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  فردسيدعلي موسويمدير گروه
  منا باجالنمسئول دفترچه

مستندسازي و مطابقت با مصوبات
 مقدممازيار شيروانيمدير گروه:

الهه شهبازي:اختصاصيمسئول دفترچه
 ياريفاطمه عليآرايينگاري و صفحهحروف

  عباسيحميدناظر 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

دقيقه45+ دقيقه60مدت پاسخگويي:مقطع دهمسؤال30+مقطع نهمسؤال40هاي آزمون:كل سؤالتعداد
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3: ةصفحدهم رياضيياختصاص1401مهر 8آزمون- پروژة تابستان

1 - m y، خطبه ازاي كدام مقدار  mاز نقطة3
A

m

 
   

1
2 گذرد؟مي1

صفر) 2   1 )1

3(
1
24 (4

2- a hدر كدام شكل، نسبت حجم شكل داخلي به حجم استوانه به شعاع ضلعي منتظم است)، شش1(قاعدة هرم در شكل ؟، از همه كمتر استو ارتفاع

   1شكل )1

  2شكل) 2

3شكل )3

در هر شكل يكسان است.) 4

yدو مجموعة - 3
A {{ z, y }, x ,{ }}   2 2 1 Bو12 {{x, },{z }, } 2 2 3xy كدام است؟zبرابر هستند. حاصل

1( 8  2 (12  

3( 16  4 (24  

aاگر - 4  0،b  |و0 a | | b |باشد، حاصل عبارتa b ( a | a | a ab b )

| a |

    2 2 2 2

3 6
كدام است؟2

1(b22 (b

a


2

3(b 24 (b

a

2

آموزان اجباري است.ها براي همة دانشپاسخ دادن به اين سؤال                        نگاه به گذشته (بخش اجباري) -درس رياضي نهم10تا 1سؤاالت

دقيقه30رياضي نهم

كل كتاب
143تا 1هايصفحه

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
خود را بنويسيد:10گذاري چند از، هدفرياضي نهمهاي 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

h

a

} h
2

} h

a

h

(1) ش�ل (2) ش�ل (3) ش�ل
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4: ةصفحدهم رياضيياختصاص1401مهر 8آزمون- پروژة تابستان

ABدر شكل مقابل اگر - 5 CD،يك از گزينهكدامباشدO) مركز دايره است.)هاي زير لزومًا درست نيست؟

1( BAC ACD2 (ABF CDF
 



3( ED AC4 (ˆ ˆAOB COD

حاصل عبارت - 6   

 

5 3 2 5 15 7
5 3 2

دام است؟ك

1(5  2 (1 5

3(5 34 (1 3

)مجموعه جواب نامعادلة - 7 x ) x( x )  23 5 2 5 3 2 كدام است؟5

1(x 
6 5
55  2 (x 

1
11 5

3(x 
3 5
55  4 (x 

2
11 5

xدر تجزية عبارت - 8
x  

2
4 2 1

15 كدام عامل وجود15 ؟ندارد،

1(x 
1
62 (x 

1
5

3(x 
1
5

4 (x 2 1
3

شدة زير كدام است؟عبارت تعريفحاصل - 9

x (x )x x
A ( )

xx x

  
  

 

2 2

2 4
8 4 16

416 256

1(x x x3   28 16 92 (x x x3   22 9 16 1  

3(x x x3   24 6 12 1  4 (x x x3   29 16 8

O

A

B

E
D

C
F
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- - ---

1 2 3 4

-

5

- -

6 7

-

8

- -

3
2

AO

D

C

B

10 - a axايچندجملهبه ازاي كدام مقدار x ax a3   220 4 xبر3 2 پذير است؟بخش2

1(1
42 (

1
4

3(1
24(

1
2

است؟ 4كنيم. با كدام احتمال مجموع دو عدد رو شده، مضربدو تاس را با هم پرتاب مي - 11

