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فارسی و نگارش()1

صفحة3 :

عمومی پایة دهم
هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای فارسی و نگارش( ،)1هدفگذاری چند از  01خود را بنویسید:
از هر  01سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از  01بوده است؟
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟
هدفگذاری چند از  01برای آزمون امروز
چند از  01آزمون قبل

 11دقيقه
یقه

ستایش ،ادبیات تعلیمی،
ادبیات پایداری ،ادبیات غنایی
(مهر و وفا)
صفحههای  01تا 01

 -1چند تا از واژههای زیر نادرست معنا شده است؟

«زهی  :شگفتا ـ حازم :محتاط ـ نمط :کبر ـ مولع :طمع ـ فلق :فجر ـ خذالن :ذلیل ـ طالع :بخت ـ معاش :زیست ـ محنت :اندوه ـ صبا :سرزمین بلقیس ـ
حقّه :صندوق ـ سودا :هوس ـ نیلوفری :الجوردی»
 )4چهار تا
 )3سه تا
 )2دو تا
 )1یکی
 -2در کدام گزینه واژهای نادرستی امالیی دارد؟
 )2حضیض و پست ـ ضامن و کفیل
 )1عزم و اراده ـ سخره و ریشخند
 )4فضل و لطف ـ برازندگی و لیاقت
 )3غبطه و رشک ـ ورطه و محلکه
 -3ابیات زیر بهترتیب و در اصل از چه کسانی است؟
الف) علی ای همای رحمت ،تو چه آیتی خدا را  /که به ماسوا فکندی همه سایهی هما را
ب) همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی  /به پیام آشنایی بنوازد آشنا را
 )4رهی معیّری ـ حافظ
 )3رهی معیّری ـ سعدی
 )2شهریار ـ حافظ
 )1شهریار ـ سعدی
 -4در کدام بیت حذف فعل دیده نمیشود؟
 )1ای از همه مانده بر سر هیچ  /جهدی جهدی که کاروان رفت
 )2من از حسرت رویش از هوش رفتم  /خدایا شکیبی تماشاکنان را
 )3ز افسانة واعظان فسردیم  /ای مطرب عاشقان سرودی
 )4حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد  /یعنی از وصل تواش نیست بهجز باد به دست
 -5در کدام بیت گروهی هست که هم صفت بیانی دارد و هم مضافٌالیه؟
 )1زندگی بر دوش ما بار گرانی بیش نیست  /عمر جاویدان عذاب جاودانی بیش نیست
 )2الله بزمآرای گلچین گشت و گل دمساز خار  /زین گلستان بهرهی بلبل فغانی بیش نیست
 )3میکند هر قطرهی اشکی ز داغی داستان  /گرچه شمعم ،شکوهی دل را زبانی بیش نیست
 )4آن چنان دور از لبش بگداختم کز تاب درد  /چون نی اندام نحیفم استخوانی بیش نیست
 -6در کدام بیت آرایهای بهاشتباه به بیتی نسبت داده شده است؟
 )1نگاهی دیدم از چشم سیاهی  /که کوه صبر پیشش بود کاهی ( تشبیه ،تضاد)
 )2ای گریه بالت چیست کز چشمم  /بی لخت جگر بهدر نمیآیی (شخصیتبخشی ،مبالغه)
 )3نرگست آن کند به شهالیی  /که ندیده است چشم بینایی (استعاره ،تلمیح)
 )4داراست هر که جان برد از چنگ مرگ بیرون  /ما جان به مرگ بردیم از چنگ زندگانی (تکرار ،استعاره)
 -7واژة «که» در کدام بیت حرف نیست و نقش دستوری میگیرد؟
 )1که دارد از سالطین و ملوک مشرق و مغرب  /چنین پرداخته دولت چنین آراسته لشکر
 )2خداوندا کنون باید نشاط باده فرمودن  /که شد چون جنةالمأوی جهان از خرّمی یکسر
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 )3جهانداری که چون گویند گاه خطبه نام او  /نباید جز ملک خاطب نشاید جز فلک منبر
 )4از آن هر روز سلطانت گرامیتر همیدارد  /که بر وی هست دیدار تو هر ساعت مبارکتر
« -8مات» در بیت کدام گزینه بیش از یک واژه و با دیگر گزینهها متفاوت است؟
 )1ای که عمر از پی سودای تو دادیم به باد  /یاد میدار که از مات نمیآید یاد
 )2نه همین مات جمال تو منم کز هر سو  /واله حسن تو صاحبنظرانند هنوز
 )3من مات صورت تو که در کارگاه حسن  /خورشید را گدا و تو را شاه میکشند
 )4تا چند فروغی را حیرتزده میخواهی  /ای ماه فروغافکن ،مات رخ رخشانت
 -9کدام بیت مستقیماً عبارت «الدّهر یومان یوم لک و یوم علیک» را به یاد میآورد؟
 )1منه دل بر این دلفریبان به مهر  /که با مهربانان نسازد سپهر
 )2درد ما را در جهان درمان مبادا بی شما  /مرگ بادا بی شما و جان مبادا بی شما
 )3چنین است کردار گردان سپهر  /گهی درد پیش آردت گاه مهر
 )4در این حضرت چو م شتاقان نیاز آرند ناز آرند  /که با این درد اگر در بند درمانند ،درمانند

 -11کدام بیت با عبارت «كُلُُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ» قرابت معنایی بیشتری دارد؟
 )1سر نیزه و نام من مرگ توست  /سرت را بباید ز تن دست شست
 )2همه مرگ راییم شاه و سپاه  /اگر دیر مانیم اگر چند گاه
 )3فدای تو بادا تن و جان ما  /چنان باد تا مرگ پیمان ما
 )4مرا مرگ خوشتر به نام بلند  /از این زیستن با هراس و گزند
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پروژة ( - )3آزمون  41آذر

عربی  ،زبان قرآن()1

صفحة4 :

عمومی پایة دهم

 52دقيقه

هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای عربی ،زبان قرآن ( ،)1هدفگذاری چند از  01خود را بنویسید:
از هر  01سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از  01بوده است؟
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟
هدفگذاری چند از  01برای آزمون امروز
چند از  01آزمون قبل

یقه

ذاکَ هوَ اهللُ ،المواعِظُ
العَدقیَّةُ مِن رَسولِ اهللِ،
مطَجُ السَّمَک
متن درس  +اشکالُ األیعالِ )1
صفحههای  0تا 82

 عیّن األحصّّ األقُّّ ی األجوةة لتُّّججمة و المفوو :)11-11
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« -11كانت مسألةُ مطج األسماک الُّّ ما كانت مّعتُّقة ةالمیاه المجا رة حَیَّجَت عتماءَنا لکن كانوا یُصَدِّقُونوا!»:
 )1مسألة بارش ماهیهایی که متعلّق به آبهای مجاور نبودند ،دانشمندان ما را متحیر کرده بود ،ولی آن را باور میکردند!
 )2مسألة بارش ماهیها که تعلّق به آبهای مجاور داشتند ،دانشمندان را متحیر میکرد ،ولی آن را تأیید میکردند!
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 )3مسألة بارش ماهیهایی که متعلّق به آبهای مجاور نبودند دانشمندانمان را متحیر کرده است ،ولی آن را تأیید میکنند!
 )4مسألة بارشهای ماهی که تعلّق به آبهای مجاور نداشتند ،دانشمندانشان را متحیر کرده بود ،ولی آن را باور میکردند!

« -12هَل نَظَجتُم إل الغَیمِ

هل سألُّم ونفسکم من زانَ التیل ةأنجمٍ كالدّرر المنّشجة؟!»:

 )1آیا به ابر نگریستهاید و آیا از خودتان پرسیدهاید چه کسی شب را با ستارههایی چون مرواریدهای پراکنده زینت داد؟!
 )2آیا به ابرها نگاه کردهاید و آیا از خودتان پرسیدید چه کسانی میتوانند شب را با ستارهها که مانند مروارید پراکندهاند زینت دهد؟!
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 )3آیا به ابر نگریستهاید و آیا از خودتان پرسیدهاید چه کسی شبها را با ستارهها زینت میدهد که مانند مروارید پراکندهاند؟!
 )4آیا به ابر نگاه میکنید و آیا از خودتان میپرسید شب را چه کسی با ستارگانی که مانند مرواریدهای پراکنده هستند زینت میدهد؟!

 -13عیّن الصّحیّ:

 )1المِشمش المُجفَّف مفیدٌ لسالمة الجسم! :کشمش خشک شده برای سالمتی بدن مفید است!
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 )2الغراب طائرٌ فی الغابة و یعیش أقلّ مِن أربعین سَنَة! :کالغ پرندهای در جنگل است و کمتر از  41سال زندگی کرده است!
 )3جاءت اختی الصغیرة و سَلّمت علی الضیوفِ! :خواهر کوچک من آمد و به مهمان سالم کرد!

« )4ربّنا ال تُؤاخِذنا إن نَسینا أو أخطَأنا»! :پروردگار ما ،اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم ما را بازخواست مکن!

 -14عَیّن الصّحیّ:

w

 )1قرأتُم الصفحة السابعة وَ العشرین مِن ذکریات تلک المرأة المشهورة! :صفحة بیست و هفتم از خاطرات آن زن که معروف است را خواندید!
 )2من أَخلَصَ لِلّه ،جَرَت ینابیعُ الحکمة من قلبه علی لسانه! :هرکس برای خدا اخالص ورزد ،چشمههای حکمت را از قلبش بر زبان او جاری میسازد!
 )3کانَت تسعٌ و سَبعونَ مِن الطالباتِ فی هذهِ السَّفرَةِ مَعَ المُدیرةِ! :نود و هفت نفر از دانشآموزان در این سفر همراه مدیر بودند!
 )4ما کان یُفَکِّرُ أَنَّ تَفَکُّرَ ساعَةٍ خَیرٌ مِن عِبادَةِ سَبعینَ سَنَةً! :فکر نمیکرد که ساعتی اندیشیدن از عبادت هفتاد سال بهتر است!
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صفحة5 :

عمومی پایة دهم

 -15عَیِّن غیج المناسب ی المفوو :
« )1اَللّهُ الَّذي یُرسِلُ الرّیاحَ فَتُثیرُ سَحاباً فَیَبسُطُهُ فی السَّماءِ…» :این ابر و باد ،قدرت دادارِ مطلق است  /زنهار اگر گمان بری سهو و سرسریست
« )2وَ یَتَفَکَّرونَ فی خَلقِ السَّماواتِ وَ األرضِ ،رَبَّنا ما خَلقتَ هذا باطالً» :برگ درختان سبز در نظر هوشیار  /هر ورقش دفتری است معرفت کردگار
 )3کُلوا جَمیعاً وَ ال تَفَرَّقوا ،فَإنَّ البَرَکَةَ مَعَ الجَماعَةِ! :خوش آن گروه که چون موج ،دامن خود را  /به دست آب روان قضا گذاشتهاند
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« )4وَ مَن یَغفِرُ الذنوبَ إلّا اللّهُ» :از نامة سیاه نترسم که روز حشر  /با فیض لطف او صد از این نامه طی کنم

 -16عیّن ما لیس ییه الُّّضاقّ:
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 )1صعدتُ أمسِ الجبلَ و بسبب بُرُودة الهَواء نزلتُ منه سَریعاً!
 )3النّهارُ وقت مُمتدّ من طلوعِ الشّمس إلی غروبِها!

