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xحاصل تقسيم عبارت - 1 y z 2 3 xyبر42 z2   كدام است؟52

1( xy

z
 2  2( xyz 2  3( xyz

1
2

  4( xy

z


1
2

  

xطول مستطيلي به عرض - 2 x2  2 xو مساحت1 x4  26   كدام است؟1
1( x x2  2 1  2( x x2  2 2  3( x x2  2 1  4( x x2  2 2  

P(x)اگر عبارت - 3 x ax x   3 212 7 xبر6 1است؟پذير باشد، خارج قسمت كدامبخش  
1( x x2  12 6  2( x x2  12 6 2  3( x x2  12 6 2  4( x x2  12 6  

xاگر در تقسيم عبارت - 4 x x b3   24 xبر6 2 xمانده به ازايقسمت و باقيضرب خارج، حاصل9 
1
70bبرابر با6   كدام است؟باشد،

1( 32  2( 214  3( 52  4( 121  

5 - 1   شود؟برابر شود، سطح كل آن چند برابر مي9اگر اضالع مكعبي

1( 1
24  2( 1

81  3( 1
36  4( 1

72  

aآنهرمي با قاعدة مربع را كه ضلع قاعدة - 6 كنيم و سپس در يك مخروط بااالضالع است پر از آب ميهاي متساويهاي جانبي آن مثلثو وجه2
aشعاع قاعدة 2a )كنيم. براي پر شدن مخروط چه ميزان آب كم داريم؟خالي ميو ارتفاع )  3  

1( a33
2  2( a31

3  3( a34
  صفر )4  3

  دهيم، حجم حاصل كدام است؟هاي آن دوران كامل ميرا حول يكي از ارتفاع 6االضالع به ضلعيك مثلث متساوي - 7
1( 2 3  2( 9 3  3( 27  4( 81  

  اي محاط شده است. حجم فضاي بين كره و استوانه كدام است؟در استوانه12اي به قطركره - 8
1( 72  2( 81  3( 121  4( 144  

3با - 9
Rدايره4 اي است كه قطر آن برابر با شعاع قاعدة مخروطدست آمده، چند برابر حجم كرهسازيم. حجم مخروط به، مخروطي مياي به شعاع

  ساخته شده است؟

1( 2 7  2( 2 7
3  3( 7

12  4( 8
3  

10 - 2430 ايم. ريختهباشد،درجه بوده و قاعدة آن منطبق بر سطح زمين مي90متر مكعب آب در گودالي به شكل مخروط قائم كه زاوية رأس آن
  حداكثر عمق آب در اين گودال چند متر است؟

1( 8  2( 9  3( 8 2  4( 9 3  

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

دقيقه15 رياضي نهم

/ حجم و مساحتهاي گوياعبارت

143تا126هايصفحه

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

10آزمون قبل چند ازعملكرد شما درتوانيد 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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  باشند؟چه تعداد از موارد زير صحيح مي - 11

  باشد.هاي فلكي در زمان مشخص و موقعيت خاص قابل رؤيت ميهر يك از صورتالف) 

  كنند.ها برخورد ميها بر سطح خشكيسنگب) بيشتر شهاب

  آورند.ها را به وجود ميسوزند، شهابهنگام ورود به جو زمين ميها، كه درج) قطعاتي از سنگ و غبار رها شده از مدار سيارك

  شود كه از خود نور دارد.د) امروزه دانشمندان معتقدند كه سياره به جرمي گفته مي

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

  در رابطه با تعداد اجزاي منظومة شمسي كدام مقايسه صحيح است؟ - 12

 )2  طبيعيقمرهايهاسيارههاسيارك )1   هاسيارههاسياركقمرهاي طبيعي

هاسيارك )3  )4  هاسيارهقمرهاي طبيعي   هاسياركهاسيارهقمرهاي طبيعي

  هاي زير صحيح است؟يك از گزينهكدام - 13

  ترين بخش از كهكشان راه شيري است.منظومة شمسي بزرگ) 1

  هاي منظومة شمسي است.خورشيد يكي از ستاره )2

  ترين ستاره به زمين خورشيد است.نزديك) 3

  شود.كند يك سال نوري گفته ميطي ميدقيقه 8اي كه نور در مدتبه فاصله )4

  هاي زير صحيح است؟يك از گزينهدهد.كدامدهندة خورشيد را نشان ميعناصر تشكيلشكل مقابل درصد - 14

