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3:  ةصفحرياضياختصاصي يازدهم1401مهر 8آزمون-1پروژة

اگر دنبالة حسابي ديگري داشته باشيم كه جمالت اول و آخر آنباشد.مي35و11ترتيب برابراي، جمالت اول و آخر بهجمله 7در يك دنبالة حسابي - 1

باشد و جملة چهارم هر دو دنباله يكي باشد، تعداد جمالت دنبالة حسابي دوم كدام است؟38و 8ترتيب به

1( 7  2( 8  

3( 9  4 (10  

هاي شكل هشتم كدام است؟د دايرهبا توجه به الگوي زير، تعدا - 2

1 (94  

2 (100  

3 (115  

4 (104  

ABCˆزيردر شكل - 3 = 060ABC 2،است. اگر مساحت مثلث 6
ABDمساحتبرابر3 α ،باشدمثلث ؟كدام استاندازة زاوية

1( 030

2( 045

3( 015

4 (025

aفرض كنيد - 4 = −4 7 4 a)، مقدار3 ) (a )
a a

+ + + −2 21 12 كدام است2 ؟،

1( 9  2( 16  

3( 25  4 (49  

xةكه در نامعادل يترين عدد صحيحكوچك - 5 x
x x

+ −< <
− −

3 102 ؟كدام است ،كندصدق مي5

صفر) 14− )3  1 )22− )1

yدر نمودار تابع - 6 x= ]هاگر دامن2 , )− − 1 1
2 3؟باشد، برد كدام است

1( [ , )+∞1
42( [ , )+∞1

93( [ , )+∞0  4 (( , ]1 1
9 4

دقيقه30  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،)1(رياضيهاي 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

نگاه به گذشته–1رياضي
)1رياضي (

)1كل كتاب رياضي (
170تا 1هايصفحه
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4:  ةصفحرياضياختصاصي يازدهم1401مهر 8آزمون-1پروژة

گرا - 7
xx

   =     −+   
2
11 11

4 21
xباشد، آن ؟كدام استگاه مجموع مقادير ممكن براي

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

توان نوشت كه اولين رقم سمت چپ، عدد اول باشد؟ (بدون تكرار ارقام)چند عدد چهاررقمي زوج مي 1و5،4،3،2با اعداد - 8

1(36  2(30  3(24  4(18

كه يكي از دو برادر در ابتداي رديف و ديگري در انتهايها برادر هستند، به تصادف در يك رديف كنار هم بنشينند، احتمال آننفر كه دو نفر آن 5اگر - 9

ت؟رديف باشد، چقدر اس

1(1
52(1

6  3(1
8  4(1

10

10- A ناسازگار باشند، چه تعداد از موارد زير همواره صحيح است؟Bواگر دو پيشامد

P(A) الف B) P(A ) P(B )′ ′= + −1 (بP(A B) P(A) P(B)− = + −1

P(A)پ)  P(A B) P(A )′− = −1 (تP(A B) P(B A) P(A B)− + − = 

1 (1  2 (2  

كدامهيچ )4  3) 3

11- a 3هندسي با قدر ن ةچه تعداد واسطa16و7بين دو عدد a a)توان درج نمود؟ميسبت , )≠ −1 1

1 (25  2 (26  

3 (28  4 (13  

)حاصل-12 ) tan
sin sin

+ − θ
− θ + θ

21 1 21  كدام است؟1

) صفر1-2) 1

3 (14 (2 

اگر-13
x x x x x x

x x x x x x

+ + + + +

− − + + +
+ + + + + =

+ + + + +

1 2 3 4 5
2 1 1 2 3

3 3 3 3 3 3 52
2 2 2 2 2 2

x كدام است؟باشد، مقدار

1 (12 (2   

3 (34 (4  

)Aفرض كنيد -14 , )−1 yرأس سهمي9 ax bx c= + ) ةو گذرا بر نقط2+ , )3 گذرد؟يك از نقاط زير، ميباشد. اين سهمي از كدام1

1 (( , )−5 72 (( , )−5 9

3 (( , )2 54 (( , )1 5

سؤاالت آشنا : 1رياضي
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5:  ةصفحرياضياختصاصي يازدهم1401مهر 8آزمون-1پروژة

yنمودار تابع -15 x x= − −2 xواحد به2را3 yواحد به9هاي منفي سپسطرف دهيم. نمودار جديد، در كدام بازه، زيرنتقال ميهاي منفي اطرف

x ها است؟محور

1 (( , )−5 22 (( , )−5 3

3 (( , )−2 34 (( , )−2 5

شاخه مختلـف،6يا5يا4طوري كه در هر دستههاي متمايز درست كند، بهگلتواند دستهنوع گل مختلف، به چند طريق، مي8فروشي ازگل-16

موجود باشد؟

1 (126  2 (140  

3 (154  4 (168

17- A كند؟را بيان مي» رخ ندهدرخ دهد وليCBياA«. كدام گزينه، پيشامدباشندSاي، سه پيشامد در فضاي نمونهCوB،فرض كنيد

1 ((A C) B′ 2 (A C B′ 

3 (A C B′ 4 ((A C) B′ 

باشد، كدام است؟4اندازيم. احتمال آنكه مجموع دو عدد رو شده مضربدو تاس را با هم مي -18

1 (1
42 (1

3

3 (2
9  4 (5

18

؟تندنيسها، در كنار هماند. با كدام احتمال دو فرد مورد نظر از آننفر در يك صف ايستاده10 -19

1 (2
32 (3

4

3 (4
54 (9

10

از16 ةاندازباهاييتوان نمونهخواهد بود. در حالتي كه سرشماري نكنيم، به چند حالت مي18نمونه برابر با ةاگر در يك جامعه سرشماري كنيم، انداز -20

اين جامعه انتخاب كرد؟

1 (140  2 (120  

3 (−162 14 (153
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6:  ةصفحرياضياختصاصي يازدهم1401مهر 8آزمون-1پروژة

AB)الساقيندر مثلث متساوي -21 AC)ABC=A ACدر رأس Mقطع ميDرا درنيمساز زاوية داخليCخط عمود بر محل تالقـيكند. اگر

