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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 aدر يك دنبالة هندسي با جمالت مثبت، بين دو عدد - 3

  كدام است؟ aباشد، جملة چهارم اين دنباله با جملة اول 32هندسي 
1( 2 2( 4  3( 8  4( 16 

  است؟ قسمت مساوي تقسيم شده است. مساحت قسمت رنگي برابر با كدام 4واحد به  2دايرة مقابل به شعاع  نيم - 4
1( ( )π −2 2   2( ( )π −2 2 2   
3( π − 2     4( ( )π −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
  با هم اختالف دارند؟

1( ( )−20 2 3   2( 20 3  
3( 60 3     4( 20 6 

aطول دو ضلع مثلثي - 6 = 2 bو 3 = بناميم،  θدو ضلع مثلث رااين باشد. اگر زاوية بين  مي واحد مربع 9است و مساحت اين مثلث برابر واحد  6
  كدام مورد همواره درست است؟ θهاي مثلثاتي زاوية  در مورد نسبت

1( cos sinθ < θ  2( tan cotθ > θ  3( sin cosθ < θ   4( tan cotθ < θ 

≥xاگر - 7 ≤0 030 msinو 75 x −
=

2 12   كدام است؟ mباشد، محدودة 3

1( m≤ ≤
5 24  2( m< <

5 24  3( 52 4m− ≤ ≤ −  4( 52 4m− < < − 

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

−
=

2   مثلثاتي قرار دارد؟ در كدام ناحية xانتهاي كمان زاوية باشد، 17
 چهارم )4  سوم )3  دوم )2 اول )1

xبا صفر شود، حاصلبرابر  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  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 - 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  5/2برابر ضرب دو جملة دوم است. اگر جملة پنجم اين دنباله  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  

دقيقه 30  ) عادي1رياضي (

مجموعه، الگو و دنباله/ 
 مثلثات

از ابتداي دنبالة  1فصل 
هندسي تا پايان فصل و فصل 

 دايرة مثلثاتيتا پايان  2
 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؟
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30برابر با ABCبا توجه به شكل داده شده، اگر مساحت مثلث - 14   برابر با كدام گزينه است؟ tanαباشد. واحد مربع  3

1( 5 37   2( 7 35   

3( 5 36     4( 6 35  

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

  كدام است؟ ECخط باشد، طول پاره 9
1( 7  
2( 8  
3( 9  
4( 10 

درخت تا انتهاي متر است. اگر فاصلة نوك  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
  است؟برابر كدام  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 در ناحية دوم و سوم هستند، اگر پارهترتيب واقع  و به Oبه مركزروي دايرة مثلثاتي  2
sinرا بسازد و θها زاويةxبا جهت مثبت محور θ − =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 زاويةα و همچنين خط گذرنده از نقاط(a, ,b)و 12( با جهت مثبت  6(

  برقرار است؟ βو αهاي مثلثاتي بسازد، كدام رابطه بين نسبت βها زاويةxمحور

1( tan .tanα β = 2  2( cot .cotα β = 2   3( tan .tanα β = −
1
2   4( cot .cotα β = −

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   
  

  
  

  سفيد در شكل يازدهم كدام است؟ سياه وهاي  ير، اختالف تعداد دايرهبا توجه به الگوي ز - 21
1( 10  2( 11  
3( 12    4( 14 

nدنبالة  - 22
n n na

n
+ + +

=
+

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

 صفر )4  3 )3  1 )2 2 )1
  ترتيب كدام است؟ محيط اين مثلث بهاند. مساحت و  ، تشكيل يك دنبالة حسابي را دادهaتر 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،  dدنبالة حسابي با قدرنسبت. اگر جمالت پنجم و ششم دنبالة هندسي، جمالت متوالي از 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 

  موازي - )1رياضي (

دقيقه 30

 مجموعه، الگو و دنباله
، از ابتداي الگو تا 1فصل 

 پايان فصل 
 26تا  14هاي صفحه
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,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   
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 هو سوم و چهارم دنبالة مثلثي، جمالت متوالي يك دنبالة هندسي ببا افزودن مقدار ثابتي به جمالت دوم  - 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 ba

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 nو به ازاي هر 5 ∈ رابطةn na a+ =1   ضرب بيست و يك جملة اول دنباله كدام است؟ برقرار است. حاصل 2
1( 4200 2( 5120  3( 6180  4( 6900 

دهم  هاي رنگي در الگوي شمارة احت مربعمجموع مس .اند هايي مطابق شكل محاط شده مربع 1الساقين به ضلع قائم  الزاوية متساوي قائمدر مثلث  - 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 باشيمnaدر يك دنبالة حسابي با جملة عمومي اگر - 36 a+ =3 5 aو 6 a− =2 2
6 2 a، حاصل18 d−1 كدام است؟  

3 )2 صفر )1
4   3(3

2   4( 1
2  

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

1( 5/31 2( 34  3( 5/36  4( 25 
و ششمين واسطة  2دهيم. اگر دومين واسطة هندسي  هندسي قرار مي واسطة b ،7و aدر يك دنبالة هندسي با جمالت مثبت، بين دو عدد - 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 12يك دنبالة هندسي  - 40
  وسط آن كدام است؟ چهار جملة

1( 36 2( 42  3( 48  4( 64  

(1) (2) (3)

(1) (2) (3) (4)
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 …قطعاً  باشد، هاي حلقوي، پرز و ريزپرز مي خوردگي چيندر هر بخش از لوله گوارش كه داراي  - 41
  هاي مورب قرار گرفته است. در ساختار بافتي آن اليه زيرمخاط در كنار ماهيچه) 1
  .داشته باشدگلوكز بيشتري  تواند مي هايي از روز در زمانخارج شده از كبد خون خارج شده از آن نسبت به خون ) 2
  بيند. در صورت شل بودن بنداره ابتداي آن، اليه مخاط مري آسيب مي) 3
  هاي آن، يكنواخت و ثابت است. ضخامت اليه مخاط در تمام قسمت) 4

 ؟چند مورد در ارتباط با گردش خون دستگاه گوارش صحيح است - 42
  مواد غذايي بيشتري نسبت به سياهرگ باب دارد. ،اهرگ فوق كبديالف) سي

  ريزند.  رو از طريق دو سياهرگ متفاوت خون خود را به سياهرگ باب مي ينيب) كولون باالرو و پا
  ريزد.  هاي مرتبط با دستگاه گوارش به سياهرگ باب مي اندامهمة ج) خون 

  سرخرگ و سياهرگ قرار نداشته باشد.  تواند بين يك د) شبكة مويرگي موجود در كبد مي
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  ؟صحيح است ،كه در زير معده و موازي با آن قرار داردمرتبط با دستگاه گوارش كدام گزينه در ارتباط با اندامي  - 43
  كند. هاي گوارشي خود را به صورت غيرفعال به دوازدهه ترشح مي تمام آنزيم) 1
  نوعي از ترشحات خود را افزايش دهد. تواند مقدار مي تحت تأثير هورمون سكرتين) 2
  ها را دارد.  مورد نياز گوارش چربي هاي آنزيمتمام باشد كه درون شيرة خود  ) داراي مجراي مشترك با بخشي از دستگاه گوارش مي3
  تري قرار دارد.  در محل پايين ،نسبت به قسمتي از لولة گوارش كه محل اصلي گوارش شيميايي مواد استهمواره ) 4

 ؟كند كامل مي نادرستي با توجه به شكل مقابل، كدام گزينه عبارت زير را به - 44
  »… كه كند ميترشح اي  ماده …ياختة «
1 (A  است. نيازهاي قرمز در مغز استخوان مورد  براي توليد گويچهطور غيرمستقيم  بهـ  
2 (B  مؤثر استفعال شدن پروتئازهاي غيرفعال معده  برطور غيرمستقيم  بهـ.  
3 (A  شود در پي جذب آب به مادة مخاطي تبديل ميـ .  
4 (B  را تجزيه كنند.  ترشح كننده  هاي درون ياخته تواند پروتئين نميدر حالت طبيعي ـ  

 ؟است نادرستدر رابطه با دستگاه گوارش انسان از لحاظ علمي از موارد زير داد چه تع - 45
  صورت مورب قرار گرفته است. ترين اليه معده به الف) داخلي

  اي اندازه كوچكتري نسبت به غده نزديك به گوش دارد. غده زير آروارهدر بين غدد بزاقي بزرگ، ب) 
  مجراي بزاقي مشترك هستند. اي داراي ج) غده زير زباني و زير آرواره

  شود. از طريق مجراي مشترك با پانكراس وارد ابتداي دوازدهه ميد) صفرا 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ؟چند مورد از نظر درستي يا نادرستي وضعيتي متفاوت با عبارت زير دارند - 46
  »شود ه ميترشحات گوارشي پانكراس از طريق مجاري مشترك با كيسه صفرا به درون دوازدهه تخلي«

