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)مجموعة مرجع باشد، مجموعةاگر - 1 W)′− − برابر كدام است؟  

  مجموعة قرينة اعداد طبيعي )2 مجموعة اعداد طبيعي )1

 مجموعة قرينة اعداد حسابي )4    مجموعة اعداد حسابي )3

Aاگر - 2 [ , ]= −1 Bو2 {x | x }= ∈ ≤ − <1 3 2 5C باشد، با توجه بهصورت بهو نمايش هندسي مجموعة

  دهد؟اي را نشان مي، قسمت هاشورخورده، چه مجموعهروروبهنمودار ون

1( ( , ] { }− − −2 1 1 2( ( , ]−2 1  

3( ( , )− −2 1    4( ( , ]− −2 1  

,a)اگر - 3 a ] ( ,a )− ⊆ − +3 1 2 4a   توان درنظر گرفت؟ميباشد، چند مقدار صحيح براي

1( 1 2( 2  

3( 3    4( 4  

  اي متناهي است؟زير، مجموعههاييك از مجموعهكدام - 4

  1000تر ازمجموعة همة اعداد حسابي بزرگ )22و 1همة اعداد گوياي بينمجموعة )1

  10000تر ازمجموعة همة اعداد حسابي كوچك )4  100تر ازهمة اعداد صحيح كوچكمجموعة )3

ABاگر - 5   يك مجموعة متناهي باشد، آنگاه كدام مجموعه، لزوماً نامتناهي است؟يك مجموعة نامتناهي و

1( B A 2( B A−  

3( A′    4( A B′  

Aاگر - 6 B C⊂   مجموعة مرجع است)U؟ (نيستباشد، كدام گزينه درست⊃

1( A B U B′ ′ = − 2( A B C A=   

3( C B U B′ ′ = −    4( A B C U C′= −   

A)متمم مجموعة - 7 B) C−U   ، كدام است؟نسبت به مجموعة مرجع

1( (A (B C))′− 2( (A B) (B C)− −  

3( (A B ) C′ ′ ′−    4( A B C′ ′ ′   

n(Aاگر - 8 B ) ′ = 14،n(A B ) ′ = n(Aو3 B)′ − = n(Aباشد،5 B)كدام است؟  

1( 5 2( 6  

3( 8    4( 9  

0 1 2-2 -1
x

دقيقه30  ) 1رياضي (
مجموعه، الگو و دنباله

13تا 1هايصفحه

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

A B

C
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نفر از تاجرين براي اولين بار سفر هوايي كرده 9دارند. اگرنفر براي اولين بار، سفر هوايي14نفر تاجرند و25نفر مسافر يك هواپيما،82از - 9

  اند؟باشند، چند نفر نه تاجرند و نه براي اولين بار سفر هوايي كرده

1( 39 2( 48  

3( 45    4( 52  

10 - A Aهايمجموعه .عضو است30دارايBواجتماع دو مجموعة B−وA Bعضو 5عضو دارند. اگر از هر مجموعه، 5و 7ترتيب به

Aاجتماع مجموعهشود،عضو كم مي 2هااز اشتراك آنبرداشته شود،   چند عضو دارد؟Bوهاي جديد

1( 18 2( 19  

3( 21    4( 22  

)عضو بازة 3، عددxزاايازاي چه محدوده به - 11 x , x ]− +2 1   ؟نيستعضو اين بازه 4است ولي عدد3

1( [ , )0 2 2( [ , )1 2  

3( [ , )0 1    4( [ , ) ( , )+ ∞
50 1 2  

Aاگر - 12 [ m , ]= − + 3 Bو8 [ ,n ]= − −2 Aطوري كهباشد، به2 B [ , ]= −1 8شود، چه شرطn   صادق است؟mوهايي براي

1( m , n≥ =5 4 2( n , m≥ =10 4  

3( m , n= ≤4 10    4( m , n≥ =10 4  

xAهايمجموعه - 13 { | x \W}= Bو4∋ {x | x }= ∈2 هاي. چه تعداد از مجموعهاندمفروضA B،A B،B A−وA B−

  نامتناهي هستند؟

1( 1 2( 2  

3( 3    4( 4  

  متناهي هستند؟ ،هاي زيرچه تعداد از مجموعه - 14

Aالف) {x Q | x }= ∈ < <
1 1

1000 Bب)  100 {x | x W ,x }= ∈ ≤56 4  

Cج) { x | x , x }= − ∈ <5 2 2  (دD { x | x , x }= − ∈ − − > −281 4 4 2 10  

1( 2 2( 1  

3( 4    4( 3  

  هاي زير نامتناهي هستند؟چه تعداد از مجموعه - 15

هاي به مركز مبدأتمام دايرهمجموعةهاي عصبي مغز انسان،سلولمجموعةاعداد طبيعي فرد،مجموعةاعداد اول يك رقمي،مجموعة«

)ةكسرهاي مثبت با صورت يك، بازمجموعةمختصات، , )0 1«  

1( 6 2( 5  

3( 4    4( 3  
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A)]مجموعة -16 B ) [(A B) (B A)] ] A′ ′− − −   برابر با كدام گزينه است؟)AوBهاي مجموعة مرجعزيرمجموعهU(هستند  

1( A B 2( A B′  

3( A B′ −    4( A B′−  

Bطوري كهدو مجموعه باشند بهBوAاگر - 17 A′⊆حاصل ،(B (B A)) (B A)′− − كدام است؟  

1( A 2( A′  

3( B    4( B′  

n(A)اند كهطوري مفروضBوAهايمجموعه - 18 = n(B)و4 = n(Aو5 B) = 3مرجعمجموعة؛ اگرUعضو باشد، در10داراي

