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xةهر دو معادل - 1 ax+ + =2 1 xو0 bx+ + =2 1  ؟تواند باشدكدام عدد زير مياند. حاصلabفاقد جواب0

1( 5  2 (9  3( 3  4 (10-  

xدر حل معادلة - 2 x+ − =22 5 3 bبه روش مربع كامل به عبارت0 h(x )+ =2
4 hرسيده16   كدام است؟ايم. مقدار

1 (25  2 (49  3 (64  4 (81  

ــ - 3 ــه معادل ــهمي ب ــارن س ــور تق yةمح ax x= + +2 2 ــه1 ــرضدر نقط ــه ع ــي2اي ب ــع م ــهمي را قط ــن س ــهمي را، اي ــة س ــر معادل ــد. اگ كن

yصورت به a(x h) k= − aارمقد ،بنويسيم2+ h+؟كدام است 

  1) 4  -2 )3  2) 2  صفر )1

  مترمربع باشد، ابعاد مستطيل كدام است؟سانتي45برابر عرض آن است. اگر مساحت مستطيل 5تر ازمتر كمسانتي10 ،طول يك مستطيل - 4
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yخط - 5 = yسهميباة مشترك، فقط يك نقط5 x(x ) k= − kدارد6+   كدام است؟، مقدار
1 (4  2 (4-  3 (14  4 (14-   

)بازةاگر - 6 , b)−2نمودار تابعاي باشد كه در آنبازهترينبزرگf (x) x ax= yتر از خطپايين22+ = fقرار داشته باشد،2 (b  ؟كدام است1−(

1( 1
2  2 (4  3( 1

4  4( −1  

xةاگر جواب نامعادل - 7 a x a x b+ − ≤ − ≤ +3 ]صورت به2 , ]3 xةنامعادلهايجوابمجموعةنقطة مياني ،باشد4 a b−  ؟كدام است>

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

8 - f f، اگردر تابع خطي ( ) =2 fو8 ( ) =0   باشد، مساحت محصور بين نمودار اين تابع و محورهاي مختصات كدام است؟2

1 (2
3  2 (1

3  3 (4
3  4 (5

3  

k ،ك تابع باشدمقابل مربوط به ينمودار پيكانياگر - 9  وجود خواهد داشت؟چند مقدار براي

  هيچ مقدار )1
  يك مقدار) 2
  دو مقدار )3
  سه مقدار) 4

10- m yطوري كه عبارت بهحداكثر مقدار طبيعي x (m )x m= + − +2   همواره مثبت باشد، كدام است؟1
1 (3  2 (4  3 (5  4( 6   

  س در دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هر درهدف  دقيقه30 
  خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،)1(رياضيهاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

به گذشتهنگاه–1رياضي
 )1رياضي (

  هاها و نامعادلهمعادله
(مفهوم تابع وتابع
دامنه و -هاي آنبازنمايي

  برد توابع)
  108تا69هايصفحه
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xاگر -11 = x(axهاي معادلةيكي از جواب2 )+ =1   باشد، جواب ديگر اين معادله كدام است؟18

1 (9
2  2 (− 9

2  3 (9
4  4 (− 9

4  

mxلةاگر معاد -12 (m )x ( m )− + + + =2 3 3 1  ؟ريشة مضاعف منفي داشته باشد، مقدار اين ريشه برابر كدام است0

1( −9
11  2 (−7

11  3( −4
3  4 (−2

3  

xاگر خط -13 = 1
yمحور تقارن سهمي2 ax x= − −2 2x   كند؟با كدام طول قطع مي يها را در نقاطباشد، اين سهمي محور

1 (,− −1 2  2 (,−1 2  3 (,−2 1  4 (,1 2  
)اگر -14 , )−2 )و3 , )4  ؟دو نقطه از يك سهمي باشند، طول رأس سهمي كدام است3

1( 3  2 (1  3( 3
2  4 (−1  

yشكل زير، مربوط به سهمي -15 x bx c= + yاست. عرض رأس سهمي22+ cx x b= −  ؟كدام است2+

1( − 31
16      

2 (31
16  

3( −2      
4 (2  

a به -16 fسهميازاي چند مقدار صحيح (x) (a )x x a= + + −21 g(x)تر از سهميهمواره پايين5 x x= − +25 13  ؟گيردقرار مي20
1( 13  2 (14  3( 15  4 (16  

x)جدول تعيين عالمت عبارت -17 a)( x x )A
x a

− − +=
−

2 22 4 4 aمقدارصورت زير است، به1 b+؟كدام است 

1( − 1
2    2( 1

2  

3( 3
2    4 (− 3

2  

  اي از برد آن است؟زيرمجموعه ،دامنة كدام تابع -18
  

1 (  2  (  3 (  4 (  

  

 ؟تابع استدهندة يكپيكان رسم كنيم، كدام گزينه هميشه نشاناعضايBتمامبهاگر از تمام اعضايA ،هاي زيردر گزينه -19

1(   2 (  3(   4 (  

20- f ]صورت بهدامنة تابع خطي , ]−1 ]و برد آن2 , ]−2 fاست. كدام2   باشد؟تواندنمييك از نقاط زير روي نمودار تابع

1 (( , )21 3  2 (( , )− 20 3  3 (( , )− 21 3  4 (( , )1 12  

x b
A
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21- ADE  است. مساحت قسمت هاشور خورده كدام است؟مربعواحد25،در شكل مقابل مساحت مثلث

1 (18    2 (21 

3 (24    4 (27  

22- ABC AMNدر شكل زير، مساحت مثلث Aسه برابر مساحت مثلث BCاست. اگر فاصلة رأس ANMو 6برابرتا ضلع ABC
∧ ∧

باشـد، فاصـلة =

AMNنقطة   كدام است؟تا ضلع

1 (2 3    2 (3 

3 (2    4(3 2  

23- AC BAE،ACنيمساز زاويةدر شكل زير = AFو8 = ADاست. اگـر4 m= +6 ADو4 m′ = + ترتيـب نيمسـازهاي دو زاويـة بـه3

 BACوEAFm  كدام است؟باشند، مقدار

1 (2
3    2 (1  

3 (1
2    4 (1

3  

24- n n)ضلعي محدب، دو برابر مجموع تعداد قطرها و اضالع يك2اگر تعداد قطرهاي يك )+1n ضلعي محدبضلعي محدب باشد، تعداد قطرهاي

 كدام است؟

1 (2    2 (5    

3 (9    4 (14 

25- n 840nضلعي محدبي به غير از يكي از زوايا، برابرمجموع زواياي داخلي  كدام است؟درجه است. 

