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     1 و نگارش فارسي  

 ات تعليميستايش، پرورش موضوع/  ستايش، ادبي  
  ) 1فارسي :(27تا  10هاي  صفحه  / ) 25تا  11هاي  ): صفحه1نگارش   

 )درسيكتاب از متن  واژه تركيبيمرتبط با (  معناي چند واژه در مقابل آن صحيح آمده است؟ - 1
  انه آوردن)، رقعه (نامه)، معركه (زمين پست)، مولع (شيفته)، مرمت (رسيدگي)، فراغ (جدايي)، تيمار (مريض)، فرج (گشايش)پيرايه (زيور)، قرابت (بيگانگي)، تعلّل (به

  ) هفت4  ) شش3  ) چهار2  ) پنج1
 )درسيكتاب  18و  17 يها صفحه امالمرتبط با (  در كدام بيت غلط اماليي وجود دارد؟ - 2

    ا فهم اين معني محال است) من اي دانشوران در پيچ و تابم/ خرد ر1
   جا امير بودجا اسير رفت گر آنجا قريب بود / ز اين) زين جا غريب رفت گر آن2
    ) مستغنيم از هر دو جهان كن به كرم / جز ياد تو هر چه هست بر از دل ماست3
  اندگير كه مي را هالل مي گويند/ حديث اگرچه غريب است و راويان ثقه) پياله4

  )كتاب درسي 18و  10هاي  (مرتبط با تاريخ ادربيات صفحه  است؟» عنصرالمعالي«و » عطّار نيشابوري«دو كتاب به ترتيب،  خالق كدام -3
  نامه نامه، قابوس ) الهي2    ودمنه نامه، كليله ) الهي1
  ودمنه كليله  ) مثنوي معنوي،4    نامه ) مثنوي معنوي، قابوس3

 )درسيكتاب  12ة صفحهاي ادبي و زباني  دانشمرتبط با (  ده است؟كدام بيت در حوزة ادبيات تعليمي سروده ش - 4
  ) من خمشم خسته گلو عارف گوينده بگو / زان كه تو داوود دمي چون كهم رفته ز جا1
  ) عاشقي بر خواب و خورد و تخت و ملك و سيم و زر / شرم بادت ساعتي دل چند جا مهمان بود2
  دن مي محنت خمار نيرزد) وصل نخواهم كه هجر قاعدة اوست / خور3
  ) هر آن كسي كه در اين حلقه نيست زنده به عشق / بر او نمرده به فتواي من نماز كنيد4

  )كتاب درسي 15صفحة  هاي ادبي و زباني دانشمرتبط با (  است؟» مفعول«ي قافيه در كدام بيت،  همگي از غزلي از خواجوي كرماني است. نقش دستوري واژه ،ابيات زير - 5
 فرزند رخ فراق يعقوب و دانم داني / من چه تو دوري انده عزيز يار ) اي1
 الوند دامن شود بغداد ي دجله برانم / چون سيل اگر رودآور ي ديده ) از2
 خردمند ديوانه و خردمندي معني / جهل است عالم در كه خواجه اي مكن  ) عيبم3
  پند دهد پير گر و بندم نهد مير دل / گر برنكنم رخش مهر از بود جان ) تا4

 )كتاب درسي 19صفحة  هاي ادبي و زباني دانشمرتبط با (    ......... حذف به قرينه صورت گرفته است. به استثناي ابياتدر همة  - 6
  بند است از همه يك سوزن استبند راه عيسي ساختند/ حب دنيا پاي) سوزني را پاي1
  دولت عشق تو بس باشد مرامن/ اين نصيب از  ن) گر بود شايستة غم خوردن تو جا2
    ) خلد گر به پا خاري آسان برآيد/ چه سازم به خاري كه در دل نشيند؟3
  ) مجمع عشاق را قبله رخ يار بس/ چون به نماز اندريد روي به پس كم كنيد4

  )كتاب درسي 15هاي ادبي صفحة  مرتبط با آرايه(  يافت؟» آميزي حس«توان  در كدام بيت مي -7
 رسم ديوار به كه درازم دست چنان من / نه كه دوست اي ده ميوه مخود باغ در ) از1
 رسم دينار به درويش من گر شود واگردند / چه درم به گدايان گرچه درت ) از2
 رسم »عطّار« به طامات گفتن در بويي / ورچه نيابم تو از سخنان رنگين به ) من3
  رسم كار سر به تا بهل دست از من / پايم مانع تويي كار در فرغاني ) سيف4

  )كتاب درسي 18ة صفح مرتبط با مفهوم(  شود؟ صحبت مي» نماي جوفروش گندم«ِي  در كدام بيت درباره -8
  و زشت كويجز نام ن هنماند ب/  چه كشت برفتند و هركس درود آن) 1
  چند؟ كافوري رخ قيري، چند؟ / دل دوري صفا و صدق ره ) از2
  گهان در جمع گندم جوش كنوان/  جان دفع شر موش كن ياول ا )3
  ستيدر عالم عشق معتبر نيي / رو اهيو س يجز كافر )4

 )كتاب درسي 20مرتبط با مفهوم صفحة (  ؟نداردتناسب معنايي » حاسبوا قبل ان تحاسبوا« كدام بيت با حديث  - 9
    نهد/ چون آسمان، درست حسابي نديد كس) از دانش آنچه داد، كم رزق مي1
   جا پاك كن اي سنگدل با خود حسابم رااك نتوان كرد خون من/ همين) به دامان قيامت پ2
    اي نبود قيامت ديده را) خود حسابان صائب از ديوان محشر فارغند/ از حساب انديشه3
  ) تا چيست سرانجام شمار نفس آخر/ عمريست كه در پاي حساب است دل ما4

  )نگارشكتاب  25با مفهوم صفحة مرتبط (  ؟نداردكدام بيت با ساير ابيات قرابت معنايي  - 10
  باد نامنتفع جهان در هميشه / وجودش خيزد طمع از ) مذلّت1
  نان آشناي نشوم شوم جان خون ناكسان / در نان نخورم خورم جگر خون )2
  را عنقا پشّه نيم دهد پند كه مكن / چنان كه دهم مي پند منت كه نگر طمع )3
 اقران بر اندر گردي خجل / پيوسته مقرون تو جان با گردد طمع و آز چون )4
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     1 عربي زبان قرآن  

  هو اهللاُ ذاك  
  10تا  1هاي  صفحه  

  »يا أيها اإلنسانُ! هل تُشاهد أنَّ اهللاَ يزينُ السماوات بأنجم جميلةٍ في اللّيلِ؟«عين الصحيح في التّرجمة: -11
  )تاب درسيك 3 ةصفحمتن درس مرتبط با (