  بزرگ، داراي ماهيچه مخطط به منظور دفع مواد آبگيري شده است. ةالف) بخش بعد از رود
  و در تنظيم عبور مواد نقش دارند.  اند تشكيل شدهشكل حلقوي هايي با  از ياختهگوارش  ةهاي لول ب) همه بنداره
  دارد.  قرارمورب  اي ماهيچه ةبا الي در مجاورت هاي عصبي زيرمخاط معده ج) شبكه ياخته

  د) در ريفالكس احتمال آسيب تدريجي به اليه مخاط معده وجود دارد. 
  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)1( شناسي زيستهاي  الگويي به سؤ لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل 10چند از 

 

 دقيقه 20  عادي -  )1شناسي (زيست

  گوارش و جذب مواد
  2فصل 

  32تا  17هاي  صفحه
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 …همانند گوارش  …در گوارش  - 47
  رسند. هاي آب به مصرف مي مولكول ،هاي زيستي غشاي ياخته ـ فيزيكي مواد غذايي پر تعدادترين مولكول) 1
بزرگتـرين انـدام   آنزيمـي  ل مشاهده در غشاي ياخته جانوري ـ شيميايي مواد غذايي در روده، ترشـحات   هاي زيستي غيرقاب نهايي مولكول) 2

  شود.  كمكي مرتبط با لوله گوارش باعث تجزيه مواد به اجزاي سازنده مي
  شود. ده و قابل جذب ميهايي سبب تجزيه همه مواد غذايي به اجزاي سازن ترين ليپيدهاي رژيم غذايي ـ در دهان، آنزيم نهايي فراوان) 3
ـ نهايي پلي) 4   .باشد مياي  ساختار حلقه بهمتصل  OH داراي بيش از يك گروه ،اي در كبد، هر جزء حاصل از گوارش ساكاريد ذخيره شيميايي قند جوانه جو 

 ؟كند كدام گزينه جملة زير را به شكل صحيح تكميل مي - 48
  »…ش در بخشي از لولة گوار«
  پذيرد. دهد، بيشترين گوارش ميكروبي غذا صورت مي ي از معده انتقال ميديگر را از مري دريافت كرده و به بخش ي كامل جويده شدهگاو كه غذا) 1
  يابد. اي شكل بوده و در باالي كبد قرار دارد، غذا از سنگدان دريافت شده و به روده انتقال مي كه لوله پرنده) 2
  دهد. دهد، گوارش سلولز غذاي نيمه جويده رخ نمي را از بخشي از معده دريافت كرده و به مري انتقال ميگاو كه غذا ) 3
  پذيرد.  هاي گوارشي صورت مي شود، ترشح انواع آنزيم ملخ كه غذا قبل از ورود به پيش معده در آنجا ذخيره مي) 4

  ؟يدر و گوارش در پارامسي صحيح استدر ارتباط با گوارش در هاز راست به چپ ترتيب  كدام گزينه به - 49
  است. زيستي نيازمند مصرف انرژي ياختهگوارشي وجود دارد ـ ورود ذرات غذايي به درون  ةحفر بهتنها يك منفذ براي ورود و خروج مواد ) 1
  هاي گوارشي است. براي عملكرد آنزيم گوارشي با ترشح آنزيم گوارشي در گوارش دخالت دارد ـ واكوئول غذايي داراي محيط مناسبي ةحفر ياختههر ) 2
  پذير است. غذايي و گوارشي درون سيتوپالسم امكان كنند ـ حركت واكوئول دي به حركت مواد كمك ميئگوارشي با زواحفرة هاي  ياختههمة ) 3
جـانور  اين بدن هاي  ي ياختهها مژكحركت زنشي كنند ـ   هاي غذايي را دريافت مي ، ذرهزيستي گوارشي با مصرف انرژيحفرة هاي  ياخته) 4

  شود. موجب هدايت غذا به سمت دهان مي
 ؟كنند طور درستي تكميل مي چند مورد عبارت زير را به - 50

  »…تواند  ، قطعاً مي…در دستگاه گوارش انسان بالغ، اندام يا بخشي كه «
  در ايجاد مونومرها نقش داشته باشد.ي ترشحگوارشي  هاي الف) در ساخت گليكوژن و پروتئين نقش دارد ـ همراه با توليد آنزيم

  ، ترشحات خود را افزايش دهند.سكرتين شود ـ تحت تأثير هورمون كيموس در دوازدهه ميحالت اسيدي ب) باعث كاهش 
  كربنات باشد. ترشح كننده موسين و بي هر ياختة آن،كند ـ  ج) خون خود را به سياهرگ باب وارد نمي

  پاسخ مناسب دهد.  مواد، به ورود يا حركات خودكند ـ با ترشحات  تگاه خودمختار فعاليت ميمستقل از دسد) با شبكه عصبي 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 …هورمون سكرتين،  …در يك انسان سالم و بالغ، هورمون گاسترين،  - 51
  كند. ها فراهم  هاي مؤثر بر پروتئين تواند با اثر خود، محيط مناسبي براي فعاليت آنزيم همانند ـ مي) 1
  ترشح شود. مستقر بر روي غشاي پايه و اي ياختههايي با فاصلة اندك  ياختهتواند از  برخالف ـ نمي) 2
  مجاور اندام توليد كنندة خود اثر بگذارد. خونتواند در تغيير غلظت اسيدي بودن  همانند ـ نمي) 3
  ه لولة گوارش نيست. تواند از طريق خون بر قسمتي اثرگذار باشد كه مربوط ب برخالف ـ مي) 4

 ؟كند چند مورد عبارت زير را به درستي كامل مي - 52
  »…، به طور حتم …در دستگاه گوارش يك فرد بالغ و سالم، هر آنزيمي كه «

  ـ در تركيبات موجود در صفرا قابل مشاهده است. داردها نقش  گليسريدها به واحدهاي سازندة آن الف) در تجزية تري
  كند.  شود ـ در محلي غير از محل آغاز گوارش مكانيكي غذا فعاليت مي ميها  باكتريب) موجب از بين بردن 

  شود. مي كافت)بتجزيه (آكند ـ موجب افزايش سرعت انجام واكنش  ها شركت مي ج) در واكنش آبكافت كربوهيدرات
  كند.  مي ها را به آمينواسيدها تجزيه شود ـ پروتئين ميها  د) موجب آغاز فرايند تجزية پروتئين

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
 ؟كدام عبارت صحيح است - 53

  شود. تر مي كيموس معده غليظ ،ضمن فعاليت بيشتر آنزيم پپسين) 1
  شود، غذا وارد مري شده است. برچاكناي از زبان كوچك دور ميوقتي ) 2
  شود. تنش و اضطراب باعث انقباض بيش از حد بندارة انتهايي مري مي) 3
  عده عالوه بر ماهيچة طولي و حلقوي يك اليه ماهيچة مورب نيز بينشان وجود دارد.در ساختار م) 4
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 …در لولة گوارش انسان، پيش از كاهش انقباض پيلور و خروج كيموس از معده،  - 54
  كنند.   هايي از غدة معده، بيكربنات ترشح مي ديوارة معده، ياخته ت ازظابراي حف) 1
  گردند.  وتئازها به آمينواسيد تجزيه ميهاي كيموس تحت تأثير پر پروتئين) 2
  كند. ) اسيد معده به گوارش برخي مواد كمك مي3
  شود. ها با كمك محتويات صفرا انجام مي ) گوارش چربي4

 ؟كنند چه تعداد از موارد داده شده، جملة زير را به درستي تكميل مي - 55
  »…توان  مي …در ساختار «

  اي مشاهده كرد.  ماهيچهالية زيرمخاط را برخالف الية مخاط همانند  ةيباريك ـ ال ةهاي رود خوردگي الف) چين
  مشاهده كرد.  ،ضخامت بيشتري دارد اي قاعدهها از بخش  آن رأسيكه بخش  قاعدهنزديك به  ةهايي با هست باريك ـ ياخته ةب) پرز رود

   اي همانند زيرمخاط را مشاهده كرد. ماهيچهالية بزرگ ـ رودة خوردگي  ج) چين
  هايي با توانايي جذب آب و يون را مشاهده كرد.  بزرگ ـ ياختهرودة د) پرز 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 ؟كند نميكدام گزينه عبارت زير را به درستي كامل  - 56

  »… ،قسمتي از لولة گوارش انسان بالغ كه پروتئازهاي فعال در آن حضور دارند«
  شود. بيكربنات و كلريدريك اسيد ترشح مي) 1
  نند.  ك ها كمك مي ربيهاي صفراوي به گوارش چ نزيمآ) 2
  شوند.  ترشحات كبد و لوزالمعده از طريق يك مجراي مشترك به آن وارد مي) 3
  كنند.   ها كمك مي به گوارش كربوهيدراتدر آن هاي لوزالمعده  آنزيم) 4