1 (2
92 (5

183 (5
124 (1

4

اند.)زده شدهODوOCهايو شعاعOها به مركزدهد؟ (كمانكدام عدد را نشان ميAنقطةدر محور زير، - 12

1 (56

2 (3 22

3 (3 13

4 (57

است؟كدام aمنتظم نمايش داده شده است. اندازة زاويةضلعي 9در شكل زير، يك - 13

1 (452 (55

3 (604 (50

2واحد و طول ساق مايل 9و14هاالزاويه، طول قاعدهدر يك ذوزنقة قائم - 14 اندازة قطر كوچك ذوزنقه كدام است؟ .واحد است11

1 (8  2 (7 2  3 (10  4 (11  

/جرم زمين حدودًا - 15  245 59 /و جرم سيارة مشتري در حدودكيلوگرم10  271 8 كيلوگرم است. جرم سيارة مشتري حدودًا چند برابر جرم زمين10

است؟

1 (/  33 10 10  2 (/  23 1 10  3 (/  23 22 10  4 (/  33 22 10

آشنا-رياضي (نهم)
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6: ةصفحدهم رياضيياختصاص1401مهر 8آزمون- پروژة تابستان

حاصل عبارت زير كدام است؟ -16

( )( )( )...( )    2 2 4 4 1024 1024 20481395 1394 1395 1394 1395 1394 1395 1394 1394

1 (40961394  2 (20481394  

3 (20481396  4 (20481395

xدر صورتي كه بدانيم - 17 x2   5 7 عبارت جبري زير كدام است؟عددي، مقدار

(x )(x )(x )(x )   2 2 3 7

1 (21  2 (21-

3 (91  4 (91-

mxدستگاه - 18 y

x my

 

  

6
4 mبه ازاي2 ؟نداردجوابچه مقدار از

-2و 2) 2-2و 1) 1

1و 2) 4-1و 2) 3

xعبارت جبري -19

x bx a


2  

3 xازايبه7 , 3 aاست. نشدهتعريف5 bكدام است؟

1 (7  2 (23  

3 (23-4 (7-

است؟واحد است. سطح كل اين ظرف چند برابر16واحد كه قطر خارجي دهانة آن 3يكنواختضخامتكره بهظرفي است به شكل نيم -20

1 (208  2 (212  

3 (215  4 (217  
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    7: ةصفح  دهم رياضيياختصاص  1401مهر 8آزمون- پروژة تابستان

A

C

B D

  

  
  

  

 است؟نادرستبندي عنصرهاست، كدام گزينهبا توجه به جدول زير كه بخشي از جدول طبقه - 21

1A   است.برخالف عنصرهاي هم ستون خود، داراي دو الكترونخودآخردر مدار) عنصر
2 (C   .كنددر تركيب با منيزيم يك تركيب يوني ايجاد ميعنصر
Bهايالكتروناختالف تعداد) 3   است. 9برابرC وعنصر
4D   شود.در طبيعت به صورت تركيبي دو اتمي يافت مي) عنصر

 است؟نادرستهاي زيرچند مورد از عبارت - 22

  شود. ها در آب، سبب كاهش نقطة جوش آب ميآ) حل شدن نمك
  اكسيد است. هاي هيدروژن در مولكول متان، برابر تعداد پيوندها در مولكول كربن ديب) تعداد اتم

  بر رسانايي الكتريكي آب ندارد. ي چندانپ) حل شدن اتانول و شكر در آب، تأثير
  شود. دهد، اما با فلوئور وارد واكنش نميت) فلز سديم با كلر واكنش مي

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

/متحركي - 23
m با شتاب متوسط
s22 4s vتاكنداز حالت سكون در جهت شرق حركت مي5ابتدا به مدت و سپس با تندي ثابترسدميبه تندي

vs mاندازةكند. اگردر جهت شمال حركت مي5به مدت سرعت متوسط متحرك در كل مسير
s

باشد، تندي متوسط آن در كل مسير چند10

 متر بر ثانيه است؟

1 (10  2 (12  3 (14  4 (16  
Aهايشكلمطابق - 24 هاي مشابهي هستند، بر روي يك سطح افقي داراي اصطكاك قرار دارند و نيروهايكه داراي جنسCوB،زير، سه جسم