 )2إنّ نُزُول المطر و الثّلج من السّماء أمر طبیعیّ!
 )4مطرُ األسماكِ مِن السّماء حقیقیّ و لیس فِلماً خیالیّاً!

 -17عَیّنْ نوعَ الجمعِ یَخَّْتِفُ عَنِ الباق ِ:
 )1یا مسلمی العالم اتّحدوا ضدّ الکافرینَ!

 )3شاهَدتُ الطالِبَینِ واقِفَینِ امام المدرسةِ!

 -18عیّن حجف النُّون لیس من الحج ف الزُّائدة لتفعل:

 )2علینا اَنْ نَرْحمَ المساکینَ فی هذه االیام!
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 )4جاءَ المُقاتِلونَ المسلمونَ من الحرب فَرِحینَ!

 )1هذه السّنة اِنفتحت أبواب المدارس قبل الخریف!

 )2عندَ ذکرِ األحباب ینشرح قلبی و خاطري دائماً!

 )3ینبسط وجهُ المُشاهدینَ عندَ مشاهدة لعب األطفال!

 )4هناك أشخاص ینتقدون أفعاالً و هم یقومون بمثلها!
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 -19عیّن العدق مخّتفاً ی النُّوع:
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 )1تُفتَح المدارسُ کلّ یوم فی السّاعة الثّامنة إلّا رُبعاً!

 )2الیوم فی المدرسة قرأنا الفصل الثّانی من درسنا الخامس!

 )3طلبت من أخی الکبیر أن یُعلّمنی درساً واحداً من العربیّة فقط!

 )4قال األب لی :علینا أن نحصد القطعة التّاسعة من هذه األرض!

 -21عَیّن الصّحیّ ی ضبط حجكات الکتمات:
 )1هَلْ تُصدِّقُ اَنْ نري اَسماکاً تَتَساقِطُ مِن السَّماءِ!

 )2یَحتفَلُ الناسُ بهذا الیوم سَنَویّاً فی «الهندوراس»!

 )3یَستَعمَلُ المدیرُ التالمیذَ فی المدرسةِ للمُشارَکَةِ و المَشاوَرَةِ!

 )4یُالحِظُ الناسُ غیمةً سَوداء عَظیمة فی السّماءِ!
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صفحة6 :

عمومی پایة دهم

آزمون (آشنا)  -پاسخ دادن به این سؤاالت اجباری است و در تراز کل شما تأثیر دارد.

 عیّن األحصّّ األقُّّ ی األجوةة لتُّّججمة :)12-11

﴿ -21هلل مُتکُ السّما اتِ األرضِ یَغفجُ لـِمَن یَشاءُ یُعذِّبُ مَن یَشاء﴾:
 )1ملک آسمانها و زمین از آنِ اهلل است ،هر کس را بخواهد مورد غفران قرار میدهد و هر کس را بخواهد عذاب میدهد!
 )2از آنِ خداوند است ملک آسمان و زمین ،کسی را که مایل باشد غفران میدهد و کسی را که نخواهد عذاب میکند!
 )3ملک آسمانها و زمینها براي خداوند است ،میآمرزد آن را که خواستار آمرزش است و عذاب میدهد آن را که بخواهد!
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 )4تعلّق به اهلل دارد ملک آسمان و زمینها ،مورد آمرزش قرار میدهد آن را که مایل باشد و عذاب میدهد آن را که بخواهد!

 -22عیّن الصّحیّ:

 )1علَّمنی أبی کیفَ أغرسُ وردةً :،پدرم به من یاد داد چگونه یک گل را آبیاري کنم،
 )1و أنا اُحبُّ هذا العملَ کثیراً :،و من این کار را بسیار دوست داشتم،
 )2یَکفی مقدارٌ قلیلٌ مِن الماءِ لها :،مقدار کمی از آب براي آن بس است،
 )4و لکن مزهریَّتی تحتَ ضوءِ الشّمسِ دائماً! :ولی گلدان آن همیشه زیر نور خورشید است!

 -23عیّن الخطأ ی الّججمة:
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 )1قالَ النَّبیُّ ارْحَمُوا ثَالثاً :،پیامبر فرمود به سه گروه رحم کنید،
 )2عَزیزَ قَوْمٍ ذَلَّ( :،به) بزرگِ قومی که خوار شد،

 )3وَ غَنیَّ قَومٍ افتَـقَـرَ :،و (به) قوم ثروتمندي که تنگدست شد،

 )4وَ عالِماً یَلْعَبُ بِهِ الجُهّالُ! :و (به) دانشمندي که نادانان او را به بازي میگیرند!

 -24عیّن الصّحیّ لتفجاغ حَسَبَ المَعنَ :

 )1تَقِفُ السیّاراتُ عندَ مُشاهَدةِ اإلشارةِ  :!...الخضراء
 … )3فاکِهَةٌ لَوْنُها أصْفَرُ! :المِشْمِش

 -25میِّز الّجكیب الوحصف ی العبارات الّالیة:

 )1وجَدَ کلبٌ فی أحد االیام قطعة لحم فی المسلخ و فرَّ!
 )3سوء التدبیر مفتاح الفقر!

■ إقجو النصّ الّال ةدقُّة ثمّ وجب عن األسئتة:)23-12 :

 )2عَدَدُ شُهورِ کُلِّ فَصْلٍ مِنَ السَّنةِ  ...شَهورٍ! :أربعة
 )4مَعَ األَسَفِ … أساعِدُكَ ،فأعْتَـذِرُ! :سَوْفَ

k
w

 )2الطمع الشدید یوقع االنسان فی المهالک!
 )4مجالسة الصالحین داعیة الی صالح النفس!

«ومجاضُ القتبِ مِن وكثج األمجاضِ انّشاراً ی جمیعِ البالقِ ،الکولیسّج ل ماقّةٌ یحّاجُ إلیوا البدنُ ةشکلٍ طبیع ّ ،إلُّا ونُّوا تُوجد خطجاً إذا اجّمَعَـت
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ی الجسمِ كمیّةُ وكثجُ مِن التُّاز ِ مِنه .العد ُّ الثان لقتبِ اإلنسانِ هو ارتفاعُ ضَغْطِ الدّ ِ العد ُّ الثالثِ هو الّـدخینُ الـذ یـثثُّجُ عتـ نبضـاتِ
القتبِ ةسببِ «النیکوتین» .ومّا العد ّ األخیج یوو قتُّة الحجكةِ الُّّ تُضعّف عضالتِ القتبِ!»

 -26العنوان الـمناسب لوذا النص هو «… القتب »
 )1نبضات

 )3سالمة

 )2أمراض

 -27عیّن الخطأ لتفجاغ :التسبّب الکولیسّج ل خطجاً لإلنسان …
 )1بکمیّة غیر الزمة!

 )2بشکل طبیعیّ!

 )3بعض األحیان!

 -28من وسباب سالمة القتب ،هو …
 )1ارتفاع ضغط الدّم!

 -29عت حسب هذا النص …

 )2استعمال النیکوتین!

 )3قلّة الحرکة!

 )1الکولیسترول عدوّ للقلب فی جمیع األحوال!

 )2لقلب اإلنسان ثالثة أعداء!

 )3العدو الجدید لقلب اإلنسان هو قلّة الحرکة!

 )4انتشرَ أکثرُ أمراضِ القلبِ فی المُدن!

 -31عیّن الخطأ عن تججمة األیعال و مصاقرها:
 )1اجتمعت :جمع کرد (اجتماع)

 )2تُوجد :پدید میآورد (ایجاد)

 )3یؤثّر :اثر میگذارد (تأثیر)

 )4تضعّف :ضعیف میکند (تضعیف)
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 )4عضالت

 )4بکمیّة مسموحة!

 )4النشاط البدنیّ!
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صفحة7 :

عمومی پایة دهم
هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
لطفاً قبلاز شروع پاسخگویی بهسؤالهای دینوزندگی(،)1هدفگذاری چنداز 01خودرابنویسید:
از هر  01سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟
عملکرد شما در آزمون قبل چند از  01بوده است؟
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟
هدفگذاری چند از  01برای آزمون امروز
چند از  01آزمون قبل

دین و زندگی()1

 11دقيقه
یقه
اندیشه
تفکر و

هدف زندگی ،پر پرواز ،پنجرهای
به روشنایی ،آیندة روشن
صفحههای  00تا 01

 -31در نگاه پیامبران الهی چه رابطه ای میان توحید و معاد برقرار است؟
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 )1آنان پیش از ایمان به خدا ،ایمان به آخرت را مطرح کردهاند و آن را الزمة ایمان به خدا دانستهاند.
 )2آنان پس از ایمان به خدا ،ایمان به آخرت را مطرح کردهاند و تنها معاد را سرلوحة دعوت خود قرار دادهاند.
 )3آنان پس از ایمان به خدا ،ایمان به آخرت را مطرح کردهاند و آن را الزمة ایمان به خدا دانستهاند.
 )4آنان پیش از ایمان به خدا ،ایمان به آخرت را مطرح کردهاند و تنها معاد را سرلوحة دعوت خود قرار دادهاند.
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 -32بنابر آیات قرآن کریم ،چه تعداد از ابزارهای زیر ،راه های فریب انسان توسط شیطان است؟
الف) شراب و قمار

ب) زیبا جلوه دادن اعمال گناهکاران
ج) فریفتن با آرزوهای طوالنی
د) توبه کردن بعد از هر گناه
 )1یک مورد

 )2دو مورد

 )3سه مورد
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 )4چهار مورد

« -33زندگی دنیوی» و «زندگی اخروی» در بیان قرآن چگونه توصیف شدهاند؟
 )1سرگرمی و بازی و کمارزش – زندگی حقیقی

 )2سرگرمی و بازی و کمارزش – خوابی کوتاه و گذرا
 )3سرگرمی و بازی و بیارزش – زندگی حقیقی
 )4سرگرمی و بازی و بیارزش – خوابی کوتاه و گذرا

 -34غفلت از مرگ و غفلت از یاد آخرت به ترتیب برای کدام دسته از افراد پدید میآید؟

w

w

 )1منکران معاد که با وجود میل به جاودانگی ،راه فراموشی از مرگ را پیش میگیرند .ـ معتقدان بدون ایمان قلبی به معاد که در هوسها غرق شدهاند.
 )2منکران معاد که با وجود میل به جاودانگی ،راه فراموشی از مرگ را پیش میگیرند .ـ منکران معاد که نمیتوانند فکر مرگ را از ذهن بیرون کنند.
 )3معتقدان بدون ایمان و باور قلبی به معاد که دنیا را معبود قرار دادهاند .ـ منکران معاد که نمیتوانند فکر مرگ را از ذهن بیرون کنند.
 )4معتقدان بدون ایمان و باور قلبی به معاد که دنیا را معبود قرار دادهاند .ـ معتقدان بدون ایمان قلبی به معاد که در هوسها غرق شدهاند.

