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3:  ةصفحرياضياختصاصي يازدهم  1401مرداد14آزمون-تابستانةپروژ

cosاي در ناحية سوم وزاويهαاگر- 1 α = − 2
29

cot كدام است؟αباشد، مقدار

1 (2
52 (− 2

53 (3
54 (− 3

5
yزاوية بين دو خط- 2 x− = yو5 x− − =3 3 1 چند درجه است؟0

1 (45  2 (30  3 (15  4 (60  

−xاگر- 3 < <045 sinحاصل عبارتباشد،0 x.cos xA
cos x

−=
− 2

1 2
1

؟كدام است

1( tan x−12( tan x+ 213( cot x−14 (cot x+ 21

tanحاصل- 4 x cot x×6 5 ؟كدام است 3

1( tan x2( cot x3( tan x64 (cot x6

5 - α تر است؟ها بزرگه از ساير گزينهدر ناحية اول قرار دارد، كدام گزيناگر بدانيم زاوية

1 (sin α2 (
sin α

13 (sin α34 (
sin α

1

+حاصل عبارت - 6 + +×
+ + + + +

5 7 9 12 2
55 7 9 15 21 27

؟كدام است

1( 1  2( 2
53( 3

54 (2
3

nاگر- 7 + × −=
3 6

3
3 2 5 2 64

2 2
n ؟كدام استباشد،

1( 1  2(− 1
23( 1

44 (− 1
8

xعبارت تعريف شدةحاصل- 8 y
x y xy

−

−

2 2
2 2

4 9
8 12

Aصورترا به B
x y

)اعداد ثابت حقيقي هستند.BوA( ؟استكدامBايم.نوشته+

1( 5/0  2( 75/0  3( 1  4 (25/1  

xدر تجزية عبارت جبري- 9 x x− − +4 32 16 ، كدام عامل وجود دارد؟8
1 (x + 22 (x − 23 (x −14 (x +2 1

)حاصل-10 mصورترا به299995( n− +10 10 mنوشتيم.25 n+كدام است؟
1( 15  2( 16  3( 17  4 (18

دقيقه30 
سؤالهدف گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة
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 (
مثلثات
روابط بين -(دايرة مثلثاتي

هاي مثلثاتي)نسبت
ايههاي گويا و عبارتتوان

جبري
68تا36هايصفحه
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4:  ةصفحرياضياختصاصي يازدهم1401مرداد14آزمون-تابستانةپروژ

sinاگر -11 α cosو0> ( sin )α − α >1 αباش0 ر كدام ناحية مثلثاتي قرار دارد؟دد، زاوية

) چهارم4) سوم3  ) دوم2  ) اول1

≥اگر در دايرة مثلثاتي -12 α ≤0 045 270cos ؟در اين بازه چقدر استαباشد، مجموع كمترين و بيشترين مقدار

1( −2 2
22( − 1

23( −2 2
24 (1

2

>xاگر-13 <0 0270 sinباشد، حاصل360 cos x

cot x

−

+

2 0 2

2
4 60 3

1
؟كدام است

1( sin x32( sin x− 333( sin x−34 (sin x− 23

sinحاصل عبارت -14 cos cos sin+ + +4 0 2 0 4 0 2 020 4 20 20 4 ؟كدام است20

1( sin4 0202( cos4 0203( 3  4 (2  

xاگر -15 = 4 xباشد، حاصل27 x3كدام است؟

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

xدر صورتي كه -16 x+ + − =7 2 xباشد، حاصل6 x+ − −7 كدام است؟2

1( 1  2( 5/1  

3( 2  4 (5/2  

nدر صورتي كه -17 nn m ma a a+ = m، در حالت كليباشد− ؟توان گفتچه ميnودر مورد

هر دو فردند. )2اند.هر دو زوج )1

3( nm mn )4    فردزوج و فردزوج و

از رابطة -18
n

m( ) ( )

−

−
=

3 1 3
6

2
3

12 12 24
316 9

mمقدار، n×؟تواند باشدميكدام

1( 1
22( −13( 1  4(− 1

2

bاگر-19 = +4 10 aو3 = −4 10 a)باشد، مقدار3 b ab) (a b ab)+ − + +2 2 2 2 2 22 كدام است؟2

1( ( )−4 2 10 12( ( )−4 10 2 10

3( ( )−4 11 2 104 (( )−4 12 2 10

sinاگر -20 x cos x
sin x cos x

+ =
−

3 3 1
1 sinگاه، آنباشد2 x cos xكدام است؟

1 (1
42 (3

83 (− 1
44 (− 3

8
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 5:  ةصفح  رياضياختصاصي يازدهم  1401مرداد14آزمون-تابستانپروژة
 
