
 
 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  مبحث نام درس
  ادبيات تعليمي، ستايش   فارسي

  ذاك هو اهللاُ  عربي زبان قرآن
  Saving Nature  زبان انگليسي

  مجموعه، الگو و دنباله  رياضي
  دنياي زنده  شناسي زيست

 گيري فيزيك و اندازه  فيزيك
  كيهان زادگاه الفباي هستي  شيمي

  
 

 آزمون اول
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     1 و نگارش فارسي  

 ات تعليميستايش، پرورش موضوع/  ستايش، ادبي  
  ) 27تا  10هاي  صفحه): 1فارسي  
  واژه)  ،14ي  صفحه -(كتاب فارسي  كند؟ ابيات زير را كدام واژه كامل مي - 1

  »!»ييكند لطف خدا يمگر فضل/  ؟ييرها ابميچون  ... نيمن ز«"كه:  گشت يم شهيبر اند شيبه كار خو/  گشت يم شهيبه گرد ب رانيملك ح«
 ) مولع4  ) ورطه3  ) زهره2  ) نمط1

 واژه)، نامه بخش واژه -ي(كتاب فارس  معنا شده است؟ نادرستهاي زير  چند تا از واژه - 2
  »دهنده/فروغ: پرتو رزاق: روزي نادره: قدرتمند// شكن: پيچ و خم زلف /  بوته يا درخت گلمعركه: ميدان جنگ / گلبن: «
           ) چهار تا4  ) سه تا 3  ) دو تا2  ) يكي1

  )امال  ،14 ي صفحهمشابه  -ي(كتاب فارس  اماليي دارد؟ نادرستيمتن زير چند  -3
خدمتكاران  گريد فرمان و دست و مترصا كه مالزم درگاه ديمرسوم فالن را چندان كه هست مضاعف كن گفت يقان را همكه متعلّ دمياز ملوك عرب شن يكي«

گفت مراتـب بنـدگان بـه     ؟يديچه د دندشي، پرسخواستو خروش از نهادش  اديو فر ديبشن يدل خدمت متهاون. صاحب يند و در ادالب مشغوو و لعهبه ل
  .»مثال دارد نيهم يدرگاه خداوند تعال

           ) چهار تا4  ) سه تا 3  ) دو تا2  ) يكي1
  ، تاريخ ادبيات) 18و  10هاي  صفحه -(كتاب فارسي  است؟» ليعنصرالمعا«و » عطّار نيشابوري«خالق كدام دو كتاب به ترتيب،  - 4

  نامه نامه، قابوس ) الهي2    ودمنه نامه، كليله الهي )1
 ودمنه كليله  ) مثنوي معنوي،4    نامه ) مثنوي معنوي، قابوس3

 يكسان است؟» بلندي از آن يافت كو پست شد«وري ي قافيه در كدام بيت، با نقش دست ابيات زير همگي از غزلي از خواجوي كرماني است. نقش دستوري واژه - 5
  هاي ادبي و زباني) ، دانش16ي  صفحه -(كتاب فارسي

 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 المع در كه خواجه اي مكن  ) عيبم3
  پند دهد پير گر و بندم نهد مير دل / گر برنكنم رخش مهر از بود جان ) تا4

  هاي ادبي و زباني) ، دانش19ي  صفحه -(كتاب فارسي  شده وجود دارد؟  در كدام عبارت فعل حذف - 6
  بندد.  آميزد و با خون پيوندي جاودانه مي خيزد و با خاك درمي هاي مجاور برمي بوي بهار از آرامستان) 1
  برد به اعماق تاريخ.  كند و ما را با خود مي عكسِ ما را طي مي هايي ترسناك تا قاب گذرد، گذرگاه ي اتاق من مي اش از پنجره ) رايحه2
  قصند و ما با خاطرات خود. ر ها در باد مي بينند ريزگردها با برگ برد. خردساالن مي ) تا هوا نمناك شود، باد ابرها را مي3
  ها نيست.  بينند كه آسمان در آرزوي صلح، باز هم مهماناني ناخوانده از جنس سرب دارد ولي ديگر دير است. هيچ چيز به خوبيِ خاطره ) پيرزنان مي4

  هاي ادبي) ، آرايه15ي  صفحه -(كتاب فارسي  يافت؟ »آميزي حس«توان  در كدام بيت مي -7
 رسم ديوار به كه درازم دست چنان من / نه كه دوست اي ده ميوه خودم باغ در ) از1
 رسم دينار به درويش من گر شود واگردند / چه درم به گدايان گرچه درت ) از2
 رسم »ارعطّ« به طامات گفتن در بويي / ورچه نيابم تو از سخنان رنگين به ) من3
  رسم كار سر به ات بهل دست از من / پايم مانع تويي كار در فرغاني ) سيف4

  هاي ادبي) ،  آرايه16و  15هاي  صفحه -(كتاب فارسي  ؟»مجاز«هست و هم » تلميح«در كدام بيت هم  -8
  بي مي و جام اين خراب آن مست شد/ اين ز پا افتاد و آن از دست شد) 1
  از سر شاهي گذشت آن نامدار/عشق دادش بندگي محمودوار) 2
  ي خندان من ندد پستهسيه بادام آن سرو چمن/ گو نخ بي  )3
  اي گردد مهت را مشتري اختري/ زهره دوست گردد خصمت از نيك )4

 ،  مفهوم)18ي  صفحه -(كتاب فارسي  شود؟ صحبت مي» نماي جوفروش گندم« ِي دربارهدر كدام بيت  - 9

  و زشت كويجز نام ن هنماند ب/  چه كشت برفتند و هركس درود آن) 1
  چند؟ كافوري رخ قيري، دلچند؟ /  دوري صفا و صدق ره ) از2
  وانگهان در جمع گندم جوش كن/  جان دفع شر موش كن ياول ا )3
  ستيدر عالم عشق معتبر نيي / رو اهيو س يجز كافر )4