 -35مطابق با آیات قرآ ن کریم ،ویژگی کسانی که طالب نیکی دنیوی و اخروی اند ،کدام است و قرآن پس از اعالم نصیب و بهرة آنها ،چه
نکته ای را گوشزد میکند؟
 )1سعی و کوشش به همراه ایمان ـ «آیا اندیشه نمیکنید؟»
 )2درخواست دوری از عذاب آتش ـ «آیا اندیشه نمیکنید؟»
 )3سعی و کوشش به همراه ایمان ـ «خداوند سریعالحساب است».
 )4درخواست دوری از عذاب آتش ـ «خداوند سریعالحساب است».
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صفحة8 :

عمومی پایة دهم

 -36عکس العمل نشان دادن در مقابل گناه و زشتی نشأت گرفته از سرمایة مطرح شدة انسان در کدام آیة شریفه است و مانع خوشیهای
زودگذر دنیایی کدام است؟
« )1و ال اقسم بالنفس اللّوامة» ـ عقل
« )2و نفس و ماسواها فألهمها فجورها و تقواها» ـ عقل
« )3و نفس و ماسواها فألهمها فجورها و تقواها» ـ وجدان

i- r
n

« )4و ال اقسم بالنفس اللّوامة» ـ وجدان

 -37رسول خدا (ص) ،مرگ را چگونه توصیف می کنند و منکرین معاد چگونه اهمیت و جایگاه آن را زیر سؤال میبرند؟
 )1ابزار ارتباط میان دنیا و آخرت ـ «ما لهُم بِذلک مِن عِلمٍ»

o
o
n
a

 )2ابزار ارتباط میان دنیا و آخرت ـ «ما یُهلِکُنا الّا الدَّهر»
 )3مایة هوشیاری روح بشر ـ «ما لَهُم بذلکَ مِن عِلمٍ»
 )4مایة هوشیاری روح بشر ـ «ما یُهلِکُنا الّا الدَّهر»

 -38خداوند بعد از بیان چه چیزی در سورة قیامت به این موضوع اشاره میکند که «بلکه سرانگشتان آنها را نیز همانگونه که بوده ،مجدداً
خلق میکنیم» و توصیة او در آیات سورة فاطر به ناباوران معاد برای درک بهتر این مسئله چیست؟
 )1برای ما مثلی زد ،در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود – .قیاس نکردن قدرت خود با قدرت خداوند متعال

k
w

 )2نه تنها استخوانهای آنها را به حالت اول در میآوریم – .قیاس نکردن قدرت خود با قدرت خداوند متعال
 )3نه تنها استخوانهای آنها را به حالت اول در میآوریم – .پرداختن به مطالعة جریان همیشگی مرگ و زندگی در طبیعت
 )4برای ما مثلی زد ،در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود - .پرداختن به مطالعة جریان همیشگی مرگ و زندگی در طبیعت

 -39دلیل شور و نشاط کسانی که خدا به آنان مژدة «فَال خَوْفٌ عَلَیهمْ وَ ال هُمْ یَحزَنُونَ» را میدهد ،چیست؟
 )1چنین انسانی دارای انرژی فوقالعاده و همتّی خستگیناپذیر میشود و از کار خود لذت میبرد.
 )2وی میداند که هیچ یک ازکارهای نیک او در آن جهان بیپاداش نمیماند.
 )3انسان دیگر ترسی از مرگ ندارد و همواره آمادة فداکاری در راه خدا است.

w

w

 )4معتقدند که مرگ برای کسانی ناگوار و هولناک است که زندگی را محدود به دنیا میبینند یا با کولهباری از گناه با آن مواجه میشوند.

 -41کدام دسته از استداللهای معاد ،آن را از حالت امری دور و نشدنی خارج میسازند و قرآن یکی از انگیزههای انکار معاد را چهچیزی
معرفی میکند؟
 )1ضرورت – معاد را با قدرت محدود خود سنجیدن و آن را امری بسیار بعید یافتن
 )2ضرورت – نشناختن قدرت خدا
 )3امکان  -نشناختن قدرت خدا
 )4امکان  -معاد را با قدرت محدود خود سنجیدن و آن را امری بسیار بعید یافتن
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 دقيقه12

هدفگذاری قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال
: خود را بنویسید01  هدفگذاری چند از،)1( لطفاً قبل از شروع پاسخگویی به سؤالهای زبان انگليسی
 سؤال به چند سؤال میتوانید پاسخ صحیح بدهید؟01 از هر
 بوده است؟01 عملکرد شما در آزمون قبل چند از
هدفگذاری شما برای آزمون امروز چیست؟
 برای آزمون امروز01 هدفگذاری چند از
 آزمون قبل01 چند از

)0( زبان انگلیسی
Saving Nature
Wonders of Creation
Reading تا ابتدای
94  تا00 صفحههای

PART A: Grammar and Vocabulary

i- r
n

Directions: Questions 41-46 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases marked
(1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark your answer sheet.

41- Are you going to the cinema? Wait for me. I … with you!
1) comes

2) am going to come

3) will come

4) come

42- Which sentence is grammatically CORRECT?
1) This wild animals live in the plains of Iran.
2) There are three box on the table.
3) We are going to invite all the child to the birthday party.
4) Look at those two mice under the bed!

o
o
n
a

43- “Iran” is a proper noun; …, “country” is a common noun. We capitalize the first letter of proper nouns.
1) in this way

2) then

3) verily

4) however

44- It is a fact that water is the most important …that our bodies need.
1) drop

2) liquid

3) wonder

4) blood

45- Our next-door neighbor asked us to take care of his … while he was away on vacation.
1) planets
3) places

2) plants
4) plains

k
w

46- On cloudy days, you can hear sounds that are far from you better than in … weather.
1) clear

2) near

3) beautiful

4) different

PART B: Reading Comprehension
Directions: Questions 47-50 are related to the following passage. Read the passage and decide which
choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet.

I arrived in London at last. The railway station was big, black and dark. I did not know the way to my
hotel, so I asked a porter. I not only spoke English very carefully, but very clearly as well. The porter,
however, could not understand me. I repeated my questions several times and at last he understood. He
answered me, but he spoke neither slowly nor clearly. “I am a foreigner,” I said. Then he spoke slowly,
but I could not understand him. My English teacher never spoke English like that! The porter and I
looked at each other and smiled. Then he said something and I understood. “You’ll soon learn
English,” he said. I wonder. In England, each man speaks a different language. The English understand
each other, but I don’t understand them! Do they speak English?
47- We can understand from the passage that the writer … .

w

w

1) was from England
3) arrived at night

2) knew London very well
4) didn’t like English

48- The underlined word “at last” in the passage means … .
1) finally

2) hardly

3) carefully

4) happily

49- The underlined word “that” refers to … .
1) the way the writer spoke English
3) the way his teacher spoke English

2) the way the porter spoke English
4) the way he talked to the porter

50- The reason why both of them smiled was that … .
1) the writer told a funny joke
3) they understood one another

2) the porter told something funny
4) they were friends
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اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﭘﺮوژه ) – (3آزﻣﻮن  14آذر

ﺻﻔﺤﺔ10 :

رﻳﺎﺿﻲ )(1

 30دﻗﻴﻘﻪ

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎً ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي رﻳﺎﺿﻲ ) ،(1ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻤﺎ در آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ از  10ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز
ﭼﻨﺪ از  10آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ

i- r
n
o

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،اﻟﮕﻮ و دﻧﺒﺎﻟﻪ/
ﻣﺜﻠﺜﺎت  /ﺗﻮانﻫﺎي ﮔﻮﻳﺎ و
ﻋﺒﺎرتﻫﺎي ﺟﺒﺮي
ﻓﺼﻞ  ،1ﻓﺼﻞ  2و ﻓﺼﻞ  3ﺗﺎ
ﭘﺎﻳﺎن رﻳﺸﻪ و ﺗﻮان
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ 53

 -51ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ رﻳﺸﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﺜﺒﺖ  256از ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ رﻳﺸﺔ ﺳﻮم  27ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ رﻳﺸﺔ دوم ﻣﺜﺒﺖ  16اﺳﺖ؟
0 / 75 (1

2 / 75 (2

2 / 25 (3

ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

0 / 25 (4

 -52در دﻧﺒﺎﻟﺔ ﺣﺴﺎﺑﻲ  ، an  (k  3 )n2  (k  2)n  4  kﻣﺠﻤﻮع ﺟﻤﻼت اول و دوم ﻛﺪام اﺳﺖ؟
17 (1

15 (2

20 (4

16 (3

o
n

 n -53ﻋﺪدي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺎزة ] Un  [( 1)n , 3n  1ﻣﻔﺮوض اﺳﺖ ،ﺑﺎزة  (U1  U2 )  U 3ﻛﺪام اﺳﺖ؟
[1 , 7 ] (1

[1, 4] (2

a
k

[1 ,1] (4

[1, 7 ] (3

 -54ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮي زﻳﺮ ،در ﺷﻜﻞ دﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﻛﺎﺷﻲ ﺗﻴﺮه ﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
76 (1

84 (2
94 (3

w

w

104 (4

 -55در ﻳﻚ ﻛﻼس  30ﻧﻔﺮه 18 ،ﻧﻔﺮ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻮﺗﺒﺎل و  10ﻧﻔﺮ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل ﺷﺮﻛﺖ ﻛـﺮدهاﻧـﺪ .اﮔـﺮ
ﺑﺪاﻧﻴﻢ  8ﻧﻔﺮ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ در ﻓﻮﺗﺒﺎل و ﻫﻢ در ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
4 (1

6 (2

8 (3

10 (4

 -56ﺟﻤﻼت ﺳﻮم و ﺷﺸﻢ ﻳﻚ دﻧﺒﺎﻟﺔ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ  12و  96ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﻤﻠﺔ دوم اﻳﻦ دﻧﺒﺎﻟﻪ
ﻛﺪام اﺳﺖ؟
8 (1