  ؟كدام گزينه در رابطه با پردة صفاق صحيح است - 57
  اي لولة گوارش را دارد.ه توانايي اتصال به تمام بخش) 1
  هاي مرتبط با دستگاه گوارش متصل شود. تواند به اندام تنها مي) 2
  را به يكديگر متصل كند. روده باريكو  معدههايي همچون  تواند اندام مي) 3
  ر آن هست.هاي عصبي د اي از ديوارة لولة گوارش ساخته شده كه امكان مشاهدة شبكة ياخته هاي آن توسط اليه تمامي بخش) 4

  ؟صفرا صحيح است ةكدام گزينه دربارة كيس - 58
  بايد به سمت پايين حركت كند.  ، ابتدا) صفرا براي خروج از آن1
  انتهاي مري واقع شده است. ةم آن، در سمت محل قرارگيري بندارظبخش اع) 2
  جانوري، مشابه تركيبات ليپيدي صفرا است. ةليپيدهاي موجود در ساختار غشاي ياخت) 3
  .كند ها كمك مي تر نسبت به ساير بخش اي اضافه اندامي با يك الية ماهيچهها در  به گوارش چربي )4

 ؟در مورد بندارة انتهاي مري چند مورد صحيح است - 59
  تر است. حجيممري هاي ديگر  اي آن نسبت به قسمت الف) الية ماهيچه

  رسد.  ده ميترين بخش مري بوده كه پس ازعبور از جلوي كبد به مع ييب) انتها
  اند.  اي صاف بوده كه به شكل حلقوي و طولي سازمان يافته هاي ماهيچه ج) شامل ياخته

  .رو را نيز مشاهده كرد توان كولون پايين كه مي قرار دارد بدناز  سمتيدر د) 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ؟كند كدام گزينه عبارت زير را به درستي كامل مي - 60
  »…ارادي فرايند بلع، غير ةمرحل …به طور معمول، «
  شود.  اي حلق منقبض مي ماهيچه ةقبل از آغاز ـ ديوار) 1
  كند.   حين ـ حنجره همانند برچاكناي به سمت پايين حركت مي) 2
  هاي حلق نقش دارند.  در بستن نيمي از راهبه كمك هم حين ـ زبان و زبان كوچك ) 3
  شود.  هان و داخل حلق رانده ميبعد از آغاز ـ با فشار زبان، توده غذا به عقب د) 4
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 ؟كنند درستي تكميل مي داده شده، گزاره زير را به مواردچه تعداد از  - 61
  »…در بدن انسان كه  …در نوعي بافت «

  شود.  با ظاهر مكعبي مشاهده ميهايي   ياختهپوشاند  الف) پوششي ـ سطح داخلي مري را مي
برقراري  ،هاي كمتر نسبت به بافت پيوندي سست دارد  ياختههاي كالژن بيشتر و  ميزان رشته ب) پيوندي ـ 

  . قابل انتظار استماهيچه به استخوان اتصال 
  شود.  به گوشه رانده شده ديده مي كوچك هاي درشت داراي هسته ياخته ،گيري دارد ج) پيوندي ـ نقش ضربه

  گردد.  قطع فقط عمل غيرارادي مشاهده ميطور  به ،شود اي ديده مي هاي تك هسته اي ـ ياخته د) ماهيچه
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ؟كند طور مناسب كامل مي چند مورد، عبارت زير را به - 62
  »… ،مانند لولة گوارش انسان هاي غدة بخش كيسه ياخته …«

  براي حفاظت از ديوارة لولة گوارش هستند.  ترين ـ قادر به ترشح نوعي يون الف) فراوان
  در تماس باشند.  فاكتور داخليهاي ترشح كنندة  توانند با ياخته ترين ـ مي ب) عمقي

  خورده هستند.  ها، در سطح خود چين هاي اين غده ج) بزرگترين ـ برخالف ساير ياخته
  توانند اسيد ترشح كنند.  ترين ـ مي د) سطحي

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 ؟درستي بيان شده است كدام گزينه در رابطه با ساختار لولة گوارش به - 63

  در بخشي كه مخاط از بافت سنگفرشي چند اليه تشكيل شده است، فقط ماهيچة اسكلتي وجود دارد.) 1
  . ترشح كندآنزيم  تواند نميالية مخاط لولة گوارش،  هيچ بخشي ازدر  پوششيهاي بافت  ياخته) 2
  گوارش، با غشاي پايه در تماس مستقيم قرار دارد. لولة  ششي الية مخاطهر ياختة پو) 3
  هاي بافت پيوندي وجود دارد.  ر آن، انواعي از ياختهيدر الية مخاط همانند الية ز) 4

 ؟كند كامل مي نادرستي با توجه به شكل مقابل، كدام گزينه عبارت زير را به - 64
  »…كند كه  اي ترشح مي ماده …ياختة «
1 (A هاي قرمز در مغز استخوان مورد نياز است. طور غيرمستقيم براي توليد گويچه ـ به  
2 (B بر فعال شدن پروتئازهاي غيرفعال معده مؤثر است. طور غيرمستقيم به ـ  
3 (A شود.  ي تبديل ميـ در پي جذب آب به مادة مخاط  
4 (B ترشح كننده را تجزيه كنند.   هاي درون ياخته تواند پروتئين نمي در حالت طبيعي ـ  

 ؟است نادرستچه تعداد از موارد زير در رابطه با دستگاه گوارش انسان از لحاظ علمي  - 65
  .صورت مورب قرار گرفته است ترين اليه معده به الف) داخلي

  اي اندازه كوچكتري نسبت به غده نزديك به گوش دارد. ب) در بين غدد بزاقي بزرگ، غده زير آرواره
  اي داراي مجراي بزاقي مشترك هستند. ج) غده زير زباني و زير آرواره

  شود. د) صفرا از طريق مجراي مشترك با پانكراس وارد ابتداي دوازدهه مي
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ؟كند طور صحيح كامل مي ت زير را بهچند مورد عبار - 66
  »…هاي لوزالمعده  آنزيمهمة  …هاي معده  آنزيمهمة «

  شوند.  ترشح مي اند، هاي پروتئيني و گليكوپروتئيني قرار گرفته اي از رشته ي كه بر روي شبكهيها الف) برخالف ـ از ياخته
  شوند.  ب) همانند ـ به صورت غيرفعال ترشح مي

  كند.  را شروع مي ها ش كربوهيدراتج) برخالف ـ گوار
  كنند.  د) همانند ـ در محل توليد خود فعاليت را آغاز مي

  صفر) 4  1) 3  2) 2  3) 1

 دقيقه 20  موازي -  )1شناسي (زيست

دنياي زنده/گوارش و جذب مواد
از ابتداي ورود مواد به ياخته تا 

تا پايان  2پايان فصل و فصل 
  ساختار و عملكرد لولة گوارش

  24تا  12هاي  صفحه
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 …همانند گوارش  …در گوارش  - 67
  رسند. هاي آب به مصرف مي هاي زيستي غشاي ياخته ـ فيزيكي مواد غذايي، مولكول پر تعدادترين مولكول) 1
غيرقابل مشاهده در غشاي ياخته جانوري ـ شيميايي مواد غذايي در روده، ترشـحات آنزيمـي بزرگتـرين انـدام       هاي زيستي نهايي مولكول) 2

  شود.  كمكي مرتبط با لوله گوارش باعث تجزيه مواد به اجزاي سازنده مي
  شود. اي سازنده و قابل جذب ميهايي سبب تجزيه همه مواد غذايي به اجز ترين ليپيدهاي رژيم غذايي ـ در دهان، آنزيم نهايي فراوان) 3
متصل به ساختار  OHاي در كبد، هر جزء حاصل از گوارش، داراي بيش از يك گروه  ساكاريد ذخيره شيميايي قند جوانه جو ـ نهايي پلي ) 4

  باشد. اي مي حلقه
 باشد؟  كدام گزينه درباره موارد تكميل كننده عبارت زير صحيح مي - 68

  »…قطعاً  …هاي جانوري كه  ر فرايند عبور مواد از عرض غشا ياختهد«
  جايي مواد نقش دارند.  دار در جابه هاي نيتروژن مولكولانواعي از ـ  گيرد براساس شيب غلظت و در خالف جهت آن صورت ميجايي مواد  الف) جابه

  گيرد.  هاي سراسري در عرض غشا صورت مي يق پروتئيناز طرفقط جايي دارد ـ  ها نقش اساسي در جابه ب) انرژي جنبشي مولكول
  كنند.  ها است ـ مواد فقط از جاي غليظ به سوي جاي رقيق حركت مي اكسيد در ياخته ج) روش تبادل اكسيژن و كربن دي
  رود.  يها است ـ ارتباط بعضي از فسفوليپيدهاي غشا با فسفوليپيدهاي مجاور، از بين م د) روش جذب ذرات بزرگ در ياخته