  

  
  
  
  
  

  

aدر مثلثي به اضالع -21 = 3،b = cو4 = a، حاصل6 c
b

h h
h
 هاي نظير اضالع هستند)، ارتفاعchوah،b hكدام است؟ (−

1(1
3    2(2

3   

3 (3
4    4 (1

4 

22- ACE ADEدر شكل زير، مساحت مثلث ABDو دوسه برابر مساحت مثلث BCبرابر مساحت مثلث است. نسبت
DE

  كدام است؟

1 (5/4    2 (5 

3 (5/5    4 (6  

DE در شكل مقابل، -23 BFوDF BCD ACAEگاهباشد، آنABوسط  است. اگر    است؟چند برابر

1 (3  

2 (6  

3 (4  

4 (8  

MNدر شكل مقابل، -24 PQ BCاست. اگرr s t= =3 5 xباشد، حاصل6 y+كدام است؟

1 (11    2 (12 

3( 13    4 (14  

BC)در مستطيل شكل زير -25 , AB )= =2 2 3H  كدام است؟از ضلعAB، فاصلة نقطة

1(3
2    2(1  

3(3    4(2 3
3  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه10 
  خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،)1(هندسههاي درسگويي به سؤاللطفاً قبل از شروع پاسخ
  يد؟توانيد پاسخ صحيح بدهسؤال به چند سؤال مي10از هر

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

نگاه به گذشته–1هندسه
 )1(هندسه

قضية تالس، تشابه و
 كاربردهاي آن

،(نسبت و تناسب در هندسه
ها)قضية تالس، تشابه مثلث

  44تا29هايصفحه
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6:  ةصفح  رياضياختصاصي يازدهم  1401مرداد14آزمون-تابستانپروژة

A

BC

D

E

x

x

x

x+1

+2

كند، كدام است؟را به هم وصل مي18و 8هاياي با طول قاعدههاي دو قطر ذوزنقهخطي كه وسططول پاره -26

1 (4  2 (5  

3 (6  4 (7

27- A ACقائمهEودر شكل مقابل دو زاوية ام است؟كداند. اندازة ضلع

1 (4  

2 (6

3 (8  

4 (10

28- ABDC BD   MوAC هاي، اندازة اضالع مطابق شكل داده شده است. اگر امتداد ساقدر ذوزنقة قطـع كننـد، محـيطيكـديگر را در نقطـة

MDC كدام است؟مثلث

1 (6/45  

2 (4/46

3 (2/45  

4 (2/46

123اي برابرالزاويهطول ارتفاع وارد بر وتر مثلث قائم -29 الزاويهاست. مساحت اين مثلث قائم4و نسبت دو قطعة ايجاد شده روي وتر توسط ارتفاع برابر

كدام است؟

1 (48 2  2 (48 3

3 (84 2  4 (84 3

2مثلثي به اضالع -30 3،6،2 3با مثلث ديگري به مساحت6 ؟نيستت. كدام عدد، اندازة هيچ يك از اضالع مثلث دوممتشابه اس2

1 (6  2 (2 3  

3 (3 2  4 (2 6

B

C

A

D

9

6

11

7

6
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 7:  ةصفح  رياضياختصاصي يازدهم  1401مرداد14آزمون-تابستانپروژة
 

A

B

آب

g/
cm

ρ =3 30 8

g/
cm

ρ =2 313 6

g
cm

ρ =1 31

10cmh=

BA

  
  
  
  
  
  

  

 دهند. را تشكيل مي. . .گيرند و جامدكنار هم قرار ميدر. . .هايباشد، ذرات سازندة آن در طرح. . وقتي فرايند سردسازي مايع -31

  ) سريع ـ نامنظم ـ آمورف2    ) كُند ـ نامنظم ـ بلورين1
  منظم ـ بلورين -) سريع4    آمورف -) كُند ـ منظم3

متر آب نسبت به سطح آزاد آن، درون لولهسانتي10كنيم كهدهيم و مشاهده ميطور قائم داخل ظرف آبي قرار ميسر باز را بهيك لولة مويين دو -32

  كند؟چگونه تغيير ميآيد. اگر از لولة موييني با سطح مقطع كوچكتر استفاده و آزمايش را تكرار كنيم، آب داخل لوله نسبت به سطح آزاد آبباال مي
1( cm   كند.تغيير نمي) 2    رود.باال مي10كمتر از
  شود.ميcm10) در ابتدا بيشتر و سپس كمتر از4    رود.  باال ميcm10بيشتر از) 3