15 (2

6 (3

9 (4
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ﭘﺮوژه ) – (3آزﻣﻮن  14آذر

ﺻﻔﺤﺔ11 :

 -57در دﻧﺒﺎﻟﺔ ﺣﺴﺎﺑﻲ  ، 4a  1,a  3 , 2a , ...ﺟﻤﻠﺔ ﭘﻨﺠﻢ ﻛﺪام اﺳﺖ؟
7
(1
4

17
(2
4

2 (3

ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

1 (4

 -58اﮔﺮ  Aو  Bزﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮﺟﻊ  Uﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑـﻪﻃـﻮري ﻛـﻪ ، n(B )  30 ، n(A )  40
 n(A   B )  20و  n(U)  80ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺪار ) n(A  Bﻛﺪام اﺳﺖ؟

i- r
n
o

50 (1

40 (2

20 (4

30 (3

 -59اﮔﺮ  xاﻧﺪازة ﻳﻚ ﻛﻤﺎن دﻟﺨﻮاه از داﻳـﺮة ﻣﺜﻠﺜـﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ،آﻧﮕـﺎه ﻛـﻢﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﻋﺒـﺎرت  2 sin2 x  3و
ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﺒﺎرت  3 sin x  1ﺑﺎ ﻫﻢ ﭼﻘﺪر اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ؟
1 (1

2 (2

7 (4

5 (3

o
n

 -60اﮔﺮ  ABCDﻳﻚ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه  tan ﻛﺪام اﺳﺖ؟
3
(1
2

) (EC  2 , AE  8

a
k

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

1
 -61اﮔﺮ  sin   0و  sin .tan   0
cos 

 (1اول

 (2دوم

w

 (3ﺳﻮم

 (4ﭼﻬﺎرم

 -62اﮔﺮ  270    360؛آﻧﮕﺎه ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺒﺎرت  A  sin   cot2   cos2 ﻛﺪام اﺳﺖ؟
1
(1
sin 

1
(2
cos 



w

ﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه اﻧﺘﻬﺎي ﻛﻤﺎن  در ﻛﺪام ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﻲ اﺳﺖ؟

1
(3
tan 

1
 -63در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻧﻘﻄﺔ  Pروي داﻳﺮة ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﻲ ﻗﺮار دارد و
2

 3 (1

3
(2
3

3
(3
3

1 (4

1
(4
tan 



 cos   اﺳﺖ .ﻣﻘﺪار  tan ﻛﺪام اﺳﺖ؟
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ﺻﻔﺤﺔ12 :

 -64ﺑﻴﻦ دو ﻋﺪد  8و  63ﺗﻌﺪادي واﺳﻄﺔ ﺣﺴﺎﺑﻲ درج ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻋـﺪدﻫﺎي

ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  33ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻤﻠﺔ ﭘﻨﺠﻢ دﻧﺒﺎﻟﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه )  (a1  8ﻛﺪام اﺳﺖ؟
50 (1

51 (2

53 (4

52 (3

 -65در ﻳﻚ دﻧﺒﺎﻟﺔ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺟﻤﻠﺔ اول ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  3و ﻣﺠﻤﻮع  5ﺟﻤﻠﺔ دوم از  3ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع  5ﺟﻤﻠﺔ اول 10 ،واﺣﺪ
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ﻛﻢﺗﺮ اﺳﺖ .ﺟﻤﻠﺔ ﻳﺎزدﻫﻢ اﻳﻦ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻛﺪام اﺳﺖ؟
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ﻛﺪام اﺳﺖ؟)ﻋﺒﺎرت ،ﺗﻌﺮﻳﻒﺷﺪه اﺳﺖ(.
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 -67اﮔﺮ  a1 ,a2 ,a3 , ...,anﻳﻚ دﻧﺒﺎﻟﺔ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎ ﺟﻤﻼت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷـﺪ و داﺷـﺘﻪﺑﺎﺷـﻴﻢ  a1a3  16و
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ﺟﻤﻠﺔ ﺷﺸﻢ اﻳﻦ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻛﺪام اﺳﺖ؟
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ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺘﻬﺎي ﻛﻤﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑـﻪ زاوﻳـﺔ  xدر ﻛـﺪام ﻧﺎﺣﻴـﺔ

ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد؟
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ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ  1  tan2 xﻛﺪام اﺳﺖ؟
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 -70اﮔﺮ  2 ، aو  bﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻳﻚ دﻧﺒﺎﻟﺔ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،واﺳﻄﺔ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻋـﺪد
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اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﭘﺮوژة ) - (3آزﻣﻮن  14آذر

ﺻﻔﺤﺔ13 :

زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ )(1

 20دﻗﻴﻘﻪ

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎً ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ) ،(1ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻤﺎ در آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ از  10ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﭼﻨﺪ از  10آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ

دﻧﻴﺎي زﻧﺪه/
ﮔﻮارش و ﺟﺬب ﻣﻮاد
ﻓﺼﻞ  1و ﻓﺼﻞ 2

ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز

ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ 32
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 -71ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﻟﻮﻟﺔ ﮔﻮارش اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎﻟﻎ ﻛﻪ داراي  ..................اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮر ﺣﺘﻢ  ..................دارد.
 (1ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه -ﺷﻴﺮهاي ﻓﺎﻗﺪ آﻧﺰﻳﻢ
 (2ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺮﺷﺢ ﻳﻮن)ﻫﺎ( -در ﮔﻮارش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ
 (3ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع آراﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﭽﺔ ﺻﺎف -ﭼﻴﻦﺧﻮردﮔﻲﻫﺎي ﻏﻴﺮداﺋﻤﻲ
 (4ﭘﺮدة ﺻﻔﺎق -ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﮔﻮارش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ را درون ﺣﻔﺮة ﺧﻮد

 -72ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد درﺑﺎرة »ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﻠﺦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺮد ﺷﺪن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ« ،ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺣﺠﻴﻢﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻟﻮﻟﺔﮔﻮارش ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ب( ﻏﺬا را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﭼﻴﻨﻪدان وارد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ج( ﭘﻴﺶ از ﻣﺤﻞ ذﺧﻴﺮة ﻏﺬا و ﻧﺮمﺗﺮ ﺷﺪن آن ﻗﺮار دارﻧﺪ.
1 (1

2 (2

د( ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ را ﻧﺪارﻧﺪ.
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 -73ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪدرﺳﺘﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
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»ﺑﺨﺸﻲ از ﻟﻮﻟﺔ ﮔﻮارش اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﮔﻮارش ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ را آﻏﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .................. ،ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲدﻫﺪ ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ «..................
 (1ﺑﺮﺧﻼف -ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻮﻋﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻪ در ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ وﺟﻮد دارد ،دﭼﺎر آﺳﻴﺐ ﺷﻮد.

 (2ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ -در ﺟﺬب وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻮﻳﭽﺔ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

w

 (3ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ -ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آزادﺳﺎزي ﻧﻮﻋﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ درون ﺧﻮن ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﺪ.

 (4ﺑﺮﺧﻼف -ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي را از ﻏﺸﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺧﻮد ﻋﺒﻮر داده و وارد ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠﻲ ﻛﻨﺪ.

 -74ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻟﻮﻟﺔ ﮔﻮارش در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن داﻧﻪﺧﻮار ﻛﻪ  ،..................ﻣﻌﺎدل ﺑﺨﺸﻲ در ﻟﻮﻟﺔ ﮔﻮارش ﻣﻠﺦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ..................
 (1ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺪه ﻗﺮار دارد -ﻏﺬاي ﮔﻮارش ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮي ﺑﻪ آن وارد ﻣﻲﺷﻮد.

 (2ﻛﺒﺪ ﺟﺎﻧﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﺮاﻳﻲ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ -در ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

 (3ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ آن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ -آﻧﺰﻳﻢﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ را از ﻛﻴﺴﻪﻫﺎي ﻣﻌﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 (4ﺑﺨﺶ ﻋﻘﺒﻲ آن ،ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن ﻏﺬا را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ -ﻣﻮاد ﮔﻮارش ﻳﺎﻓﺘﻪ را ﺟﺬب ﻣﻲﻛﻨﺪ.
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در زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ................ ،ﺑﺮﺧﻼف  ......................ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻲﺷﻮد.

 (1ﻋﻠﺖ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ -ﻫﻤﺔ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺸﺮي
 (2ﺧﻮﺷﻤﺰﮔﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺷﻴﺮ -ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي
 (3ﺑﺮرﺳﻲ ارزﺷﻤﻨﺪي ﻳﻚ اﺛﺮ ﻫﻨﺮي -ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه

w

w

 (4ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ -ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
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ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را درﺑﺎرة ﺗﻨﻈﻴﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش در ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎﻟﻎ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟

»در ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه «..................
 (1ﻋﺼﺒﻲ ،ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺎت ﻛﺮﻣﻲ ﺑﻠﻊ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ رودهاي اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ.
 (2ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ،ﺗﺮﺷﺢ ﮔﺮوﻫﻲ از آﻧﺰﻳﻢﻫﺎي ﻣﻌﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
 (3ﻋﺼﺒﻲ ،ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺰاق ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
 (4ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ pH ،ﻛﻴﻤﻮس دوازدﻫﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
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اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﭘﺮوژة ) - (3آزﻣﻮن  14آذر

ﺻﻔﺤﺔ14 :

 -77در ﮔﺎو ﭘﺲ از  ..................ﻋﺒﻮر ﻏﺬا از ﻣﺮي ،ﺗﻮدة ﻏﺬاﻳﻲ ..................
 (1اوﻟﻴﻦ -ﻧﻴﻤﻪ ﺟﻮﻳﺪه ،اﺑﺘﺪا وارد ﻧﮕﺎري ﻣﻲﺷﻮد.
 (2دوﻣﻴﻦ -از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪه ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ دﻫﺎن ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد.
 (3دوﻣﻴﻦ -ﻧﻴﻤﻪ ﺟﻮﻳﺪه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻜﺮوبﻫﺎ در ﺳﻴﺮاﺑﻲ ﺗﺎ ﺣﺪي ﮔﻮارش ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
 (4ﺳﻮﻣﻴﻦ -ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻮﻳﺪه ﺷﺪه وارد ﺳﻴﺮاﺑﻲ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﮕﺎري ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