  كند. نادرستي كامل مي  به »ج«همانند مورد  »د«مورد ) 2  كند. ي كامل ميدرست به »ب«همانند مورد  »الف«مورد ) 1
  كند. نادرستي كامل مي  به »الف«برخالف مورد  »ج«مورد ) 4  كند. درستي كامل مي به »د«برخالف مورد  »ب«مورد ) 3

 …هايي است كه  ، داراي ياخته…كه  …بافت  - 69
  طور مستقيم به بافت زيرين خود متصل شوند.  توانند به مي ها از آنشود ـ برخي  مري مشاهده مي ةپوششي ـ در ديوار) 1
  ها مستقر است.  شبكه آندوپالسمي زبر در مجاورت هستهها  در هر كدام از آنشود ـ  روده باريك مشاهده مي ةاي ـ در ديوار ماهيچه) 2
  اي متغيري داشته باشد.  ميزان فضاي بين ياختهتواند  ميكند ـ  ق حرارتي عمل ميپيوندي ـ به عنوان عاي) 3
  شود ـ در رأس خود در تماس با غشاي پايه هستند.  ها ديده مي پوششي ـ در گرديزه) 4

 ؟است نادرستها  اين بافت دربارهچند مورد هاي پروتئيني مختلفي هستند،  ها در بدن انسان بالغ در ساختار خود داراي رشته انواعي از بافت - 70
  دهند.  هاي مختلف را به هم پيوند مي ها و بافت ها، ياخته اين بافت ةالف) هم

  ها، در پوشاندن سطح دروني مجاري گوارشي نقش دارند.  ب) گروهي از اين بافت
  . ها به يكديگر نقش دارد غشاي پايه در اتصال ياختهها،  اين بافتانواع ج) در هر يك از 

  اي اندكي وجود دارد. ، فضاي بين ياختهمتراكمها همانند بافت پيوندي  ر گروهي از اين بافتد) د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  …انرژي زيستي و از طريق  …توانند  ها مي در رابطه با عبور مواد از غشاي ياخته بدن انسان، گروهي از مولكول - 71
   .غشا منتقل شوند كاهش وسعتضمن  ،راني) ـ اگزوسيتوز (برونبا صرف ) 1
   .جا شوند مواد موافق جهت شيب غلظت خود جابه ،انتقال فعالبدون صرف ـ ) 2
   .جا شوند هاي سراسري غشا جابه با كمك پروتئين ،انتشار سادهبدون صرف ـ ) 3
  .ندياخته وارد شو بهدر پي مصرف مستقيم شكل رايج انرژي  ،هاي سراسري غشا پروتئينبا صرف ـ ) 4

 ؟كند د عبارت زير را به درستي كامل ميچند مور - 72
  »…، به طور حتم …در دستگاه گوارش يك فرد بالغ و سالم، هر آنزيمي كه «

  ها نقش دارد ـ در تركيبات موجود در صفرا قابل مشاهده است. گليسريدها به واحدهاي سازندة آن الف) در تجزية تري
  كند.  غير از محل آغاز گوارش مكانيكي غذا فعاليت ميشود ـ در محلي  ها مي ب) موجب از بين بردن باكتري

  شود. كند ـ موجب افزايش سرعت انجام واكنش تجزيه (آبكافت) مي ها شركت مي ج) در واكنش آبكافت كربوهيدرات
  كند.  ها را به آمينواسيدها تجزيه مي شود ـ پروتئين ها مي د) موجب آغاز فرايند تجزية پروتئين

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
 ؟كدام عبارت صحيح است - 73

  شود. تر مي ضمن فعاليت بيشتر آنزيم پپسين، كيموس معده غليظ) 1
  شود، غذا وارد مري شده است. وقتي برچاكناي از زبان كوچك دور مي) 2
  شود. تنش و اضطراب باعث انقباض بيش از حد بندارة انتهايي مري مي) 3
  حلقوي يك اليه ماهيچة مورب نيز بينشان وجود دارد.در ساختار معده عالوه بر ماهيچة طولي و ) 4
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 …در لولة گوارش انسان، پيش از كاهش انقباض پيلور و خروج كيموس از معده،  - 74
  كنند.   هايي از غدة معده، بيكربنات ترشح مي براي حفاظت از ديوارة معده، ياخته) 1
  گردند.  ميهاي كيموس تحت تأثير پروتئازها به آمينواسيد تجزيه  پروتئين) 2
  .كند مي اسيد معده به گوارش برخي مواد كمك) 3
  شود. ها با كمك محتويات صفرا انجام مي ) گوارش چربي4

 ؟كند درستي تكميل مي عبارت زير را به كدام گزينه - 75
  »…قطعاً  ،است …هر بخشي از لوله گوارش كه توسط بافت پيوندي صفاق پوشيده (در) «
  هاي آن بيش از يك هسته دارند، در تماس است. كه ياخته اي با ماهيچهها  ة قسمتدر همنشده ـ اليه بيروني ) 1
  هاي زيستي را دارند.  مؤثر در تجزيه مولكولترشحي گوارشي هاي  آن توانايي توليد آنزيمهاي  ياختهشده ـ ) 2
  مخاطي آن، در توليد غشاي پايه شركت دارند.  ةهاي پوششي الي نشده ـ ياخته) 3
  باشد.  تك اليه مي اي استوانهاليه مخاطي داراي بافت پوششي  شده ـ) 4

 ؟كند نميكدام گزينه عبارت زير را به درستي كامل  - 76
  »…قسمتي از لولة گوارش انسان بالغ كه پروتئازهاي فعال در آن حضور دارند، «
  شود. بيكربنات و كلريدريك اسيد ترشح مي) 1
  كنند.   مك ميها ك هاي صفراوي به گوارش چربي آنزيم) 2
  شوند.  ترشحات كبد و لوزالمعده از طريق يك مجراي مشترك به آن وارد مي) 3
  كنند.   ها كمك مي به گوارش كربوهيدرات در آن هاي لوزالمعده آنزيم) 4

  كدام گزينه در رابطه با پردة صفاق صحيح است؟ - 77
  هاي لولة گوارش را دارد. توانايي اتصال به تمام بخش) 1
  هاي مرتبط با دستگاه گوارش متصل شود. تواند به اندام تنها مي) 2
  هايي همچون معده و روده باريك را به يكديگر متصل كند. تواند اندام مي) 3
  هاي عصبي در آن هست. اي از ديوارة لولة گوارش ساخته شده كه امكان مشاهدة شبكة ياخته هاي آن توسط اليه تمامي بخش) 4

  فرا صحيح است؟كدام گزينه دربارة كيسه ص - 78
  بايد به سمت پايين حركت كند.  ، ابتدا) صفرا براي خروج از آن1
  بخش اعظم آن، در سمت محل قرارگيري بنداره انتهاي مري واقع شده است.) 2
  ليپيدهاي موجود در ساختار غشاي ياخته جانوري، مشابه تركيبات ليپيدي صفرا است.) 3
  كند. ها كمك مي تر نسبت به ساير بخش اي اضافه الية ماهيچهها در اندامي با يك  به گوارش چربي) 4

 ؟در مورد بندارة انتهاي مري چند مورد صحيح است - 79
  تر است. هاي ديگر مري حجيم اي آن نسبت به قسمت الف) الية ماهيچه

  رسد.  ترين بخش مري بوده كه پس ازعبور از جلوي كبد به معده مي ب) انتهايي
  اند.  اي صاف بوده كه به شكل حلقوي و طولي سازمان يافته چههاي ماهي ج) شامل ياخته

  رو را نيز مشاهده كرد. توان كولون پايين د) در سمتي از بدن قرار دارد كه مي
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ؟كند كدام گزينه عبارت زير را به درستي كامل مي - 80
  »…غيرارادي فرايند بلع،  ةمرحل …به طور معمول، «
  شود.  اي حلق منقبض مي ز ـ ديوارة ماهيچهقبل از آغا) 1
  كند.   حين ـ حنجره همانند برچاكناي به سمت پايين حركت مي) 2
  هاي حلق نقش دارند.  حين ـ زبان و زبان كوچك به كمك هم در بستن نيمي از راه) 3
 شود.  بعد از آغاز ـ با فشار زبان، توده غذا به عقب دهان و داخل حلق رانده مي) 4
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 ؟ است نادرستكدام گزينه  -81

  ها بستگي دارد. و اندازة نيروي بين آن ي تشكيل دهندة آنها حالت ماده به چگونگي حركت ذره )1
ي قطبي از اين ها آيد كه مادة درون ستارگان، آذرخش و شفق وجود مي پالسما در دماهاي خيلي باال به) 2

  باشند. جنس مي
  شود. بعدي تكرار شونده از واحدهاي منظم ساخته مي  در يك الگوي سه بلورينجامدهاي ) 3
  گيرند. در طرح منظمي و نزديك به يكديگر قرار مي ،هاي مايع همانند جامدهاي بلورين مولكول) 4