F1


F2و


ها صورتهاي حركت آنشتاباندازةكنند، در كدام گزينة مقايسة درستي بينها  شروع به حركتشود. اگر جسمها وارد ميبه آن
N g)گرفته است؟ )
kg

 10 

  
 

1 (C A Ba a a     2 (B A Ca a a   
3 (C A Ba a a     4 (A B Ca a a   

 ؟باشدنميهاجايي قارهشواهد جابهازيككدام - 25

  ) انطباق حاشية شرقي قارة آمريكاي جنوبي با حاشية غربي قاره آفريقا1
  هاي آفريقا و آمريكاي جنوبيشناسي در قارهسنگ) تشابه2
  هاي مختلفهاي قديمي در قاره) وجود آثار يخچال3
  هاي مختلفها در قارهكوه) تشابه تعداد رشته4

  آموزان اجباري است.ها براي همة دانشپاسخ دادن به اين سؤال                        اجباري)نگاه به گذشته (بخش -نهمعلومدرس40تا21سؤاالت
 

دقيقه30  علوم نهم

فصل اول تا دهم
 120تا 1هايصفحه

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
خود را بنويسيد:10گذاري چند از، هدفعلوم نهمهاي 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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    8: ةصفح  دهم رياضيياختصاص  1401مهر 8آزمون- پروژة تابستان

N20

  افتد؟دارد و روي سطح مايع، هوا وجود دارد. با روشن كردن پمپ تخلية هوا، چه اتفاقي مي، يك بادكنك درون مايعي قرارزيردر شكل -26

  يابد.) حجم بادكنك افزايش مي1

  يابد.) حجم بادكنك كاهش مي2

  كند.) حجم بادكنك تغييري نمي3

  ) حجم بادكنك ممكن است كاهش يا افزايش داشته باشد.4

 تعادل را برقرار كرد؟تواننمييك از اقدامات زيرنظر شود، با انجام كدامدر اهرم شكل زير، اگر از وزن ميله صرف -27

Rدور) 1 cmاز تكيهكردن محل اثر نيروي    8گاه به اندازة

20Rافزايش) 2   درصدي نيروي

Eنزديك) 3 cmبه تكيهكردن محل اثر نيروي   20گاه به اندازة

Eافزايش) 4 Nاندازة نيروي  5به مقدار

نيوتون به آب دهانة ظرف20متر مربع است، لبريز از آب است. اگر يك چوب پنبه را با نيروي 1/0مطابق شكل زير، ظرفي كه مساحت كف آن - 28

 متر مربع است.)  01/0وارد كنيم، تغيير نيروي وارد شده به كف ظرف چند نيوتون است؟ (مساحت دهانة ظرف

1( 20     

2 (100  

3 (200  

4 (400 

 چه تعداد از موارد زير درست است؟ - 29

  اند. هاي تبخيري پوشاندهالف) بخش وسيعي از سطح زمين را سنگ
  اند. ها و درياها تشكيل شدهها در اقيانوسب) بيشتر فسيل

  تواند تبديل به فسيل شود. هاي زيستي جاندار مانند شواهدي از راه رفتن، خزيدن و ... گاهي ميپ) آثار باقيمانده از فعاليت
  ها را اثبات كردند. جايي قارهها، جابهشناسان با مطالعة فسيلت) زمين

  تر و از الية پاييني خود جديدتر است. ، هر اليه از الية بااليي خود قديميهاي رسوبي وارونه شده باشندهاي رسوبي، به شرطي كه اليهث) در توالي اليه
1( 1  2 (2  3 (3  4  (4 