  هاي زيبا زينت داده است؟   را در شب با ستاره ها بيني كه خدا آسمان آيا مي ) اي انسان!1
  دهد؟  هايي زيبا زينت مي را در شب با ستاره ها كني كه خدا آسمان ) اي انسان! آيا مشاهده مي2
  دهد؟  ها زينت مي با زيبايي ستاره هنگام را شب ها بيني خداوند آسمان ) اي انسان! آيا مي3
  هايي نوراني زينت داده است؟ كني كه خدا آسمان شب را با ستاره سان! آيا مشاهده مي) اي ان4

  عين الصحيح: - 12
  )كتاب درسي تركيبي ةترجممرتبط با (

  كنيم، ما ايران را دوست داريم! ما زبان فارسي را حفظ مي نحنُ نحفظُ لغتنا، نحنُ نحب إيرانَ!: )1
  دانيد؟! گوييد كه نمي آيا شما چيزي را مي :هل أنتم تقولونَ ما ال تَعلمونَ؟!) 2
  من داستان دو برادر را شنيدم، اين قصه كوتاه است!أنا سمعت قصة األخوينِ، تلك قصة قَصيرة!: ) 3
4 (:!قبل الورود پيش از وارد شدن در را كوبيد! اطرقْ الباب  

 في ترجمة المفردات:  غيرَ الصحيحعين  - 13
  )كتاب درسي 4 ةصفححوار مرتبط با ( 

1(  في ) 2    سفر كنم !:أن اُسافرَإنّي اُحب ةقاعالموظّف  :!ِوروديالمطار  
  دشمنيحصد الخُسرانَ!:  العدوانَمن زرع ) 4  باهوش  جداً!: ذَكيهو ولَدي، هو ) 3

  )كتاب درسي 8 ةصفح 4مرتبط با تمرين (  عين الصحيح في وزن الكلمات التالية و حروفها األصلية:  - 14
  ق ب ل)  مقابلة: مفاعلة:ن ظ ر) (ناظرة: فاعلة: ) (2  مفاعل: ط م ع)  مطاعم:ك ب ر) ( أكبر: أفعل:) (1
  ج ه د) اجتهاد: افتعال: ع ل م) (علّام : فَعال: ) (4  ج ل س)  مجلس: مفعل:ن ق م) (إنتقام: إنفعال: ) (3

  حسب التّوضيحات: الخطأعين  -15
  )كتاب درسي 7 ةصفح 2رين تممرتبط با (

  األنعم»: المواهب«هو مترادف لـِ ) 2  هو كوكب ضياؤه من الشّمسِ!: القَمرُ) 1
3 (4    ينزلُ منه المطرُ!: الغيم ( ررد!: الداللّونِ األسو من األحجارِ الغاليةِ ذات 

  في المتضاد للكلمات المعينة: الخطأعين  - 16
  )كتاب درسي 8 ةصفح 5تمرين مرتبط با (

  : ممنوعمسموحالدورانُ إلي اليسارِ ) 2  الجميل: الغالي الرّخيصإشتريت ذلك القميص ) 1
: البرودة الحرارةُتنتشرُ ) 4  : المجتهدينَالمجدينَإنّي اُحب تالميذي ) 3 بالضّياء  

  حسب استعمالِ اسمِ اإلشارةِ: الخطأعين  -17
  )رسيكتاب د 7 ةصفح 3تمرين مرتبط با (

  اولئك الموظّفات كُنَّ في المطارِ!) 2  تساعدنا هاتانِ العاملتانِ في الغابةِ الجميلةِ!) 1
 هؤالء أطفالٌ ال يلعبونَ إلّا قرب والديهم! ) 4  خرج هذانِ الدخانِ من المصنعِ الكبيرِ!) 3

18 - الحوارات: الخطأن عي بكتاب درسي) 4مرتبط با حوار صفحة (   حس  
1 (إلي إيران حتّ) 2                 يا أخي! أنا بخير  ← ؟ كيف حالك ل سافرتال، إن شاء اهللا تسافر إلي إيران ←ي اآلن؟ ه!  

  !العزيز اسمي عبد ← الكريم؟ ما اسمك) 4   العراق!أنا من  ←من أينَ أنت؟ ) 3

 »للقُدرةِ علَيه!إذا ... علي العدو فَـ... العفو عنه شُكراً «للفراغينِ:  الخطأعين  -19
  )كتاب درسي 6صفحة  1تمرين  مرتبط با(  

1( لي -قَدرتال -قَدرتُما )2  اجعلوا -قَدرتُم ) 3  اجعلْ -قَدرتُنَّ ) 4  اجعاجع  

  فيه فعل النّهي: ليسعين ما  - 20
  )كتاب درسي 6 ةصفح1تمرين مرتبط با (

1 (!دكأنّ) 2    ال تَدخُلوا من بابٍ واح ل لدنياكغداً!ال تعم تموت ك  
 ال تنظُرنَ إلي األشخاصِ قبلَ النّظر إلي األقوالِ! ) 4  ال تزرع المؤمنةُ العدوان فهو خير العملِ!) 3
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     1 زبان انگليسي  
  Saving Nature  

      تا پايانPronunciation  /    33تا  15هاي  صفحه  

  

21- In the future, unfortunately there … be no wild animals alive in nature if we keep hunting them. 

 )كتاب درسي 25 ة(مرتبط با صفح

1) will  2) will not  3) is not going to 4) is going to 

22- I’m … stay home on the weekend. I have a lot of homework to do. 

 )كتاب درسي 29 ة(مرتبط با صفح

1) will to 2) going to 3) will 4) don’t 

23- People found an injured panda near the lake. They hope to … and return it to the plain. 

 )كتاب درسي 21 ة(مرتبط با صفح

1) care 2) increase  3) save 4) live 

24- My sister is going to … a new house soon. She has enough money. 

 )كتاب درسي 25 ة(مرتبط با صفح

1) travel 2) cut 3) teach 4) buy 

25- Forests are the … home of different animals, but humans are destroying them by cutting the trees. 

 )كتاب درسي 22ة(مرتبط با صفح

1) natural 2) recent 3) future 4) hopeful 

26- I like to visit a big beautiful … with many animals and birds. 

 )كتاب درسي 30 ة(مرتبط با صفح

1) sea 2) museum 3) movie 4) schedule 

    

 
Nowadays, there are many endangered animals that need our … (27) … . Their number does not increase if we …(28)… 

their homes, and if we do not help them, we will find only a few of them around us. Some examples are whales, pandas, 

tigers and Asian elephants. 

Only a few of animals will be …(29)…, if humans keep destroying the forests, lakes, and plains. When the number of 

people on Earth increases, they need more places to live. They cut trees in the forests and make homes and roads instead, 

but it is very dangerous for animals. It means that the animals won’t have a place to live and they will …(30)… . 