Aهايصورت تعداد زيرمجموعهاين B′ ′كدام است؟  

1( 49 2( 128  

3( 7    4( 64  

زيرآموزان رياضي رتبةدانشدرصد12ند كهبيرستان كنكور دادنفر از اين د65. سال گذشتهرياضي و تجربي داردرستان دو رشتةيك دبي - 19

تعدادوباشدرياضيدر رشتة1000هاي زيرتعداد رتبهنفر بيشتر از 2تجربيدر رشتة1000هاي زيرتعداد رتبهاگركسب كردند. 1000

زير، چند نفر از اين دبيرستان رتبةبوده باشدرشته تجربي1000هاي زيربرابر تعداد رتبه 5در كنكورهآموزان رياضي شركت كنندكل دانش

  اند؟كسب كرده1000

1( 6 2( 8  

3( 10    4( 12  

كنند. طبق نمودار ون زير،كتبال را دنبال نمياي فوتبال، واليبال و بسهكدام از ورزشنفري، هيچ40آموزان يك كالسدرصد از دانشده - 20

  كنند؟چند نفر از اين كالس، ورزش بسكتبال را دنبال مي

1( 11 2( 14  

3( 10    4( 13  

9 6 3

فوتبال وال�بال بستبال

-2xx
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 …زيستيهايمولكولگروه اصلي ازهر -21
  با سه نوع عنصر سازنده، در ذخيره انرژي نقش دارد. تنها) 1
  شود. ، جزو نوكلئيك اسيدها محسوب ميداردفسفرداركه اجزاي) 2
  رفته است. كار نسازنده مالتوز، در ساختار سلولز به) 3
 دار، از واحدهاي آمينواسيدي تشكيل شده است. نيتروژن) 4

 كند؟شناسي در خدمت انسان به درستي كامل ميشناسي نوين و زيستكدام گزينه، عبارت زير را در ارتباط با زيست -22

، ميبا توجه به « ، مي؟؟؟؟؟؟؟ ، استفاده كرد.توان از ....توان دريافت كه براي ؟؟؟؟؟؟؟  » ........... برخالف ؟؟؟؟؟؟؟

  ارتباط اجزا با يكديگر –مطالعه اجزاي سازنده آن –هاي يك سامانهتوضيح دادن علت ويژگي –نگري) كل1
DNA –هاتشخيص و درمان بيماري –) پزشكي شخصي2   بررسي وضعيت بيمار –اطالعات
  خرس قطبي –گياه گوجه فرنگي –سازگانبوميكايش خدماتافز –هاسازگان) حفاظت از بوم3
 گازوئيل زيستي–هاي روغنيدانه –ي با منشأ زيستيفسيلجايگزيني سوخت –پذيرتجديدهاي) تأمين انرژي4

 ؟چند مورد براي تكميل عبارت زير مناسب است -23

  »…طور حتمپزشكي سنتي، به…در پزشكي شخصي«
  شود. مياي طراحي شده براي يك بيمار، براي بيمار ديگر نيز استفادهههمانند ـ روشالف)
  باشند. ها مؤثر ميشود كه صرفًا در درمان بيماريفته ميركار گهايي بهبرخالف ـ روشب)
  گيرد. همانند ـ وضعيت در حال حاضر بيمار، توسط پزشك مورد بررسي قرار ميج)
 شود. قرار دارد، بررسي ميبيمارهر فردپيكريهاياختهبرخالف ـ اطالعاتي كه در هستة يد)

 ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

 دهد.وجود دارد را انجام مي…مولكول زيستي كه در تركيب آننوعيساختها،رناتنمستقيمكمك …جانوري، شبكه آندوپالسمي كه يهادر ياخته -24

  و كربنبا ـ فقط هيدروژن، اكسيژن ،به غشاي هسته چسبيده است) 1
  نيتروژن و فسفرطور حتمبهبا ـ ،هم استمتصل بههاييصورت كيسه به) 2
  ) نسبت به نوع ديگر اين اندامك، از هسته دورتر است، با ـ گليسرول و اسيد چرب3
 بدون ـ گليسرول و اسيد چرب ،اي شكل استلوله) 4

 ؟كنددرستي تكميل ميكدام گزينه، عبارت زير را به -25

 »…قطعاً،…«

  . از انواع مختلفي از زيرواحدها تشكيل شده استساكاريد موجود در كاغذ ـپلي) 1
  . در زيرواحدهاي ساختاري خود، تنوع بيشتري در مقايسه با مالتوز دارداي كبد ـساكاريد ذخيرهپلي) 2
  شود. ميز و فسفوليپيد يافتسلول ةهاي سازندها ـ در غشاي ياختهليپيد مورد استفاده در ساخت انواعي از هورمون) 3
 . آوردرا به وجود ميگليسريد ـ بخش اصلي غشاي ياختهتريليپيد با ساختار مشابهنوعي )4

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال فهد
  خود را بنويسيد:10گذاري چند از، هدف)1(شناسيزيستهايگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر
  بوده است؟10عملكرد شما در آزمون قبل چند از

  امروز چيست؟شما براي آزمونگذاريهدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

 

دقيقه20)1(شناسيزيست
  دنياي زنده

  ايغشاي ياختهتا پايان 1فصل

  12تا 1هايصفحه
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 ؟هاي حيات به درستي بيان شده استكدام گزينه در ارتباط با ويژگي -26

