه مقايسة - 66

1( 3 2 1 4K K K K    

2( 2 3 1 4K K K K    

3( 1 2 3 4K K K K    

4( 2 3 1 4K K K K    

 ةاندازاش را بهوي، دو برابر جرم پسرش است. اگر پدر تنديپدري با پسرش در حال مسابقه دادن است. انرژي جنبشي پدر نصف انرژي جنبشي پسر و جرم -67

1m

s
m ةشود. تندي اولياش با انرژي جنبشي پسرش يكي ميافزايش دهد، انرژي جنبشي پدر تقريباً چند

s
2؟بوده است 1 4( / ) 

1( 2  2( 4/2  3( 8/4  4( 6/3  

3جسمي به جرم -68 kg15روي سطح افقي در حالت سكون قرار دارد. نيروي ثابت 20F i j 
  

x) بر جسم وارد ميSI(در  10،شود و جسم بر روي محور

Fجا ميمتر جابه شود. كار نيروي


 ؟جايي چند ژول استدر اين جابه

1( 250  2( 200  3( 150  4( 90  

10mو از سطح زمين با تنديA ةاز نقط2kgمطابق شكل زير، جسمي به جرم -69

s
از سطح جدا شده و حداكثرB ةدر امتداد سطح پرتاب شده و در نقط

5دارنيروي اصطكاك بين جسم و سطح شيب ةرود. اگر اندازدر امتداد قائم باال ميC ةتا نقط Nةو نيروي مقاومت هوا ناچيز باشد، تندي جسم در نقط C

210چند متر بر ثانيه است؟ m
(g )

s
 

  5 )2    صفر )1

3( 7 5/    4( 10  

Aمطابق شكل، - 70 3دار با تنديدر پايين سطح شيبجسمي از نقطة m

s
Bدر امتداد سطح شيب روي سطح باال رفته و پسدار پرتاب شده و حداكثر تا نقطة

3از آن با تندي m

s
A Aگرددبازميبه نقطة 10) چند متر است؟ (dدار (روي سطح شيبBو. فاصلة بين نقاط N

g
kg

كار نيروي مقاوم دراندازةو

دار با هم برابر است.)هنگام باال رفتن گلوله و پايين آمدن آن روي سطح شيب

1(0 3/    2 (0 6/  

3( 1 2/    4(1 8/  

  

B

A

C

0

30

3/125m
h= m3

30

d=?

A

B

2
3 4

2
2

2
2

v

1

v

v

v

K K K K
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sاگر تعداد الكترون - 71 …پذيري آنبوده و واكنش…هاباشد، پايداري آن نسبت به ساير اتم…pوهاي ظرفيتي اتمي از عناصر دستة

 است. 

  تر ـ زيادبرابر هشت ـ كم) 2  تر ـ بسيار كمكمتر از هشت ـ كم) 1

 تر ـ زيادتر از هشت ـ بيشكم) 4  تر ـ بسيار كمبيشبرابر هشت ـ) 3

 ؟استنادرستدر مورد عنصرهاي دورة چهارم جدول تناوبي ،هاي زيرچند مورد از عبارت - 72

  پر است.آ) سه عنصر وجود دارند كه آخرين زيرالية اشغال شده از الكترون در آنها نيمه

  هاي موجود در همين زيراليه دو برابر اين عدد باشد، وجود ندارد.و تعداد الكترون 2هاي آنزيراليهب) اتمي خنثي كه عدد كوانتومي فرعي يكي از

  كنند. اتم در آن از اصل آفبا پيروي مي17پ) 

  كامالً پر در اين دوره وجود دارد.3dت) دو عنصر با زيراليه

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

 ؟درستي انجام شده استها بهمورد انرژي زيراليهكدام مقايسه در - 73

1 (6 4 7 5s d p f       2 (4 5 6 7d f s p    

3 (6 7 4 5s p d f       4 (4 6 5 7d s f p   

ها مبادلهمول الكترون ميان يون …يك مول از آن،تشكيل، و در…در تركيب يوني كلسيم فسفيد، نسبت شمار آنيون به كاتيون، برابر - 74

 ها را از راست به چپ بخوانيد.)شود. (گزينهمي

1 (3
2، 6  2 (2

3،6  3 (3
2،3  4 (2

3،3 

 ؟استنادرستكدام گزينه - 75

  تهية اكسيژن صد در صد خالص دشوار است، زيرا فراواني آن در هواي مايع ناچيز است.) 1

  پيشرفته دارد.تهيه هليم از گاز طبيعي دشوار است چون تهيه آن نياز به فناوري) 2

  كره و هواكره است.كنش زيستاي از برهمبيني، نمونهتثبيت گاز نيتروژن هواكره در خاك براي مصرف گياهان توسط جانداران ذره) 3