 ؟ است نادرست هاي زير عبارتاز  يككدام در رابطه با حالت گاز مواد،  -82
  ) ماده در اين حالت شكل مشخصي ندارد. 1
  كنند. هاي آن آزادانه به اطراف حركت و با يكديگر برخورد مي ها و مولكول اتم) 2
  ها، خيلي بيشتر است. با اندازة آن ههاي آن در مقايس فاصلة ميانگين مولكول) 3
  سرعت پخش در آن نسبت به مايعات كمتر است.) 4

 است. …و ماهيت آن نيرو  …روي آب نيروي  ة فلزيگيرعامل نگه دارندة  -83
  اصطكاك ـ الكتريكي) 2  كشش سطحي ـ گرانشي )1
  ـ گرانشي اصطكاك) 4  كشش سطحي ـ الكتريكي) 3

 ؟ دهد درستي نشان مي به ي مويينها كدام شكل اثر مويينگي را براي جيوه در داخل لوله -84

1(   2 (  

3 (  4 (  

10مكعب فلزي توپري به ابعاد  -85 6 4cm cm cm× 312و چگالي  × g
cm

هـايش روي   از طرف يكي از وجـه  

210m(g؟ وارد كند تواند نميگيرد. اين مكعب چه فشاري بر سطح افقي  سطح افقي قرار مي )
s

=  

1( 4800  2 (5400  3 (7200  4 (12000  
 Pو فشار حاصل از آب در كف ظرف  Fگيريد كه نيروي وارد بر كف آن اي پر از آب را در نظر ب استوانه -86

خـالي   ،كه شعاع قاعدة آن دو برابر اسـتوانة اوليـه اسـت    يديگر ةاست. اگر تمام آب استوانه را در استوان
 ؟ ترتيب از راست به چپ كدام است به ناشي از آب هكنيم، در اين صورت فشار و نيروي وارد بر كف استوان

1( 2 2
F P,   2 (4 4

PF,  3 (2 2
PF,  4 (4

PF,  
برابر فشار هواي محيط باشد، در اين صورت فشار در  1ρ ،4مايعي با چگالي از  hاگر فشار كل در عمق  -87

 ؟ چند برابر فشار هوا خواهد بود 12ρ با چگالي ياز مايع 2hعمق 
1( 13  2 (12  3 (9  4 (8  

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

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از 

 

دقيقه 35  عادي - ) 1فيزيك (

  هاي فيزيكي مواد ويژگي
تا ابتداي فشارسنج هوا  2فصل 

  (بارومتر)
  37تا  23هاي  صفحه

محل انجام محاسبات  
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cm90

cm10
cm30

ρ
2

A

cm30

370
cm20B

ρ
1

31از مايعي به چگالي  6mمخزني به ارتفاع  -88 8 g/
cm

اختالف فشار بين اندازة ر شده است. پطور كامل  به 

2 با برابر يدو نقطه در مايع كه اختالف ارتفاع 4/ m 210؟ دارند، چند كيلوپاسكال استm(g )
s

= 

1( 4 32/   2 (43 2/   3 (64 8/   4 (108  

32مايعي ساكن با چگالي از سطح متري  سانتي 60در عمق كل فشار  -89 4 g/
cm

 ؟ چند كيلوپاسكال است 

0 310 75 13 6N g(g ,P cmHg, / )
kg cm

= = ρ =½¼Ã]   

1( 14 4/     2 (114 4/  
3 (116 4/     4 (120 4/   

ـاد    استخر آب  ستون نيرويي كه از طرف اندازة .است 4m ي برابر بااستخرارتفاع آب ساكن درون  - 90 به يك كاشـي بـه ابع

20 20cm cm× 5؟ چند نيوتون است شود، در كف استخر وارد مي
0 310 1 10g N(P Pa g )

kgcm
= ρ = =JA» ,  

1( 1600    2 (16000  
3 (5600    4 (56000  

30روغن به چگالي  ، درونزير شكلاست. مطابق  10cmاي توپر كه شعاع قاعدة آن  استوانه -91 8 g/
cm

قرار  

شـود، چنـد    هاي پايين و باالي استوانه وارد مـي  روغن به قاعدهاختالف نيروهايي كه از طرف اندازة دارد. 

3؟ نيوتون است 10 N( ,g )
kg

π = =  

1( 144  
2 (4/14  
3 (216  
4 (6/21  

فشاري كـه درون   اگر بيشينهاست.  23mmآب روي درب يك زودپز، برابر با  مساحت روزنة خروج بخار -92
2 برابر با شود يديگ زودپز ايجاد م 5/ atm قرار زودپز  روي خروجي بخار آب ايناي كه  . جرم وزنهباشد

5؟ چند گرم است دارد،
0 1 1 10 10 N(P atm, atm Pa,g )

kg
= = = 

1( 15  
2 (30  
3 (45  
4 (60  

دو نقطـة   اندازة اختالف فشار بين .داخل ظرف به حال تعادل قرار دارند نشدني مخلوط در شكل زير، دو مايع - 93

A  وB  0؟ چند پاسكال استبا برابر
2 13 310 1 1 8 37 0 6N g g(g / sin / )

kg cm cm
= ρ = ρ = =» , ,  

1( 3960  
2 (6600  
3 (4440  
4 (7400  
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cm40

cm30

B

A

C

متر آب بر  سانتي 20فاع در داخل ظرف به حال تعادل قرار دارد. اگر به ارت ρدر شكل زير مايعي با چگالي  -94
در اين صورت فشار كل وارد بر كف ظرف برابر  ،روي مايع بريزيم

114kPa از سـطح   كدام نمودار فشار برحسب عمـق  .خواهد شد
؟ مربـــــوط بـــــه ايـــــن ظـــــرف خواهـــــد بـــــود مـــــايع

5
0 310 10 1N g(P Pa,g , )

kg cm
= = ρ =JA 

1( h(cm)

P(kPa)

0 40

100

112
114

60
  2 (h(cm)

P(kPa)

0 20

100
102

114

60
  

3 (h(cm)

P(kPa)

0 20

100

112

114

60
  4 (h(cm)

P(kPa)

0 40

100
102

114

60
  

32000از يك مايع به چگالي  30cmاستوانة بلند تا ارتفاع مطابق شكل زير، در يك  - 95 kg
m

قـرار دارد و فشـار    

30از مايعي به چگالي متر  چند سانتياست. به ارتفاع  1Pدر ته لوله كل  8 g/
cm

 به مايع داخل لوله اضـافه  

11در ته لوله به كل كنيم تا فشار  04/ P  0310؟ برسـد 13 6 75N gg , / ,P cmHg)
kg cm

= ρ = =½¼Ã]  و

 )شوند. فرض كنيد دو مايع با يكديگر مخلوط نمي

1( 3    
2 (6  
3 (27  
4 (54  

فشار ناشي از هر دو مـايع در  . اگر در حال تعادل قرار دارداي مقداري روغن و جيوه  در يك ظرف استوانه -96
باشد، جرم جيوه چند برابـر جـرم    44cmباشد و مجموع ارتفاع دو مايع در ظرف  12cmHgكف ظرف 

3؟ روغن داخل ظرف است 313 6 0 8g g( / , / )
cm cm

ρ = ρ =½¼Ã] ¸ü»n  

1( 3  2 (4  3 (5  4 (6  
طـور   بـه اگر دو مايع را با يكديگر  .به حال تعادل قرار دارند )2(و  )1(در ظرفي مطابق شكل زير دو مايع  -97

يك از نقاط زير بيشترين تغييرات را نسـبت بـه حالـت     مخلوط كنيم، در اين صورت فشار كداميكنواخت 
 ؟ اوليه خواهد داشت

1( A  
2 (B  
3 (C   
  نقطه يكسان است. 3تغييرات فشار هر ) 4
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h
cm27

A
cm10

B

80

60

50

45
40
20

0

100

C
0

0
C

0
C

؟ متـر اسـت   چند سانتي hآب و جيوه به حالت تعادل قرار دارند.  يشكل Uمطابق شكل زير، درون لولة  -98

3 31 13 5g g( , / )
cm cm

ρ = ρ =½¼Ã]JA 

1( 2  
2 (6  
3 (25  
4 (21  

30هاي  ايع مخلوط نشدني به چگاليدر شكل زير، دو م -99 8 g/
cm

31و   4 g/
cm

بـه  شكل  Uدر يك لولة  

 ؟ ستچند پاسكال ا Bو  Aاختالف فشار بين دو نقطة اندازة قرار دارند. حال تعادل 

  صفر )1

2 (300  

3 (400  

4 (600  

و  25cmترتيـب   شكل كه مساحت قاعـدة لولـة سـمت راسـت و چـپ آن بـه       Uدر يك لولة مطابق شكل زير،  - 100
23cm  بريزيم تا سطح جيوه در لولة سمت لولة سمت چپ چند گرم آب در قرار دارد. در حال تعادل است، جيوه

