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  ناهيد اشرفي - پور هدي بهاري - دار آراني حسين معدن - مجتبي عبادي - امير حاتميان - مصطفي كياني - ميالد عزيزي  )1شيمي (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مسئول درس مستندسازي گروه ويراستاري مسئول درس و گزينشگر نام درس
 الهه شهبازي علي مرشد -مهرداد ملوندي محمدي عاطفه خان  ) 1( رياضي

  تبريزي سرژ يقيازاريان  سجاد محمدنژاد –مهرداد ملوندي  اميرحسين ابومحبوب  )1( هندسه

 محمدرضا اصفهاني اميرمحمودي انزابي –بابك اسالمي  محمدجواد سورچي  ) 1فيزيك (

 الهه شهبازي سيداميرحسين مرتضوي - دوست نژاد علي وطن ايمان حسين –فرد  سيدعلي موسوي مداريعلي عل  ) 1شيمي (

 
 

 
 
 
 
 

  فرد سيدعلي موسوي مدير گروه

  منا باجالن مسئول دفترچه

 مستندسازي و مطابقت با مصوبات
 مقدممازيار شيروانيمدير گروه:

  الهه شهبازي:اختصاصيمسئول دفترچه

 ياري فاطمه علي آراييو صفحهنگاري حروف

  عباسيحميد  ناظر چاپ

  

ی قلم وز ی آ ف عام) ی  یاد عل   (و
  021 - 6463 تلفن:  چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم 923دفتر مركزي: خيابان انقالب بين صبا و فلسطين پالك 

 طراحان

ويراستارانزينشگران، مسئولين درس وگ

گروه فني و توليد

  دقيقه105 مدت پاسخگويي:   سؤال110هاي آزمون:كل سؤالتعداد
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,در دنبالة هندسي  - 1 , , ...1 5   جملة اول آن كدام است؟ 50ضرب  ، حاصل25

1( 12755   2( 12255   

3( 11765     4( 11255  

m:داريم ntدر يك دنبالة هندسي نزولي با جملة عمومي - 2 nt  3 mو 384 nt  3
3
  كدام است؟ mtة، جمل32

1( 6   2( 6   

3( 12     4( 12  

و ششمين واسطة  2دهيم. اگر دومين واسطة هندسي  هندسي قرار مي واسطة b ،7و aجمالت مثبت، بين دو عدددر يك دنبالة هندسي با  - 3

  كدام است؟ aباشد، جملة چهارم اين دنباله با جملة اول 32هندسي 

1( 2  2( 4  

3( 8    4( 16 

  قسمت مساوي تقسيم شده است. مساحت قسمت رنگي برابر با كدام است؟ 4واحد به  2دايرة مقابل به شعاع  نيم - 4

1( ( ) 2 2   2( ( ) 2 2 2   

3(   2     4( ( ) 2 3  

و بلندي برج چند متر  Bتا Aشود. فاصلة ديده مي 045با زاوية Bو از نقطة 030با زاوية Aمتر از نقطة 60به بلندي  ، يك برجرو در شكل روبه - 5

  اختالف دارند؟ با هم

1( ( )20 2 3   2( 20 3  

3( 60 3     4( 20 6 

aطول دو ضلع مثلثي - 6  2 bو 3  بناميم،  دو ضلع مثلث رااين باشد. اگر زاوية بين  مي واحد مربع 9است و مساحت اين مثلث برابر واحد  6

  كدام مورد همواره درست است؟ هاي مثلثاتي زاوية  در مورد نسبت

1( cos sin     2( tan cot    

3( sin cos       4( tan cot   

xاگر - 7 0 030 mو 75
sin x




2 12   كدام است؟ mباشد، محدودة 3

1( m 
5 24   2( m 

5 24  

3( 52 4m       4( 52 4m    

دقيقه 35  ) عادي1رياضي (

مجموعه، الگو و دنباله/ 
 مثلثات

 41تا  25هاي صفحه

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

 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از  بدهيد؟توانيد پاسخ صحيح سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف بوده است؟

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

300 450
A B
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    4: ةصفح  دهم رياضيي اختصاص  1401 آذر 4آزمون  - ) 3پروژة (

,P(mاگر نقطة - 8 m )2   كند، داراي شيبي برابر با كدام است؟ مي وصل Pگاه خطي كه مبدأ مختصات را به روي دايرة مثلثاتي باشد، آن 2

1( 2
1يا 3

4يا صفر )2   2
3  

3( 
2
يا صفر )4    2يا 3

4
3 

  عرض محل تالقي دو خط داده شده كدام است؟ رو روبهدر شكل  - 9

1( 3   2( 7
2  

3( 9
2     4( 5 

)اگر  - 10 cos x)(tan x) 32 sinو 0 x
tan x

cos x




2   مثلثاتي قرار دارد؟ در كدام ناحية xانتهاي كمان زاوية باشد، 17

  دوم )2  اول )1

 چهارم )4    سوم )3

xبرابر با صفر شود، حاصل yو xعالمت هاي هندسي و حسابي دو عدد حقيقي هم اگر تفاضل واسطه - 11 xy

y

2

2
  كدام است؟ 2

1( 1  2( 2  

3( 3    4( 4 

هندسي  دنبالةآيد. قدرنسبت اين  دست مي هبا افزودن مقدار ثابتي به جمالت دوم و سوم و چهارم دنبالة مثلثي، جمالت متوالي يك دنبالة هندسي ب - 12

,صورت (دنبالة مثلثي به كدام است؟ , , ,1 3 6 10 است.(  

1( 3
2  2( 4

3  

3( 6
5    4( 7

6 

باشد، قدرنسبت  5/2دو جملة دوم است. اگر جملة پنجم اين دنباله برابر  ضرب برابر حاصل 20ضرب سه جملة دوم  در يك دنبالة هندسي حاصل - 13

  دنباله برابر با كدام است؟

1( 3
2   2( 2   

3( 5
2     4( 3  

30برابر با ABCمثلثبا توجه به شكل داده شده، اگر مساحت  - 14   برابر با كدام گزينه است؟ tanباشد. واحد مربع  3

1( 5 37   2( 7 35   

3( 5 36     4( 6 35  

y

x

2

3-

1500

A

B

C

10

60 �

0
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tanمستطيل است. اگر ABCDدر شكل مقابل چهارضلعي - 15 
5 3

  كدام است؟ ECخط باشد، طول پاره 9

1( 7  

2( 8  

3( 9  

4( 10 

متر است. اگر فاصلة نوك درخت تا انتهاي  6/0متر و طول ساية او در همان لحظه  8/1خواهد ارتفاع يك درخت را حساب كند. قد علي  علي مي - 16