  ، مفهوم)10ي  مشابه صفحه -(كتاب فارسي  ؟بيت كدام گزينه با بيت زير ارتباط معنايي دارد - 10
  »ه بي شك جانِ جانيهر آن وصفي كه گويم بيش از آني/ يقين دانم ك«
  جهان بگشتم و دردا به هيچ شهر و ديار/ نيافتم كه فروشند بخت در بازار) 1
  بارد/ من ابلهانه گريزم در آبگينه حصار ز منجنيق قضا سنگ فتنه مي )2
  ذره در بازار بدان خداي كه در شهربند امكان نيست/ متاع معرفتش نيم )3
  به مصر برد و سراسر ز چشم شد بازار به آن متاع كه گوهرفروش كنعاني/ )4
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     1 عربي زبان قرآن  

  ُهو اهللا ذاك  
  10تا  1هاي  صفحه  

  س)، متن در3ي   مكمل و مرتبط با صفحه - كتاب درسي(  »يا أيها اإلنسانُ! هل تُشاهد أنَّ اهللاَ يزينُ السماوات بأنجم جميلةٍ في اللّيلِ؟«عين الصحيح في التّرجمة: -11

   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 آيا مشاهده مي !اي انسان) 2
   دهد؟ ها زينت مي با زيبايي ستاره هنگام را شب ها بيني خداوند آسمان آيا مي !اي انسان) 3
  هايي نوراني زينت داده است؟ كني كه خدا آسمان شب را با ستاره آيا مشاهده مي !اي انسان) 4

  ي تركيبي) ترجمه - كتاب درسي(  عين الصحيح: - 12

  كنيم، ما ايران را دوست داريم! نحنُ نحفظُ لغتنا، نحنُ نحب إيرانَ!: ما زبان فارسي را حفظ مي )1
  دانيد؟! گوييد كه نمي علمونَ؟!: آيا شما چيزي را مي) هل أنتم تقولونَ ما ال ت2َ
  ) أنا سمعت قصة األخوينِ، تلك قصة قَصيرة!: من داستان دو برادر را شنيدم، اين قصه كوتاه است!3
  ) اطرقْ الباب قبل الورود!: پيش از وارد شدن در را كوبيد!4

  ، حوار)4ي   مكمل و مرتبط با صفحه - كتاب درسي(   في ترجمة المفردات:  غيرَ الصحيحعين  - 13

1(  في 2    !: سفر كنمأن اُسافرَإنّي اُحب المطارِ!: ورودي قاعةِ) الموظّف  
  حصد الخُسرانَ!: دشمني العدوانَ) من زرع 4  جداً!: باهوش  ذَكي) هو ولَدي، هو 3

  مفهوم تركيبي) - كتاب درسي(  .......!»العالَم: لونُ  ....،   اُنظر إلي األلوان المختلفة في«عين الصحيح للفراغينِ حسب المعني:  - 14
  أصفَر -) البحر4  أخضَر -) الشّجر3ِ  أزرق -) الموز2ِ  أبيض -الغُراب )1

  )2، تمرين 7ي   مكمل و مرتبط با صفحه - كتاب درسي(  حسب التّوضيحات: الخطأعين  -15

  األنعم: »المواهب«ف لـِ هو متراد) 2  قَمرُ: الهو كوكب ضياؤه من الشّمسِ!) 1
  الدرر: من األحجارِ الغاليةِ ذات اللّونِ األسود!) 4    الغيم: ينزلُ منه المطرُ!) 3

  )5، تمرين 8ي   مكمل و مرتبط با صفحه - كتاب درسي(  في المتضاد للكلمات المعينة: الخطأعين  - 16

  : ممنوعمسموحلدورانُ إلي اليسارِ ) ا2  الجميل: الغالي الرّخيص) إشتريت ذلك القميص 1
: البرودة  الحرارةُ) تنتشرُ 4  : المجتهدينَالمجدينَ) إنّي اُحب تالميذي 3 بالضّياء 

  )3، تمرين 7ي   مكمل و مرتبط با صفحه - كتاب درسي(  حسب استعمالِ اسمِ اإلشارةِ: الخطأعين  -17

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

  )4، تمرين 8ي   مكمل و مرتبط با صفحه - كتاب درسي(  »فَتّاح، مستَخرَج«عين وزن الكلمتينِ:  - 18

  مفتَعل - فَعال) 4   مفتَعل - فَعال) 3  فعلمستَ -فَعال) 2  مستَفعل -فَعال )1

  قواعد تركيبي) - كتاب درسي(  »إذا ... علي العدو فَـ... العفو عنه شُكراً للقُدرةِ علَيه!«للفراغينِ:  الخطأعين  -19
1( لي -قَدرتال -قَدرتُما) 2  اجعلوا - قَدرتُم) 3  اجعلْ - قَدرتُنَّ) 4   اجعاجع  

  )1، تمرين 6ي   مكمل و مرتبط با صفحه - كتاب درسي(  فيه فعل النّهي: ليسعين ما  - 20

1 (!دغداً!) 2    ال تَدخُلوا من بابٍ واح تموت كأنّك ل لدنياكال تعم  
  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- Peter’s health is endangered because he ate a lot of cakes last night. He …… to school next week. 

 )25 ي  مكمل و مرتبط با صفحه - (كتاب درسي

1) won’t go  2) goes          3) going to go 4) doesn’t go 

22- I’m …… stay home on the weekend. I have a lot of homework to do. 29 ي  مكمل و مرتبط با صفحه - (كتاب درسي(  

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. 

 )21 ي  مكمل و مرتبط با صفحه - (كتاب درسي

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

24- My sister is going to …… a new house soon. She has enough money . )25 ي  مكمل و مرتبط با صفحه -(كتاب درسي   

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. 