  شود. در بسياري از جانداران ديده مياين ويژگيگنجشك جزء ويژگي فرايند جذب و استفاده از انرژي در جانداران است، كهبدنگرم شدن) 1

  تواند بدون انجام تقسيم ياخته نيز صورت گيرد. هاي موجود در همه جانداران رشد است، كه مييكي از ويژگي) 2

  . آميز زندگي كنندكنند در هر محيطي به طور موفقيتها كمك ميبه آنهايي دارند كهجانداران ويژگي) 3

 باشد. پاسخ به محيط مينوعيها،يد خرس قطبي همانند پاسخ اين جانور به محركموهاي سف) 4

 ؟استنامناسبيابي حياتدر ارتباط با سطوح سازمانكدام مورد براي تكميل عبارت زير -27

 »…حسطمطابق با متن كتاب درسي،«

  آورند. هايي شبيه به خود و زيستا و زايا به وجود ميثل، زادهكه با توليدمباشدشامل افرادي شبيه به همتواندمي،سازگانبعد از بوم) 1

  گذارند. با هم در تعامل هستند و بر هم ديگر تأثير مي واندشامل اجزايي است كه همگي داراي ياخته ،بعد از جمعيت) 2

  مشاهده است. دهد و در همه جانداران قابليابي حيات را نشان ميترين سطح سازمانپايين ،قبل از بافت) 3

 اند.از نظر اقليم (آب و هوا) مشابهشود كه فقطسازگان تشكيل مياز چند بوم ،قبل از زيست كره) 4

  با هم مطابقت دارند؟موارد ذكر شدهدر كدام گزينه -28

 هاي جانداران ژنشناختي، براي بررسيبر اطالعات زيستهاي ديگر، عالوه) مهندسي ژنتيك: عدم استفاده از فنون و مفاهيم رشته1

 شناسيها از علم زيستاي: وضع قوانين جهاني براي جلوگيري از سوءاستفاده) نگرش بين رشته2

  هاي اطالعاتي و ارتباطي: انتقال صفت يا صفاتي از يك جاندار به جانداران ديگر) فناوري3

 ) اخالق زيستي: محرمانه بودن اطالعات ژني افراد4

 ؟ي موجود در يك ياختة جانوري كدام عبارت درست استهادر ارتباط با اندامك -29

  در ارتباط مستقيم با غشاي هسته است.هموارهها وجود دارد، در سراسر سيتوپالسم گسترش داشته واي از لولهاندامكي كه به صورت شبكه) 1

  اتصال با نوعي شبكة مرتبط با هستة ياخته باشد.درتوانددر ساخت پروتئين نقش دارد، نميو يا وابستهطور مستقلهر اندامكي كه به) 2

  دارد. اصليها به خارج ياخته نقشبندي مواد و ترشح آنهاي متصل به هم تشكيل شده است، در بستهاندامكي كه از كيسه) 3

 . خورده دارد، در تأمين انرژي ياخته نقش داردكه يك غشاي چينييدو غشا ياندامك) 4

 ؟استنادرستو عملكرد در بدن جانورانبا واحد ساختارچند مورد، در ارتباط -30

  ة آن نيز هست.زمشخص كنندة شكل و اندا ،موجود در آندو غشايياختارسالف) بزرگترين

  .گليسريد، يك اسيد چرب كمتر داردنسبت به تريب) بخش اصلي تشكيل دهندة غشاي آن،

  شكل در آن، در نزديكي شبكة آندوپالسمي زبر قابل مشاهده است. Tايج) ساختار استوانه

 هاي كربوهيدراتي به ليپيد كلسترول در غشاي آن دور از انتظار نيست.د) اتصال زنجيره

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 
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 ن اين شاخه .............اي از ............. است كه دانشمنداتوان گفت ............. شاخه  مي-31

 كنند.بر پي بردن به رازهاي آفرينش، به حل مسائل و مشكالت زندگي انسان امروزي نيز كمك ميشناسي ـ عالوه) علوم تجربي ـ زيست1

  پردازند. ميگيري اند،طور مستقيم قابل اندازهشناسي ـ به بررسي ساختارها و يا فرايندهايي كه فقط به) علم بررسي حيات ـ زيست2

  اند. هاي طبيعي، غيرطبيعي و قابل مشاهدههاي پديدهجوي علتشناسي ـ علم بررسي حيات ـ در جست) زيست3

  پردازند.شناسي ـ علوم تجربي ـ به بررسي علمي جانداران و فرايندهاي زيستي مي) زيست4

 كرد. توجيهشناسي نوينزيستبر اساستواننميبرخالف ............. راشناسي، ............. در زيست -32

 هاي ديگرهاي زنده با استفاده از اطالعات رشتهتر سامانهشناخت بيش -) ارتباط بين سطوح مختلف سازماني يك سامانه زنده1

  يك ياختهمطالعه ارتباط ميان اجزاي سازنده -هاي هر گونه از جانداران) استفاده از علوم رايانه براي بررسي مجموعه ژن2

 هاي هرگونه از جاندارانكاربرد فنون و مفاهيم مهندسي در بررسي ژن -يك جاندار به تنهاييپيكرهاي) عملكرد هر يك از ياخته3