27- 1) group 2) example 3) attention 4) world 

28- 1) visit 2) enjoy 3) study 4) destroy 

29- 1) alive 2) protected 3) interested 4) wild 

30- 1) take care 2) die out  3) put out 4) go out 

 )كتاب درسي (كلوزتست تركيبي 

PART B: Cloze Test  
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space.  

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence.  
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     1 رياضي  

 مجموعه، الگو و دنباله  
   1كل فصل  /  27تا  1هاي  صفحه  

)مجموعة غيرتهي اگر دو  - 31 ,a] [b, )   2و 1 1( , b ] ( , a)      با يكديگر برابر باشند، حاصلa b كدام است؟ 

  )كتاب درسي 7تا  5ي   ها صفحه مرتبط با(  
1 )3  1 )2  صفر )1

2  4 (3
2  

اگر  - 32 2 2 2 5A x R | x     ، 3 1B [ , )   و مجموعةC باشند، حاصل  3تر از  اعداد حقيقي مثبت كوچك(A B) C كدام است؟ 

  )كتاب درسي 7 ةصفح ،4و  2هاي  مرتبط با تمرين(    
1( 2 0[ , )  2( 2 0[ , ]  3( 3 0[ , ]  4 (3 0( , )  

ها را نزده باشند، چند نفر فقط يـك واكسـن را    نفر هيچكدام از واكسن 6نفر واكسن فلج اطفال زدند. اگر  18نفر واكسن كزاز و  20نفره،  35در يك جمع  -33
  )كتاب درسي 13 ةحصف 5مرتبط با تمرين (  اند؟  زده

1( 25   2( 15   3( 20   4 (30   
Aاگر  - 34 B  ،C B  و مجموعةD A C  هاي  نامتناهي باشد، در مورد مجموعهA ،B  وC ترتيب كدام يك از  از نظر متناهي يا نامتناهي بودن به

  )كتاب درسي 7تا  5ي   ها صفحه مرتبط با(  واند درست باشد؟ ت هاي زير مي گزينه
  نامتناهي -نامتناهي  –نامتناهي ) 4  متناهي -متناهي  –متناهي  )3  نامتناهي -متناهي  –متناهي  )2  متناهي  –نامتناهي  –متناهي  )1

Aدر نمودار ون زير، اعضاي هر مجموعه درون آن نوشته شده است. مجموعة  - 35 B  كتاب درسي 9و  8هاي  صفحه مرتبط با(  كدام است؟(  
1(  a,b,c,d     
2(  e,f  
3(  a,b,c,d,e,f  
4 ( e,f ,g,h,k  
  

A)مجموعة  - 36 (A B)) (A B )     ) همواره برابر كدام است؟U كتاب درسي 13تا  8هاي  صفحه مرتبط با(  عة مرجع است.)مجمو(  
1(   2( A  3( B  4 (U 

14n(Aعضو باشد و  8داراي  Bعضو و مجموعة  10داراي  Aاگر مجموعة  -37 B)  آنگاه مجموعة ،(A B ) (A B )      داراي چند عضو است؟  
  )كتاب درسي 13 ةصفح، 4مرين ت مرتبط با(  

1( 11  2( 10  3( 13  4 (12  
  )كتاب درسي 18تا  14ي   ها صفحه مرتبط با(  ها كدام است؟  هاي تشكيل شده به تعداد چوب كبريت ام نسبت تعداد مربع با توجه به الگوي زير، در مرحلة سي -38

(1) (2) (3)

, , ,...

  
1( 5

41   2( 5
81   3( 61

246   4 (61
486   

16الگوي خطي  - 39 64na n      و الگوي زير مفروضند. مقدار اولين جملة مشترك اين دو الگو كدام است؟ ( الگوي زير در مورد تعداد نقـاط سـياه در هـر
  )ب درسيكتا 18، صفحة 3فعاليت  مرتبط با(  مرحله است.) 

...

(1) ش�ل (2) ش�ل (3)  ش�ل
1( 63  2( 128  3( 144  4 (225  
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  )كتاب درسي 20 ةصفح، 2تمرين  مرتبط با(  هاي دهم و يازدهم كدام است؟  در الگوي زير مجموع نقاط شكل - 40

  
1( 320    
2( 386  

3( 210  . . .  
4 (344  
  

 اين الگو كدام است؟تر از جملة هشتم است. جملة عمومي  واحد بيش 20و جملة سيزدهم  23در يك الگوي خطي جملة دهم  - 41

  )كتاب درسي 17 و 16هاي  صفحه مرتبط با(    
1( 4 17n   2( 4 17n   3( 5 23n   4 (5 23n   

  )كتاب درسي 20 صفحة ،1مرتبط با تمرين (  ه (مربع شكل) نياز است؟ كاشي سفيد (ذوزنقه شكل)، چند كاشي هاشور خورد 76با توجه به الگوي زير، براي  - 42
1( 17   
2( 18  
3( 19  
4 (20  
  

na هاي حسابي در دنباله - 43 : , , , ...0 3 nb و 6 : , , , ...5 10  وجود دارد؟  300تر از  چند عدد سه رقمي مشترك بزرگ 15

  )كتاب درسي 24تا  21هاي  صفحه مرتبط با(  
1( 44  2( 45  3( 46  4 (47  

 نسبت اين دنباله كدام است؟ واحد كمتر است. قدر 40زوج  ةفرد، از مجموع جمالت با شمار ةجمله داريم. مجموع جمالت با شمار 20حسابي با  ةيك دنبال - 44

  )كتاب درسي 24تا  21هاي  صفحه مرتبط با(    
1( 4  2( 6  3( 8  4 (10  

2dلة عمومي يك دنبالة حسابي با قدرنسبت جم naاگر  -45   باشد، در اين صورت مقدارk  2در رابطة 2
36 10 23a a ka  كدام است؟ 

 )كتاب درسي 24تا  21هاي   صفحه مرتبط با(    

1 (46  2( 104  3( 92  4( 52  

,a,در دنبالة حسابي  - 46 , ...  1 3 1 aحاصل  ،3 a a

a a a

 
 

15 17 19
33 35 37

  )كتاب درسي 24تا  21ي   ها صفحه مرتبط با(  برابر كدام است؟  

1( 3
11   2( 5

13   3( 1
2   4 (5

11   

2بين دو عدد  -47
2ايم كه شش عدد حاصل تشكيل دنبالة هندسي دهند. با فرض آن كه  چهار عدد چنان قرار داده 162و  3

جملة اول دنباله باشـد، جملـة     3
  )كتاب درسي 27تا  25هاي  صفحه مرتبط با(  چهارم دنباله كدام است؟ 

1( 6  2( 18  3( 54  4 (72 

rبا قدرنسبت  ntالة هندسي در دنب - 48 0 19، اختالف جمالت اول و چهارم،  1
برابر جملة اول دنباله است. نسبت تفاضل جملة سوم از جملة دوم به  27

