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 محلانجاممحاسبات
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Aاز مجموعة -1 {a , b , c}=به مجموعةB { , }= 1 a)طوري كه شاملتوان نوشت بهچند تابع مي2 ,   باشد؟1(
1 (8    2 (4 

3 (2    4 (6   

xfاگر دامنة تابع -2 (x)
x ax

=
+ +

2
2 1

aمجموعة  ؟تواند بپذيردچند مقدار صحيح را مياعداد حقيقي باشد،

  2 )2    صفر )1
3( 3    4 (4  

در تابع -3
f :[ , ) B

f (x) x x

+ ∞ →


= − +
2

2
4 1

B  باشد؟تواندنمييككدام، مجموعة

1 ([ , )− + ∞3    2 ([ , )− + ∞4  
3 ([ , )+ ∞0    4 (  

4- f (x) yنمودار تابع، شكلg(x)وبا توجه به نمودار دو تابع (f g)(x)=  ؟كدام است −

  

1( 
x

y

    2( 
x

y

  

  
  

3( 
x

y

    4 (
x

y

  
  

fدامنة تابع -5 (x) x x=  ؟كدام است−

1( ( , ]−∞ 0    2(   
3( ( , )−1 1    4 ([ , )+∞0  

  بل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قهدف  دقيقه30 
  خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،)1(حسابانهاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

  1حسابان
 )1حسابان (

 )2(كل فصلتابع
  70تا37هايصفحه
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 محلانجاممحاسبات

x

y

-2 -1

1 2

y f (x)=

fتابع- 6 (x) x= +2 Aبا دامنة1 { , , , }= − −2 0 6 3B xدامنة تابعمفروض است. اگرو برد ; x
g(x)

; xx x

 + ≥ −=  < −+
2

3 1
1B محدودرا به مجموعة

g، آنكنيم  ؟كدام استگاه مجموع عضوهاي برد تابع

1( 50    2( 46  
3( 52    4 (48  

yشكل زير نمودار -7 f (x)=است. دامنة تعريف تابع با ضابطةy ( x )f (x)= −2   ؟كدام است2

1( { , , }−2 0 2  
2(   
3( [ , ] [ , ) { }+∞ −0 1 2 2    
4 ([ , ) { }+∞ −0 2  

fتابع-8 (x) x x=  ؟كندوارون خود را در چند نقطه قطع مي−

  1 )2    صفر )1
3( 2    4 (3  

 ؟زوج توابع زير مساوي هستندچه تعداد از -9

f )الف (x) ( x)= − g(x) و31 x x= − × −1 f) ب  1 (x) x x= − g(x)و2 x x= × −1  

x) ج xf (x)
x x

+ +=
+ +

2
2

1
1

g(x)و f) د   1= (x) x= xg(x)و1−
x

−=
+

2 1
1  

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

fنمودار تابع -10 (x)
x

= 1x g(x)  ها به سمت راست و سپس دو واحد به پايين منتقل ميرا يك واحد روي محور رسـيم،مـيكنيم و بـه تـابع

g  ؟كندنمياز كدام ناحية دستگاه مختصات عبورنمودار تابع

  دوم )2    اول )1
  چهارم) 4    سوم )3

fاگر -11 (x) x= − xو24 ; x
g(x)

x ; x
− + <=  + ≥

2 1
4 yتابعگاه آن ،باشند1 (g f )(x)= − x كند؟ها را در چند نقطه قطع ميمحور

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

yدر كدام -12 xيك از روابط زير،  است؟تابعي برحسب متغير مستقل

1 (| y | x− + − =2 3 0    2 (x y
y x

+ = −2  

3 (y | x | x=2    4 (y y x− − =2 2 4 0  
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 محلانجاممحاسبات

fدو تابع خطي و موازي هم باشند وgو fاگر -13 ( ) =0 2،g( ) =2 f)و2 g)( )+ =2 3 f)ضابطةباشد،11 .g)(x)كدام است؟ 

1 (x x−2 2    2 (x x+2 2  

3 (x x+22    4 (x x−22  
]معادلة-14 x k] [ x k]− = +2 ]داراي جواب است، بيشترين مقدار ممكن براي2 k]40؟كدام است )[ نماد جزء صحيح است.) ،[

1( 20    2( 19  
3( 22    4 (18  

}اگر-15 }f (x) ( , ), ( , ), ( , ), ( , )= − −1 2 2 1 1 3 4 }و2 }g(x) ( , ), ( , ), ( , ), ( , )= − −2 1 3 9 1 2 3 gگاه مجموع اعضاي برد تابع آن ،4 of−1 كدام است؟2
1( 2    2( 3  

gتابع) 4    4 )3 of−1   .شودتشكيل نمي2

fتابعسطح محصور بين نمودار -16 (x) a x= xg(x)واحد مربع است. اگر 9ها برابربا محور طول−
x