 دهنده بدن جاندار با محيطارتباط اجزاء تشكيل -ها و علوم نوينبردن فناوري) به كار4

 ؟نيستهاي زير صحيحكدام يك از گزينه -33

 كنيم.هاي جانداران را بررسي ميهاي آن و يا ويژگيبه جاي تعريف حيات، ويژگي) معموًال1

  آور نيستند.شناسان مهار شده و ديگر مرگها مانند بيماري قند و افزايش فشار خون با كمك زيست) امروزه بسياري از بيماري2

 بار براي افراد باشند.هاي غذايي و دارويي با عواقب زيانرايج مقاوم است يا فراوردهزايي باشد كه نسبت به داروهايتواند عامل بيماري) سالح زيستي مي3

  هاي منتقل شده بتوانند اثرهاي خود را ظاهر كنند.اي كه ژنگونههاي يك جاندار را به بدن جانداران ديگر وارد كنند، بهتوانند ژنشناسان ميتازگي زيست) به4

 ترتيب از راست به چپ)وجود دارد؟ (بهنادرستيابي حيات، در كدام گزينه يك عبارت درست و يك عبارتدر ارتباط با سطوح سازمان -34

  بوم قرار دارد.شود كه بالفاصله قبل از زيستالف) تاثير دما، رطوبت و نور بر گياهان در سطحي بررسي مي

 شوند، عوامل غيرزنده نيز وجود دارد.ميهاي متفاوت ديدهب) در سطحي كه براي اولين بار، افراد متعلق به گونه

  وجود آورند. توانند از طريق توليدمثل با يكديگر، موجوداتي كم و بيش شبيه خود را بهج) افراد متعلق به يك اجتماع همگي مي

  كنند.زندگي ميسطحي از گسترة حيات كه درياچة اروميه در آن قرار دارد در يك زمان و مكانهمة جانداران دو سطح قبل ازد) 

  ) الف، د4  ) ب، ج3  ) ج، د2  ) الف، ب1

 كند؟درستي كامل ميچند مورد عبارت زير را به -35

 ............»نيستيابي حيات، ممكندر ............ سطح از سطوح سازمان«

  موجودي را يافت كه بدون تعامل با محيط خود بتواند به حيات خود ادامه دهد. -الف) ششمين

  مشاهده شود.هاي ساختاري و عملكرديهمكاري بين تعدادي واحد -ينب) دوم

  وجود داشته باشد.سازگانتعدادي بوم -ج) هشتمين

 هاي زيستي ساخته شود.مولكول -د) اولين

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

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.-)آشنا(آزمون
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 كدام عبارت زير در مورد ليپيدها درست است؟ -36

 دهنده غشاي ياخته است. جزاي تشكيلاي كلسترول يكي از ا) در همة جانداران پرياخته1

  گليسريد دارد. دهد ساختاري شبيه تري) مولكولي كه بخش اصلي غشاي ياخته را تشكيل مي2

  گليسريد سه نوع مولكول مشابه وجود دارد. تريدر مقايسه با) در ساختار هر مولكول فسفوليپيد3

  شود. هر نوع مولكول ليپيدي مشاهده ميدر گياهد غشاي ياختة توليدكننده سلولزهمانندر انسان) در غشاي ياختة توليدكننده گليكوژن4

 چند مورد از موارد زير صحيح هستند؟ -37

C  ساخته شده است. OوH،الف) سلولز همانند نشاسته از عناصر

  مولكول شركت دارد.  4گليسريد،ليپيد همانند تريب) در تركيب فسفو

  اتم كربن دارد.  6ج) فروكتوز برخالف ريبوز

  د) فسفوليپيد برخالف كلسترول در ساختار غشاي ياختة گياهي شركت دارد. 

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

 چند مورد از موارد زير در ارتباط با اجزاي ياختة جانوري صحيح هستند؟ -38

 اند. مانند تشكيل شدهاز اجزاي كيسهزبرلژي همانند شبكة آندوپالسميالف) دستگاه گ

  نقش دارد.  ،دستگاه گلژي در انتقال موادهمانندب) وزيكول

  ها همانند انواع شبكة آندوپالسمي در ساختن پروتئين نقش دارند. ج) ريبوزوم

  اي ندارد. د) سانتريول برخالف ليزوزوم ساختار كيسه

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

 كند؟تكميل مينادرستيكدام گزينه عبارت زير را به -39

  »...........دنتوان يم........... هايبدن انسان، مولكوليهااختهييدر غشا«

  اي در تماس باشند.با مايع بين ياخته -) كربوهيدراتي1

 قرار گيرند.منشعبهايدر تماس با مولكول -پروتئيني )2

  هاي غشا شركت كنند.در ساختار يكي از اليهفقط -كلسترول )3

 هاي غشا در تماس باشند.ترين مولكول، با فراوانيا هر دودر سطح داخلي يا خارجي -ينيپروتئ )4

 در ياختة جانوري، هرمولكول زيستي كه ........... قطعاً ........... -40

  شود.اي شكل درون سيتوپالسم ساخته مي ههاي كيستوسط اندامك -) حداقل از چهار نوع عنصر تشكيل شده است1

 با واحدهاي ساختاري بسيار متنوع است. رشتهصورت مولكولي دوساختار آن به -) در پزشكي شخصي كاربرد دارد2

  ليپيدهاي غشا در تماس است.ازنوعيبا -در ساختار هر دو الية غشاي ياختة جانوري شركت دارد )3

 واجد اطالعات الزم براي تعيين صفات ياخته است. -ر ساختار خود استداراي عنصر نيتروژن د ) 4
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هاي كيك كشمشي و ابـر ترتيب از راست به چپ، كدام دانشمندان نظريهبه ،نظرية اتميتكاملمسيردر - 41
 ؟الكتروني را مطرح كردند