  )كتاب درسي 27تا  25اي ه صفحه مرتبط با(  تفاضل جملة سوم از جملة اول دنباله كدام است؟ 

1( 1
5   2( 3

2   3( 2
3   4 (2

5   

 ؟ه كدام استباشد، جملة پنجم دنبال 2است. اگر جملة دوم دنباله  27در يك دنبالة هندسي نسبت جملة هفتم به جملة چهارم برابر  -49

  )كتاب درسي 27تا  25هاي   صفحه مرتبط با(  
1 (54  2( 48  3( 56  4( 64  

,واسطة هندسي جمالت دهم و يازدهم از دنبالة  - 50 , , , ...1 4 9   )كتاب درسي 27تا  25و  18تا  17هاي  صفحه مرتبط با(  كدام است؟  16
1( 55  2( 110  3( 120  4 (121  
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A B

D

C

6 10

15

     1هندسه   

  هاي هندسي و استدالل مترسي  
   برهان خلفتا ابتداي  /  23تا  10هاي  صفحه  

  )كتاب درسي 11و  10ي  ها مرتبط با صفحه(  باشد، كدام است؟  10 ةبه فاصل O ةو از نقط 5 ةبه فاصل dحداكثر تعداد نقاطي در صفحه كه از خط  -51
1 (5  2( 4  3 (3  4 (1  

ABCمتناسب است. اگر نيمسازهاي داخلي  6و  4، 2ترتيب با اعداد  به Cو  A ،Bزواياي  ABCدر مثلث  -52


 ADB ةهمرس باشند، زاوي D ةدر نقط 
  )كتاب درسي 12و  11ي  ها با صفحهمرتبط (  كدام است؟

1(135  2(120  3(105  4(90  
  لزوماً كدام است؟ ABCگاه مثلث  از دو ضلع مثلث به يك فاصله باشد، آن H ةاست. اگر فاصل BCارتفاع وارد بر ضلع  ABC ،AHدر مثلث  - 53

  )كتاب درسي 12و  11ي  ها مرتبط با صفحه(  
  الزاويه ) حاده4  الساقين ) متساوي3  الزاويه ) قائم2  االضالع متساوي )1

8ABدر شكل زير، اگر  -54 AC  ،4BC   2وOBA OBCS S كتاب درسي 12و  11ي  ها مرتبط با صفحه(  باشد، كدام گزينه لزوماً صحيح است؟(  
1 (2OAC OBCS S    
   قرار دارد. BCروي عمودمنصف  O ة) نقط2
  قرار دارد. B ةروي نيمساز زاوي O ةنقط) 3
  است.  BCآن از  ةدو برابر فاصل ACاز  O ةنقط ) فاصلة4

  
  

چنـد   Kباشد، آنگاه  K ةبه فاصل B ةو از نقط 3 ةبه فاصل A ةنقطرا در نظر بگيريد. اگر دو نقطه وجود داشته باشد كه از  4به طول  ABخط  پاره -55
  )كتاب درسي 11و  10ي  ها مرتبط با صفحه(  تواند داشته باشد؟ مقدار صحيح مختلف مي

1 (3  2 (4  3 (5  4 (8  
  )كتاب درسي 12و  11ي  ها مرتبط با صفحه(  كدام است؟ BCDاست. مساحت مثلث  D ةنيمساز زاوي BDدر شكل زير  -56

1( 60   2 (45      
3 (30  4 (12  
  
  

AB)الساقين  در مثلث متساوي -57 AC) ABC  ةنقط ة، فاصل5به طول ساق D  پاي نيمسازBD  از ضلعBC  24برابر
كدام  BC ةاست. طول قاعد 13

  )كتاب درسي 12و  11ي  ها مرتبط با صفحه(  تواند باشد؟ مي

1 (4  2 (8  3 (6
5  4 (12

5  

ˆABCD ،90اگر در چهارضلعي  - 58 ˆA C    وBD  نيمساز زوايايB  وD  10باشد و داشته باشيمBD   3و
4

AD

BC
 محيط ،ABCD كدام است؟  

  )كتاب درسي 12و  11ي  ها مرتبط با صفحه (
1 (64    2( 48  
3 (28    4 (14  
  
  

  )كتاب درسي 14و  13ي  ها مرتبط با صفحه(  هاي اضالع قرار دارد؟ همرسي عمودمنصف ةيك از اشكال زير، مركز تقارن همواره بر روي نقط دركدام -59
  ضلعي منتظم 12) 4  االضالع ) مثلث متساوي3  ضلعي منتظم ) پنج2  ) لوزي1

   باشد، كدام گزينه صحيح است؟ BCوسط  Mناميم. اگر  مي Mرا  BCبا ضلع  ABمحل تقاطع عمودمنصف ضلع ABCدر مثلث  - 60

  )سيكتاب در 14و  13ي  ها مرتبط با صفحه(  
1 (AM  برابرMC .2  است (AM  برابرAB .3  است (AB  نصفBC .4  است (AB  برابرAC .است  

  )كتاب درسي 16و  15ي  ها مرتبط با صفحه(  فرد قابل رسم است؟ در كدام گزينه، شكل منحصربه - 61
  3و ساق  8بزرگ  ةالساقين با قاعد ي متساوي ) ذوزنقه2    6و قطر بزرگ  5) لوزي به ضلع 1
8a) مثلثي با طول اضالع مشخص 4  4چك و ضلع كو 30 ةاالضالعي با زاوي ) متوازي3  ،10b  6قائمه و ارتفاع  ة، يك زاويah .  
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30

1

A

B C

F

D

E

  )كتاب درسي 16و  15ي  ها مرتبط با صفحه(  ؟نيستكدام گزينه درست  - 62
  ع است.االضال ) چهارضلعي كه قطرهايش منصف يكديگرند، متوازي1
  ) چهارضلعي كه قطرهايش منصف و برابر با يكديگرند، مستطيل است.2
  ) چهارضلعي كه قطرهايش عمودمنصف يكديگرند، مربع است.3
  االضالع نيست. ) چهارضلعي كه قطرهايش باهم مساوي باشند، لزوماً متوازي4

10aچند مثلث متمايز با اطالعات  - 63  6و ميانهam   كتاب درسي 16و  15ي  ها مرتبط با صفحه(  توان رسم كرد؟ مي 30و مساحت(  
  شمار ) بي4  3) 3  1) 2  ) صفر1

كنند. كدام گزينـه لزومـاً    قطع مي O ةيكديگر را در نقطEBAˆو  FABˆر نظر بگيريد. نيمسازهاي زواياي را د و خط مورب  dو  dدو خط موازي  - 64
  )كتاب درسي 18و  12، 11ي  ها مرتبط با صفحه(  ؟نيستصحيح 