+=
−

2 1
gofآن ،1 شاملگاه دامنة تابع

 ؟چند عدد صحيح است

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

fتوابـــــع -17 {( , ) , (n , ) , (m , ) , ( , )}= 2 4 6 7 1 gو10 {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}= 10 2 9 1 5 4 6 )مفروضـــــند، اگـــــر3 , ) fog∈5 7
)و , ) gof∈5 m)گاه زوج مرتبباشند، آن3 , n)كدام است؟ 
1 (( , )4 6    2 (( , )5 4  
3 (( , )4 5    4 (( , )6 5  

x(fاگر -18 og )(x )
x

− − +− =
−

1 1 4 12 2 xfو1 (x)
x

−=
+
1

3 )gباشد،4  ؟كدام است2−(

1( −2    2( 1
8  

1) 4    صفر )3
4  

fتوابع -19 (x) x= + ;و3 xxg(x)
;x x

 > −= 
− ≤

2 11
2 0

g)، حاصلاندوضمفر of )( )− −1 1 كدام است؟1

  2− )2    صفر )1
3( −3    4 (−4  

20- f fبه شكل مقابل است. بيشترين مقداgونمودار توابع خطي .g  كدام است؟ر تابع

1 (16
3  

2 (14
3  

3 (16
9  

4 (14
9  
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 محلانجاممحاسبات
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21- ABCD xمحاطي باشد، حاصلاگر چهارضلعي y+؟چقدر است  

1 (027    2 (031  

3 (029    4 (033  

 ؟كدام است 2ش ضلعي منتظمي به طول ضلعمساحت دايرة محاطي ش -22

1 (π    2 (π3  

3 (π4    4 (π6  

23- ABCD ˆ،در چهارضلعي ˆA C= = ABDˆو090 =  چند درجه است؟ACBˆاندازة زاويةاست.060

1 (30    2 (45  

3 (60    4 (75  

واحد باشد، مساحت آن چند15هاي اين ذوزنقه برابرواحد محيط است. اگر اندازة هر كدام از ساق 5اي به شعاعالساقين بر دايرهيك ذوزنقة متساوي -24

 ؟واحد مربع است

1 (75    2 (100  

3( 125    4 (150  

25- T T(A)طولپا،يك تبديلفرض كنيد A′=وT(B) B′=C T(C)وAB خطاي روي پارهنقطهباشد. اگر C′=ة متمايزگاه چند نقطباشد، آن

C  ؟وجود دارد′در صفحه براي

1 (1    2 (2  

  شمار بي) 4    4) 3

  دقيقه15 
  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،)2(هندسههاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 2هندسه
 )2هندسه (
  دايره

هاي محيطي و محاطيدايره(
هاي محاطي وچهارضلعي- مثلث

هاي هندسي وتبديل/ )محيطي
هندسي تاهاي(تبديلكاربردها

  ابتداي بازتاب)
    37تا25هايصفحه

0100

x y+2

x y+ + 03 15

0140

A
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D

A B

C

ABخطپاره-26 = 5A قطع كننـد. Dوگر را در نقاطCكنيم تا يكديرسم مي 4و 3هايهايي به شعاعترتيب دايرهبهBومفروض است. به مراكز

ABCD  ؟درست استكدام گزينه در مورد چهارضلعي

  نه محاطي و نه محيطي است.) 2    هم محيطي و هم محاطي است.) 1

  فقط محيطي است.) 4    فقط محاطي است.) 3

 ؟داخلي و خارجي كدام استواحد، فاصلة مراكز دو دايرة محاطي 6ضالعي به طول ضلعاالدر مثلث متساوي -27

1 (2 3    2 (4 3  

3 (6 3    4 (8 3  

 ؟د، شعاع دايرة محاطي ذوزنقه كدام استنباش18و 9هاي ذوزنقه برابردر شكل زير، اگر طول قاعده -28

1 (5/7    2 (75/6  

3 (25/6    4 (6  

باشـد،14و12هاي محاطي خارجي مثلثهاي دو تا از دايرهاست. اگر اندازة شعاع 4، اندازة شعاع دايرة محاطي داخلي42در يك مثلث با محيط -29

 ؟استيك از اعداد زير، طول يكي از اضالع اين مثلثكدام

1 (10    2 (12  

3 (14    4 (16  

30- ABCبه اضالعدر مثلثa = 7،b = cو5 = BCمحاطي داخلي و محاطي خارجي نظيرهاي، دايره8 بـرKوترتيـب در نقـاطH  بـهضـلع

BCمماسBCضلع Dاند. اگر خط المركزين اين دو دايره، ضلع  م است؟كداDHخطقطع كرده باشد، اندازة پارهرا در نقطة

1 (7
11    2 (8

11  

3 (9
13    4 (8

13  
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 ؟كدام گزينه در مورد علم احتمال درست است -31
  هاي معلوم است.از نمونهشناختن جامعة نامعلوم با استفاده) 2  بررسي يك نمونة نامعلوم از يك جامعة معلوم است. )1
  نامعلوم است.هايشناختن جامعة معلوم با استفاده از نمونه) 4  بررسي يك نمونة معلوم از يك جامعة نامعلوم است. )3