  شرودينگردالتون ـ) 2    تامسون ـ شرودينگر )1
  دالتون ـ بور )4    تامسون ـ بور )3

 ؟استنادرستهاي زيريك از گزارهدامك - 42
  هاي فيزيكي، نقطة قوت دانش فيزيك است. پذيري و اصالح نظريهويژگي آزمون )1
هاي جديد منجر بههاي فيزيكي در طول زمان همواره معتبر نيستند و ممكن است نتايج آزمايشها و نظريهمدل) 2

  اي جديد جايگزين آن شود.ظريهتي ممكن است نحاي شود وبازنگري مدل يا نظريه
  كند آزمايش و مشاهده در فيزيك است.آنچه بيش از همه در پيشبرد و تكامل علم فيزيك نقش ايفا كرده و مي )3
هاي فيزيكي توسط آزمايشها و نظريهلذا الزم است كه قوانين، مدل ،از آنجايي كه فيزيك علمي تجربي است) 4

  مورد آزمون قرار گيرند.
 ؟هاي زير صحيح استسازي پرتاب يك توپ بسكتبال به سمت سبد، چه تعداد از گزارهدلدر م -43

املوتوان از اين عدارد كه ميوجودها و درزهاييالف) توپ يك كرة كامل نيست و روي سطح آن برجستگي
  .كرداي فرضصورت يك جسم نقطهنظر كرد و توپ را بهصرف

  چون تأثيري بر مسير حركت ندارد. ،نظر كردتوان صرفوپ و جهت پرتاب اوليه ميب) از اندازة تندي اولية پرتاب ت
نظرصرفتغيير وزن توپتوان ازكند كه نميپ) وزن توپ در طول مسير حركت به دليل تغيير ارتفاع توپ تغيير مي

  گردد. از نميزيرا در اين صورت مسير حركت توپ يك خط راست خواهد بود و هيچ وقت توپ به زمين ب ،كرد
نظر كرد و فرضتوان از اين عامل صرفكند (نيروي مقاومت هوا) كه ميت) هوا در برابر حركت توپ مقاومت مي

  كنيم توپ در شرايط خأل پرتاب شده است. 
1( 1  2 (2  3( 3  4 (4  

 ؟هستندبرداريهاييكميتهاي ذكر شده در كدام گزينه همگيكميت - 44
  مسافت ـ شتاب ـ انرژي) 2    فشار ـ تندي ـ نيرو )1
  سرعت متوسط ـ نيرو ـ فشار) 4  جاييشتاب ـ گشتاور ـ جابه )3

(SI)در سيستم بين - 45 و…ترتيبها بههستند كه يكاي آن…هاييمقدار ماده و دما كميتالمللي يكاها
 است. …

  اصلي ـ مول ـ كلوين) 2  اصلي ـ كيلوگرم ـ سلسيوس )1
  فرعي ـ مول ـ سلسيوس) 4  فرعي ـ كيلوگرم ـ كلوين )3

SIهاي فيزيككميترابطه بازير درهايعبارتازيككدام -46  ؟استنادرستي در
  هيچ دو كميت اصلي داراي يكاي يكساني نيستند.  )1
  توانند يكاي يكساني داشته باشند.هاي فرعي متفاوت ميكميت) 2
  توانند يكاي يكساني داشته باشند.اي ميهاي فرعي برداري و نردهكميت )3
  توانند يكاي يكساني داشته باشند. ميهاي فرعي و اصليكميت) 4

ر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع ههدف
  خود را بنويسيد:10گذاري چند از، هدف)1(فيزيكهايگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر
  بوده است؟10عملكرد شما در آزمون قبل چند از

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفن قبلآزمو10چند از

 

دقيقه35  ) 1فيزيك (
  

  گيريفيزيك و اندازه
گيري وتا پايان اندازه 1فصل

  المللي يكاهادستگاه بين
  13تا 1هايصفحه

محل انجام محاسبات  
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 ؟كدام گزينه برحسب نمادگذاري علمي صحيح نوشته شده است -47

1( 2 40 000084 10 84 10/ −× = ×  

2 (4 213 252 10 0 13252 10/ /− −× = ×   

3(  3 70 0005104 10 5 104 10/ /− −× = ×  

4 (3 6248 002 10 2 48002 10/ /× = ×  

فرالنگ و هـر فرالنـگ 8باشند كه هر مايل معادلگيري طول ميمايل و فرالنگ و فاتوم از يكاهاي اندازه - 48

فاتوم را طي كرده است كه معـادل 220فرالنگ و 6مايل و 4فاتوم است. اتومبيلي مسافت110معادل

 ؟النگ معادل با چند فوت استباشد. هر فرفوت مي26400

1( 660  2 (66  3( 2200  4 (220  

متوسـطشـود. آهنـگر مـيليتر پميلي450ليوان با حجم 2كند و در مدت يك ساعت،شيري چكه مي -49

mm3
خروج آب از شير چند

s
 ؟است

1( 3240  2 (324  3( 2500  4 (250  

در مـدت زمـان يـك كنـد،ري مستقيم و در يك جهت حركت مـيكه در مسيتغيير سرعت يك اتومبيل - 50
6 1دقيقه 2 10/ يارد بر ساعت است. شتاب متوسط حركت اين اتومبيل برحسب متر بر مجـذور ثانيـه ×

