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11 تا1 سواالت درس زبان انگلیسی از ردیف
a. Choose the best answer.
1. Jack knew -------------- nothing about wild animals when he started his job in the zoo.
a. absolutely

b. fluently

c. regularly

d. loudly

2. My father’s health condition began to ------------- when he gave up smoking.
a. increase

b. improve

c. exchange

d. exercise

3. Susan ------------- her keys. She can’t find them anywhere.
b. loses

c. has lost

d. will lose

4. Mr. Mason has a chain of supermarkets. He’s made -------------- money.
a. many

b. any

c. a few

d. lots of

5. Which sentence is grammatically WRONG?
b. I’m going to break the eggs carefully into the

a. She was crying in her room quietly.
bowl.
c. He always practices piano here every evening.

d. Please put the butter in the fridge at once.

b. Cloze Test: Read the passage and decide which choice best fits each space.
People are much more interested in their health these days. Many people try to-----6-----by jogging
in the park, going swimming or playing tennis. Aerobic classes are -----7----- too. Being overweight can
be dangerous for health, so -----8----- doctors advise to go on a/an -----9----- and lose weight. Another
problem for our health is -----10-----. There are simple relaxation techniques which help to decrease it.
6. a. keep fit

b. measure

c. gain weight

d. prevent

7. a. harmful

b. powerful

c. helpful

d. careful

8. a. a lot

b. many

c. much

d. few

9. a. emotion

b. risk

c. pressure

d. diet

b. knowledge

c. habit

d. experience

10. a. stress

c. Reading Comprehension: Read the passage then choose the best choice.
The world is getting smaller, at least when it comes to language. More and more people speak the three
common languages; English, Spanish, and Mandarin. Therefore, local languages are being forgotten. In
many parts of the world, grandparents speak a language that their grandchildren do not understand.
A language is said to be endangered when less than 30 percent of children in the community speak it. If
children no longer learn to use a language, it will have fewer and fewer speakers over time and in the end
the language will die.
Why should we keep languages alive? Languages help us to understand a culture’s beliefs and values.
They show how a culture understands or explains the world.
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A dying language needs a dictionary and people to understand and record its grammar. Most
importantly, you need to listen to those who still speak the language. This can be very difficult, especially if
there are very few speakers of the language left. For example, when researchers were working to save the
language Ayapaneco in Mexico, it was hard for them to record anything because the last two people on
Earth who could speak the language refuse to speak to each other!
According to studies, more than 3000 languages may disappear by the end of this century. Some the
languages still have a few million speakers and may survive. Unfortunately, hundreds of languages have
fewer than 25 speakers and may die soon.

11. The main idea of this reading is that -----------------------.
a. people should learn new languages
b. languages help us understand other cultures
c. many languages are disappearing around the world
d. most people speak English, Spanish, and Mandarin
12. Why are local languages being spoken less and less?
a. People use computers to communicate now.
b. Children do not talk to their grandparents.
c. People who know the language don’t want to speak to each other.
d. People prefer to learn and speak more common languages.
13. When is a language considered to be dying? When ------------------------.
a. about 50 percent of local people speak it
b. fewer than 30 percent of local children learn it
c. it doesn’t have a dictionary
d. it is only spoken by old people
14. To save a dying language, you need to ----------------.
a. understand the culture’s history
b. listen to people who still speak it
c. teach all the children who speak it
d. be able to speak English, Spanish, or Mandarin
15. Why was it so hard for linguists to study Ayanpaneco?
a. It’s a very difficult language.
b. They couldn’t understand the grammar.
c. There were fewer than 25 speakers left.
d. The people who knew the language didn’t speak to each
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سواالت درس ریاضی

61ـ دو نقطه روی خط به معادلهی  y  x  1مفروض است .اگر فاصلهی این نقاط از خط به معادلهی  ، 2x  3y  5برابر 13