 ؟ها باشد، چند عضو داردكنيم. پيشامد اين كه تعداد روهاي ظاهر شده بيشتر از تعداد پشتبار پرتاب مي 6اي راسكه -32
1( 6  2 (10  3( 15  4 (22  

Aاگر -33 { , , , }= 1 4 6 Bو9 { , , , }= 2 4 6 A)ةو مجموعة اعداد طبيعي يك رقمي مجموعة مرجع باشد، مجموع8 B) (A B)′ ′− ×  چند عضو دارد؟ −
1( 12  2 (14  3( 18  4 (21  

Aهايمجموعه -34 { , , , }= −1 0 1 2،B { , , }= 1 2 Cو3 { , , }= 2 3 Aاند. چند زوج مرتب وجود دارد كه عضو هر دو مجموعةمفروض4 B×وB C×

 باشد؟
1( 3  2 (4  3( 6  4 (9  

آموزي به تصادف ازنفر عضو هيچ يك از اين دو تيم نيستند. اگر دانش 4 ونفر عضو تيم واليبال14 ،تيم فوتبالنفر عضو18نفري،30در يك كالس -35
 ؟اين كالس انتخاب كنيم، با كدام احتمال عضو هر دو تيم است

1( 2
15  2 (1

6  3( 1
5  4 (4

15  

Sاز مجموعة اعداد -36 { , ,..., }= 51 52 ، كـدام5پذير باشد و نـه بـربخش 3كه عدد انتخابي نه بركنيم. احتمال اين، عددي به تصادف انتخاب مي100
 ؟است

1( 46/0  2( 48/0  3( 52/0  4 (54/0  
Aدر فضاي -37 Bنمونة پرتاب دو تاس، اگر پيشامد اختالف دو عدد حـداقلCو 6پيشامد آمدن مجموع دو عدد برابرپيشامد رو شدن دو عدد فرد،

 مد ناسازگار هستند؟گاه كدام دو پيشاباشد، آن 3برابر
1( B C−وA  2 (A C−وB  3( A B−وC  4 (كدامهيچ  

38- A BSوبراي دو پيشامد سازگار P(B)داريماز فضاي نمونة P(A) P(A B)= =2 3 حاصل ،P(A B)
P(A B)

−


 ؟كدام است

1( 4
7  2 (1

2  3( 1
3  4 (2

5  

xAاگر -39 { x , x }= ∈ ≤2 1وB {x x x }= ∈ − + =2 5 6 0گاه مجموعةباشد، آنA B B× −  ، چند زيرمجموعه دارد؟2

1( 8  2 (16  3( 32  4 (64  

iاگر -40
iA ,

i i
− − =   

1 2 Aباشد، مساحت ناحية متناظر با نمودار ضرب دكارتي1 A×2  ؟كدام است3

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

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه25 
خود را10گذاري چند ازهدف،آمار و احتمالهاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ

  بنويسيد:
  دهيد؟توانيد پاسخ صحيح بسؤال به چند سؤال مي10از هر

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

 آمار و احتمال

 آمار و احتمال
آشنايي با مباني رياضيات

دو(ضرب دكارتي بين
  / مجموعه)

  (مباني احتمال)احتمال
  47تا35هايصفحه
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A)دو مجموعة غيرتهي و ،BوAاگر -41 B) (B A)× − × =  است؟گاه كدام مجموعه غيرتهي، آن∅

1(A B    2(A B−  

3((A B) (A B)−     4((B A) (A B)× − ×  

Aاگر -42 { k k Z , k }= − ∈ ≤ ≤2 1 1 Bو5 {k Z | k | }= ∈ − ≤3 A)گاه مجموعةباشند، آن2 B) (B A)× ×چند عضو دارد؟ 

1 (6  2 (8  3 (9  4 (16  

43- A Bعضو و 5داراياگر مجموعة Aعضو و مجموعة 6دارايمجموعة Bعضو باشد، مجموعة 2داراي(A B ) (A B )′ ′ ′×  چند عضو دارد؟ 

1 (8  2 (10  3 (12  4 (15  

Aاگر -44 [ , ]= −1 Bو4 { , }= 1 Aباشد، مساحت ناحية محصور بين دو نمودار مختصاتي3 B×وB A×كدام است؟ 

1 (2  2 (4  3 (6  4 (9  

CSوA، B اگر -45   ؟باشند، كدام عبارت براي شكل زير درست استسه پيشامد در فضاي نمونة
1(  A و B وC.همزمان رخ دهند    

2A   رخ دهد.     CياBيا) الاقل يكي از سه پيشامد

3A     رخ دهد.Cو B ،) حداكثر  دو تا از سه پيشامد

4A   رخ دهد.Cو B ،) حداقل دو تا از سه پيشامد

مهـرة خـارج شـده  2كنيم. اگـرطور تصادفي و با هم خارج ميمهره به 2مهرة سياه متمايز است، 3مهرة سفيد متمايز و 3اي كه محتوياز كيسه -46

 چند عضو دارد؟كنيم. فضاي نمونة اين آزمايش تصادفي،سكه پرتاب مي 2سكه و در غير اين صورت 3همرنگ باشند،