1 (10    2 (9 

3 (8    4 (7  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه10 
  :خود را بنويسيد10گذاري چند ازهدف،)1(هندسههاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

نگاه به گذشته–1هندسه
 )1(هندسه

قضية تالس، تشابه و
 كاربردهاي آن

ايي از قضة تالس و(كاربرده
  ها)تشابه مثلث

ها و(چندضلعيهاچندضلعي
  ها)هايي از آنويژگي
  64تا45هايصفحه
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A

D

B

C

E

  ؟نيستيك از قضاياي زير، لزوماً صحيحعكس كدام -26

 االضالع باشد، آنگاه قطرهاي آن منصف يكديگر هستند.) اگر يك چهارضلعي متوازي1

  ) اگر يك چهارضلعي لوزي باشد، آنگاه قطرهاي آن عمود منصف يكديگر هستند.2

  ) اگر يك چهارضلعي مربع باشد، آنگاه دو قطر آن مساوي يكديگر و عمود بر هم هستند.3

  الساقين باشد، آنگاه اندازة دو قطر آن مساوي است.اي متساوي) اگر ذوزنقه4

ABCDطول -27 كنيم. چهارضلعيهم وصل مياند. نقاط وسط اضالع اين چهارضلعي را به طور متوالي بهباهم مساويهاي دو قطر چهارضلعي محدب

 حاصل كدام است؟

    ) مستطيل2    ) لوزي1

  الساقين) ذوزنقة متساوي4    ) مربع3

  وارد بر وتر كدام است؟است، طول ارتفاع 2درجه و طول وتر آن برابر5/22اي كه يك زاوية حادة آن برابرالزاويهدر مثلث قائم -28

1 (3
4    2 (3

2    

3(  2
4    4 (2

2  

29- ABCD CDEمربع،در شكل زير
∧

= ABو015 = DEا6  كدام است؟ست. طول

1 (6     

2 (6 2  

3 (3 3      

4 (9 2
2  

 ها كدام است؟هاي آنباشد، مجموع طول 4هاي اضالع زاوية قائمهطول، اگر حاصلضرب15اي با يك زاويةالزاويهدر مثلث قائم -30

1 (4 2    2 (2 6   

3 (4 5    4 (6 2  
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mv
s

=
→

2

  
  
  
  
  
  
  

 كند؟چگونه تغيير ميوچند درصددرصد اضافه كنيم، انرژي جنبشي آن20درصد كم كرده و به تندي آن50اگر از جرم جسمي -31

  يابد.درصد كاهش مي28) 2    يابد.درصد افزايش مي28 )1
  يابد.درصد كاهش مي40) 4    درصد افزايش مي يابد.40) 3

Fي ثابتمطابق شكل زير، توسط نيرو -32 N= mجسمي ،20 را با تندي ثابت
s

Fروي يك سطح افقي بدون اصطكاك مي2 كشيم. كار نيروي


روي جسم بعد از

s  چند ژول است؟8گذشت

1( 160  

2 (320 3  
3 (320  

4 (160 3  
  

/ 1كشد. اگر طول طناب شخص در حالت (الف) مي ،باشدمتر مي 1كه ارتفاع آنراايشخصي جعبه ،هاي زيرمطابق شكل -33 1متر و در حالت (ب)  متر باشد، در7
جايي افقي معين در حالت (الف) به (ب) كدام است؟ (اندازة نيروي شخص در هر دو حالت ثابت و يكسانين صورت نسبت كار نيروي شخص روي جعبه در يك جابها

 است). 

  
 (ب)                          (الف)

1( 1   2 (17
25  3 (8

25  4 (25
8  

200mجسمي به جرم -34 گرم با تندي اولية
s

mطرف ديواري پرتاب مي به20 شود و با تندي
s

كند. كار كل انجام شده روي جسم از شروعبه ديوار برخورد مي15

 رد به ديوار، چند ژول است؟حركت تا لحظة برخو

1( /17 5  2 (/2 5  3 (/−17 5  4 (/−2 5  

35- kg mاز حال سكون درون نيمكره4مطابق شكل زير، جسمي به جرم 4Aاي به قطر Bرها مياز نقطة m،شود. اگر تندي جسم در نقطة
s

باشد، كار نيروي5

A N(gچند ژول است؟Bتااصطكاك روي جسم از )
kg

=10 

1( −80  
2 (−110  
3 (−60  
4 (−30  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه25 
  خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،)1(فيزيكهاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
 براي آزمون امروز10د ازگذاري چنهدف

نگاه به گذشته–1فيزيك
 )1(فيزيك

 كار، انرژي و توان
  3فصل

  82تا53هايصفحه

m1

/ m1 7
/ m1 8

m1

m1 / m1 8

F
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3

36- m جسمي با تندي
s

ي مقاومت هوا، از لحظة پرتاب تا رسيدن جسم به سطح زمين بهشود. اگر كار نيروي وزن و اندازة كار نيروطرف زمين پرتاب مي، از ارتفاعي به10

J J18Jو48ترتيب   ثانيه است؟برباشد، تندي جسم در لحظة برخورد با زمين چند متر10و انرژي جنبشي جسم در لحظة پرتاب
1(20  2 (10 6  3 (4 10  4(4 15    

mدر شكل -37 مجايي افقي برابر، كار كل انجاطرف راست در حال حركت است. در يك جابهروي سطح افقي بدون اصطكاكي بههاي زير جسمي به جرم
 ) است؟2)، چند برابر كار كل انجام شده بر روي جسم در شكل (1شده بر روي جسم در شكل (

F 1(در هر دو شكل،


|موازي با سطح افقي و F | | F | | F |= =1 2 3
  

  )است. 
1( ( )( )− +3 1 2 1  
2 (( )( )+ −3 1 2 1  
3 (( )( )+ +3 1 2 1  
4( ( )( )− −3 1 2 1    

hگلوله -38 Δhرها مياي بدون سرعت اوليه از ارتفاع 2شود و پس از طي hشود.انرژي پتانسيل گرانشي آن برابر مي5، انرژي جنبشي آن با
h

Δچقدر است؟ (مبدأ

  سطح زمين است و مقاومت هوا ناچيز فرض شود.)گرانشيپتانسيلانرژي

1(2
7  2 (5

7  3 (2
5  4(3

5    

متر بر ثانيه به نقطة پرتـاب 6كنيم. اگر جسم با تنديطرف باال پرتاب ميمتر بر ثانيه در راستاي قائم از سطح زمين به10كيلوگرم را با تندي 2جسمي به جرم -39

Nبازگردد، gحداكثر ارتفاع جسم از سطح زمين چند متر بوده است؟ (
kg

  ه است.)و كار نيروي مقاومت هوا در هنگام صعود و سقوط جسم برابر بود10=

1(/1 6  2 (/1 8  3 (/3 4  4(5    
هاي زير الزاماً صحيح است؟يك از گزينهكدام -40

  ست. وقتي نيروي خالصي به جسمي وارد شود، كار كل انجام شده روي جسم مثبت يا منفي ا )1
  انرژي جنبشي تنها براي حركت يك جسم روي مسيري مستقيم معتبر است.  -) قضية كار2
  ماند. كه كار كل انجام شده در يك مسير روي جسم صفر است، تندي آن در طول كل مسير ثابت مي) هنگامي3
  ) وقتي تندي جسمي افزايش يابد، كار كل انجام شده روي آن مثبت است. 4