باشد،

مجموع عرض این نقاط کدام است؟
-5 )2

-4 )1

-7 )4

-6 )3

61ـ مساحت مثلثی با سه رأس ) B(2, 3) ، A (1 , 1و ) C(2 / 5 ,  2برابر کدام گزینه است؟
6 )2

4 )1

2 )4

3 )3

61ـ شکل زیر نمودار تابع درجه دوم  fاست .مقدار  bکدام است؟
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1 )1
2 )2
3 )3
5
)4
2

 -61صــفرهـای تابع درجه دوم ) g(xاز قرینه صــفرهای تابع  f (x)  2x2  3x  1یک واحد بزرگترند ،معادله محور تقارن تابع
) g(xکدام است؟
1
)1
4

x

1
y  )2
4

02ـ مجموع جوابهای معادلهی
4 )1

6
x2  2x

3
)3
2



2
x2  2x  1



06ـ معادله x  3  x2  5x  7  2 3  x  1

3 )2

 )1بدون ریشه

x

1
x2  2x  2

2 21 )2

1
x  )4
4

کدام است؟

2 )3

2  2 21 )4

چند ریشه دارد؟
2 )4

1 )3

00ـ نقطه  Aبیرون خط  dداده شده است .اگر فقط سه نقطه وجود داشته باشد که از نقطهی  Aبه فاصله  0/5و از خط  dبه فاصله 0
باشد ،آنگاه فاصلهی نقطهی  Aاز خط  dکدام است؟
1/5 )1

AD 2
02ـ در شکل مقابل 
BD 3

1 )2

0/5 )4

2 )3

و  DEFBمتوازیاالضالع است .نسبت مساحت ناحیه رنگی به مساحت مثلث  ADEچقدر است؟

15
)1
4

15
)2
2

13
)3
8

12
)4
5
3

02ـ در شکل مقابل  ABCDمربع است .اگر  Mوسط ضلع  BCباشد ،آنگاه کدام گزینه درست است؟
1
MN  DM )1
3

1
MN  DM )2
2

1
MN  AC )3
4

3
DC )4
2

MN 

05ـ در مستطیل  AD  3 ، ABCDو  AB  4است .از دو رأس  Aو  Cعمودهای  AMو  CPبر قطر  BDرسم شده است .با توجه به
شکل طول  MNکدام است؟

40
)3
32

11
)4
8

01ـ دامنه تابع

x2  x  5
2x2  mx  n  3

 f (x) برابر است با  3

-27 )1

حاصل  m  nکدام است؟

3 )2

32 )4

6 )3

01ـ نمودار تابع  f (x)   2x  1در بازه ) [0 , 3از چند پارهخط تشکیل شده است؟
6 )2

4 )1

8 )4

5 )3

01ـ اگر تابع  f (x)  x2  8x  9ر بازه ) [a ,  دارای تابع وارون باشد ،حداقل مقدار  aکدام است؟
4 )2

-4 )1

-9 )4

9 )3

01ـ تابع  fتابعی یکبهیک است و نمودار تابع  gبهصورت شکل مقابل است .مجموع جوابهای معادله  f (g(x))  f (2)  0کدام
است؟
1 )1

-1 )2

-2 )3

3 )4

x1
22ـ اگر
x1

x  1
 f (x)  و نمودار تابع  gبهصورت شکل زیر باشد ،ضابطه تابع ) (f  g)(xکدام است؟
2x