  است؟ چند متر (h)متر باشد، ارتفاع درخت 10برابر (AB)ساية درخت

1( 2  2( 5/2  

3( 3    4( 5/3 

cotاگر  - 17 x  cosحاصل عبارت ،باشد 4 x sin x

sin x cos x




2 5
  برابر كدام است؟ 4

1( 3
8   2( 7

3   

3( 7
8     4( 1  

)Aنقاط - 18 a, b) 1 )Bو 1 / b, / a)  0 4 1  OAخط ترتيب واقع در ناحية دوم و سوم هستند، اگر پاره و به Oبه مركزروي دايرة مثلثاتي  2

sinرا بسازد و ها زاويةxبا جهت مثبت محور   225 9   كدام است؟ OAB، مساحت مثلث باشد 0

1( 12/0  2( 24/0  

3( 48/0    4( 36/0 

)اگر خط گذرنده از نقاط - 19 ,a)2  و( ,b)5 با جهت مثبت محورxها زاوية و همچنين خط گذرنده از نقاط(a, ,b)و 12( با جهت مثبت  6(

  برقرار است؟ و هاي مثلثاتي بسازد، كدام رابطه بين نسبت ها زاويةxمحور

1( tan .tan   2   2( cot .cot   2   

3( tan .tan   
1
2     4( cot .cot   

1
2  

xاگر - 20 0 00 |باشد، از تساوي 45 sin x cos x | | sin x cos x |   
83 sin، مقدار 3 xcos x كدام است؟  

1( 4
9   2( 8

9   

3( 7
9     4( 7

18  

300

�

A

B

E

D

C

6

}
عل� 1/8m

h

m0/6

10m

A

B
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  سفيد در شكل يازدهم كدام است؟ هاي سياه و اختالف تعداد دايرهير، با توجه به الگوي ز - 21

1( 10  2( 11  

3( 12    4( 14 

nدنبالة  - 22
n n n

a
n

  




3 22 2 8
2   صحيح است؟ داراي چند جملة 1

1( 2  2( 1  

 صفر )4    3 )3

  ترتيب كدام است؟ اند. مساحت و محيط اين مثلث به حسابي را داده، تشكيل يك دنبالة aتر الزاويه با ضلع كوچك اضالع يك مثلث قائم - 23

1( a23
8،a4   2( a23

8،a3  

3( a24
6،a4    4( a24

6،a3 

ايم كه جمالت حاصل تشكيل دنبالة  اي درج كرده گونه عدد به 29بين جمالت ششم و هشتم يك دنبالة هندسي با جمالت مثبت و غيرثابت،  - 24

d)دهند مي dحسابي با قدرنسبت ) باشند،  dجمالت پنجم و ششم دنبالة هندسي، جمالت متوالي از دنبالة حسابي با قدرنسبت. اگر 0

  قدرنسبت دنبالة هندسي كدام است؟

1( 5  2( 3  

3( 2    4( 6 

}بين جمالت نهم و دهم دنبالة هندسي - 25 , , , ...}
1 1 1

16 8   است؟ كدامايم. مجموع اين سه جمله  واسطة حسابي درج كرده 3، 4

1( 48  2( 72  

3( 84    4( 96 

,در دنبالة هندسي  - 26 , , ...1 5   جملة اول آن كدام است؟ 50ضرب  ، حاصل25

1( 12755   2( 12255   

3( 11765     4( 11255  

m:داريم ntدر يك دنبالة هندسي نزولي با جملة عمومي - 27 nt  3 mو 384 nt  3
3
  كدام است؟ mtة، جمل32

1( 6   2( 6   

3( 12     4( 12   

  

دقيقه 35  موازي - )1رياضي (

 مجموعه، الگو و دنباله
 26تا  14هاي صفحه

 تر هستند.ها عقبآموزاني كه از برنامة آزمونهاي ويژة دانشسؤال

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

,..., , ,
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و مجموع سه جملة اول دنبالة حسابي برابر جملة سوم  جمالت اول و دوم (نظير به نظير) با هم مساويدر يك دنبالة حسابي و يك دنبالة هندسي  - 28

   چقدر است؟ باشند. قدرنسبت دنبالة هندسي دنبالة هندسي مي

1( 6  2( 4  

3( 3    4( 2 

باشد، قدرنسبت  5/2ضرب دو جملة دوم است. اگر جملة پنجم اين دنباله برابر  برابر حاصل 20ضرب سه جملة دوم  در يك دنبالة هندسي حاصل - 29

  دنباله برابر با كدام است؟

1( 3
2   2( 2   

3( 5
2     4( 3  

هندسي  آيد. قدرنسبت اين دنبالة دست مي هبا افزودن مقدار ثابتي به جمالت دوم و سوم و چهارم دنبالة مثلثي، جمالت متوالي يك دنبالة هندسي ب - 30

,صورت (دنبالة مثلثي به كدام است؟ , , , ...1 3 6   است) 10

1( 3
2  2( 4

3  

3( 6
5    4( 7

6 

nجملة عمومي يك دنبالة خطي برابر - 31
n an b

a
n

 




22
  جملة پنجم اين دنباله برابر است با: .باشد چهارم نصف جملة دوم ميو جملة  1

1( 2 -  2( 5  

3( 6    4( 4 - 

  هاي شكل يازدهم كدام است؟ تعداد دايرهدر الگوي زير،  - 32

1( 211  

2( 217  

3( 221    

4( 235 

na ،aدر يك دنباله با جملة عمومي - 33 1 nرابطة nو به ازاي هر 5 na a 1 ضرب بيست و يك جملة اول دنباله كدام  است. حاصلبرقرار  2

  است؟

1( 4200  2( 5120  

3( 6180    4( 6900 

(1) (2) (3) (4)
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دهم  هاي رنگي در الگوي شمارة احت مربعمجموع مس .اند هايي مطابق شكل محاط شده مربع 1الساقين به ضلع قائم  الزاوية متساوي در مثلث قائم - 34

  برابر كدام است؟

1(127
256   

2( 255
512   … ,  

3(511
1024     

4( 1023
2048   

صورت نسبت  ، در اين3سپس جمالت را نصف كنيم قدرنسبت جمالت جديد برابر است با  ،واحد اضافه كنيم 2اگر در دنبالة حسابي زير به جمالت  - 35

x  جملة سوم به جملة اول در دنبالة جديد برابر است با: , x , 1 2 4 1    

1( 13  2( 11  

3( 7    4( 9 

a:داشته باشيمnaاگر در يك دنبالة حسابي با جملة عمومي - 36 a 3 5 aو 6 a 2 2
6 2 a، حاصل18 d1 كدام است؟  

3 )2  صفر )1
4   

3(3
2     4( 1

2  

naجملة دهم دنبالة درجه دوم - 37 , , , , , ... 5 12 22 35   است؟كدام  51

1( 152  2( 156  

3( 172    4( 176 

شود.  ايجاد مي 10با قدرنسبت حسابي جديد  جمع كردن جمالت متوالي، يك دنبالةبا دو به دو  19 برابر با هفتم در يك دنبالة حسابي با جملة - 38