 شود. ها يافت ميها و پروتئينها، چربيهاي زيستي مانند كربوهيدراتاكسيژن در ساختار همة مولكول) 4

دقيقه20  ) عادي1(شيمي

كيهان زادگاه الفباي
هستي/ ردپاي گازها در 

  زندگي
  52تا30هايصفحه

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،)1(شيميهاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

10عملكرد شما در آزمون قبل چند ازتوانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر
گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدفبوده است؟

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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 ؟استنادرستكدام گزينه -76

  يابد.با افزايش ارتفاع از سطح زمين، فشار گاز اكسيژن به صورت خطي كاهش مي) 1

  هاي گوناگون هواكره متفاوت است.مقدار اكسيژن در اليه) 2

ترتيب در رتبة سوم و چهارم قراراكسيد از لحاظ ميزان فراواني در ميان اجزاي هواكره در هواي پاك و خشك بهديگاز آرگون و كربن) 3

  رند.دا

 دهند.هاي شيميايي پيرامون ما، به دليل تمايل زياد اكسيژن براي انجام واكنش، رخ ميبسياري از واكنش) 4

053كيلومتر باشد و دماي آن از40اگر ارتفاع تقريبي الية استراتوسفر - 77 Cكلوين ختم شود، به ازاي هر كيلومتر افزايش280شروع و به

 ؟طور متوسط دما چه تغييري برحسب كلوين كرده است بهارتفاع،

1 (5/1  2 (3  3 (5/1-  4 (3- 

هاي قبل و بعد خود بيشتر است واي از عناصر گروهاي در عناصر كدام گروه از جدول دورهنقطه -هاي تكي در ساختار الكترونتعداد الكترون - 78

 ترتيب از راست به چپ)(به؟ي دو اتمي وجود دارند، برابر چند استهاتعداد عناصري كه در دما و فشار اتاق به شكل مولكول

  4ـ16) 2    7ـ14) 1

 7ـ16) 4    4ـ14) 3

79 - s psونسبت شمار عنصرهاي اصلي (عناصر دستة p) ميان پنجمين عنصر دستة ، به شمار عنصرهاي دورةو پانزدهمين عنصر دستة

 ؟الكترون وجود دارد، كدام است 5ها بيشتر ازچهارم جدول تناوبي كه در الية ظرفيت آن

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

 ؟استنادرستهاي زير درباره تركيبات يونيكدام يك از گزينه - 80

  ز لحاظ بار الكتريكي خنثي هستند.همة تركيبات يوني ا) 1

Al3يون) 2 2Oوهاي تك اتمي 2شوند و مولكولبا هم تركيب مي 3Al Oدهند.را تشكيل مي  

  شود.جاذبة بسيار قوي برقرار ميهاي توليد شده به دليل وجود بارهاي الكتريكي ناهمنام، نيرويميان يون) 3

 نسبت كاتيون به آنيون در تركيب پتاسيم نيتريد برابر با نسبت آنيون به كاتيون در تركيب آلومينيم فلوئوريد است.) 4
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81 - MS Mختم مي93dبهآرايش الكتروني كاتيون موجود در تركيب nشود. در اتم عنصر فرضي  lو، مجموع عددهاي كوانتومي

32؟هاي الية ظرفيت، برابر چند استالكترون
16( S)  

1 (54  2 (53  3 (48  4 (50 

 ؟استچند مورد از مطالب زير، درست - 82

 0دهد) با افزايش ارتفاع بهدر الية استراتوسفر (كه تغييرات آب و هوايي زمين در اين اليه رخ مي 6ازاي هر كيلومتر، دما در حدود Cافت

  كند.مي

 است.ماندهميليون سال است كه تقريباً ثابت200نسبت گازهاي سازنده هواكره حدود 

بو است.رنگ و بينجيب، برخالف سومين گاز فراوان در هوا كره، بيترين گازسبك 

 شود.هنگام سوختن گاز طبيعي، هليم موجود در آن، بدون مصرف وارد هواكره مي  

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

 ؟هاي زير درست استچه تعداد از عبارت - 83

Xالكترون باشد،24دارايX2الف) اگر يون 34با عنصرعنصر Yدوره است.هم  

17هايب) آرايش الكتروني يون A،2
20B 19وC63بهpشود.ختم مي  

1lهاي باپ) اگر تعداد الكترون در يونX20هاي بادو برابر تعداد الكترونl X تواند در گروه دوم يا دوازدهمميباشد، عنصر