x 1
0 x 1
)1
x 0
x  1

x  2
2x  1

f g  
0
2x  1

x  2 x  1
f g  
)3
2x  1 x  1

x  2 x  0

f  g  2x
x  0 )2
2x  1 x  1

x 1
0 x 1
)4
x 0
x  1
4

x  2
2x  1

f g  
2x
2x  1
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1 )1

27
)2
20
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 -26شکل مقابل بخشی از یک رشتهی عصبی می باشد .کدام جمله دربارهی این شکل صحیح است؟
 )1در بخش  Aبرخالف بخش  Bفعالیت پمپ سدیم پتاسیم در حداکثر مقدار خود می باشد.
 )2در بخش  Cهمانند بخش  Bورود یون پتاسیم به داخل یاختهی عصبی رخ نمی دهد.
 )3در بخش  Dهمانند بخش  Aانتقال فعال یون سدیم رخ نمی دهد.
 )4در بخش  Bبرخالف بخش ِ Cپتانسیل دو سوی غشای یاخته عصبی در حال مثبت شدن می باشد.
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 -20هر بخشی از مغز که در باالی ساقهی مغز قرار دارد ..................
 )1در پردازش اطالعات حسی نقش دارد.
 )3با سامانهی کنارهای در ارتباط می باشد.

 )2در بخش میانی خود دارای قسمتی به نام رابط می باشد.
 )4در بخش بیرونی خود دارای مادهی خاکستری می باشد.

 -22هر یاختهی پیشسیناپسی  ....................هر یاختهی پسسیناپسی. ................................................. ،
)1همانند -قطعا نوعی یاختهی عصبی می باشد.
 )2همانند -توانایی تولید و ذخیره انرژی دارد.
 )3برخالف -در غشای خود دارای گیرندهی اختصاصی برای ناقل عصبی می باشد.
 )4همانند -قطعا توانایی تولید و ترشح ناقل عصبی را دارد.
 -22کدام عبارت نادرست است؟
در طی فرایند انعکاس کشیدن دست ،هر یاختهای که  .....................قطعا . ..................................................
 )1دارای نوارهای تیره و روشن باشد -غلظت یون کلسیم را در مایع میان یاخته ای خود افزایش می دهد.
 )2دندریت و آکسون کوتاه داشته باشد -توسط پایانهی خود موجب فعال شدن نوعی یاختهی عصبی می شود.
 )3دندریت بلند داشته باشد -فاقد جسم یاخته ای در مادهی خاکستری نخاع می باشد.
 )4آکسون بلند داشته باشد -قطعا بخشی از دستگاه عصبی محیطی خودمختار می باشد.

 -25هر جانوری که دارای  .................................برخالف هر جانوری که دارای طناب عصبی پشتی می باشد . ........................
 )6دو طناب عصبی موازی می باشد -دارای اسکلت خارجی است.
 )2شبکه ای از نورون ها باشد -فاقد یاختههایی با توانایی شناسایی اختصاصی پادگن می باشد.
 )3گیرندهی مکانیکی بر روی پاهای جلویی خود می باشد -توانایی تولید فرومون را دارد.
 )4دارای لوب های بینایی بزرگتری در مقایسه با مخ می باشد -دارای یاخته هایی با توانایی بیگانه خواری است.
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 -21هر گیرندهی حسی . ..........................................
 )1توانایی شناسایی یک یا چند نوع محرک را دارد.
 )2بخشی از یک یاختهی عصبی می باشد.
 )3در اثر محرک ،پتانسیل عمل تولید می کند.
 )4توسط محرک ویژهی خود تحریک می شود.
 -21کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

 )1قرنیه – عدسی -هم ایستایی

 )2زجاجیه -زاللیه -شکست نور
)4عدسی – ماهیچه مژکی -قطر مردمک

 )3شبکیه -صلبیه -تغذیه سایر الیهها

 -21هر استخوانچهی گوش میانی که پایینتر از سایرین قرار گرفته باشد ،قطعا .........................
 )1نسبت به پردهی صماخ در موقعیت پایینتری قرار دارد.
 )2نسبت به حلزونی در موقعیت باالتری قرار دارد.
 )3با دو استخوانچهی دیگر مفصل دارد.
 )4هم سطح با مجاری نیمدایره می باشد.
 -21همهی یاختههای مژکداری که در  .........................همانند یاختههای مژکدار موجود در مجاری دهلیزی. ................. ،
 )1بینی دیده می شوند -به مایع اطراف خود برای ایجاد پیام عصبی نیاز ندارند.
 )2جوانهی چشایی وجود دارند -به یک نوعی از گیرندههای حسی ،تعلق دارند.
 )3خط جانبی ماهی ها دیده می شوند -دارای مژک هایی با طول غیر یکسان هستند.
 )4سقف بینی قرار دارند -پیام خود را به طور مستقیم وارد بزرگترین بخش مغز می کند.
 - 22چند مورد عبارت زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟
در انسان گیرندهی حسی شبیه به  ......................................وجود ندارد.
ب)گیرندهی فروسرخ در مار زنگی