 )21 ي  مكمل و مرتبط با صفحه - (كتاب درسي

1) natural  2) alive  3) endangered  4) hopeful 

 

26- I like to visit a big beautiful …… with many happy animals and birds.  21 ي  مكمل و مرتبط با صفحه - (كتاب درسي(  

1) future              2) plain        3) movie               4) attention 

  
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) injured  3) interested   4) wild 

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

)كلوزتست تركيبي - (كتاب درسي  

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

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

  مجموعه، الگو و دنباله  
  ي حسابي تا پايان دنباله  /  24تا  1هاي  صفحه  

  )2ي مرتبط با  كار در كالس صفحه  -(كتاب درسي  است؟ نادرستي زير  كدام گزينه - 31
1 (Q (R Q)    2 (W (N Q)   3 ((Z N) (R W)    4( (Q Z) (W Z)    

Aاگر  - 32 {x R x }   1 Bو  3 {x R x }   2 Aهاي  ، بازه4 B  وB A ترتيب از راست به چپ كدام است؟ بهها  و نوع آن 

  )3ي  با  فعاليت صفحه مرتبط - (كتاب درسي
1 (( , )1 ]-باز  2 , ]3 )) 2  بسته 4 , )1 ) –باز 2 , ]3 ]) 3  باز نيم4 , )1 ] -باز  نيم 2 , ]3 ]) 4  بسته4 , )1 ]–باز  نيم 2 , )3   باز نيم 4

 اين دنباله كدام است؟سوم  ي باشد. جمله مي )-2(و  54برابر حسابي به ترتيب  ي دنبالهنهم و هفدهم يك  ي جمله -33

  )23و  22ي ها مرتبط با مطالب صفحه - كتاب درسي(
1 (7  2(96  3(110  4 (124  

  )5ي  صفحه 1مشابه كار در كالس  -كتاب درسي(  ؟هستندهاي زير درست  چه تعداد از عبارت - 34
)الف)  , )  3 1    (ب{ , } ( , )  1 1 1 ]پ)   1 , ) ( , ]  1 2 1 2  

)ت)  , ) [ , )    1 ]ث)   1 , )   
4 2 }) ج  13 , }  1 2 1  

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

])حاصل  - 35 , ] [ , )) [ , ]  
37 2 4 1 32 5ي  صفحه 3مرتبط با كار در كالس  -كتاب درسي(  كدام است؟(  

1 ([ , ] [ , ] 7 4 1 3  2 (( , ) ( , ] 7 4 1 2  3 ([ , ) [ , ]  7 4 1 3  4 ([ , ] [ , )
34 2 32   

xاگر  - 36 } Aيا 2 {x R x   2 ،B {x R x }    5 Cو  5 { , } 2 ]ي زير برابر با  ل كدام گزينهباشد، حاص 2 , ]2   شود؟ مي 2
  )5ي  صفحه 3كار در كالس  مكمل - كتاب درسي(

1 (B A  2 (A B  3 ((B A) C   4 ((A B) C   
Aاگر  -37 [a, ) {c} 3  ،B ( , ) 4   وB A (b, )  1  باشد، حاصلa b c   باشد؟ تواند نميكدام 

 )5ي  صفحه 3مكمل كار در كالس  - كتاب درسي(
1 (7  2 (3  3 (5  4صفر (  

  )6ي  مرتبط با كار در كالس صفحه -كتاب درسي(  كدام مجموعه نامتناهي است؟  -38
Z) 2  ي زمين هاي كره ي شامل تمام مورچه  ) مجموعه1 (Q N)   
3 ({x R x }  1    4رقمي  ) اعداد اول زوج غير يك  

naصورت اي به  ي عمومي دنباله جمله - 39 bn cn 2 ي دهم آن برابـر كـدام    باشند، جمله 8و  3ترتيب برابر  باشد. اگر جمالت اول و دوم اين دنباله به مي
  )19و  18ي  ها مرتبط با صفحه -كتاب درسي(  است؟ گزينه 

1( 4  2(80  3( 120  4( 160  
 هاي زير الزاماً نامتناهي است؟ يك از مجموعه متناهي باشد، كدام Aاگر  - 40

  )12ي  صفحه 2 تمرينمرتبط با   - كتاب درسي(
1 (Z A  2 (Q A    3 (N A  4 (Q A  

Aي مرجع باشد،  مجموعه Zاگر  - 41 {x Z x }  2 Bو  81 {x Z x }    1 Aي  ، تعداد اعضاي متمم مجموعه1 B  كدام است؟ 

 )9ي  صفحه كار در كالسمرتبط با  - كتاب درسي(
1 (8  2 (12  3 (18   4 (16  

 هاي دوم، چهارم، هفتم و نهم كدام است؟  دهيم. مجموع واسطه ترتيب از كوچك به بزرگ قرار مي واسطة حسابي به 10تعداد  68و  12بين دو عدد  - 42

 )23ي  صفحه كار در كالسمرتبط با كتاب درسي ـ (  
1( 80  2 (120   3 (160   4 (200   
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xمفروضند. اگر  Bو  Aدو مجموعة ناتهي  - 43 (A B)   و همچنينx (A B)  رست است؟ باشد، الزاماً چند مورد از نتايج زير د 
xالف)  A    (بx A    (جx B    (دx B                                )9ي   مرتبط با كار در كالس صفحه  - كتاب درسي(  

   3) 4   2 )3   1) 2  ) صفر1
  )17ي  مرتبط با كار در كالس صفحه  - كتاب درسي(  هاي سفيد در شكل نهم كدام است؟ با توجه به الگوي زير، تعداد مربع - 44

1 (121  2 (72   
3 (90  4 (110  

 شود. او در تومان به حقوق او افزوده مي هزار 10هر ماه  بعد از آن و كند هزار تومان حقوق دريافت مي 100، مبلغ پس از استخدام در پايان ماه اولعلي  -45
 )23و  22ي ها ا صفحهمرتبط ب  -كتاب درسي(  كند؟ هزار تومان حقوق دريافت مي 200ماه چندم مبلغ  انتهاي

1( 10  2( 11  3( 12  4( 9  
Aچنين اگر مجموعة اعداد طبيعي، مجموعة مرجع و هم - 46 {x N | x }   Bو  20 { , , , ..., } 7 8 9 Aباشد، مجموعة  15 B   شامل چند عـدد

  )9 ي   صفحهمرتبط با كار در كالس   -كتاب درسي(  زوج است؟ 
1 (5   2 (4   3 (3   4 (2   

 ام است؟كد اين دنباله اول ي قدر نسبت و جملهمجموع  است. 40ي بيستم برابر با  ي چهارم و جمله هشتم دو برابر جمله ي جملهحسابي  ي دنبالهر يك د -47

  )23و  22هاي  مرتبط با صفحه  -كتاب درسي(    
1( 2  2( 4  3( 2-  4( 6  

n(U)اگر  - 48  50 ،n(A)  20 ،n(B)  n(Aو  35 B) 15  باشد، حاصلn(A B )  وn(A B )  ترتيب از راست به چپ كدام است؟ به 