  اي قرار داشته باشد.جدول دوره

D3Dت) اگر در الية سوم يون   گروه است.هم28Eبا عنصر، سيزده الكترون موجود باشد، عنصر

1 (4  2 (3  3 (2  4 (1 
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B CA

 ؟مطرح شده براي هواكره درست رسم شده استكدام نمودار با توجه به ويژگي - 84

1 (  2 (  

3(   4 ( 

52اگر در دو ذرة فرضي - 85 2X 3وY 0ها برابر باشند، آنگاه نسبت شمار الكترون باشمار الكترونl X Yدر اتم در كدام گزينهبه اتم

X؟درستي آمده است به  است.)28برابر (شمار نوترون يون

1 (0 875/  2 (0 77/  3 (1 2/  4 (1 1/ 

 ؟هاي زير، صحيح استدر مورد تقطير جزء به جزء هواي مايع چند مورد از عبارت -86

  درصد خالص در اين فرايند دشوار است.الف) به دليل نزديك بودن نقطة جوش آرگون و اكسيژن، تهيه اكسيژن صد

00هايي عبور داده و با استفاده از فشار دماي آن را تاب) اگر هواي معمولي را از صافي Cگردد.كاهش دهيم هواي مايع حاصل مي  

  شود.خارج مي2Oو سپس2NابتداArو2N،2Oپ) در هواي مايع با افزايش دما، از بين گازهاي

  .رود، نقطه جوش كمتري داردكار ميرود نسبت به گازي كه در كپسول غواصي بهكار مياثر در جوشكاري بهت) گازي كه به عنوان محيط بي

 صفر) 4  1) 3  2) 2  3) 1

دهند، چه تعداد ازدار سه عنصر دورة دوم را نمايش ميهاي هيدروژنكه مدل فضا پركن تركيبCوA،Bهايبا توجه به شكل - 87

 ؟درستي بيان شده استهاي زير بهعبارت

  

  باشد.ها يوني ميها مولكولي و يك عدد آندو عدد آن ،رواز تركيبات روبه- 

Bتعداد الكترون-  Cهاي موجود در پيوندهايچهار برابر تعداد الكترون ،هاي موجود در پيوندهاي شكل   باشد.ميشكل

  كند.شدن پيروي مياييتهشتاز قاعدةCوA،Bهايهاي موجود در شكلهمه اتم- 

 -A Cبرابر تعداد الكترون 4،تعداد پيوندهاي كوواالنسي شكل   باشد.ميهاي شركت كرده در پيوند شكل

 3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

الايرتفاع

ل
تر هر دلاير ذلايره تعداد

11
(km)الايرتفاع

فشالاير

(km)

(atm)

الايرتفاع

هن
تروژن حجمچ� دلايرصد

11
(km) الايرتفاع

دما

(km)

(   )C0

0
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 …جز بهاند؛هاي زير درستهاي مولكولي، همة گزينهدر مورد تركيب - 88

  دهد.هاي هر عنصر را در مولكول نشان ميفرمول مولكولي، نوع عنصرهاي سازنده و شمار اتم) 1

  پيوند كوواالنسي را دارند. 1جدول تناوبي، هر كدام توانايي تشكيل حداقلدورة دوم17تا گروه14هاي عناصر گروه اتم) 2

2هاي اشتراكي مولكولنسبت شمار جفت الكترون) 3 6C H2به 4C Hاست. 1تر ازبزرگ  

 يك پيوند دوگانه و چهار پيوند يگانه وجود دارد.ترتيب بهها، در اين مولكول4CHو2Oهايطبق مدل فضاپركن مولكول) 4

هاي هواشناسي مورد استفاده قراردوره و با گازي كه براي پر كردن بالنبري و گندزدايي همعنصري با گازي زرد رنگ و داراي خاصيت رنگ - 89

 ؟از مطالب زير در مورد اين گاز صحيح استگروه است. چند موردگيرد، هممي

  تايي پايدار رسيده است.بو است و برخالف آن به آرايش هشترنگ و بيترين گاز نجيب، بيالف) اين گاز همانند سبك

  توان با تقطير جزء به جزء هواي مايع، آن را با خلوص بسيار زياد تهيه كرد.ب) اين گاز جزء گازهاي كمياب است و مي