ها در لحظة اولية تماس، شتاب پيدا كرده، به حركتدهد و هر دوي آناند. پسر، اسب را هل ميها ساكنمطابق شكل زير، پسر و اسب روي اسكيت - 30
ها وبرابر جرم پسر باشد، در اين صورت كدام گزينه صحيح است؟ (از اصطكاك بين اسكيت 5گر جرم اسبشوند. ادرآمده و از يكديگر جدا مي

 نظر كنيد.) زمين صرف

  شتاب حركت هر دو در لحظة اولية تماس يكسان است.  )1
  ) بعد از جدا شدن، شتاب حركت هر دو صفر خواهد بود. 2
  ايستند. ت مي) بعد از جدا شدن، پس از مدتي هر دو از حرك3
  ) بعد از جدا شدن، سرعت حركت هر دو يكسان است.4
  

 

هوا

پمچپ

80cm40cm

30E N

75R N
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    9: ةصفح  دهم رياضيياختصاص  1401مهر 8آزمون- پروژة تابستان

  
هاي زير درست است؟با توجه به ساختارهاي داده شده در شكلگزينهكدام - 31

  ب)   ) الف

  

  د)    ج) 

  سلولز است.» د«) نام ساختار1

  درشت مولكول هستند.» ج«و» ب«) در ساختارهاي داده شده تنها ساختارهاي2

  يكسان است.» د«و» الف«هاي سازندة ساختارهاي) اتم3

  ها بسپار است.) در بين ساختارهاي داده شده فقط يكي از آن4

. اگر در دماي كنترل شده، مخلوطي شامل تركيبات زير را جهت جداسازي اجزاء وارد ايندهدرا نشان ميبرج تقطيريكقسمتي ازشدهشكل داده - 32

 ؟باشدنمييك از مطالب زير در ارتباط با آن صحيحبرج تقطير كنند، كدام

  

  

  

1( CH4ترين مقدار را در برشدر حالت گازي، بيشA.دارد  

  ها وجود دارد.) در هر برش نفتي فقط يك نوع از اين هيدروكربن2

Cتوان دو تركيب) به وسيلة تقطير ساده نيز مي3 H6 Cو14 H9   را از يكديگر جدا كرد. 20

Cترين مقدارتوان شاهد بيشميB) در برش4 H9   ها بود. نسبت به ساير هيدروكربن20

CH4  C H9 20  C H8 16  C H7 16  C H6   فرمول مولكولي هيدروكربن  14

C168  C151  C125  / C98 5  C68  نقطة جوش  

 آشنا-علوم (نهم)
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    10: ةصفح  دهم رياضيياختصاص  1401مهر 8آزمون- پروژة تابستان

كيلومتري تهران تا150دارند كه با خودروي شخصي خود براي تعطيالت از تهران به اصفهان بروند. براي اين منظور، ابتدا مسافتقصديك خانواده - 33

كيلومتر بر20كنند. اگر به دليل ازدحام جاده در ادامة مسير، تندي متوسط خودرو در مسير قم به اصفهاندقيقه طي مي90مانقم را در مدت ز

  ند ساعت است؟تر از تندي متوسط خودرو در مسير تهران به قم باشد، مدت زمان حركت خودرو از قم به اصفهان چساعت كم

1 (/2 7    

2 (/3 2  

3 (4    

4 (/4 7  

mوm1هاي، دو نفر به جرمزيرشكلمطابق - 34 m2 1
1
هاي مساوي ازروي يك سطح افقي با اصطكاك ناچيز قرار دارند. اگر در ابتدا به فاصله2

 يك از موارد زير درست است؟قرار داشته باشند و توسط طنابي هر يك ديگري را به سمت خود بكشد، كدامOنقطة