3؟ باال رودنسبت به حالت نشان داده شده متر  سانتي 5/1راست  31 13 6g g( , / )
cm cm

ρ = ρ =½¼Ã]JA 

1( 163 2/   
2 (108 8/   
3 (217 6/   
4 (272   

  

 
 ؟ كدام استبرحسب درجة سلسيوس گيري دماسنج شكل زير  دقت اندازه - 101

1( 5/2   
2 (5  
3 (10  
4 (3  

  است؟ نادرستگيري  هاي زير در مورد اندازه يك از گزينه كدام - 102
  شود. گيري آن چند بار تكرار مي گيري هر كميت، معموالً اندازه براي كم كردن خطا در اندازه )1
متفاوت و نزديك به يكديگر باشد،  ،گيري يك كميت مشخص دست آمده در هر بار اندازه اگر عددهاي به )2

  شود. گيري پذيرفته مي اندازهة ميانگين آن عددها به عنوان نتيج
كنيم و در نهايت از  هاي مختلف استفاده مي هاي با دقت گيري، از وسيله براي افزايش دقت در يك اندازه )3

  گيريم. دست آمده ميانگين مي اعداد به
گيري، اگر يك يا دو عدد اختالف زيادي با بقيه  دست آمده از تكرار اندازه در ميان عددهاي متفاوت به) 4

  آيند. حساب نمي گيري به داشته باشند، آن عددها در ميانگين

دقيقه 35  موازي - ) 1فيزيك (

  گيري فيزيك و اندازه
گيري و  از ابتداي اندازه 1فصل 

گيري تا  هاي اندازه دقت وسيله
تا پايان  2پايان فصل و فصل 

  نيروهاي بين مولكولي
  32تا  14هاي  صفحه
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 ؟ گيري كدام ابزار بيشتر و دقت آن كدام است دقت اندازه .دهد گيري طول را نشان مي شكل زير دو ابزار اندازه - 103

0 1

(الف)

2 3
cm

  
m

20.8
  (ب)

0(ب)، ) 1cm     2(الف)،  )1 1/ m   
    10cm(ب)، ) 1mm    4(الف)، ) 3

 ؟ ت به چپ كدام استترتيب از راس گيري ابزارهاي زير به دقت اندازه - 104

الف) 
0 1 2cm   (بC

30.00  

پ) 

2

3

4
567

8

9
10

1112 1

10.020ت)     
mm  

1( 1cm ،01 C ،1s، 0 01/ mm   2 (0 5/ cm ،00 1/ C ،1min، 0 001/ mm  

3 (1cm ،00 1/ C ،1s، 0 001/ mm  4 (0 5/ cm ،01 C ،1min، 0 01/ mm  
بـار توسـط يـك تـرازوي      10را  آموز جرم يك جسـم  گيري جرم، يك دانش با هدف كاهش خطا در اندازه - 105

چند گرم و ترين خطا  با كمت نموده است. جرم اين جسم ثبديجيتال اندازه گرفته و نتايج را در جدول زير 
 ؟ دقت ترازوي ديجيتال چند گرم است

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
18 96 18 82 11 04 18 80 32 08 18 78 18 98 18 82 18 92 18 64/ / / / / / / / / / (g)

yÄI¶pA ½nIμ{
ÁoÃ¬ï½pHkºH ³o]

  

1( 38/19 ،01/0    2 (84/18 ،01/0  
3 (38/19 ،08/0    4 (84/18 ،04/0  

اندازيم. سطح  داخل آب ميبه آرامي گرم را  76درون استوانة مدرجي آب وجود دارد. گلولة توپري به جرم  - 106

 ؟ كدام است SIرسد. چگالي گلوله برحسب واحد  مي 364cmبه  360cmآب از درجة 

1( 19   2 (319 10×   3 (1 26/   4 (31 26 10/ ×  
جرم اين مقدار باران  ،باردبهكتار  500به مساحت متر باران روي سطحي  ميلي 20در يك روز باراني، اگر  - 107

31(؟ ن استتُ چند g
cm

 چگالي آب باران) =

1( 510   2 (610  3 (810  4 (910  
در اين  ،باشد Bدو برابر شعاع كرة  Aاست. اگر شعاع كرة  Bبرابر جرم كرة توپر  A ،3جرم كرة توپر  - 108

 ؟ است Aكرة  مادة سازندة چند برابر چگالي Bكرة مادة سازندة صورت چگالي 

1( 1
24   2 (24   3 (3

8   4 (8
3   

312را كه چگـالي آن   ي توپريك قطعه فلز - 109 g
cm

ـ    ،اسـت   ر از گليسـيرين بـه چگـالي    كـامالً در ظرفـي پ

31 2 g/
cm

 ؟ جرم قطعه فلز چند گرم است ،ريزدبگرم گليسيرين از ظرف بيرون  144 اگر .كنيم يوارد م 

1( 1440  2 (1200  3 (1080  4 (400  
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ت دس آب به 270gشود و مقدار  ذوب مي 3500cmدر دماي صفر درجة سلسيوس، قطعه يخي به حجم  - 110
ــي ــد م ــانتي        .آي ــد س ــه چن ــت اولي ــخ در حال ــه ي ــل قطع ــرة داخ ــم حف ــت   حج ــب اس ــر مكع ؟ مت

3 31 0 9g g( , / )
cm cm

ρ = ρ =gÄJA 

1( 330  2 (300  3 (230  4 (200  

38A هاي يك مكعب از آلياژي از دو فلز به چگالي - 111
g

cm
ρ 310Bو  =

g
cm

ρ تشكيل شده است. اگـر   =

39عب چگالي اين مك 2 g/
cm

چند درصد از جرم اين مكعب آليـاژي را فلـز   تقريباً در اين صورت  ،باشد 

A دهد و دما يكسان است.) (تغيير حجم رخ نمي؟ تشكيل داده است 

1( 40  2 (60  3 (7/34  4 (3/65  

ــالي   - 112 ــه چگ ــوط نشــدني ب ــايع مخل ــر از ســه م ــي براب ــاي جرم 1 ه 30 8 g/
cm

ρ = ،2 32 4 g/
cm

ρ و  =

3 31 5 g/
cm

ρ كدام گزينه نحوة قرارگيري اين مايعات را داخل ظرف  .ريزيم را داخل ظرفي استوانه مي =

 ؟ دهد درستي نشان مي به

1( 
3

2

1 3

1/6ρ

ρ

ρ h

h

h  2 (3

2

1 3

1/6

ρ

ρ

ρ h

h

h  
  

3 (
3

2

1

ρ

ρ

ρ h

h

h    4 (3

2

1

ρ

ρ

ρ h

h

h  

310اي وجود دارد از فلزي با چگالي  ون آن حفرهكه در 10cmمكعبي به ضلع  - 113 g
cm

ساخته شـده اسـت.    

34اي به چگالي  اگر حفره درون مكعب را با ماده g
cm

 7جرم كل مكعب  ،ر كنيمپ 6/ kg شود. حجم  مي

 ؟ عب بوده استمتر مك ا چند سانتيدحفرة داخل مكعب در ابت

1( 300  2 (500  3 (600  4 (400  

37ي با چگالي توپر فلز عهظرفي لبريز از الكل وجود دارد. اگر قط - 114 8 g/
cm

را به آرامي داخل ظرف الكـل   

جرم و ون ريخته بير يابد. جرم الكل افزايش مي 280gبياندازيم. جرم مجموعة ظرف نسبت به حالت اوليه 

30؟ ترتيب از راست به چپ چند گرم است قطعه فلز به 8 g( / )
cm

ρ =®§²H 

  304و  24) 2    296و  16 )1
  320و  40) 4    312و  32) 3
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2

آب

ج	وه

cm7

cmA=10

آب و جيوه به حال تعادل قرار دارند. اگر مجموع جرم آب  210cmاي به مساحت قاعدة  در ظرفي استوانه - 115
ــرف  و  ــل ظ ــوه داخ ــت      700gجي ــدام اس ــه آب ك ــوه ب ــرم جي ــبت ج ــورت نس ــن ص ــد، در اي ؟ باش

3 31 13 6g g( , / )
cm cm

ρ = ρ =½¼Ã]JA 

1( 34  
2 (28  
3 (18  
4 (14  

 ؟ است نادرستكدام گزينه  - 116
  ها بستگي دارد. هاي تشكيل دهندة آن و اندازة نيروي بين آن حالت ماده به چگونگي حركت ذره )1
هاي قطبي از اين  آيد كه مادة درون ستارگان، آذرخش و شفق وجود مي پالسما در دماهاي خيلي باال به )2

  باشند. جنس مي
  شود. بعدي تكرار شونده از واحدهاي منظم ساخته مي  جامدهاي بلورين در يك الگوي سه) 3
  گيرند. ديگر قرار ميهاي مايع همانند جامدهاي بلورين، در طرح منظمي و نزديك به يك مولكول) 4