الف) چشم مرکب زنبور عسل
ج) گیرندهی موجود در خط جانبی ماهی
1 )1

د) گیرندهی موجود در موی حسی مگس
3 )3

2 )2

6

4 )4
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هر بخشی که بین  .........................و  ............................قرار دارد ممکن است در  ..........................نقش داشته باشد.

 -26استخوان ....................................
 )1مهره برخالف استخوان جمجمه نوعی استخوان پهن به حساب می آید.
 )2درشت نی همانند استخوان کشکک از سمت پشت قابل مشاهده است.
 )3زند زیرین برخالف زند زبرین با استخوان بازو مفصل دارد.
 )4درشت نی در ساختار نوعی مفصل شرکت می کند که مشابه مفصل استخوان کتف است .
 -20تراکم استخوان .........................................
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 )1در زنانی که هنوز صفحات رشدشان بسته نشده است ،همچنان روبه افزایش است.
 )2در فضا نوردان برخالف ورزشکاران بیشتر است.
 )3در زنان  40ساله نسبت به مردان  40ساله بیشتر است.
 )4در مردان و زنان با نسبت برابری کاهش می یابد.
 -22هر ماهیچه دو سر ..........................
 )6توسط انواعی از نورون های پیکری عصب دهی می شود که جسم یاختهای آنها در نزدیکی نخاع قرار دارد.
 )2در قسمت زردپی خود برخالف قسمت های داخلی خود دارای گیرنده های حس وضعیت می باشد.
 )3با استخوان کتف اتصال دارد.
 )4بر روی استخوانی قرار گرفته است که در ساختار یک مفصل گوی و کاسه حضور دارد.
 -22هر غدهای که  ...............................قطعا . ...................................................
 )1در قفسه سینه قرار دارد -محل بلوغ گروهی از لنفوسیت هاست که درتولید پادتن نقش دارند.
 )2در بین کلیهها قرار دارد -در خنثی سازی اثر اسیدی کیموس معده نقش دارد.
 )3بعضی از هورمون های آن شبیه نوعی ناقل عصبی است -دارای دو بخش درون ریز و برون ریز است.

 )4هم فعالیت درون ریز و هم فعالیت برون ریز دارد -در تامین انرژی مورد نیاز سلولها نقش ندارد.
 -25چند عبارت جملهی زیر را به درستی تکمیل می کند؟
هر پیک دوربرد  ......................هر پیک کوتاه برد . ...........................
الف) همانند – می تواند با فرآیند برون رانی از یاخته خارج شود.
ب) همانند – از بین یاختهها ،می تواند یاخته هدف خود را پیدا کند.
ج) برخالف – به خون می ریزد.
 )1الف ،ب

 )2ب ،ج

 )3الف،ب،ج
7

د) الف ،ج

 -21پروالکتین .......
 )1می تواند وظیفهای مشابه با هورمون ضدادراری داشته باشد.
 )2ترشح آن توسط غده زیرمغزی ( هپیوفیز ) تنظیم می شود و پس از تولد نوزاد  ،با روش تنظیم بازخوردی منفی کنترل می شود .
 )3از غده ای ترشح می شود که در بخش پسین خود ،می تواندهورمونی موثر بر ساختار گردیزهها (نفرون ها) تولید کند.
 )4برخالف هورمون رشد در سیاهرگ خروجی غدهی زیرمغزی دارای غلظت باالیی می باشد.
 - 21کدام عبارت نادرست است؟