      رسند.يكديگر مي بهO) در نقطة1

  رسند.يكديگر مي بهBوO ) بين2

      رسند.يكديگر مي بهAوO ) بين3

4 (m1ماند وساكن ميm2رسد.به او مي  

  .) اندنشدهها وارونهگزينة درست را انتخاب كنيد؟ (اليهزيربه شكلتوجهبا - 35

  ترين اليه است.جوانFالية) 1

2F   سن هستند.همDو) الية

3D C) الية   تشكيل شده است. بعد از الية

4C Fجوان) الية   است. تر از الية

kgمطابق -36 گيرد. اختالفيك بار از روي سطح قاعده كوچك و بار ديگر روي قاعده بزرگ روي زمين قرار مي10شكل زير مخروط ناقصي به جرم

متر است؟پاسكال است، شعاع قاعدة بزرگ مخروط چند سانتي12500كندر اين دو حالت به سطح زيرين خود وارد ميفشاري كه د

N
(g , )

kg
  10 3 

1 (10    2 (20  

3 (30    4 (40  

A B

( )1 ( )2
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(E)از يك قرقره و يك اهرم، يك ماشين مركب به شكل زير ساختهاستفادهبا -37 چند نيوتون باشد تا اين ماشين مركب در حالتايم. اندازة نيروي محرك

نظر كنيد.)ها صرفتعادل باشد؟ (از كلية اصطكاك

1 (60

2 (90  

3 (120  

4 (180  

مايعات به كمك ني . . . نوشيدن مايعات به كمك ني يكي از كاربردهاي روزمرة آثار فشار در . . . است. ضمنًا با افزايش ارتفاع از سطح زمين، نوشيدن -38

شود.مي

ترسخت -) گازها2    ترآسان -) مايعات1

ترسخت -) مايعات4    ترآسان -) گازها3

نيوتون و وزن پدر300گاه آن قابل تغيير است، بنشينند. اگر وزن پسرمتري با جرم ناچيز كه محل تكيه5الكلنگپدر و پسري قصد دارند در دو سر يك ا -39

متري از پدر واقع شود تا االكلنگ در حالت تعادل قرار گيرد؟گاه االكلنگ بايد در فاصلة چند سانتينيوتون باشد، تكيه700

1 (150  2 (225  

3 (350  4 (275  

z)ر، حاصل عبارتبا توجه به توضيحات زي -40 x)(z x)

y

 كدام است؟

»x تعداد سيارات فاقد قمر در منظومة شمسي

yتعداد تقريبي قمرهاي طبيعي در منظومة شمسي 

zتر از زمين در منظومة شمسيتعداد سيارات كوچك «

1(1
2  2(1

2

3 (1
2 2

4 (2 2  
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  هاي زير تعداد عضوهاي بيشتري دارد؟يك از مجموعهكدام - 41
1(A {n | n }  2 36    2 (B {n | n , n }    2 7 5  

3(
n

C { ( ) | n ,n }


  
10 15 99   4 (D {n | Z}

n
  

18  

Bمتمم مجموعة - 42 (B A)  A) Uهاي مجموعةزيرمجموعهBو كدام است؟   هستند)مرجع
1(A B     2 (A  
3(A B    4 (A B  

نفر به هر دو20هستند. اگرمندها به واليبال عالقهنفر از آن40مند به فوتبال وآموزان عالقهاز دانشنفر60آموز،دانش100باايمدرسهدر - 43
  ؟مند هستندعالقهاليببه فوتبال و نه به والنهصورت چند نفردر اين ،مند باشندورزش عالقه

  10) 4  40 )3  20) 2  صفر )1
  ششم كدام است؟هاي مرحلة. تعداد ميز و صندليها نشان داده شده استلي از چيدمان ميز و صندليدر الگوي زير، مد - 44

1 (12    
2 (17  
3 (20    
4 (27  

اين خودرويمتسه سال، قاز قيمت اين خودرو كم شود، بعد از گذشت40تومان خريده شده است. اگر هر سال %ميليون500خودرويي به قيمت - 45
  چند ميليون تومان است؟

1( 180  2 (108  3( 32  4 (80  
  است؟واحد مربعاست. مساحت اين شش ضلعي چندواحد 6ضلعي منتظمطول قطر بزرگ يك شش -46