1( : Aهيدروژن  

2( : Bهيدروژن  

3( : Cهيدروژن  

4( : Bليومه  

  باشند؟ترتيب مربوط به كدام شهرها ميترين زاوية انحراف قبله از جنوب به سمت غرب (از ميان شهرهاي جدول زير) بهترين و بيشكم - 15

  ياسوج  بندرعباس  اصفهان  اروميه  اراك

  

  اصفهان -اروميه )2    بندرعباس -اراك )1

  ياسوج -اراك )4    بندرعباس -اروميه )3

  آموزان اجباري است.ها براي همة دانشپاسخ دادن به اين سؤال                        نگاه به گذشته (بخش اجباري) -نهمعلومدرس20تا11سؤاالت
 

  علوم نهم
  شناسي)(فيزيك و زمين

دقيقه15

نگاهي به فضا
120تا107هايصفحه

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 امروز10چند ازگذاريهدفآزمون قبل10چند از
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  است؟نادرستهاي زيريك از گزينهكدام -16

  شوند.طور ثابت در آسمان ديده ميهاي فلكي هميشه و بهصورت )1

  شود.پديدة آلودگي نوري ديده ميبزرگامروزه در شهرهاي )2

  باشد.وجود ابرها در آسمان نيز از موانع رصد مي )3

  پذير است.كانمنحصر به شب نيست و در روز هم اميابي با استفاده از ستارگانجهت )4

  منفي است؟ ،هاي زير برحسب درجة سلسيوسيك از سيارهميانگين دماي كدام - 17

  زهره )2    عطارد )1

  زمين )4    بهرام )3

  است.…شود و طول آن از ساية آن جسم در بعد از ظهرميتشكيل…هنگام ظهر ساية يك جسم در كشور ايران رو به - 18

  تركوتاه -شمال )2    بلندتر -شمال )1

  تركوتاه -جنوب )4    بلندتر -جنوب )3

  هاي سنگي هستند؟در كدام گزينه سيارات ذكر شده همگي جزو گروه سياره - 19

  بهرام -اورانوس -ارض )2    زحل -ناهيد -تير )1

  مشتري -نپتون -زحل )4    مريخ -ناهيد -عطارد )3

  ؟نيستهاي زير صحيحيك از گزينهكدام - 20

  نمودند.در حدود هزار سال قبل، از اسطرالب براي تعيين زاويه ارتفاع ستارگان و ساير مطالعات نجومي استفاده مي )1

  اند.گذاري نمودهكهكشاني نامدوراناز قرن هفدهم ميالدي تاكنون را )2

  شود.به فاصلة زمين تا خورشيد يك واحد نجومي اطالق مي )3

  خورشيد، هليم است.دهندةدرصد از عناصر تشكيل25 )4
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  ؟نيستهاي نفتي صحيحكدام گزينه در مورد برج تقطير و برش - 21

  ها نزديك به هم است.هر برش نفتي شامل چند هيدروكربن است كه نقطة جوش آن )1

  يابد.هاي هر برش نفتي، كاهش ميهاي كربن موجود در مولكولرويم تعداد اتمدر برج تقطير هر چه باالتر مي )2

  هاي موجود در سوخت قطار است.تر از مولكولهاي موجود در سوخت هواپيما، بزرگتر و سنگينمولكول )3

  ها بيشتر است. دارد و نقطة جوشش از ساير برشسازي كاربردشود، در راهبرشي كه از پايين برج تقطير خارج مي )4

 است؟نادرستدهد. كدام گزينه دربارة آنشكل زير، واكنش شيميايي بسپارشي شدن اتيلن را نشان مي - 22