 )13ي  صفحه 4مرتبط با تمرين   - كتاب درسي(
  10و  15) 4   8و  10) 3  10و  8) 2  15و  10) 1

اليبال عالقه ندارند. تعداد افرادي ي فوتبال و و يك از دو رشته نفر به هيچ 8نفر به واليبال عالقه دارند و  12نفر به فوتبال و  15نفري،  28در يك كالس  -49
 )13ي  صفحه 5مرتبط با تمرين   -كتاب درسي(  ي فوتبال و واليبال عالقه دارند، كدام است؟ كه به هر دو رشته

1 (5   2 (6  3 (7   4 (8  
نفر از صافكارها نقاش هم باشـند،   3اگر  نفر نقاش وجود دارند. 5نفر صافكار و  8ها  نفر مشغول به كار هستند كه در بين آن 38در يك تعميرگاه خودرو  - 50

 )13ي  صفحه 6مرتبط با تمرين   -كتاب درسي(  است؟  كدام ،اين تعميرگاه نه صافكار هستند و نه نقاش ي كه درتعداد افراد
1 (30  2 (28  3 (25   4 (10 

     1شناسي  زيست  

  دنياي زنده  
   1فصل  /  16تا  1هاي  صفحه  

  )8تا  6ي  ها مرتبط با صفحه - كتاب درسي( ؟است نادرستزير يك از عبارات  كدام -51
  دهد. هاي زمين، زيست بوم را تشكيل مي كره اي از زيست مجموعه )1
  هاي مشترك بين همه جانداران است.  از ويژگي ،همانند توليد مثلبا محيط سازش  )2
  آيد.  دست مي هاي روغني به گازوئيل زيستي، نوعي سوخت بوده كه از دانه) 3
  شود.  افراد در پزشكي شخصي، داروهاي خاص هر فرد طراحي مي DNA) با بررسي4

  )8و 7هاي    مكمل و مرتبط با صفحه -كتاب درسي(  كدام عبارت صحيح است؟ -52
  شود. اي ديده مي ) ثابت نگه داشتن وضع دروني پيكر موجودات زنده، تنها در جانداران پرياخته1
  شود.  ي الگوي رشد در هسته ديده مي كننده دهد، مولكول تنظيم هاي محيطي پاسخ مي در هر جانداري كه به محرك )2
  اي است. شود، قطعاً پرياخته يابي آن دستگاه ديده مي ) هر جانداري كه در سطوح سازمان3
  ت.اي اس ياخته ي انسان به تنهايي بيش از هر تك  يابي هر ياخته سطوح سازمان )4

  )9، 1ي ها  مكمل و مرتبط با صفحه -كتاب درسي(  …ي مونارك بالغ فقط  هر پروانه - 53
  . باشد قادر به ساخت نشاسته و سلولز مي) 1
  كند. پرواز مي ،) در مسير مكزيك تا جنوب كانادا يا بالعكس2
  برد. ي موقعيت خورشيد براي مسيريابي بهره مي كننده هاي عصبي تعيين ) از ياخته3
  .كند دستگاه گردش خون براي تبادل گازهاي تنفسي استفاده مي از) 4
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  )8و  7ي  ها مكمل و مرتبط با صفحه -كتاب درسي(  كند؟ كامل مي نادرستيرا به  زير چند مورد عبارت -54
  » … ترين سطح سازمان يابي حيات پايين«

  شود. حيات در آن پديدار مي هاي نخستين سطحي است كه ويژگي -الف
  نيست در صورت تجمع در مكاني به عنوان جمعيت درنظر گرفت. را ممكن  -ب
  اي است. ياخته در هر جانداري، در حال تبادل مواد با مايع بين -ج
  ) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1

  )7ي   مكمل و مرتبط با صفحه -كتاب درسي(  است؟ نادرستكدام عبارت  -55
  وجود دارد. مختلف تنوع جانورانهاي يك درخت نيز همانند  ) در بين برگ1
    كنندگان آن بستگي دارد.  سازگان به ميزان توليد ميزان خدمات هر بوم) 2
  هاي دناي موجود در هسته ذخيره شده است. اي در مولكول ) اطالعات الزم براي زندگي هر ياخته3
  .گردد توليد مثل در جانداران مختلف موجب ايجاد موجوداتي كم و بيش شبيه والدين مي) 4

  )5و  3، 2ي  ها مرتبط با صفحه -كتاب درسي(  …شناسي  علم زيست يستنممكن  -56
  هاي طبيعي و قابل مشاهده باشد. قادر به يافتن علل پديده )1
  پردازد.نها  هاي زنده به بررسي ارتباط بين سطوح مختلف سازماني اين سامانه نگري به سامانه كلبراي  )2
  در مراحل اوليه مؤثر باشد.هاي سرطاني  در شناسايي و نابودي ياخته )3
  كند. ها به ما كمك  در حفظ تنوع زيستي همانند بهبود طبيعت و زيستگاه )4

  )5ي  مكمل و مرتبط با صفحه -كتاب درسي(  باشد. ها مي ي جنگل ناشي از تخريب گسترده …وقوع سيل  -57
  ) برخالف تغيير آب و هوا2    ) همانند افزايش تنوع زيستي 1
  ) برخالف كاهش تنوع زيستي4    خاك) همانند فرسايش 3

  )6ي   مكمل و مرتبط با صفحه -كتاب درسي(  كند؟ درستي كامل مي چند مورد عبارت را به - 58
  » …پزشكان در پزشكي شخصي «

  پردازند. ، ميبين افراد مختلف گسترده شده استبيني هر نوع بيماري كه  به پيش -الف
  كنند. رماني اختصاصي براي هر فرد طراحي ميهاي د با بررسي اطالعات دناي افراد، روش -ب
  .پردازند به بررسي دنا برخالف وضعيت بيمار مي -ج
  ) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1

  )10و  9، 6ي  ها مرتبط با صفحه -كتاب درسي(  هاي زيستي، چند مورد از موارد زير صحيح است؟  درباره مولكول -59
  باشند.  ، فاقد نيتروژن ميها ها برخالف پروتئين ترين كربوهيدرات ساده الف)

  ها نقش دارد.  هورمون ةتركيبي ليپيدي است كه در ساخت هم لب) كلسترو
  داراي فسفر در ساختار خود نيست. ،مورد استفاده در پزشكي شخصي  ترين مولكول ج) مهم