1( 9 3
4  2 (27 3

2  3(27 3  4 (81 3
4  

cosاگر - 47  
72 cotو3 0انتهاي كمان زاويةباشد ،مثلثاتي قرار دارد؟در كدام ناحية  

  چهارم) 4  سوم )3  دوم) 2  اول )1

tanاگر - 48 cot  2 Aباشد، حاصل7 | cot tan |   
1
  كدام است؟2

1(43
2  2 (41

2  3(47
2  4 (39

2  

aاگر عدد - 49  3   شود؟كدام نمودار حاصل ميهاي چهارم و پنجم خود وصل كنيم،را به ريشه7

1(    2 (  

3(    4 (  

xاگر عبارت - 50 4 x)ضرب دو عبارتصورت حاصلرا به16 bx c)2   و(x bx c)2   تبديل كنيم، در اينc صورت
b

  تواند باشد؟كدام مي

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

2
1

0

210-1-2

a
2

1
0

210-1-2

a

2
1

0

210-1-2

a

2
1

0

210-1-2

a

دقيقه15  ) 1رياضي (
/ مجموعه، الگو و دنباله

هاي گويا و مثلثات/ توان
هاي جبريعبارت
68تا 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

, , , ...

(1) (2) (3)
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دقيقه15

  

 
اي شكل اين زيردريايي بهبه پنجرة دايرهكه از طرف آبخالصنيروي عمودياندازةمتري يك اقيانوس قرار دارد. 100يك زيردريايي در عمق - 51

(شود،وارد ميcm20قطر چند نيوتون است؟  3،g

cm
  31JAوN

(g
kg

 10  

1(3000    2( 30000  

3(60000    4( 120000  

52 - cm 3500kgمكعبي با حجم ظاهري از فلزي با چگالي
m32700داخل حفره را با مايعي بهاي قرار دارد. اگردرون آن حفرهساخته شده است و

/
g چگالي

cm30   متر مكعب است؟گرم خواهد شد. حجم حفره چند سانتي970ركنيم، جرم كل مجموعهپطور كامل به8

1( 1607    2 (6/128  

3( 300    4 (200  

Aنمودار جرم برحسب حجم دو فلز - 53 Cطابق شكل زير ميمBومجزاي سازيم. اگر حجم نهاييرا ميباشد. با حجم يكساني از اين دو فلز، آلياژ

Aمجموع حجمبابرابرCآلياژ BCوهاي اولية فلزهاي Bباشد، چگالي آلياژ   است؟ (دما ثابت و يكسان است.)چند برابر چگالي فلز

1( 5
2    2 (5

4  

3(7
2    4 (7

4  

آورد. ايندست ميگيري كرده و اعداد زير را بهسنج پنج بار اندازهريزگيري، قطر يك ميله را به كمكآموزي با هدف افزايش دقت اندازهدانش - 54

  تواند معرفي كند؟متر را به عنوان قطر ميله ميآموز چه عددي برحسب ميليدانش

»/ mm , / mm , / mm , / mm , / mm1 520 1 980 1 500 0 700 1 480«  

1( 500/1    2 (520/1  

3( 620/1    4 (480/1  

SIدر كدام گزينه، يكاي همة كميت - 55   باشند؟صحيح ميها در

kg.mانرژي )1
( )

s2- شتابm
( )
s2- نيروkg.m

( )
s

2

kg.mنيرو) 2  2
( )

s2- انرژيkg.m
( )

s

2

mتندي -2
( )
s2  

mشتاب )3
( )
s2- نيروkg.m

( )
s2- انرژيkg.m

( )
s

2

kg.mانرژي) 4  2
( )

s

2

kg.mنيرو2
( )

s
mشتاب -

( )
s2  

 

  )1فيزيك (

گيري /  فيزيك و اندازه
هاي فيزيكيويژگي

/ كار، انرژي و توانمواد
 60تا 1هايصفحه

2

5

A

B

m(kg)