  
  دهنده، دماي جوش باالتري دارد. در مقايسه با واكنش) فراورده2  باشد. ها مي، مادة اوليه سازندة پالستيك) فراورده1

  پذير است. ) اين واكنش در ظرف در بسته با گرما دادن امكان4  باشد. ها ميدهندهتر از واكنش) مجموع جرم فراورده، بيش3

 هاي نفتي درست است؟زير در مورد برشتوضيحكدام - 23

  باشد كه نقطه جوش يكسان دارند. ) هر برش نفتي مخلوطي از چند هيدروكربن مي1

  طور كامل از هم جدا كرد. به توان به كمك تقطيررش نفتي را نميهاي يك ب) هيدروكربن2

  شوند. تر برج تقطير نفت خام تشكيل ميهاي پايين  تر در اليههاي نفتي سبك) برش3

  هاي يك برش نفتي تعداد هيدروژن و كربن برابر دارند. ) هيدروكربن4

 ؟استنادرستهاي زيرعبارتازيككدام - 24

  تر از سوخت خودرو است.از گاز كسپول كمكربن موجود در هر مولكولهاي) تعداد اتم1

 گيرد.هاي باالتري از برج تقطير قرار ميتري دارد، در قسمت) در برج تقطير، مايعي كه نقطة جوش پايين2

  كنند.طور كامل از هم جدا ميهاي نفت، اجزاء سازندة نفت خام را به) در پااليشگاه3

  هاي حاصل از نفت خام با طول برج تقطير (استاندارد) رابطة مستقيم دارد.برش) تعداد4

25 - C H17 شود و اگر اين دو هيدروكربن را توسط دستگاه تقطير ساده از هم جدا كنيم،جاري مي…است و…جوشةبه اوكتان داراي نقطنسبت36

  شود.صورت خالص جدا ميزودتر به…

  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  

  آموزان اجباري است.ها براي همة دانشپاسخ دادن به اين سؤال                        نگاه به گذشته (بخش اجباري) -نهمعلومدرس30تا21سؤاالت

  
  (شيمي)علوم نهم

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 امروز10چند ازگذاريهدفآزمون قبل10چند از

دقيقه15

به دنبال محيطي بهتر
زندگييبرا
38تا31هايصفحه
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 يابد؟كدام عبارت در يك برج تقطير از باال به پايين كاهش مي -26

  هاجوش هيدروكربنة) نقط2  هاهاي كربن در هيدروكربن) تعداد اتم1

  ها) تمايل به جاري شدن هيدروكربن4    ها) چگالي هيدروكربن3

 اتن است؟اتن با پليهايتفاوتچه تعداد از موارد زير جزء - 27

  ـ تعداد پيوندهاي كوواالنسي اطراف هر كربن

  ـ نوع عناصر تشكيل دهنده

  ـ تعداد هيدروژن متصل به هر اتم كربن

  ـ نقطة جوش

 ود پيوند دوگانهـ وج

  3 )4  2 )3  1 )2  صفر )1

كيلووات ساعت برق مصرف شود، هر ماه تقريبًا چند كيلوگرم20شود. در صورتي كه روزانهتنها از انرژي خورشيدي استفاده ميكارگاهدر يك - 28

CO205/0روز45ازاي هر كيلووات ساعت برق مصرفي درشود؟ (بهبه دليل مصرف برق وارد هواكره مي CO شود، هروارد هوا مي2كيلوگرم

 روز در نظر گرفته شده است.)30ماه

1 (67/0  2 (75/0  3 (8/0  4 (33/0  

 درستي بيان شده است؟هاي زير بهيك از گزينهكدام - 29

  شود. فرنگي و موز آزاد ميهاي رسيده مانند گوجهرنگي است كه از ميوه) اتن گاز بي1

  اند. ها از سه عنصر كربن و هيدروژن و اكسيژن ساخته شده) هيدروكربن2

  شود. اتن طي واكنش بسپارشي شدن به اتن تبديل مي) پلي3

  مستقيم دارد. غيرها نسبتهاي آنها با تعداد كربن) نقطة جوش هيدروكربن4

 اند؟بيان شدهنادرستاز عبارات زيرموردچند - 30

  ها شده است. جايي فصلاكسيد هوا سبب ايجاد مشكالتي مثل گرم شدن زمين، آلودگي هوا و جابهالف) افزايش كربن دي