   قرار دارد. ABروي عمودمنصف  O ة) نقط1
  الزاويه است. قائم OAB) مثلث 2
  يكسان است. dو  dاز دو خط  Oي  نقطه ة) فاصل3
  ثابت است. از خط  O ة) فاصل4

  

CEدر شكل زير اگر  -65 CF  وBD BE 1 ةباشد، زاويÊ كتاب درسي 21و  18ي  ها مرتبط با صفحه(  چند درجه است؟(  
1 (60  
2 (75  
3 (30  
4 (105  
  

  
شـود. لزومـاً كـدام گزينـه      عمود مي BCبه  OHوصل كنيم،  Hيعني  BCرا به وسط  O ةالزاويه هستند. اگر نقط قائم NBCو  MBCهاي  در شكل زير مثلث - 66

  )كتاب درسي 20و  19ي  ها مرتبط با صفحه(  صحيح است؟
ˆ60) 2  ، در يك نقطه همرسند.MCو  OH ،NB) امتدادهاي 1 ˆMCB NBC    

3 (1
2OM OB    4 (2

BC
OH   

  
كنيم تا يكديگر را  خطوطي رسم مي ABبه موازات  Cو از رأس  ACبه موازات  B، از رأس BCبه موازات  Aرا در نظر بگيريد. از رأس  ABCمثلث  -67

  )كتاب درسي 19 مرتبط با فعاليت صفحة(  قطع كنند. همواره كدام گزينه صحيح است؟ Dو  E ،Fدر نقاط 

ABCهاي  همرسي عمودمنصف ة) نقط1


EFهاي  همرسي ارتفاع ةبر نقط  D


  منطبق است. 

EFي ها همرسي عمودمنصف ة) نقط2 D


ABCهاي  همرسي ارتفاع ةبر نقط 


  منطبق است. 

ABCهاي  همرسي ميانه ة) نقط3


EFهاي  همرسي ارتفاع ةبر نقط  D


  منطبق است. 

ABCهاي  همرسي عمودمنصف ة) نقط4


EFهاي  همرسي ميانه ةبر نقط  D


  منطبق است. 
  )كتاب درسي 22و  21ي  ها مرتبط با صفحه(  كدام نامساوي در شكل زير درست است؟ - 68

1 (AB AD    
2(AC CD   
3 (BC AB    
4 (CD AB  

  )كتاب درسي 22و  21ي  ها مرتبط با صفحه(  ترين ضلع چهارضلعي است. كدام گزينه لزوماً صحيح است؟ كوچك CDترين و  بزرگ ABCD ،ABدر چهارضلعي  - 69
1 (ˆ ˆA C  2 (ˆD̂ C  3 (ˆ ˆD B  4 (ˆ ˆ ˆ ˆA C B D    

  )كتاب درسي 23 مرتبط با صفحة(  ؟هاي زير است يك از گزاره كدام» است 0360مجموع زواياي داخلي هر چهارضلعي محدب «ض گزارة ينق -70
  است. 0360مجموع زواياي خارجي هر چهارضلعي محدب ) 2   است. 0360تر از  رضلعي محدب بيشمجموع زواياي داخلي هر چها) 1
  نيست. 0360ي خارجي آن چهارضلعي محدبي وجود دارد كه مجموع زوايا) 4  نيست. 0360داخلي آن  يزوايا ارضلعي محدبي وجود دارد كه مجموعچه) 3
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     1فيزيك   
 گيري فيزيك و اندازه  
  كل فصل  /  22تا  1هاي  صفحه  

 ها در مورد مدل واقعي و مدل فرضي (ساده شده) درست است؟   كنيم. كدام يك از گزينه در يك سالن ورزشي، توپ بسكتبالي را به سمت سبد پرتاب مي   -71

 )كتاب درسي 5ة  صفح با متن درس(مرتبط  
  كنيم كه در حال چرخش است.  اي فرض مي صورت نقطه را به  در مدل واقعي توپ داراي حجم است ولي در مدل ساده شده آن )1
  كنيم.  يابد ولي در مدل ساده شده آن را ثابت فرض مي در مدل واقعي، با افزايش ارتفاع، جرم توپ كاهش مي )2
  كنيم.  ي وزن توپ متغير است ولي در مدل ساده شده آن را ثابت فرض ميدر مدل واقع )3
  كنيم.  در مدل واقعي سرعت توپ متغير است ولي در مدل ساده شده آن را ثابت فرض مي )4
 

  )كتاب درسي 7 ةصفح ،1-1مرتبط با جدول ( هاي زير صحيح است؟  چه تعداد از عبارت -72
  آمپر است.  SIدر  آن يكاياست و  SIدر  اصليهاي  كميت ءالف) كميت شدت روشنايي جز

  سلسيوس است.  SIدر  آن يكاياست و  SIدر  هاي اصلي كميت ءب) كميت دما جز
  هستند.  SIدر  هاي اصلي كميت پ) متر، ثانيه و آمپر جزء يكاهاي

  هاي اصلي هستند.  كميتيكاهاي  نمادهايهر سه مربوط به  Kو  cd ،molت) نمادهاي 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  )كتاب درسي 11 ةصفح مرتبط با متن درس( ؟ باشد نميهاي زير، معادل ژول  ضرب كدام يك از گزينه يكاي حاصل  -73
   فشار  ×) شتاب 4  مربع تندي  ×) جرم 3  طول  ×) نيرو 2  حجم  ×فشار  )1

  )كتاب درسي 10ة صفح مرتبط با متن درس(   هر نانومتر برابر چند كيلومتر است؟  -74
1 (610   2 (810   3 (1010   4 (1210   

  )كتاب درسي 12ة صفح 6-1مرتبط با جدول ( هاي زير درست است؟  تبديل واحد در كدام يك از گزينه -75
1 (5 500ds das  2 (6 125 10 5 10Ms Ts   3 (3 320 0 2cm / m  4( 5 3 7 30 21 10 2 1 10/ cm / mm    

4200Jگرماي ويژة آب برابر با  -76 / kg.K  است. گرماي ويژة آن بر حسبJ / g.K كتاب درسي 10ة صفح 2-1مرتبط با تمرين (   كدام است؟( 

1( 4 2/  2 (64 2 10/   3 (2 1/  4 (62 1 10/   
كند. آهنگ رشد اين گياه بر حسب اينچ بر ثانيه كدام  متر رشد مي 6/3روز،  12ترين رشد گياه متعلق به گياهي موسوم به هسپرويوكا است كه در مدت  سريع - 77