V(m )3
0

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

گذاري شما براي آزمون امروزهدفتوانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر
چيست؟

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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56- cm U 3و قطر لولة آن،290در شكل زير، سطح مقطع لولة شاخة سمت راست برابر قطر لولة شاخة سمت چپ است و مقداري آب درون لولة

540gشكل در حال تعادل است. اگر
/ گرم روغن به چگالي

cm30 راست بريزيم، پس از ايجاد تعادل، سطح آب در شاخة سمتدر شاخة سمت6

gرود؟متر نسبت به حالت قبلي خود باال ميچپ چند سانتي
( )

cm
  31JA  

1( 6/0    2 (8/1  

3( 6    4 (4/5  

Uدر شكل زير، اگر درب باالي مخزن را باز كنيم، مايع داخل - 57 cmهر شاخه لولة اي گاز درون مخزن قبل ازشود. فشار پيمانهجا ميجابه60شكل

Pكال بوده است؟سباز كردن درب آن، چند پا Pa) 5
0 10،N

g
kg

10.و مساحت مقطع لوله در دو طرف آن يكسان است(  

1( 20400  

2 (40800  

3( 81600  

4 (40300  

mدر شكل - 58 زير، آب با جرياني پايا و با تندي
s

cmافقياي) وارد لوله1از سطح مقطع (2 چند ليتر آب از سطح10شود. در مدتsمي20به قطر

)شود؟) لوله خارج مي2مقطع ( )  3  

1( 6/0    2 (1200  

3( 2/1    4 (600  

59 - J درصد به تندي آن اضافه شود، انرژي جنبشي جسم30درصد از جرم جسم كاسته شود و20است. هرگاه200انرژي جنبشي جسمي برابر با

  چند ژول خواهد شد؟

1( 4/270    2 (208  

3(6/67    4 (6/405  

mجاييجابهدر شكل زير، كار كل نيروهاي وارد بر جسم طي -60 15Nافقي جسم به اندازة g)چند ژول است؟ )
kg

10  

1( 1800  

2 (2250  

3( 2850  

4 (3300  

12kg

=50F N2

=300F N3 =200F N
1

60
0

f Nk=30

آب

مخزن

گاز

دلايرب

=6/8�
g

cm3

(1) (2)
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دقيقه15

از عبارات داده شده درست است؟موردچند -61
گنجد.وجود آمده است، پرسشي بسيار بزرگ و بنيادي است كه در قلمرو علم تجربي نميالف) اينكه هستي چگونه به
هاي طبيعي باعث شده است تا دانش ما در مورد جهان مادي افزايش يابد.ها در مورد جهان كنوني و پديدهب) پاسخ به برخي از پرسش

هاي دانشمندان براي شناخت بيشتر سامانة خورشيدي است.، از جمله تالش2و 1فر طوالني دو فضاپيماي وويجرپ) س
) صفر4  3) 3  2) 2  1 )1

0/گرم از كدام ماده شامل22 -62 S)مول از آن ماده است؟5 , C , O , H , N : g.mol )     132 12 16 1 14
1 (CH42 (SO23 (CO24 (NH3

n«ها در الية كامال پر باالكترونشمارسبتن -63 ...........« به زيرالية كامال پر با»l ........«(ًتقريبا) ،است.............برابر
1 (/  1 8 2 22 (/  0 78 3 33 (/  1 25 2 24 (/  1 28 3 3

……جز بهاند،زير درستهايعبارتهمة -64
ها است.ترين آناي، پايدارترين ايزوتوپ، سنگينهاي سومين عنصر جدول دورهدر ميان ايزوتوپ )1
ها خواص شيميايي يكسان دارند ولي در برخي خواص فيزيكي وابسته به جرم، تفاوت دارند.) ايزوتوپ2
) اتم هيدروژن داراي دو ايزوتوپ طبيعي پايدار است.3
است. 5دارترين ايزوتوپ ساختگي هيدروژن برابر) مجموع ذرات زير اتمي پاي4