AD برابر كدام است؟نيمسازهاي داخلي مثلث مفروض باشد،

1 (AM2 (MD3 (MC4 (AC1
2

مثال نقض ارائه كرد؟تواننميهاي زير،يك از گزارهبراي كدام -22

قرار دارد.هاي اضالع يك مثلث، داخل يا خارج مثلث) نقطة همرسي عمودمنصف1

ثلث، همواره داخل مثلث واقع است.هاي يك م) نقطة همرسي ارتفاع2

تر است.) هر زاوية خارجي يك چندضلعي، از هر زاوية داخلي آن بزرگ3

 هاي داخلي يك مثلث، همواره داخل مثلث قرار دارد.) نقطة همرسي نيمسازهاي زاويه4

23- M BC،DAوسطدر شكل زير، نقطة
DB

= 2
DEو3 || BCاست. ODMمساحت مثلثABCاست؟چند درصد مساحت مثلث

1 (12  

2 (15  

3 (16  

4 (18  

ˆاگردر شكل مقابل -24 ˆA D=باشدBD چند واحد است؟، طول

1 (22

2 (23  

3 (24

4 (25  

دقيقه10 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،)1(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

نگاه به گذشته–1هندسه
)1(هندسه

)1كل كتاب هندسه (
96تا 9هايصفحه
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 7:  ةصفح  رياضياختصاصي يازدهم  1401مهر 8آزمون-1پروژة
 

Mكنيم تا امتداد ضلع كوچكميرسمواحد، از انتهاي يك قطر عمودي بر آن قطر 2و 1در يك مستطيل به ابعاد -25 قطع كند. فاصلةتر مستطيل را در

 از سر ديگر اين قطر چند واحد است؟Mنقطة

1 (4    2 (5/4  

3 (5    4( 6 

1ايالزاويهمساحت مثلث قائم -26
 مجذور وتر آن است. كوچكترين زاوية اين مثلث، چند درجه است؟8

1 (15    2 (5/17  

3 (5/22    4 (30 

ABCDاگر مساحت متوازي -27 120AEKFبرابراالضالع  كدام است؟واحد مربع باشد، مساحت چهارضلعي

1 (15  

2 (20  

3 (24  

4 (25  

 زده در شكل مقابل چقدر است؟سايهمساحت قسمت -28

1( 5/8   

2 (15    

3 (5/17    

4 (20  

29- d d′Oودو خط Pخارج آن دو خط مفروضو نقطة O  اند. صفحة d  گذرنده بر نقطـة dكـهاسـت، بـه طـوريو خـط P′ = ∅ الزامـاً كـدام .

 گيري درست است؟نتيجه

1 (dوd′.2    متنافرند (dوd′اند.موازي  

  كند.را قطع نمي′dو d، هر دو خطO) خطي گذرنده بر4  كند.را قطع مي′dو d، هر دو خطO) فقط يك خط گذرنده بر3

πواحد، حول وتر خود دوران مي8درجه و طول وتر30يك مثلث قائم الزاويه با زاوية -30  است؟كند. حجم جسم حاصل، چند برابر

1 (24  2 (32  3 (36  4 (40  
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8:  ةصفحرياضياختصاصي يازدهم1401مهر 8آزمون-1پروژة

h1

(1)

h2

(2)
ج�وه

�
1
=1

cm3

g

�
2
=0/8

cm3

g h
B A

h1 h2

g 5/0درون-31 ليتر آب، چند گرم از مايعي با چگالي
L

gدرصد كم10بريزيم تا چگالي مخلوط،800 تر از چگالي آب شود؟ (چگالي آب
L

از واست1000

 )نظر كنيد.تغيير حجم در اثر اختالف صرف

1( 5002 (400  3( 450  4 (200  

cmمكعبي-32 gاز ماده ،است20كه طول هر ضلع آن اي با چگالي
cm39كنداگر فشاري كه مكعب به زمين وارد مي .ساخته شده استPa410باشد،

Nمتر مكعبسانتيدرون مكعب تقريباً چند ةحجم حفر gاست؟ (
kg

=10(

1( 1000  2 (5000  3( 3500  4 (4500  

33- U /برابر باBوAنقاطبيناختالف فشاراندازةاگرزير،شكلدر لولة kPa0 4h Ng( ؟استمترچند سانتيباشد،
kg

=10(

1( 1/0  

2 (10  

3( 20  

4 (h   بايد مشخص باشند.h2و1مقادير

لولةبستةه به انتهاينيرويي است كه جيواندازةتر ازدرصد كم25شود،) وارد مي2لولة (بستةنيرويي كه از طرف جيوه به انتهاياندازة ،زيردر شكل -34

hها مشابه بوده وكند. اگر لوله) وارد مي1( h cm− =2 1 هر(متر جيوه است؟) از طرف جيوه چند سانتي1لولة (بستةباشد، فشار وارد بر انتهاي10

Pومتر در يك محل قرار دارنددو بارو cmHg=0 76(

1( 46  

2 (40  

3( 36  

4 (30  

35- km در اين مركز در هر ثانيه يك مترمكعب مواد نفتي از طريق دو .باالتر از سطح درياي آزاد قرار دارد2مركز انتقال نفت گندم كار در ارتفاع تقريبي

/دستگاه پمپ تا ارتفاع km2 هر پمپ چند مگاواتوروديدرصد باشد، توان25هاهر يك از پمپشود، اگر بازدهاز سطح درياي آزاد فرستاده مي5

g( ؟باشدمي چگالي مواد نفتي را
L

Ng( )در نظر بگيريد800
kg

=10(

1( 8  2 (16  3( 200  4 (400  

دقيقه30    گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،)1(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 امروز10د ازگذاري چنهدف

نگاه به گذشته –1فيزيك
)1(فيزيك

)1كل كتاب فيزيك (
149تا 1هايصفحه
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9:  ةصفحرياضياختصاصي يازدهم1401مهر 8آزمون-1پروژة

C

B

A
M

F

30
0

36- ton sدر يك جادة افقينبراي سبقت گرفتن از يك كاميو 1اتومبيلي به جرم 16mدر مدت تندي خود را از
s

mبـه10
s

رسـاند. تـوانمـي30

hp( ؟كدام استتقريباًبرحسب اسب بخاراتالفياتومبيل با ناديده گرفتن نيروهايمتوسط W1 750( 