41- M Aجسمي به جرم Bرا از نقطة −بريم و در اين جابهميبه نقطة J باشد. اگر انرژي پتانسيل گرانشي جسم درمي60جايي كار نيروي وزن روي جسم برابر با
BJنقطة 100Aبرابر با چند ژول است؟باشد، انرژي پتانسيل گرانشي آن در نقطة

1( 40  2 (140  3 (60  4 (160  
mدقيقه به 2نفر مسافر را در مدت زمان 5آسانسوري با تندي ثابت، -42 kgباال مي40طور قائم 70kgبرد. اگر جرم هر مسافر باشد،850و جرم اتاقك آسانسور

N(gمتوسط موتور آن، چند كيلووات است؟خروجيتوان )
kg

=10

1( /3 6  2 (4  3 (8  4 (24  
43- A m بهBودو قايق m3Fو2ترتيب داراي جرم ، روي يك خط مستقيم در درياچة افقي و بدون اصطكاكي قرار دارند و نيروي ثابت و يكسان


با وزيدن باد

dشود. هر دو قايق از حال سكون شروع به حركت ميبه هر دو وارد مي مورد مقايسة انرژي جنبشي و تنديگذرند. كدام گزينه درميكنند و از خط پايان به فاصلة
ها بالفاصله پس از عبور از خط پايان درست است؟قايق

1( A B A Bv v , K K= =   

2 (A B A Bv v , K K= =3
2   

3 (A B A Bv v , K K= = 3
2  

4 (A B A Bv v , K K= =3 3
2 2  
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A :

44- h mمطابق شكل زير، هواپيمايي كه در ارتفاع از سطح زمين و با تندي
s

mاگر بستهكند. را رها ميايبستهكند،حركت مي60 با تندي
s

به زمين برخورد100

h ،كند Nارتفاع gچند متر است؟ (
kg

نظر شود.)، از مقاومت هوا صرف10=

1( 500  
2 (640  
3 (320  
4 (250  

mهايزير، سه جسم با جرمدر شكل -45 m m> >2 3 كنند. داده شده از حال سكون شروع به حركت ميهاي يكسان از سطح زمين، در مسيرهاي نشانو از ارتفاع 1
از انرژي جنبشي ورامقايسة درستيشوند. كدام گزينهكند و مقاومت هوا براي اين مسير ناچيز است و دو مسير ديگر نيز بدون اصطكاك فرضجسم اول سقوط مي

Bها درتندي جسم Nقرار دارند، نشان ميسطحي كه نقاط g)دهد؟ )
kg

=10   

1( v v v , K K K= = = =1 2 3 1 2 3    
2 (v v v , K K K> > > >1 2 3 1 3 2  
3 (v v v , K K K> > > >2 3 1 2 3 1  
4 (v v v , K K K= = > >1 2 3 2 3 1  

kg2mماي به جرمطابق شكل زير، گلوله -46 با تندي
s

2 كند. كار نيروي وزن گلوله وقتي از وضعيت نشـان داده شـده بـه از وضعيت نشان داده شده عبور مي2

نظر كنيد.)رسد، چند ژول است؟ (از اتالف انرژي صرفباالترين نقطه از مسير مي
  صفر )1
2 (−4  
3 (−8  
4 (4  

47- ……… ………اگر دستگاهي نسبت به دستگاهي ديگر، در زمان معيني كار   انجام دهد، توان متوسط آن بيشتر است.انجام دهد و يا كار معيني را در زمان
 ) كمتري، كمتري2  ) كمتري، بيشتري1

  ) بيشتري، كمتري4  ي) بيشتري، بيشتر3
15كند تا جسم با تندي ثابت در جهت اعمال نيروي موتور حركت كند. اگر توان متوسط خروجي موتور،نيوتوني وارد مي3000يك موتور به جسمي نيروي ثابت -48

  ثانيه است؟بركيلووات باشد، تندي جسم چند متر
1 (5  2 (5/2 

3 (7  4 (10  

49- kg sروي سطح افقي بدون اصطكاكي، نيرو وارد مي15به جسمي به جرم m 9كنيم تا در مدت mبهs20تندي آن از
s40برسد. توان متوسط داده شده به

  جسم در اين مدت چند وات بوده است؟
1 (100  2 (200 

3 (1000  4 (2000  
15از عمقبا تندي ثابتكيلوگرم آب را1200كشد تا اين تلمبهدرصد است. چند ثانيه طول مي84كيلووات و بازدة آن 5/3توان متوسط ورودي يك تلمبة برقي -50

N(gمتري زير سطح زمين به سطح آن بياورد؟ / )kg= 9 8  

1 (30  2 (60 

3 (45  4 (50  
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 . . . جز بهباشند،همة موارد زير درست مي -51

  شود.كه اين فشار در يك جهت به بدن ما وارد ميبه دليل داشتن گازهاي گوناگون فشار دارد) هواكره1

  شود. يژيك در پزشكي استفاده م لوهاي بيوسازي براي انجماد مواد غذايي و نگهداري نمونهژن در صنعت سرما) از گاز نيترو2

  دهد.دارد، رخ ميبركره را دردرصد از جرم هوا75اي كه حدود) تغييرات آب و هواي زمين در اليه3

  اتمي بيشتر است.) درصد حجمي گاز آرگون در هواي پاك و خشك، از ساير گازهاي تك4

C° ،متركره با افزايش ارتفاع به ازاي هر كيلودر كدام اليه از هوا -52 متر و دما در سطح زمينكيلو5/11كند و اگر ارتفاع اين اليهافت مي6دما در حدود

C°14باشد، در انتهاي اين اليه دما برحسب كلوين كدام است؟ 

  218 ،پوسفر) ترو2    356 ،پوسفر) ترو1

  218 ،توسفر) استرا4    356 ،توسفر) استرا3

 . . . جز بههستند،نادرستاي زيرههمة گزينه -53

  كره دانست.اي بودن هواتوان دليلي بر اليه) روند تغيير فشار هوا در اتمسفر زمين را مي1

  پوسفر مشابه يكديگر است.ير فشار هوا و دماي هوا در تروي) روند تغ2

  كنند.كره تأمين ميطور مستقيم از هوامورد نياز خود را به ژن) گياهان نيترو3

4N Oصورتخشك، بهپاك ودر هوايArوO2،2) مقايسة درصد فراواني گازهاي Ar N> >2   باشد.مي2

  ؟كدام گزينه درست است -54
 كره توزيع شده است.ناگون هواهاي گوطور ناهمگون در اليه بهكره است كهترين گازهاي هوا) اكسيژن يكي از مهم1

  يابد.طور پيوسته افزايش مي) با افزايش ارتفاع از سطح زمين، فشار گاز اكسيژن به2

  دهد.كه با تمام عناصر واكنش ميپذير است  ) اكسيژن گازي واكنش3

  گانه، پايدارتر است.تري دارد و به دليل داشتن پيوند سهاكسيد سطح انرژي بيشكسيد نسبت به كربن دي نو) كربن مو4