  باشند. اكسيد و آب ميهاي فسيلي، كربن ديسوختن سوختازهاي حاصلب) فرآورده

  نكردن پالستيك است. هاي پالستيكي در طبيعت، مصرفحل براي رهايي از مشكالت ناشي از انباشته شدن زبالهج) بهترين راه

  شوند، ارزان قيمت هستند و عمر طوالني و استحكام بااليي دارند. هايي كه از نفت تهيه ميد) پالستيك

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



    8: ةصفح  دهم رياضيياختصاص  1401شهريور25آزمون- پروژة تابستان

  
  

  

  

 

]بازة - 31 , )2   ؟نيستهاي زيريك از مجموعهزيرمجموعة كدام3

1(( , ) [ , ] 2 4 3 4 2([ , ) ( , ] 3 5 3 5  

3(( , ) [ , )3 5 1 4    4([ , ] ( , )5 4 2 3  

Aطوري كهدو مجموعة غيرتهي باشند بهBوAاگر - 32 Bاست؟درست، آنگاه كدام گزينه  

1( A B    2 (A B A   

3( B A A      4(B A    

B)هايي از يك مجموعة مرجع باشند، مجموعةزيرمجموعهCوA،Bاگر - 33 C) ((B A) B)    برابر كدام مجموعه است؟  

1( B 2 (B  

3( A    4 (A  

naاگر - 34 (k )n kn a   23جملة عمومي يك دنباله با الگوي خطي باشد، حاصلa a10   همواره كدام است؟7

1( k  9 2 (a5  

3( a3    4 (k  6  

طوري كه شش عدد حاصل يك دنبالة هندسي با جمالت كاهشي تشكيل دهند. جملة چهارم اينايم، بهچهار عدد درج كرده5/121و512بين - 35

  دنباله چقدر است؟

1( 212 2 (218  

3( 214    4 (216  

دقيقه30  ) 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
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cosحاصل عبارت -36 cot

tan tan



 0 0
60 45

1 30 60

 
  ، كدام است؟

1( tan tan

tan



 2
60 30

1 30

 

 2 (cos cot

sin

60 30
2 30

 

  

3( sin

cos

 2

2
1 2 30

45



    4 (sin sin

tan

60 30
60

 

  

37 - ABCكدام است؟با توجه به شكل زير، مساحت مثلث  

1(


2
3 1

 2 (


1
3 1

  

3( 3 1    4 (3 1
2  

sinاگر - 38 cos , tan cot       0   واقع شده است؟، در كدام ربع دايرة مثلثاتي، آنگاه انتهاي كمان زاوية

  دوم) 2 اول )1

  چهارم) 4    سوم )3

aاعداد - 39 abهستند. اگرcعددچهارمهايريشهbومتمايز  3آنگاه ريشة سوم عدد ،c 1كدام است؟  

1( 2- 2 (3  

3( 2    4 (3-  

bاگر - 40  bو0

b
 43

2
2 222 9b   كدام است؟باشد، مقدار

1( 3 2 (6  

3( 9    4 (12  

-1 145300
0

A

x

y

B C
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   ؟نيستزير نامتناهيكدام مجموعة - 41

1 (W Z    2 (R Q  

3 (Q N    4 (N W  

Bكهعضو باشد، به طوري10دارايBةعضو و مجموع 4دارايAةاگر مجموع - 42 A ، گاه آن(A B) (B A) چند عضو دارد؟  

  14 )2    ) صفر1

3( 6     4( 10  

نفر نه چاي و نه قهوه نوشيده باشند، چند نفر حداكثر 6نفر قهوه نوشيده باشند و17نفر چاي و14اند. اگرنفر شركت كرده25در يك مهماني - 43