1( 3/33  2 (40  3( 4/44  4 (50  

37- kg Fتحت نيرويي2مطابق شكل جسمي به جرم N=15سطح شيبدار است،كه موازيA شروعشيبدارو از حال سكون در امتداد سطحاز نقطة

Bبه حركت مي mنيرويFكند و در نقطة قطع شده و جسم با تندي
s

4 3C (AB)كند. به زمين برخورد ميدر نقطة چندطول سطح شيبدار

mهوا صرفت(از نيروي اصطكاك و مقاوم ؟متر است gنظر شود و
s

= است.)210

1( 12 (2  

3( 6/14 (2/3  

mطول يك پل در پايين -38 است. اين پل از نوعي فوالد با1200ترين دماي منطقه
C

−α = × 6
0
112 اگـر كمتـرين دمـاي .سـاخته شـده اسـت  10

− F 0580Fممكن باشد، بيشترين تغيير طول ممكن پل چند متر است؟122و بيشترين دماي آن

1( 1  2 (2/1  3( 44/1  4 (6/1  

گرم آب به درون گرماسـنج ريختـه50نامعلوم همراه باقطعهگرمي از يك80گرم از مس ساخته شده است. يك قطعة200گرماسنجي به جرم -39

0Cمي 1000Cشده است. در اين هنگام30شود. اكنون دماي اين مجموعه 0Cبه گرماسنج اضافه مي70گرم آب شـود.مـي50شود، دماي تعادل

Jگرماي ويژة قطعه چند
kg. C0؟باشدمي )J Jc ,c

kg. C kg. C
= =0 04200 420u¶JA(

1( 15952 (15653( 1575  4 (1535  

رفصرف تغيير دما شده به گرمايي كهصنسبت گرمايي كه .رسانيمگراد ميدرجه سانتي25گراد را به آبدرجه سانتي20−گرم يخ50در اثر گرما -40

F( ؟تغيير حالت شده كدام است
J J Jc ,c ,L

kgkg. C kg. C
= = =0 02100 4200 336000gÄ JA(

1( 7
162 (27

83( 8
274 (16

7
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10:  ةصفحرياضياختصاصي يازدهم1401مهر 8آزمون-1پروژة

؟باشنديكاهاي زير درست ميچه تعداد از تبديل -41

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  

كدام وسيله بيشتر و مقدار آن كدام است؟گيرياندازهكش مدرج و صفحه نمايش يك كوليس رقمي در شكل نشان داده شده است. دقتيك خط -42

cm1الف، )1

/ب، )2 mm0 1

/الف، )3 cm0 5

mμ10ب، )4

چند كيلوپاسكال است؟Aدر شكل مقابل، فشار در نقطة -43

)P pa= 50 10،kg
m

= ρ،Ngآب31000
kg

=10،kg
m

= )ρجيوه313600

1 (68  2 (141  

3 (166  4 (170  

44- v 1vمطابق شكل آب با تندي 4از دهانة باريك شير خارج مي2وارد شير آب شده و با تندي cm آب از دهانة باريك310شود. هرگاه در هر ثانيه

v ترتيب از راست به چپ كدام است؟ بهمتر بر ثانيهسانتيبرحسبv2و1خارج شود، تندي

  125و250 )2    500و250 )1

12/و25 )4    50و25 )3 5

kgزيردر شكل -45 m2Aشعاعاي بادايره، بر روي نيم2، جسمي به جرم V  Vيبا تنداز نقطة B  نيـزعبور كـرده و بـا همـان تنـدي از نقطـة

mگذرد. كار نيروي اصطكاك در اين جابهمي gجايي چند ژول است؟ (
s

= 210(

1( − π202( π20

3( −404( 40  

: سؤاالت آشنا1فيزيك

A

ج�وه

آب

گاز

20cm

30cm

A =20 cm
2A =40 cm

2

1 2

v1
v2

08.70 mm
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10

V(L)

شود. دماي ثانوية جسم، برحسب كلـوينبرابر مي20برابر شود، دماي آن برحسب درجة سلسيوس10اگر دماي جسمي برحسب درجة فارنهايت -46

 كدام است؟

1 (16    2 (320    

3 (289    4 (593  

C°15ايدرون استوانه -47 27atmليتر گاز اكسيژن با دماي 0Cنشان مي17وجود دارد. فشارسنج فشار گاز درون استوانه را 87دهد. دماي گاز را به

atmليتر مي36را به  حجم آن و    باشد.)مي 1رسانيم. در اين حالت، فشار مطلق گاز چند اتمسفر است؟ (فشار هواي بيرون استوانه

1 (8    2 (9    

3 (4/8    4 (4/9  

P)اگر نمودار -48 T)−5 A 10nبه حجممول گاز كامل Bليتر و nليتر به16به حجممول گاز كامل   كدام است؟صورت شكل مقابل باشد،

1 (10    

2 (14  

3 (20    

4 (28  

  

  

CBAمول گاز كامل است. اگر 2چرخة شكل زير، مربوط به -49 Jاندازة گرماي مبادله شده در طي فرايند و اندازة تغيير حجم گاز طـي1200، برابر

BA ACليتر باشد، كار انجام شده توسط محيط بر روي گاز در طي فرايند بي 2برابر بافرايند       ؟چند ژول استدرروي

1 (−800      

2 (800  

3 (−3200      

4 (3200  

  

. . . صـورتترموديناميك بـراي آن بـههستند و قانون اول. . . به ترتيب منبعBوA اي از يك دستگاه ترموديناميكي است كهوارهطرحشكل زير -50

  شود.نوشته مي

H -) دما باال و دما پايين1 LQ Q W− − =0  

H -) دما باال و دما پايين2 LQ Q W− − =0  

H -) دما پايين و دما باال3 LQ Q W− − =0  

H -) دما پايين و دما باال4 LQ Q W− − =0  
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كدام گزينه درست است؟ -51