1 (12  2 (36  3 (72  4 (84  

BSوA اگر -47 Pطوري كهشند، بهبادو پيشامد از فضاي نمونة (A) /=0 Pو6 (B) /=0 Pو7 (A B ) /′ =0 2گاه، آنP(A B)′كدام

  است؟
1 (1/0  2 (3/0  3 (4/0  4 (5/0  

0/ترتيبهاي قلبي و ريوي در شخصي بهاحتمال ابتال به بيماري -48 0/و25 0/است. اگر احتمال ابتال به هر دو نوع بيماري3 باشد، احتمال آن15

  كه اين شخص فقط به بيماري قلبي مبتال شود، كدام است؟
1 (/0 1  2 (/0 15  3 (/0 4  4 (/0 2  

}از مجموعة -49 , , , ,..., }1 2 3 4 پـذيربخـش 6باشد و بـرمي 4شود. با كدام احتمال اين عدد انتخابي، مضربعددي به طور تصادفي انتخاب مي500

  ؟نيست
1 (162/0  2 (168/0  3 (172/0  4 (178/0      

P(Aدو پيشامد ناسازگار باشند، حاصلBوAاگر -50 B) P(A B) P(A B )′− − + كدام است؟ 

1 (P(A )′  2 (P(B   ) صفر4  1) 3  ′(

 سؤاالت آشنا –آمار و احتمال
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Q( C)�

V(V)

12

3

  
  
  
  
  
  

  
  
  

51- Cظرفيت خازنيq   ؟كندچگونه تغيير ميو به صفحة ديگر منتقل كنيم، انرژي خازنرا از يكي از صفحات برداشتهاست. اگر بار
  ممكن است كاهش يا ثابت بماند. )2    يابد.الزامًا كاهش مي) 1
  ممكن است افزايش، كاهش يا ثابت بماند.) 4    اند.مالزامًاٌ ثابت مي )3

mmرسانا ةدو صفح -52 mmورا مقابل هم2به شكل دايره به شعاع 2/ثابـت ابـالكتريكـيها ديدهيم و بين آنقرار مي5به فاصلة قـرار5

)F ؟حاصل چند پيكوفاراد استتختظرفيت خازن .دهيممي , )
m

−ε = × π =120 9 10 3  

1 (/ −× 25 4 10  2( 54  3( / −× 15 4 10  4 (/5 4  
دهيم. در اين حالت انرژي خـازن ين صفحات آن قرار ميرا ب 8الكتريكي با ضريبكنيم و دير شدن از مولد جدا ميرا پس از پتختيخازن -53

  شود؟چند برابر مي

1 (8  2( 1
8  3( 1

16  4 (16  

54- nC سـپس فاصـلة بـين صـفحات را بار ذخيره شده است. اگر خازن را از باتري جدا كنـيم و200در خازن تختي كه به باتري متصل است،
  كند؟صفحات خازن چند نيوتون بر كولن تغيير ميبينالكتريكي يكنواختميدانبزرگيكاهش دهيم،mm10بهmm20از
  كند.نمييتغيير) 4  30 )3  20 )2  10) 1

را دو برابر كنيم، بار الكتريكي و انرژي ذخيره آنل است، نصف كرده و ابعاد صفحاتاگر فاصلة بين صفحات خازن تختي را كه به مولدي متص -55
  ؟شوندترتيب از راست به چپ چند برابر ميشده در خازن به

1 )2  4و 4) 1
1) 4  8و 8 )3  4و4

  8و8

كنـيم، نمـوداررا نصـففاصلة بين صفحات آنمطابق شكل زير است. اگرتختيولتاژ دو سر خازننمودار بار الكتريكي ذخيره شده برحسب -56

  ؟خازن برحسب ولتاژ دو سر آن مطابق كدام گزينه خواهد بودانرژي ذخيره شده در اين

1 (

U( J)�

V(V)

18

3

    2( 

U( J)�

V(V)

9

3  

3( 

U( J)�

V(V)

72

3

    4 (

U( J)�

V(V)

36

3

  

  وع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شرهدف  دقيقه30 
  خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،)2(فيزيكهاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

2فيزيك  

 )2فيزيك (
(از ابتدايالكتريسيتة ساكن

جريانخازن تا پايان فصل)/
(از ابتداي فصل تاالكتريكي

 ها)ابتداي انواع مقاومت
  56تا32هايصفحه
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AB
k

I(A)

t(s)

0/4

6 10

0/3

الكتريك و در نتيجه فاصلة بينهم، ضخامت مادة ديبا نزديك كردن دو صفحة خازن به .ولتي متصل است10دو سر خازن تختي به باتري -57
1 μC ،اگر با اين كار .دهيمفاصلة اوليه كاهش مي3صفحات خازن را به افزايش يابد، ظرفيـت اوليـة خـازن چنـد 8بار ذخيره شده در خازن