  اند؟يك نوع نوشيدني نوشيده

1 (12    2 (7  

3 (13    4 (19  

  ي هفتم چند مربع كوچك خواهيم داشت؟با توجه به شكل زير، در مرحله - 44

1( 40    

2( 36    

3( 64  

4( 50  

yxباشد، در اين صورت حاصل10هاحسابي و حاصل جمع آنسه جملة متوالي از يك دنبالةzوx،yاگر - 45 zyكدام است؟ 

1 (20
9    2 (9

200  

3 (200
3    4 (200

9  

 آشناسؤاالت –)1رياضي (

(1)
(2)

(3)

...
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Pاگر نقطة -46 , y
 

 
 

1
2  كدام است؟tanقرار داشته باشد،روي دايرة مثلثاتي در ربع سوم با زاوية

1 (1
2    2 (3  

3 ( 3    4 (2
3  

tanاگر - 47 
3
sinو4 cos    sin)باشد، در اين صورت0 cos )    كدام است؟ 2

1 (25
49    2 (49

25  

3( 1     4( 7
5  

3عدد - 48 250a  يك از اعداد زير بين همين دو عدد صحيح قرار دارند؟گيرد. كدامقرار ميbوبين دو عدد صحيح متوالي

1 (53    2 (4 400  

3 (3 200    4 (38  

a4اگر - 49 4/، آنگاه3 0   كدام است؟0243

1 (/ a0 1    2 (/ a0 3  

3 (a3    4 (a  

xاگر - 50 x   2 5 xمقدار ،2 x  2  كدام است؟5

1( /4 5    2( /3 5  

3( 2    4( 2 2  
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دقيقه15

  

 
  اند؟ها برداريگزينه همة كميتدر كدام - 51

  نيرو -سرعت -فشار) 2 مسافت -وزن -فشار )1

  جاييجابه -شتاب -نيرو) 4    نيرو -شتاب -تندي )3

52 - g
dm مقدار
ns

 
2

3
225   معادل با چند مگاژول است؟10

1( /  102 5 10 2 (/  92 5 10  

3( /  42 5 10    4 (/  52 5 10  

1mاي افقي در حال شارش است. اگر تندي شاره در مقطع (اي در لولهصورت پايا و اليه بهناپذيريشارة تراكم،در شكل زير - 53 ) برابر با
s

باشد، با4

  كند؟جريان شاره چگونه تغيير مي)، آهنگ3) به مقطع (2عبور شاره از مقطع (

1( L
/

s
2 L) 2 يابد.افزايش مي4

/
s

2   يابد.كاهش مي4

3( L
/

s
1   كند.تغييري نمي) 4    يابد.افزايش مي2

  است؟نادرستهاي زيريك از عبارتكدام - 54

  هر دو نيروهاي بين مولكولي هستند.چسبي و دگرچسبي،نيروهاي هم )1

  وسيلة نيروهاي بين مولكولي توجيه كرد.توان بهخاصيت كشساني اجسام جامد را مي) 2

  ها است.كشش سطحي نتيجة وجود نيروي دگرچسبي بين مولكول )3

  ها است.چسبي و دگرچسبي بين مولكولپديدة مويينگي ناشي از رقابت دو نيروي هم) 4

  

 

  )1فيزيك (

گيري /  فيزيك و اندازه
هاي فيزيكيويژگي

/ كار، انرژي و توانمواد
 60تا 1هايصفحه

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

(1)

(2)

(3)

cm2 cm4 cm8
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BAوAايمجزبرحسب جرم دو مادةنمودار حجم - 55 داشته باشد، جرمg300باجرمي برابرمطابق با شكل زير است. اگر حجم معيني از مادة

B   (دما همواره ثابت و يكسان است.)خواهد بود؟چند گرمهمان حجم از مادة

1( 100 2 (300  

3( 600    4 (900  

100kدر اثر اعمال نيروي -56 تواند كار اين نيرو برحسبشود. كدام گزينة زير نميجا ميمتر جابه 6، جسم به اندازةg5نيوتوني به جسمي به جرم