اتمي1 عدد با آلومينيممي21) عنصري مانند )تواند Al)13الكتريكي بار با كاتيوني برخالف3، ولي دهد Al+ تشكيل هشت3+ آرايش نميتاييبه رسد.پايدار
دو حرفي هستند.،18) نماد شيميايي تمام عنصرهاي گروه2
3A گروه هستند. (نمادها فرضي هستند.)با يكديگر همC31وB14،5) عنصرهاي
اي عنصرها جاي دارند.جدول دوره15الكترون ظرفيتي هستند، در گروه 5) همة عنصرهايي كه داراي4

 هاي زير صحيح است؟ورد از عبارتچند م -52
nm n ،است434آ) خط رنگي موجود در طيف نشري خطي اتم هيدروژن كه داراي طول موج =حاصل انتقال الكتـرون از اليـة   بـه اليـة6

n = است.2
است. 5ي طيف نشري خطي عنصر هليم برخالف اين تعداد در عنصر هيدروژن برابر باهاي موجود در ناحية مرئب) تعداد خط

است.سديماز اين تعداد در طيف نشري خطيمترك ،هليمنانومتر در طيف نشري خطي700تا500پ) تعداد خطوط در ناحيه
دهد.تر را نشان ميهاي پايينهاي باالتر به اليهگيخته از اليههاي برانت) هر نوار در طيف نشري خطي، پرتوهاي نشر شده هنگام بازگشت الكترون

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

n)«صورت بهMآرايش الكتروني اتم عنصر -53 )d ns− 5 هاي داده شده دربارة اين عنصر درست است؟است. چند مورد از عبارت» ]گاز نجيب[21
ار دارد و فلزي واسطه است.اي قرجدول دوره 7آ) اين عنصر در گروه

نيز نسبت داد. 4،5،6،7توان مقاديرمي nب) به

M n)«صورت به2+پ) آرايش الكتروني يون )d ns− 3 است.» ]گاز نجيب[21
nت) اگر = 4A Mبا17باشد، عنصر هم دوره است.عنصر

1 (1  2( 2  3( 3  4( 4  
اند؟هاي زير درستكدام موارد از عبارت -54

گونه از يك هر Gaهايآ) +331،Zn يكساني28دارايNi28و230+ الكتروني آرايش و بوده دارند.الكترون
lهايي بااي، تنها الكترونب) در آرايش الكتروني اتم چهارمين عنصر جدول دوره شود.يافت مي0=

Mپ) شمار زيراليه الكترون يك واحد كمتر است. 2هاي داراياز شمار زيراليه26هاي داراي شش الكترون در اتم
Xت) اگر ات lالكترون با15دارايم عنصر .X.اي آن بهنقطه -باشد آرايش الكترون ،1= صورت


است.

A Bتبه صورB20و7ث) فرمول تركيب يوني حاصل از دو عنصر A2 طوري كه كاتيون و آنيون در آن هم الكترون نيستند. به ،بوده3
) پ، ت، ث4  ) آ، ت، ث3  ) ب، پ، ت2  ) آ، ب، پ1

، كدام گزينه صحيح است؟كنندتايي پيروي ميكه از قاعدة هشتSO3وCOCl2هايبا توجه به ساختار لوويس مولكول -55
COCl) نسبت شمار الكترون1 2SOهاي پيوندي در ساختار لوويس است. 2برابر3به اين شمار در ساختار لوويس
هاي ناپيوندي در ساختار لوويس هر دو مولكول با يكديگر برابر است.شمار الكترون )2
است. 2هاي ناپيوندي اتم مركزي در ساختار لوويس هر دو مولكول برابرالكترونشمار )3
جفت الكترون ناپيوندي هستند. 3هاي اكسيژن داراي اتم ةدر ساختار لوويس هر دو مولكول، هم )4

دقيقه20 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،)1(شيميهاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ل ميسؤال به چند سؤا10از هر

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

نگاه به گذشته–1شيمي

)1(شيمي
)1(كل كتاب شيمي

122تا 1هايصفحه
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56- 0C 39atmچگالي كدام گاز در دماي /برابر5و فشار g.L−112 است؟5

(S , C , O : g.mol )−= = = 132 12 16 

اكسيدگوگرد تري )4كربن مونوكسيد )3  اكسيدگوگرد دي )2  اكسيد) كربن دي1

Feهاي برابري ازاگر جرم -57 O2 اكسـيد آزاد شـده دريط يكسان نسبت حجم گاز كربن ديهاي زير شركت كرده باشند، در شرادر واكنشSiO2و3

Fe)تقريب كدام است؟ به(II)به حجم گاز كربن مونوكسيد آزاد شده در واكنش(I)واكنش ,Si ,O : g.mol )−= = = 156 28 16

I) Fe O (s) C(s) Fe(s) CO (g)+ → +2 3 22 3 4 3

II)SiO (s) C(s) Si(l) CO(g)+ → +2 2 2 

1 (76/1  2( 74/0  3( 57/0  4( 28/0  

Sپذيري پتاسيم كلريد در آب به صورت لمعادلة انحال -58 /= θ +0 3 ppm500000Cگرم محلول900است. براي تبديل27 به90از آن در دماي

به چند گرم نمك خالص نياز است؟ ،محلولي سير شده در همين دما

1 (7/416  2( 441  3( 459  4( 486  

1/و چگالي20گرم آب اضافه كنيم، محلولي با درصد جرميxليترميلي600موالر و حجم 5اگر به محلول آبي نيتريك اسيد با غلظت -59 گرم26

xيتر حاصل ميلبر ميلي H)  كدام است؟شود. مقدار ,N ,O : g.mol ,d g.mL )− −= = = =1 11 14 16 1JA

1 (502 (75  3 (125  4 (150  

 عبارت كدام گزينه درست است؟ -60

د.شوندرصد آن را شامل مي80ترين منبع آب غير اقيانوسي هستند كه بيش ازهاي يخ، فراوان) كوه1

HCN,NOClهاياز ميان مولكول )2 ,CH Cl ,SO ,CH2 2 2 3 4CO هاي الكتريكي دارند.در ميدان2، سه مولكول رفتاري مشابه

روند و نقطة جوش اتانول بيشتر از استون است.دار هستند كه به عنوان حالل در صنعت و آزمايشگاه به كار مياتانول و استون دو تركيب آلي اكسيژن )3

كند.ها را در خود حل مياور دو قطبي استون همانند هگزان تقريبًا برابر صفر است، به همين دليل مواد ناقطبي مانند چربيگشت )4
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  درست است؟گزينهكدام-61