 -78ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد درﺑﺎرة »ﻫﺮ ﻣﺎدة ﺟﺬب ﺷﺪه در رودة ﺑﺎرﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎﻟﻎ« ،ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﺑﻪﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺣﺎﺻﻞ آبﻛﺎﻓﺖ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮل زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺖ.
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ب( ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺧﻮن ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻧﺪام ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪة ﺻﻔﺮا ﻣﻲرود.
ج( دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﻧﺴﺎن ،آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﮔﻮارش و ﺟﺬب ﻫﻤﺔ آنﻫﺎ را ﻣﻲﺳﺎزد.
د( ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﺑﺪن از ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻟﻮﻟﺔ ﮔﻮارش ﻋﺒﻮر ﻛﺮده و وارد ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
1 (1
-79

2 (2

4 (4

3 (3

ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟

»در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺟﺎﻧﺪاران ،ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ  ..................ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ «..................
 (1ﻫﻢاﻳﺴﺘﺎﻳﻲ -ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻂ ،وارد ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮد.

o
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 (2ﺛﺒﺎت وﺿﻌﻴﺖ دروﻧﻲ ﭘﻴﻜﺮ ﺑﺪن -ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻴﺎت اﺳﺖ.
 (3ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ -اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ،در ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
 (4اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖﭘﺬﻳﺮ ﺗﻌﺪاد ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎ -ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺎﻧﻮراﻧﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺷﺒﻴﻪ واﻟﺪﻳﻦ ،در ﻫﻤﺔ ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
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ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪدرﺳﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟

a
k

»درﺑﺎرة ﻧﻮﻋﻲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد در ﻋﺮض ﻏﺸﺎي ﻳﺎﺧﺘﺔ ﺟﺎﻧﻮري ﻛﻪ  ..................ﻧﻤﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ «..................
 (1ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد -ﻧﻮﻋﻲ ﻟﻴﭙﻴﺪ در اﻳﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ دارد.

w

 (2ﻣﻮاد ﺑﺮﺧﻼف ﺷﻴﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ -ﺷﺒﻜﺔ آﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﻲ زﺑﺮ ﻧﻘﺸﻲ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد دارد.
 (3ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﻏﺸﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد -اﻧﺪاﻣﻜﻲ ﻛﻪ از ﭼﻨﺪ ﻛﻴﺴﺔ روي ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در اﻳﻦ ﻧﻮع اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻘﺶ دارد.
 (4ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ و در ﺟﻬﺖ ﺷﻴﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ -ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻣﻮاد ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻻﻳﺔ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪي در ﺗﻤﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ،ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻋﺒﺎرت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟ »در ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ «................
 (1ﻛﺒﺪ ﭼﺮب ،ذﺧﻴﺮة ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازة ﭼﺮﺑﻲ در ﻛﺒﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪه اﺳﺖ.

 (2ﭼﺎﻗﻲ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز اﻧﻮاﻋﻲ از ﺳﺮﻃﺎن و ﺳﻜﺘﺔ ﻗﻠﺒﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
 (3ﺳﻠﻴﺎك ،ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮدة ﺑﺪﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  19ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد.
 (4ﺳﻨﮓ ﻛﻴﺴﺔ ﺻﻔﺮا ،رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮﭼﺮب ﻧﻘﺶ ﻧﺪارد.

w

 -82ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد درﺑﺎرة »ﻛﺮم ﻛﺪو« ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي آن ﺷﻜﻞ و ﻗﻄﺮ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ دارد.
ب( راه ورود ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻟﻮﻟﺔ ﮔﻮارش و ﺧﺮوج از آن ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ج( ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﻮارش را ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮونﻳﺎﺧﺘﻪاي آﻏﺎز ﻛﻨﺪ.
د( اﺑﻌﺎد و اﻧﺪازة ﺑﻨﺪﻫﺎي ﭘﻴﻜﺮ آن ،ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
4 (1
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3 (2

1 (4

2 (3

ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟

»در  ..................ﺳﻄﺢ از ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎنﻳﺎﺑﻲ ﺣﻴﺎت«.................. ،
 (1آﺧﺮﻳﻦ -ﻣﻲﺗﻮان ﻋﻮاﻣﻞ زﻧﺪه و ﻏﻴﺮزﻧﺪه ﻣﺤﻴﻂ و ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.
 (2ﺷﺸﻤﻴﻦ -اﻓﺮاد ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ در زﻣﺎن و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺧﺎص زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 (3دوﻣﻴﻦ -در ﻫﻤﺔ ﺟﺎﻧﺪاران ،ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
 (4ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ -ﻫﻔﺖ وﻳﮋﮔﻲ اﺻﻠﻲ ﺣﻴﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

www.kanoon.ir

w

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﭘﺮوژة ) - (3آزﻣﻮن  14آذر

ﺻﻔﺤﺔ15 :

 -84ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
»)در( ﺑﺨﺶ ﻛﻴﺴﻪاي ﺷﻜﻞ ﻟﻮﻟﺔ ﮔﻮارش اﻧﺴﺎن«............ ،
 (1ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺨﺎط ﻣﻌﺪه ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﺧﻲ از ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻏﺪهﻫﺎي آن ،ﻣﺎده ﻣﺨﺎﻃﻲ ﻓﺮاوان ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 (2ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺪة آن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﻮنﺳﺎزي ،در ﻓﻌﺎلﺳﺎزي ﭘﺮوﺗﺌﺎزﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ.
 (3ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺪاﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﻗﺮار دارد ،داراي ﺳﻪ ﻧﻮع ﻻﻳﺔ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪاي ﺻﺎف در دﻳﻮارة ﺧﻮد اﺳﺖ.
 (4ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻛﻪ داراي ﭼﻴﻦﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي ﻓﺮاوان اﺳﺖ ،در ﮔﻮارش ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ دارد.

 -85در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎﻟﻎ ،ﻫﻤﺔ ..................

i- r
n
o

 (1ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ،ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺰﻳﻢ ﮔﻮارﺷﻲ ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ.
 (2اﻧﺪامﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻮن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻫﺮگ ﺑﺎب ﻛﺒﺪي ﻣﻲرﻳﺰﻧﺪ ،ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ ﺟﺬب ﻣﻮاد در ﻟﻮﻟﺔ ﮔﻮارشاﻧﺪ.
 (3ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن را دارﻧﺪ ،ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺗﻚﻻﻳﻪ دارﻧﺪ.
 (4ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻟﻮﻟﺔ ﮔﻮارش ﻛﻪ داراي ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲاﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎ ﺗﺤﺮك و ﺗﺮﺷﺢ را در ﻟﻮﻟﺔ ﮔﻮارش ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
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ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪدرﺳﺘﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟

»در ﻳﻚ ﻳﺎﺧﺘﺔ ﺟﺎﻧﻮري ،اﻧﻮاع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎي ﻏﺸﺎﻳﻲ از ﻧﻈﺮ  ..................ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ  ..................ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ«.
اﻟﻒ( ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻻﻳﺔ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪي ﻏﺸﺎ -ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺻﺮف اﻧﺮژي ﺑﺮاي اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﺧﻮد

o
n

ب( ﻧﻮع واﺣﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري آنﻫﺎ -اﺗﺼﺎل داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮهاي از ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ
ج( ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ اﻃﺮاف ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎ -ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﺒﻮر دادن ﻣﻮاد از ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺧﻮد
د( ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد در ﻋﺮض ﻏﺸﺎ -ﻫﻤﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻧﺪة ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد
4 (1

3 (2

2 (3

a
k

1 (4

 -87ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ »ﻻﻳﻪاي از دﻳﻮارة رودة ﺑﺎرﻳﻚ در ﻟﻮﻟﺔ ﮔﻮارش ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻗﺮار دارد« ،ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟
 (1ﺑﺎ ﻛﻤﻚ زﻳﺮﻣﺨﺎط ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻐﺰش راﺣﺖﺗﺮ ﻻﻳﺔ ﻣﺨﺎط ﻣﻲﺷﻮد.
 (2ﭘﺮدهاي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺪامﻫﺎي درون ﺷﻜﻢ را ﺑﻪﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
 (3در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت درون ﻟﻮﻟﺔ ﮔﻮارش ﻗﺮار دارد.
 (4در ﮔﻮارش ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮﺧﻼف ﮔﻮارش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪارد.

w

 -88ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ »ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ اﻧﺪاﻣﻚ )ﺳﺎﺧﺘﺎر( درون ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻳﺎﺧﺘﺔ ﺟﺎﻧﻮري« ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

w

 (1ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻠﮋي را دارد.
 (2واﺟﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ اﺳﺖ.
 (3ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد درون ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد.
 (4در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻛﺎر وﻳﮋهاي اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ.

 -89ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ،ﻋﺒﺎرت زﻳﺮ را ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟
»ﻏﺬا ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻣﺮي وارد ﺑﺨﺸﻲ از ﻟﻮﻟﺔ ﮔﻮارش اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ «...............
 (1ﺑﺎ ورود ﻏﺬا ،اﻧﺪﻛﻲ اﻧﺒﺴﺎط ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﺳﭙﺲ اﻧﻘﺒﺎضﻫﺎي آن ،آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 (2ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻏﺪهﻫﺎي آن ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﺮة آن را ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 (3ﺣﺮﻛﺎت آن در اﺛﺮ اﻧﻘﺒﺎض ﻣﺎﻫﻴﭽﻪﻫﺎي آن اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 (4آﻧﺰﻳﻢﻫﺎ و ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻲرﻳﺰﻧﺪ.
-90

ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﮔﺮدﻳﺰهﻫﺎ )ﻧﻔﺮونﻫﺎ( داراي ﻛﺪام ﻣﺸﺨﺼﺔ زﻳﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؟

 (1ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻄﺤﻲﺗﺮﻳﻦ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻣﺮي دارﻧﺪ.
 (2اﺑﻌﺎدي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داﺷﺘﻪ و واﺟﺪ ﻫﺴﺘﻪ درون ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 (3اﻧﻮاﻋﻲ از ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراتﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪي و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻏﺸﺎي اﻳﻦ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞاﻧﺪ.
 (4ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﺎﺧﺘﻪاي اﻧﺪﻛﻲ داﺷﺘﻪ و در زﻳﺮ آنﻫﺎ ﺷﺒﻜﻪاي از رﺷﺘﻪﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ وﺟﻮد دارد.
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ﻓﻴﺰﻳﻚ )(1

 35دﻗﻴﻘﻪ

ﻓﻴﺰﻳﻚ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮي /وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎً ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻚ ) ،(1ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻤﺎ در آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ از  10ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز
ﭼﻨﺪ از  10آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ

ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮاد
ﻓﺼﻞ  1و ﻓﺼﻞ  2ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺸﺎر در
ﺷﺎرهﻫﺎ
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ 40

i- r
n
o

ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

 -91ﺟﺮم ﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮون ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  91 / 09  1026 mgاﺳﺖ .ﺟﺮم اﻟﻜﺘﺮون ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻳﻜﺎي  SIو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎدﮔﺬاري ﻋﻠﻤﻲ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ؟