Br)؟استنادرستهاي زيرچند مورد از عبارت -55 , Fe , O :g.mol )−= = = 180 56 16  

 ئوريد، با هم برابر است.فلوگرد هگزااكسيد و گوژن پنتانيتروها در فرمول شيميايي دو تركيب دي ند) مجموع زيروالف

  ) اكسيد و مولكول برم، با هم برابر است.IIIهاي آهن (شمار مولهاي برابر،) در جرمب

  با هم برابر است. ،اكسيدژن تترانيترواكسيد و ديژن ديژن به اكسيژن در دو تركيب نيتروهاي نيترو) نسبت شمار اتمپ

CHوHCNاالنسي در دو تركيبهاي كوو) شمار پيوندت O2ابرابر است. ، با هم ن  
1 (1    2 (2    

3 (3    4 (4  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه20 
  خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،)1(شيميهاي درسگويي به سؤالشروع پاسخلطفاً قبل از

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

نگاه به گذشته–1شيمي
 )1(شيمي

ردپاي گازها در زندگي
(از ابتداي فصل تا انتهاي 

  اي)اثر گلخانه
  69تا45هايصفحه
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  است؟نادرستگزينه، كدامپس از موازنههاي زيربا توجه به واكنش -56

    I) KBH NH Cl KCl B N H H+ → + +4 4 3 3 6 2
    II) FeCrO K CO O Fe O K CrO CO+ + → + +4 2 3 2 2 3 2 4 2  
  با هم برابر است. ،هر دو واكنشمواد درمتريكيو) مجموع ضرايب استو1

  ) است.IIمتري گاز دو اتمي واكنش (كيوبرابر ضريب استو 4)،Iاتمي واكنش (متري گاز دو) ضريب استوكيو2

BبهKClمتريكيو) نسبت ضريب استو3 N H3 3 Hكيو)، برابر با نسبت ضريب استوIدر واكنش (6   است.KBH4به2متري

  متري يكسان دارند.كيو)، چهار ماده ضرايب استوII، سه ماده و در واكنش ()I) در واكنش (4

ICl+2،Nهايگونههاي ناپيونديالكتروناگر تعداد جفت -57 O2،OF2وCH O2به ترتيب برابر باa،b،c وd كدام رابطه درست است؟ ،باشد  
1 (a c b d= > >  2 (a c d b> > >  3 (a b c d= > >  4 (c a d b> > >  

)كند؟كامل مينادرستيرا بهداده شدههاي زير جملهچند مورد از عبارت -58 C, N , O , P , S, Cl)6 7 8 15 16 17  

 »نسبت .................. به .................. برابر .................است. ،يس ..................ودر ساختار لو«

● COCl2- 1 -هاي ناپيونديالكترونشمار جفت –هاي پيونديشمار الكترون
2  

● NO Cl2- 1 –هاي يگانهشمار پيوند –گانههاي دوشمار پيوند  

● SO Cl2   2 –شماره گروه اتم مركزي –اندهايي كه به اشتراك گذاشته شدهشمار الكترون -2
    3) 2    ) صفر1

3 (2    4 (1  

  ؟عبارت كدام گزينه درست است -59
 گرد است.سوختن گورنگ شعله سوختن كامل متان، همانند رنگ شعله) 1

 تر است.بيشكسيد از چگالي هوا نوچگالي گاز كربن مو )2

 كنند.ايي پيروي ميتها از قاعده هشتسنگ، همة اتمهاي حاصل از سوختن زغالدر فراورده )3

 .شودهاي اسيدي مي، باعث ايجاد بارانCO2ويژهاي بهافزايش گازهاي گلخانه )4

  ؟هاي زير درست استچند مورد از عبارت -60

 ، تنها داراي امواج فرابنفش هستند.Aهاي  ) پرتوالف

COب   شود.اي تشديد ميدر هواكره، اثر گلخانه2) با كاهش مقدار

  هستند.تريكوتاه، داراي طول موجCنسبت بهD) امواجپ

گلخانه، منجر به تغييرات جزئـي دمـاي اين فرايند در) وجود پديدة مشابهت

  شود.هاي زمستاني ميداخل گلخانه در روز
1 (4      

2 (3    

3 (2      

4 (1  

A

B

C

D
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  دهد؟كدام نمودار، تغييرات فشار هوا برحسب ميزان ارتفاع را بهتر نشان مي -61

  

1 (  2(  
  

3 (

1p

  4 (  

  به ترتيب از راست به چپ در كدام گزينه آمده است؟» پ«و» ب«،»الف«دهد. مواردجزء هوا را نشان مي بهند تقطير جزءفرايبخشي ازنمودار زير -62

  

  گاز آرگون –اكسيد گازيكربن دي –) آب مايع2    گاز هليم –اكسيژن مايع –) يخ1

  گاز آرگون –گاز نيتروژن –) گاز هليم4  گاز هليم –اكسيد جامدكربن دي –) يخ3

 ؟باشدنميهاي زير صحيحيك از گزينهكدام -63

  پذيري گاز اكسيژن است.  دهد به علت واكنشهايي كه در اطراف ما رخ مي) بسياري از واكنش1

  كنند. ) به علت كاهش فشار اكسيژن در ارتفاعات، كوهنوردان به هنگام صعود، كپسول اكسيژن حمل مي2

  د آرگون و كريپتون در هواكره بسيار كم است. ) مقدار گازهاي نجيب مانن3

شود. هاي هواشناسي، تفريحي و تبليغاتي استفاده ميشود، براي پركردن بالنهواي مايع از آن جدا مي ءجز  بهء) از اولين گازي كه در فرايند تقطير جز4

 هاي زير صحيح است؟چند مورد از عبارت -64
Alآ) سنگ معدن آلومينيم حاوي بوكسيت O )2 3(   است. خالص

  اي دو نوع اكسيد در طبيعت هستند.ب) فلز منيزيم و آهن دار
  پذيري قابل توجهي با اكسيژن دارند. واكنش ،پ) طال و پالتين

  دهد.اي را نشان ميجدول دوره14ت) شكل مقابل اكسيد يك عنصر از گروه
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   

 : سؤاالت آشنا1شيمي

nIzÎ(atm)

nIzÎ(atm) nIzÎ(atm)

nIzÎ(atm)
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 ترتيب ازراست به چپ كدام است؟هاي زير بهنام تركيب -65

N O , Cr O , Cu O , NF , Mg N2 3 2 3 2 3 3 2  
  اكسيد، نيتروژن اكسيدكروم ترياكسيد، دي(II)فلوئوريد، مس) منيزيم نيتريد، نيتروژن تري1

  يتروژن اكسيداكسيد، ن(III)اكسيد، كروم(II)نيتريد، نيتروژن فلوئوريد، مسمنيزيم دي) تري2

  اكسيداكسيد، دي نيتروژن تري(III)اكسيد، كروم(I)فلوئوريد، مس) منيزيم نيتريد، نيتروژن تري3

  اكسيداكسيد، دي نيتروژن ترياكسيد، دي كروم تري(I)فلوئوريد، مسنيتريد، نيتروژنمنيزيم تري) دي4

