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 * داوطلبان، عدم درج مشخصات و امضاء در مندجات جدول جدول ذیل، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

 

 

 

 

 

 

 

 شناسی برای ائون فانروزوییک به درست آمده است؟در کدام گزینه، ترتیب واحدهای زمانی زمین -18

 عهد، دوران، دوره 4) دوره، دوران، دور 3) دوران، دور، عهد 2) دوران، دوره، عهد 1)

 هایی مانند هیمالیا در کدام محل، بیشتر است؟ احتمال تشکیل کوه-18

(1 

 

 

 

 

(2 

(3 

 

 

 

 

(4 

  

 

 

 بینید حاوی مشخصات زیر هستند: های رسوبی که در شکل میالیه -18

Aها( نخستین تریلوبیت 

Bارد( اولین ماهی زره 

Cنخستین گیاه آونددار ) 

Dنخستین خزنده ) 

Eعصر یخبندان ) 

(1 A  وC (2 B  وC 

(3 C  وD (4 D  وE 

 برای یافتن نخستین آثار پستانداران، رسوبات کدام دوره را باید مطالعه کرد؟ -18

 سیلورین 4) ترشیاری 3) کرتاسه 2) ژوراسیک 1)

 اند؟ر روی زمین ظاهر شدهنخستین پستانداران در حدود کدام زمان ب -18

 اوایل سنوزوییک 2) اوایل کواترنری 1)

 اواخر مزوزوییک 4) اواسط مزوزوییک 3)

 اینجانب...................  با شماره داوطلبی ................... با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره 

 صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در باالی کارت ورود به جلسه، باالی پاسخ نامه و دفترچه

 ترچه سواالت و پائین پاسخ نامه ام را تایید می نمایم.   سواالت، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دف 

                                                                                                                                

       امضاء :                                                                                                                                                 

 زمین شناسی
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 در کدام گزینه ترتیب پیدایش جانوران )از قدیم به جدید( به درستی رعایت شده است؟ -18

 اولین دایناسور  –اولین خزنده  –اولین پرنده  1)

 اولین خزنده –لین دوزیست او –دار نخستین ماهی زره 2)

 دارنخستین ماهی زره –اولین گیاه آونددار  –اولین تریلوبیت  3)

 اولین پستاندار –تنوع دایناسورها  –اولین پرنده  4)

 باتوجه به شکل زیر، در کدام زمان، هوازدگی و فرسایش عامل مؤثری در این منطقه بوده است؟ -18

 آهک ژوراسیک

 شیست تریاس

 زیت کربونیفرکوارت

 گرانیت کرتاسه

 تریاس 4) پرمین 3) ژوراسیک 2) کربونیفر 1)

 کره است؟ای سنگهای کدام نوع حرکات ورقههای مکرر از ویژگیهای متعدد و زلزلهگسل -11

 واگرای اقیانوسی 2) ایواگرای قاره 1)

 ای قاره –همگرای اقیانوسی  4) ایامتدادلغز قاره 3)

ها های فعلی کرۀ زمین افزوده شود، محل احتمالی بین کدام خشکیها سال آینده، اقیانوسی به اقیانوسیلیوناگر طی م -18

 خواهد بود؟

 ایران و عربستان 2) هند و آسیا 1)

 عربستان و آفریقا 4) آفریقا و اروپا 3)

 است؟ نادرستهای زیر چند مورد از عبارت -89

 ب( نخستین دوزیست اواخر دورۀ دونین پدیدار شد.                مین پدیدار شد.نده اواخر دورۀ پرالف( نخستین خز

 ت( نخستین گیاه آونددار در اوایل دورۀ کربونیفر پدیدار شد.    ر اوایل دورۀ سیلورین پدیدار شد.دار دزرهپ( نخستین ماهی

 ث( نخستین گیاه گلدار در اویل دورۀ ژوراسیک پدیدار شد.

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

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمین شناسی
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} ( ) اگر  -88
  8      9
 -8      9

} ( )  و 
  8      9
-8     9

8992   ) )  باشند، حاصل    کدام است؟((8992    

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

)    تابع  باشد، دامنه[8  9] بازه  (8  8)    اگر دامنه -88
8  

8
 شامل چند عدد صحیح است؟(

(1 4 (2 6 (3 7 (4 8 

(8  8)اند. اگرمفروض{(8  8)  (8  8)  (8  8)  (8  8)}   و {(8   ) (8   ) (8  8) (8  8)}   تابع  -88      

(8  8)  باشند، دوتایی کدام است؟ و     

(1 (3 4) (2 (4 3) (3 (4 5) (4 (5 4) 

( )   اگر  -88  
 8 8

 8 8
( )  و   

  8

  8
 کدام است؟( √)  ، آنگاه 

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

( )  اگر باشند -88     8 ( 
8

 
)   ( )   8  کدام است؟    ، کمترین مقدار  8  8 

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

2
 

) اگر  -88
8

 
)    

8

 
( )  و   کدام است؟    باشند، آنگاه دامنه تابع  8   8√ 

(1 R (2 {1} (3 [0 1] (4 [ 1 1] 

( ) اگر  -88   8 ( )  و 8     اند؟با کدام طول متقاطع    و     ، نمودارهای دو تابع 8  8 

 1و  5 4) 1و  3 3) 2و  5 2) -5و  -1 1)

8   تابع نمودار  -81 دهیم معادله منحنی واحد به طرف باال انتقال می 8های مثبت و سپس xرا یک واحد به طرف    

 حاصل کدام است؟

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

 برابر است؟ 8    های زیر با تابع کدام یک از تابع -88

(1   |  2|    2 (2   √(  2)2 (3   
 2 4

  2
 

(4 {  
 2 2 

 
    0

   2        0
 

( ) اگر  -899   8 ( )(   ) و 8  8    8 کدام ( )  باشد، حاصل جمع دو ضابطۀ ممکن برای  8  8 

 است؟

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

اند. با تبخیر درصد مخلوط شده 89درصد با چهار کیلوگرم رنگ از همان نوع با غلطت  89لظت یازده کیلوگرم رنگ با غ -898

