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  مسئولين درس
 

  مسئولين درس گروه مستندسازي  استار ان علميويرمسئولين درس گروه آزمون  نام درس
  الهه شهبازي  زادهفرشاد حسن -مهرداد ملونديمحمديعاطفه خان  نهمرياضي

  هاشميساداتمهسا اكبريليدا علياشكان خرمي  شناسيعلوم نهم ـ زيست
  الهه شهبازي  بابك اسالميبهنام شاهني  علوم نهم ـ فيزيك و زمين

  الهه شهبازي نژادايمان حسينكان خرمياش  علوم نهم ـ شيمي
  الهه شهبازي  زادهفرشاد حسن -مهرداد ملونديمحمديعاطفه خان  رياضي دهم

  هاشميساداتمهسا رهام منافيان -اكبريليدا عليمحمدرضا گلزاري(طراحي + آشنا)شناسي دهمزيست
  محمدرضا اصفهاني  محمدجواد سورچيكفشحميد زرين  فيزيك دهم
  الهه شهبازي نژادايمان حسينعلي علمداري  شيمي دهم

 
 

  
  گروه فني و توليد

 
 

محيا اصغري  مدير گروه
عليرضا خورشيدي  مسئول دفترچه

ليال عظيمي  آراچين و صفحهحروف
  الهه شهبازيدفترچه:مسئول                      مقدممازيار شيروانيمدير گروه:  گروه مستندسازي

حميد محمدي  ناظر چاپ
 

 چي (وقف عام)بنياد علمي آموزشي قلم
  توانيد از سايت كانون (صفحة مقطع دهم تجربي) دانلود نمائيد.توجه: دفترچة پاسخ تشريحي را مي

  

  021 -6463تلفن: -923ين صبا و فلسطين پالكدفتر مركزي: خيابان انقالب ب

 گوييزمان پاسخصفحه ةشمار سؤال ةشمارتعداد سؤال نام درس عنوان

شته
گذ

 به 
گاه

ن
  

  دقيقه10  3  1  10  نهمرياضي
  دقيقه10  10114شناسيعلوم نهم ـ زيست

  دقيقه10  5  21  10  علوم نهم ـ فيزيك و زمين
  دقيقه10  10317علوم نهم ـ شيمي

ده
آين

 به 
گاه

ن
  

  دقيقه15  10419رياضي دهم
  دقيقه20  205110(طراحي + آشنا)شناسي دهمزيست

  دقيقه15  107113فيزيك دهم
  دقيقه10  108114  شيمي دهم

  دقيقه100  90جمع

  نام طراحان نام درس
  ايمان چيني فروشان   -محمد منصوري -عاطفه خان محمدي-محمد بحيرايي-سيد محمدعلي مرتضوي-حميد زرين كفش  رياضي نهم
  پوراميررضا جشاني -نسبايمان شهابي-خرمياشكان-مهرداد محبي-فرشيد كرمي-سپيده نجفي -علي رفيعي  شناسيعلوم نهم ـ زيست

  مرتضي اسدالهي -سوقآرمين سعيدي-روزبه اسحاقيان-محمد قدس-محمد مرداني-بهنام شاهني  علوم نهم ـ فيزيك و زمين
  حسن اميني -مجيد بيانلو-اميرحسين معروفي-امير حاتميان-علي علمداري-نژاديانهادي حاجي  علوم نهم ـ شيمي

 -اميرمحموديـان -محمـد پوراحمـدي   -غالمرضـا نيـازي   -مهسا زماني-سعيد آذر حزين-علي ارجمند-نيما كالنتريان-ندا كريميان-محسن مجيدي  رياضي دهم
محمديعاطفه خان

  مژگان مددي -معين خنافره -مهرداد محبي -عليرضا رضايي -اميررضا صدريكتا -حميد راهواره -محمدسجاد تركمان شناسي دهمزيست

 -زادهمصـطفي مصـطفي -نسـبعبدالرضـا امينـي -شهرام آموزگار -زادهعبداله فقه-امير محمودي انزابي-زادهمحمدرضا شيرواني-منشكيانوش كيان  فيزيك دهم
 علي پيراسته-مصطفي كياني-محمد گودرزي

  هادي عبادي -نژاديانهادي حاجي -علي رحيمي -زادهبهزاد تقي -سروش عبادي-جواد كتابي-زادهحسن اسماعيل-كيشمرتضي خوش-عباس مطبوعي شيمي دهم

  دقيقه100مدت پاسخگويي:                                               سؤال90سؤال:تعداد    
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1- y x -2اي به عرضها را در نقطهمعادلة خطي كه محور كنـد. قطع مي 3اي به طولها را در نقطهو محور

  كدام است؟
1 (3 2 6y x− =    2 (3 2 6x y− =  
3(3 2 6x y− = −     4 (3 2 6y x− = −   

2به معادلة2dاگر مساحت مثلثي كه خط -2 3y m x= كنـد، دو برابـر با محورهاي مختصات ايجـاد مـي −
12دلةبا معا1dمساحت مثلث ايجاد شده به وسيلة خط 3y m x= با محورهاي مختصات باشـد، كـدام  −

  رابطه درست است؟ (شيب هر دو خط مثبت است)

1( 2 1m m=  2 (2 1
1
2m m=  3(2 12m m=  4 (2 1

1
3m m=  

2هاي خطيمعادلهدستگاهجواب-3 4
3 2 6

(x y) y
(x y) y

+ − =
 − + = −

  كدام است؟

1( 2y 3xو= =    2 (1y 2xو= =  

3(24
13y 14و=

13x =    4 (12
13y 24و=

13x =  

10ها،هاي سه چرخهدستگاه دوچرخه و سه چرخه وجود دارد. اگر تعداد چرخ30در مجموعپاركينگيدر-4
  ها كدام است؟چرخهها بيشتر باشد، تعداد سههاي دوچرخهتا از تعداد چرخ

1( 14  2 (16  3 (17  4 (18  

2معادالت خطـيدستگاهاگر-5 6 7
6 4
x y
x ay

− =
 − =

5، فاقـد جـواب و دسـتگاه معـادالت خطـي  4
2 10
x y
x y b
− =

− + =
ab بي   كدام است؟شمار جواب داشته باشد، حاصل

1( 144  2 (64  3 (144-  4 (64-  
  ؟نيستهاي زير، عبارت گويااز گزينهيككدام- 6

1( 3 6x y−  2 (2 2
y

x y+
  3(

2
2

5 3 7
6

x x
x y

− +  4 (

3
2y
y

  