 ؟كدام است

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

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

51 - 3  ؟است. اين حجم برحسب ليتر كدام است30ftحجم مخزني

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

1( 8100  2 (810  3( 9000  4 (900  

0جرم جسمي -52 0000701/ Tg .گـرم و برحسـب جـرم ايـن جسـم برحسـب ميلـياگرگزارش شده است

aحاصلشود،گزارش×10baصورتنمادگذاري علمي به b+؟كدام است 

1( 85 1/  2 (55 1/  3( 17 01/  4 (7 99/−  

رشد اين بوتهمتوسطكند. آهنگمتر رشد ميسانتي6/21روز به اندازةشبانه10يك بوتة سبزي در مدت -53

 ؟چند نانومتر بر ثانيه است

1( 50  2 (25  3( 500  4 (250  

  ؟كدام گزينه معادل يك پاسكال است - 54

1( ·¼U¼Ãº Â±Ã¶
ÍMo¶oT¶ ÂTºIw    2 (−»r ¼±Ã¨

K÷§¶oT¶I¨j  

3(  
×

³o¬
¾ÃºIYÍMo¶ oT¶ÂTºIw  4 (·¼U¼Ãº

oTÃ²Â±Ã¶  
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 ؟استنشدهدرستي انجاميك از تبديل يكاهاي زير بهكدام - 55

1( 6 82 10 7 2 10cm km/
s h

− −× = ×   

2 (5 55 10 3 10cm m
min h

× = ×   

3(  4 34 8 10 2 88 10km cm/ /−
min h

× = ×   

4 (4 66 10 3 6 10m km/−
min h

−× = ×   

هاي زير آمده است. آهنـگ حجمـي خروجـي كـدام حجمي خروجي مايع از چند مخزن در گزينهآهنگ -56
  ؟مخزن بيشتر است

1( 
325 10 mm

s
×

μ
    2 (

323 10 m−
min

×  

3(  
341 2 10 cm/

ms
×    4 (28 4 10 L/

das
×  

57- (slug ft)(اسالگ يكاي واحد طول در سيستم انگليسي اسـت. بـا توجـه بـه (يكاي واحد جرم و فوت
SI ،ريتساوي ز كدام پيشوند  ؟قرار گيرد تا تساوي برقرار شودبه جاي

1 14 6 1 0 3( slug / kg, ft / m)= =  

6 16
2 25 10 21 9 10ft cmslug / mg

s s
× = ×


  

1( d  2 (da  3( m  4 (M  

Fدر رابطه - 58 Iهاي زير كميت Bنيرو، كميت Lجريان، كميت طول، كميتميدان مغناطيسي، كميت

qt هاي زير يكايزمان است. با توجه به رابطهبار الكتريكي و كميت
0 0
1

μ ε
 ؟كدام است

1 20
20

1
4

| q || q |IF IBL , B , F , I qt
L L

μ
= = = =

πε
  

  تندي )1
  مربع تندي) 2
  شتاب )3
  آهنگ مساحت) 4

10x(dag).(mm)صورتبرحسب يكاهاي اصلي بهSIدركميت فشارواحداگر يكاي - 59 ( s)α βμتعريـف
x   ؟كدام استشده باشد، در اين صورت مقدار

1( 13  2 (13−  3(  9  4 (9−  

برداري هوايي صورت گرفته است و يك نقشه تهيه شده است. اگر مساحتاز يك منطقه كشاورزي عكس -60
رت فاصلة دو نقطه دردر اين صو ،اينج مربع باشد80هكتار باشد و مساحت آن بر روي نقشه20زميني

1نقشه كهاين 5/ cm1؟متر استاست در واقعيت چند 2 5( inch / cm)=  

1( 46 10×  2 (60  3( 43 10×  4 (30  
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 مراجعه كرد.…بايد به…براي يافتن پاسخي جامع و كامل براي سؤال -61
  الف) جهان كنوني چگونه شكل گرفته است؟

  ب) هستي چگونه پديد آمده است؟
  دهند؟هاي طبيعي چرا و چگونه رخ ميپ) پديده

  الهيهايپ ـ بينش خود در پرتو آموزه) 2  علوم تجربيهايدانشدي وب ـ چارچوب اعتقا) 1
  علوم تجربيهايدانشالف ـ چارچوب اعتقادي و) 4  الهيهايبينش خود در پرتو آموزهب ـ چارچوب اعتقادي و) 3

 ؟زير، شرايط مشابهي دارنداز مواردهاي يك عنصر در چند موردايزوتوپ -62
  چگالي •  پذيريواكنش •  ايداريپ •  هاتعداد الكترون •
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  

؟كدام مطلب درست است -63
  هيدروژن و هليم هستند. ،اولين ذرات به وجود آمده بعد از مهبانگ) 1
  اند. كه عنصرها به صورت همگون در جهان هستي پراكنده شدهدهندمينشاننوع و ميزان فراواني عنصرها در سيارة زمين و مشتري) 2
  اي است. هاي هستهانرژي آزاد شده در واكنشمقدارهاي طبيعي پيرامون ما اغلب مشابههاي شيميايي در پديدهانرژي مبادله شده در واكنشمقدار )3
  اي است. هاي هسته) انرژي گرمايي و نور خيره كنندة خورشيد به دليل تبديل هيدروژن به هليم در واكنش4

 ؟استدرستنانسيمكدام عبارت در مورد عنصر تك -64

I)يون يديد ةاندازه يون تكنسيم مشابه اندازدر تصويربرداري غده تيروئيد )1   است.−(

99ايزوتوپراديوجدول تناوبي جاي دارد و 7و گروه 5اين عنصر در دوره) 2
43 Tcآن ناپايدار است .  