    هاي ناپايدار، ماندگار نيست.) هستة ايزوتوپ1

2Li   ها است.  نها برابر شمار نوترو، شمار الكترون73+) در يون

    دهند. تر آن تشكيل ميهاي سنگينهاي كلر را ايزوتوپتر اتم) بيش3

12C 33/2) اگر جرم اتم عنصري4 6amuبرابر جرم اتم   است.16باشد، جرم اتمي آن

هاي مولي متفاوت وجود دارد وامكان تشكيل چند اكسيد با جرمMg24وMg25هايبا ايزوتوپO18وO16هايدر واكنش مخلوطي از ايزوتوپ -62

 فرض كنيد.)ها، كدام است؟ (عدد جرمي را هم ارز جرم اتميترين آنترين اين اكسيدها به جرم مولي سبكنسبت جرم مولي سنگين

1 (4،075/1  2 (4،025/1  3 (6،075/1  4 (6،025/1  

 هاي (الف)، (ب) و (پ) و پاسخ صحيح پرسش (ت) در كدام گزينه آمده است؟پرسشنادرستپاسخ-63

  ابر است؟يك از موارد زير، با تعداد خطوط موجود در طيف نشري خطي هيدروژن در ناحية مرئي برآ) تعداد خطوط موجود در بخش مرئي كدام

  هاي نئون، به رنگ شعلة كدام عنصر شباهت دارد؟ب) نور حاصل از المپ

2و گـروه 4بري و گندزدايي دارد با يك مول از فلز موجود در دورةپ) در تركيب حاصل از واكنش يك مول گاز دواتمي كه خاصيت رنگ

  شود؟عناصر، چند مول الكترون مبادله ميايجدول دوره

  چند الكترون وجود دارد؟17ت) در آخرين زيراليه عناصر گروه

1 (– –) 2  5 -مول2 -مسطيف نشري خطي سديم   7 -مول4 -مسطيف نشري خطي ليتيم

3 (– –) 4    7-مول2 -ليتيمنور خورشيد   5 -مول4 -سديمطيف نشري خطي هليم

  چه تعداد از مطالب زير درست است؟ ،ود در سيارة زمينترين عنصر موجدر رابطه با فراوان -64

d   باشد.عناصر مي ايجدول دورهالف) از عناصر دستة

  هاي موجود در الية سوم آن، برابر با شمارة گروه گازهاي نجيب است.ب) تعداد الكترون

nپ) آخرين زيرالية آن داراي = lو4 = باشد.مي  

  باشد، در يك دوره قرار دارند.ت) با عنصري كه رنگ شعلة حاصل از آن سبز مي

  3) 4  2) 3   1) 2  صفر) 1

  كدام گزينه درست است؟ -65

  .) سوخت سبز، سوختي است كه افزون بر كربن و اكسيژن، نيتروژن نيز دارد1

  ها در كارخانه بسيار كم است. پذير هستند چرا كه قيمت تمام شدة آنتخريبهاي زيستستيك) برخي از كشورها در پي توليد پال2

  اكسيد به هواكره، درصد گازهاي هواكره تغيير كند.شود كه با ورود كربن دي) سبك زندگي انسان سبب مي3

  وهواي كرة زمين دارد. كننده در آباي است كه نقش بسيار تعيينترين گاز گلخانه) كربن مونوكسيد مهم4

 : سؤاالت آشنا1شيمي
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Cl NO Ag Na

A

B
C

است؟نادرستهاهاي زير، عبارت كدام گزينه دربارة آنپس از موازنه معادله -66

1( (a)   فقط ضريب استوكيومتري دو ماده با هم برابر است.  ،در واكنش
2( N (b)2ضريب استوكيومتري Na ،در واكنش (c)با ضريب استوكيومتري   يكسان است. در واكنش
باشد.برابر يك مي(c)و(a) هايتفاوت مجموع ضرايب استوكيومتري مواد در واكنش )3
باشد.مي 5يكسان و برابر(c)و(a) هايها در واكنشمجموع ضرايب استوكيومتري فراورده )4

MnOنشدةبا توجه به واكنش موازنه -67 /و فشارليتر گاز كلر در دماي2°Cفي براي تهيةمصر2زير، مقدار جرم atm6 تقريباً چند برابر مقدار ،72
8Kمصرفي براي تهيةHClمول /و فشار473ليتر گاز كلر در دماي atm5 است؟6

(H , Cl / , Mn ,O : g.mol )−= = = = 11 35 5 55 16
MnO (s) HCl(aq) MnCl (aq) Cl (g) H O(l)+ → + +2 2 2 2

1 (/5 82 (/5 63 (/11 64 (/11 3
)اند؟چند مورد از مطالب زير درستبا توجه به شكل زير، -68 N, O, Na, Cl, Ag)7 8 11 17 47

است.22برابرCوBهايالف) اختالف شمار الكترون
A ، شامل دو مول يون است.ب) يك مول مادة

، غلظت كاتيوني كه از قبـل در»الف«يترات به محلول لولة آزمايشپ) در اثر اضافه شدن نقره ن
يابد.اين لوله وجود داشته به تدريج كاهش مي

صفر) 1
2 (1   
3 (2   
4 (3 

است؟صحيح ،دهديكي از كودهاي شيميايي كه دو عنصر نيتروژن و گوگرد را در اختيار گياه قرار ميهاي زير در رابطه باچند مورد از عبارت -69
شود.آ) اين ماده به خوبي در حلّال هگزان حل مي

شود.دو قطبي، اين ماده در آب حل مي –ب) با ايجاد جاذبه يون

2پ) در اين تركيب نسبت تعداد آنيون به كاتيون .است3برابر با

1 (1  2 (2  
فرص) 4  3) 3

هاي زير درست است؟چه تعداد از عبارت -70
پذيري آن در آب نيز، بيشتر است.تر از گشتاور دوقطبي استون است، مقدار انحاللآ) از آنجا كه مقدار گشتاور دو قطبي اتانول بيش