1است؟  2 5( in / cm) ) كتاب درسي 20ة صفح، 10مرتبط با تمرين(  
1( 1

7200  2( 1
720  3( 1

3600  4( 1
360  

53اگر تندي نور در هوا  -78 10 km

s
  فرض شود، مسافتي كه نور درns1 كتاب درسي 13 ةصفح، 3-1مرتبط با تمرين ( كند، چند ميكرون است؟  طي مي(  

1(  23 10   2(  33 10   3( 43 10   4( 53 10   
41در مدل اتمي بور براي اتم هيدروژن، الكترون طي مدت  - 79 5 10/ × ps  0در مداري به شعاع 05/ nm چرخـد. انـرژي جنبشـي     به دور هسته يك دور مي

319حركت الكترون به دور هسته چند ميكروژول است؟ ( 10em × kg ،3(.و تندي حركت الكترون ثابت است  

  )9 ة صفح 4-1و جدول  8، صفحة 3-1مرتبط با جدول ( 
1( 124 5 10/ ×    2 (181 8 10/ ×    3( 184 5 10/ ×    4 (121 8 10/ ×    

 اينچ است. مساحت زمـين  12متر و هر فوت برابر با  سانتي 5/2كاها هستند كه هر اينچ برابر با يكاهاي طول در دستگاه بريتانيايي ي (in)و اينچ (ft)فوت -80
  )كتاب درسي 20صفحة  11و تمرين  19ة ح، صف7مرتبط با تمرين ( برابر با كدام گزينه است؟  شكل زير برحسب هكتار كشاورزي مستطيل

1( 82 5 10/            
2 (96 25 10/   
3 (91 8 10/    
4 (82 10    

رسد. آهنگ متوسط كاهش وزن اين شخص بر حسـب ميكروگـرم بـر     مي kg 83به جرم  kg 110 روزه از جرم اولية 50غذايي سنگين فردي در يك رژيم  - 81
  )كتاب درسي 20 صفحة 10بط با تمرين مرت( دقيقه و به صورت نمادگذاري علمي كدام است؟ 

1 (15 4 10/   2 (36 25 10/   3 (53 75 10/   4 (23 75 10/   

 
63 10 ft

in 88 10
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1 2 30cm

(الف) (ب)

Fسه رابطة  - 82 BILsin   ،21
2K mv  وW Fd هاي طول سيم  رتباط بين كميتا(L)جايي  ، جابه(d) تندي ،(v) نيرو ،(F) جريان الكتريكي ،(I) ،

 SIدهد. كدام گزينه يكاي ميدان مغناطيسي را بر حسب يكاهاي اصلي در  را نشان مي (B)و ميدان مغناطيسي  (W)، كار (K)، انرژي جنبشي (m)جرم 
 )كتاب درسي 11تا  6ي ها صفحه متن درسمرتبط با ( كند؟  بيان مي

1( N

A.m
   2( kg

A.s
   3( 2

kg

m.A.s
   4( 2

kg

A.s
  

 ؟ تر است و دقت آن كدام است بيشكش  خط كدام گيري در شكل زير، دقت اندازه -83

  )كتاب درسي 14ة صفح مرتبط با متن درس( 
0الف،  )1 2/ cm  
0ب،  )2 5/ cm  
   1mmالف،  )3
  1cmب،  )4

هاي زير، به  يك از گزينه است. كدام هاي متعدد برحسب گرم به صورت زير گيري جرم يك جسم با استفاده از يك ترازوي ديجيتال در آزمايش نتايج اندازه  - 84
   )كتاب درسي 15ة صفح متن درس مرتبط با( ؟  دهد مي نشانبر حسب گرم ترازو را گيري  دقت اندازه وخطا  كمترينترتيب از راست به چپ جرم جسم را با 

20 4 19 8 14 6 20 2 32 2 21 6/ , / , / , / , / , /  
1( 5/20  ،2/0  2( 5/21  ،2/0  3( 5/20  ،1/0  4( 5/21  ،1/0  

1 ظرفي به حجم - 85 5/ L 1هاي  نشدني به چگالي سه مايع مخلوطهاي مساوي از  را با حجم 30 8 g
/

cm
 ، 2 31 g

cm
    3و 31 2 g

/
cm

  به طور كامل 

  )كتاب درسي 17 ةصفح 5-1مرتبط با تمرين (   ها چند گرم است؟  . مجموع جرم مايعايم پر كرده
1 (140  2 (1400  3 (150  4 (1500  

تقريباً چند برابر شعاع  Bباشد، طول ضلع مكعب  Bبرابر چگالي مكعب  A ،5/2كمتر است. اگر چگالي كرة  Bدرصد از جرم مكعب توپر  A ،36جرم كرة توپر  - 86
)3است؟  Aكرة  )   ) ب درسيكتا 16ة صفح 1-1مرتبط با رابطة(  

1 (5/2  2 (4/0  3 (15  4 (36/0  

متـر مكعـب بـوده     افزايش يابد، حجم آب اوليه چند سانتي 3150cmدهيم تا يخ بزند. اگر در اثر منجمد شدن، حجم آن  مقداري آب را در يخچال قرار مي -87

30است؟  9 g
/ )

cm
 يخ ،31 g

cm
 آب( ) كتاب درسي 21ة صفح 17مرتبط با تمرين(  

1( 1200  2 (1350  3 (1500  4 (1650   

دهيم. در  وپر و يكنواختي را به آرامي درون آن قرار ميفلزي ت ةريزيم. گلول آب مي 315cmآب را دارد،  320cmمدرج كه حداكثر ظرفيت  ةدر يك استوان -88
 متر مكعب است؟  باشد، چگالي آن چند گرم بر سانتيگرم  40ريزد. اگر جرم گلوله  از استوانه به بيرون ميآب  35cmاين عمل 

  )كتاب درسي 22ة صفح 18مرتبط با تمرين ( 
1 (4  2 (8  3 (2  4 (4/2  

كنيم. اگر در ضمن مخلوط كردن، تغيير حجمي صورت نگيرد، چگالي مادة  مخلوط مي Cمادة از گرم  500و  Bمادة  از گرم 300را با  Aاز مادة  گرم 200 - 89

36C چقدر است؟ SIجديد و آلياژ شده در 
g

)
cm

  ،32B
g

cm
  33وA

g
(

cm
    )كتاب درسي 21ة صفح 17تمرين  مرتبط با(  

1 (10
3  2 (10000

3  3 (4 2/  4 (4200  

38اي به چگالي  از ماده  - 90 g

cm
اي وجود دارد. مكعب را به آرامـي در ظـرف پـر از مـايعي بـه       ايم كه داخل آن حفره درست كرده 2cmمكعبي به طول ضلع 

30چگالي 8 g
/

cm
4بريم و فرو مي  8/ g ريزد. اگر مكعب را پس از پر شدن حفرة آن توسط مايع، بـر روي تـرازو قـرار دهـيم،      از مايع از ظرف بيرون مي