9 / 109  1031 (2

9 / 109  1030 (1
9 / 109  1029 (3

m3
 -92ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻜﻌﺐ ﺷﻜﻞ را ﺑﺎ آﻫﻨﮓ
min

0 / 9109  1030 (4

 3 / 75  102ﭘﺮ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .اﮔﺮ  1 / 5ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﺑﻜﺸﺪ ﺗـﺎ ﻣﺨـﺰن

o
n

ﺑﻪﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮ ﺷﻮد ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت آﻫﻨﮓ اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﻣﺎﻳﻊ داﺧﻞ ﻣﺨﺰن ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ؟
10 (1
1
(3
6

100 (2
1
(4
36

a
k

w

 -93در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻟﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﺮم  100gﻛﻪ ﺣﺎوي ﻣﻘـﺪار ﻣﻌﻴﻨـﻲ آب ﺑـﺎ ﭼﮕـﺎﻟﻲ

g

cm 3

 1ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﺮ روي

ﻧﻴﺮوﺳﻨﺞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﺪد  11 / 5Nرا ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﺴﻤﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ آن ،ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل
N
ﻧﻴﺮوﺳﻨﺞ ﻋﺪد  20Nرا ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺟﺴﻢ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ واﺣﺪﻫﺎي  SIﻛﺪام اﺳﺖ؟ )
kg
8500 (1
10050 (2
1700 (3
5000 (4

(g  10

w

 -94ﻗﺼﺪ دارﻳﻢ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺲ و آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ آﻟﻴﺎژي درﺳﺖ ﻛﻨﻴﻢ .اﮔﺮ در اﻳﻦ آﻟﻴﺎژ ﺣﺠﻢ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ
ﻣﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﮕﺎﻟﻲ آﻟﻴﺎژ در  SIﻛﺪام اﺳﺖ؟ )

g
cm 3

,  Al  2 / 7

g
3

cm

  Cu  9و ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺣﺠﻤـﻲ در اﺛـﺮ

اﺧﺘﻼط رخ ﻧﻤﻲدﻫﺪ(.
3 / 96 (1

4 / 95 (2

3960 (3

4950 (4
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 -95ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

اﻟﻒ( اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺮوي ﻫﻢﭼﺴﺒﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻲﺷﻮد.
ب( ﻛﺮوي ﺑﻮدن ﻗﻄﺮهﻫﺎي آب در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺗﻮﺟﻴﻪﻛﺮد.
پ( اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﺎﻳﻊ ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻲ ﺑﻪ آب ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺸﺶ ﺳﻄﺤﻲ آب ﻣﻲﺷﻮد.
ت( ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﺔ ﻣﻮﻳﻴﻦ ﻛﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ارﺗﻔﺎع ﺟﻴﻮة ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ درون ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﻳﻴﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﻫﻢ ﻛﻢﺗﺮ اﺳﺖ.
1 (1

i- r
n
o
2 (2

4 (4

3 (3

 -96دو ﻟﻮﻟﺔ ﻣﻮﻳﻴﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﻳﻜﻲ در ﻇﺮﻓﻲ ﺣﺎوي آب و ﻳﻜﻲ در ﻇﺮﻓﻲ ﺣﺎوي ﺟﻴﻮه ﻗـﺮار ﻣـﻲدﻫـﻴﻢ و اﺧـﺘﻼف
ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ آب و ﺟﻴﻮه در ﻇﺮفﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻟﻮﻟﺔ ﻣﻮﻳﻴﻦ را ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ  h1و  h2در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴـﺮﻳﻢ .اﮔـﺮ اﻳـﻦ دو
ﻇﺮف را از ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر  1atmﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر  5atmاﻧﺘﻘﺎل دﻫﻴﻢ h1 ،و  h2ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؟

 (1ﻫﺮ دو اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ.

 (2ﻫﺮ دو ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ.

o
n

 (3ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ.

 h1 (4ﺑﻴﺶﺗﺮ و  h2ﻛﻢﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد.

 -97در ﺷﻜﻞﻫﺎي زﻳﺮ ،ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻇﺮفﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪاي  Bو  Cﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ و در ﻇﺮف  Cﻣﺎﻳﻌﻲ ﺑـﻪ ﭼﮕـﺎﻟﻲ

a
k

2
3

 Cو در ﻇﺮف  Bﻣﺎﻳﻊ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﭼﮕﺎﻟﻲ   B   Cﻣﻲرﻳﺰﻳﻢ .اﮔﺮ ﺟﺮم ﻣﺎﻳﻊ درون ﻇﺮفﻫﺎ ﺑﺎ ﻫـﻢ ﺑﺮاﺑـﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﻣﻮرد ﻓﺸﺎر ﻛﻞ وارد ﺑﺮ ﻛﻒ ﻇﺮفﻫﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
PB  PC  2PB (1
PC  PB  2PC (2
PB  2PC (3
PB  PC (4

w

w

 -98در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﺟﻴﻮه در ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻓﺸﺎر ﻧﻘﻄﺔ  1 / 7 ، Bﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﻧﻘﻄﺔ  Aﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺸﺎر ﻫـﻮاي
ﻣﺤﻴﻂ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه اﺳﺖ؟
75 (1
65 (2

70 (3
80 (4

 -99در داﺧﻞ ﻇﺮﻓﻲ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨﻲ آب رﻳﺨﺘﻪاﻳﻢ .اﮔﺮ ﻓﺸﺎر ﻛﻞ در ﺗﻪ ﻇﺮف  6ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﭘﻴﻤﺎﻧﻪاي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﻳﻊ
در ﺗﻪ ﻇﺮف ﺑﺎﺷﺪ ،ارﺗﻔﺎع آب در داﺧﻞ ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﻣﺘـﺮ اﺳـﺖ؟ )ﭼﮕـﺎﻟﻲ آب
N
 105 Paو
kg
1 (1

kg
m3

 ، 1000ﻓﺸـﺎر ﻫـﻮاي ﻣﺤـﻴﻂ

 g  10اﺳﺖ(.
2 (2

3 (3

4 (4
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 -100در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ارﺗﻔﺎع ﺟﻴﻮة درون ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ داﻳﺮهاي آن در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 10cm

ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﻘﺪاري آب ﺑﺮ روي ﺟﻴﻮه ﺑﺮﻳﺰﻳﻢ ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ارﺗﻔﺎع آب ﺑﺎﻻي ﺳﻄﺢ ﺟﻴﻮه  27cmﺷﻮد ،اﻧﺪازة ﻧﻴـﺮوي
وارد ﺑﺮ ﻛﻒ ﻇﺮف از ﻃﺮف آب و ﺟﻴﻮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اول ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣـﻲﺷـﻮد؟ )ﭼﮕـﺎﻟﻲ ﺟﻴـﻮه
ﭼﮕﺎﻟﻲ آب

g
cm 3

g
cm 3

 13 / 5و

 1اﺳﺖ(.

3 / 7 (1

r
in
o

2 / 7 (2
1 / 2 (3

1 / 7 (4

 -101در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻧﻤﻮدار ﻓﺸﺎر ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺘﻮن دو ﻣﺎﻳﻊ  Aو  Bﺑﺮﺣﺴﺐ ارﺗﻔﺎع ﻣﺎﻳﻊ ﻫﺎ از ﻛﻒ ﻇﺮف ﻧﺸـﺎن
داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ  500cm3از ﻣﺎﻳﻊ  Bرا ﺑﺎ  1000cm3از ﻣﺎﻳﻊ  Aدر ﻇﺮﻓـﻲ اﺳـﺘﻮاﻧﻪ اي ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ
ﻣﻘﻄــﻊ  100cm2ﺑﺮﻳــﺰﻳﻢ ،در اﻳــﻦﺻــﻮرت ﻓﺸــﺎر ﻛــﻞ وارد ﺑــﺮ ﻛــﻒ ﻇــﺮف ﭼﻨــﺪ ﭘﺎﺳــﻜﺎل اﺳــﺖ؟

o
n

N
kg

)( g 10 , P0 105Pa
2900 (1

a
k

3700 (2
103700 (3
102900 (4

w

 -102در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،دو ﻣﺎﻳﻊ  1و  2روي ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ اﻳﻦ دو ﻣﺎﻳﻊ ﻣﺨﻠﻮطﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ
دو ﻣﺎﻳﻊ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺎﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪدﺳﺖ آﻳﺪ ،ﻓﺸﺎر در ﻧﻘﻄﺔ  Aﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟـﺖ اول ﭼﮕﻮﻧـﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟)از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﻧﺎﺷﻲ از اﺧﺘﻼط ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻛﻨﻴﺪ(.
 (1ﻛﺎﻫﺶ
 (2اﻓﺰاﻳﺶ
 (3ﺛﺎﺑﺖ
 (4ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  1و  2ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ.

w

 -103ﻳﻚ ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪاي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﺘﻮي ﺟﻴﻮه اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻧﺪازة ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﻛـﻪ ﻛـﻒ ﻇـﺮف ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ
ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ 27 / 2N ،ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺮم ﺟﻴﻮه ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻴﻮة درون ﻇﺮف اﺿـﺎﻓﻪ ﻛـﺮد ﺗـﺎ ﻛـﻒ ﻇـﺮف
N
ﻧﺸﻜﻨﺪ؟ )
kg

, g  10

g
3

cm

( ½¼Ã]  13 / 6

6 (1
300 (2
4080 (3
2040 (4
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w

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﭘﺮوژة ) - (3آزﻣﻮن  14آذر

ﺻﻔﺤﺔ19 :

 -104در ﺷﻜﻞﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻒ ﻇﺮفﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ ﺟﺮم ﻳﻜﺴـﺎﻧﻲ از ﻳـﻚ
ﻣﺎﻳﻊ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻛﺪامﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ درﺳﺘﻲ از ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺮ ﻛﻒ ﻇﺮف و ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﻛﻪ ﻇﺮفﻫﺎ ﺑـﻪ
ﺳﻄﺢ اﻓﻘﻲ وارد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ؟ )ﺟﺮم ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻇﺮفﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ(.