 گانه وجود دارد؟ابر است و در ساختار چند تركيب، پيوند سههاي پيوندي در چند گونة زير با هم برشمار جفت الكترون -66

  سولفيدكربن دي ●اكسيد                  رد تريگگو ●اتين                                  ●

  كربن مونوكسيد                    ●هيدروژن سيانيد                   ●
1 (4،3  2 (4،4  3 (3،3  4 (3،4  

  است؟نادرستهاي زير در مورد آهكاز گزينهيككدام -67
    شود.وري خاك ميافزودن آن به خاك، سبب افزايش بهره) 1

  تنان از جنس آهك است.اسكلت همة كيسه) 2

    شود.براي كنترل ميزان اسيدي بودن آب درياچه استفاده مي) 3

4 (pHت.اس 7ازتربيشمخلوط آب و آهك  

 است؟نادرستهاي شيمياييدر مورد واكنشچند مورد از مطالب زير -68

  . دهدتغيير رنگ ميشود، بر اثر يك تغيير فيزيكي،كه به شكر گرما داده ميآ) هنگامي

  باشد. در يك واكنش به اين معناست كه واكنش موردنظر گرماگير مي→⎯Δ⎯ب) نماد

sرا بهبخارهاي رسوب، مذاب وكنش، حالتپ) در معادلة وا   دهيم. نشان ميgو l،ترتيب با نمادهاي

  . ها را نيز بيان كردها، حالت فيزيكي آنها و فراوردهدهندهت) در معادلة نوشتاري بايد عالوه بر نام واكنش
  1) 2    ) صفر1

3 (2    4 (3 

Cها در معادلة واكنش: هاي استوكيومتري فراوردهمجموع ضريب -69 H NH O CO H O N+ → + +2 5 2 2 2 2   ، پس از موازنه، كدام است؟2
1 (23      

2 (24  

3 (15      

4 (12 

 هد بود؟خواتربيشاكسيدهاي زير، رد پاي كربن دياز گزينهيككدامبراي توليد برق به ميزان يكسان توسط -70

    زغال سنگ) 1

    نفت خام) 2

    گاز طبيعي) 3

  ) گرماي زمين4
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جملة اول اين دنبالـه كـدام10است. مجموع30و مجموع چهار جملة اول آن510،با روند افزايشيجملة اول يك دنبالة هندسيمجموع هشت -71

 ؟است

1( 512    2 (1024    

3( 3072    4 (2046 

 با شمارة زوج است. جملة چندم اين دنباله صفر است؟برابر مجموع جمالت 3، مجموع تمام جمالت4در يك دنبالة حسابي با بيست جمله و قدرنسبت -72

    ) يازدهم2    ) دهم1

 ) سيزدهم4    ) دوازدهم3

αاگر رابطة -73 + β = −5 3 mبين ريشه1 xهاي معادله
x

= +
−

3 2 mدر اي ،برقرار باشدαوβيعني1  كدام است؟ن صورت

1( 44    2 (40    

3( −40    4 (−44 

fنمودار سهمي -74 (x) ax x= − +2 4 aبا شرط1  ؟تواند باشدبه كدام صورت زير مي1=

1(   2 (  3(   4 ( 

كند و اگر هر دو دستگاه با هم كار كنند، آزمونساعت تصحيح مي 5دو دستگاه تصحيح تست دارد. اولي به تنهايي آزمون پاية يازدهم را درسازماني-75

 كند؟شود. دستگاه دوم به تنهايي در چند ساعت اين آزمون را تصحيح ميساعت تصحيح مي 3

1 (5/5    2 (5/6    

3 (5/7    4 (5/8  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه15 
  خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،)1(حسابانهاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر

 راي آزمون امروز چيست؟شما بگذاريهدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

آيندهنگاه به–1حسابان

 )1(حسابان
 جبر و معادله

  )1(كل فصل
  36تا 1هايصفحه
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xمعادلة -76 x x− − =2  ؟چند جواب حقيقي مثبت دارد0

    1) 2    صفر )1

3( 2    4 (3  

fصفرهاي تابعβوα،2اگر-77 (x) x kx x= + + −3 2 9 αباشند، صفرهاي كدام2  است؟β2و2يك از توابع زير

1 (g(x) x x= − +2 14 1    2 (g(x) x x= − +2 12 1 

3 (g(x) x x= − +2 14 2    4 (g(x) x x= − +2 12 2  

xيك ضلع مربعي بر خط -78 y+ =  قرار دارد و مبدأ مختصات محل برخورد قطرهاي آن است. مساحت اين مربع كدام است؟4

1 (16    2 (32    

3 (64    4 (128 

yرأس سهمي -79 x x= − + −2 4 xو نقطه3 Aها بههاي برخورد اين سهمي با محور CABCوB ،ترتيب سه رأس  ،دهندرا تشكيل مياز مثلث

 ؟كدام استCMةطول ميان

1( 10    2 (10
2    

3( 2 10    4 (10
4 

)اي از دو نقطةدايره -80 , )2 )و0 , )−2 yگذشته و بر خط به معادلة0  ؟شعاع دايره كدام است .مماس است1=

1( 3
2    2 (5    

3( 5
2    4 (3 
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,C(Oدو دايرة -81 R)وC (O , R )′ ′ Rرا با فرض ′ R OOو<′ d′ Rگيريم. اگردرنظر مي= R d R R′ ′− < < گاه دو دايره نسبت بهباشد، آن +

  هم چه وضعي دارند؟
    ) متخارج2    ) متقاطع1

  ) مماس درون4    ) متداخل3

Cدر دايرة -82 (O, R)AB060برابر، اندازة كمانAB2برابرو طول وتر 3O   كدام است؟از وترABاست. فاصلة نقطة

1 (3    2 (3 2    

3 (2 2    4 (2    

aدر شكل مقابل اگر -83 b c= =1 4 7M ATكدام است؟ (، اندازة زاوية c=،AB b=وTB a=  (  

1 (030            

2 (045  

3 (090  

4 (060  

84- MA اند وبر دايره مماسMBودر شكل زير BD AC= = 070M   كدام است؟است. اندازة زاوية

1 (055           

2 (045  

3 (040  

4 (050  

85- O Êمركز دايره ودر شكل زير = 020ABكدام است؟است. اندازة كمان  

1 (080        

2 (090  

3 (050  

4 (060  

دقيقه10  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،)2(هندسههاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

آيندهنگاه به–2هندسه
 )2هندسه (

دايره
هاي دو دايره(تا پايان حالت

نسبت به هم)
20تا 9هايصفحه
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86- O EOمركز دايره،در شكل زير || ACوBO || FDاست. اگرCMD = AFو0100 = 020BOE   كدام است؟باشد، اندازة زاوية

1 (030               

2 (040  

3 (050  

4 (060    

ABدر شكل زير -87 AC=،BD x= 2،AMD x= + 06 xدر نقطةCBBو20   كدام است؟بر دايره مماس است.