7- A xعبارت   است؟نشده، تعريفبه ازاي چه مقاديري از
1( 2 1 0 1{ , , , }− −    2 (1 0 2 3{ , , , }−  
3(2 1 0 1 2{ , , , , }− −    4 (1 0 1 2{ , , , }−  

عبارت تعريف شدةشدةساده-8
2 2

2 2
9 3

2 3 2 1
x x x

x x x x
− −÷

+ − − +
  كدام است؟

1( 1x
x
−  2 (1

x
x −

  3(2
1

x
x

−
−

  4 (3x
x
+  

شدةعبارت تعريفحاصل-9
4

3 2
1

1
xA

x x x
−=

− + −
  كدام است؟

1( 1x +  2 (1x −  3(2 1x −  4 (2 1x +  
xهاي مربع، گوشه12از يك مقواي مربع شكل به ضلع -10 مانـده يـك با سطح بـاقيرا بريده وشكل به ضلع

xسقف درست كردهشكل بيجعبة مكعب ايم. نسبت اندازة حجم به اندازة سطح كل بيروني آن بر حسـب
  كدام است؟

1( 
23

3
x x

x
+
−

    2 (
26

6
x x

x
−
+

  

3(
26

6
x x

x
−
−

    4 (
23

3
x x

x
−
+

  

  دقيقه10  ياضي نهمر

هاي خطي + خط و معادله
  هاي گوياعبارت

تا پايان 7و فصل 6فصل
هاي گويامحاسبات عبارت

  125تا95هايصفحه
  محل انجام محاسبات
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  باشد؟جانوران صحيح مي ةكدام گزينه دربار -11

   .داران تنها از ستون مهره تشكيل شده استاستخوانگان بدن مهره )1
   .رسدداران به چندين متر هم ميطول بدن بعضي از مهره )2
   .ارندداران از نظر اندازه و قدرت تفاوتي با بقيه جانداران ندمهره )3
   .شوندبندي ميطبقهاصليجانوران داراي اسكلت داخلي در چهار گروه )4

  باشد؟ها ميبرخالف ساير گزينهنادرستيكدام گزينه از نظر درستي و -12
   .شودترين خاويار جهان توسط نوعي ماهي استخواني درياي خزر توليد ميمرغوب )1
   .باشدتر ميكيسه صفرا به باله پشتي سخت نزديكدر تشريح ماهي، بادكنك شنا در مقايسه با )2
   .داردبخشي از پولك جلويي روي پولك عقبي قرار ،يي كه پولك دارندهادر ماهي )3
   .كندهاي خوني فراوان عبور مي، جريان آب از روي مويرگدر آبشش جانوراندر محل تبادل گازي بين آب و خون )4

  گفت ...............تواننمي -13
  تنوع و اندازة بدن خزندگان امروزي نسبت به گذشته محدود شده است.  )1
  كند. تر از حشرات تغذيه ميدار با تنفس پوستي، بيشمهرهنوعي) 2
 ها در تنظيم جمعيت حشرات زمين نقش دارند.) مارمولك3
  ) بدن پستانداران با پر پوشيده شده است. 4

  هاي مختلف ديده شود؟كند و ممكن است به رنگدر طول عمر خود از سه مكانيسم تنفسي استفاده ميكدام عبارت دربارة جانوري درست است كه -14
  گردد.نياز به آب ندارد چون آبشش تبديل به شش ميديگر) بعد از بلوغ، براي انجام اعمال تنفسي خود1
  د.انمهرهدار هستند و تعدادي فاقد دم و بي) تعدادي از آنها داراي دم و مهره2
  ) غذاي نوع بالغ آنها همواره حشرات است و نيازي به غذاي گياهي ندارند. 3
  كنند. ) در طول عمر خود از سه فرمانرو از جانداران تغذيه مي4

  …تتوان گفكنند اشاره شده است، دربارة همه اين جانوران ميداري كه از حشرات تغذيه ميدر متن كتاب درسي به سه گروه از جانوران مهره -15
  ) همة آنها براي تنفس به شش نياز دارند. 2  اند. ) در طول زندگي خود هيچ غذاي گياهي را مصرف نكرده1
  ) توانايي پرواز كردن دارند. 4  ها غضروفي است. بندي بعضي از آن) اسكلت3

 است؟نادرست »اهميت پستانداران«كدام گزينه دربارة -16
  .كند ياستفاده م ،يو باركشيپوشاك، سوار نيغذا، تأميةتهيپستانداران، برا ةاز هم ،ي) آدم1
  .كند يمرهيذخن،يزم ريرا در ز يجنگليها هويها و ماز دانهيفصول مناسب، مقدارسنجاب در) 2
  نقش دارند.عتيطبپاكسازيدرجانوران ةبا خوردن الشعتيو شغال در طبكفتارپستانداران مثل يبعض) 3
  .كنند يمفايا ريواگيها يمارياز بيريرا در جلوگيو ناتوان، نقش مؤثر ريپو شكار جانورانبيبا تعقوزپلنگيگرگ ومثل يخوارانگوشت) 4

  ؟باشندمينادرستموارد مطرح شده در كدام گزينه -17
  الف) سطح بدن پستانداران با مو يا پشم پوشانده شده است كه اين دو پوشش نقش عايق گرمايي دارند. 

  گيرد. گياهخوار قرار مي وخوارهاي گوشتاست، در يكي از گروهدارجفتستانداري كهب) هر پ
  كند. سازد و در دوران جنيني از بدن مادر تغذيه ميپوس پستانداري است كه در آب به خوبي شنا كرده و در كنار آب النه ميج) پالتي

  همة موارد درست هستند.) 4  ب، ج) 3  الف، ب) 2  الف) 1
  .…كند؟ گروهي از خزندگان كهمورد از موارد زير عبارت مقابل را به درستي كامل ميچند -18

  د.ند، در تنظيم جمعيت حشرات نقش دارندهرنگ خود را تغيير مي )الف
  پوشاند.، الك سخت و پهني دارند كه بدن را ميشود بدون آنكه ديده شوند در آب شنا كنندهاي آنها باعث ميب) ويژگي

   .ندنكعمق زندگي ميهاي كمد، در آبنهاي بيني آن روي پوزه قرار دارراخسو )ج
  د، از آشناترين خزندگان هستند. ندر توليد داروهاي ضد خونريزي نقش دار )د
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1

  است؟صحيح ،»هاستمحل زندگي آن ةدهندها نشانجانوراني كه شكل پاهاي آن«موردهاي زير دركداميك از گزينه -19
  هايي تو خالي و سست دارند.علت توانايي پرواز، استخوان) به2  به بال شده است. ليها تبددر آن يعقب ي) اندام حركت1
  ها براي كشاورزي مفيد و بعضي ديگر مضر هستند.) بعضي از آن4  .دهند يگروه، قرار مچهارها را براساس شكل و نقش در آنپر) 3