 )1گاهی همراه با مایعی نمکی موجب جلوگیری از تکثیر گروهی از یاخته ها می شود.
 )2از یاختههای نوعی پردهی شفاف و محکم در چشم هم ترشح می شود.
 )3در بافتهایی که مخاط تولید می کنند نیز ترشح می شود.
 )4به همراه اسید معده در از بین بردن میکروبهای موجود در غذا نیز نقش دارد.
 -21هر یاختهی بیگانه خواری که .................................
 )1انشعابات سیتوپالسمی دارد قطعا از تقسیم نوعی گویچه سفید که فاقد قدرت تراگذری است  .ایجاد شده است.
 )2در بخش های مرتبط با بیرون بدن حضور دارد ممکن است توانایی ترشح هیستامین داشته باشد.
 )3از انواع گویچههای سفید محسوب می شود ممکن است توانایی تراگذری داشته باشد.
 )4از تغییر مونوسیت ها بوجود می آید قطعا در از بین بردن یاخته های مردهی بافت ها نقش دارد.
 -21کدام عبارت صحیح است؟
 )1می توان گفت هر پروتئینی که در دومین خط ایمنی فعال است در خوناب ( پالسما ) محلول است.
 )2نمی توان گفت هر مولکول اینترفرون در مبارزه با یاختههای بیگانه نقش ندارد.
 )3می توان گفت هر یاختهی تولیدکنندهی اینترفرون IIدر فعال سازی درشتخوارها نقش دارد.
 )4نمی توان گفت پروتئین های مکمل در اجرا شدن مرگ برنامه ریزی شدهی یاخته نقش ندارند.
 -52هر نوع ایمنی ........................
 )1فعال ،قطعا حاصل واکسیناسیون است.

 )2غیرفعال ،قطعا در نتیجهی تزریق سرم ایجاد می شود.

 )3حاصل از لنفوسیتها ،جزء ایمنی اختصاصی محسوب می شود )4 .حاصل از لنفوسیتهای  ،Bبا ایجاد خاطرهی ایمنی همراه است.

8
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« آنزیمی های که در نخستین خط دفاعی به خارج از سلول ها ترشح می شود»........

سواالت درس فیزیک از ردیف 11تا 11

 )15دو كره ي فلزي مشابه داراي بارهاي الكتريكي  Qو  4Qدر فاصله  rنيروي  Fبر يكديگر وارد مي كنند .اگر اين دو كره را در
يك لحظه با يكديگر تماس دهيم به طوري كه فقط بين دو كره مبادله ي بار صورت گيرد و مجدداً به همان فاصله ي قبلي برگردانيم،
نيروي دافعه بين دو كره چگونه تغيير مي كند؟
(۲بیش از  05درصد كاهش مي يابد

 ) ۱بیش از 05درصد افزايش مي يابد

( 0تقريباً  05درصد كاهش مي يابد.

( ۳تقريباً  05درصد افزايش مي يابد

 ) 15در آزمايش قطره ي ميليكان نسبت اندازه ي بار به جرم قطره ي روغن  51-5 C/kgبه دست آمده است .اگر جرم قطره ي روغن
 8ميكروگرم باشد چه تعداد الكترون جذب قطره ي روغن شده است؟ ()e = 5/6  51-51
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0  ۱5 8 )۲

0  ۱5 ۱۲ )۱

8  ۱5 ۱۲ )0

8  ۱5 8 ) ۳

 )13جسمي بار  qدارد .تعداد  1 ×51 51الكترون به جسم مي دهيم و مقدار بار جسم  3برابر بار اوليه آن مي شود و نوع بارش نيز
عوض مي شود q .چند نانو كولن بوده است؟ ()e = 5/6  51-51C
۲ )۲