   3 )4   2) 3   1) 2  ) صفر1
  )7ي   مكمل و مرتبط با صفحه -كتاب درسي(  چند ويژگي زير را دارد؟ ژن از جانداري ديگر، ةدريافت كنندهر جاندار  - 60

  »محيط، نظم و ترتيب سازش با محيط، پاسخ به«
  ) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1

  )13و  12ي  ها صفحه مرتبط با -كتاب درسي(  …اي  ياخته مايع بين …اي  ياخته در انسان مايع ميان - 61
  شود. ها محسوب مي جزئي از محيط زندگي ياخته –) برخالف 1
    طور مستقيم با خوناب است. در حال تبادل دائم مواد به –) همانند 2
  ها است. ها و مولكول در حال تبادل برخي يون -) از طريق غشايي با نفوذپذيري انتخابي با 3
  تري دارد. غلظت مواد كمفشار اسمزي باالتر و  –) نسبت به 4

  )13و  12، 10ي  ها مرتبط با صفحه -كتاب درسي(  …ي غشا  دهنده هاي تشكيل ترين مولكول بيش - 62
  هاي اكسيژن نقش دارند. ) در انتشار مولكول1
  ) با ايجاد كانالي در عبور گلوكز مؤثراند.2
  شوند. دار بر سطح خارجي غشا ديده مي هايي انشعاب صورت زنجيره ) به3
  ) در بروز فرآيند گذرندگي هيچ نقشي ندارند.4
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  )14تا  12، 9هاي   مكمل و مرتبط با صفحه - كتاب درسي(  …ي جانوري،  فسفوليپيدهاي غشاي ياخته داراي گليسرولهاي در تماس با بخش  مولكول - 63

  توانند به گروه ليپيدها تعلق داشته باشند. ) نمي1
  پيدها نيستند.فسفولي اسيدهاي چرب) قطعاً در تماس با 2
  جا كنند. جهت شيب غلظت جابه خالف با صرف انرژي در فقط ها را توانند يون ) مي3
  كربني دارند. بخشهاي خود،  ) در صورتي كه تنها در يك سمت از غشا ديده شوند، قطعاً در ساختار مولكول4

  )14تا  12هاي    مكمل و مرتبط با صفحه -كتاب درسي(  …در انتقال فعال  - 64

  د.شو جا مي خالف جهت شيب غلظت جابهاي در  شده، هر ماده مانند انتشار تسهيل) ه1
  دهد. رخ مي ATPجابجايي مواد  با صرف انرژي زيستي حاصل از شكستن پيوندهاي پرانرژي مولكول   ) همانند اسمز2
  ها را دارند. وتئينها توانايي عبور از پر شده، تنها يون ) برخالف انتشار تسهيل3
  هاي غشايي دخالت دارند. ) برخالف انتشار اكسيژن، پروتئين4

  )15تا  12ي ها   مكمل و مرتبط با صفحه -كتاب درسي(  كند؟ تكميل مي نادرستيكدام مورد عبارت را به  -65

  » … از غشاي ياختهCO2خروج «
  است.  ATPبه انرژي راني بدون نياز  ) برخالف فرآيند برون1
  جايي است. ي در حال جابه ) همانند فرآيند گذرندگي در جهت شيب غلظت ماده2
  شده است. ) برخالف خروج بيشتر مواد با انتشار تسهيل3
  دهد. هاي پروتئيني رخ مي ) همانند ورود اكسيژن به ياخته، بدون كمك مولكول4

  )15تا  12هاي    مكمل و مرتبط با صفحه -كتاب درسي(  ت؟اس نادرستكدام عبارت  - 66

  هاي سراسري غشاي ياخته در تغيير ميزان آب ياخته نقش دارند. ) پروتئين1
  شود. جا مي كند، در خالف جهت شيب غلظت جابه اي كه با مصرف انرژي زيستي از عرض غشا عبور مي ) هر ماده2
  دهد. مينهاي پروتئيني انجام  اين فرآيند را به كمك مولكول الزاماً جا شود، در جهت شيب غلظت جابه كه  هر مولكولي) 3
  ها همانند شيب غلظت، بر فرآيند انتشار مؤثر است. ) انرژي جنبشي مولكول4

  )15ي   مكمل و مرتبط با صفحه -كتاب درسي(  شوند؟ ها طي كدام فرآيند از ياخته خارج مي پروتئين -67
  راني ) برون4  انتقال فعال) 3 بري ) درون2  ) انتشار1

  )15ي   مكمل و مرتبط با صفحه - كتاب درسي(  … نيستطور معمول پشتيبان بافت پوششي است، ممكن  بافتي كه به - 68

  هم پيوند دهد. هاي مختلف را به ها و بافت ) بدون داشتن غشاي پايه، ياخته1
  مت كمتري در برابر كشش داشته باشد.اي مقاو پذيري، نسبت به بافت پيوندي رشته ) در عين داشتن انعطاف2
  اي ديده شود. فرشي و يا استوانه ي گوارش به شكل سنگ هاي مختلف لوله ) در بخش3
  هاي درشت كربوهيدراتي و پروتئيني داشته باشد. اي خود، انواعي از مولكول ي زمينه ) در ماده4

  )15ي   ا صفحهمكمل و مرتبط ب -كتاب درسي(  …بافت پيوندي متراكم  …غشاي پايه  -69

  هاي پروتئيني تشكيل شده است. هايي با رشته از ياخته –) همانند 1
  هاي مختلف به يكديگر نقش دارد. ها و بافت در اتصال ياختههاي خود  به كمك ياخته –) همانند 2
  اي اندكي وجود دارد. هاي آن فضاي بين ياخته بخشي از بافتي است كه در بين ياخته –) برخالف 3
  شود. هاي خوني ديده نمي در سطح مجاري بدن نظير رگ –رخالف ) ب4

  )16ي    مكمل و مرتبط با صفحه -درسي كتاب(  كند؟ تكميل مي نادرستي  چند مورد عبارت زير را به -70