در دورة سوم جدولDدر دورة دوم و FوAكهطورياي باشند، بهجدول دوره16و14،15هايترتيب در گروه بهDو A،Fب) اگر عناصر
FOايدوره DO2AOوباشند، تركيبات ، ساير نمادها فرضي هستند.)O، قطبي هستند. (به جز2برخالف

ژن سـر مثبـت ودهد كـه اتـم اكسـي  هاي آن در ميدان الكتريكي نشان ميگيري مولكولهاي قطبي است و نحوة جهتپ) آب داراي مولكول
دهند.ها را تشكيل ميهاي هيدروژن سرمنفي مولكولاتم

)يك تركيب يوني در آب برحسب تغيير دما(S)پذيريت) اگر معادلة انحالل )θصورت بهS /= θ +0 4 9°C ، درصـد40باشد، در دمـاي 
شود.% مي20اين نمك در آب برابريرشدةجرمي محلول س

  3) 4  2) 3  1) 2) صفر1

a)C H OH O CO H O
b)C H N O CO H O N O
c)Na Fe O Na O Fe

+ → +
→ + + +

+ → +

2 5 2 2 2
3 5 3 9 2 2 2 2

2 3 2
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71- n nSدر دنبالة ... ( )= + + + +1 1 1 1
2 4 8 2n بيشترين مقدار nكه رابطةبراي اين، nS / S− <1 0 ؟برقرار باشد، كدام است99

1( 7  2( 6  

3( 8  4 (9

72- m m)، معادلةبه ازاي كدام مقدار )x m(m )x+ + − − =2 21 9 2 ؟، دو ريشة قرينة حقيقي دارد0

1( −12( −3

3( 3  4 (9

)xمعادلةمتمايز وهاي حقيقيجوابتعداد-73 ) x− + =
2 3 22 ؟كدام است84

1( 3  2( 4  

3( 5  4 (6

|معادلة-74 x | x
x

− = −
−

21 ؟چند جواب دارد21

1 (1  2 (2  

) صفر4  3) 3

xةمعادل-75 x x− − =2 ؟چند جواب حقيقي مثبت دارد0

  1 )2صفر )1

3( 2  4 (3

دقيقه15 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
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

 اي آزمون امروز چيست؟شما برگذاريهدف
براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

آيندهنگاه به–1حسابان
)1ل فصل(كجبر و معادله

)3و 1،2هاي(درستابع
62تا 1هايصفحه
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yبر خط به معادلة 6ضلع يك مثلث به مساحت -76 x+ =2 )واقع و يك رأس آن نقطة3 , )−1 0x ها منطبقاست. اگر ضلع ديگر اين مثلث بر محور

؟باشد، طول ميانة وارد بر اين ضلع كدام است

1( 4 2  2( 6  

3( 3 3  4 (5

|اگر توابع -77 x |f (x)
x

−= +
−

2 Kو12 , x a
g(x)

L , x b
>=  <

aبا هم مساوي باشند، حاصل b K L+ + كدام است؟ +

1 (8  2 (6  

3 (4  4 (2 

yمساحت محصور بين نمودار تابع -78 [ x]= 2x ]ها در بازةو محور , ]50 ]كدام است؟ (3 ، نماد جزء صحيح است.)[

1 (1  2 (3
2

3 (2  4 (5
2

yوارون تابع -79 x= − − +1 كند؟از كدام نواحي عبور مي1

) دوم و چهارم2) اول و سوم1

) سوم و چهارم4) اول و دوم3

؟نيستكدام معادله مربوط به يك تابع -80

1 (x y x y x y+ − + + + =3 3 2 23 3 3 3 02 (| x | | y |− + = + −2 2 2 1

3 (x y | y |=4 (x y y+ =2 2 2
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هـاي داده شـده، مجمـوع مسـاحتمركز نشان داده شده است. با توجه بـه انـدازهدرجه از سه دايرة هم30هايي با زاويةدر شكل زير، قطاع -81

هاي هاشورخورده چند واحد مربع است؟قسمت

1 (/ π2 25

2 (/ π2 75

3 (/ π4 5

4 (/ π5 5

82- BD Âقطر دايره است. اگردر شكل زير، = α − 07 10،ˆCOD = α + 010 Oو20 چند درجه است؟BCمركز دايره باشد، اندازة كمان

1 (75  

2 (30  

3 (45  

4 (60

πمساحت دايرة محاطي داخلي يك مثلث متساوي -83 است. محيط اين مثلث كدام است؟48االضالع برابر

1 (72  2 (36  3 (24  4 (144

كدام است؟12و4شعاع دايرة محاطي يك لوزي به طول قطرهاي -84

1 (2 5
52 (2 10

53 (3 10
54 (3 5

5

تر ايجاددر دايرة بزرگ24اند. خطي كه از نقطة تماس اين دو دايره گذشته، وتري به طولبا هم مماس خارج15و3هايدو دايره به شعاع -85

كدام است؟كند،تر ايجاد ميكند. طول وتري كه اين خط در دايرة كوچكمي

1 (/2 42 (/4 83 (/3 64 (6

دقيقه10 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

آيندهنگاه به–2هندسه
)2هندسه (
دايره

تا انتهاي 3و 1،2هايدرس
هاي محيطي و محاطيدايره

مثلث)
26تا 9هايصفحه
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Oمساحت نيم -86  دايره است.)     مركز نيمدايرة شكل مقابل كدام است؟ (

1 (π32             2 (π18  

3 (π64    4 (π36  

 تر كدام است؟است. شعاع دايرة بزرگ15هاالمركزين آنو طول خط12طول مماس مشترك خارجي دو دايرة مماس خارج، برابر -87

1 (9    2 (10    

3 (11    4 (12  

88- M dبر هم مماسدر شكل زير، دو دايره در نقطة به ترتيب ممـاس مشـترك خـارجي و داخلـي دو دايـره هسـتند. اگـر ′dواند و خطوط

ADM = 0290ABM  كدام است؟   باشد، اندازة زاوية

1 (020               2 (035  

3 (055    4 (070  

89- AB ′AAتر بر هم عمودند. اگراز دايرة كوچكCDودر شكل زير، دو دايره بر هم مماس و دو قطر = ′CCو3 = باشد، طول قطر دايرة8