-۲ )۱

0)0

-0 )۳

 )14دو بار همنام  qدر فاصله  rاز هم ،به يكديگر نيروي  Fرا وارد مي كنند .چند درصد از بار يكي بكاهيم و به ديگري بيافزاييم تا

24
در همان فاصله قبلي نيروي بين آن ها F
25

 0 )۱درصد

گردد؟
 ۲0 )۳درصد

 0 )۲درصد

 ۲5 )0درصد

 )55در شکل زیر  m1> m2و  q1 < q2و بار دو گلوله همنام اند .طول ریسمان ها به گونه ای انتخاب شده است که پس از ایجاد تعادل
دو گلوله در یک سطح افقی می ایستند .کدام گزینه درست است؟
α۱ > α۲ )۱
α۱ = α۲ )۲
α۱ < α۲ )۳

m2

 )0بسته به شرايط ممکن است هر  ۳گزينه صحیح باشد.

q2

m1 α1 α2
q1

 )16در فاصله  8 cmاز يك بار نقطه اي ،بزرگي ميدان الكتريكي برابر  Eاست .چند سانتي متر نسبت به بار جا به جا شويم تا بزرگي
ميدان الكتريكي آن  %36كاهش يابد؟
4 )1

2 )3

3 )2

1 )4

 )55مطابق شکل دو بار الکتریکی  𝑞1و  𝑞2در نقطه های  Aو  Bقرار دارند .میدان الکتریکی در نقطه  Pوسط دو بار ⃗
 Eاست .اگر بار  𝑞1را
q1
خنثی کنیم ،شدت میدان در همان نقطه  -3 ⃗Eمی شود.
q2

1
)1
3



3
)2
4



1
)3
3

کدام است؟

4
)4
3
9

 )18در شكل زي ر كره اي با بار مثبت روي پايه عايقي قرار دارد .شخصي در ميدان الكتريكي حاصل از اين كره ،ذره
باردار مثبت را با سرعت ثابت در راستاي افقي از نقطه  Bتا  Aجا به جا مي كند .اگر كار شخص در اين ميدان  Wو كار نيروي حاصل از
ميدان ʹ Wو اختالف پتانسيل الكتريكي 𝑽∆ = 𝑩𝑽  𝑽𝑨 −باشد ،كدام رابطه درست است؟
 Wʹ > ⃘ ،W < ⃘ )۱و ⃘ > 𝑉∆
 Wʹ > ⃘ ،W < ⃘ )۲و ⃘ < 𝑉∆
 Wʹ < ⃘ ،W > ⃘ )۳و ⃘ > 𝑉∆
 Wʹ < ⃘ ،W > ⃘ )0و ⃘ < 𝑉∆

A

B

+ + +
+ +

این ذره در مسیر مستقیم 21 ،سانتی متر جا به جا شده و به نقطه  Aمی رسد ،انرژی جنبشی آن چند ژول می شود؟ ( از اثر گرانش و نیروهای
مقاوم درمقابل حرکت ذره صرف نظر شود).
⃘/0 )۲
/⃘ ⃘0 )0

⃘/۱ )۱
/⃘ ۱⃘ )۳

B
A

⃗𝐸
E
B
A

A

 ) 61خازني را پس از شارژ شدن از مولد جدا مي كنيم .سپس فاصله دو صفحه خازن را به نصف مقدار اوليه مي رسانيم و در مرحله بعدي
دي الكتريك    4را بين صفحه هاي آن قرار مي دهيم .چگالي بار الكتريكي سطحي صفحات خازن چند برابر مي شود؟
۲ )۲