210mدهد چند نيوتون خواهد بود؟ ( ازو نشان ميعددي كه تر
g

s
 كند.) و مكعب منفذ كوچكي دارد كه مايع به داخل حفره نفوذ مي 

  )كتاب درسي 18ة صفح 6-1مرتبط با فعاليت ( 
1( 0 208/  2 (0 336/  3 (0 480/  4 (0 496/  
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     1 شيمي  
  كيهان، زادگاه الفباي هستي  
   نور، كليد شناخت جهان ابتدايتا  /  19تا  1هاي  صفحه  

 )كتاب درسي 2و  1ي   ها صفحهمرتبط با (  است؟   نادرستكدام گزينه  -91
  چگونه شكل گرفته است، انجام داده است. علم تجربي تالشي گسترده را براي پاسخ به اينكه جهان كنوني  )1
  ايم.  امروزه دربارة كيهان و منشاء آن اطالعاتي داريم و با عنصرهاي موجود در نقاط گوناگون كيهان آشنا شده )2
  ها را تهيه كنند و بفرستند.  شيميايي آنهاي مشتري، زحل، اورانوس و نپتون، شناسنامة فيزيكي و  مأموريت داشتند با گذر از كنار سياره 2و  1فضاپيماهاي وويجر  )3
رو بوده كه پاسخ به دومين پرسش در قلمرو  روبه» هستي چگونه پديد آمده است؟ جهان كنوني چگونه شكل گرفته است؟«هايي از اين دست كه  انسان با پرسش )4

  گنجد.  علم تجربي نمي
 )كتاب درسي 3تا  1ي   ها صفحهبا  مرتبط(  . . . . .   به جزباشند،  هاي زير صحيح مي همة عبارت -92

  ديگر توانستند به چگونگي پيدايش جهان هستي پي ببرند.  كنش مواد با يك هم ها با مطالعه خواص و رفتار ماده، همچنين بر دان شيمي )1
  گنجد.  در قلمروي علم تجربي نمي» هستي چگونه پديد آمده است؟«اين كه  )2
  شتري و زمين به ترتيب هيدروژن و آهن هستند. ترين عنصر در سيارة م فراوان )3
  ها و تركيب درصد اين مواد بود.  هاي شيميايي در اتمسفر آن شناسنامه ارسالي از فضاپيماها حاوي اطالعاتي مانند نوع عنصرهاي سازنده، تركيب) 4

 )كتاب درسي 4و  3هاي  فحهصمرتبط با (  است؟  نادرستكدام گزينه دربارة عنصرهاي سازندة دو سيارة مشتري و زمين  - 93
  عنصرهاي اكسيژن و گوگرد جزو هشت عنصر فراوان در هر دو سياره هستند. )1
  در بين هشت عنصر فراوان سياره مشتري گاز هيدروژن و گازهاي نجيب هليم، نئون و آرگون وجود دارند.  )2
  ة زمين است. ترين عنصر در سيار نخستين عنصري كه پس از مهبانگ بوجود آمد، فراوان )3
  اند.  نوع و ميزان فراواني عنصرها در دو سيارة زمين و مشتري يكسان نيست و عنصرها در جهان هستي به صورت همگون توزيع نشده) 4

64باشد. مجموع شمار ذرات زيراتمي در كاتيون  مي 6برابر  Mها در فلز  ها و الكترون تفاوت شمار نوترون -94 2M   كتاب درسي 5صفحة مرتبط با (  دام است؟ ك( 
1( 91  2( 86  3( 93  4 (88  

 )كتاب درسي 6و  5ي   ها صفحهمرتبط با (  اند؟  چند مورد از مطالب زير درست  -95
  راديوايزوتوپ وجود دارد.  5هاي طبيعي هيدروژن  * در بين ايزوتوپ

7* درصد فراواني ايزوتوپ 
3 Li  6وپ از ايزوت

3 Li   .بيشتر است  
  كنند.  هاي پر انرژي مقدار زيادي انرژي نيز آزاد مي هاي پرتوزا، اغلب بر اثر تالشي افزون بر ذره * ايزوتوپ

2A* ايزوتوپي از هيدروژن كه در آن  Z  باشد.  است، پرتوزا و ناپايدار مي  
1( 1  2( 3  3( 4  4 (2  

برابـر جـرم مـادة     127دهد. چند دقيقه پس از زمان نشان داده شده، جرم مادة متالشي شـده   در گذر زمان نشان ميرا نمودار مقابل جرم يك مادة پرتوزا   -96
 )كتاب درسي 6صفحة مرتبط با (  شود؟  پرتوزاي باقي مانده مي

1( 8    
2( 6  
3( 14  
4 (10  

 Bساعت، جـرم مـادة    3شود. با فرض يكسان بودن جرم اوليه اين دو عنصر، پس از گذشت  دقيقه، نصف مي 45 و 30به ترتيب هر  Bو  Aجرم عنصرهاي   -97
 )كتاب درسي 6 ةصفحمرتبط با (  باقي مانده كدام است؟ Aتجزيه شده به جرم مادة 

1( 4  2( 60  3( 1
60  4 (1

4  

235چه تعداد از مطالب زير در مورد ايزوتوپ  - 98 U كتاب درسي 8تا  6ي   ها صفحهمرتبط با (  است؟ نادرست( 
  درصد است. 7/0آ) برخالف عنصر تكنسيم در طبيعت وجود دارد و فراواني آن در مخلوط طبيعي اورانيم كمتر از 

  رود.  لب، اين ايزوتوپ به عنوان سوخت در راكتورهاي اتمي به كار ميب) اغ
  است.  5/1هاي هيدروژن، بيشتر از  هاي آن همانند برخي راديوايزوتوپ ها به پروتون پ) نسبت شمار نوترون

  يابد.  هاي اين عنصر افزايش مي سازي ايزوتوپي، مقدار آن در مخلوط ايزوتوپ ت) در فرايند غني
1( 1  2( 2  3( 3  4 (4  

 )كتاب درسي 8و  7ي   ها صفحهمرتبط با (  اند؟  نادرستكدام موارد از مطالب زير،   -99
  شوند.  درصد عنصرهاي شناخته شده، در طبيعت يافت مي 87آ) به تقريب 

  شود.  براي تصويربرداري غدة تيروئيد استفاده مي 99Tcب) از 
  توان مقادير زيادي از آن را تهيه و براي مدت طوالني نگهداري كرد.  ست و نميپ) نيم عمر تكنسيم كم ا

  اي ساخته شود.  هاي هسته موجود در جهان بايد به طور مصنوعي و با استفاده از واكنش 99Tcت) همه 
  شود.  آن، اغلب به عنوان سوخت در راكتورهاي اتمي استفاده ميهاي  باشد كه يكي از ايزوتوپ ترين فلز پرتوزا، اورانيم مي ث) شناخته شده