  برابر كدام است؟قديم  جملة سيزدهم دنبالة

1( 5/31  2( 34  

3( 5/36    4( 25 

و ششمين واسطة  2دهيم. اگر دومين واسطة هندسي  هندسي قرار مي واسطة b ،7و aجمالت مثبت، بين دو عدددر يك دنبالة هندسي با  - 39

  كدام است؟ aباشد، جملة چهارم اين دنباله با جملة اول 32هندسي 

1( 2  2( 4  

3( 8    4( 16 

ضرب  باشد، حاصل 108ابر آخر آن بر ضرب چهار جملة و حاصل 12اول آن برابر  ضرب چهار جملة جمله دارد. اگر حاصل 12دنبالة هندسي يك  - 40

  وسط آن كدام است؟ چهار جملة

1( 36  2( 42  

3( 48    4( 64  

(1) (2) (3)

*,*,*,*,...[ [
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  كدام است؟» مستطيلي وجود دارد كه مربع نباشد.«نقيض  - 41

  ها مربع هستند. همة مستطيل )2  مستطيلي وجود دارد كه مربع باشد. )1

  ها مستطيل هستند. ة مربعمه )4  مربعي وجود دارد كه مستطيل است. )3

aاگر - 42 c

b d
 

1
aباشد، حاصل عبارت 3 c

b d

 
 

2 2 6
b)كدام است؟ 9 d )  9   

1 (1
6     2( 1

3   

3 (2
9     4( 2

3   

xواسطة هندسي x2اگر - 43 2 xو 2 2 xو xباشد، واسطة هندسي 3    تواند باشد؟ كدام مي 3

1 (3 3
2     2( 10   

3 (3 2     4( 2 7   

  ؟نداردكدام گزينه مثال نقض  - 44

n،nبراي هر عدد طبيعي) 1 n 2   عددي اول است. 41

  در هر مثلث، هر ارتفاع از هر كدام از سه ضلع مثلث كوچكتر است. )2

  الساقين است. مثلثي كه دو ارتفاع برابر دارد، متساوي) 3

  ها منطبق است. فها بر محل همرسي عمودمنص ي ارتفاعالساقين، محل همرس متساويدر هر مثلث  )4

  صورت يك قضية دو شرطي نوشت؟ توان به هاي زير را مي يك از قضيه كدام - 45

  نظير برابر يكديگرند. ها نظيربه گاه زواياي آن نهشت باشند، آن اگر دو مثلث هم) 1

  االضالع است. هارضلعي متوازيگاه آن چ اگر يك چهارضلعي لوزي باشد، آن )2

  هاي برابر دارند.  گاه محيط نهشت باشند، آن اگر دو مثلث هم) 3

  ها نيز برابر يكديگرند. هاي وارد بر آن ر دو ضلع مثلثي برابر يكديگر باشند، ارتفاعاگ )4

 ) 1هندسه (
 دقيقه 15

هاي هندسي و  ترسيم
تالس، تشابه   استدالل/ قضيه

  و كاربردهاي آن
  33تا  20هاي  صفحه

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

 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف بوده است؟

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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باشد، نسبت  ABDدو برابر مساحت مثلث ADEقرار دارند. اگر مساحت مثلث ECو BCهاي  خط پاره ترتيب وسط به Fو Eدر شكل زير نقاط - 46

FC

BD
  كدام است؟ 

1 (1     2( 4
3   

3 (3
2     4( 2   

3 ترين ارتفاع اين مثلث و طول كوتاه 8و  6، 4طول اضالع مثلثي  - 47 15
  است. مجموع طول دو ارتفاع ديگر اين مثلث كدام است؟ 4

1 (5 15
2     2( 2 15   

3 (9 15
4     4( 3 15   

AB، اگرABCدر مثلث - 48 AC و نقطةP وسط ضلعBC باشد، كدام رابطه همواره است؟  

1 (ˆ ˆBAP PAC     2( ˆ ˆBAP PAC  

3 (ˆ ˆBAP PAC    4( كدام هيچ  

xOyˆزاوية داخلي واقع بر نيمساز Mاز نقطة - 49  كنيم. كدام نامساوي همواره  رسم مي Oyو Oxترتيب به اضالع را به MHو MH، دو عمود0100

  درست است؟

1 (HH MH OH       2( HH OH MH     

3 (OH HH MH      4( OH MH HH    

  ترين ضلع است. كدام نامساوي زير در اين چهارضلعي همواره درست است؟ بزرگ CDترين و كوچك ABCD،ABمحدبدر چهارضلعي  - 50

1 (ˆ ˆA C  0180     2( ˆ ˆA B  0180   

3 (AB CD AD BC       4( AD BC   

  

A

B
D E F

C
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/سطح مقطع با آبمحتوي اي  درون يك بشكة استوانه - 51 m21 ف اختال اي قرار دارد كه سطوح آن با سطح مقطع بشكه موازي است و به هر گونهمكعب مربعي ، 6

Paفشار باال و پايين اين مكعب  32 kgآيد؟ مي  سطح آب بشكه چقدر پايين ،. اگر مكعب را از بشكه خارج كنيماست 10
)

m
  31000JA وm

(g
s

 210   

1( mm20     2( mm5   

3(cm20     4 (cm5  

gبه چگالي متري درون مايع ساكني سانتي 42تا عمق  صورت وارون قائمي به لولة ،زير مطابق شكل - 52
/

cm30  اگر فشار هواي محبوس .فرو برده شده است 8

gاست؟ متر جيوه سانتي فشار هواي بيرون چند ،باشد cmHg72درون لوله
( / )

cm
  313 6½¼Ã]   

1( 74    2( 70  

3( 72    4 (76 

 در حال تعادل قرار دارند.شكلي كه از دو طرف به دو مخزن گاز متصل شده،  Uدرون لولة 3و 1،2هاي مايع به چگاليسه زير،  شكلدر  - 53

Nاست؟كيلوپاسكال  چندBو Aگاز اختالف فشار دو مخزن اندازة
(g )

kg
 10   

1( 720    

2( 320  

3( 32/0    

4 (72/0 

براي جلوگيري از ورود آب به داخل  .ايجاد شده است ،از سطح آب قرار دارد متري 30 در كف يك زيردريايي كه در عمق cm23سوراخ كوچكي به مساحت - 54

Paبا داخل زيردريايي برابر هواي فشارسطح مقطع سوراخ و جرم، يكسان بوده و كيلوگرم جرم روي سوراخ قرار دهيم؟ ( حداقل چندبايد  ،زيردريايي 49 10