8 )۱

)0

۱ )۳

۱
۲

 )65دي الكتريك ،چگونه باعث افزايش ظرفيت خازن مي شود؟
 )۱دی الکتريک با يونیزه شدن ،میدان الکتريکي درون خازن را تضعیف مي كند.
 )۲دی الکتريک با يونیزه شدن ،میدان الکتريکي درون خازن را تقويت مي كند.
 )۳دی الکتريک با قطبي شدن ،میدان الکتريکي درون خازن را تضعیف مي كند.
 )0دی الکتريک با قطبي شدن ،میدان الکتريکي درون خازن را تقويت مي كند.
 )62معادله بار الکتریکی عبوری از مداری در  SIبه صورت  q=t2-5tاست .جریان الکتریکی متوسطی که از هر نقطه مدار در بازه زمانی
 t1 =5sتا  t2 =8sعبور می کند ،چند آمپر است؟
۱۲ )۲

 )۱صفر

۲0 )0

8 )۳

 )63دو سيم هم طول مسي و آلومينيومي ،در يك دماي معين ،داراي مقاومت الكتريكي مساوي اند .اگر چگالي مس و آلومينيوم به ترتيب
1
g
g
 5/7و مقاومت ويژه مس برابر مقاومت ويژه آلومينيوم باشد ،جرم سيم آلومينيومي چند برابر جرم سيم مسي است؟
1و
3
2
cm
cm 3

3
)۱
5

5
)۳
4

4
)۲
5

5
)0
3

 )64دو قطب مولدی که مقاومت داخلی آن  rاست را به وسیله سیمی به مقاومت الکتریکی  Rبه هم می بندیم .در این حالت اختالف پتانسیل
R
دو سر مولد نصف نیروی محرکه آن می شود .نسبت
r

1
)۱
2

۱ )۲

کدام است؟
0 )۲0

)۳
11
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𝑁

 )55در شکل زیر ،در میدان الکتریکی یکنواخت 𝐶  ،115ذره ای با بار الکتریکی  q = -5 μϲدر نقطه  Bبدون سرعت اولیه رها می شود .وقتی

1
 )61در مدار زير ،مقاومتي از رئوستا كه در مدار است ،برابر 𝛀  51است .مقاومت رئوستا را به چند اهم كاهش دهيم تا ولت سنج
2

مقدار اوليه را نشان دهد؟
۱/6 )1

۱6 )۲

5/6 )۳

6 )0

r =2Ω
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سواالت درس شیمی از ردیف 11تا 71
 -66چه تعداد از عبارت هاي زير ،درست است؟
آ) کشف و درک خواص یک ماده جدید پرچم دار توسعه فناوری است.
ب ) اجزای اصلی یک دوچرخه یعنی ورقه های فوالدی و تایر آن ،از مواد معدنی ساخته می شوند.
پ) همه مواد طبیعی و مصنوعی از کره زمین به دست می آیند.
ت) با توجه به استخراج مواد مختلف از زمین و مصرف آن ها  ،جرم کل مواد در کره زمین در حال کاهش است.
1 )1

2 )2

4)4

3 )3

 -67اگر عنصر  Aدر گروه  54و تناوب پنجم جدول جاي داشته باشد ،كدام عبارت ها درباره آن نادرست است؟
آ) جامدی شکننده با درخشان و صیقلی است.

ب) مانند نخستین عنصر گروه  ،14خاصیت نافلزی آشکار دارد.

ب) در واکنش با دیگر اتم ها الکترون از دست می دهد.

ت) رسانایی گرمایی باالیی دارد.

( )1آ) و (ب)

( )2آ) و (پ)

()3ب) و (ت)

( )4پ) و (ت)

 -68اگر تعداد هيدروژن هاي آلكان  5 ، Aبرابر تعداد هيدروژن هاي آلكين هم كربن  Bباشد ،كدام يك از مطالب زير در مورد
آلكين  Bدرست مي باشد؟

(H=1 , Cl=3555 ,

)C=12g.mol-1
 )1نسبت درصد جرمی هیدروژن در  Bبه درصد جرمی کربن در وینیل کلرید (  )CH2=CHClتقریبا  %26می باشد.
 )2تعداد پیوند های کوواالنسی در آلکین  Bنصف تعداد پیوندهای کواالنسی در آلکان  Aاست.
)3اتم های کربن در هر دو ماده به تعداد برابری اتم دیگر متصل هستند.
 B )4سومین عضو خانواده آلکین ها می باشد.