  اند.طور كامل از الكترون پر شدهاليه الكتروني به 3در آرايش الكتروني اين گاز،پ)

  آيد.ترين گاز هواكره به جوش ميتر از نقطه جوش فراوانت) اين گاز در دمايي پايين

  رود.اثر در جوشكاري و برش فلزها به كار ميث) اين گاز به عنوان محيط بي

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

 است)(در شكل زير، بخشي از جدول تناوبي آورده شده؟كندميهاي زير به مطلب درستي اشارهاز گزينهكدام يك - 90

  

1 (a   ترين مقدار است.اش بيش، در بين عناصر هم دورهبار كاتيون پايدار عنصر

2 (b   الكترون وجود دارد.  5 ،در الية ظرفيت عنصر

3 (c dعنصر   را دارد.توانايي تشكيل تركيب يوني دوتايي با

4 (d   تر است.نانومتر بيش700ها ازشود كه بلندترين طول موج در ميان آنخط در ناحيه مرئي ديده مي 4،در طيف نشري خطي عنصر

   

181

2 13 14 15 16 17
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sاگر تعداد الكترون - 91  …پذيري آنبوده و واكنش …هاباشد، پايداري آن نسبت به ساير اتم …pوهاي ظرفيتي اتمي از عناصر دستة

 است.

  تر ـ زيادبرابر هشت ـ كم) 2  تر ـ بسيار كمكمتر از هشت ـ كم) 1

 تر ـ زيادتر از هشت ـ بيشكم) 4  تر ـ بسيار كمبرابر هشت ـ بيش) 3

 ؟استنادرستدر مورد عنصرهاي دورة چهارم جدول تناوبي ،هاي زيرچند مورد از عبارت - 92

  پر است.آ) سه عنصر وجود دارند كه آخرين زيرالية اشغال شده از الكترون در آنها نيمه

  وجود ندارد.هاي موجود در همين زيراليه دو برابر اين عدد باشد،و تعداد الكترون 2هاي آنب) اتمي خنثي كه عدد كوانتومي فرعي يكي از زيراليه

  كنند. اتم در آن از اصل آفبا پيروي مي17پ) 

  كامالً پر در اين دوره وجود دارد.3dت) دو عنصر با زيراليه

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

 ؟درستي انجام شده استها بهكدام مقايسه در مورد انرژي زيراليه - 93

1 (6 4 7 5s d p f       2 (4 5 6 7d f s p    

3 (6 7 4 5s p d f       4 (4 6 5 7d s f p   

ها مبادلهمول الكترون ميان يون …يك مول از آن،تشكيل، و در…در تركيب يوني كلسيم فسفيد، نسبت شمار آنيون به كاتيون، برابر - 94

 ها را از راست به چپ بخوانيد.)شود. (گزينهمي

1 (3
2، 6  2 (2

3،6  3 (3
2،3  4 (2

3،3 

 ؟زير، از لحاظ درستي يا نادرستي مانند عبارت داده شده هستندهايچند مورد از عبارت - 95

  »ها يكسان باشد.توان يافت كه دو عدد كوانتومي اصلي و فرعي آندر يك اتم، هيچ دو الكتروني نمي«

  .هاي الكتروني پيرامون هسته، تنها اليه اول يكپارچه است و حداكثر گنجايش آن دو الكترون استالف) در ميان اليه

3lاي بابرابر حداكثر گنجايش الكتروني زيراليه 29/1ب) حداكثر گنجايش الكتروني اليه سوم تقريباً .است  

nهاي موجود در چهار الية الكتروني اول،پ) در ميان زيراليه lمقدار متفاوت داشته باشد. 7تواندمي  

  ندارد حداكثر گنجايش يك اليه و يك زيراليه با هم برابر باشد.ت) امكان

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

دقيقه20  موازي) 1شيمي (

كيهان زادگاه الفباي هستي
44تا24هايصفحه

 تر هستند.ها عقبآموزاني كه از برنامة آزمونهاي ويژة دانشسؤال
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  كدام گزينه درست است؟ -96

  ) تعداد خطوط رنگي موجود در گسترة مرئي طيف نشري خطي هيدروژن بيشتر از ليتيم است.1

  است.) انرژي همانند ماده در نگاه ماكروسكوپي كوانتومي و در نگاه ميكروسكوپي پيوسته2

  ترين عنصر سازندة سياره مشتري را توجيه كند.) مدل اتمي بور تنها توانست طيف نشري خطي فراوان3

  اند.پيرامون آن توزيع شده، درها در فضايي بسيار كوچك نسبت به هستهاي اتم، الكترون) در ساختار اليه4