1 (040             

2 (035  

3 (
0340

9  

4 (
0320

11  

88- MN PQxدو برابر اندازة مماسدر شكل زير، اگر اندازة مماس  كدام است؟باشد،

1 (4      

2 (5  

3 (6      

4 (7  

Cبيرون دايرةAاز نقطة -89 ( )O, R2هايي عمود بر هم به طول، مماس  ايم. مساحت ناحية محصور بين دايره و دو مماس كدام است؟بر اين دايره رسم كرده2

1 (− π4    2 (− π8 2    

3 (π−4 2    4 (− π8  

rخارج دايرهAاز نقطة -90 L، مماسي بر دايره رسم شده كه طول آن برابر بااي به شعاع r= 4
 دايره كدام است؟اينازAترين فاصلة نقطةاست. كم3

1( r    2( r
2   

3( L2
3    4( L1

2  
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اي خنثي از جنس چوب را ابتدا به يك پارچة پشمي خنثي و سپس بهجدول زير، قسمتي از جدول سري الكتريسيتة مالشي است. اگر ميله -91
ترتيب از راست به چپ بار الكتريكـي ميلـة چـوبي، پارچـة پشـمي و پارچـة تواند بهيك پارچة ابريشمي خنثي مالش دهيم، كدام گزينه مي

 برحسب نانوكولن باشد؟ابريشمي
  4+و3+،6−) 1
  8+و2−،6+) 2
  8−و2+،6+) 3
  2+و4+،6−) 4

qايمطابق شكل زير، دو بار الكتريكي نقطه -92 C= − μ1 qو2 C= + μ2 2Bودر دو رأسCالزاوية متساوياز مثلث قائمABCثابتالساقين
Oشده BCاند. اندازة ميدان الكتريكي خالص حاصل از اين دو بار در نقطة الص حاصـل از) چند برابر اندازة ميدان الكتريكي خـ(وسط ضلع
  است؟ها در رأسA آن

1 (4 2        
2 (2 2  

3 (2
4  

4 (2  
qدهد. اگرنشان ميq2وq1ايدر اطراف دو بار الكتريكي نقطهراهاي ميدان الكتريكيشكل زير، خط -93 <2 qو0 >1 يـك ازباشد، كدام0

  است؟نادرستهاي زير،گزينه
1q q، بيش2) اندازة بار   است. 1تر از اندازة بار
q) نيروي الكتريكي2 qتر از نيروي الكتريكيكند، بزرگوارد ميq1بر بار2اي كه بار بر بـار1اي است كه بار

q2كند. وارد مي  
q) خطوط ميدان ال3 1qكتريكي از بار   شوند. وارد مي2خارج شده و به بار
4A Bقوي) ميدان الكتريكي در نقطة   است. تر از ميدان الكتريكي در نقطة

94- A باشند كه در آن فضا ميدان الكتريكي يكنواخت ايجاد شده است. دو نقطه در فضاي بين دو صفحة رساناي موازي هم ميBودر شكل زير
B AV V−چند ولت است؟  

1 (−80          
2 (60  
3 (−60  
4 (80  

  
  

qازq3ايدر شكل زير، برايند نيروهاي الكتريكي وارد بر بار الكتريكي نقطه -95 1طرف بارهاي ديگر برابر با صفر است. اندازة نيرويي كه دو بار

N.m(kكنند، چند نيوتون است؟به يكديگر وارد ميq2و )
C

= ×
29

29 10 

1 (/0 9    2 (/0 4    
3 (/1 6    4 (/0 3  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه15 
  خود را بنويسيد:10چند ازگذاريهدف،)2(فيزيكهاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 )2(فيزيك

  الكتريسيتة ساكن
  )خازن(تا ابتداي

  32تا 1هايصفحه

 

آيندهنگاه به–2فيزيك

cm cm
← − − − →← − − − − − − − − − − − →
• •

10 30

q C q C q
•

= μ = μ3 2 12 1
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q3yوq1،q2ايمطابق شكل زير، سه بار الكتريكي نقطه -96 qثابت شدهدر راستاي محور از طرف2اند. اگر نيروي الكتريكي خالص وارد بر بار

SI tFبرابر بادو بار ديگر در j=2 10


q N.m(kچند ميكروكولن است؟1باشد، بار )
C

= ×
29

29 10 

1 (1  

2 (−1  

3 (3  

4 (−3  

qكيبار الكتري -97 C= − μ30داراي انرژي پتانسيل الكتريكيU J= μ1 اي بـا پتانسـيل را در يـك ميـدان الكتريكـي يكنواخـت از نقطـه400

V V= −1 Vاي با پتانسيلبه نقطه10 V= +2 U)ي بار پس از جابهكنيم. انرژي پتانسيل الكتريكمنتقل مي30 چنـد ميكـروژول2(جايي،

 شود؟مي

1 (−800  2 (800  3 (1600  4 (−1600  

Nدر شكل زير و در ميدان الكتريكي يكنواخت بين دو صفحه به ب -98 Eزرگي
C

= × 32 Am، پروتوني از نقطة10 با تنـدي اوليـة 
s

× 52 بـه10

شود. اگر اخـتالف پتانسـيل دو سـر كه مجاور صفحة مثبت است، متوقف ميBطرف صفحة داراي بار مثبت پرتاب شده و سرانجام در نقطة

V نظـر كنيـد و بـار پروتـون متـر اسـت؟ (از نيـروي وزن و اصـطكاك صـرفاز صفحة منفي چنـد سـانتيAصلة نقطةباشد، فا300باتري

/ C−× 191 6 /و جرم آن10 kg−× 271 6  فرض شود.)10

1 (15       

2 (10  

3 (5  

4 (6  

 هاي زير صحيح است؟چه تعداد از عبارت -99

  پتانسيل الكتريكي نقاط نوك تيز رساناي باردار بيشتر از نقاط پهن است.الف) در الكتريسيتة ساكن

  ب) در حضور ميدان الكتريكي خارجي، ميدان الكتريكي خالص درون رساناي خنثي غيرصفر است. 

  پ) تراكم بارهاي الكتريكي در نقاط پهن سطح جسم رساناي باردار، از نقاط ديگر آن بيشتر است. 
  صفر )4  3) 3  2 )2  1) 1
100- R 1Rشكل زير نمايش دهندة يك پوستة فلزي خنثي است كه ميكروكولن18شعاع دروني پوسته است. چنانچه2شعاع بيروني پوسته و

R)شكل كدام گزينه است؟هاي داخلي و خارجي پوسته مطابقبه اين پوسته داده شود، نحوة توزيع بار در قسمتمثبتبار R )=1 22   
  

 
 

  

1  (  2 (  3    (  4                                 (  18 Cμ 6 Cμ

12 Cμ

9 Cμ

9 Cμ18 Cμ
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 هاي زير درست است؟يك از گزينهكدام-101

 .است) توزيع همگون عناصر در جهان، دليلي بر پيدايش تجارت جهاني1

  نيك به ترتيب مديون شناخت و دسترسي به فوالد و اجزاي مبتني بر رساناها است.رو و الكترو) گسترش صنعت خود2