11

 -11شمار الکترون ها با مشخصات ( )n=2 ، l=0در کدام دو گونه داده شده  ،یکسان نیست؟
، 29Cu+ )1

2+

30Zn

، 22Ti )2

، 24Cr3+ )3

3+
23V

21Sc

، 26Fe )4

2+

26Fe

 -12با توجه به آرایش الکترونی الیه ظرفیت اتم ها  ،واکنش بین کدام دو اتم شدیدتر است؟
4s2 ،4p5 )1

5s2 ،5 p3 )3

5s2 ، 2 p5 )2

5s2 ،6p4 )4

 - 16با توجه به نمودار روبهرو که تغییرات شعاع اتمی را برحسب شماره گروه نشان می دهد ،کدام

 C )1اتم لیتیم است.

 )2جاذبه هسته ی اتم  Gاز  Eبیشتر است.

 )3فعالیت شیمیایی  Aاز  Bبیشتر است.

 )4تعداد الیه های الکترونی  Eاز  Cکمتر است.

 -10نام هیدروکربنی با ساختار مقابل چیست؟
 – 5 ،4 )1دی اتیل  -3ایزوپروپیل  -6متیل اوکتان
 5 ،4 )2دی اتیل  -6ایزوپروپیل  -3متیل اوکتان
 – 5 ،4 ، 3 )3تری اتیل  – 6 ، 2دی متیل اوکتان
 – 6 ، 5 ،4 )4تری اتیل  – 7 ، 3دی متیل اوکتان

)(Ar =21.15 , He =2 g.mol-6

 -12کدامیک از مقایسه های زیر به درستی انجام گرفته است؟
 20گرم گاز هلیم با دمای  ، 25°Cنمونه B
 )1مقایسه انرژی گرمایی :نمونه  = Aنمونه B
 )3مجموع انرژی جنبشی ذرات :نمونه  > Aنمونه B

 20گرم گاز آرگون با دمای  ، 20°Cنمونه A
 )2میزان جنب و جوش ذرات :نمونه  =Aنمونه B
 )4میانگین انرژی جنبشی ذرات  :نمونه  < Aنمونه B

12
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عبارت نادرست است؟

 -74عبارت كدام يك از گزينه هاي زير مي تواند جمله داده شده را به درستي تكميل كند؟
ظرفيت گرمايي .......................... ، .....................برابر ظرفيت گرمايي  .....................است.
)H5O(g) H5O(l
4/5
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آ)  1گرم  – 1 – NaClيك گرم NaCl

( )1آ)

1/81

1/1

1/84 1/75

ظرفيت گرمايي ويژه J.g-5.K-5

ب)  31گرم طال –  51 – 1/1گرم كربن

پ)  51گرم ) – 51 – H5O(lيك گرم )H5O(g
( )2ب) ( ،پ)

5/14

C Au NaCl

 CO5ماده

ت)  51گرم كربن دي اكسيد –  1 – 5/51گرم )H5O(l

( )3آ) ( ،ب) ( ،ت)

( )4آ) ( ،ب)

 -15اگر در آزمايشي  56/51گرم فلز روي با خلوص  %81را با مقدار كافي هيدروكلريك اسيد واكنش دهيم و سپس گاز H5حاصل
را در آزمايش ديگري مطابق واكنش زير با اتين تركيب كرده و به اتان تبديل مي كنيم ،چند گرم گاز اتان در پايان واكنش به دست
مي آيد؟ ( بازده واكنش دوم  61درصد است.
)(Zn=61 , C=55 , H=5g.mol-5
)Zn(s)+0HCl(aq) →ZnCl0(aq) + H0(g
)C0H0 (g)+ 0H0(g)→C0H1 (g

2/81 )1

5 )2

3)4

1/8 )3

13