 داده شده، درست است؟هايرو چه تعداد از عبارتبا توجه به شكل روبه -65
ها، اين ساختار را ارائه كردند.دنبال توجيه دليل ايجاد طيف نشري خطي عناصر و نيز چگونگي نشر نور از اتمدانشمندان به -
كنيم.گذاري ميترتيب از بيرون به سمت هسته، شمارهها را بهكنيم و اليهمياليه را مشاهده 4در اين شكل -
يابند.اي كه باشند، در همة نقاط پيرامون هسته حضور ميها در هر اليهالكترون -
) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1

 چه تعداد از مطالب زير در مورد طيف نشر خطي هيدروژن درست است؟ - 66
nترين طول موج مربوط به بازگشت الكترون برانگيخته ازط است كه كوتاهخ 4ناحيه مرئي آن شامل -  nبه3  است.2
شود.ها كمتر ميشويم، اختالف انرژي اليههرچه به هسته نزديك مي -
تواند داشته باشد.الكترون در اطراف هسته هر مقدار انرژي مي -
nهاي باالتر بهها از اليههمه بازگشت -  شود.منجر به نشر نور مرئي مي2
) صفر4  1) 3  2) 2  3) 1

تركيب يكسان است؟دودر هركوواالنسييهادر كدام گزينه تعداد پيوند -67
1 (2HCl,O2 (2 4 3C H ,NH
3 (2 2 2C H ,CO4 (4 2CH ,CO

است؟نادرستچه تعداد از مطالب زير -68
)الف) تكنسيم Tc)99

است. 5/1هاي بيش ازها به شمار پروتونبه علت خاصيت پرتوزايي داراي نسبت شمار نوترون43
درصد 7/0رود، در مخلوط طبيعي كمتر ازپرتوزايي كه اغلب به عنوان سوخت در راكتورهاي اتمي به كار ميترين فلزشدهب) فراواني ايزوتوپي شناخته

باشد.مي
Tc شود.است اندازة مشابهي دارد، به همين دليل در تشخيص و تصويربرداري از تيروئيد استفاده ميپ) يون يديد با يوني كه حاوي

اي قرار دارد.اي ساخته شد، در دورة چهارم جدول دورهن عنصري كه در واكنشگاه هستهت) نخستي
1( 1  2 (2  3 (3  4 (4

lالكترون با 9دارايXاتماگر -69  است؟نادرستباشد، كدام عبارت1
اي قرار دارد.جدول دوره15) اين عنصر در گروه1
است.9هاي آن برابر) مجموع عددهاي كوانتومي فرعي الكترون2
است. s1تر ازآن قبل از پرشدن از الكترون بيشs2) انرژي زيراليه3
Xصورت) آرايش الكتروني آن براساس گاز نجيب به4 :[ Ne] s p2 3

10 2 است.2
اند؟از مطالب زير درستمواردكدام - 70

هاي ليتيم و هيدروژن در ناحيه مرئي، تعداد خطوط رنگي برابري دارند.آ) طيف نشري خطي اتم
هاي توليدشده است.ب موجود در هوا، شامل هفت طول موج از رنگهاي آب) گستره رنگي ايجاد شده در اثر عبور نور خورشيد از قطره

پ) هنگام عبور نور خورشيد از منشور، انحراف نور آبي بيشتر از نور قرمز است.
(II) سولفات، سديم سولفات و ليتيم سولفات، مشابه بوده و سبزرنگ است.ت) رنگ شعله تركيبات مس

) فقط پ، ت4  ) فقط آ، پ3  ب، پ، ت) 2  ) آ، ب، پ1

)1شيمي (
كيهان زادگاه الفباي هستي

44تا 1هايصفحه

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

گذاري شما براي آزمون امروزهدفتوانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر
چيست؟

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

t.me/Azmoonha_Azmayeshi
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