  ژول باشد؟

1( 300 2 2 (300 3  

3( 600    4 (600 2  

57 - K Kباشد وK3وK2،1اگر انرژي جنبشي اجسام در شكل زير K K 1 3   باشد، كدام نامساوي الزاماً درست است؟2

1( | v | | v | | v | 
2

2 2 (| v | | v | | v |  2  

3( | v | | v | | v |  2    4 (| v | | v | | v |  2 2  

هاجايي، زاوية بين آناست. اگر با ثابت ماندن اندازة نيرو و اندازة جابهدرجه60جايي جسمنيروي وارد شده به جسم و بردار جابهبردارزاوية بين - 58

  درجه كاهش يابد، اندازة كار انجام شده توسط همان نيرو در حالت دوم چند برابر حالت اول است؟30

1( 2 2 (3
2  

3( /0 5    4 (3  

59 - cmH نيرويي كه جيوهاندازةشود. متر ميسانتي70كنيم، ارتفاع آن از سطح مايعكه لولة جوسنج را كج مياست. هنگاميg76فشار هوا در محلي

Nكند، چند ميليبه انتهاي بستة لوله وارد مي gنيوتون است؟ )
kg

 10/
g ، چگالي جيوه

cm313 )و سطح مقطع لوله6 cm 21  

1( 952 2 (816  

3( 9520    4 (8160  

60- U Nشكل زير، مايع در حال تعادل استدر لولة  ،تعادلبعد از ايجادبه سمت پايين فشار دهيم،5. اگر سطح مايع در شاخة سمت چپ را با نيروي

cm gباال ميسطح مايع در شاخة ديگر چند رود؟ (چگالي مايع
cm34وm

g
s

   )است210

1( 10 2 (5/7  

3( 5    4 (5/2  

K1

m

v

K2

m2

v2

K3

m v'

cm70

ج�وه

A cm1
2=10 A cm2

2=40

3V
0

V
0

A

B

m
0

m

V
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 ؟بيان شده استنادرستيبهگزينهكدام -61

  ترين عنصر سيارة زمين است. اي، فراوانجدول دوره 8) اولين عنصر گروه1

ها وهاي شيميايي موجود در اتمسفر آنتواند حاوي اطالعاتي مانند نوع عنصرهاي سازنده، تركيب) شناسنامة شيميايي و فيزيكي سيارة مشتري، مي2

  تركيب درصد اين مواد باشد. 

  ) در اثر مهبانگ و تشكيل سحابي، عنصرهاي هيدروژن و هليم توليد شدند. 3

  اي است. هاي هسته) انرژي گرمايي و نور خيره كنندة خورشيد به دليل تبديل هيدروژن به هليم در واكنش4

62- X  ؟ست هستنداي باشند، آنگاه چه تعداد از مطالب زير درجدول دوره16و13هايترين عناصر گروهترتيب سبك بهYواگر دو عنصر

  است.  3الف) اختالف تعداد ذرات باردار اين دو عنصر برابر

  رتبة دوم بيشترين درصد فراواني در سيارة زمين را دارد.Yعنصرب) 

0/به عدد جرمي تنها راديوايزوتوپ طبيعي هيدروژن تقريباً برابرYشماره دورة عنصرنسبتپ)    است.66

  است.  5برابرXترين گاز نجيب سيارة مشتري با عدد اتميعدد اتمي فراواناختالفت) 

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

 ؟استنادرستكدام گزينه -63

235) عدد اتمي عنصر اورانيم، برابر با شمار عناصر طبيعي جدول تناوبي است و شمار نوترون1 U   برابر عدد اتمي عنصر سديم است. 13آن،ها در ايزوتوپ

  دار وجود دارد. دو نوع گلوكزهاي معمولي و نشانشود، احتمال جذب هردار به بيمار كه به منظور شناسايي تودة سرطاني انجام ميگلوكز نشانتزريق) در2