 كند؟تكميل مينادرستيزير را بهچند مورد عبارت -20
، قطعاًهر جانور مهره«    »داري كه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .....................  
  باشد.هاي هوادار و شش ميداراي كيسه -گذار استالف) تخم   
  داراي ساختاري به نام خط جانبي است. -شكل داردب) بدني دوكي   
  كند.ا از اين روش براي تنفس استفاده ميتنه -ج) داراي تنفس ششي است   

  3) 4                      2) 3                  1) 2  ) صفر     1

  دقيقه10شناسيعلوم نهم ـ زيست
  

  دارجانوران مهره
  14فصل

 162تا151هايصفحه
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متر و مزيـت سانتي15در يك اهرم در حالت تعادل و بدون جرم، اختالف طول بازوهاي محرك و مقاوم -21

گشتاور نيروياندازةگر جاي نيروي محرك و نيروي مقاوم را عوض كنيم،است. ا 8/0مكانيكي برابر با
گاه خواهد شد. تر از اندازة گشتاور نيروي مقاوم حول تكيهنيوتون متر بيش8/10گاه،محرك حول تكيه

 اندازة نيروي محرك اوليه چند نيوتون است؟
1( 8   
2 (24  
3 (32  
4 (40  

متر و با تندي ثابت به سمت پايين كشـيده سانتي60به اندازة ،Fانتهاي آزاد طناب توسط نيروي محرككهبا توجه به شكل زير، در صورتي -22

Nجايي وزنه برحسب سانتيترتيب از راست به چپ مزيت مكانيكي قرقره و جابهشود، به gمتر، كدام است؟ (
kg

= هـا وو از جـرم قرقـره10

 نماييد.)نظرها صرفكلية اصطكاك
1( 2/0،300  

2 (2/0،12  

3 (5،12  

4 (5،300  

چند نيوتون باشد تا اين ماشين(E)ايم. اندازة نيروي محركقرقره و يك اهرم بدون جرم، ماشيني مركب به شكل زير ساخته 2با استفاده از -23
 ت افقي قرار دارد.) نظر كنيد و اهرم در حالها صرفمركب در حالت تعادل قرار گيرد؟ (از كلية اصطكاك

1( 67/11  

2 (15  

3 (21  

4 (35  

دار به حالت تعادل نگهرا روي سطح شيبMاي به جرمكيلوگرمي كه از قرقرة مركبي آويزان است، وزنهmوسيلة يك وزنةدر شكل زير، به -24
Mداشته ايم. در اين صورت

m
 نظر كنيد.) ها صرفلية اصطكاكها و ككدام است؟ (از جرم قرقره

1( 12
5  

2 (15
4  

3 (5
12  

4 (4
15 

  دقيقه10و زمينعلوم نهم ـ فيزيك
  

  

  هاماشين
  9فصل

 106تا95هايصفحه

N70

120kg

F
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ك را بـرعكس كنـيم و تر از يك و اهرم در حالت افقي در حال تعادل است. اگر جهت نيروي محـردر اهرم شكل زير، مزيت مكانيكي كوچك -25
  بايست چقـدر و چگونـه تغييـر دهـيم؟ گاه عوض كنيم، براي تعادل داشتن اهرم افقي، اندازة نيروي محرك را ميسپس جاي آن را با تكيه

  نظر كنيد.)(از جرم اهرم صرف
1( N30.2 افزايش يابد (N15.كاهش يابد  
3 (N30.4    كاهش يابد (N15.افزايش يابد  

  مزيت مكانيكي كدام ماشين زير از يك كمتر است؟ -26

1(  2 (  
  

3(     4 (

هن�رو اعمچال محل

  
  

mمتري از سطح 2كيلوگرمي تا ارتفاع50براي باال بردن جسمي -27 ايم. حداقل نيرويـي كـه استفاده كرده10زمين، از سطح شيبداري به طول

Nبراي باال بردن جسم روي سطح شيبدار نياز است، چند نيوتون است؟ (از اصطكاك صرف gنظر كنيد و
kg

=   است)10
1( 5002 (250  3( 100  4 (50  

28- 2   هاي زير درست است؟ (اتالف انرژي نداريم.)يك از گزارهباشد، كدام3اگر مزيت مكانيكي اهرمي
  متر است.سانتي40متر باشد، طول بازوي مقاومسانتي60اگر طول بازوي محرك )1
  نيوتون غلبه كرد.450نيوتون بر نيروي300توان با نيروي محرك) به كمك اين اهرم مي2
  نيروي مقاوم است.برابر 5/1) در اين اهرم، نيروي محرك3

42   برابر طول بازوي محرك است.3) در اين اهرم، طول بازوي مقاوم

29- N.m حول محور اصلي دستگيره داريم. اگر به ترتيب از8براي باز كردن دربي مطابق شكل نياز به ايجاد گشتاوري ساعتگرد حداقل به اندازة
Fراست به (d)چپ) عدد اول نيروي عمودي متر باشـد، بـا برحسب سانتيبرحسب نيوتون و عدد دوم فاصلة نقطة اثر نيرو از محور اصلي

  ؟شودنميمقادير كدام گزينه درب باز
 12و80 )1

  9و100) 2

  10و80) 3

  12و65) 4

  تعادل افقي اهرم را برقرار كرد؟تواننمييك از اقدامات زيرنظر شود، با انجام كدامر از وزن ميله صرفدر اهرم شكل زير، اگ -30
  cm8گاه به اندازةاز تكيهRدور كردن محل اثر نيروي )1

  Rدرصدي نيروي20) افزايش2

  cm20گاه به اندازةبه تكيهEنزديك كردن محل اثر نيروي) 3

  N5به مقدارE) افزايش اندازة نيروي4

F N=15

F' N=45

40cm 80cm

R N=75

E N=30

d

F
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( )Ι ( )ΙΙ ( )ΙΙΙ ( V)Ι

  

 

  ................. .جز به ؛باشديعت ميموجود در طبهايهمة موارد زير جزء چرخه -31

  ) زندگي گياهان و جانوران2    ) آب1

  ) چوب4    ) سنگ3

 هاي زير صحيح است؟چند مورد از عبارت -32

  دهد. كره رخ ميكره و آبالف) در چرخة كربن، تغييرهاي گوناگوني در هواكره، سنگ

  است. اكسيد هوا ثابت  ب) در چرخة كربن همواره ميزان كربن دي

 هاي فسيلي بخشي از چرخة طبيعي كربن است. پ) سوزاندن سوخت

  3) 4  2) 3   1) 2  ) صفر1

 است؟نادرستهاي زيرچند مورد از عبارت -33

  تواند يكي از تبعات برهم خوردن چرخة طبيعي كربن باشد. هاي درختان در زمستان، ميآ) باز شدن زودهنگام شكوفه