  گردند؛ بنابراين جرم كل مواد در زمين كامالً ثابت است.ميست آمده و نهايتاً به كره زمين برد) همة مواد طبيعي و ساختگي از كرة زمين به3

  محيطي شده است.پاي زيستزمين، باعث افزايش رد) پيشرفت صنعت و افزايش تقاضاي جهاني براي استفاده از منابع كرة4

 ؟شده استعبارت كدام گزينه از نظر درستي يا نادرستي مشابه عبارت داده -102

 »جود در دورة اول است.عنصرهاي موبرابر شمار 9اي،جدول دورهپنجمجود در دورةشمار عنصرهاي مو«

  جود در يك گروه يكسان است.هاي اليه ظرفيت عنصرهاي موهمواره شمار الكترون )1

  د.باشنجزو فلزها مي ،جاي دارند fو s،dهاياي كه در دستههمة عناصر جدول دوره )2

  اند.) چيده شدهAترين ويژگي آنها يعني عدد اتمي (اي براساس بنياديعنصرها در جدول دوره )3

  فلز جاي داد.توان در سه دستة فلز، نافلز و شبهها مياي را براساس رفتار آنعنصرهاي جدول دوره )4

  است؟نادرستكدام گزينه -103
 يابد.اع اتمي و فعاليت شيميايي افزايش مي) با افزايش عدد اتمي در گروه فلزهاي قليايي، شع1

  طور عمده در سمت چپ و مركز جدول قرار دارند.دهند كه بهاي را فلزها تشكيل ميبيشتر عنصرهاي جدول دوره) 2

3 (X 15Aعنصر   گذارد.الكترون به اشتراك ميB37و53در واكنش با عنصرهاي

  يابد.كاهش مي وافزايشبه ترتيبعنصرها از راست به چپخصلت نافلزيو) در يك دوره، شعاع اتمي4

  درست است؟عبارت كدام گزينه،دهدعناصر را نشان ميبا توجه به جدول زير كه بخشي از جدول تناوبي -104
 است.بيشترEدر مقايسه باAخصلت فلزي) 1

  بيشتر است.Dدر گرفتن الكترون، ازGتمايل) 2

  بزرگتر است.GوD ، از شعاع اتميXشعاع اتمي )3

  بزرگترين شعاع اتمي را دارد.Zدر ميان عنصرهاي مشخص شده، )4
  

Feهايبا توجه به شكل مقابل كه مربوط به واكنش يون -105 (aq)+2وFe (aq)+3است؟نادرستاست، كدام گزينهبا محلول سديم هيدروكسيد 

 هاي حاصل در هر دو واكنش شامل آنيون يكساني هستند.) رسوب1

  شود.) رسوب با جرم مولي بيشتر، به رنگ سبز ديده مي2

  است. 2ها در فرمول شيميايي دو رسوب تشكيل شده، برابر با) اختالف مجموع شمار اتم3

  ها متفاوت است. شده در آن) رسوب تشكيل4

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه25 
  خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،)2(شيميهاي درسگويي به سؤالقبل از شروع پاسخلطفًا

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

آيندهنگاه به–2شيمي
 )2شيمي (

قدر هداياي زميني را
 بدانيم

(از ابتداي فصل تا ابتداي
  انگيز)اي شگفتنفت، هديه
  28تا 1هايصفحه

171621
  گروه

دوره
D A 2
G E 3

Z X 4
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 زير درست هستند؟ (نماد عناصر فرضي هستند.)هايچند مورد از عبارتبا توجه به نمودار مقابل كه مربوط به عناصر دورة سوم جدول تناوبي است، -106
 است.YوB اتميشعاعتر از تفاوتبيشMوD اتميآ) تفاوت شعاع

  يابد.ت نافلزي به ترتيب افزايش و كاهش ميب) از چپ به راست خصلت فلزي و خصل
  فاقد رسانايي گرمايي است.Cشكننده است و همانند عنصردر حالت جامدAپ) عنصر
  است.Dترين شعاع اتمي در بين اين عنصرها مربوط به اتمت) بزرگ

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

 باشد، كدام موارد از مطالب زير درست است؟ژن ميبا گاز هيدرو17گروهژن نخستبا توجه به جدول زير كه مربوط به واكنش چهار هالو -107

  
  

  
  
  

  يكسان است. Cu29باAژنهاي الكتروني پر شده در هالوآ) شمار اليه
  چكتر است.ها كو ژناز شعاع اتمي ساير هالوEژنب) شعاع اتمي هالو

  ژن ديگر متفاوت است.دماي اتاق با سه هالودرX ژنپ) حالت فيزيكي هالو

D°Cژنت) هالو 200Hدر دماي   دهد.واكنش مي2با گاز
  عنصر ديگر بيشتر است.دار سههاي هيدروژنژن، از جرم مولي تركيببا هيدروDژنث) جرم مولي تركيب هالو

  (آ)، (ب)، (پ)) 2    (ب)، (پ)، (ت) )1
  ) (آ)، (ت)، (ث)4    ) (ب)، (پ)3

  كدام مطلب درست است؟ -108
Fe(s)) در واكنش1 CuSO (aq) Cu(s) FeSO (aq)+ → +4  ها بيشتر است.دهندهها از واكنشپذيري فراوردهواكنش4

Zn) در شرايط يكسان، تأمين شرايط نگه2   دشوارتر از فلز نقره است.داري فلز
  ) در شرايط يكسان، سرعت واكنش فلز سديم با گاز اكسيژن بيشتر از فلز پتاسيم است.3
4Zn Cu) در شرايط يكسان، تمايل تبديل شدن   است.به كاتيون كمتر از

اي از منيزيم اكسيد بـا% خالص به نمونه29كردن مقداري منيزيم اكسيد% را با اضافه57گرم از منيزيم اكسيد با خلوص120يك نمونه به جرم -109

O)شود؟كنيم. در اثر حل شدن نمونة نهايي منيزيم اكسيد در آب، چند يون توليد مي% تبديل مي50خلوص ,Mg : g.mol )−= = 116 24    
MgO(s) H O (l) Mg(OH) (aq)+ →2 2  

1 (/ × 241 806 10    2 (/ × 243 612 10    

3 (/ × 242 408 10    4 (/ × 241 204 10 

110- /30 CKNO:ةنشدموازنهگرم پتاسيم نيترات ناخالص را مطابق معادلة واكنش3 (s) K O(s) N (g) O (g)
°

⎯⎯⎯⎯→ + +500
3 2 2 در يك ظـرف2

دهد و حجم گاز بـا ضـريبتشكيل ميناخالصيرادهندهرم ايجاد شده باشد، چند درصد از واكنشگرم كاهش ج15/12ايم .اگردرباز حرارت داده

K)چند ليتر است؟STPتر در شرايطمتري بزرگكيواستو , N ,O : g.mol )−= = = 139 14 16 
ها را از راست به چپ بخوانيد.)  (گزينه