 رسد؟درصد می 89چند کیلو گرم آن، غلظت محلول به 

(1 0 4 (2 0 5 (3 0 6 (4 0 8 

( )  صفرهای مثبت تابع با ضابطه -898  
8

 8 8
 

8

  8
 ، چندتاست؟

 هیچ 4) 3 3) 2 2) 1 1)

 

 

 

 

 

 

 ریاضی



صفحه                                                                                                                                                                               5  963-B   
 

    8  ، نامعادلهmبه ازای کدام مقادیر  -898

8 8   8
 براقرار است؟ xمقادیر حقیقی  ازای همهبه  8 

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

 ، چند ریشه دارد؟9 8  8-8  8-8 √(8-8 ) معادله -898

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

 م گزینه از بقیه بیشتر است؟حاصل کدا -898

(1 1  
        1       

1 
       1       

1 
       1       

1 
     1     

    

 
(2 √1  √1  √1  √1    (3 √2√2√2√2   

 

 اند.با هم مساوی 4)

√ اگر عبارت  -898
8   -8

8 8-8 -8
 ؟ندارددر کدام بازه قرار   xباشد، مقادیر قابل محاسبه8 -88√ 8- 

(1 [ 4  2] (2 ( 
2

3
 

3

2
] (3 (

3

2
 3] (4  

)اگر  -898
 

  8
-8) (8- 

8 

 -8
   باشد، حدود  9 (

8

 -8
 کدام است؟

(1 1    2 (2 2  1   و 2   4) 2   و 3   3) 3   

8  8-8 مجموعه جواب نامعادله  -891

 8 8 -1
>

 8- -8

 8-8 -8
 ، کدام است؟

(1 (   2)  (3 4) (2 ( 4 
17

8
)  (3   ) 

(3 (    4)  (2 3) (4 (    4)  (
17

8
 3)  

)   ، منحنی به معادلهaبه ازای کدام مجموعه مقادیر  -898
8

8
   ) ( 8  ای مماس است؟ها در نقطهxبر محور  (8 

(1 ∅ (2 {1} (3 { 1 1} (4 { 2 2} 

 چند جواب دارد؟ 8   1- 8 8 -√ 8 √ 899- 88 8 8 8 -√  √ معادله -889

 صفر 4) 3 3) 2 2) 1 1)
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  چند مورد از موارد زیر صحیح است؟ بخشی از کاتالیزورهای زیستی که .................... . -888

 شوند.لف( توانای اتصال به یک ماده خاص را دارند، موجب تغییر در پیش ماده میا

 شوند ممکن است توانایی اتصال به چند ماده دیگر را داشته باشد.ب( با سیانید و آرسنیک اشغال می

 ج( توانایی اتصال دارد، دارای توالی امینواسیدی مخصوصی است.

 3 4) 2 3) 1 2) صفر مورد 1)

 ها درست است؟چند مورد، در ارتباط با مراحل ترجمه در یوکاریوت -888

 شود.رناتن )ریبوزوم( وارد می Aکه فقط حامل یک آمینواسید است، ابتدا به جایگاه   tRNAالف( هر

 کند.شود. با رمز )کدون( ارتباط مکملی برقرار میرناتن )ریبوزوم( می Aکه وارد جایگاه   tRNAهرب( 

 شود.رناتن )ریبوزوم( منتقل میE کند، به جایگاه ای از آمینواسیدها قطع میه ار تباط خود را با زنجیرهک  tRNAهرج( 

ای از آمینواسیدها متصل تواند به توالیشود، میپس از تکمیل رناتن )ریبوزوم( در جایگاه خود مستقر می  tRNAهرد( 

 گردد.

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

 ها، چند مورد صحیح است؟ند همانندسازی در یوکاریوتبا فرآی در ارتباط -888

فسفاته به تواند نوکلئوتیدها را به صورت تکآورد، میالف( آنزیمی که از وقوع جهش در مادۀ ژنتیکی ممانعت به عمل می

 نوکلئوتیدی متصل نماید.رشتۀ پلی

و دو رشتۀ آن را از هم جدا (DNA) ارپیچ دنا شود، ممی (DNA)ها از مولکول دنا ب( آنزیمی که باعث جدا شدن هیستون

 کند.می

 دهد.سازی را کاهش میفعالدهد، انرژیروی هم قرار میج( آنزیمی که نوکئوتیدها را به صورت مکملی روبه

 شود.کند، تنها آنزیم دوراهی همانندسازی محسوب مید( آنزیمی که پیوندهای هیدروژنی بین دو رشتۀ مکمل را برقرار می

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

های دانشمندان برای ای، فقط یک رشته برای رونویسی الگو است. یکی از توجیهی دو رشتهDNA معموال در هر منطقه -888

شد. این توجیه با توجه به این وضعیت آن است که در غیر این صورت، محدودیت در استفاده از رمزهای ژنتیک ایجاد می

 شده است؟ کدام مورد زیر ارائه

 دو پروتئین حاصل از دو رشته باید در فرآیند متابولیسمی مشترکی شرکت داشته باشند. 1)

 دیگر باشد. باید مکمل رشته DNAیک رشته  2)

 دو پروتئین حاصل از دو رشته باید یکسان باشد. طول 3)

 شود.رونویسی از روی رشته الگو با مشکل مواجه می 4)

 ها، گزینه درست را انتخاب کنید.است. باتوجه به این گزاره DNAدر ارتباط با های زیر گزاره -888

I هر دو رشته یک مولکول .DNA شوندبصورت پیوسته یک جهت ساخته می. 