  »…اي  هاي بافت ماهيچه ياخته«
  ي عصبي دارند. هاي ياخته اسكلتي، توانايي دريافت پيام عصبي را از طريق دندريت -الف
  اند. هاي تيره و روشن اي اسكلتي داراي بخش هاي بافت ماهيچه قلبي، همانند ياخته -ب
  ي باريك وجود دارند. ي روده در ساختار ديواره ستسپيوندي صاف، همانند بافت  -ج
  .قابليت انقباض بدون نياز به اراده انسان را دارند ،هستندشكلي دوكي كه  -د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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     1فيزيك   

 گيري فيزيك و اندازه  
   گيري /  هاي اندازه  وسيله و دقت گيري اندازهتا پايان  16تا  1هاي  صفحه  
و نقش مهمي در فرايند پيشرفت دانش و تكامل شناخت ما از جهان پيرامون داشته  ي قوت دانش فيزيك است كدام ويژگي نقطهطبق متن كتاب درسي،  -71

  )2ي  صفحه -بط با  متنمكمل و مرت -(كتاب درسي  ؟است
  هاي فيزيكي پذيري و اصالح نظريه ) آزمون2  فعال ورزي ) تفكر نقادانه و انديشه1
  ) آزمايش و مشاهده در فيزيك4  ي فيزيكي ) استفاده از قانون، مدل و نظريه3

 )5ي  صفحه - 3- 1 مكمل و مرتبط با  شكل - سي(كتاب در  يم؟از اثرات زير را بايد ناديده بگيرمطابق شكل زير براي تحليل حركت گلوله چه تعداد  -72
 

  الف) جرم نخي كه گلوله به آن وصل است.
  ب) نيروي گرانشي وارد بر توپ

  كنند. ج) مقاومت هوا و باد كه نيروهايي بر توپ وارد مي
  د) ابعاد گلوله

1 (1 2 (2  3 (3 4 (4  
 )6ي  صفحه - ل و مرتبط با  متنمكم - (كتاب درسي  باشند؟ هاي زير همگي برداري مي يك از كميت كدام -73

 جايي جابه -اي تندي لحظه -نيروي كشساني فنر -) فشار2  نيروي اصطكاك -جنبشي  انرژي -كار -) فشار1
  جايي جابه -شتاب گرانشي زمين -سرعت -) نيروي وزن4  انرژي پتانسيل كشساني -توان -نيروي وزن -) فشار3

 )7ي  صفحه -2-1مكمل و مرتبط با  جدول  - (كتاب درسي  ست؟هاي زير صحيح ا يكاي فرعي كدام يك از كميت -74

m(kg) كار نيروي اصطكاك 1 )
s

m(kgنيرو) 2    )
s

2
 

)kg) فشار 3 )
ms2   4 توان (m(kg )

s3  

 )7ي  صفحه -1-1مكمل و مرتبط با  جدول  - (كتاب درسي  ده است؟اصلي، نام و يكاي آن به درستي نوشته ش كميتكدام  -75

  dc -كندال -) شدت روشناييm2   2 -مترمربع -) مساحت1
 K -كلوين -) دماkg   4 -كيلوگرم -) مقدار ماده3

 )8ي  صفحه -1-1مكمل و مرتبط با  تمرين  - (كتاب درسي  داد؟  توان جاي مي  m1اد چه تعداد ترانزيستور مكعبي به ابع cm1در مكعبي به ابعاد  -76

1 (610 2 (910  3 (1210 4 (1810  
 )12ي  صفحه  -6-1مكمل و مرتبط با  جدول  -(كتاب درسي  ت؟هاي زير صحيح اس يك از عبارت كدام - 77

1 (nmA 1 10


 2 (pmA 210 1


  3 (A 410


mm) 4 ميكرون    ميكرون 310
 باشد، تندي نور برحسب كيلومتر بر ساعت كدام است؟ns1كند برابر با  را طي مي cm30اگر مدت زماني كه نور، مسافت  -78

 )20ي  صفحه  -  10مكمل و مرتبط با  تمرين  - (كتاب درسي 
1 (/  71 8 10 2 (/  91 08 10  3 (/  91 8 10 4 (/  71 08 10  

ftحاصل عبارت  -79 / in mm  210 0 02 )كدام است؟حدوداً  30 ft in, in / cm) 1 12 1 2  )20ي  صفحه  -  11مكمل و مرتبط با  تمرين  - (كتاب درسي   54

1 (cm 35/3 2 (in 35/5  3 (cm 55/3 4 (in 53/5  

mg.dmيك نيوتون چند برابر  -80
h2 10ي  صفحه - 2 -1مكمل و مرتبط با  تمرين  -(كتاب درسي  باشد؟ مي( 

1( 
/

 81 101 296 2 (/  81 296 10  3( 
/

 131 101 296  4(/  141 296 10  

را پر كنـيم، آهنـگ    m2550ي  ساحت قاعدهگالن بر ساعت است. اگر با اين شير بخواهيم استخري به م 5400نشاني  آهنگ خروج آب از يك شير آتش - 81
cmافزايش ارتفاع آب استخر برحسب 

s
 )10ي  صفحه - 2 -1مكمل و مرتبط با  تمرين  -(كتاب درسي  ليتر است.)  4/4كدام است؟ (هر گالن معادل 

1( /  31 2 10 2 (/  21 2 10  3( /  11 2 10 4( 2/1  

 )12ي  صفحه - 6 -1مكمل و مرتبط با  جدول  -(كتاب درسي  هاي زير صحيح است؟ يك از گزينه كدام - 82

1( N m
kg (ms)


 2 2 (W(cs) (mg)m3 2  3( L dm

min h


3
 4( g hg

cm dm
3 3  
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 )19ي  صفحه -  7مكمل و مرتبط با تمرين  - (كتاب درسي   باشد؟ هكتار مي يك مساحت چه تعداد از موارد زير برابر -83

dm6 )الف mm10) ب 210 km2 )ج  210 cm6 )د 210 210  
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  )9و  8ي ها  صفحه - متنبا مرتبط  -(كتاب درسي  هاي زير صحيح است؟ چه تعداد از گزاره - 84
ايريديوم وقتي ميله  –اي از جنس پالتين  ي ميان دو خط نازك حك شده در نزديكي دو سر ميله فاصله است با يك متر برابر ،الف) بنابر آخرين توافق جهاني