 رو، چند مورد از موارد زير صحيح است؟با توجه به شكل روبه - 97

 -c   نانومتر باشد.656و486تواند برابر باترتيب مي، بهdوطول موج خطوط

 -a   ترتيب نيلي و بنفش هستند.  بهbوخطوط

 -b   شود.ميcوانتقال الكترون از الية سوم به الية اول، موجب نشر نوري با طول موج بين

 -a   باشد.ميdوb،c،هيدروژن در طيف الكترومغناطيس خود، تنها داراي همين چهار خط

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

هاي قبل و بعد خود بيشتر است واي از عناصر گروهاي در عناصر كدام گروه از جدول دورهنقطه -هاي تكي در ساختار الكترونتعداد الكترون - 98

 ترتيب از راست به چپ)(به؟هاي دو اتمي وجود دارند، برابر چند استلكولتعداد عناصري كه در دما و فشار اتاق به شكل مو

    4ـ16) 2    7ـ14) 1

 7ـ16) 4    4ـ14) 3

99 - s psونسبت شمار عنصرهاي اصلي (عناصر دستة p) ميان پنجمين عنصر دستة ، به شمار عنصرهاي دورةو پانزدهمين عنصر دستة

 ؟الكترون وجود دارد، كدام است 5ها بيشتر ازچهارم جدول تناوبي كه در الية ظرفيت آن

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

 ؟استنادرستهاي زير درباره تركيبات يونيكدام يك از گزينه - 100

  ز لحاظ بار الكتريكي خنثي هستند.همة تركيبات يوني ا) 1

Al3يون) 2 2Oوهاي تك اتمي 2شوند و مولكولبا هم تركيب مي 3Al Oدهند.را تشكيل مي  

  شود.جاذبة بسيار قوي برقرار ميهاي توليد شده به دليل وجود بارهاي الكتريكي ناهمنام، نيرويميان يون) 3

 نسبت كاتيون به آنيون در تركيب پتاسيم نيتريد برابر با نسبت آنيون به كاتيون در تركيب آلومينيم فلوئوريد است.) 4

101 - MS Mختم مي93dبهآرايش الكتروني كاتيون موجود در تركيب nشود. در اتم عنصر فرضي  lو، مجموع عددهاي كوانتومي

32؟هاي الية ظرفيت، برابر چند استالكترون
16( S)  

1 (54  2 (53  3 (48  4 (50 
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(1) (2)

 هاي داده شده، درست است؟تعداد از عبارت، چهروروبهبا توجه به شكل - 102

آ) شكل (آ) همانند مشاهدة انرژي و ماده در نگاه ميكروسكوپي، بيانگر حالت
  كوانتومي است.

توان حركتب) در شكل (ب) برخالف (آ)، هر لحظه و به هر اندازه مي
  (آ)                              (ب)        كرد.

  اي اتم با شكل (آ) تطابق دارد.مدل كوانتومي يا اليهپ) مدل بور با شكل (ب) و
هاي باالترها انرژي را به صورت مدل (آ) جذب كرده و به اليههاي گازي يك عنصر انرژي داده شود، اين الكترونت) هنگامي كه به اتم

  روند.مي
  ها در اتم، كاربرد بيشتري دارد.ث) امروزه شكل (آ) در توجيه وضعيت الكترون

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

 ؟هاي زير درست استچه تعداد از عبارت - 103

24XدارايX2الف) اگر يون 34با عنصرالكترون باشد، عنصر Yدوره است.هم  

17هايب) آرايش الكتروني يون A،2
20B 19وC63بهpشود.ختم مي  

1lهاي باپ) اگر تعداد الكترون در يونX20هاي بادو برابر تعداد الكترونl X تواند در گروه دوم يا دوازدهمميباشد، عنصر
  اي قرار داشته باشد.جدول دوره

D3Dت) اگر در الية سوم يون   گروه است.هم28Eبا عنصر، سيزده الكترون موجود باشد، عنصر
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1 

 ؟چند مورد از مطالب زير، درست است - 104

 كند.هاي موجود در هر اتم، با افزايش فاصله از هسته آن اتم، افزايش پيدا ميكوانتومي، انرژي الكتروندر مدل 

 نقاط پيرامون هسته حضور يابند.توانند در همةها در هر اليه مياي اتم، الكتروندر مدل اليه 

 ها در اتم عناصرگوناگون، متفاوت است.اوت فاصله ميان آنها و تفانرژي اليه  
 1) 4  2) 3  3) 2  صفر) 1