  شود.   مياي ساختههاي هستهو با استفاده از واكنشمصنوعيطورجهان بهموجود درتكنسيمهمة) 3
  كنند. اي توليد و سپس مصرف ميكم است. بسته به نياز آن را با يك مولد هستهتكنسيمعمراز آنجا كه نيم) 4

 ؟استنادرست ،هاي زيرعبارت كدام يك از گزينه -65
  ها را تهيه كردند.شناسنامة فيزيكي و شيميايي آنزهرهمريخ وي مانندهايسياره رگذر از كنابا 2و 1فضاپيماهاي وويجر) 1
  . استو تركيب درصد اين موادها نآدر اتمسفرشيمياييهايشامل نوع عنصرهاي سازنده و تركيب 2و 1ي وويجرشناسنامه تهيه شده توسط فضاپيماها) 2
  تواند به درك چگونگي تشكيل عنصرها كمك كند.با عناصر سازندة خورشيد ميو مقايسه آنهاسيارهمقدار عنصرهاي سازندة برخي) بررسي نوع و3
  هاي مختلف منظومه خورشيدي با يكديگر متفاوت است. ) نوع و ميزان فراواني عنصرها در سياره4

 ؟هستندنادرستي زيرهاعبارترد ازموچند -66
  ارة زمين بيشتر از جنس سنگ است.الف) سياره مشتري بيشتر از جنس گاز و سي

  گردد. تر ايجاد ميتر عنصرهاي سنگينها از عنصرهاي سبكهايي كه در آندهد؛ واكنشاي رخ ميهاي هستهها برخالف خورشيد واكنشب) درون ستاره
  در سيارة مشتري بيشتر از زمين است. پ) درصد فراواني اكسيژن

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

)تكنسيمدر ارتباط باهاي زيرويژگيچند مورد از -67 )99
43 Tc؟استدرستي بيان شده به 

  ماندگاري زياد •  ديدييونمشابهت اندازه يون تكنسيم به •  نگهداري آسان آن •
  عمر كمنيم •  اي براي توليد آنهاي هستهنياز به واكنشگاه •  ناپايدارداشتن هستة •
1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  

وع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شرهدف
  خود را بنويسيد:10گذاري چند از، هدف)1(شيميهايگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر
  بوده است؟10عملكرد شما در آزمون قبل چند از

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفزمون قبلآ10چند از

 

دقيقه20  )  1(شيمي

  كيهان زادگاه الفباي هستي
بنديتا پايان طبقه 1فصل

  عنصرها
  13تا 1هايصفحه
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 ؟دهندالگوي درستي را نشان مي ،چه تعداد از روندهاي زير -68
  مهبانگ→هاي زيراتميذره→هيدروژن→هليم→هاالف) سحابي
  هيدروژن→ي مانند آهن و طاليعنصرها→ي مانند كربن و ليتيميب) عنصرها

  مهبانگ→هاي زيراتميذره→هاسحابي→هليموپ) هيدروژن
  هاسحابي→هاستاره→انفجار→رها در فضات) پراكندگي عنص

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 ؟استنادرستزمين و مشتريهايدر ارتباط با هشت عنصر فراوان در سيارهكدام گزينه -69

  . هستندعنصر فراوان، اكسيژن و گوگرد 8صر مشترك بين زمين و مشتري در بيناعن) 1
  تري گاز نجيب وجود ندارد. عنصر فراوان زمين برخالف مش 8در بين) 2
  ايزوتوپ طبيعي است. 3داراي ،ترين عنصر سياره مشتري) فراوان3
  اتاق به حالت گازي قرار دارد. دو عنصر در دما و فشارزمين ةعنصر فراوان سيار 8) در ميان4

 ؟هستندنادرستچند مورد از مطالب زير، -70
 . ، ناپايدار هستندباشد 5/1ها برابر يا بيش ازي آنكه نسبت شمار نوترون به عدد اتمهاييهمة هسته •
 د.ن% عناصر شناخته شده در طبيعت وجود دار60حدود•
 اي است. ها از جمله چالش صنايع هستهپسماند راكتورهاي اتمي خاصيت پرتوزايي دارد و خطرناك است. از اين رو دفع آن •

235ايزوتوپمقدارسازي،طي فرايند غني • Uيابد. افزايش ميهاي طبيعي اين عنصر،ايزوتوپدر مخلوط  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ؟اندبيان شدهنادرستهاي زيرچند مورد از عبارت -71
  وجود آوردند.حابي را بهمتراكم شدند و س ،هاي زيراتمي، با گذشت زمان و افزايش دما گازهاي هيدروژن و هليم توليد شدهبانگ و پديد آمدن ذرههالف) پس از م

  گويند. اي ميد، واكنش هستهنآيوجود مي بهترسنگين، عناصرترسبكها از عناصرهايي كه در آنب) به واكنش
  د. نشود عناصر تشكيل شده در آن در فضا پراكنده شو) مرگ ستاره اغلب با يك انفجار بزرگ همراه است كه سبب ميپ
  ها شدند.ها و كهكشانتارهها سبب پيدايش س) سحابيت
  صفر) 4  1) 3  2) 2  3) 1

 ؟كننددرستي تكميل ميهاي پيشنهادي، جملة زير را بهچه تعداد از عبارت -72
  »…در جدول تناوبي امروزي«