  ب، پ و ث) 4  پ و ت  )3  ب و ث  )2  آ )1
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 )كتاب درسي 8و  7ي   ها صفحهمرتبط با (  اي ساخته شده چه نام دارد و كاربرد آن چيست؟  نخستين عنصري كه در واكنشگاه (راكتور) هسته - 100

تكنسيم  )1 99
43 Tc -  اورانيم  )2  تصويربرداري از غده تيروئيد 235

92 U - تصويربرداري از غدة تيروئيد  

اورانيم  )3 238
92 U - تكنسيم ) 4  هاي اتمي  سوخت در نيروگاه 97

43 Tc - هاي اتمي  سوخت در نيروگاه  
 )كتاب درسي 9تا  7ي   ها صفحهمرتبط با (  اند؟  درستچند مورد از مطالب زير   -101

  برابر عناصر ساختگي است.  3* شمار عناصر موجود در طبيعت، بيش از 
  شود.  تر آن به عنوان سوخت در راكتورهاي اتمي استفاده مي هاي سنگين ترين فلز پرتوزايي است كه تنها از ايزوتوپ * اورانيم شناخته شده

  آيد.  اي به شمار مي هاي صنايع هسته تورهاي اتمي از جمله چالش* دفع پسماند راك
  شود.  ايزوتوپ محسوب ميگويند و يك راديو دار مي كز نشان* به گلوكز حاوي اتم پرتوزا، گلو

  1) 4  2 )3  3 )2  صفر )1
 )كتاب درسي 13تا  9ي   ها صفحهمرتبط با (  است؟  نادرستكدام گزينه   - 102

  اند.  شناخته شده را بر اساس يك معيار و مالك در جدولي با چيدماني ويژه كنار هم قرار دادهعنصر  118ها  دان شيمي )1
  شود.  اي، شامل عنصرهايي با خواص شيميايي يكسان است و دوره ناميده مي هر ستون جدول دوره )2
  كند.  رها ارائه مياي، اطالعات مفيدي دربارة عنص نويسي در جدول دوره هاي عددي و خالصه نمادها و داده )3
  ايزوتوپ طبيعي است.  3اند و اولين عنصر آن داراي  اي امروزي، عنصرها بر اساس افزايش عدد اتمي سازماندهي شده در جدول دوره) 4

7و هم گروه با عنصر  20Aاختالف عدد اتمي عنصري كه هم دوره با عنصر   - 103 X كتاب درسي 12تا  9ي   ها صفحهمرتبط با (  كدام است؟  17ست، با عنصر دوم گروه ا( 
1( 24  2( 23  3( 17  4 (16  

 )اب درسيكت 12  ةصفحمرتبط با (  اند و در اين جدول . . . . . . دوره و . . . . . . گروه وجود دارد.  اي امروزي، عنصرها بر اساس افزايش . . . . . سازماندهي شده در جدول دوره - 104
  7 - 18 -عدد جرمي ) 4  7 - 18 -عدد اتمي  )3  18 - 7 -عدد جرمي  )2   18 - 7 -عدد اتمي  )1

 باشد، به جاي عالمت سؤال در جدول زير چه عددي بايد نوشته شود؟  amu 32/24باشد. اگر جرم اتمي ميانگين آن برابر داراي سه ايزوتوپ مي Mعنصر   -105

 )كتاب درسي 15تا  13ي   ها صفحهمرتبط با (  

  مجموع شمار ذرات زيراتمي  هاها و نوترونتفاوت شمار الكترون  درصد فراواني  ايزوتوپ
A M  *  36  صفر  

1A M  ؟  *  *  
2A M  11  *  *  

1( 10  2( 61  3( 79  4 (9  
 )كتاب درسي 15صفحة مرتبط با (  هاي زير اتمي به درستي بيان شده است؟  رهاطالعات مربوط به چه تعداد از ذ - 106

  (amu)جرم   قدر مطلق بار الكتريكي نسبي  نماد  نام ذره زيراتمي
0  الكترون

1e  1  0 0005/  
1  پروتون

1p  1  1 0037/  
0  نوترون

1n  0  1 0087/  
  صفر) 4  3 )3  1 )2  2 )1

 )كتاب درسي 15تا  9ي   ها صفحهمرتبط با (  اند؟  كدام موارد از مطالب زير درست -107

  شود.  تبديل مي  Fدر تركيب با ساير عنصرها به يون   9Fآ) اتم 
  اند.  ها بوده گيري جرم اتم اي مناسب و در دسترس براي اندازه ب) دانشمندان همواره در پي يافتن سنجه

  گيري كرد.  ها را اندازه ها را به طور مستقيم مشاهده و جرم آن توان آن ها بسيار ريزند و نمي  برند؛ زيرا اتم ها به كار مي تعيين جرم اتمپ) دانشمندان مقياس جرم نسبي را براي 
1ترين ذرة زيراتمي الكترون است و نماد آن به صورت  ت) سبك

0 e  باشد.  مي  
  گيري كنند.  هاي زيراتمي را اندازه چنين جرم ذره ق شدند جرم اتمي ديگر عنصرها و همها موف دان شيمي amuث) با تعريف 

  آ، ت، ث) 4  ب، پ، ث  )3  آ، پ، ت )2  ب، پ، ت )1
233ها در سـه نمونـة   كدام مقايسه در مورد تعداد اتم  - 108 01 10/ ده اسـت؟  مـول گـاز هيـدروژن بـه درسـتي بيـان شـ        25/0گـرم كـربن و    6اتـم مـس،     ×

112 1(C ,H : g.mol )     ) كتاب درسي 19تا  16ي   ها صفحهمرتبط با( 
  هيدروژن =كربن  =مس ) 4  هيدروژن >كربن  =مس  )3  كربن  =مس  >هيدروژن  )2  هيدروژن  >كربن  >مس  )1

9گرم آسپرين  8/10هاي هيدروژن در  شمار اتم -109 8 4(C H O CH)3كـربن در چنـد گـرم اسـتيك اسـيد       هـاي  بـا شـمار اتـم     ( COOH)    يكسـان اسـت؟
11 12 16(H ,C ,O : g.mol )      ) كتاب درسي 19تا  16ي   ها صفحهمرتبط با( 

1( 4/14  2( 2/16  3( 2/7  4 (6/3  
132گرم از تركيب . . . . . . برابر است.  6/7ود در هاي موج با شمار اتم 3SOهاي موجود در . . . . . . گرم  شمار مولكول  -110 14 16(S ,N ,O : g.mol )   

 )كتاب درسي 19تا  16ي   ها صفحهمرتبط با (  
1( 25 - 2 5N O  2( 2/20 - NO  3( 8/13- 2N O  4 (40 - 2 3N O  