1 (75،46/5    2 (75،3/6    
3 (25،46/5    4 (25،3/6  
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 )شعاع اتمي (pmژنشرايط واكنش با گاز هيدروژنهالو
Aدهد.در دماي اتاق به آرامي واكنش مي***
D****114
Eدهد.سرعت واكنش ميسلسيوس بهةدرج-200حتي در دماي***
X****140
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 ز شكل رو به رو، كدام گزينه قابل دريافت است؟ا-111
  ها سال قبل) نمايش چگونگي تشكيل مواد معدني از ميليون1
  ) تأثير مخرب و جبران ناپذير استخراج منابع معدني بر محيط زيست2
  هاپذير بودن آن) تجديدناپذير بودن منابع طبيعي با وجود برگشت3
  د از طبيعت و بازگشت مواد به آن) پايستگي ماده در برداشت موا4

 است؟نادرستعبارت كدام گزينه -112
هاي گوناگون، الگوها، رونـدها و روابـط هاي موجود درباره مواد و پديده) مندليف يكي از دانشمندان بزرگ است كه توانست با بررسي دقيق اطالعات و يافته1

  را درك كند.  هاميان آن
  ها دانست. دار، منظم و هوشمندانة رفتار عنصرها و مواد براي يافتن روندها و الگوهاي رفتار فيزيكي و شيميايي آنتوان مطالعة هدف) علم شيمي را مي2
  هاي پنهان در رفتار عنصرها پي ببرند. كنند تا به الگودهي و تجزيه و تحليل ميها را سازماناي عنصرها، حجم انبوهي از مشاهدهها به كمك جدول دورهدان) شيمي3
  اند. اي بر اساس عدد جرمي در كنار يكديگر قرار گرفتهاست و عنصرها در جدول دوره(Z)ترين ويژگي عنصرها عدد اتمي) بنيادي4

 د؟توانند باشندهندة كدام عناصر ميبه ترتيب از راست به چپ نشانDوA،B،Cبا توجه به جدول زير، نمادهاي -113
 

نماد شيمياييخواص فيزيكي يا شيميايي
D C B A 

 دارد دارد ندارد داردرسانايي الكتريكي

 دارد ندارد ندارد داردرسانايي گرمايي

 دارد ندارد ندارد داردسطح صيقلي

 داردن ندارد ندارد دارد(در حالت جامد)خواريچكش
  

  پتاسيم –فسفر –ژرمانيم –سرب )2  منيزيم –برم –كربن (گرافيت) –ژرمانيم )1
  قلع –كلر –منيزيم –) سيليسيم4  سرب –كربن (گرافيت) –سيليسيم –) قلع3

 . . . جز بهاندها درستهمة عبارت -114
 يابد. ) در هر گروه از باال به پايين با افزايش عدد اتمي، شعاع اتمي افزايش مي1

  اي قرار دارد. ه عنصري است كه در گروه اول جدول دورهترين شعاع اتمي مربوط بهر دوره بيشدر) 2
  يابد.، شعاع اتمي افزايش مية اتمهاي هستدر هر دوره از چپ به راست با افزايش تعداد پروتون) 3
  شوند.ت هسته جذب ميتري به سمها با نيروي بيشها، الكترونها و الكترون) به طور كلي در هر تناوب از چپ به راست با افزايش تعداد پروتون4

 است؟نادرستدهد، كدام عبارتبا توجه به شكل زير كه واكنش سه فلز پتاسيم، سديم و ليتيم با گاز كلر را نمايش مي -115

     
  (پ)  (ب)  (آ)

  ) نور نشر شده از واكنش انجام شده در شكل (ب) برخالف شكل (آ) زرد رنگ است. 1
  ترين فعاليت شيميايي را دارد. موجود در شكل (پ) بيشهاي انجام شده، فلز) در ميان واكنش2
  رسد. تايي گاز نجيب نميدر شكل (آ) با از دست دادن يك الكترون به آرايش هشتدهندهواكنش) فلز3
  تر از شدت سه واكنش نمايش داده شده است. ) شدت واكنش فلز روبيديم با گاز كلر، كم4

 : سؤاالت آشنا2شيمي
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توانند نشان دهندة فلزات مشخص شدهدهد. چه تعداد از موارد زير ميرا در شرايط يكسان با آب نشان مي zو x،yرو، واكنش سه فلزشكل روبه -116

 ها نشان دهنده آزاد شدن گاز هيدروژن هستند.) باشند؟ (حباب

xالف)  Mg=،y Ca=،z Sr=    

xب)  Rb=،y K=،z Na=  

xپ)  Ba=،y Ca=،z Mg=  

xت)  K=،y Cs=،z Li=  

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

 . . .جز به ؛اندها درستهمه عبارت -117

 به فلزهاي اصلي شهرت دارند.  pو s ةدر حالي كه فلزهاي دست ؛ندابه فلزات واسطه معروف d) فلزات دستة1

  ند.رسخود ميازقبل ةالكترون به آرايش گاز نجيب دور 3اي با از دست دادنجدول دوره13) فلزات گروه2

)رسد، عنصر اسكانديمايي گاز نجيب آرگون ميتهشتآرايشچهارم كه با تشكيل كاتيون پايدار به ةاز دوراي) فلز واسطه3 Sc)21 .است  

  رسند. الكترون به آرايش گاز نجيب هم دورة خود مي 1و 3،2به ترتيب با گرفتن17و15،16هاي) نافلزهاي گروه4

 كند؟چه تعداد از موارد زير، جملة زير را به درستي كامل مي -118

  »شود؛ زيرا . . . . . از طال در ساخت . . . . . استفاده مي«

  است. پذيرپذير و مفتول  نرم، شكلفلز طال بسيار –هاي بسيار نازكها و رشته سيمالف) برگه

  بد. يابا افزايش دما رسانايي آن افزايش مي –ب) رايانه

  دهد. با مواد موجود در بدن واكنش نمي –پ) دندان مصنوعي

  دهد. با گازهاي موجود در هوا كره واكنش نمي –ت) زيور آالت

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

16/با هم واكنش دهند ودماي باالدرصد و مقدار زيادي گرد گوگرد خالص در80گرم گرد آهن با خلوص14اگر-119 9(II) سولفيد بهگرم آهن

S)كدام است؟تقريب بهدست آمده باشد، بازده درصدي واكنش، , Fe :g.mol )−= = 132 56 

1 (96  2 (77  3 (90  4 (84  

 چند مورد از مطالب زير درست است؟ -120

  شوند. يل ميالف) تمام فلزها در طبيعت بر اثر خوردگي و فرسايش، به سنگ معدن تبد

  شوند. ب) فلزها جزو منابع تجديدناپذير محسوب مي

  دهد. اكسيد را كاهش ميپ) بازيافت فلزها از جمله فلز آهن، ردپاي كربن دي

  ت) آهنگ مصرف و استخراج فلز با آهنگ برگشت فلز به طبيعت به شكل سنگ معدن، يكسان نيست. 

  شود. نش پذيرتر از آن فلز استفاده ميث) براي استخراج تمام فلزها از يك مادة واك

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