N  ).است
g )

kg
 10،P Pa 5

0 gو  10
(

cm
  31JA  

1( 6    2( 12  

3( 3/9    4 (7/14 

دقيقه 30 )1فيزيك (
 ويژگي هاي فيزيكي مواد

  40تا  23هاي صفحه

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

 توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟بوده است؟ هدف 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از

cm42
cm34

مخزن
A

مخزن

B

h cm=51

h cm=103

h cm=22

� =6/81

g

cm3

� =1
3

g

cm3

� =13/6
2

g

cm3
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Nچند پاسكال است؟ محبوسفشار هواي  ،باشد Pa510اگر فشار هواي بيرون .است سمت چپ مقداري هوا محبوس شده شاخةدر  ،زيردر شكل  - 55
g )

kg
 10 ،

kg

m
  31000JA.و مجموعه در حال تعادل است(  

     
1( 98000     
2( 96000  
3(102000    
4 (104000 

اختالف پس از برقراري تعادل، دهيم و  حاوي جيوه قرار مي يدر ظرف ديگريو در ظرفي حاوي آب  يكي رامشابه مويين  دو لولة، atm1در محيطي با فشار هواي - 56
 atm5هواي به محيطي با فشار محيط اوليه گيريم. اگر اين دو ظرف را از نظر مي در h2و h1ترتيب مويين را به هاي اصلي و لولة آب و جيوه در ظرفسطح بين 

  كنند؟ مي نسبت به حالت قبل چگونه تغيير h2و h1انتقال دهيم،
  يابند. هر دو كاهش مي )2    يابند. هر دو افزايش مي )1
 شود. كمتر مي h2بيشتر و h1) 4    كنند.  هيچ تغييري نمي )3

متر  گرم بر سانتي 2ليتر از مايعي به چگالي  4است. اگر  cm2200آن قسمت بااليسطح مقطع و  cm240در شكل زير، سطح مقطع قسمت پايين ظرف - 57

Nشود؟ ( ن ميومايع چند نيوتاز طرف نيروي وارد بر كف ظرف اندازة در ظرف بريزيم، را مكعب 
g

kg
   شود.) ريز نميمايع از ظرف سر و 10

1( 36  
2( 40  
3( 38    
4 (48 

  ترتيب از راست به چپ) (به …را ندارند و به راحتي  …هاي مايع، نظم و تقارن  مولكول - 58
  شوند. جاري مي - جامدهاي بلورين) 2   شوند. جاري مي - ) جامدهاي آمورف1
 شوند. متراكم مي - جامدهاي بلورين) 4 شوند. متراكم مي - جامدهاي آمورف )3

شود؟ جا مي و در چه جهتي جابه متر سانتيچند  Aةسطح مايع در نقط ، پس از ايجاد تعادل،افزايش دهيم Pa200اگر فشار گاز درون مخزن را ،زيردر شكل  - 59

g
)

cm
  31000ÍÄI¶،m

g
s

   )است.يكسان در تمام طول آن و قطر لوله  210

  باال، 1)2    پايين، 2 )1
 پايين، 1)4    باال، 2)3

  هاي زير صحيح هستند؟ يك از گزاره كدام - 60
  آيد. ميوجود  الف) پالسما اغلب در دماهاي خيلي باال به

  مانند. در كنار يكديگر مي ،كنند ب) ذرات جسم جامد به سبب نيروهاي گرانشي كه به يكديگر وارد مي
  هايي از جامد بلورين هستند. مثال ،ج) الماس، يخ، مواد معدني و شيشه

  ستروم است.گانيك مايع و جامد تقريباً يكسان و در حدود  د) فاصله ذرات سازندة
  الف، ب و ج )2    الف، ب و د )1
  ب و د) 4    الف و د )3

20cm

آب

هوا

ساهنتمتر50

مخزن

A
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فشار وارد بر  ترتيب از راست به چپ، بريزيم، به aةاي به شعاع قاعد مايع درون مكعب را در استوانه اگراست.  با چگالي ير از مايعپa ظرفي مكعبي به ضلع - 61

P)كف استوانه از طرف مايع P)چند برابر فشار وارد بر كف مكعب از طرف مايع 2( F)نيروي وارد بر كف استوانه از طرف مايع اندازةو  1( اندازة چند برابر  2(

F)نيروي وارد بر كف مكعب از طرف مايع است؟ ( 1(    و استوانه به اندازة كافي بلند فرض شود.) 3

1( 1،1     2( 1
3،

1
3   

3(1
3،1     4 (1،1

3  

متر از  است. در چه عمقي برحسب سانتي زيرصورت شكل  مايع نسبت به فاصله از كف ظرف بهناشي از درون ظرفي مقداري مايع ريخته شده است. نمودار فشار  - 62

Nپاسكال است؟ ( 2000سطح مايع، فشار ناشي از مايع 
g

kg
   ).نظر كنيد و از فشار هوا صرف 10

1( 24    2( 20  

3( 8    4 (16 

gبا شكل برابر Uةدر شكل زير، چگالي مايع درون لول - 63

cm35  سمت راست چند گرم از مايعي با چگالي و مايع در حال تعادل است. در شاخةبودهg

cm32 

  شود؟ cm24سمت چپ، ارتفاع مايع از كف ظرف بريزيم تا پس از برقراري تعادل، در شاخة

1( 35    

2( 70  

3( 50    

4 (140 

A و اند دو مايع در حال تعادل ،زيرشكل  Uلولة در  - 64 BP P Pa  mاست؟ مكعب متر گرم بر سانتي ) چند2چگالي مايع ( است. 200
(g )

s
 210   

1( 8/0    

2( 800  

3( 98/0    

4 (980 

A)ة، سطح مقطع لولزيردر ظرف  - 65 A)روزنةسطح مقطع دو برابر  1( از توان  ميمايع قرار دهيم، حداكثر چند گرم  روزنهگرمي روي  500ةوزناست. اگر يك  2(

P؟ (نكندحركت  وزنهپس از به تعادل رسيدن، به ظرف اضافه كرد تا  A1مقطع Pa 5
0  وزنهو  روزنهسطح مقطع  و ر از مايع استپ روزنه، ظرف ابتدا تا 10

  ).را يكسان فرض كنيد

1( 500  

2( 1000  

3( 2000  

4 (4000 

 

P(Pa)

d(cm)

5000

40
0

A cm=51 A cm=22

cm20

cm10

A

�
2

B

g/cm� =11
3

A2

A1
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اندازة نيروي  كنيم،كج م ئنسبت به راستاي قا 037را است. اگر لوله  cm22و سطح مقطع لوله cmHg74با فشار هواي منطقة آزمايش برابر ،در شكل زير - 66

sinن خواهد بود؟ ووارد بر ته لوله چند نيوت / )037 0 6،N
g

kg
 gو 10

( /
cm

  313 6½¼Ã]  

1( 6/13    2( 72/2  

3( 12    4 (2/34 

آيد اگر سطح  داخل لوله باال مي ،از سطح آزاد آن در ظرف cm10آب تا ارتفاع كنيم كه مشاهده مي كنيم و در ظرف آبي وارد ميرا اي  يك لولة مويين شيشه - 67