II محتوای باز پورین و پیرمیدین در یک مولکول .DNA ای حلقوی برابر است.دورشته 

III اولین بار در یک مولکول .DNA زیمی بجز جدید توسط آنDNA شود.مراز قرار داده میپلی 

IVهای هر دو رشته یک مولکول . توالیDNA .یکسان هستند 

V آنزیمی .DNAدهد.مراز تصحیح اشتباهات سنتز را فقط در یک جهت انجام میپلی 

(1 I , II (2 II , IV (3 II , III (4 I , V 

 زیست شناسی
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کنند و انجام بخش های متفاوت خشکی و آب زندگی میدر محیط چند مورد، درباره همه جاندارانی صادق است که -888

 عمده فتوسنتز را بر عهده دارند؟

 کنند.الف( رناتن )ریبوزوم(ها، عمل ترجمه را قبل از پایان رونویسی آغاز می

 ی پیک هستند.(RNA)ساز های رنا ها، پیشب( محصوالت اولیه رونویسی همه ژن

 یابد.یسی در کنار هم، سرعت رونویسی افزایش میج( با قرار گرفتن عوامل رونو

 ای از رناتن )ریبوزوم(ها ساخته شوند.توانند بطور همزمان و پشت سر هم توسط مجموعهها مید( پروتئین

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

قرار گیرد،  ریبوزوم Aکدون( در جایگاه به عنوان یک پادرمزه )آنتی (GGU)ی زیر، هرگاه mRNAدر هنگام ترجمۀ  -888

 ریبوزوم خارج شده، کدام است؟ Pآخریم کدونی که از جایگاه 

…AUGGGACCUAUCCCACCU… 

(1 AUC (2 CCU 

(3 UAG (4 GGA 

 های مختلف ریشۀ گیاه نخودفرنگی درست است؟کدام عبارت، دربارۀ سلول -881

 اند.الها غیر فعای( زنده، یعضی از ژنهای پرانشیمی )نرم آکنهتنها در سلول 1)

 شوند.های غیر یکسان بیان میهای فعال آندودرمی و پارانشیمی، فقط ژندر سلول 2)

 های فعال پوست وجود دارد.های مریستمی )سرالدی( در سلولهای سلولقط بعضی از ژن 3)

 های آندودرمی و تارکشنده یکسان است.های موجود در سلولمحصول بعضی از ژن 4)

⃗⃗                       : mRNAه با توجه ب -888 ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ و سومین  A، دومین رمزه )کدون( وارد به جایگاه  

 اند؟کدام Pکدون( وارد به جایگاه پادرمزه )آنتی

(1 ACA – AUG  (2 CGU – GCA  

(3 AUC – UGU  (4 ACU – GCA  

ی ناقل درون جایگاه ... ریبوزو قادر نیست که RNAود دارد، هرگز ی ناقل وجRNAوقتی که درون ریبوزوم دو مولکول  -889

... 

(1 A – 2) پپتیدی متصل باشد.به زنجیرۀ پلی A – .از آمینواسید متصل به خودش جدا شود 

(3 P – 4) پپتیدی متصل باشد.به زنجیرۀ پلی P – .از آمینواسید متصل به خودش جدا شود 

صدق  درستی به آن مترشحه اندام درباره نهیذکر شود و کدام گز دیت سوال کدام هورمون باعالم یبه جا زیردر شکل  -888

 کند؟یم

 است. ییگوارش موادغذا یبرا الزیدو نوع آم یدارا – زولکورتی 1)

 دکنندهیاز ان پشت اندام تول یو بخش کوچک شود یم دهیاز آن د یادیدر روبه رو بخش ز – نانسولی 2)

 .شدبا یم نیگاستر 

 بدهد. لیرا تشک کیروده بار یها میتواند همه آنزیم – نآدرنالی 3)

 باشد. کیروده بار یها میآنز یبرا ییمنشا تواندیم – گلوکاگون 4)

 

 

 

 

 زیست شناسی
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 باشد؟حیح میارش انسان در طول یک شبانه روز صی گوکدام گزینه در مورد عضم و جذب غذا در لوله -888

 شود.کنند که بیشتر آن توسط روده باریک بازجذب میگوارش ترشح می ان مایعات را به داخل لولهترین میزغدد بزاقی بیش 1)

 شود.کنند که بیشتر آن توسط روده بزرگ بازجذب میگوارش ترشح می غدد بزاقی بیشترین میزان مایعات را به داخل لوله 2)

 شود.کند که بیشتر آن توسط روده باریک بازجذب میرشح میگوارش ت روده باریک بیشترین مایعات را به داخل لوله 3)

 شود.کند که بیشتر آن توسط روده بزرگ بازجذب میی گوارش ترشح میروده باریک بزاقی بیشترین میزان مایعات را به داخل لوله 4)

 رو .........بهدر یک انسان سالم در حالت طبیعی از نگاه رو -888

 تواند روی معده باشد.نمی هیچ بخشی از کبد 1)

 تواند روی پانکراس باشد.هیچ بخشی از معده نمی 2)

 تواند در نزدیکی پیلور باشد.صفرا نمیکیسه 3)

 تواند به انتهای روده بزرگ متصل باشد.زائده آپاندیس نمی 4)

شود، صحیح با سیاهرگ باب وارد می هاهای لنفی انسان که خون خارج شده از آنکدام دو مورد، دربارۀ همه اندام -888

 است؟

 های موجود در سطح خود ترشح کنند.های مشابه با مولکولتوانند مولکولهایی است که میالف( محتوی سلول

 کنند.هایی به نوعی بافت پیوندی وارد میب( تولیدات خود را از طریق رگ

 ؤثری دارند.های خونی مرده نقش مج( در آزادسازی آهن موجود در یاخته

 اند.د( در نیمه راست بدن و باالتر از کلون افقی قرار گرفته

 ج و د 4) ب و د 3) الف و ج 2) الف و ب 1)

 کند.داشتن فشار اسمزی آن کمک میهایی دارد که به ثابت نگهخون پروتئین -888

 نیست؟چند مورد از موارد زیر درباره اندام مسئول ساختن و تنظیم این پروتئین دست 

 شود.شود و سپس به همه نقاط بدن میکند و وارد خون میبسیاری از مواد غذایی از آن عبور می 

 کند.های روده باریک کمک میدر ایجاد محتویات رگ 

  به ایجادPH کند.مناسب در روده باریک کمک می 

 اندام شود.تواند باعث زردی یا یرقان در در اثر انسداد مجاری مربوط به آن می 

 هیچکدام 4) 2 3) 3 2) 4 1)

 شود؟ترشح کمتر از حد نرمال هورمون گاسترین موجب کدام یک از موارد زیر می -888

(1 PH ابدییمعده کاهش م. 