  دوم است. اي بيشتر از گروهجدول دورههجدهمالف) تعداد عناصر گروه
  سوم برابر و چهار برابر تعداد عنصرهاي دوره اول است. ب) تعداد عنصرهاي دوره دوم با تعداد عنصرهاي دوره

  در يك گروه قرار دارند. 20Caو4Beدر يك دوره و عناصر19Kو34Seپ) عناصر
  صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

 ؟كدام موارد زير، دربارة جدول تناوبي عنصرها، درست است -73
  . استشيميايي عنصرهايي كه در يك ستون جدول تناوبي قرار دارند، مشابهالف) خواص

  آن عنصر است. دقيقب) هر خانه از جدول تناوبي، شامل اطالعاتي مانند نام، نماد شيميايي، عدد اتمي و جرم اتمي
  باشد.ها مي آنپروتونها بزرگتر يا برابر با تعدادتناوبي، تعداد نوترونجدولعناصرپ) در همة

Mnت) نماد شيميايي عناصر منيزيم، فسفر و آهن به   است. FeوP،صورت
  )الف(فقط) 4  )ت(و )پ(،)الف() 3  )ت(و )ب() 2  )پ(و )الف() 1

M2درصد ذرات باردار موجود در يون48اگر -74 درصد كل ذرات زيراتمـي ايـن يـون مربـوط بـه 5/37ها باشد ومربوط به الكترون+فرضي
 ؟در اين يون چقدر استهاو الكترونهاها باشد، تفاوت تعداد نوتروننوترون

1 (5  2 (6  3 (4  4 (3  
 ؟درست استدار شدهاز گلوكز نشانآن با استفادهتشخيصسرطاني وهايتوموردر ارتباط با ،هاي زيرورد از عبارتچند م -75

  فعاليت و توليد انرژي، گلوكز است.  ةبراي ادامهاياختهاصليسوختالف) 
  ب) توده سرطاني، نوعي توده سلولي است كه رشد و تكثير غيرعادي دارد.

  دار، همانند گلوكز معمولي در بافت سرطاني بيشتر از بافت هاي سالم است. نتجمع گلوكز نشاپ) 
  توسط آشكارساز پرتو قابل تشخيص و شناسايي است. ت) سلول حاوي مادة پرتوزا

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

3/2

(ساعت) زمان

شده واپاش�ده ماده جرم
گرم) (برحسب

18

ماده چند ساعت است و پس از گذشتعمر ايننيم ،دهدشود را نشان ميبا توجه به نمودار زير كه جرمي از يك ماده پرتوزا كه واپاشيده مي -76

 (به ترتيب از راست به چپ)؟مانده به جرم اوليه آن كدام استساعت نسبت جرم مادة پرتوزاي باقي48

1 (1 6128 −  

2 (1 4256 −  

3 (1 4128 −  

4 (1 6256 −  

 ؟استنادرستهاي هيدروژنهاي زير در مورد ايزوتوپد از عبارتچه تعدا -77

  و دو ايزوتوپ ديگر كامالً پايدارند.استسال12عمري در حدودهاي طبيعي آن يك ايزوتوپ داراي نيمالف) در ميان ايزوتوپ

  .نوترون است 5نوترون بيشتر از پايداري ايزوتوپي از هيدروژن با 3باهيدروژنازب) پايداري ايزوتوپي

  ها ناپايدارتر است. عمر را دارد از ساير ايزوتوپپ) ايزوتوپي كه كمترين نيم

  راديوايزوتوپ و ساختگي هستند. ،هاي هيدروژنايزوتوپ از ايزوتوپ 5و 4ترتيبت) به

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

16هايهاي هيدروژن، و با فرض ايزوتوپبا در نظر گرفتن تمام ايزوتوپ -78
8 O،17

8 O18و
8 Oتـوانآب مـيبراي اكسيژن، چند نوع مولكـول

 ؟راديوايزوتوپ باشنداتم آن 2تشكيل داد كه حداقل

  صفر) 4  11) 3  25) 2  15) 1

 (نماد عنصرها فرضي است)؟درست استبا توجه به جايگاه چند عنصر داده شده در جدول تناوبي، كدام عبارت -79

BA

C

DF

E

  
1 (A Bعنصر   تمايلي به انجام واكنش شيميايي ندارد.مانند عنصر

2 (D   هم گروه است.34Seهم دوره و با عنصر4Beبا عنصرعنصر

3 (C3 C 3هاي هسته آنها و پروتونو تفاوت تعداد نوترون45برابر+اگر عدد جرمي كاتيون   در جدول درست نشان داده شده است. باشد جايگاه

4 (F   است. 21برابرEواختالف عدد اتمي

هـا وآن يك واحد و تفاوت تعداد نـوترونهايها و نوتروناست. اگر تفاوت تعداد پروتون49در يك گونة فرضي مجموع ذرات زيراتمي برابر -80

 ؟استنادرستگونههاي آن دو واحد باشد كدام مورد دربارة اينالكترون

X3توانماد يون پايدار آن مي) 1   باشد. −ند به صورت

  هاي آن، يك واحد از تعداد ذرات باردار داخل هسته آن بيشتر است. تعداد نوترون) 2

3 (39 Xآيد.شمار ميراديوايزوتوپ به ،ممكن استكهباشد  هاي آنيكي از ايزوتوپتواند يم  

  صورت دو حرفي است. تناوبي بهگونه در جدولايننماد شيميايي) 4
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