  ميكروفاراد بوده است؟
1 (4/0  2( 5/2  3( 2/1  4 (12/0  

58- ؟كنددرصد كاهش دهيم، انرژي اين خازن چند درصد و چگونه تغيير مي10ر شده رااگر ولتاژ دو سر يك خازن پ  
  يابد.درصد افزايش مي81 )2    يابد.درصد كاهش مي81) 1
  يابد.درصد افزايش مي19) 4    يابد.درصد كاهش مي19 )3

59- μFدرصد كاهش مي20را4اختالف پتانسيل دو سر خازني به ظرفيتμJ ر اولية خازنيابد. باكاهش مي18دهيم. در اين حالت انرژي خازن
  ؟استچند ميكروكولن

1 (10  2( 15  3( 25  4 (20  

60- A +بهBومطابق شكل، دو كرة رساناي مشابه C −Cوμ2ترتيب با بارهاي μ6م متصـلو با يك سيم بـه هـ هاي عايق قرار دارندروي پايه
k .اندشده /پس ازكرهدورا ببنديم ايناگر كليد ms0 متوسط عبوري از سيم در اين مدت چند آمپركتريكيالجريان .رسندبه تعادل مي2

  گيرد.)(فرض كنيد در نهايت باري روي سيم قرار نمي ؟و در كدام جهت است
  BبهA، از B    2( 01/0بهA، از 02/0) 1
  AبهB، از A    4 (01/0بهB، از 02/0 )3

Aدر دماي ثابت و يكسان، -61 Aدو برابر مقاومت الكتريكي سيمBمقاومت الكتريكي سيم راو سيم16Bرا به اختالف پتانسيلVاست. سيم

V ×كنيم. اگر در يك مدت معين تعدادوصل مي4به اختالف پتانسيل 135 Aالكترون از هر10 عبور كند، در همين مـدت بـار مقطع سيم

B؟چند ميكروكولن استالكتريكي عبوري از هر مقطع سيم (e / C)−= × 191 6 10  
1 (1  2( 2  3( 3  4 (4  

  ثانيه نخست چند آمپر است؟ 8صورت زير است. جريان الكتريكي متوسط درنمودار جريان الكتريكي عبوري از يك رسانا بر حسب زمان به -62

1 (1
4    2( 3

10  

3( 3
8    4 (2

7  

  

  ؟رسم شده استيدرستبهLEDيكجريان الكتريكي برحسب اختالف پتانسيل دو سر، نمودارام گزينهدر كد -63

1 (V(V)

I(A)

  2( 
-2

V(V)

I(A)

  3( 
2

V(V)

I(A)

  4 (
-2 2

V(V)

I(A)
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+ -

I

V

A

B

Vاگر به دو سر مقاومت زير اختالف -64 50mAپتانسيل كند. بدون آن كه جرم سـيم مقاومـت تغييـر از آن عبور مي500وصل كنيم، جريان
درصد افزايش يابد. در اين حالت مقاومت الكتريكي سيم به انـدازة چنـد اهـم 10طور يكنواختكشيم تا طول آن بهقدر ميكند، سيم را آن

  (دما ثابت است.)كند؟تغيير مي
1 (21    2( 1/1    
3( 2    4 (2/1  

65- Aرساناي فلزيBهم طول با رساناي فلزي     Bو مقاومت ويژة آن نصـف مقاومـت ويـژة رسـاناي فلـزي  Bسـيمي تـوپر و اسـت. رسـاناي
Aسيمي توخالي است. اگر شعاع خارجي اين دو سيم برابررسانايAنصف شعاع خارجي آن باشد، مقاومتبوده و شعاع داخلي سيم رساناي

  (دما ثابت و يكسان است.) ؟استچند برابر مقاومت سيمABسيم

1 (8
3  2( 3

8  3( 2
3  4 (3

2  

mاگر -66 /اختالف پتانسيلجنس نقره را بهازو 25دو سر سيمي به طول V3 Aمتصل كنيم، 2 سطح مقطـع .كندعبور مياز آن 8جريان
) ؟متر مربع استسيم چند سانتياين / .m)−ρ = × Ω81 6 10½o£º  

1 (−× 22 10  2( −210  3( / −× 20 5 10  4 (−110  

67- cm2قطر مقطع سيميkg −اي از اين سيمباشد. مقاومت قطعهمي90و جرم آن Ω210.m ×و مقاومت ويژه آن − Ω85 باشد. چگاليمي10
)مترمكعب است؟سيم چند گرم بر سانتي )π = 3  

1 (5    2( 5/22  
3( 5/0    4 (25/2  

رسم شده است. با توجه به ثابت بودن سطح مقطع دوBوتالف پتانسيل براي دو سيم رسانايAنمودار جريان الكتريكي عبوري برحسب اخ -68
  مانند.)ها بدون تغيير مي(چگالي سيم ؟رسانا، چه تعداد از عبارات زير، صحيح است