 .ابدیدر معده کاهش  نیهضم پروتئ 2)

 .ابدی شیدر معده افزا دراتیهضم کربوه 3)

 .ابدی شیدر معده افزا یایترشح موکوس قل 4)

 شود؟یرا موجب نم ریگرفتن غذا در پشت دهان چند مورد از موارد ز قرار -88

 ی بینیب( بسته شدن حفره    الف( افزایش حرکات معده 

 د( فشار به حلق و شروع عمل بلع   گلوت مقابل نایج( قرار گرفتن اپی

 ه( قطع موقت تنفس

(1 2 (2 3 (3 4 (4 1 
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  کند ........ است.ه گوارش از کار بیفتد ........ اشکالی که بروز میاگر تنظیم ........ دستگا -881

 ماند.های گوارشی ناقص میکار آنزیم –نخستین  –عصبی  1)

 شود.حرکات لوله گوارش مختل می –دومین  –شیمیایی  2)

 شود.جذب غذا دچار اشکال می –دومین  –عصبی  3)

 شوند.وقع و به مقدار کافی ترشح نمیها به مآنزیم –نخستین  –شیمییایی  4)

 کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ -888

 «شوند.گردد، ........ نیز ساخته میهر یاختۀ انسان که ...... یافت می»

 کلریدریک اسید  –کیلومیکرون  2) کیلومیکرون  –پپسینوژن  1)

 وپروتئین کم چگاللیپ –کلسترول  4) لسیتین  –های صفراوی نمک 3)

 کدام یک از موارد زیر در مورد رابطه با کیموس صحیح است؟ -889

 شود.باریک تخلیه می کیموس فشرده تنها بعد از پایان کامل هضم در معده به روده 1)

 پایین است. PHباال و در روده دارای  PHکیموس در معده دارای  2)

 شود.به روده، در معده جذب میاغلب مواد معنی قبل از تخلیه کیموس  3)

 شود.باریک تخلیه می ی پیلور دائماً مقادیر کم کیموس از معده به رودهاز دریچه 4)

 کدام یک از موارد زیر مطمئناً سلول یک گیاه آلی است؟ -888

 

 

 

 

 

 

 

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

 چند مورد از موارید داده شده صحیح است؟ -888

 ل در یک سلول گیاهی، دیوارۀ نخستین مانند تیغۀ میانی، در شرایط ممکن است تغییر اندازه بدهد.الف( به طور معمو

 یابد.ب( هنگام تشکیل دیوارۀ نخستین، تولید چندین نوع کربوهیدرات در پروتوپالست سلول افزایش می

 پروتوپالست هستند.شود که فاقد هایی محافظت میج( هر سلول مریستم نخستین در نهال سیب، توسط سلول

 د( هر سلول مؤثر در ترابری شیرۀ پرورده در پروتوپالست خود تنها دارای سیتوپالسم و غشا است.

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

 است؟ نادرستکدام عبارت دربارۀ دیوارۀ سلولی در گیاهان،  -888

 ار هم قرار گیرند.های در کنشود که سلولدر همۀ گیاهان حضور پکتین در تیغۀ میانی سبب می 1)

 گیرد.ترین الیۀ دیوارۀ سلولی، همواره در مجاورت غشای سلولی قرار میضخیم 2)

 شود.ای دیده میساکاریدهای غیر رشتههای گیاهی انواعی از پلیهای دیوارۀ سلولهمواره در تمام الیه 3)

 شود.تین تشکیل میهای دیوارۀ پسین، این دیواره در سطح داخلی دیوارۀ نخسدر سلول 4)
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 چند مورد از جمالت داده شده زیر صحیح است؟ -888

 ای از هومئوستازی است.الف( رسوب لیگنین در یک سلول اسکرانشیمی نمونه

 کند، پس نقش حفاظتی دارد.زا به گیاه جلوگیری میپنبه نوعی ترکیب آبگریز است که از ورود عوامل بیماریب( چوب

 سین نوعی گلیکوپروتئین است که توانایی جذب دارد.ج( پکتین مانند مو

 گیرد.ترین قسمت دیواره سلولی قرار مید( الیه محدودکننده رشد سلول، در داخلی

 تواند به استوار ماندن ساقه کمک کند.ای مسن، میو( واکوئل در یک گیاه دولپه

 .شودهـ( مواد ذخیره شده در بذر گیاه گندم، توسط رویان تولید می

(1 2 (2 4 (3 5 (4 6 

 است؟ نادرستهای زیر چند مورد از عبارت -888

 ها در مناطقی از دیواره به نام الن به فروانی وجود دارند.الف( پالسمودسم

 ها غشای پالسمایی و سیتوپالسم وجود دارد.ب( در فضای داخلی پالسمودسم

 پالسمودسم به هم متصل شوند. هایتوانند در محلهای مجاور میج( غشای پالسمایی سلول

 شود.د( در مناطق الن، دیواره پسین تشکیل نمی

 هـ( در سلول گیاهی که الن وجو دارد قطر دیواره غیریکنواخت است.

 صفر 4) 5 3) 4 2) 2 1)

 در فرآیند تورژسانس .......... پالسمولیز، ......... -888

 دهد.ند اضافه شدن لیگنین به دیواره، رخ نمیاگر طوالنی مدت باشد، اتفاقی همان –برخالف  1)

 افتد.تغییر مقدار ترکیبات سازندۀ دیواره، به طور کامل اتفاق می –همانند  2)

 ها مؤثر است.شود که فقط یک بخش از دیواره در عبور و مرور کاهشی درآنمی هایی وارد یاختهآب از کانال –همانند  3)

 گردد.هایی اضافه شده به دیواره، طی فرآیند عکس این اتفاق به سیتوپالسم باز میکیبیبخشی از تر –برخالف  4)

 باشد؟می نادرستچند جمله  -888

 شوند.های سیلیس توسط اگزوسیتوز از غشای خارج شده و به دیوارۀ سلولی اضافه میالف( در گیاه گندم مولکول

 از دست دادن آب از سلول گیاهی نقش دارد. ب( اضافه شدن لیگنین به دیوارۀ سلولی، در کاهش

 گیرد.رانی صورت میهای درشت از غشای سلول گیاهی، با روش برونج( خروج مولکول

 شود.های اسکرئید و فیبر( مشاهده میهای بافت آوند چوبی و بافت اسکرانشیمی )سلولد( چوبی شدن در سلول

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

 کند؟فرنگی صدق مید داده شده در مورد گیاه گوجهچند مورد از موار -881

 شود.فرنگی گلروپالست آن به کروموپالست تبدیل میالف( هنگام رسیدن گوجه

 شود.فرنگی در رودۀ باریک انسان، آمینواسیدها حاصل میهای پارانشیمی گوجهب( از تجزیۀ دیوارۀ نخستین سلول