i- r
n
o

P1  P2  P3  P4
(1
F1  F2  F3  F4

(3

P3  P1  P4  P2

F3  F1  F4  F2

P1  P4  P2  P3
(2
F1  F4  F2  F3

(4

P3  P1  P4  P2
F1  F2  F3  F4

 -105در ﻟﻮﻟﺔ  Uﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،آب و ﻣﺎﻳﻌﻲ ﺑﻪ ﭼﮕﺎﻟﻲ  1در ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل ﻗﺮار دارﻧﺪ و اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ آب در دو ﻃﺮف

o
n

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  20cmاﺳﺖ .ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺎﻳﻊ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﭼﮕﺎﻟﻲ

g
cm 3

 0 / 6در ﻃﺮف راﺳﺖ روي آب

a
k

ﺑﺮﻳﺰﻳﻢ ﺗﺎ اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ آب در دو ﻃﺮف ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  8cmﺷﻮد؟ )ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻟﻮﻟﻪ در دو ﻃﺮف ﻳﻜﺴﺎن و ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ
 3cm2اﺳﺖ و

g
3

cm

(  JA  1

30 (1

70 (2
60 (3

w

w

140 (4

 -106در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻃﻮﻟﻲ از ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻪ در داﺧﻞ ﺟﻴﻮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ  45cmﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ .اﮔـﺮ ﻓﺸـﺎر ﮔـﺎز
ﻣﺤﺒــﻮس درون ﻟﻮﻟــﻪ ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑــﺎ  124kPaﺑﺎﺷــﺪ ،ارﺗﻔــﺎع ﺟﻴــﻮة داﺧــﻞ ﻟﻮﻟــﻪ ﭼﻨــﺪ ﺳــﺎﻧﺘﻲﻣﺘــﺮ اﺳــﺖ؟
N
)
kg

 P0  96 / 8kPa , g  10و

g
3

cm

(  ½¼Ã]  13 / 6

10 (1
20 (2

25 (3
35 (4
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اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﭘﺮوژة ) - (3آزﻣﻮن  14آذر

 -107در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻘﻄﻊ ﻟﻮﻟﺔ ﺗﻪ ﺑﺴﺘﻪ  ، 4cm2ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺟﻴﻮه

kg
3

m

ﺻﻔﺤﺔ20 :

 13600و اﻧﺪازة ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮ ﺗـﻪ

ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت

ﺑﺴﺘﺔ ﻟﻮﻟﻪ وارد ﻣﻲﺷﻮد 7 / 36 N ،اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻓﺸﺎر ﻫﻮاي ﻣﺤﻴﻂ  105 Paﺑﺎﺷﺪ ،زاوﻳـﺔ  ﭼﻨـﺪ درﺟـﻪ اﺳـﺖ؟
N
)
kg

 sin 37  0 / 6 ، g  10و  sin 53  0 / 8اﺳﺖ(.

53 (1

i- r
n
o

60 (2

37 (3
30 (4

 -108در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻗﻄﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﻟﻮﻟﺔ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﻮﻟﺔ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻳﻊ داﺧـﻞ ﻟﻮﻟـﻪ

kg
m3

N
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎﻳﻊ در ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺸﺎر ﭘﻴﻤﺎﻧﻪاي ﮔﺎز داﺧﻞ ﻣﺨﺰن ﭼﻨﺪ ﻛﻴﻠﻮﭘﺎﺳﻜﺎل اﺳﺖ؟ )
kg

1 / 35 (1

13 / 5 (2
1350 (3

13500 (4

 -109در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺟﻴﻮه

kg
m3

o
n

a
k

 ، 1  13600ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻳﻊ

kg

3

m

w

70 (2
68 (3

(g  10

 2  800و ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ در ﺣـﺎل ﺗﻌـﺎدل

N
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻓﺸﺎر ﻫﻮاي ﺑﻴﺮون ﻟﻮﻟﻪ  100kPaﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺸﺎر ﮔﺎز درون ﻣﺨﺰن ﭼﻨﺪ ﻛﻴﻠﻮﭘﺎﺳﻜﺎل اﺳﺖ؟ )
kg

72 (1

1350

(g  10

w

76 (4

 -110در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺷﺎﺧﺔ  Aﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺷﺎﺧﺔ  Bاﺳﺖ و ﺟﻴـﻮه در

ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﺎﺧﺔ  Aرا ﺑﻪ ﻣﺨﺰن وﺻﻞ ﻛﻨﻴﻢ و ﺷﻴﺮ را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﻌﺪ از اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ،ﻓﺸﺎر ﮔﺎز درون
ﻣﺨﺰن  80cmHgﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺟﻴﻮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻴﺔ ﺧﻮد در ﺷﺎﺧﺔ  Bﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ؟
)(P0  75cmHg
1 (1
2 (2
3 (3
4 (4
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w

اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺎﻳﺔ دﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻲ

ﭘﺮوژة ) - (3آزﻣﻮن  14آذر

ﺻﻔﺤﺔ21 :

ﺷﻴﻤﻲ )(1

 20دﻗﻴﻘﻪ

ﻛﻴﻬﺎن زادﮔﺎه اﻟﻔﺒﺎي ﻫﺴﺘﻲ

ﻫﺪفﮔﺬاري ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ درس در دﻓﺘﺮﭼﺔ ﺳﺆال
ﻟﻄﻔﺎً ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎي ﺷﻴﻤﻲ ) ،(1ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ:
از ﻫﺮ  10ﺳﺆال ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻤﺎ در آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ ﭼﻨﺪ از  10ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻫﺪفﮔﺬاري ﭼﻨﺪ از  10ﺑﺮاي آزﻣﻮن اﻣﺮوز
ﭼﻨﺪ از  10آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ

i- r
n
o

ﻓﺼﻞ  1ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺗﻢ و
رﻓﺘﺎر آن
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي  1ﺗﺎ 38

 -111ﻋﺒﺎرت ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

 (1ﺑﻪدﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮزا در دود ﺳﻴﮕﺎر ،اﻓﺮاد ﺳﻴﮕﺎري ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻴﺶﺗﺮ دﭼﺎر ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 (2اﻳﺰوﺗﻮﭘﻲ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهﺗﺮﻳﻦ ﻓﻠﺰ ﭘﺮﺗﻮزا ﺑﺎ  146ﻧﻮﺗﺮون در راﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺗﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد.
 (99در ﻏﺪة ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ،اﻣﻜﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري از آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺷﻮد.
 (3ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﺗﻜﻨﺴﻴﻢ )43 Tc
 (4از ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻧﺸﺎندار ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري از ﺗﻮدهﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎدي و ﺳﺮﻳﻊ دارﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.

 -112ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻠﺮ داراي دو اﻳﺰوﺗﻮپ Cl

35

و Cl

37

اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺟﺮم اﺗﻤﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻠﺮ  35 / 48 amuﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﺰوﺗﻮپ ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ

o
n

ﺑﻪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﺰوﺗﻮپ ﺳﺒﻚﺗﺮ ﺑﻪﺗﻘﺮﻳﺐ ﻛﺪام اﺳﺖ؟
3 / 166 (1

0 / 315 (2

 -113ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟

0 / 333 (4

3 (3

a
k

 (1ﻧﻮر زرد ﻻﻣﭗ ﺑﺰرگراهﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺑﺨﺎر ﻟﻴﺘﻴﻢ در آنﻫﺎ اﺳﺖ.

 (2ﺑﺮاي اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﻧﺸﺮ ﻧﻮر و ﮔﺮﻣﺎ ،ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺑﺮاي از دﺳﺖ دادن اﻧﺮژي اﺳﺖ.
 (3ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ،ﮔﺴﺘﺮة رﻧﮕﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻲﻧﻬﺎﻳﺖ ﻃﻮل ﻣﻮج از رﻧﮓﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ.

w

 (4در ﻃﻴﻒ ﻧﺸﺮي ﺧﻄﻲ ﻫﻴﺪروژن ،ﻧﻮار آﺑﻲ رﻧﮓ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻜﺘﺮون از ﻻﻳﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ دوم اﺳﺖ.

 -114ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ ﺻﺤﻴﺢاﻧﺪ؟

اﻟﻒ( ﻣﺪل اﺗﻤﻲ ﺑﻮر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻃﻴﻒ ﻧﺸﺮي ﺧﻄﻲ اﻳﺰوﺗﻮپﻫﺎي ﻫﻴﺪروژن ﻧﻴﺴﺖ.

ب( ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻓﻠﺰ و ﻣﻠﺘﻬﺐﺳﺎﺧﺘﻦ آن ،رﻧﮓ آن اﺑﺘﺪا ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد درﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

w

پ( در اﺗﻢ ﻫﻴﺪروژن اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻜﺘﺮون از ﻻﻳﺔ  n  4ﺑﻪ ﻻﻳﺔ  n  3ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﭘﺮﺗﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻲﺷﻮد.
ت( ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﮔﺎﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي اﻳﻜﺲ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮي دارﻧﺪ.
1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

w

 -115اﮔــﺮ ﺗﻌــﺪاد ﻣﻮﻟﻜــﻮلﻫــﺎي ﻣﻮﺟــﻮد در  12 / 8ﮔــﺮم از ﻣــﺎده  S xﺑﺮاﺑــﺮ ﺗﻌــﺪاد اﺗــﻢﻫــﺎي  1 / 775ﮔــﺮم ﮔــﺎز ﻛﻠــﺮ ﺑﺎﺷــﺪ x ،ﻛــﺪام اﺳــﺖ؟
) (Cl  35 / 5 , S  32 : g.mol 1
6 (1

8 (2

4 (3

2 (4

 -116ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
اﻟﻒ( در ﺟﺪول دورهاي ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮاﺳﺎس اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ داراي  7ﺳﺘﻮن و  18ردﻳﻒ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ب( ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﺧﻮد اﻧﺮژي ﺣﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻃﻮل ﻣﻮج آن ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺮژي ﺑﻴﺶﺗﺮي ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
پ( ﻓﺮاوانﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺎزﻧﺪة ﺳﻴﺎره ﻣﺸﺘﺮي و زﻣﻴﻦ ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﻴﺪروژن و آﻫﻦ اﺳﺖ.
ت( اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪن اﻧﺮژي ﻣﻌﻴﻨﻲ را ﺟﺬب ﻛﺮده و ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻴﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي را از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
1 (1

2 (2

3 (3
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 -117ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول زﻳﺮ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﺪول دورهاي ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﺪام ﻣﻄﻠﺐ)ﻫﺎ( در ﻣﻮرد ﻋﻨﺼﺮﻫﺎي  Aو  Bدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﮔﺮوه 18

ﺷﻤﺎرهﮔﺮوه

ﮔﺮوه 1

ﺷﻤﺎره دوره
A

B

2

اﻟﻒ( در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﺋﻲ ﻃﻴﻒ ﻧﺸﺮي ﺧﻄﻲ اﺗﻢ  Aﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻃﻴﻒ ﻧﺸﺮي ﺧﻄﻲ اﺗﻢ ﻫﻴﺪروژن  4ﺧﻂ رﻧﮕﻲ وﺟﻮد دارد.
ب( ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪد ﻛﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ ﻓﺮﻋﻲ و اﺻﻠﻲ اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي اﺗﻢ  Bﺑﺮاﺑﺮ  22اﺳﺖ.
پ( رﻧﮓ ﺷﻌﻠﻪ ﻧﻤﻚﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺗﻢ  Aو رﻧﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي ﻧﻮراﻧﻲ در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از اﺗﻢ  Bﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ.