B ،در شكل زير -33 20A ،فشار كل در نقطة Bدرصد از فشار كل در نقطة A 3 ،بيشتر است. اگر عمق نقطة صورتباشد، در اينبرابر عمق نقطة

B gچند متر است؟عمق نقطة N(P Pa, ,g )
kgcm

= ρ = =50 310 آب 1 10 

1 (10
9    2 (10

3  

3 (5
9    4 (5

3  

هاكف ظرفمقطعاند، تا ارتفاع يكسان آب وجود دارد. مساحتسطح افقي كامالً صاف قرار گرفتهيكدو ظرف كه رويونهاي زير، درمطابق شكل -34

Aرا به A2(Aو1ترتيب با A )<1 Pها را بهآب به كف ظرفستون)، فشار وارد از طرف2) و (1هاي (اگر در شكل .دهيمنشان مي2 و1ترتيب
P2ها را بهآب به كف ظرفستونو نيروي وارد از طرفF   بناميم، كدام گزينه درست است؟F2و1ترتيب

1 (P P=1 2،F F=1 2  

2 (P P=1 2،F F>1 2  

3 (P P>1 2،F F>2 1  

4 (P P=1 2،F F>2 1  

Uدر شكل زير، مايع -35 A  اند. اختالف فشار بين دو نقطـةحال تعادلدرشكلها در يك لولة BAوهـم تـراز B(P P چنـد پاسـكال اسـت؟ −(
N(g )
kg

=10  

 
1 (−200    
2 (200  
3 (−100  
4 (100  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه25 
  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 امروز10گذاري چند ازهدف

نگاه به گذشته–1فيزيك
 )1(فيزيك

 هاي فيزيكي موادويژگي
  2فصل

  52تا23هايصفحه
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 8:  ةصفح  رياضياختصاصي يازدهم  1401مرداد14آزمون-تابستانپروژة
 

A

B A

cm

C

20
30

15

2

cm
cm

A

A

 دهد؟را نشان ميCوA، Bنقاطدرريزيم. اگر آب در حال تعادل باشد،كدام گزينه مقايسة درستي بين فشارظرفي مطابق شكل زير آب ميدر -36

1 (A C BP P P= =1 3
2 2  

2 (A B CP P P= =1 1
2 2  

3 (A B CP P P= =  

4 (A C BP P P= = 22 3  

دهد. فشار هـواي محيطـي كـه ايـن فشارسـنج در آنجـا قـرار دارد، چنـد كيلوپاسـكال اسـت؟ اي را نشان مي، يك فشارسنج سادة جيوهزيرشكل-37

Ng )kg=10وkg(
m

ρ = 313600½¼Ã]  

1 (× 42 72 10/  

2 (27 2/  

3 (× 49 52 10/  

4 (95 2/  

mmمقطعمساحت-38 فشار داخل ،ادلدر حالت تعاي كه بايد روي اين روزنه گذاشت تااست. جرم وزنه28روزنة خروج بخار آب، روي درب يك زودپز

atm 2زودپز در 5/N gنگه داشته شود، چند گرم است؟ )kg=10،atm Pa= 51 Pو فشار هواي محيط10 atm=0 1(   است.

1 (20    2 (200  

3 (12    4 (120  

Aهاي، يك سرنگ به سطح مقطعزيرمطابق شكل -39 cm= 21 Aو1 cm= 22 0 در اختيار داريم. در حالي كه مايع، كل حجم داخل سرنگ را پر/2

cmثابتون سرنگ را با تنديكرده است، پيست
s2ترمترمكعب مايع از انتهاي باريكچند سانتي ،ثانيه 4دهيم. در مدتبه طرف راست حركت مي

  اي در نظر بگيريد.)اليهپايا وشود؟ (جريان مايع درون سرنگ راسرنگ خارج مي

1 (2 5/  

2 (8  

3 (4  

4 (5  

cmاي،تندي خروج آب از يك شلنگ با سطح مقطع يكنواخت و دايره -40
s15است. شعاع مقطع شلنگ را چند درصد و چگونه تغيير دهيم تا آب بـا

cm   از شلنگ خارج شود؟s240همان آهنگ شارش، اما با تندي

  درصد كاهش دهيم.75) 2    درصد افزايش دهيم.50) 1

93/) 4    درصد افزايش دهيم.25) 3   درصد كاهش دهيم.75
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 9:  ةصفح  رياضياختصاصي يازدهم  1401مرداد14آزمون-تابستانپروژة
 