 ای شدن است.دهد از نوع ژلهدیوارۀ سلولی آن رخ می فرنگی درج( تغییری که هنگام رسیدن گوجه

 کند.جلوگیری می DNAباشد که از تخریب ای در کروموپالست خود میفرنگی دارای مادهد( گوجه

(1 4 (2 3 (3 2 (4 1 
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 زمین به طور حتم درست است؟کدام عبارت، در ارتباط با بیشتزین گیاهان روی کرۀ  -888

 ها، به طئل شب و روز بستگی دارد.یافته برای تولیدمثل جنسی آناختصاص تشکیل ساختار 1)

 شود.ها، جذب میهای هوایی و زمینی آناکسید از طریق یاخته های تمایز یافتۀ اندامکربن دی 2)

 گیرد.ها، در بخش زرد و نارنجی نور مرئی صورت میبیشترین جذب کارتنوئیدهای آن 3)

 یابد.ها، مقدار کاروتنوئیدها افزایش میهای آنسبزینۀ )کلروفیل( برگ شدنبا تجزیه 4)

 ریبود چند مورد از موارد ز یاندام سلول یبر خورد کرد که فاقد نوع یاهیگ یا اختهیرابرت هوک در مشاهدات خود به  -889

 دهد؟ یم حیتوض یاندام به درست نیدرباره ا

  .اند شده یابیسازمان  هیدر دو ال انیغشائ یدهایپی( فسفولالف

 .کند یرا بر طرف م یا اختهی وارهید لیتشک یسلول برا ازین (ب

 .کند یاستفاده م ازیمورد ن یها نیترشح پروتئ یبرا یا سهیدستگاه ک یاز نوع (ج

 .پردازد یم یدینوکلئوت یپل یرشته ها دیدر دل خود به تول (د

 .را دارد یشکل انرژ رییتغ ییتوانا (و

 .را بر عهده دارد اهانیرا در همه گ نیپس وارهیساخت د تیمسئول (ه

(1 2 (2 3 (3 1 (4 4 
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   89 است و با سرعت    19فاصله دو قطار  -888

 
   89  ای با سرعت کنند. پرندهبه سمت هم حرکت می

 
بین دو قطار به 

 از رسیدن دو قطار به هم پرنده چه مسافتی را طی کرده است؟ کند. پسطور مرتب رفت و برگشت می

(1 40    (2 80    (3 60   (4 160    

، یک  8  و  8   ،  8  کند. در هر یک از زمان های یک اتومبیل روی یک جادۀ افقی مستقیم حرکت می -888

است. جهت  89 و فاصلۀ کیسۀ دوم تا کیسۀ سوم  89 یسۀ دوم افتد. فاصلۀ کیسۀ اول تا ککیسه از اتومبیل روی جاده می

 مثبت را جهت حرکت اتومبیل بگیرید. کدام گزینه درست است؟

 بیشتر است.  2  و   1  از سرعت متوسط اتومبیل بین  3   و   2  حتماً سرعت متوسط اتومبیل بین  1)

 بیشتر است.  3  ل در از سرعت اتومبی 2  حتما سرعت اتومبیل در  2)

 مثبت است.  2  حتما سرعت اتومبیل در  3)

 مثبت است.  3  و   1  حتما شتاب متوسط اتومبیل بین  4)

چرخد، این نقطه چند ای روی محیط چرخ یک گاری و در تماس با زمین قرار دارد. وقتی چرخ گاری نیم دور مینقطه -888

2  و    89 چرخ گاری شود؟ )قطر جا میمتر جابه  است.(89 

(1 0 1 (2 √12 (3 0 1√14 (4 14 

 را معادل  vروی محور    8کند، رسم شده است. هر حرکت می xزمان برای متحرکی که روی محور  –نمودار سرعت  -888

89  قدر است؟  چه     ایم. شتاب متحرک در لحظۀ گرفته 8 را معادل  tروی محور   8 و هر ⁄  

 

(1 0 1   2⁄ 

(2 1   2⁄ 

(3 10   2⁄ 

(4 100   2⁄ 

 کدام گزینۀ زیر درست است؟ -888

 اگر سرعت جسم در حال افزایش باشد، الزاماً شتاب آن نیز در حال افزایش است. 1)

 شود.می اگر در یک لحظه سرعت جسم صفر شود، شتاب آن نیز صفر 2)

 کند.اگر جهت حرکت متحرک عوض شود، الزاماً شتاب حرکت آن نیز تغییر می 3)

 دار باشد.تواند شتاباگر بزرگی سرعت جسم ثابت باشد، حرکت جسم می 4)

 درست است؟  89، کدام گزینه در بازۀ زمانی صفر تا Bو  Aزمان دو متحرک  –با توجه به نمودارهای مکان  -888

  (1    ( )     ( ) 

(2    ( )     ( ) 

(3 |   ( )|  |   ( )| 

(4    ( )     ( ) 

 

 

 

 

 فیزیک
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 در حال حرکت است. اگر تندی این متحرک، ثابت و برابر با   89ای به شعاع متحرکی بر روی یک مسیر دایره -888

 89  گی سرعت متوسط آن، وقتی باشد، بزر⁄  
8

8
 کند، تقریباً چند متر بر ثانیه است؟محیط دایره را طی می

(1 5  (2 10  (3 2 5 (4 9 5 

 زمانی که در شکل مقابل رسم شده است، معرف کدام حرکت است؟ –نمودار مکان  -881

 حرکت نوسانی 1)

 ایحرکت دایره 2)

 چنین حرکتی امکان ندارد. 3)

 هار نظر قطعی مکن نیست.اظ 4)

 

، هر دو از یک نقطه عبور کرده باشند،  9   رو است. اگر در لحظۀ زمان دو متحرک مطابق شکل روبه –نمودار سرعت  -888

 اند؟ای از هم، بر حسب متر، قرار گرفتهها برابر است، در چه فاصلهای که سرعت آندر لحظه

   

(1 18 

(2 24 

(3 36 

(4 54 

رسد. می Bجا شده و به نقطۀ جابه  8   8  ⃗⃗  مطابق بردار (8  8)  ، جسمی از نقطۀ    در دستگاه مختصات  -889