4   هاي قطبي تاثيرگذار باشد. تواند بر ذوب شدن يخنفت مصرفي در سطح جهان، مي5ب) به طور ميانگين

  ميالدي ميزان مصرف نفت خام با كشف آن برابر شد. 1980سالحدودپ) در

  بيعي كربن جايگاهي ندارد. ت) انسان در چرخة ط

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

 عبارت كدام گزينه درست است؟ -34

  دهد.ب و گوگرد تشكيل ميآنفت خام را نمك،ة) بخش عمد1

 ها است.تر از ساير هيدروكربنهاي هيدروژن به كربن بيش) در متان نسبت تعداد اتم2

  شود.مي) متان نسبت به بوتان در دماي باالتري به مايع تبديل3

  عكس دارد.ةهاي آن رابطدر برابر جاري شدن با تعداد كربن) مقاومت يك هيدروكربن4

 ها درست است؟با توجه به شكل مقابل كدام يك از عبارت -35

)آ) هيدروكربن V)Ιتعداد كربن كمتري نسبت به هيدروكربن ( )ΙΙ .دارد  

)ة جوش هيدروكربنب) نقط )ΙΙΙباالتر از نقطة جوش هيدروكربن( )Ι .است  

)ها در هيدروكربنپ) نيروي ربايش بين ذره )ΙΙبيشتر از هيدروكربن( )ΙΙΙ .است  

)ت) هيدروكربن )ΙΙتر از هيدروكربنراحت( )Ιشود. جاري مي  

  (ب) و (ت)) 4  فقط (ب) ) 3  (ب) و (آ)) 2  (آ) و (پ)  )1

  دقيقه10  علوم نهم ـ شيمي

  ي زندگيبه دنبال محيطي بهتر برا
از ابتداي فصل تا پايان3فصل

  تركيب هاي نفت خام
 31تا25هايصفحه
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 دهد؟درستي نشان ميهاي اوكتان، متان، بوتان و ايكوزان را بهكدام رديف فرمول مولكولي هيدروكربن -36

1 (1   

2 (2  

3 (3  

4 (4  

37- C H17 شود و اگر اين دو هيدروكربن را توسط دستگاه تقطير ساده از هم جداجاري مي…است و…جوشةنسبت به اوكتان داراي نقط36

  شود.ميصورت خالص جدازودتر به…كنيم،

  تر ـ اوكتانباالتر ـ سخت )2    تر ـ اوكتانتر ـ سختپايين )1

Cتر ــ آسانترپايين )3 H17 Cتر ـباالتر ـ آسان )4    36 H17 36  

 شود. مي……در چرخة كربن، -38

  در طي فتوسنتز، كربن موجود در گياهان وارد خاك) 1

  ترين رفتن گياهان، كربن موجود در خاك بيشبا از ب) 2

  هاي فسيلي، از كربن ذخيره شده در هواكره كاستهطي سوزاندن سوخت) 3

  دهند. گياهان تنها عواملي هستند كه كربن موجود در خاك را افزايش مي) 4

12هاياز ميان هيدروكربن -39 26C H،17 36C H20و 42C Hيك كمترين نقطة جوش، بيشترين تمايل بـراي جـاري شـدن و ترتيب كدامبه

 ها را از راست به چپ بخوانيد.) ترين نيروي بين مولكولي را دارد؟ (گزينهبيش

1( C H C H C H− −12 26 20 42 17 36  2 (C H C H C H− −17 36 20 42 20 42  

3 (C H C H C H− −20 42 12 26 12 26  4 (C H C H C H− −12 26 17 36 17 36  

 است؟نادرستهاي زيركدام يك از گزينه -40

  هاي سازنده وابسته است. هاي شيميايي مواد است كه به نيروهاي ربايش بين ذرهدماي جوش از ويژگي )1

  ها نسبت مستقيم دارد. هاي آنها با تعداد كربننقطة جوش هيدروكربن) 2

  تواند حاصل شناخت و استفاده از نفت خام باشد.ت حمل و نقل، صنايع غذايي و كشاورزي ميهاي موجود در صنعموفقيت) 3

  اكسيد دارد.ديفتوسنتز نقش موثري در كاهش مقدار كربن) 4

  ايكوزان  بوتان  متان  اوكتان  رديف
1  C H5 12  CH4C H8 18  C H20 42  
2  C H8 18  CH4  C H4 10   C H20 42  
3  C H6 14  C H5 12  CH4  C H8 18  
4  C H8 18  CH4C H6 14  C H4 10  
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  زير نامتناهي است؟هايمجموعهچه تعداد از -41
3الف) مجموعة اعداد گويا در بازة 2( , )− −  

9عليهب) مجموعة تمام مقسوم 9هاي طبيعي عدد 10×  
  ج) مجموعة عناصر روي كرة زمين

  كه يك رأس آن روي مبدأ مختصات باشد. 4احتهاي به مسد) مجموعة مربع
1( 1 2 (2 3 (3  4 (4  

Aاگر-42 B U′ =باشد، حاصلA B′U   مجموعة مرجع است.)كدام است؟ (
1( A 2 (∅ 3 (A′  4 (B′  

نفر هم تاجر و هم خارجي باشند، چند نفر نه 9نفر خارجي و32نفر تاجر،26نفره،70اگر در يك جمع -43
  تاجر و نه خارجي هستند؟

1( 21 2 (22  3 (19  4 (18  
  است؟در الگوي شكل زير، شكل دهم از چند دايرة توپر تشكيل شده -44

1( 28 
2 (32  
3 (34  
4 (36  

مجموع سه جملة اول از يك دنبالة حسابي، با مجموع سه جملة اول يك دنبالة هندسي برابـر اسـت. اگـر  -45
  جملة دوم در دنبالة حسابي، با جملة اول دنبالة هندسي برابر باشد، قدرنسبت منفي دنبالة هندسي كدام است؟

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

1سيدر دنبالة هند -46 1 11, 2 4 8, , , ...− −1   است؟128، چندمين جملة دنباله
  ) دهم4  ) نهم3  ) هشتم2 هفتم )1

0در يك متوازي -47 9دارد. اگـر مسـاحت آن 120االضالع يكي از اضالع دو برابر ديگري است و يك زاويـة 3
  گاه محيط آن كدام است؟ نباشد، آ