  شود.طعًا باعث افزايش اندازة اختالف شيب دو نمودار مي، قافزايش طولBالف) 
Aب)    شود.، قطعاً باعث كاهش اندازة اختالف شيب دو نمودار ميافزايش طول
  شود.باعث افزايش اندازة اختالف شيب دو نمودار ميتواندمي،كاهش طولBپ) 
Aت)    شود.باعث كاهش اندازة اختالف شيب دو نمودار ميتواندمي،كاهش طول

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

  دهد؟رسانا به درستي نشان مييك، نمودار مقاومت الكتريكي برحسب دما را براي يك مقاومت نيمكدام -69

1 (

R

T

  2( 

R

T  
3( 

R

T

  4 (

R

T  
  

70- 0C /برابر با20مقاومت الكتريكي رسانايي در دماي Ω26 ا مقاومـت رسـانا برابـر تـسلسيوس برسـانيم ةاست. دماي رسانا را به چند درج2

/با Ω36 ) ؟شود68 )
K

−α = × 3 14 10  
1 (80  2( 120  3( 100  4 (130  
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C). . .   جز به؛استنادرستهادر مورد آلكانهاگزينه ةهم -71 ,H :g.mol )−= = 112 1  
  ها كاهش يابد.اين ويژگي باعث شده تا ميزان سمي بودن آن ؛ها ناقطبي هستند) آلكان1
  تصل است.به چهار اتم هيدروژن م ،هر اتم كربن از طريق چهار پيوند اشتراكي ،هادر آلكان )2
  بيشتر است.اتاقاز دماي ؛است 2/1كه نسبت جرم مولي آن به جرم كربن موجود در يك مول از آن برابرزنجيريراست) دماي جوش آلكان3
  ها براي حفاظت فلزات استفاده كنند.هاي شيميايي باعث شده تا از آنها به انجام واكنش) عدم تمايل آلكان4

COاز گازهاي متان و نونان را در شرايط يكسان ميبرهاي برامخلوطي با جرم -72 2/13توليد شده در دو واكنش برابر با2سوزانيم. اگر تفاوت جرم گاز
ــاوت  ــتاندارد تف ــرايط اس ــد، در ش ــرم باش ــنشگ ــده در واك ــرف ش ــيژن مص ــاز اكس ــم گ ــايحج ــر ه ــد ليت ــا چن ــر ب ــده براب ــام ش انج

O)؟است , C ,H :g.mol )−= = = 116 12 1 
1( 4/22  2( 8/16  3( 44/13  4( 92/17  

C) ؟دهددارد و چند درصد از آن را كربن تشكيل مي دچهار گروه متيل وجودر ساختار كدام آلكان -73 ,H :g.mol )−= = 112 ها را از راست(گزينه1
 به چپ بخوانيد.)

  درصد37/84 -يل پنتانمتتترا -2،2،4،4 )2    درصد84 -متيل پنتان  دي -2،4 )1
–دي -2،4 )3   درصد84 -متيل پنتانتترا -2،2،4،4 )4درصد37/84متيل پنتان

 ؟شودكدام آلكان حاصل مي ،با اتم هيدروژن »تترا اتيل هپتان – 3،3،5،5«هاي اتيل درگروه ةبا جايگزين كردن هم -74
  هگزان )4  پروپان )3  پنتان )2  هپتان )1

مول باشد، 5/0هاي حاصل از سوختن مقداري از اين تركيب برابرهاي فراوردهاگر اختالف شمار مولوچيستنام تركيب مقابل ،قواعد آيوپاكبراساس-75
O)درصد مصرف شده است؟85چند گرم گاز اكسيژن با خلوص , C ,H :g.mol )−= = = 116 12  ها را از راست به چپ بخوانيد.)(گزينه1

  320 -هپتاندي متيل - 3،4 -اتيل - 5 )1
  320 -هپتاندي متيل - 4،5 -اتيل - 3 )2
  160 -هپتاندي متيل - 3،4 -اتيل - 5 )3
–دي متيل - 4،5 -اتيل - 3 )4   160هپتان

 تواند درست باشد؟كدام نام براي اين تركيب مي .عدد است68هاي پيوندي در يك آلكانتعداد الكترون -76
  متيل هپتاندي -2،3) 4  اتيل هگزان -3) 3  تترامتيل هپتان -5 ،4 ،3 ،2) 2  هپتاناتيلدي -3،2) 1

C) ؟صحيح استاز مطالب زير در ارتباط با ساختارچند مورد -77 ,H :g.mol )−= = 112 1 
  است. »متيل هپتان – 4 –اتيل -4«نام آن •
  گروه متيل است.يكهايوژنآن، بيش از شمار هيدرCH3هايشمار گروه •

  است.تركيبي با ساختاركمتر از جرم مولياتم كربنمولجرم مولي آن به اندازة جرم يك •
  شود.يكسان مي »متيل هپتاندي – 6 ،2«فرمول مولكوليبا حذف شاخة فرعي متيل، فرمول مولكولي آن با •
C)پيوندهاي اشتراكي آن، مربوط به پيونددرصد70بيش از • H)−.است  
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه20 
  خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،)2(شيميهاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