 کدام است؟ Bمختصات نقطۀ 

(1  (5 2) (2  (3 4) (3  (4 3) (4  (6 9) 

رود. علت این پدیده در لوله باال می hتا ارتفاع  کار، آببریم. در اثر اینموئینی را مطابق شکل زیر در آب فرو می لوله -888

 آید که مقدار آن از رابطهآن است که به خاطر تماس آب با سطح درونی لوله، نوعی انرژی پتانسیل در دستگاه بوجود می

 8 س لوله و ضریبی ثابت است، که به جن βمساحت جانبی ستون سایه زده شده و  Sآید. در این جا به دست می     

یک انرژی پتانسیل گرانشی هم دارد که ناشی از 1  مایع )در این مورد، آب( بستگی دارد. ستون آب باال آمده، به جز انرژی 

باال آمدن آب در لوله نسبت به سطح آب در ظرف است. حالت تعادل دستگاه جایی است که مجموع این دو انرژی کمینه شود. 

رود، اگر ، نسبت به سطح آب ظرف، باال میhکنیم و آب در آن به ارتفاع را در آب فرو می dقطر اکنون فرض کنید لوله به 

 آید؟در آب فرو کنیم، آب تا چه ارتفاعی باال می 8dای از همان جنس و با قطر لوله

 

(1 
 

4
 

(2 
 

2
 

(3   

(4 √2  

 

 

 

 فیزیک
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های و ارتفاع آب در بخش   10است. طول قسمت افقی لوله  مقداری آب ریخته شده در یک لوله مطابق شکل زیر -888

8است. لوله با شتاب    89 عمودی لوله   

توجه به نیروهایی که به بخشی از مایع که در  کند. بابه سمت راست حرکت می 8 

متر خواهد چند سانتی(     ) شود، اختالف ارتفاع آب در دو بازوی عمودی لوله قسمت افقی لوله قرار گرفته وارد می

89  )شد؟  

 8) 

 

 صفر 1)

(2 3 

(3 3- 

(4 5/1 

 

ها به نحوی است که ایم. چگالیشوند، ریختهکه با هم مخلوط نمی 8 و  8 های شکل دو مایع به چگالی Uدر یک لوله  -888

شکل  Uست. مبدأ مختصات محور قائم را در بر قسمت پایین لوله ، مانند شکل مقابل اBو  Aهای ارتفاع دو مایع در شاخه

 دهد؟نشان می yدر دو لوله را بر حسب ارتفاع  (     )گیریم. کدام نمودار تفاوت فشار منطبق می

8                                                                 )8) 

 

 

 

 

8                 )                                              8) 

 

 

 

 متر است؟چند سانتی   باشد، ارتفاع      88ای مخزن گاز معادل با در شکل زیر، اگر فشار پیمانه -888

    8/8
 

  8 8/1    و 
 

  8 جیوه    88/8
 

  8 ) 

هامایع در حال تعادل هستند) 8/8    و   

  8   

 

 

 (1 48 

(2 3 

(3 12 

(4 10 
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898 و چگالی آب    898فشار هوای جو را  -888   

 متر است؟چند سانتی xرا فرض کنید. مقدار 8 

 

(1 150 

(2 250 

(3 100 

(4 60 

 

زنیم تا یک مخلوط معلق و روغن را به هم می ن قرار دارد.آبه روی آن مقداری روغیک ظرف شامل مقدرای آب است ک -888

مساوی از سطح باالیی روغن و کف ظرف است. پیش از به هم  به فاصله A تقریباً یکنواخت آب . روغن به دست آید. نقطه

. کدام گزینه درست شودمی   بوده است. پس از تشکیل مخلوط معلق، فشار همین نقطه  Pبرابر  A زدن مخلوط، فشار نقطه

 است؟

 حتماً     1)

 حتماً     2)

(3      

 است.     در آب باشد،  A اگر پیش از هم زدن، نقطه     در روغن باشد،  A اگر پیش از به هم زدن، نقطه 4)

ای از یک جک روغنی است. بر پیستون طرف راست وارهشکل مقابل، طرح -888

  ،hبر حسب 8  است. نمودار  hپایین دو پیستون  شود. فاصلهوارد می 8 یروی ثابت ن

ی نیروها ناچیز ها را در مقایسه با بقیهبرای تعادل جک کدام است؟ )وزن پیستون

 بگیرید.(

 

 

 (1  (2  

(3  (4  
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 کدام گزینه درست است؟ -881

 جوشد.شود و سپس میاری که گرم کنیم، ابتدا ذوب میهر جسمی جامدی را در هر فش 1)

جوشند، برخی در هر فشاری مستقیما بخار )تصعید( شوند و سپس میبعضی از جامدات در هر فشاری در اثر گرم شده ابتدا ذوب می 2)

 شوند.می

جوشد و اگر فشار محیط از آن حد سپس میشود و هر جامدی در اثر گرم شدن، اگر فشار محیط از حدی کمتر باشد، ابتدا ذوب می 3)

 شود.بیشتر باشد، مستقیماً تصعید می

شود و اگر فشار محیط از آن حد بیشتر باشد، هر جامدی در اثر گرم شدن، اگر فشار محیط از حدی کمتر باشد، مستقیما تصعید می 4)

 جوشد.شود و سپس میابتدا ذوب می

ی هوا گیر ریزیم. در قسمتی از لوله مقدارقائم قرار دارد، مقدری آب می ، که در صفحهای مطابق شکل زیردرون لوله -888

های زیر است. کدام یک از گزینه 8  8  8  8 های مختلف لوله، مطابق شکل، افتاده است. ارتفاع سطح آزاد آب در قسمت

 الزاماً درست است؟

(1  2   1   2   1 

(2  2   1   2   1 

(3  2   2   1   1 

(4  1 2  و در حالت کلی درباره 2    توان گفت.چیزی نمی 1  

باشد. حداقل می 8  89نیوتون و مساحت آن  میلی 888ته لوله  وسیله، حداکثر نیروی قابل تحمل بهزیردر شکل  -889

 88/8 ، چگالی جیوه      88( چند درجه باید باشد تا لوله نشکند؟ )فشار هوا αای )مقدار ممکن بر
 