1( 12 2 (18 3 (12 3  4 (18 2  

00اگر-48 30< θ cos2و> 1mθ = +m   است؟كدام، آنگاه حدود

1( 3 10 2m −< <   2 (3 02 m− < ≤  

3 (1 02 m− < <     4 (3 1
2 2m −− < <   

3tanθاگر-49 باشد، آنگاه حاصل=
3

21
sin cos

cos sin ( cot )
θ + θ

θ − θ − θ
  كدام است؟

1( 22/2- 2 (1
3−  3 (0 5/  4 (0 74/  

50- a،bوcريشهm   هستند. چه تعداد از موارد زير، درست است؟هاي عدد حقيقي
mتوانند ريشهترتيب مي بهcوa،bالف)   باشند.هاي دوم، سوم، چهارم
cmهاي دوم وتوانند ريشهميbوaب)    باشد.ريشة چهارم
mترتيب ريشهتوانند بهميcوa،b پ)   باشند.هاي سوم، چهارم و ششم

  هاي چهارم، سوم و پنجم باشند.ترتيب ريشهتوانند بهميcوa،bت) 
1( 4 2 (3 3 (2   4 (1  

  دقيقه15  رياضي دهم

+ الگو و دنبالهمجموعه،
هاي گويا ومثلثات + توان

  هاي جبريعبارت
3و فصل 2، فصل1فصل

  امnيتا پايان ريشه
  58تا 1هايصفحه

  محل انجام محاسبات

, , ,...

(3) (2)ش�ل (1)ش�ل ش�ل

m

a b c
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(a) (b)

CO معرف

  
 كدام گزينه براي تكميل عبارت زير، مناسب است؟ -51

  »……هايي كههاي انسان، ياختههاي موجود در ششدر ديوارة حبابك«
  هاي خوني اطراف حبابك دارند. مويرگ ةهاي ديوارتري از ياختههسته كوچكتر هستند،) فراوان1
  شوند. هده دارند، مشابه ياخته نوع اول نبوده و ياخته پوششي سنگفرشي محسوب نمي) ترشح سورفاكتانت را بر ع2
  شوند. بندي ميهاي ديواره حبابك دستههاي وارد شده به حبابك نقش اصلي را دارند، جزء ياختهخواري ميكروب) در بيگانه3
  مختلف خود ضخامت كامالً يكساني دارند. هايهاي ديواره دارند، در قسمت) اندازة بزرگتري نسبت به ساير ياخته4

 كند؟، تكميل مينادرستيكدام گزينه عبارت زير را به -52
  »……داردساختاري كه در ابتداي ناي مجراي عبور هوا را باز نگه مي«
  شود. مينيز) از جنس نوعي بافت پيوندي است و مانع ورود مواد غذايي به مجراي تنفسي1
  بلع قرار دارد. در هنگامهاي غذايير جلوي محل عبور توده) در انتهاي حلق و د2
  آيد. ) در ابتداي خود داراي بخشي است كه در زمان عمل بلع، پايين مي3
4C   . كه دهانة آن به سمت جلو استشكل بوده) داراي غضروف

 است؟نامناسبكدام مورد براي تكميل عبارت زير، -53
  »……هاي پوشانندة مخاط نايياخته……ساندر ان«
  هاي پروتئيني و گليكوپروتئيني قرار دارند.اي از رشته) همة ـ در تماس مستقيم با شبكه1
  ندارند.مستقيمهاي به دام افتاده در آن نقش) گروهي از ـ در حركت ترشحات مخاطي و ناخالصي2
  هاي اطراف خود هستند.هستة ساير ياختهاندازه باشكل و هماي هم) همة ـ داراي هسته3
  هاي پوششي مخاط رودة باريك هستند.) گروهي از ـ داراي شكلي نسبتًا متفاوت با ياخته4

 است؟نامناسبكدام گزينه، براي تكميل عبارت زير -54
  »……در هر بخشي از لولة گوارش انسان سالم و بالغ كه«
  اي در سمت داخل اليه زيرمخاط قرار ندارد. هاي عصبي رودهكة ياختهباشد، شب) الية بيروني بخشي از صفاق نمي1
  اند.اي، در بين دو اليه با ضخامت تقريباً مشابه قرار گرفتههاي ماهيچهاي وجود ندارند، اليهماهيچه ةهاي مخطط در الي) ياخته2
  شود. اي طولي و حلقوي ارادي مشاهده ميهاي ماهيچه، در بين اليهاند، بافت پيوندي سستهاي آن به يكديگر بسيار نزديكترين ياخته) داخلي3
  هايي پهن و نزديك به هم قرار دارند. هاي بافت پوششي، در مجاورت ياختهترين ياختهاي ابتداي آن از نوع مخطط است، خارجيماهيچهالية) فقط4

 كدام عبارت، در ارتباط با رودة بزرگ انسان، صحيح است؟ -55
  شود. كند، در سمت چپ خود به ساختاري باريك و كوتاه ختم ميداي آن كه بخشي از مواد توليد شده در نواحي باالتر از خود را دريافت مي) ابت1
  اي صاف تشكيل شده است. هاي ماهيچهكند، از ياختهاي كه مدفوع به آن برخورد ميمخرج، اولين بندارهييانتهابخش) در2
  شود، در سمت چپ بدن قرار ندارد. مدفوع جامد مشاهده مي ةرودة بزرگ كه در آن حركت آهست) آخرين بخشي از3
  .و توانايي جذب ندارندهاي پوششي مخاط رودة بزرگ، فقط در ترشح تركيباتي با خاصيت غيرآنزيمي نقش دارند) ياخته4

 مشابه جملة زير است؟نادرستيچند مورد از موارد زير، از نظر درستي يا -56
  »شود.انسداد مجراي مشترك لوزالمعده و مجراي صفرا، قطعاً مانع ورود همه بيكربنات لوزالمعده به دوازدهه مي«
  كند. الف) الية بيروني لولة گوارش در تمام طول خود بخشي از صفاق را ايجاد مي  
  ازد.سها را ميب) دستگاه گوارش ما آنزيم مورد نياز براي گوارش همه كربوهيدرات  
 كند.هاي گوارشي را ترشح ميترين آنزيملوزالمعده قسمتي از لولة گوارش است كه قويج)  
  شود. هاي ديوارة آن ميخوردگياي شكل لولة گوارش، موجب باز شدن چيند) ورود كيموس به بخش كيسه  