  2شيمي
 )2شيمي (

قدر هداياي زميني را بدانيم
ها،لكان(از ابتداي آ

هايي با پيوندهايهيدروكربن
/ در پييگانه تا انتهاي فصل)

(از ابتداي فصل تاغذاي سالم
پز، تجربهابتداي تهيه غذاي آب

  تفاوت دما و گرما) 
  56تا32هايصفحه
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 ؟باشدمينادرستدربارة آلكاني با ويژگي زيرداده شدههايمورد از عبارتچند-78
اتم كربن ديگر متصل هستند و داراي يك شاخه اتيل بوده و مجموع اعداد در نام آن 3اتم كربن وجود دارد كه هر كدام به 3ساختار آندر«

  »باشد.مي10س قواعد آيوپاك برابربر اسا
 باشد.گرم بر مول مي142جرم مولي آن برابر •
 متفاوت است. »متيل هگزاندي – 2،5 -اتيل – 3«ساختار مولكولي آن با •
• CH  شود.ديده مي2در ساختار آن يك گروه
  باشد.پيوند اشتراكي مي28شامل•
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

C)زير صحيح است؟هايند مورد از عبارتچ-79 ,H :g.mol )−= = 112 1 
دهنده وهاي واكنشهاست كه تعداد مولهر كدام آنعضو ازها، فقط در واكنش سوختن دومينها و آلكيندر واكنش سوختن كامل آلكن •

 ها با هم برابرند.فراورده
 ها برابر است.ا اين نسبت در پنجمين عضو سيكلو آلكانها بهيدروژن به كربن در سومين عضو آلكندرصد جرمي •
 است.بر مولگرم24برابر بادو آلكان و آلكين با تعداد هيدروژن برابر هموارهمولياختالف جرم •
ا جرم موليچهار برابر نسبت تعداد كربن به هيدروژن در آلكيني ببر مول،گرم114نسبت تعداد هيدروژن به كربن در آلكاني با جرم مولي •

  است.بر مولگرم124
1( 4  2( 3  3( 2  4( 1  

اگر جرم آب توليد شده طي اين .سوزانيمو فراوردة حاصل از اين فرايند را ميمول از آلكني را با مقدار كافي گاز هيدروژن واكنش داده 25/0مقدار-80
6 شد، جرم گاز اكسيژن مصرف شده در واكنش دوم چند برابر جرم گاز هيدروژن مصرف شده دراكسيد توليد شده بابرابر جرم كربن دي11واكنش

O)؟باشندواكنش اول مي , C ,H :g.mol )−= = = 116 12 1 
1( 160    2( 80    
3( 120    4( 40  

24/58STPبا ،اگر مخلوطي گازي شامل يك مول اتين و مقداري گاز بوتن براي سير شدن -81 به طـور كامـل واكـنش ليتر گاز هيدروژن در شرايط
C)شود؟جرم گاز بوتن مصرف شده چند برابر گاز اتان توليد شده ميدهند، ,H :g.mol )−= = 112 1 

1( 48/4  2( 24/2  3( 12/1  4( 56/0  
 كدام گزينه درست است؟ -82

  شود.و اتان توليد ميدي برم – 1،2رنگگاز بيدر دما و فشار اتاق،) بر اثر واكنش گاز اتن با برم مايع قرمز رنگ،1
  گياهان وجود دارد. ةهماين تركيب دروشودها به عنوان عمل آورنده در كشاورزي شناخته ميآلكن ة) اولين تركيب خانواد2
  الكترون پيوندي است. 24توان رسم كرد داراي) اولين آلكني كه براي آن بيش از يك ساختار مي3
  ها براي سيرشدن به دو مول گاز هيدروژن نياز دارد.كنآل ةخانوادعضو) يك مول از دومين4

شود. با وارد كردن . . . در . . . در شرايط مناسب، . . . را در مقيـاسبا استفاده از . . . حجم انبوهي از مواد گوناگون توليد ميدر صنعت پتروشيمي، -83
 كنند.صنعتي توليد مي

  اتر، دي اتيلهيدروژنوآب، مخلوطگاز اتيناتان، )2  اتان، اتان مايع، مخلوط نمك و اسيد، اتانول )1
  و اسيد، اتانولآب، مخلوطگاز اتناتن، )4  و اسيد، متانولآب، مخلوطگاز اتيناتن، )3

C) ؟صحيح است ،مقابلچند مورد از عبارات زير دربارة هيدروكربن -84 ,H :g.mol )−= = 112 1 
 بيشتر است. »متيل هپتاندي -6 ،2 -اتيل  دي -5 ،3«روي آن از مولكولگران•
• CO COشدهتوليد2مقدار C«گرم140حاصل از سوختن كامل2از سوختن كامل يك مول از آن برابر با H5  است.» 10
ترين آلكانهاي سنگينهيدروژن موجود در آن برابر با شمار كربن -كربن و كربن -يگانه كربنمار پيوندهاياختالف ش •

 است كه در دماي اتاق حالت گاز دارد.راست زنجيري
  از آن برابر جرم مصرف شدة خودش است.گرم6/137جرم بخار آب حاصل از سوختن كامل •
1( 4  2( 3  3( 2  4( 1  