/مقطع لوله mm20 kg؟است نيوتون چند هاي آب و شيشه دگرچسبي بين مولكولنيروي بزرگي مجموع صورت  باشد، در اين 2
)

m
  31000JA و

N
(g

kg
 10   

1(  42 10     2( 2   

3(410     4 (.اطالعات كافي نيست 

mهاي  به جرم مخلوط نشدني مطابق شكل، دو مايع - 68 kg1 mو  2 kg2 د. فشار ناشي از نقرار دارcm215اي به سطح مقطع  درون يك ظرف استوانه 1

mاست؟ SIكف ظرف چند واحد  درمايعات 
(g )

s
 210  

1(  42 10     2(  43 10   

3( 32 10     4 ( 33 10  

مساحت هر پنجرة هواپيما اگراست.  kN1برابر با ،شود ر هر پنجرة هواپيما از طرف هوا وارد ميبسطح دريا، بزرگي نيروي خالصي كه از متري  9000در ارتفاع  - 69

cm2250  ،چند اتمسفر است؟باشد، اختالف فشار هواي بيرون و فشار هواي داخل كابين هواپيما( atm Pa) 51 10   

1( 3/0    2( 4/0  

3( 03/0    4 (04/0 

  چند مورد از عبارت زير صحيح است؟ - 70

  .كرده استناپذير  متراكتقريباً ها را  ، در فواصل خيلي نزديك، آناتهاي مايع نيروي رانشي بين مولكول الف)

  دهد.  ب) پديدة پخش در گازها سريعتر از مايعات و در مايعات سريعتر از جامدات رخ مي

  ها در حالت مايع است. ها در حالت جامد، كمتر از فاصلة ميان آن پ) فاصلة ميان مولكول

  ت) علت بهتر شسته شدن ظرف با آب گرم، كاهش نيروي دگرچسبي با افزايش دما است.

1( 1    2( 2  

3( 3    4 (4  

cm80

خلأ

m kg=12

m kg=21

A cm=15 2
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  ؟ زير در رابطه با پرتوهاي الكترومغناطيسي درست است هاي عبارتچه تعداد از  - 71

 .نور مرئي تنها بخش كوچكي از گسترة پرتوهاي الكترومغناطيسي است  

 طول موج بلندتري دارند. ها نسبت به پرتوهاي ايكس ريزموج 

 تر است. طول موج نور آبي از نور سبز كوتاه 

  .پرتوهاي گاما بيشترين انرژي را در بين پرتوهاي الكترومغناطيسي دارند 

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

  … جز بهاند؛  هاي زير درست همة عبارت - 72

  است. بيشتر) طول موج نور قرمز برخالف ميزان شكست آن در منشور از نور آبي 1

  باشد.  شمع مي ةاجاق گاز بيشترين دما مربوط به شعل ةشمع، سشوار صنعتي و شعل ة) از ميان شعل2

) كمترين انحراف و شكست در ميان پرتوهاي نوري حاصل از شعلة شمع، سشوار صنعتي و شعلة اجاق گاز مربوط به سشوار صنعتي 3

  باشد. مي

گسترة محدودي شم انسان قادر به ديدن چ وباشد  نهايت خطوط رنگي مي در طيف مرئي داراي بي ،) پرتوهاي الكترومغناطيس نور خورشيد4

  از پرتوهاي الكترومغناطيس نور خورشيد است.

  ؟ هاي زير درست است چه تعداد از عبارت - 73

  باشند. الف) امواج نشر شده از كنترل تلويزيون مستقيماً با چشم قابل مشاهده مي

  گيرد. هاي سرخ تا بنفش را در بر مي اي پيوسته از رنگ شده و گستره هاي آب حاصل ب) رنگين كمان در اثر تجزيه نور سفيد خورشيد به وسيلة قطره

  ها رابطة عكس دارد. ها با انرژي آن طوري كه طول موج آن كنند به پ) پرتوهاي الكترومغناطيسي با خود انرژي حمل مي

 صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

  هاي زير درست است؟ كدام يك از گزينه - 74

  ها را توجيه كند. هيدروژن و ديگر اتمخطي طيف نشري  ،ارائه مدل اتمي) اولين بار بور توانست با 1

  شوند. ) نوارهاي رنگي در طيف نشري خطي اتم هيدروژن با افزايش انرژي پرتوها به هم نزديكتر مي2

  ) انرژي برخالف ماده در نگاه ماكروسكوپي، پيوسته اما در نگاه ميكروسكوپي، گسسته است.3

  يابد. هاي موجود در آن كاهش مي الكتروني از هسته، انرژي الكترون هاي هالي ) با افزايش فاصلة4

دقيقه 25  ) عادي1( شيمي

كيهان زادگاه الفباي 
 هستي

 30تا  19هاي صفحه

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

 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از  بدهيد؟توانيد پاسخ صحيح سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
 گذاري شما براي آزمون امروز چيست؟هدف بوده است؟

 

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از
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  ؟ هاي زير درست است چه تعداد از عبارت - 75

  هاي آن سرخ رنگ است. الف) شعلة فلز ليتيم و برخي از تركيب

  ايزوتوپ طبيعي اتم هيدروژن است. ترين فراوانب) شمار نوارهاي رنگي طيف نشري خطي هيدروژن در گسترة مرئي، دو برابر تعداد ذرات زيراتمي 

  باشد. هاي نئون به رنگ سرخ مي پ) رنگ شعلة نمك سديم نيترات همچون المپ

  كلريد داراي طول موج بلندتري است. (II)ت) رنگ شعلة ليتيم كلريد نسبت به رنگ شعلة مس

 3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

  ؟ هاي زير درست است عبارتچه تعداد از  - 76

  باشد.  الف) بررسي انرژي از ديدگاه ماكروسكوپي همانند باال رفتن از سطح شيبدار پيوسته مي

  يابد.  ب) با افزايش فاصله از هسته، پايداري الكترون در اليه افزايش مي

  پ) اتمي كه در حالت پايه قرار دارد، از پايداري نسبي برخوردار است.