i- r
n
o
» (2ب«

» (1اﻟﻒ« و »پ«

» (4ب« و »پ«

» (3اﻟﻒ«» ،ب« و »پ«

 -118ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟

اﻟﻒ( ﺗﻨﻬﺎ از رادﻳﻮ اﻳﺰوﺗﻮپ ﻓﻠﺰات ،ﻣﺜﻞ  Tcﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
ب( ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﺧﺘﻼف ذرات ﻫﺴﺘﻪ در اﻳﺰوﺗﻮپﻫﺎي ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ،ﺑﺮ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري آن اﻓﺰوده ﻣﻲﺷﻮد.
پ( ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ اﻳﺰوﺗﻮپ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺪاري آن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس دارد.
ت( ﻫﻤﺔ رادﻳﻮ اﻳﺰوﺗﻮپﻫﺎي ﻋﻨﺼﺮ ﻫﻴﺪروژن ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
1 (1

2 (2

o
n

4 (4

3 (3

 -119آﺧﺮﻳﻦ اﻟﻜﺘﺮون در اﺗﻢ  Xداراي  l  1و در اﺗﻢ  Yداراي  n  2اﺳﺖ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو اﺗﻢ ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ؟
 (1ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ آﺧﺮﻳﻦ زﻳﺮﻻﻳﻪ در اﺗﻢ  Yﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ آﺧﺮﻳﻦ زﻳﺮﻻﻳﻪ در اﺗﻢ  Xاﺳﺖ.
 (2ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮون در آﺧﺮﻳﻦ ﻻﻳﺔ اﺗﻢ  Yاز ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮون در آﺧﺮﻳﻦ زﻳﺮﻻﻳﺔ اﺗﻢ  2 ، Xواﺣﺪ ﺑﻴﺶﺗﺮ اﺳﺖ.
 (3ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ اﺗﻢ  Xﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  3ﺑﺎﺷﺪ.

 (4اﺗﻢ  Yﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اوﻟﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﮔﺮوه  15ﺟﺪول دورهاي ﺑﺎﺷﺪ.

 -120ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

a
k

w

اﻟﻒ( ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮي ﻛﻪ زﻳﺮﻻﻳﺔ  pآن ﻧﻴﻤﻪﭘﺮ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﺮاﺑﺮ  6اﺳﺖ.

ب( ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮي ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي زﻳﺮﻻﻳﻪﻫﺎي  pآن دو ﺑﺮاﺑﺮ زﻳﺮﻻﻳﻪ  dﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﺮاﺑﺮ  26اﺳﺖ.
.

پ( آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮون -ﻧﻘﻄﻪاي ﻋﻨﺼﺮي ﻛﻪ در زﻳﺮ ﻻﻳﻪﻫﺎي ﺑﺎ  l  1آن ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً  14اﻟﻜﺘﺮون وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪﺻﻮرت  .X. .اﺳﺖ.
ت( ﺷﻤﺎر اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎ در زﻳﺮﻻﻳﻪاي ﺑﺎ اﻋﺪاد ﻛﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ  l  0و  n  4در دو ﻋﻨﺼﺮ
1 (1

3 (3

2 (2

24 Cr

و

25 Mn

w

ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ.

4 (4

w

آزﻣﻮن )آﺷﻨﺎ(  -ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆاﻻت اﺟﺒﺎري اﺳﺖ و در ﺗﺮاز ﻛﻞ ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد.

 -121ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي »اﻟﻒ« و »ب« و ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎدرﺳﺖ ﭘﺮﺳﺶ »پ« ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ،در ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( اﻟﻜﺘﺮون ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل از ﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺑﻪ ﻻﻳﺔ دﻳﮕﺮ ،اﻧﺮژي را ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺟﺬب ﻳﺎ ﻧﺸﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ؟
ب( ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﻫﺮ ﭘﻠﻪاي ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﻧﻴﺎز اﺳﺖ؟
پ( اﻧﺮژي در ﻧﮕﺎه ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﻮرﺗﻲ دارد؟
 (1ﭘﻴﻤﺎﻧﻪاي – ﻣﻌﻴﻦ و ﻛﺎﻓﻲ – ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ

 (2ﭘﻴﻤﺎﻧﻪاي – ﻣﻌﻴﻦ و ﻛﺎﻓﻲ – ﻛﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ

 (3ﭘﻴﻤﺎﻧﻪاي – ﻣﻴﺰان دﻟﺨﻮاه – ﻛﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ

 (4ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ – ﻣﻴﺰان دﻟﺨﻮاه – ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ

 -122ﻛﺪام ﻋﺒﺎرت درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1اﻟﻜﺘﺮون ،ﭘﺮوﺗﻮن و ﻧﻮﺗﺮون را ذرات زﻳﺮ اﺗﻤﻲ ﺳﺎزﻧﺪة ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ.
 (2ﻃﺒﻖ ﻛﺘﺎب درﺳﻲ ﻧﻮﺗﺮون را ﺑﺎ ﻧﻤﺎد  01 nو اﻟﻜﺘﺮون را ﺑﺎ ﻧﻤﺎد

1
0 e

ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ.

 (3ﺗﻔﺎوت ﺟﺮم ﻧﻮﺗﺮون و ﭘﺮوﺗﻮن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ اﻧﺪازة  2/8ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮم اﻟﻜﺘﺮون اﺳﺖ.
 (4ﺟﺮم اﺗﻤﻲ ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﺗﻮنﻫﺎ و ﻧﻮﺗﺮونﻫﺎي آن اﺳﺖ.
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 -123در ﻛﺪام دو ذره ،ﺗﻔﺎوت ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮونﻫﺎ و اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ(

60 2
30 A

 (1اﻟﻒ و ب

ب(

32 2 
16 B

 (2اﻟﻒ و ت

پ(

61 
29 C

ت(

 (3ب و پ

61
30 D

 (4ب و ت

 -124در اﺗﻢ ژرﻣﺎﻧﻴﻢ ) ......... ، ( 32 Geﻻﻳﻪ )ﺳﻄﺢ اﻧﺮژي( و  .........زﻳﺮﻻﻳﻪ )ﺗﺮازﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ اﻧﺮژي( از اﻟﻜﺘﺮون اﺷﻐﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن آنﻫﺎ......... ،
زﻳﺮﻻﻳﻪ ،ﻫﺮ ﻳﻚ داراي دو اﻟﻜﺘﺮون و  .........زﻳﺮﻻﻳﻪ ،ﻫﺮ ﻳﻚ داراي ﺷﺶ اﻟﻜﺘﺮون اﺳﺖ.
 (1ﭘﻨﺞ -ده -ﺷﺶ -دو

 (2ﭼﻬﺎر -ﻫﺸﺖ -ﭘﻨﺞ -ﺳﻪ

 (4ﭘﻨﺞ -ده -ﺷﺶ -ﺳﻪ

 (3ﭼﻬﺎر -ﻫﺸﺖ -ﭘﻨﺞ -دو

 -125ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1ﻧﻤﺎد ﻫﺮ زﻳﺮﻻﻳﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دو ﻋﺪد ﻛﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت  lnﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲﺷﻮد.
 (2زﻳﺮﻻﻳﻪاي ﺑﺎ ﻋﺪدﻛﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ ﻓﺮﻋﻲ  ،5ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ  26اﻟﻜﺘﺮون را دارد.
 (3ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻤﺎرة ﻻﻳﺔ اﺻﻠﻲ در اﺗﻢﻫﺎ ،ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﻫﺮ ﻳﻚ از زﻳﺮﻻﻳﻪﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.
 (4ﻻﻳﻪاي ﺑﺎ ﻋﺪد ﻛﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ اﺻﻠﻲ  ،3ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش  18اﻟﻜﺘﺮون را دارد.

 6 / 02  1022 -126ﻣﻮﻟﻜﻮل از اﻛﺴﻴﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻠﻲ  Px O6داراي  22 gﺟﺮم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در  110ﮔﺮم از اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭼﻨﺪ ﮔﺮم اﻛﺴﻴﮋن
وﺟﻮد دارد؟ ) (O  16 g .mol 1
96 (1

64 (2

32 (4

48 (3

 -127در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻴﻒ ﻧﺸﺮي ﺧﻄﻲ اﺗﻢ ﻫﻴﺪروژن اﺳﺖ ،ﻛﺪام اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﻣﺮﺋﻲ ،ﻛﺪام اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺧـﻂ
ﻗﺮﻣﺰ و ﻛﺪام اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮي دارد؟ )از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ(
B،D، A (2

n6
n5
n4
n3

D،D،B (3

n2

D،C، A (1

C B

D

A

B،C،B (4

n 1

 -128اﮔﺮ آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﺗﻤﻲ ﺧﻨﺜﻲ ﺑﻪ  4s1ﺧﺘﻢ ﺷﻮد ،ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎي زﻳﺮ درﺑﺎرة آن اﻟﺰاﻣﺎً درﺳﺖ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه اول ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ب( ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ اﺳﺖ.
پ( در آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،زﻳﺮﻻﻳﻪﻫﺎي ﺑﺎ  l  1از اﻟﻜﺘﺮون ﭘﺮ اﺳﺖ.
 (1ﺻﻔﺮ

1 (2

2 (3

3 (4

 -129ﺷﻤﺎر اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻻﻳﺔ ﺳﻮم ﻋﻨﺼﺮي  13ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎر اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻻﻳﺔ ﭼﻬﺎرم آن اﺳﺖ .ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
 (1آراﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ آن ﺑﻪﺻﻮرت  [18 Ar]3d10 4s2 4p1اﺳﺖ.
 (2اﺗﻢ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻟﻜﺘﺮون دارد ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺪار ﺷﻮد.
 (3در ﮔﺮوه  5ﺟﺪول دورهاي ﻗﺮار دارد.
 (4ﺷﻤﺎر اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ آن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﻛﺴﻴﮋن اﺳﺖ.

 -130اﮔﺮ ﺗﻔﺎوت ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮون و اﻟﻜﺘﺮون ﻳﻮن  X ﺑﺮاﺑﺮ  9ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺪد ﺟﺮﻣﻲ ﻋﻨﺼﺮ  Xﺑﺮاﺑﺮ  80ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﻋﻨﺼﺮ  Xو ﺗﻌﺪاد اﻟﻜﺘﺮونﻫﺎي ﻻﻳـﺔ
ﻇﺮﻓﻴﺖ آن ﻛﺪام اﺳﺖ؟
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