  .ي سلسيوس قرار دارد در دماي صفر درجه
  ايريديوم تعريف شده است. –اي فلزي از جنس آلياژ پالتين  صورت جرم استوانه استاندارد يك كيلوگرم به ب)
  هاي اتمي تعريف شده است. زمان براساس دقت بسيار زياد ساعتكنوني استاندارد  پ)
  صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

4/اگر هر مثقال معادل با  - 85 9/نخود باشد،  24گرم و نيز معادل  86   )11ي  صفحه - 3-1فعاليت مكمل و مرتبط با  -(كتاب درسي  گرم چند نخود است؟ 72
1 (48  2( 12  3( 72  4 (8  

kgاگر چگالي آلومينيم  - 86
m32710  باشد، اين چگالي برحسبdag

mm3 12ي  صفحه - 6 -1مكمل و مرتبط با  جدول  -(كتاب درسي  ؟كدام است(  

1( /  22 71 10  2( /  42 71 10  3( /  12 71 10  4 (/  62 71 10  
متـر   ميلـي متر باشد، دقت اين ريزسنج چنـد   قسمت مساوي تقسيم شده است. چنانچه هر دور گردش معادل يك ميلي 50دور كالهك يك ريزسنج به  -87

  )14ي    صفحه -متن بامرتبط  -(كتاب درسي  است؟
1( /0 01  2( /0 02  3( /0 1  4 (/0 2  

 )15و  14ي ها    صفحه -تنم بامرتبط  -(كتاب درسي  ؟نداردهاي زير بستگي  يك از گزينه گيري به كدام دقت اندازه -88
  ) مهارت شخص آزمايشگر2  گيري ي اندازه ) حساسيت و دقت وسيله1
  گيري ) تعداد دفعات اندازه4    گيري  يكاي دستگاه اندازه) 3

mسرعت صوت در هوا برابر با  - 89
s

 ؟استمتر بر ميكروثانيه  صورت نمادگذاري علمي چند ميلي است. اين سرعت به 340

 )12ي    صفحه -7-1جدول  بامكمل و مرتبط  -(كتاب درسي  
1 ( 3340 10  2 (/  13 40 10  3 ( 3340 10  4( /  53 40 10  

  )12ي  صفحه - 6 -1دول مكمل و مرتبط با  ج -(كتاب درسي  ؟باشند يكاهاي زير درست مي  چه تعداد از تبديل - 90

kmالف)  / m  3 8382 10 3 82 /ب)   10 nm / m  110 0529 5 29 10  

tonج)  / kg  25 30199 10 1 99 /د)   10 g / kg   25 2716 7 10 1 67 10  
1 (1  2 (2  3 (3  4( 4    

     1 شيمي  

  كيهان، زادگاه الفباي هستي  
   نور، كليد شناخت جهان پايانتا  /  19تا  1اي ه صفحه  
 )2و  1هاي   مكمل و مرتبط با صفحه -كتاب درسي(  پاسخ داد؟ توان هاي زير مي به چه تعداد از پرسش ،علم تجربي يدر قلمرو -91

  الف) هستي چگونه پديد آمده است؟
  جهان كنوني چگونه شكل گرفته است؟ ب)

  دهند؟ هاي طبيعي چرا و چگونه رخ مي پ) پديده
  3) 4  2) 3  1) 2  صفر )1

 )3ي   مكمل و مرتبط با صفحه -كتاب درسي(  ؟كند نميي زير را به درستي تكميل  ام گزينه جملهكد -92
  »است . . . ،ي مشتري رهاسي«
  تر از جنس گاز بيش )2  تري ي زمين داراي شعاع بيش نسبت به سياره) 1
  تر، از گاز هليم تشكيل شده بيش )4    فاقد عنصر فلزي) 3

 )5و  4هاي   مكمل و مرتبط با صفحه -كتاب درسي(  هم گروه است؟ …قرار دارد و با عنصر  …و دورة  …در گروه  X14عنصر  - 93
  سوم ـ آلومينيم  سيزدهم ـ )2   چهاردهم ـ دوم ـ كربن )1
  رمانيمژچهاردهم ـ سوم ـ  )4   دوم ـ اكسيژن  سيزدهم ـ) 3
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 )4ي   مكمل و مرتبط با صفحه -كتاب درسي(  چه تعداد از موارد زير صحيح است؟ -94

  ي دانشمندان معتقدند كه سرآغاز كيهان با انفجاري مهيب (مهبانگ) همراه بوده است. الف) همه
  ب) در فرايند به وجود آمدن جهان هستي، پس از پديد آمدن عناصر هيدروژن و هليم عناصر سبكي مانند كربن و آهن به وجود آمدند.

  آيند. تر پديد مي تر عناصر سبك دهد كه از عناصر سنگين اي رخ مي هاي هسته رشيد، واكنشها همانند خو پ) درون ستاره
  پراكنده شوند. گيتيها در سراسر  درون ستارهسنگيني هاي  شود تا اتم دهد، سبب مي ها رخ مي ت) انفجار مهيبي كه در حين نابود شدن ستاره

1 (1 2( 2  3 (3 4( 4  
 )15ي   مكمل و مرتبط با صفحه -كتاب درسي(  كدام گزينه است؟ قريباً، تجرم اتمي ميانگين منيزيم -95

1 (24  
2( 213/24  
3 (542/24  
4( 325/24  

  
  

  
گرم بـوده باشـد و هـم اكنـون پـس از       ميلي 10موجود در اسكلت يك جاندار، در زمان حياتش برابر  C146سال است. اگر 5700برابر  14ر كربن مع نيم -96

 زيسته است؟ گرم شده باشد، اين جاندار چند سال پيش مي ميلي 25/1گيري مقدار اين ايزوتوپ در فسيل اسكلت اين جاندار برابر  دازهان
  )6ي   و مرتبط با صفحه مكمل - كتاب درسي(

1 (5700  2( 17100  3 (11400 4( 45600  
 زوتوپ در نظر گرفت؟توان به عنوان يك راديواي زير را مي فرضي هاي يك از ايزوتوپ كدام -97

  )6ي   مكمل و مرتبط با صفحه - كتاب درسي(
1(A13054  2( B14260  3 (C18880  4( D22086  

   )7 ي   ا صفحهمكمل و مرتبط ب -كتاب درسي(  ؟كند نميي زير را به درستي تكميل  كدام گزينه جمله - 98