1( 4   2 (3   3 (2   4 (1   
aساخته شدهاكسيد در هواي دمي و بازدميديگاز كربنبا توجه به دستگاه زير كه براي بررسي مقدار نسبي -57 ، محلولاست، اگر در ظرف

b  تيمول بلو قرار دهيم، كدام عبارت صحيح است؟محلول برمآب آهك و در ظرف
1b  شود. ميمشاهده) طي بازدم، مقداري حباب ريز در اطراف لوله بلند ظرف
  شود.  ها تغيير رنگ داده و شيري مي) ابتدا مايع درون يكي از ظرف2
 شود. ها ميوارد شش bو aهاي) در حين دم، هواي ظرف3
4b   كند.عبور مي) طي دم، هوا از درون ظرف

  دقيقه20دهمشناسيزيست

  دنياي زنده + گوارش و جذب مواد
  + تبادالت گازي

: تا پايان3و فصل 2، فصل1فصل
  ساز و كار دستگاه تنفس در انسان

  39تا 1هايصفحه
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 درست است؟در خصوص گوارش مواد غذايي در جاندارانكدام گزينه، -58
 دهد.اي انجام ميياختهارش درونپارامسي همانند كرم كدو، گو )1
 ) حفره گوارشي هيدر بيش از يك سوراخ براي ورود و خروج مواد دارد.2
 .داردوجودمژكآن،دفعيمنفذاطرافبرخالفپارامسيدهانيِرهدر اطراف حف )3
 .دهندتشكيلغذايي لوواكوئي،ربتوانند با انجام فرايند دروندر هيدر ميپوشاننده حفره گوارشيهايياخته )4

 ، صحيح است؟»دان و سنگدان قرار داردبين چينه آندهدار كه معمهرهنوعي جانور«چند مورد از عبارات زير، درباره -59
 الف) واجد چهار انگشت بلند در هر پاي خود است.

  اي شكل نيست.ب) معده آن برخالف معده انسان، كيسه
  و توسط مجرايي به روده باريك متصل است. ج) كبد آن در مجاورت سنگدان قرار دارد

 ) صفر4   1) 3  2) 2  3 )1
 كند؟درستي تكميل ميعبارت زير را بهموردچند-60

  »شود.در........ غذا بالفاصله بعد عبور از .......... به ................ وارد مي«
  بخشي با توانايي گوارش مكانيكي -بخش حجيم انتهاي مري -الف) ملخ

  بخشي مرتبط با كبد -بخش عقبي معده -خوارپرندگان دانهب) 
 گيريمحل آب -محل شروع گوارش ميكروبي -ج) گاو

  كريچه گوارشي -حفره دهاني -د) پارامسي
1 (2    2 (3    3 (4  4 (1  

  
  

 كند؟درستي كامل ميچند مورد عبارت زير را به -61
 »...........جانوري،در يك ياختة«

 اند.هاي درون سيتوپالسم، در پي فعاليت دستگاه گلژي ايجاد شده) همة ريزكيسهالف
  ) منافذ موجود در پوشش هسته با فضاي دروني شبكه آندوپالسمي زبر ارتباط دارند. ب
  شوند.صورت آزاد درون سيتوپالسم يا چسبيده به نوعي اندامك يافتتوانند بهها، مي) رناتن ج
  تر هستند.غشاي ياخته، نزديكزبر، به پوشش هسته، نسبت بهآندوپالسميهاي شبكة) هر يك از قسمت د
1 (4  2 (3   3 (2   4 (1  

 كند؟درستي تكميل ميچند مورد، عبارت زير را به -62
 »اولين .......... است.«

  ها كه فاقد غضروف است، نايژكالف) مجراي تنفسي در شش
  ايآن حبابك وجود دارد، نايژك مبادلهب) نايژكي كه روي

  هادي دستگاه تنفسي، داراي مژكج) انشعاب نايژك در بخش
  د) الية ديواره ناي بعد از مخاط، فاقد غدة ترشحي

1 (1   2 (2   3 (3   4 (4  
 است؟نامناسبچند مورد، براي تكميل عبارت زير -63

 ...........» لولة گوارش، فقطهاي حلقوي (اسفنكترهاي)در انسان، ........... ماهيچه«
 در تنظيم عبور مواد نقش دارند. -الف) همة

 اي در ساختار خود دارند. هستههاي تكياخته -ب) گروهي از
  در شرايط خاصي، در بازگشت موادي به مري نقش دارند. -ج) بعضي از

  واجد دو بخش در واحدهاي ساختار و عملكردي خود هستند.  -د) بسياري از
1 (4            2 (3           3 (2            4 (1  

،»حلقوي اتصال فيزيكي ندارد ايترين اليه لولة گوارش در اندامي كه در آن الية زيرمخاط به الية ماهيچهداخلي«كدام گزينه در رابطه با  -64
 است؟نادرست

  ردازد. پكننده، به گوارش فيزيكي مواد ميقطعهدر آن حركات قطعهفقط) 1
 كنند.   هاي غدة آن، مادة مخاطي فراواني ترشح مي) برخي ياخته2
 شود. خوني مبتال مي) به دنبال تخريب آن، فرد به نوعي كم3
  دهد. ) كارهاي متفاوتي مثل ترشح را انجام مي4

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.-)آشنا(آزمون   
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كدام گزينه، براي تكميل عبارت زير مناسب است؟  -65
 »  ...........شود،انسان كه مراحل پاياني گوارش مواد غذايي در آن آغاز ميقبل از ورود كيموس به بخشي از لولة گوارش«

 ها پيش رفته است. ترين واحدهاي سازندة آنها آغاز شده و تا مرحلة توليد كوچكگوارش پروتئين) 1

 اند. وجود آوردههايي را بههاي پوششي سطحي، با فرو رفتن در بافت زيرين خود، حفرهياخته )2

 اند. هاي مونوساكاريدي جذب گرديدهساكاريدي، با تبديل به مولكولهاي دي و پليمولكول )3

  اند.ها گوارش يافته و به محيط داخلي وارد شدهفاقد آنزيم، چربيبا حضور تركيبي )4
 كدام گزينه در رابطه با تكميل عبارت زير صحيح است؟ -66

گردد. اينباز نميها مستقيماً به قلب آنشود و خونها وارد سياهرگ باب ميارج شده از آنمعده و لوزالمعده دو اندامي هستند كه خون خ«
 »اند.ديگر متفاوتبا يك.......... ديگر مشابه و از نظربا يك.......... دو اندام، از نظر

  ترشح سكرتين- ايرودهالف) داشتن شبكه عصبي
 رشح گاسترينت -هاي غيرفعالب) توانايي ترشح پروتئاز

  وجود حركات كرمي -ج) داشتن نقش در جذب مواد مغذي
  هاداشتن نقش مستقيم در گوارش شيميايي كربوهيدرات -د) توانايي ترشح بيكربنات