 و8  

    89  

  
) 

 

(1 37 (2 45 

(3 53 (4 60 
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 چند مورد از مطالب زیر نادرست  نمی یاشند؟ -888

 جامد، دارای مقدار سطحی درخشان و براق هستند. خوار بوده و در حالتهای الکترونی چکشآ( همۀ رسانا

 در آب، یک محلول الکترولیت است. 8 8 ب( محلول آبی آمونیاک، همانند محلول حاصل از انحالل مقداری 

 د.دهلیتر آب، رسانایی را به میزان یکسانی افزایش می 8برمید و منیزیم کلیرید در  های برابر از منیزیمپ( انحالل جرم

 موالر آمونیوم سولفات است 8/9موالر منیزیم کلرید، بیشتراز رسانایی الکتریکی محلول  8ت( رسانایی الکتریکی محلول 

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

 های زیر درست است؟چه تعداد از عبارت -888

    در محلول    مولی یون  بیشتر از غلظت     در محلول    آ( در شرایط یکسان دما و غلظت، غلظت مولی یون 

 است.

 شود که در ساختار خود تنها یک اتم هیدروژن داشته باشد.دار محسوب میپروتونب( اسیدی تک

 گویند.شود، یونش میهای مثبت و منفی تبدیل میپ( به فرآیندی که در آن یک ترکیب مولکولی در آب به یون

-در حالت تعادل هم از غلظت اولیۀ اسید و هم غلظت تعادلی اسید کم   ظت یون ، در دمای اتاق، غلHFت( در محلول آبی 

 تر است.

 ها ضعیف هستند.که تمامی آن در زندگی روزانه با انواع اسیدها سروکار داریم ث(

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

888- HA  مول  8شود. وقتی ه مییونید    و   یک اسید ضعیف است. این اسید به طور جزئی در آب بهHA  در مقدار

شود. مول می 8/8در محلول روی هم برابر     و   های یونیده نشده و یون HAهای مناسبی آب حل شود، مجموع مولکول

 در شرایط داده شده کدام است؟ HAهای درصد یونیده شدن مولکول

(1 11% (2 10% (3 5% (4 1% 

لیتر از ملی 899درصد باشد، برای تهیۀ  8و درصد یونش این اسید برابر  8-89 8/1اسید برابر میکاگر ثابت یونش فور -888

 88/8درصد نیاز است؟ )چگالی فورمیک اسید را برابر  19لیتر از فورمیک اسید با درصد خلوص این محلول تقریبا به چند ملی

88   8    88  )لیتر در نظر بگیرید.(گرم بر میلی        8) 

(1 0/2 (2 1/84 (3 1/88 (4 18/4 

دهد. با نشان می  88های موجود در سه محلول از هیدروفلوئوریک اسید را در دمای جدول زیر غلظت تعادلی گونه -888

 های داده شدن درست است؟توجه به آن چند مورد از عبارت
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  ( است.8تر از محلول شمارۀ )( بیش8شمارۀ ) آ( درصد ثابت یونش اسید در محلول

 است. 8-89 8/8حدوداً برابر   88ب( ثابت یونش این اسید در دمای 

 است. 88/8های داده شده، دقیقا برابر ( با توجه به عدد8پ( درصد یونش اسید در محلول )

8   )است.  88/8( برابر 8محلول ) PHت(   9/18     8  9/8) 

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

( )8  کنیم تا تعادلرا در ظرفی با حجم ثابت در دمای معین مخلوط می8  مول 8و   8 مول 8 -888  8 8( )   8  8 

 برقرار شود. چگالی مخلوط در ظرف با پیشرفت واکنش ...........

 یابد.کاهش می 2) یابد.افزایش می 1)

 ماند.ثابت می 4) ماند.ل کاهش یافته و سپس ثابت میتا زمان تعاد 3)

 های زیر درست است؟چه تعداد از عبارت -888

 ناپذیرند.های شیمیایی برگشتآ( بیشتر واکنش

 شوئد.دی اکسید تبدیل مینیتروژن تترااکسید در دمای اتاق به گاز نیتروژنب( گاز دی

 پذیر است.اکسید یک واکنش برگشتز گوگرد دیاکسید از گاپ( واکنش تولید گاز گوگرد تری

 پذیر است.ای از یک تغییر فیزیکی برگشتت( شارژ باتری همراه نمونه

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

 های زیر، درست است؟چه تعداد از عبارت -881

 تر است.اسید، بزرگاسید در مقایسه با نیتریکآ( در دمای اتاق ثابت یونش هیدروکلریک

 تر است.ر مورچه در مقایسه با جوهر سرکه، اسید قویب( جوه

 تواند به صورت یون هیدرونیوم وارد شود.های هیدورژن میپ( در تمامی اسیدهای آلی، تنها یکی از اتم

 شوند.دار محسوب میپروتونت( هر کدام از اسیدهای قوی، یک اسید تک

(1 1 (2 2 (3 3 (4 4 
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 8  است. غلظت یون8-      8-89 8/9 برابر   88 در یک محلول آبی در دمای (  )   یون  غلظت -888
 (  ) 

 قدر است؟چه 8-      در این محلول بر حسب

(1 2  10 10 (2 2  10 11 (3 2 5  10 10 (4 2 5  10 11 

 دهند:را پیش و پس از یونش نشان می (  )  موجود در محلول اسید های نمودارهای زیر غلظت گونه -889

 

 

 

 

 

 

 

 

 و 8      8/8 با چگالی  8(  ) لیتری از باز قوی  8لیتر از اسید باال را با همان غلظت اولیه وارد محلولی میلی899اگر 

 کند؟محلول بازی چقدر تغییر می PH درصد جرمی کنیم، از لحظۀ شروع تا اتمام فرایند خنثی شدن،8/1

(   8 9/8     8 9/8) ( (  )8  819       8) 
(1 0/1 (2 0/2 (3 0/3 (4 0/4 

 درست هستند؟نادر میان موارد زیر چند عبارت  -888

 در نظر گرفت. 8  8عمومی  توان به صورت یک دنباله با جملهها را میآ( گنجایش الکترونی زیر الیه

 باشد.می 88آن نیمه پر است برابر  8dب( عدد اتمی نخستین عنصری که زیر الیه 

 آن با یکدیگر برابراند. 8sو  8dهای ها در زر الیهای عنصرها، تنها یک عنصر وحود دارد که شمار الکترونپ( در جدول دوره

 کامالً پر شده است. ns ا در حال پر شدن است، زیر الیههآن  (8- ) که زیر الیه d ت( در کلیه عنصرهای دسته

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

 اند؟کدام موارد از مطالب زیر درست888-

 است. HXول حاصل از آن با هیدروژن با صورت کباشد. فرمول مول 8  الکترون با عدد کوانتومی  89دارای  Xآ( اگر اتم 

دارای سه زیر الیۀ دو  Aباشد، اتم  8   ز دورۀ سوم جدول تناوبی با کلر به صورت ا Aاگر فرمول ترکیب مولکولی نافلز ب( 

 الکترونی است.