3 (Tc99
1/ها در آن كوچكتر ازها به پروتونو دورة چهارم جدول تناوبي است، اما نسبت شمار نوترون 7پرتوزا از گروهايگونه43   است. 5

  داري كرد.توان مقادير زيادي از اين عنصر را تهيه و به مدت طوالني نگهنميعمر پايين تكنسيم،) به دليل نيم4

Xبندي عنصرها بهاز دورة سوم جدول طبقهYوXهاياي اتمـ نقطهالكترونآرايش -64 صورت

  وY


 است، چند مورد از مطالب زير دربارة

 ها درست هستند؟ آن

  اي عنصرها قرار دارند. جدول دوره12و16هايدر گروهترتيب بهYوXالف) 

  است.Yدو برابر بار يون پايدار عنصر ،Xيون پايدار عنصربارب) قدر مطلق

است. Yدو برابر اتمXآخرين زيرالية الكتروني اتمهايالكترونپ) تعداد

  صفر) 4  3) 3  2) 2   1) 1

 دقيقه15  )1شيمي (

كيهان زادگاه الفباي هستي
44تا 1هايصفحه

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

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

 امروزبراي آزمون10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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 كند؟شده را به درستي تكميل مياز موارد زير، جملة دادهموردچند -65

…منظوربه« …تشكيل پيوند كوواالنسي در يك مولكول آب   »مولكول

  كند. ـ آمونياك، دو جفت الكترون از اتم مركزي شركت ميهمانندالف) 

  هاي ظرفيت اتم مركزي در تشكيل پيوند مشاركت دارند. درصد از الكترون33ـ آمونياك،برخالفب) 

  كند. ـ اكسيژن، چهار الكترون در تشكيل پيوندهاي كوواالنسي شركت ميهمانندپ) 

شوند. تايي نميها هشتـ اكسيژن، تمام اتمبرخالفت) 

  3) 4  2) 3   1) 2  صفر) 1

 كند؟زير را به درستي كامل ميچه تعداد از موارد زير، عبارت - 66

…هيدروژندر اتم« …انتقال الكترون از اليه …منبه اليه   »شود.ميجر به آزاد شدن پرتواي

nالف)   3،n    ، در گستره مرئي با خط قرمز2

nب)   5،n    گستره مرئي مانند پرتوهاي فرابنفشازتر، پرانرژي4

nپ)   3،n 1تر از گستره مرئي مانند پرتوهاي فروسرخانرژي، كم  

nت)   6،n    nm410با طول موجمرئي، در گستره2

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

  هاي آبي، قرمز و زرد درست است؟هاي زير در مورد پرتوهايي به رنگاز مقايسهيككدام -67

مقايسهالف)    آبيزردانرژي: قرمز

   قرمززردب) مقايسه طول موج: آبي

   آبيزردپ) مقايسه دما: قرمز

 »پ) «4  »پ«و» ب) «3  »پ«و» ب«،»الف) «2  » ب«و» الف) «1

H)ها كمتر است؟در كدام گزينه از ساير گزينههامولكولتعداد -68 ,C ,N ,O :g.mol )    11 12 14 16  

  CO2گرم 2) 4  گرم آب O2  3 (8/1گرم N2  2 (2گرم 1) 1

 هاي زير در مورد عنصري كه در تصويربرداري غدة تيروئيد كاربرد دارد، صحيح است؟از عبارتتعدادچه -69

  اي است. عنصر كشف شده در واكنشگاه هستهنخستينالف) 

  ها در دسترس هستند و قابليت نگهداري دارند.زيادي از آنمقدارب) 

99 Tc   است.42پ) نماد شيميايي اين عنصر

  شود.شباهت در اندازه با عنصر يد و جذب توسط غدة تيروئيد از آن استفاده ميدليلت) به

  شود. هاي پزشكي استفادة فراوان ميث) از اين عنصر در تصويربرداري

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

70 - X nالكترون باچند24در اتم l    وجود دارد؟4

1 (6  2 (7  3 (8  4 (9  