52اگر در دو ذرة فرضي - 105 2X 3وY 0ها برابر باشند، آنگاه نسبت شمار الكترون باشمار الكترونl X Yدر اتم در كدام گزينهبه اتم
X؟درستي آمده است به  است.)28برابر (شمار نوترون يون

1 (0 875/  2 (0 77/  3 (1 2/  4 (1 1/ 

 ؟استنادرستهاي زيرچه تعداد از عبارت -106

  الف) انرژي سومين اليه الكتروني در اتم منيزيم با انرژي سومين اليه الكتروني در اتم كلسيم برابر است. 
  الكتروني دست پيدا كرد.هايتوان به تصوير دقيقي از انرژي اليهب) با تعيين دقيق طول موج نوارها در طيف نشري خطي، مي

پ) طول موج نور نشر شدة حاصل از انتقال الكترون از الية الكتروني ششم به پنجم در اتم هيدروژن بلندتر از طول موج نور نشر شدة حاصل
  از انتقال الكترون از الية سوم به دوم است.

  رابر است.ت) در عناصر يك گروه تعداد خطوط موجود در طيف نشري خطي عناصر با هم ب
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1 
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 ؟هاي زير دست استچند مورد از عبارت - 107

هاي باالترالف) در بخش مرئي طيف نشري خطي هيدروژن و ليتيم تعداد خطوط برابري قرار دارد، كه همگي حاصل بازگشت الكترون از اليه

  به حالت پايه هستند. 

در طيف نشري خطي هيدروژن ديدهرنگ مشابه آناي وجود دارد كهت، شعله رنگيب) در حرارت دادن سديم سولفات برخالف ليتيم سولفا

  شود.نمي

نانومتر246ترهاي پايينترين پرتو مرئي گسيل شده از اتم هيدروژن هنگام بازگشت به اليهترين و كم انرژيپ) اختالف طول موج پر انرژي

  است.

  نانومتر است.410الكترون هنگام بازگشت از اليه ششم به اول كمتر ازت) در اتم هيدروژن، طول موج پرتو نشر شده از

  تر از اختالف انرژي اليه سوم و دوم است. ث) اختالف انرژي بين اليه اول و دوم در اتم هيدروژن بيش

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

 …جز بهاند؛هاي زير درستهاي مولكولي، همة گزينهدر مورد تركيب - 108

  دهد.هاي هر عنصر را در مولكول نشان ميمولكولي، نوع عنصرهاي سازنده و شمار اتمفرمول) 1

  پيوند كوواالنسي را دارند. 1دورة دوم جدول تناوبي، هر كدام توانايي تشكيل حداقل17تا گروه14هاي عناصر گروه اتم) 2

2هاي اشتراكي مولكولنسبت شمار جفت الكترون) 3 6C H2به 4C Hاست. 1تر ازبزرگ  

 يك پيوند دوگانه و چهار پيوند يگانه وجود دارد.ترتيب بهها، در اين مولكول4CHو2Oهايطبق مدل فضاپركن مولكول) 4

 ؟هاي زير درست استچند مورد از عبارت - 109

3nاي باالف) حداكثر تعداد الكترون در اليه 3اي با، برابر با حداكثر تعداد الكترون در زيراليهl .است  

nهاي موجود در سه اليه الكتروني اول،ب) در ميان زيراليه lداشته باشد.مقدار متفاوت 5تواندمي  

p 3پ) اختالف مجموع گنجايش   است.الية الكتروني اول با گنجايش اليه چهارم، برابر با حداكثر گنجايش زيراليه

5nاي بات) اختالف حداكثر گنجايش الكترون در زيراليه 3وl 2اي بابا زيراليهn 1وl تر از حداكثر گنجايش، دو واحد كم

n 4اي باالكترون در زيراليه 2وl .است  

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

 است)(در شكل زير، بخشي از جدول تناوبي آورده شده؟كندميهاي زير به مطلب درستي اشارهكدام يك از گزينه - 110

  
1 (a   ترين مقدار است.اش بيش، در بين عناصر هم دورهبار كاتيون پايدار عنصر

2 (b   الكترون وجود دارد.  5 ،در الية ظرفيت عنصر

3 (c dعنصر   را دارد.توانايي تشكيل تركيب يوني دوتايي با

4 (d   تر است.نانومتر بيش700ها ازشود كه بلندترين طول موج در ميان آنخط در ناحيه مرئي ديده مي 4،در طيف نشري خطي عنصر
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