  شود. ها، انرژي با طول موج معين جذب يا نشر مي جايي الكترون بين اليه جابه ت) در نتيجة

 3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

  ؟ است درستانهاي زير  يك از گزينه  كدام - 77

  شود. مشخص مي (l)و فرعي (n)) نماد هر زيراليه با دو عدد كوانتومي اصلي1

  كنند.  هاي باالتري انتقال پيدا مي ها به اليه ها بيشتر باشد، الكترون ) هرچه مقدار انرژي جذب شده توسط الكترون2

  گردند.  هاي برانگيخته در اتم، ناپايدار بوده و با آزاد كردن انرژي به حالت پايه و پايدار برمي ) الكترون3

2ها از رابطة  ) گنجايش الكتروني زيراليه4 4l  آيد. دست مي به  

  ؟ است نادرستچند مورد از موارد زير،  - 78

 شوند. تر مي هاي نئوني در شرايط يكسان داغ ها نسبت به المپ هاي زرد بزرگراه المپ 

 ها متفاوت است. هاي آن تعداد خطوط طيف نشري هيدروژن و ليتيم در ناحيه مرئي يكسان ولي طول موج طيف 

 باشد. نشري عناصر در ناحيه مرئي گسسته و خطي است ولي در ناحيه نامرئي پيوسته ميهاي  طيف 

 گيرد.  هاي ليتيمي، باريكه بسيار كوتاهي از گستره مرئي را در بر مي رنگ نشر شده از شعله هريك از تركيب  

 3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
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C E
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هنمچوهنه
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روم

ج�وه

موج600500400300 طول

آهن

مس

  ؟ دهد، چه تعداد از مطالب ذكر شده صحيح است در اتم هيدروژن را نشان ميهاي الكتروني  با توجه به شكل داده شده كه تعدادي از انتقال - 79

  انتقالA ترين طول موج در ناحيه مرئي همراه است. با نشر كوتاه 

  در انتقالD  وC شود. انرژي يكساني مبادله مي 

  انرژي انتقالBكند.  تواند طول موجي در ناحيه پرتوهاي فرابنفش ايجاد  ، مي 

  در انتقالC شود.  هيچ نوري ايجاد نمي  

1 (1    2 (2  

3 (3    4 (4 

هاي قرمز، زرد و آبي ديده  طور نامرتب به رنگ درجة سلسيوس براي سه شعله گزارش شده است كه به 800و  2750، 1750دماهاي  - 80

  ؟ است نادرستها كدام گزينه  شوند. با توجه به پرتوهاي نشر شده از اين شعله مي

  است. سيوسسل ةدرج 800طول موج مربوط به شعله با دماي  با بلندترين) پرتو نشر شده 1

  شوند. زرد، آبي و سرخ ديده ميبه رنگ  سلسيوسدرجه  800و  2750، 1750هاي با دماي:  ترتيب شعله ) به2

  شباهت دارد. سلسيوسدرجه  800با پرتو شعله با دماي  پرتوهاي حاصل از سشوار صنعتي) 3

  ا دارد.و كمترين شكست از منشور ر بيشترين انرژي سلسيوسدرجه  2750) پرتو با دماي 4

 

 طيف نشري خطي كدام اتم در ناحية مرئي، از خطوط بيشتري تشكيل شده است؟ - 81

 ) هيدروژن4  ) سديم3  ) ليتيم2  ) هليم1

ايم، موجب تغيير رنگ  نيترات و ليتيم كربنات حل كرده(II)كه به ترتيب در آنها سديم سولفات، مس Cو A ،Bبا پاشيدن سه محلول - 82

 تر است؟  (ها)، به نور نشر شده از المپ نئون، شبيه  شويم. نور نشر شده از كدام شعله شعلة آبي چراغ گاز آزمايشگاه مي

1 (C   2 (B   3 (A , B   4 (B , C   

اي از ظرف سفالي به جا مانده از حفاري يك شهر قديمي طيف نشري بگيريم، شكل زير طيف نشري خطي اين سفال و چند  اگر از نمونه - 83

 ؟ استصحيح يك از موارد زير  دهد. كدام عنصر فلزي را نشان مي

  شود. ) جيوه و مس در اين نمونه يافت نمي1

ترين خط رنگي طيف نشري خطي مربوط  ) پر انرژي2

  به اين نمونه مربوط به كلسيم است.

  شود. ) كروم و آهن در اين نمونه يافت مي3

  ) نمونه در خارج از گستره مرئي هم داراي طيف است.4

 سؤاالت آشنا - )1( شيمي
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 ...........»نور مرئي «كند؟  ه را به درستي كامل ميهاي زير جمله داده شد چه تعداد از عبارت - 84

 كمان است.   آ) شامل گسترة رنگ رنگين

  نانومتر است.  700تا  400كه محدودة طول موج آن  است ب) بخشي از طيف الكترومغناطيس

  باشد. ترين نور آن داراي رنگ بنفش مي كه پرانرژياست  در طبيعت پ) شامل نورهاي رنگي موجود

  از پرتوهاي فرابنفش دارد.  بلندترياز پرتوهاي فروسرخ و طول موج  يتر بخشي از طيف الكترومغناطيسي است كه انرژي كمت) 

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

 كند؟  درستي كامل مي داده شده متن زير را بههاي  چه تعداد از عبارت - 85

 » تري دارد. بيش.......... تر باشد، آن  براي يك الكترون يا يك اليه در اتم بزرگ (n)هر چه مقدار عدد كوانتومي اصلي«

  الكترون، پايداري  - 

  الكترون، انرژي  - 

  الكترون، از هسته فاصله  - 

  ) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1

 … جز بهاند،  هاي زير درست همة عبارت - 86

 ) هر عنصر طيف نشري خطي ويژة خود را دارد. 1

  ها تشخيص داد.  آنتابيده شده از توان از روي نور  دما و عنصرهاي سازندة ستارگان را مي) 2

  نهايت پرتوهاي رنگي است كه بخش كوچكي از طيف الكترومغناطيس هستند.  نور خورشيد شامل بي) 3

  گويند.  دارد، جذب مي ها به فرايندي كه در آن يك مادة شيميايي با جذب انرژي، از خود پرتوهاي الكترومغناطيس گسيل مي دان ) شيمي4

 است؟  نادرست ،هاي زير ارتاز عب كدام يكبا توجه به طيف نشري خطي اتم هيدروژن  - 87

  تواند باز گردد.  برانگيخته با از دست دادن انرژي تنها به الية دوم مي  ) در اتم هيدروژن، الكترون1

  يابد.  هاي الكتروني هيدروژن با افزايش فاصله از هسته، كاهش مي ) اختالف انرژي اليه2

  است كه مربوط به نوار رنگي قرمز است. 656nmر طول موج در طيف نشري خطي اتم هيدروژن براب بلندترين) 3

2n) حركت الكترون از تراز 4   5بهn   .نياز به جذب انرژي به اندازه انرژي پرتوهاي نيلي دارد  

 ؟هستند نادرست» پ«و » ب«، »آ«هاي  بيان شده است. چند مورد از عبارت Cو  A ،Bبا توجه به توضيحات زير كه در مورد پرتوهاي  - 88