 تر كدام است؟كوچك

1 (6             

2 (8  

3 (9  

4 (10  

كند. نسبت دو قطعةواحد، دايرة محاطي خارجي نظير ضلع متوسط، اين ضلع را به دو قطعه تقسيم مي10و4،8در مثلثي به طول اضالع -90

 حاصل كدام است؟       

1 (1
3

    2 (1
5

    

3 (1
6

    4 (1
7
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91- Aاگر كرة رسانايBتماس دهيم،را با كرة رسانايBيابد. اگـردرصد افزايش مي125بدون تغيير عالمتاندازة بار الكتريكي كرة رساناي

×تعدادBكرة 135 10) است؟ بوده ميكروكولن چند آن اولية بار باشد، گرفته eالكترون / C−= × 191 6 بودند.)10 باردار ابتدا در كره دو و
1(/6 42(/−6 43(32  4(−32

92- q 25qصورت شكل زير است. اگربرحسب فاصله از آن بهنمودار تغييرات اندازة ميدان الكتريكي حاصل از بار را كـمدرصد از بزرگي بـار 

خواهد شد؟نيوتون بر كولناز آن چندمتريسانتي 9كنيم، بزرگي ميدان در فاصلة

1(× 78 10

2(× 79 102

3(× 74 103

4(× 78 103
qAايدر شكل زير، بار نقطه -93 Bرا از نقطة Aكنيم. بهجا ميجابهتا نقطة از پتانسيل. . .ترتيب از راست به چپ پتانسيل الكتريكي نقطة

B qاست. (. . .جاييو كار نيروي الكتريكي در اين جابهالكتريكي نقطة اط از كرة باردار كم است.)و فاصلة نق 0>
كمتر، مثبت) 2بيشتر، منفي )1

كمتر، منفي) 4بيشتر، مثبت) 3

rاندازه و ناهمدو ذرة باردار هم -94 Fنام در فاصلة رداشته و به ديگريدرصد يكي از بارها ب25كنند. اگررا وارد ميبه يكديگر نيروي الكتريكي
F شود؟4اضافه كنيم، فاصلة بين دو بار را چگونه تغيير دهيم تا اندازة نيروي الكتريكي بين دو بار

درصد كاهش دهيم.5/62) 2    درصد افزايش دهيم. 5/62 )1

درصد افزايش دهيم.50) 4    درصد كاهش دهيم. 50) 3

q2qباربررايند نيروهاي وارددر شكل زير، اگر ب -95 چند ميكروكولن است؟4برابر با صفر باشد، بار
1( 8/12-

2 (8/12  

3 (04/23-

4 (04/23  

دقيقه15 رچة سؤالگذاري قبل از شروع هر درس در دفتهدف
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

نگاه به آينده–2فيزيك
)2(فيزيك
)1(كل فصلالكتريسيتة ساكن

جريان الكتريكي و مدارهاي
جريان مستقيم

(تا ابتداي عوامل مؤثر بر
مقاومت الكتريكي)

51تا 1هايصفحه

μCq =1
2 μCq = -1

2
μCq =73

q
4

= ؟

cm6cm10 cm10

6

12

E( 10
7 N

C
)

r(cm)

- -

-

-

-

-

-

A B

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



21:  ةصفحرياضياختصاصي يازدهم1401مهر 8آزمون-1پروژة

qوq1ايدو بار الكتريكي نقطه -96 q= −2 Aاز يكديگر قرار دارند و ميدان حاصل از آنمتريسانتي180ه فاصلةب19 روي خـطها در نقطة

E واصل دو بار برابر با
q 2Aاست. اگر بار Eحذف شود، ميدان حاصل در نقطة 2برابر با


   A qخواهد شد. فاصـلة نقطـة چنـد1تـا بـار 

متر است؟سانتي
1( 45  2 (60  3 (30  4 (120  

با يكديگر تماس دهيم و سـپس بـه همـانصورت شكل زير است. اگر اين دو ذرة باردار راخطوط ميدان الكتريكي  پيرامون دو ذرة باردار به -97
آيد؟شان برگردانيم، خطوط ميدان در اطراف اين دو بار به چه شكلي درميمحل قبلي

1(      2    (

3    (  4(

يابد. بار اولية خازن چند ميكروكـولن بـودهدرصد كاهش مي75ر آناز بار اولية خازني كم كنيم، انرژي الكتريكي ذخيره شده دCμ10اگر-98
است؟

1( 25  2 (18  
3 (20  4 (30  

40با مقاومتبه دو سر سيمي همگن -99 يمكنيم. در مدت يك دقيقه چه تعداد الكترون از مقطع سـرا اعمال مي16اختالف پتانسيل3Vاهمي

كند؟عبور مي

1(/ × 204 5 102(/ × 211 8 10

3(× 209 104(/ × 201 8 10
س از پـر شـدن خـازن آن را ازكنيم. پـوصل ميهاي آن هوا است به يك باتري با اختالف پتانسيل ثابتVدو سر خازني را كه بين صفحه -100

شود؟كنيم. اندازة ميدان الكتريكي در فضاي بين دو صفحه چند برابر ميبرابر مي 2صفحات آن را ةكنيم و سپس فاصلباتري جدا مي

1( 2  2( 1
2

كند.تغيير نمي) 4  4 )3

q
2

q
1

q
2

q
1

q
2

q
1

q
2

q
1

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 22:  ةصفح  رياضياختصاصي يازدهم  1401مهر 8آزمون-1پروژة
 
  

  

 
 
  
  
 

  
  

 است؟نادرستگزينهكدام-101

  اي، هر سه دسته عنصرها يعني فلز، نافلز و شبه فلز وجود دارد.جدول دوره14) در گروه1

  اي، سه عنصر رسانايي گرمايي و الكتريكي بااليي دارند.در دورة سوم جدول دوره )2

  يابد.پذيري افزايش مياتمي، واكنشاز باال به پايين با افزايش شعاعاي،هر گروه جدول دورهدر )3

)اسكانديم )4 Sc)21رسد.كاتيون اين فلز به آرايش گاز نجيب مياي است و، نخستين فلز واسطه در جدول دوره  

1/اگر-102 45(IV) 0/ليتر محلولميلي200اكسيد ناخالص باگرم منگنز طور كامل واكنش دهد، درصـد خلـوص موالر هيدروكلريك اسيد به3