 15:  ةصفح  رياضياختصاصي يازدهم  1401دي 2آزمون-3پروژة
 

 
 
 

 محلانجاممحاسبات

 ؟استدرستهاي زيربارتعمورد ازچند -85
  كند.ميمينأدماي الزم براي جوشكاري فلزات را ت ،گرماي حاصل از سوختن اولين آلكن )آ

C«هيدروكربني با فرمول شيميايي )ب H6   كند.رنگ مييك تركيب آروماتيك است كه برم مايع را بي »12
هـاييهايي با دماي جوش يكسان با استفاده از سينيآن را به هيدروكربن ،جزءبهقطير جزءخام با استفاده از روش تدر پااليش نفت )پ

  .كنندميتفكيك ،اندكه در فواصل يكسان در برج تقطير قرار گرفته
مجاورت كلسيمگاز خروجي را از ،هااكسيد توليد شده در نيروگاهحذف گاز گوگرد تريبه منظور ،بهبود كارايي زغال سنگبراي افزايش )ت

  دهند.اكسيد عبور مي
  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

 ؟استنادرستچند مورد از مطالب زير -86
 سنگ است.گرماي آزاد شده از سوختن بنزين بيش از دو برابر گرماي حاصل از سوختن همان مقدار زغال •
 شود.موجود در آن استفاده ميها و تثبيت گوگرد يسنگ براي حذف ناخالصاز شستشوي زغال •
SOزغالبهبود كاراييهاييكي از راه • CaOخروجي از نيروگاه2سنگ، محافظت از گاز  است.ها از طريق واكنش با
  احتمال انفجار وجود دارد. ،درصد برسد50به بيش از، حداقلهر گاه مقدار متان در هواي معدن •
1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  

 ؟استنادرستهاي زيرمورد از عبارتندچ-87
  هاي خوني، استخوان، پوست و ... است.هاي گوناگون بدن مانند سلولهاي غذا، فراهم كردن مواد اوليه براي ساخت و رشد بخشآ) يكي از نقش

  شكر در گسترش اين بيماري نقش دارد. ورويه نان، برنج بيدر ايران است كه مصرفهاي شايعديابت بزرگسالي يكي از بيماريب) 
  هاي ارادي و غيرارادي گوناگون، به ماده و انرژي نياز دارد.انجام فعاليتبدن برايپ) 
  ماده و انرژي مورد نياز بدن يكسان است.ارزش مواد غذايي در تأمينت) 

1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  
 ؟هاي زير درست هستندموارد از عبارتكدام -88

  يابد. دماي آن افزايش ميهمواره ،ش انرژي گرمايي مادهبا افزاي )آ
  كند.با افزايش مقدار ماده تغيير نمي ،هاي يك مادهميانگين تندي مولكول ،معينفشاردر دما و )ب
  شود.مين ميأاز طريق تبديل ماده به انرژي ت ،تنها منبع حيات بخش انرژي در زمين )پ
  هاي غذايي شاهد باشيم.در وعدهراهاها و يونند كه افزايش نامتناسب برخي مولكولكسوء تغذيه زماني خودنمايي مي) ت
  )ت(،)آ() 4  )ب(،)آ() 3  )پ(،)ب() 2  )ت(،)پ() 1

 ؟اندزير درست ةكدام موارد از مطالب بيان شد -89

  است.30گرم آب با دماي1000Cذرات سازندهبيشتر از جنبش20گرم آب با دماي2000C ةميزان جنبش ذرات سازندآ) 
  است.» T«صورتبوده كه نماد آن بهيكاي رايج دما، كلوين(K)ب) 
  مادة غذايي و جرم آن بستگي دارد.هر مادة غذايي انرژي دارد و ميزان انرژي آن به نوعپ) 
  دماي يك ماده، معياري براي توصيف ميانگين تندي و ميانگين انرژي جنبشي ذرات سازنده آن است.ت) 

  )ت)، (پ( )4  (آ)، (ب) )3  ) و (ت)ب)، (آ( )2  (ب)، (پ) و (ت) )1
 كند؟تكميل ميترتيب از راست به چپ، به درستي، بهكدام گزينه جاهاي خالي (آ) تا (پ) را -90

  »است.) . . .بگي مشترك مواد . . . (آ) . . .، وجود . . . (در دماي معين، يك ويژ«
 »بستگي دارد.) . . .پ. . . (هاي سازندة يك نمونه مادهمجموع انرژي جنبشي ذره«

  مادهدمايهاي آن، فقط بهانرژي جنبشي يكسان ذرهدر حالت مايع و بخار، )1
  ن، فقط به جرم مادههاي آذرهمتفاوتانرژي جنبشيدر هر حالت فيزيكي، )2
  هاي سازندة آن، هم به دما و هم به جرم مادههاي نامنظم ذرهجنبشمايع و بخار،در حالت )3
  هاي سازندة آن، هم به دما و هم به جرم مادههاي نامنظم ذرهحالت فيزيكي، جنبشهردر )4