  اند.نادرست» ج«همانند مورد» د«و»الف«موارد) 2  اند.صحيح» ب«همانند مورد» د«و»ج«) موارد1
    اند.نادرست» الف«برخالف مورد» د«و»ج«موارد) 4  اند.صحيح» د«برخالف مورد» ج«و»ب«موارد) 3

 تركيبات خارج شده از ........... همانند تركيبات خارج شده از ........... -67

  كنند.   روده باريك به روده بزرگ، قبل از خروج در همان بخش گوارش شيميايي و فيزيكي پيدا مي -دهان به سمت حلق )1
  هاي زيستي هستند. معده به روده باريك، همگي فاقد توانايي آبكافت مولكول -رك پانكراس و صفرامجراي مشت )2
  باشد. مخاطي داراي بافت پوششي چنداليه مي ةمري به معده، در برخورد با الي -معده به روده باريك )3
 اند.دا كردهاي عبور پيهستههاي داراي ماهيچة چندمخرج، فقط از بنداره -مري به معده )4

 كند؟تكميل مينادرستيكدام گزينه عبارت زير را در رابطه با دستگاه گوارش نوعي جانور به -68

 »در شكل مقابل، بخش ........... معادل بخشي از دستگاه گوارش ........... است كه محل ........... است.«

 ها به محيط داخلي بدنانسان ـ ورود آب و يون -4) 1

 گوارشي و جذب مواد غذاييهايخ ـ ترشح آنزيممل -2) 2

  ذخيره و نرم شدن مواد غذايي خورده شده به وسيلة جانورملخ ـ -1) 3
 هاانسان ـ ساخت گليكوژن و پروتئين و ذخيرة اغلب ويتامين -3) 4

 است؟نادرستچند مورد دربارة ملخ -69

  شود. گوارش مكانيكي غذا پيش از ورود به دهان آغاز مي ●
  گيرد. معده عالوه بر گوارش مكانيكي، گوارش شيميايي هم صورت ميدر پيش ●
  گيرد. جذب مواد غذايي در روده صورت مي ●
  1) 4  2) 3  3) 2  صفر) 1

 طور طبيعي در دستگاه تنفسي انسان، هر مجراي منشعب شده از .......... قطعاً ..........  به -70

 . هايي شبيه نعل اسب داردغضروف- ناي )1

  هاي غضروفي است. فاقد حلقه- نايژة اصلي )2
  تواند تنگ و گشاد شود.نمي -هانايژه )3
  شود.به يك كيسة حبابكي ختم مي -انتهايينايژك )4
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  ؟باشدنميسازي فيزيكي، كدام گزينه درستدر مورد مدل -71

  كننده بايد لحاظ گردد.نظر كرد، ولي اثرهاي مهم و تعيينسازي، بايد از اثرهاي جزئي صرف) هنگام مدل1
  تا به زمين برسد، تأثير بگذارد.شودتواند روي حركت يك برگ كاغذ كه از ارتفاعي معين رها مي) مقاومت هوا نمي2
  نظر كرد.توان صرفهاي نامنظم سنگ ميسازي فيزيكي افتادن يك تكه سنگ، از چرخش) در مدل3
  هاي اطراف است.سازي فيزيكي، بررسي آسان پديده) هدف مدل4

  هستند؟SIرد» اي ـ برداريفرعي ـ نرده«ترتيبهاي داده شده بههاي زير، كميتيك از گزينهدر كدام -72
  شدت روشنايي -انرژي -تندي) 2  نيرو -شتاب گرانشي -) فشار1
  وزن -زمان -سرعت) 4  شتاب -دما -) جريان الكتريكي3

(ابتداي كلمةDگيري جرم مبادالت خود، از يكايي به نامالمللي استخراج الماس براي اندازهيك شركت بين -73
Diamondكند كه هربه معني الماس) استفاده ميDقيـراط اسـت. در ايـن صـورت، وزن 25معـادل بـا

10وmg200، چند نيوتون است؟ (هر قيراط معادلD60اي از الماس به جرممحموله Ng
kg

  است.)=
1 (3  2 (3/0  3 (003/0  4 (0003/0  

متوسـطشـود. آهنـگ دقيقه در اثر جوشكاري ذوب مي 4متر در مدتسانتي60طولجوش بهيك سيم -74
 است؟متر بر ثانيهميليجوش چندذوب شدن سيم

1( 2 5/  2 (9   3(25    4 (90  
گيري كردهر اندازهگيري، قطر يك ميله را به كمك ريزسنج پنج باآموزي با هدف افزايش دقت اندازهدانش-75

متر را به عنوان مقدار قطر ميلـه آموز چه عددي بر حسب ميليآورد. اين دانشو اعداد زير را به دست مي
/«  تواند معرفي كند؟مي mm , / mm , / mm , / mm , / mm1 52 1 98 1 50 0 70 1 48«  

1( 1 48/  2 (1 52/  3 (1 62/  4 (1 50/  

32و چگالي فلز سازندة آن1080g، جرم آن5cmشعاع يك كرة فلزي -76 7 g/
cm

است. دربارة اين كره
3πكدام گزينه صحيح است؟ ( =(  

  حجم كره است.درصد60اي است كه حجم آن) داراي حفره1
  درصد جرم يك كرة مشابه توپر است.20) جرم اين كره2
  درصد جرم يك كرة مشابه توپر است.80) جرم اين كره3
3) داراي حفره4  است.200cmاي است كه حجم آن

  يشه و آذرخش، ... ، ... و ... هستند. ترتيب از راست به چپ، پتاسيم كلريد، ش به-77
  شكل، پالسما) جامد بلورين، جامد بي2  شكل، جامد بلورين، گاز) جامد بي1
  شكل، جامد بلورين، پالسما) جامد بي4  شكل، گاز) جامد بلورين، جامد بي3

 ؟بستگي دارديحالت يك ماده به چه عوامل -78
  هاي سازندة آنفاصلة بين ذره )1
  هارات سازندة آناندازة ذ )2
  چگونگي حركت ذرات سازندة آن و اندازة نيروي بين ذرات )3
  تمام موارد) 4

 هاي زير درست است؟چند عبارت از عبارت -79
  شود. اي بريزيم، جيوه روي سطح شيشه پخش ميالف) اگر مقداري جيوه را روي سطح افقي شيشه

  ها است. چسبي بين مولكولهمنيروهاي ايجاد شده از نوعناشي ازها،ب) كشش سطحي در مايع
  كشد. هاي مادة مجاور ميهاي يك ماده را به سوي مولكولپ) دگرچسبي، نيرويي است كه مولكول