(IV) STPمنگنز هـا در واكـنشخوانيـد.) (ناخالصـيها را از راست به چپ بشود؟ (گزينهتوليد مياكسيد كدام است و چند ليتر گاز در شرايط

Mn؛كنندشركت نمي , O : g.mol−= = 155 16 ( 

MnO).دو(واكنش موازنه ش (s) HCl(aq) MnCl (aq) Cl (g) H O(l)+ ⎯⎯→ + +2 2 2 2 

1 (90،/0 336  2( 80،/0 336  3( 90،/0 224  4( 80،/0 224  

شود. ميرنگ تشكيل. . .گرم رسوب. . .موالر سديم هيدروكسيد وارد واكنش شود، 2ليتر محلولميلي100زير، اگر ةنشدمطابق واكنش موازنه -103

Fe؛درصد در نظر بگيريد75(بازده واكنش را برابر ,O , H : g.mol−= = = 156 16 1( 

FeCl(معادله موازنه شود.) (aq) NaOH(aq) NaCl(aq) Fe(OH) (s)+ ⎯⎯→ +3 3 

1 (/5 53/ )2    ـ سبز35   ايـ قرمز قهوه5

3( /53 5/ )4    ـ سبز5   ايـ قرمز قهوه35

 است؟نادرستكدام گزينه -104

  است. »متيل نونانـ تري3،4،7«رو،) نام هيدروكربن با ساختار روبه1

  كربن و هيدروژن به كار رفته است.فقطهاهايي هستند كه در ساختار آنها، تركيبهيدروكربن )2

C«صورت هروي و نقطة جوش بمقايسه گران )3 H C H C H> >4 10 5 12 6   درست است. »14

  است. »متيل هگزانـ دي 2،4«صورت، به»ـ اتيل پنتان 2ـ متيل ـ 4«گذاري صحيح نام )4

 كدام عبارت درست است؟ -105

  جود دارد.جفت الكترون پيوندي و10اتم هيدروژن، 8بااي) در ساختار لوويس هيدروكربن سير شده1

  پتروشيمي لقب گرفته است و در كشاورزي نيز كاربرد دارد.صنايعاتن يا همان استيلن، سنگ بناي )2

  باشد.مي» ـ تري متيل پنتان3،3،4«صورت به» اتيل بوتان-3 -متيلدي -2،2«گذاري درست تركيب نام )3

  يابد.ه جاري شدن نيز افزايش ميهاي راست زنجير، تمايل آنها ببا افزايش ميزان فراريت آلكان )4

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه10 
  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

آيندهنگاه به–2شيمي
 )2شيمي (

قدر هداياي زميني را
  بدانيم

  )1(كل فصل
  48تا 1هايصفحه
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است؟نادرستچند مورد از مطالب زير -106

آيد.همة مواد طبيعي و ساختگي از كرة زمين به دست مي -

ماند.به تقريب جرم كل مواد در كرة زمين ثابت مي -

هاي فسيلي كمتر از فلزها است.هاي اخير ميزان توليد يا مصرف سوختدر سال -

باشد كه به طور يكسان در كرة زمين پخش شده است.از هداياي ارزشمند ميزمين منبع عظيمي -
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

107- A،B، CوDترتيب از راست به چپ، چهار عنصرمتوالي جدول دوره بهB شود.ختم ميp63بهاي هستند به طوري كه آرايش الكتروني اتم

A  فرضي هستند.)DوB، C،كدام گزينه دربارة اين عنصرها درست است؟ (نمادهاي

1B فلزي وجود دارد.هم دوره هستند، سه عنصر نافلزي و دو عنصر شبه) در بين عنصرهايي كه با عنصر

2D ترين شعاع اتمي را دارد.بزرگ) در بين اين چهار عنصر، عنصر
3 (D.عنصري واسطه است

4C D) استخراج عنصر دشوارتر است.از سنگ معدن آن نسبت به عنصر

نام كدام آلكان با فرمول ارائه شده براي آن مطابقت دارد؟ -108

متيل هپتاندي -3،4 -لاتي -5) 1

CH(CHمتيل هگزاندي -2،3) 2 ) (CH ) CH(CH )(C H )3 2 2 2 3 2 5
C(Cدي اتيل پنتان -3،3) 3 H )2 5 4
CHاتيل پنتان -2) 4 CH(C H )CH CH CH3 2 5 2 2 3

؟اندنادرستهاي زيركدام موارد از عبارت -109

اي استفاده كرد.چهارم جدول دوره ةتوان از هالوژن دورميكربن -كربن ةآ) براي شناسايي پيوندهاي دوگان

1/هاي موجود در سومين آلكين،ب) تعداد اتم ترين آلكن است.هاي هيدروژن موجود در سادهبرابر تعداد اتم75

ند هيدروژني دارد.، همانند آمونياك، قابليت تشكيل پيوو اسيدآبمخلوطواكنش ميان اتن و ةپ) فراورد

شود.ترين آلكين به عنوان گاز عمل آورنده در كشاورزي مصرف ميترين آلكن در جوشكاري كاربرد داشته و سادهت) ساده
) ب، پ4  ) آ، ت3  ) ب، ت2  ) آ، پ1

وليد شود. سپس به منظور خنثيپتاسيم هيدروكسيد ت(I)شوند تا مطابق واكنش% خالص و آب وارد ظرف واكنش مي80هاي برابر از پتاسيمجرم-110

9/هاشود. اگر در پايان واكنشبه ميزان كافي سولفوريك اسيد به ظرف افزوده مي(II)شدن پتاسيم هيدروكسيد مطابق واكنش گـرم آب در75

داري از آب در واكـنش اول دسـت نخـورده بـاقيتوجه شود كه مق(ظرف وجود داشته باشد، جرم پتاسيم وارد شده به ظرف چند گرم بوده است؟

Hماند) (مي , O , K :g mol−= = = ⋅ 11 16 )ها موازنه شوند.) (واكنش39

I) K(s) H O(l) KOH(aq) H (g)+ → +2 2

II) KOH(aq) H SO (aq) K SO (aq) H O(l)+ → +2 4 2 4 2

1 (/9 752 (/7 83 (/26 44 (/13 2
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