 ؟ است نادرستهاي زير  در رابطه با حالت گاز مواد، كدام يك از عبارت - 117
  ) ماده در اين حالت شكل مشخصي ندارد. 1
  كنند. هاي آن آزادانه به اطراف حركت و با يكديگر برخورد مي ها و مولكول اتم) 2
  خيلي بيشتر است. ها، هاي آن در مقايسه با اندازة آن فاصلة ميانگين مولكول) 3
  سرعت پخش در آن نسبت به مايعات كمتر است.) 4

 است. …و ماهيت آن نيرو  …روي آب نيروي  گيرة فلزيعامل نگه دارندة  - 118
  اصطكاك ـ الكتريكي) 2  كشش سطحي ـ گرانشي )1
  ـ گرانشي اصطكاك) 4  كشش سطحي ـ الكتريكي) 3

دهد. در كـدام شـكل دمـاي     چكان يكسان نشان مي هاي روغن را از دهانة دو قطره شكل زير، خروج قطره - 119
 ؟درستي بيان شده است و دليل آن بهتر است  هاي روغن بيش قطره

  يابد. چسبي كاهش مي نيروي هم ،چون با افزايش دما ) ـ 1( شكل )1
  يابد. چسبي كاهش مي نيروي هم ،چون با افزايش دما ) ـ 2(شكل ) 2
  يابد. چسبي افزايش مي روي همني ،چون با افزايش دما ) ـ 1(شكل  3
  يابد. چسبي افزايش مي نيروي هم ،چون با افزايش دماـ   )2(شكل ) 4

 ؟ دهد درستي نشان مي هاي مويين به كدام شكل اثر مويينگي را براي جيوه در داخل لوله - 120

1(   2 (  

3 (  4 ( 
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  ؟ هاي زير در رابطه با پرتوهاي الكترومغناطيسي درست است چه تعداد از عبارت - 121

  .گسترة پرتوهاي الكترومغناطيسي استنور مرئي تنها بخش كوچكي از  •
 دارند. بلندتريطول موج  ايكسها نسبت به پرتوهاي  ريزموج •
 است. تر كوتاهج نور آبي از نور سبز طول مو •
 پرتوهاي گاما بيشترين انرژي را در بين پرتوهاي الكترومغناطيسي دارند.  •

1( 1  2( 2  3 (3  4 (4 
  … جز به ؛اند هاي زير درست همة عبارت - 122

  است. بيشتر) طول موج نور قرمز برخالف ميزان شكست آن در منشور از نور آبي 1
  باشد.  شمع مي ةشعلاجاق گاز بيشترين دما مربوط به  ةشعلر صنعتي و شمع، سشوا ة) از ميان شعل2
  باشد. مي سشوار صنعتيمربوط به اجاق گاز شعلة شمع، سشوار صنعتي و شعلة در ميان پرتوهاي نوري حاصل از ) كمترين انحراف و شكست 3
گسترة محدودي چشم انسان قادر به ديدن  وباشد  گي مينهايت خطوط رن در طيف مرئي داراي بي ،) پرتوهاي الكترومغناطيس نور خورشيد4

  است. ي الكترومغناطيس نور خورشيداز پرتوها
  ؟ هاي زير درست است چه تعداد از عبارت - 123

  باشند. ) امواج نشر شده از كنترل تلويزيون مستقيماً با چشم قابل مشاهده ميالف
  گيرد. مي بر هاي سرخ تا بنفش را در از رنگ پيوسته اي و گسترههاي آب حاصل شده  ره) رنگين كمان در اثر تجزيه نور سفيد خورشيد به وسيلة قطب
  رابطة عكس دارد.ها  آنها با انرژي  كه طول موج آنطوري  بهكنند  ) پرتوهاي الكترومغناطيسي با خود انرژي حمل ميپ
 صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

  هاي زير درست است؟ كدام يك از گزينه - 124
  ها را توجيه كند. هيدروژن و ديگر اتمخطي طيف نشري  ،ور توانست با ارائه مدل اتمي) اولين بار ب1
  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 هافزايش فاصلة الي ) با4

  ؟ هاي زير درست است چه تعداد از عبارت - 125
  هاي آن سرخ رنگ است. الف) شعلة فلز ليتيم و برخي از تركيب

  ايزوتوپ طبيعي اتم هيدروژن است. ترين فراوانيراتمي برابر تعداد ذرات ز دودر گسترة مرئي،  هيدروژنب) شمار نوارهاي رنگي طيف نشري خطي 
  باشد. هاي نئون به رنگ سرخ مي پ) رنگ شعلة نمك سديم نيترات همچون المپ

  است.  بلندتريكلريد داراي طول موج (II)نسبت به رنگ شعلة مس ليتيم كلريدت) رنگ شعلة 
 3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

  ؟ هاي زير درست است عبارتچه تعداد از  - 126
  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
  از پايداري نسبي برخوردار است. پ) اتمي كه در حالت پايه قرار دارد،

  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

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

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ به چند سؤال ميسؤال  10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل10چند از 

 

 دقيقه 20  عادي - ) 1( شيمي

  كيهان زادگاه الفباي هستي
از ابتداي نور كليد  1فصل 

ناخت جهان تا پايان توزيع ش
  ها ها و زير اليه ها در اليه الكترون

  30تا  19هاي  صفحه
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  ؟ است درستانزير  هاي گزينهيك از   كدام - 127
  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 انرژي جذب شده توسط الكترون مقدارچه ) هر2
  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 نادرست ،از موارد زيرچند مورد  - 128
 شوند. تر مي هاي نئوني در شرايط يكسان داغ ها نسبت به المپ بزرگراهزرد هاي  المپ •
 است. ها متفاوت هاي آن تعداد خطوط طيف نشري هيدروژن و ليتيم در ناحيه مرئي يكسان ولي طول موج طيف •
 باشد. اصر در ناحيه مرئي گسسته و خطي است ولي در ناحيه نامرئي پيوسته ميهاي نشري عن طيف •
  گيرد.  مي بر باريكه بسيار كوتاهي از گستره مرئي را در ،هاي ليتيمي شعله هريك از تركيبنشر شده از رنگ  •

 3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1
  ؟ دهد، چه تعداد از مطالب ذكر شده صحيح است يدروژن را نشان ميهاي الكتروني در اتم ه با توجه به شكل داده شده كه تعدادي از انتقال - 129

 ه است.اطول موج در ناحيه مرئي همر ترين كوتاهبا نشر  Aانتقال  •
 شود. انرژي يكساني مبادله مي Cو  Dدر انتقال  •
 كند.  طول موجي در ناحيه پرتوهاي فرابنفش ايجاد تواند  مي، Bانرژي انتقال  •
  شود.  هيچ نوري ايجاد نمي Cدر انتقال  •

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

شوند.  آبي ديده مي و هاي قرمز، زرد طور نامرتب به رنگ براي سه شعله گزارش شده است كه به سلسيوس ةدرج 800و  2750، 1750دماهاي  - 130
  ؟ است نادرست گزينهها كدام  با توجه به پرتوهاي نشر شده از اين شعله

  است. سلسيوس ةدرج 800طول موج مربوط به شعله با دماي  بلندترينبا پرتو نشر شده ) 1
  شوند. سرخ ديده مي و زرد، آبيبه رنگ  سلسيوسدرجه  800و  2750، 1750هاي با دماي:  ترتيب شعله ) به2
  شباهت دارد. سلسيوسدرجه  800با پرتو شعله با دماي  از سشوار صنعتي پرتوهاي حاصل) 3
  و كمترين شكست از منشور را دارد. بيشترين انرژي سلسيوسدرجه  2750) پرتو با دماي 4

 
  

 تري تشكيل شده است؟طيف نشري خطي كدام اتم در ناحية مرئي، از خطوط بيش - 131
 ) هيدروژن4  ) سديم3  ) ليتيم2  ) هليم1

موجـب تغييـر رنـگ    ايم،  نيترات و ليتيم كربنات حل كرده(II)كه به ترتيب در آنها سديم سولفات، مس Cو A ،Bبا پاشيدن سه محلول - 132
 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 عنصر  گر از نمونها - 133

 ؟ استيك از موارد زير صحيح  دهد. كدام فلزي را نشان مي
  شود. مين) جيوه و مس در اين نمونه يافت 1

ط ترين خط رنگي طيف نشري خطي مربو ) پر انرژي2

  .است كلسيممربوط به  نمونهبه اين 

  شود. مي) كروم و آهن در اين نمونه يافت 3

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

 دارد. پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير-)آشنا(آزمون
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 ...........»نور مرئي «كند؟  هاي زير جمله داده شده را به درستي كامل مي چه تعداد از عبارت - 134
 كمان است.   آ) شامل گسترة رنگ رنگين