  ترين طول موج كه در گستره نور مرئي قرار دارد.  كوتاه: Aپرتو 

  باالتر است.  Cو A: دماي آن از پرتوهايBپرتو 

  تر است.  بيش A: انرژي آن از پرتوCپرتو 

  هاي بنفش، زرد و آبي باشد.  توانند به ترتيب مربوط به رنگ مي Cو  A ،Bآ) پرتوهاي

Cصورت  ب) مقايسه انرژي و دما به A B   .است  

  است.  بلندتر Aتواند آبي رنگ باشد و طول موج آن از پرتو مي Cپ) پرتو

  3) 4   2) 3   1) 2  ) صفر 1
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 كدام گزينه صحيح است؟   - 89

  شوند. از الكترون پر مي ) در اتم عنصرهاي رديف اول جدول تناوبي، فقط يك زيراليه و در عنصرهاي رديف دوم دو زيراليه الكتروني1

  الكترون را دارد.  26، حداكثر گنجايش 5اي با عددكوانتومي فرعي  ) زيراليه2

  يابد.  ها افزايش مي ها، گنجايش هر يك از زيراليه ) با افزايش شمارة الية اصلي در اتم3

  الكترون را دارد.  14حداكثر ظرفيت پذيرش  3اي با عدد كوانتومي اصلي  ) اليه4

 كنند؟ هاي زير جملة داده شده را به درستي كامل مي تعداد از عبارت چه - 90

   » دارد. 4sاز زيرالية ..........  3dزيرالية«

 الكترون بيشتري  گنجايشب)   تري  الف) عدد كوانتومي فرعي بزرگ

nپ) مجموع  l تري  ت) عدد كوانتومي اصلي بزرگ  تري  بزرگ  

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

 

  ؟ هاي زير در رابطه با پرتوهاي الكترومغناطيسي درست است چه تعداد از عبارت - 91

 .نور مرئي تنها بخش كوچكي از گسترة پرتوهاي الكترومغناطيسي است  

 بلندتري دارند.طول موج  ها نسبت به پرتوهاي ايكس ريزموج 

 تر است. طول موج نور آبي از نور سبز كوتاه 

  .پرتوهاي گاما بيشترين انرژي را در بين پرتوهاي الكترومغناطيسي دارند 

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

11داراي سه ايزوتوپ  Aعنصر  - 92 14 16A, A, A 1ترين ايزوتوپ آن  باشد. اگر درصد فراواني سبك مي
ايزوتوپ دوم آن و جرم اتمي ميانگين  3

14اين ايزوتوپ برابر  9/ amu ؟ تر كدام است باشد درصد فراواني دو ايزوتوپ سنگين  

  60ـ  10) 2    30ـ  20) 1

 30ـ  10) 4    60ـ  30) 3

  موازي) 1شيمي (
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  … جز بهاند؛  هاي زير درست همة عبارت - 93

  است. بيشتر) طول موج نور قرمز برخالف ميزان شكست آن در منشور از نور آبي 1

  باشد.  شمع مي ةاجاق گاز بيشترين دما مربوط به شعل ةشمع، سشوار صنعتي و شعل ة) از ميان شعل2

 سشوار صنعتيمربوط به اجاق گاز  ةشعلشمع، سشوار صنعتي و  ةشعلدر ميان پرتوهاي نوري حاصل از ) كمترين انحراف و شكست 3

  باشد. مي

گسترة محدودي چشم انسان قادر به ديدن  وباشد  نهايت خطوط رنگي مي در طيف مرئي داراي بي ،) پرتوهاي الكترومغناطيس نور خورشيد4

  از پرتوهاي الكترومغناطيس نور خورشيد است.

  ؟ ستهاي زير درست ا چه تعداد از عبارت - 94

  باشند. الف) امواج نشر شده از كنترل تلويزيون مستقيماً با چشم قابل مشاهده مي

هاي سرخ تا بنفش را در بر  اي پيوسته از رنگ هاي آب، حاصل شده و گستره ب) رنگين كمان در اثر تجزيه نور سفيد خورشيد به وسيلة قطره

  گيرد. مي

  ها رابطة عكس دارد. ها با انرژي آن كنند كه طول موج آن ميپ) پرتوهاي الكترومغناطيسي با خود انرژي حمل 

 صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

  ؟ هاي زير درست است چه تعداد از عبارت - 95

  هاي آن سرخ رنگ است. الف) شعلة فلز ليتيم و برخي از تركيب

  ايزوتوپ طبيعي اتم هيدروژن است. ترين فراوانب) شمار نوارهاي رنگي طيف نشري خطي هيدروژن در گسترة مرئي، دو برابر تعداد ذرات زيراتمي 

  باشد. هاي نئون به رنگ سرخ مي پ) رنگ شعلة نمك سديم نيترات همچون المپ

  كلريد داراي طول موج بلندتري است. (II)ت) رنگ شعلة ليتيم كلريد نسبت به رنگ شعلة مس

 3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

2MCl ،231ليتر از تركيب  20اگر در  - 96 204 10/   مولكول وجود داشته باشد، جرم مولي عنصرM ؟ چند گرم بر مول است

11 1/ g.L )1چگالي
235 5(Cl / g.mol ,MCl   

1 (110  2 (44  3 (149  4 (39 
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114؟ است نادرستها  چه تعداد از عبارت - 97 1(N ,H : g.mol )    

  دست آورد. ها را به توان شمار آن ها مي تك آن دست آورد ولي با شمارش تك ها را در يك نمونه به توان شمار اتم الف) با هيچ دستگاهي نمي

  برد.هاي سازنده آن پي  توان به تعداد اتم ب) از روي جرم يك نمونه ماده نمي

236پ) در يك مول گاز هيدروژن،  02 10/  .اتم هيدروژن وجود دارد  

0ها در  ت) تعداد اتم 2مول گاز اتان  /01 6(C H 0ها در  با تعداد اتم (   گرم آمونياك برابر است. /34

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

  ؟ است نادرستچند مورد از موارد زير،  - 98

 شوند. تر مي هاي نئوني در شرايط يكسان داغ ها نسبت به المپ هاي زرد بزرگراه المپ 

 ها متفاوت است. هاي آن تعداد خطوط طيف نشري هيدروژن و ليتيم در ناحيه مرئي يكسان ولي طول موج طيف 

 باشد. ولي در ناحيه نامرئي پيوسته مي هاي نشري عناصر در ناحيه مرئي گسسته و خطي است طيف 

 گيرد.  هاي ليتيمي، باريكه بسيار كوتاهي از گستره مرئي را در بر مي رنگ شعله هريك از تركيب  

 3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

SO)3اكسيد هاي برابر از گوگرد تري جرم - 99 2اكسيد (III)و آهن ( 3(Fe O هاي اكسيژن در گوگرد  در اختيار داريم. اگر اختالف شمار اتم (

233اكسيد، (III)آهن در هاي آهن اكسيد با شمار اتم تري 01 10/   .باشد؟  چند مول ميشامل اكسيد،  گوگرد تري ،اين نمونهدر باشد  

132 16 56(S ,O ,Fe : g.mol )     