 باشد، شمار پیوندهای اشتراکی در دو مولکول  8 8و  8 8 8 8به صورت  Zو  Dهای اگر آرایش الیۀ ظرفیت اتمپ( 

 برابر است. 8  و  8 

 WYتوانند با هم ترکیب مولکولی با فرمول باشد، این دو عنصر می 88و  1به ترتیب برابر  Wو  Yصرهای اگر عدداتمی عنت( 

 تشکیل دهند.

 ب و ت 4) آ و پ 3) آ و ت 2) ب و پ 1)
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تعداد  B است و در اتم 8sهای موجود در زیرالیه سه برابر الکترون 8pهای موجود در زیرالیه تعداد الکترون Aدر اتم  -888

 Bو  Aاست. کدام مطلب در مورد  8sهای موجود در زیرالیه ، پنج برابر تعداد الکترون8dهای موجود در زیرالیه الکترون

 های هر اتم است(های ذکرشده مربوط به آخرین زیرالیهدرست است؟ )ویژگی

 است. 24و  33به ترتیب برابر  Bو  Aعدد اتمی عناصی  1)

 از عناصر اصلی دوره پنجم جدول تناوبی است. Bنجیب بوده و عنصر یک گاز  Aعنصر  2)

 است. 0  الکترون با عدد کوانتومی  10قطعاً دارای  Bعنصر  3)

24  یا   تواند هم گروه یکی از عناصر فرضیمی Bعنصر  4)
 

30
 باشد.  

در آخرین زیر    ماند. آرایش الکترونی یون ن باقی میالکترون برای یون آ A ،88الکترون از اتم  8پس از جدا شدن  -888

 الیه آن کدام است؟

(1 4 2 (2 4 1 (3 3 9 (4 3 10 

سوم آن کامالً از  ی چهارم قرار گرفته و الیهکه در دوره dی چه تعداد از موارد زیر در مورد اتم عنصری از دسته -888

 باشد؟صحیح می الکترون پر شده است، قطعاً

 است. 1ها برابر صفر است، در این اتم برابر هایی که عدد کوانتومی فرعی آنآ( تعداد الکترون

 است. 88/8ی دوم برابر سوم به الیه های الیهب( نسبت تعداد الکترون

 است. 8اش، برابر کترونیال های موجود در آخرین الیههای ظرفیتی این عنصرف به تعداد الکترونپ( نسبت تعداد الکترون

88   ها در عنصرهستند، با تعداد آن 8  هایی که در این عنصر دارای ت( تعداد الکترون
 برابر است.  

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

 دارد؟ sالکترون است، اتم این عنصر چند الکترون  88دارای   8 یون تک اتمی  -888

(1 8 (2 6 (3 7 (4 9 

برای  (B)دوره خود تر همدارد. این عنصر با عنصر سنگین 8   الکترون با 89در آرایش الکترونی خود  A عنصر 888-

 باشد.های آن ترکیب برابر با ... میهای ظرفیتی اتمدهد که مجموع الکترونتشکیل می ......رسیدن به پایداری، یک ترکیب ..

  20 –مولکولی  2)  20 –یونی  1)

  13 –مولکولی  4)  13 –یونی  3)

 آن درست است؟ ختم شود، چند مورد از مطالب زیر درباره 8 8ای به اگر آرایش الکترونی گونه 881-

 ای قرار دارد.عنصر مربوط، تنها در دوره اول جدول دروه 

 ای قرار بگیرد.تواند در گروه اول جدول دورهعنصر مربوط، می 

 نیون به کاتیون فلزهای قلیایی باشد.تواند آای میچنان گونه 

 تواند یک گاز نجیب باشد.عنصر مربوط، می 

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

 

 

 

 

 

 

 

 شیمی



صفحه                                                                                                                                                                               11  963-B   
 

 د؟اندرستچند مورد از موارد زیر  -888

  89  اتم عنصر
 شود.یافت می 8   های خود به صورت یون در ترکیب  

  88   اتم عنصر
 رسد.دورۀ خود میترون به آرایش گاز نجیب همبا گرفتن یک الک 

  ای اتم همۀ عنصرهایی که در یک گروه جدول قرار دارند، همواره شبیه یکدیگر هستند.نقطه –آرایش الکترون 

 رسند.اتم عنصرهای گروه اول جدول تناوبی، با از دست دادن یک الکترون به آرایش گاز جیب پس از خود می 

 الکترون وجود  8رسد، زیر الیۀ اتمی که با گرفتن سه الکترون به آرایش الکترونی گاز نجیب دورۀ سوم می تریندر خارجی

 دارد.

 .آرایش الکترونی یون پایدار سدیم، شبیه آرایش الکترونی پایدار اکسیژن است 

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

 درست است؟ناچند مورد از مطالب زیر زیر  در مورد عنصرهای -819

    88
    88

    88
    88

    

88   ی ظرفیت اتمهای الیهزیرالیه    آ( مجموع 
   از  

88
 تر است.کم  

 با در آخرین الیه در عنصر 8  های موجود در زیرالیه عنصر به یک دوره از جدول تعلق دارند و تعداد الکترون 8هر ب( 

  88
 از بقیه بیشتر است.  

88  در  8  های موجود در زیرالیه با پ( تعداد الکترون
   و  

88
 است. 8یکسان و برابر با   

88   با در 8  های موجود در الیه ت( تعداد الکترون
88   و   

88  های ظرفیتی با هم برابر است و الکترون  
   از  

88
  

 بیشتر است. 

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