  نانومتر است.  700تا  400كه محدودة طول موج آن  است از طيف الكترومغناطيسب) بخشي 
  باشد. ترين نور آن داراي رنگ بنفش مي كه پرانرژياست  در طبيعت پ) شامل نورهاي رنگي موجود

  ابنفش دارد. از پرتوهاي فر يبلندتراز پرتوهاي فروسرخ و طول موج  يتر ت) بخشي از طيف الكترومغناطيسي است كه انرژي كم
1 (3   2 (4   3 (1   4 (2    

 كند؟  درستي كامل مي هاي داده شده متن زير را به چه تعداد از عبارت - 135
 » 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 - 136
 ) هر عنصر طيف نشري خطي ويژة خود را دارد. 1
  ها تشخيص داد.  آنتابيده شده از توان از روي نور  ما و عنصرهاي سازندة ستارگان را ميد) 2
  نهايت پرتوهاي رنگي است كه بخش كوچكي از طيف الكترومغناطيس هستند.  نور خورشيد شامل بي) 3
  گويند.  مي جذبدارد،  غناطيس گسيل ميدر آن يك مادة شيميايي با جذب انرژي، از خود پرتوهاي الكترومها به فرايندي كه  دان ) شيمي4

 است؟  درستنا ،هاي زير از عبارت كدام يكبا توجه به طيف نشري خطي اتم هيدروژن  - 137
  تواند باز گردد.  برانگيخته با از دست دادن انرژي تنها به الية دوم مي  ) در اتم هيدروژن، الكترون1
  يابد.  يش فاصله از هسته، كاهش ميهاي الكتروني هيدروژن با افزا ) اختالف انرژي اليه2
  است كه مربوط به نوار رنگي قرمز است. 656nmطول موج در طيف نشري خطي اتم هيدروژن برابر  بلندترين) 3
2n) حركت الكترون از تراز 4 5nبه  =   ندازه انرژي پرتوهاي نيلي دارد. نياز به جذب انرژي به ا =

 ؟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  - 138
  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

 كدام گزينه صحيح است؟   - 139
  شوند. دوم دو زيراليه الكتروني از الكترون پر ميرديف وبي، فقط يك زيراليه و در عنصرهاي ) در اتم عنصرهاي رديف اول جدول تنا1
  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  3دد كوانتومي اصلي اي با ع ) اليه4

 كنند؟ هاي زير جملة داده شده را به درستي كامل مي چه تعداد از عبارت - 140
   » 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   
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  ؟ هاي زير در رابطه با پرتوهاي الكترومغناطيسي درست است چه تعداد از عبارت - 141

  ترة پرتوهاي الكترومغناطيسي است.نور مرئي تنها بخش كوچكي از گس •
 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 

11ايزوتوپ  داراي سه Aعنصر  - 142 14 16A, A, A 1ن آترين ايزوتوپ  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

  … جز بهاند؛  هاي زير درست همة عبارت - 143
  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  ةشعليان پرتوهاي نوري حاصل از در م) 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.
  ؟ هاي زير درست است تعداد از عبارت چه - 144

  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 حاصل شده و گستره ،هاي آب 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 كترومغناطيسي با خود انرژي حمل ميپ) پرتوهاي ال

 صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1
  ؟ هاي زير درست است چه تعداد از عبارت - 145

  هاي آن سرخ رنگ است. الف) شعلة فلز ليتيم و برخي از تركيب
  ايزوتوپ طبيعي اتم هيدروژن است. ترين فراوان، دو برابر تعداد ذرات زيراتمي ب) شمار نوارهاي رنگي طيف نشري خطي هيدروژن در گسترة مرئي

  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 ،231ليتــر از تركيــب  20اگــر در  - 146 204 10/ ؟ اســت چنــد گــرم بــر مــول Mعنصــر  مــوليمولكــول وجــود داشــته باشــد، جــرم  ×
11 1/ g.L 1چگالي=−(

235 5(Cl / g.mol ,MCl−=   
1 (110  2 (44  3 (149  4 (39 

114؟ است نادرستها  چه تعداد از عبارت - 147 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

  نده آن پي برد.هاي ساز توان به تعداد اتم ) از روي جرم يك نمونه ماده نميب
236پ) در يك مول گاز هيدروژن،  02 10/   اتم هيدروژن وجود دارد. ×

0ها در  ) تعداد اتمت 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 

 دقيقه 20  موازي - ) 1( شيمي

  كيهان زادگاه الفباي هستي
از ابتداي جرم اتمي  1فصل 

عنصرها تا پايان نشر نور و 
  طيف نشري

  23تا  13هاي  صفحه
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(nm)

هنمچوهنه


لس�م


روم

ج�وه

موج600500400300 طول

آهن

مس

  ؟ است نادرستچند مورد از موارد زير،  - 148

 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. سسته و خطي است ولي در ناحيه نامرئي پيوسته ميهاي نشري عناصر در ناحيه مرئي گ طيف •

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

 3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

SO)3اكسيد هاي برابر از گوگرد تري جرم - 149 2سيداك (III)و آهن ( 3(Fe O هـاي اكسـيژن در گـوگرد     در اختيار داريم. اگر اخـتالف شـمار اتـم    (

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 

شوند.  آبي ديده مي و هاي قرمز، زرد طور نامرتب به رنگ درجة سلسيوس براي سه شعله گزارش شده است كه به 800و  2750، 1750دماهاي  - 150

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

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

  شوند. زرد، آبي و سرخ ديده مي به رنگ سلسيوسدرجه  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 سلسيوسه درج 2750) پرتو با دماي 4

 
 

 طيف نشري خطي كدام اتم در ناحية مرئي، از خطوط بيشتري تشكيل شده است؟ - 151

 ) هيدروژن4  ) سديم3  ) ليتيم2  ) هليم1

ايم، موجب تغييـر رنـگ    نيترات و ليتيم كربنات حل كرده (II)كه به ترتيب در آنها سديم سولفات، مس Cو A ،Bبا پاشيدن سه محلول - 152

 ست؟ تر ا (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 عنصر  اگر از نمونه - 153
 ؟ استيك از موارد زير صحيح  دهد. كدام زي را نشان ميفل
  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 است4

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد.-)آشنا(آزمون
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 ...........»نور مرئي «كند؟  هاي زير جمله داده شده را به درستي كامل مي چه تعداد از عبارت - 154
 كمان است.   آ) شامل گسترة رنگ رنگين

  نانومتر است.  700تا  400، كه محدودة طول موج آن است ب) بخشي از طيف الكترومغناطيس
  باشد. ترين نور آن داراي رنگ بنفش مي كه پرانرژي است در طبيعتپ) شامل نورهاي رنگي موجود 

  از پرتوهاي فرابنفش دارد.  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؟  - 155 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 اني ايزوتوپ سنگين) درعنصرهاي ليتيم و كلر، فراو3
  است.  16amuيا  16uدقيقاً برابر با  اكسيژن) جرم اتمي 4

 … جز بهاند،  هاي زير درست همة عبارت - 156
 ) هر عنصر طيف نشري خطي ويژة خود را دارد. 1
  ها تشخيص داد.  آن تابيده شده از توان از روي نور رگان را ميدما و عنصرهاي سازندة ستا) 2
  نهايت پرتوهاي رنگي است كه بخش كوچكي از طيف الكترومغناطيس هستند.  نور خورشيد شامل بي) 3
  گويند.  مي بجذدارد،  ها به فرايندي كه در آن يك مادة شيميايي با جذب انرژي، از خود پرتوهاي الكترومغناطيس گسيل مي دان ) شيمي4

  كدام عبارت صحيح است؟ - 157
  نامند.  ) الكترون، پروتون و نوترون را ذرات زير اتمي سازندة هسته مي1
0) نوترون را با نماد2

1n  1و الكترون را با نماد
0 e− دهند.  نشان مي  

  باشد.  برابر جرم الكترون مي 8/2دازة ) تفاوت جرم نوترون و پروتون تقريباً به ان3
  باشد.  هاي آن مي ها و نوترون ) جرم اتمي هر عنصر، همواره برابر با مجموع تعداد پروتون4

 نادرست است؟» پ«و » ب«، »آ«هاي  شده است. چند مورد از عبارتبيان  Cو  A ،Bبا توجه به توضيحات زير كه در مورد پرتوهاي  - 158
  ترين طول موج كه در گستره نور مرئي قرار دارد.  : كمAپرتو 
  است.  باالتر 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  مقايسه انرژي و دما به ب) 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

 دهد؟  درستي نشان مي ترتيب از راست به چپ به را به» پ«و » ب«، »الف«با توجه به جدول زير، كدام گزينه موارد  - 159

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 /− −  

 15تـوپ سـوم    و فراوانـي ايـزو   65توپ اول  زواست. اگر مجموع فراواني دو اي 54و  53، 51، 49توپ با اعداد جرمي  داراي چهار ايزو Aعنصر  - 160
ها و جـرم اتمـي    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 Aميانگين براي عنصر  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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