1 (1  2 (75/0  3 (5/0  4 (25/0 

هاي قرمز، زرد و آبي ديده  طور نامرتب به رنگ درجة سلسيوس براي سه شعله گزارش شده است كه به 800و  2750، 1750دماهاي  - 100

  ؟ است نادرستها كدام گزينه  شوند. با توجه به پرتوهاي نشر شده از اين شعله مي

  است. سلسيوس ةدرج 800طول موج مربوط به شعله با دماي  با بلندترينه ) پرتو نشر شد1

  شوند. زرد، آبي و سرخ ديده مي سلسيوس به رنگدرجه  800و  2750، 1750هاي با دماي:  ترتيب شعله ) به2

  شباهت دارد. سلسيوسدرجه  800با پرتو شعله با دماي  پرتوهاي حاصل از سشوار صنعتي) 3

  و كمترين شكست از منشور را دارد. بيشترين انرژي سلسيوسدرجه  2750) پرتو با دماي 4
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(nm)

هنمچوهنه


لس�م


روم

ج�وه

موج600500400300 طول

آهن

مس

  

 طيف نشري خطي كدام اتم در ناحية مرئي، از خطوط بيشتري تشكيل شده است؟ - 101

 ) هيدروژن4  ) سديم3  ) ليتيم2  ) هليم1

ايم، موجب تغيير رنگ  نيترات و ليتيم كربنات حل كرده (II)كه به ترتيب در آنها سديم سولفات، مس Cو A ،Bبا پاشيدن سه محلول - 102

 تر است؟  پ نئون، شبيه(ها)، به نور نشر شده از الم  شويم. نور نشر شده از كدام شعله شعلة آبي چراغ گاز آزمايشگاه مي

1 (C   2 (B   3 (A , B   4 (B , C   

اي از ظرف سفالي به جا مانده از حفاري يك شهر قديمي طيف نشري بگيريم، شكل زير طيف نشري خطي اين سفال و چند  اگر از نمونه - 103

 ؟ استيك از موارد زير صحيح  دهد. كدام عنصر فلزي را نشان مي

  شود. ) جيوه و مس در اين نمونه يافت نمي1

وط ترين خط رنگي طيف نشري خطي مرب ) پر انرژي2

  به اين نمونه مربوط به كلسيم است.

  شود. ) كروم و آهن در اين نمونه يافت مي3

  ) نمونه در خارج از گستره مرئي هم داراي طيف است.4

 ...........»نور مرئي «كند؟  هاي زير جمله داده شده را به درستي كامل مي چه تعداد از عبارت - 104

 كمان است.   آ) شامل گسترة رنگ رنگين

  نانومتر است.  700تا  400، كه محدودة طول موج آن است از طيف الكترومغناطيس ب) بخشي

  باشد. ترين نور آن داراي رنگ بنفش مي كه پرانرژيدر طبيعت است پ) شامل نورهاي رنگي موجود 

  فرابنفش دارد. از پرتوهاي  يتر از پرتوهاي فروسرخ و طول موج بيش يتر ت) بخشي از طيف الكترومغناطيسي است كه انرژي كم

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

16كدام گزينه درست است؟  - 105 1
8 1( O, H)   

  است.  amuگيري جرم در آزمايشگاه  ترين يكاي اندازه ) رايج1

1جرم اتمي هيدروژن برابر با ميانگين ) 2 008/ u باشد. مي  

  تر است. تر، كمتر از ايزوتوپ سبك ) درعنصرهاي ليتيم و كلر، فراواني ايزوتوپ سنگين3

  است.  16amuيا  16uدقيقاً برابر با  اكسيژن) جرم اتمي 4

 سؤاالت آشنا - )1( شيمي
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 … جز بهاند،  هاي زير درست همة عبارت - 106

 ) هر عنصر طيف نشري خطي ويژة خود را دارد. 1

  ها تشخيص داد.  آن تابيده شده از توان از روي نور دما و عنصرهاي سازندة ستارگان را مي) 2

  نهايت پرتوهاي رنگي است كه بخش كوچكي از طيف الكترومغناطيس هستند.  نور خورشيد شامل بي) 3

  گويند.  دارد، جذب مي ها به فرايندي كه در آن يك مادة شيميايي با جذب انرژي، از خود پرتوهاي الكترومغناطيس گسيل مي دان ) شيمي4

  كدام عبارت صحيح است؟ - 107

  نامند.  را ذرات زير اتمي سازندة هسته مي) الكترون، پروتون و نوترون 1

0) نوترون را با نماد2
1n  1و الكترون را با نماد

0 e دهند.  نشان مي  

  باشد.  برابر جرم الكترون مي 8/2) تفاوت جرم نوترون و پروتون تقريباً به اندازة 3

  باشد.  هاي آن مي ها و نوترون برابر با مجموع تعداد پروتون ) جرم اتمي هر عنصر، همواره4

 نادرست است؟» پ«و » ب«، »آ«هاي  بيان شده است. چند مورد از عبارت Cو  A ،Bبا توجه به توضيحات زير كه در مورد پرتوهاي  - 108

  ترين طول موج كه در گستره نور مرئي قرار دارد.  : كمAپرتو 

  باالتر است.  Cو A: دماي آن از پرتوهايBپرتو 

  تر است.  بيش A: انرژي آن از پرتوCپرتو 

  هاي بنفش، زرد و آبي باشد.  توانند به ترتيب مربوط به رنگ مي Cو  A ،Bآ) پرتوهاي

Cصورت  ب) مقايسه انرژي و دما به A B   .است  

  است.  بلندتر Aتواند آبي رنگ باشد و طول موج آن از پرتو مي C) پرتوپ

  3) 4   2) 3   1) 2  ) صفر 1

 دهد؟  درستي نشان مي ترتيب از راست به چپ به را به» پ«و » ب«، »الف«با توجه به جدول زير، كدام گزينه موارد  - 109

H1   C12   F19   نماد شيميايي عنصر  

  عدد جرمي  الف  12  1

/  ب  پ amu19   جرم اتمي   048
 

1( 1 008 12 19 00/ amu amu /    2 (1 12 19 048amu amu /    

3 (1 12 032 19amu / amu    4 (1 008 12 032 19 1/ amu / amu /   

 15توپ سوم  و فراواني ايزو 65توپ اول  است. اگر مجموع فراواني دو ايزو 54و  53، 51، 49توپ با اعداد جرمي  داراي چهار ايزو Aعنصر  - 110

ها و جرم اتمي  ها، برابر جرم اتمي آن توپ اند؟ (عدد جرمي ايزو توپ اول، به ترتيب از راست به چپ كدام درصد باشد، درصد فراواني دو ايزو

50برابر Aبراي عنصر ميانگين  95/ amu (.فرض شود 

1(29 5 35 5/ ، /   2 (17 5 47 5/ ، /   3 (15 50،   4 (14 5 50 5/ ، / 
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