 دهد. ها را افزايش ميچسبي بين مولكولت) افزايش دما نيروي هم
1( 1   2 (2  3(3    4( 4  

يـك ازصـورت كـدامطور قائم در آب فرو ببريم، بهاگر يك لولة مويين تميز را كه دو طرف آن باز است به -80
 آيد؟هاي زير در ميشكل

1(    2(    3(   4(   

  دقيقه15  دهمفيزيك

+ گيريفيزيك و اندازه
  هاي فيزيكي موادويژگي
تا پايان 2و فصل 1فصل

  نيروهاي بين مولكولي
  32تا 1هايصفحه

  محل انجام محاسبات
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  هاي زير درست است؟رو، چه تعداد از عبارتبا توجه به شكل روبه -81

  .استعدد25اين عنصرذرات باردارالف) تعداد

  شود. دهندة عنصر منيزيم است كه در يك نمونة طبيعي آن، سه نوع ايزوتوپ يافت ميب) نشان

  است. جدول تناوبي 7و گروه 4پ) اين عنصر در دورة

54/ت) عدد جرمي اين عنصر   است.94

1 (1    2 (2  

3 (3    4 (4  

  زير درست است؟هاياز عبارتمواردكدام-82

7 ،ساعت 25/0دقيقه باشد، در مدت 5عمر راديوايزوتوپيالف) اگر نيم
  آن مصرف خواهد شد. 8

  يابد.كاهش ميهموارههاهاي هيدروژن، با افزايش تعداد نوترون، ميزان پايداري ايزوتوپايزوتوپب) در ميان

0/تر يا برابرهايي كه نسبت تعداد پروتون به عدد جرمي كوچكپ) اغلب اتم   ، راديوايزوتوپ هستند.دارند4

،يپايداراز نظرساختگي هيدروژندومين ايزوتوپها درتعداد نوترونبهدر يك نمونة طبيعي آن،وپ منيزيمهاي ناپايدارترين ايزوتت) نسبت تعداد نوترون

2/برابر   است. 6

  ) الف، پ، ت4  ) ب، پ، ت3  ) پ، ت2  ) الف، ب1

lالكترون با عدد كوانتومي10در حالت پايه خود مجموعاً دارايAاتم -83 =   كدام است؟Aاينقطه -است. مدل الكترون1

1 (A

 


  2 (A

 


  3 (A
 


  4 (A
 


 

 ؟استنادرستروپيرامون شكل روبهد از موارد زيرچه تعدا -84

مربوط به انتقال الكتروني است كه در نوار مرئي طيف الكترومغناطيسي ،الف) اولين انتقال از سمت راست

  بيشترين انرژي را دارد.

  هاي سديم است. هاي مس بيشتر از انرژي پرتوهاي حاصل از نمك) انرژي پرتوهاي حاصل از شعلة نمكب

  هاي الكتروني پيرامون هسته هر اتم ويژه همان اتم و به عدد اتمي آن وابسته است.) انرژي اليهپ

 صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

85- 35Cl . عنصر اكسيژن داراي سـهتر استبرابر ايزوتوپ سنگين 3تر،است كه فراواني ايزوتوپ سبكCl37وعنصر كلر، داراي دو ايزوتوپ
16 O هاي فلزي موجود در يكاست. حال اگر مقدار اتم 1و 6،3ترتيب به صورتها بهاست كه نسبت فراواني آنO18وO 17،ايزوتوپ

29/نمونه xNaگرمي از9 PO30/، برابر با 21/مول باشد، در ساختار يك نمونه6 ، چنـد گـرم اتـم نـافلزي xNaClOگرمي از6

Na)وجود دارد؟ , P :g.mol )−= = 123  در نظر بگيريد.)(جرم اتمي و عدد جرمي را تقريبًا يكسان31

1 (/21 25  2 (17  3 (/7 1  4 (/4 6  

  

  دقيقه10  دهمشيمي
  

  كيهان زادگاه الفباي هستي
ساختار اتم و رفتار آنتا پايان 1فصل

 38تا 1هايصفحه
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هاي ظرفيت خود راالكترون…در شرايط مناسب تمايل دارد كهباشد،…تر يا برابر باها كمهاي ظرفيت آنهايي كه تعداد الكتروناغلب اتم -86

 تبديل شود. …از دست بدهد و به

  ) چهار ـ تعدادي از ـ آنيون2    ) سه ـ همه ـ كاتيون1

  ي از ـ آنيون) سه ـ تعداد4    ) چهار ـ همه ـ كاتيون3

87- A lهايي با عدد كوانتوميالكترون باشد و تعداد الكترون 6خرين زيراليه آن برابردر آحداكثر گنجايش الكتروناگر در اتم خنثاي = برابر0

Aتواننميالكترون باشد كدام عدد اتمي را 8  پذيرفت؟به عنوان عدد اتمي اتم

1 (30  2 (34  3 (31  4 (36  

ــه -88 ــرم ب ــترين ج ــم و بيش ــداد ات ــرين تع ــر، كمت ــوارد زي ــين م ــوا در ب ــدام م ــه ك ــوط ب ــپ مرب ــه چ ــت ب ــب از راس ــتترتي  ؟رد اس

(C ,O ,H ,N : g.mol )−= = = = 112 16 1 14  

/الف)  × 233 01 CHمولكول10 OH3   (مول 2بNH3  

  گرم گاز اكسيژن32ت)     CO2مول 2پ) 

  »پ«ـ» ب) «4  »پ«ـ» ت) «3  »ب«ـ» ت) «2  »ت«ـ» الف) «1

Xيون فرضي -89 ها بيشـتر باشـد؛ آنگـاه اخـتالف شـمار درصد از شمار پروتون30هاذرة بنيادي دارد. اگر شمار نوترون328در مجموع2+

Xالكترون با نوترون در يون  است. ……برابر3−

1 (22  2 (27  3 (30  4 (55  

 هستند؟نادرستي زيرهاچند مورد از عبارت -90

  نامند كه از يك نوع اتم تشكيل شده باشد.اي را عنصر ميها مادهدانشيمي- 

Aاگر در يون-  −138 20Aهاها و نوترونتفاوت شمار الكترون2   است.58،باشد، عدد اتمي

  عمر كمتر خواهد شد.ها بيشتر باشد، نيمها به پروتوننسبت تعداد نوترونهاي هيدروژن هرچهدر بين ايزوتوپ- 

مجموع شمار ذرات زيراتمي در پايدارترين ايزوتوپ ساختگي هيدروژن، با شمار ذرات زيراتمي داخل هسته در ناپايدارترين ايزوتوپ- 

  ساختگي هيدروژن برابر است

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