)تكنسيم « Tc)9943 … «  
  اي ساخته شد. نخستين عنصري بود كه در واكنشگاه (راكتور) هسته) 1
  شود و در طبيعت وجود ندارد. تماماً به طور مصنوعي ساخته مي )2
  توان به مقدار زيادي توليد و براي مدت طوالني نگهداري كرد. ) نمي3
  كند. ي تيروئيد هنگام جذب يديد، اين فلز را هم جذب مي ابه با يون يديد دارد و غدهاي مش اندازه )4

 )8و  7، 6ي  ها  مكمل و مرتبط با صفحه -كتاب درسي(  پاسخ غلط موارد الف و ب و پاسخ صحيح مورد پ در كدام گزينه آمده است؟ -99

  چيست؟ ،رود ه كار ميالف) ايزوتوپي از اورانيوم كه به عنوان سوخت در راكتورهاي اتمي ب
  است؟ چه تعداداند  اي عناصر اضافه شده اند و به جدول دوره ب) شمار عناصري كه به صورت ساختگي به دست آمده

  ترين فراواني را دارد، چند است؟ ه در طبيعت كمكهاي پايدارترين ايزوتوپ هيدروژن به ايزوتوپي از هيدروژن  پ) نسبت تعداد نوترون
1 (U 2351 263  2( U  23825  3 (U  23826 4( U 2351 253  

 )12تا  10هاي    مكمل و مرتبط با صفحه -كتاب درسي(  گروه است.. . . دوره و . . . اي عناصر شامل  جدول دوره - 100

1 (7- 18 2( 8- 18  3 (7- 16 4( 8- 16  
  )13ي   مرتبط با خود را بيازماييد صفحه -كتاب درسي(  شوند؟ تبديل مي توانند مي هاي پايداري به چه يون Al13و Br35هاي  اتم -101

1 (Al , Br 313 35  2( Al , Br 313 35  3 (Al , Br 313 35  4( Al , Br 313 35  
 )15ي   مكمل و مرتبط با صفحه -كتاب درسي(  علمي وجود دارد؟ غلطدر جدول زير، چند  - 102

  
  
  
  
  
  
  
  3 )4 2) 3  1 )2 صفر) 1

  (amu)رمج  بار الكتريكي نسبي  نماد  نام ذره

e1  الكترون
  1 -  0005/0  

p1  پروتون
1  1+  0087/1  

n1  نوترون
  0073/1  صفر  
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 )12تا  10هاي    مكمل و مرتبط با صفحه -كتاب درسي(  ؟نيستاي صحيح  كدام گزينه در مورد جدول دوره - 103

  تر است.  بيش 2روه از گ 1تعداد عناصر موجود در گروه ) 1
  است. 3، برابر 1ي  به دوره 13نسبت تعداد عناصر گروه  )2
  جدول داراي تعداد عناصر برابر هستند.  17تا  13هاي  ) گروه3
  است. 16تر از عدد اتمي عنصر اول گروه  ، بيش18عدداتمي عنصر اول گروه  )4

 )11و  10هاي    مكمل و مرتبط با صفحه -كتاب درسي(  ت به چپ چيست؟نماد شيميايي سه عنصر سديم، گوگرد و فسفر به ترتيب از راس - 104
1 (P,S,Na  2( F,G,So  3 (F,S,Na  4( P,G,So  

/اگر  -105  241 204 O)چند گرم بر مول است؟ Aگرم جرم داشته باشد، جرم مولي AO3 ،160 مولكول از تركيب 10 g.mol ) 116 
 )19تا  16ي   ها مكمل و مرتبط با صفحه - كتاب درسي(

1 (14  2( 16  3 (32  4( 28  

Cگرم از تركيب 30هاي كربن موجود در  تعداد اتم - 106 H O2 4  است؟ HNO3گرم از تركيب 126هاي اكسيژن موجود در  چند برابر تعداد اتم 2
 )19تا  16ي ها   مكمل و مرتبط با صفحه - كتاب درسي(

(H ,C ,N ,O : g.mol )    11 12 14 16 

1 (1
3  2( 1

6  3 (3  4( 6  

  )8و  7هاي  (كتاب درسي ـ مكمل مرتبط با صفحه  است؟  نادرستهاي زير  كدام يك از عبارت -107

  رود.  اغلب به عنوان سوخت در راكتورهاي اتمي به كار ميU235) ايزوتوپ 1

  اي ساخته شود.   هاي هسته طور مصنوعي و با استفاده از واكنش موجود در جهان بايد به Tc99) همة 2
  ترين فلز پرتوزا است.  ) اورانيم شناخته شده3
  د. شو ها، در محل تودة سرطاني تنها گلوكز نشاندار يافت مي ) در تشخيص تودة سرطاني به كمك راديو ايزوتوپ4

/تر  و جرم اتمي ايزوتوپ سنگين 2اگر برم داراي ايزوتوپ طبيعي باشد وتفاوت تعداد نوترون در اين ايزوتوپ برابر  - 108 amu80 باشد فراوانـي ايزوتـوپ    4
  )15و  14هاي  درسي ـ مكمل مرتبط با صفحه(كتاب   در نظر بگيريد.)  amu80تر چند درصد است؟ (جرم اتمي ميانگين برم را  سنگين

1 (20%   2 (80%   3 (25%   4 (75%   

  )15و  14هاي  (كتاب درسي ـ مكمل مرتبط با صفحه  هاي زير صحيح است؟  چند مورد از عبارت -109
  هاي طبيعي هيدروژن يك ايزوتوپ ناپايدار و پرتوزا است. ميان ايزوتوپ الف) در

  نوترون است.  4ترين ايزوتوپ ساختگي هيدروژن داراي  ب) سبك

Nپ) هر چه نسبت 
P

  تر است.  عمر آن كم تر باشد نيمه هاي هيدروژن بيش در ايزوتوپ 

  شود.  اين عنصر ديده مي  خلوط طبيعي هيدروژن تنها سه ايزوتوپ سبكت) در م
1 (1   2 (2   3 (3   4 (4   

 )6 ةمشابه با باهم بينديشيم صفح -يكتاب درس(  اين عنصر چقدر است؟، جرم اتمي ميانگين زيربا توجه به شكل  -110

  
1 (5/35  2( 2/36  3 (3/35 4( 8/35 

 