 
 
 

طور كامل توسط اليـة نـازكي ازمناسب در اختيار داريم. ديوارة داخلي اين لولة مويين را با دقت و بهمقطعاي و تميز با قطر هيك لولة مويين شيش -41

اي تميز كه محتوي آب. اگر اين لولة مويين را درون يك ظرف شيشهنكنداي كه روغن با جدار بيروني لوله تماس پيداگونه به ،كنيمروغن چرب مي

 دهد؟كدام شكل وضعيت آب در مجموعه را درست نشان مي ،ار دهيماست قر

1 (  2 (  3 (  4 (  

42- ري به ابعادمكعب فلزي توپcm cm cm× ×5 4 2g و چگالي
cm38گيرد. بيشترين فشاري كههايش روي سطح افقي قرار مياز طرف يكي از وجه

N(g؟وارد كند، چند پاسكال استزيرين خودتواند بر سطحمكعب مي )
kg

=10  

1 (/ × 21 6 10    2 (× 24 10  

3 (/ × 31 6 10    4 (× 34 10  

h ρتا ارتفاعAدر ظرف -43 B5و در ظرفمايعي به چگالي h 4تا ارتفاع
4 ρ از طرفهاموجود است. نسبت فشار وارد بر كف ظرف5مايعي به چگالي

Aهامايعستون
B

P( )
P

  كدام است؟

1( 1    2( 4
5  

3( 25
16    4( 16

25  

2/در شكل زير، نمودار فشار بر حسب عمق يك مايع رسم شده است. فشار كل در عمق -44  ؟متري اين مايع چند پاسكال است5

1( / × 51 4 10  

2( / × 51 25 10  

3( / × 41 4 10  

4( / × 41 25 10  
  

kg؟آيدمتر پايين ميقاعدة دو استوانه برابرند. اگر شير ارتباط بين دو ظرف را باز كنيم، سطح آب چند سانتيمقطعدر شكل زير، قطر -45 )
m

=  ،چگالي نفت3800

kg
m

=  ).نظر شودافقي صرفو از حجم مايعات درون لولةچگالي آب31000

1( 10  
2( 5  

3( /7 5  

4( /2 5  

 : سؤاالت آشنا1فيزيك

آب هنفت

cm50 cm50

9

19

0
5

P( Pa)× 410

h(m)
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 10:  ةصفح  رياضياختصاصي يازدهم  1401مرداد14آزمون-تابستانپروژة
 

Wيك لولهزير،مطابق شكل -46 cmHg  (در حال تعادل است. اگر فشار هوامجموعهحاوي جيوه به يك مخزن گاز متصل وبه شكل را )برحسـب
Ph 1cmHgو فشار حاصل از ستون جيوة h(برحسب 1h) را با 2cmHgو براي h(برحسب نشان دهيم، كدام گزينه درست است؟2) را با

)gPcmHg        است.)، فشار گاز مخزن برحسب

1( gP P h h= 1 2+ +  
2( gP P h h= + −1 2  
3( gP P h h= − +1 2  
4( gP h h P= + −1 2   

bFزير، نيروي شناوريدر شكل -47


W و نيروي وزن


 . كدام گزينه صحيح است؟نشان داده شده استوارد بر چند جسم در يك لحظة خاص
 

1 (Aور ـغوطهBC  رود.فرو ميشناور ـ

2 (AB    رود.فرو ميCور ـغوطهشناور ـ
3 (Aور ـغوطهBميباال C  ورغوطهرود ـ

4 (AB Cباال ميشناور ـ   رود.فرو ميرود ـ
  

Uزير،مطابق شكل -48 gيك لولة افقي با سطح مقطع متفاوت به يك لولة 2شكل حاوي مايعي به چگالي
cm3كه به حال تعادل قـرار دارد، متصـل

CO2Paگازاست. هرگاه جرياني از 500Aاز چپ به راست در لوله برقرار شود، اختالف فشاري معادل شـود. درايجاد مـيBوبين دو نقطة

Aاين Bسطح مايع دراز…مترسانتي…شكلUلولةدرصورت سطح مايع در شاخة Nشاخة gقرار خواهد گرفت.  )
kg

و جريان گاز پايا10=

)صورت اليهو به  اي است.
1 (/2   باالتر -5
2 (/2   ترپايين -5
  باالتر -25) 3
  ترپايين -25) 4

  چه تعداد از موارد زير كاربردي از اصل برنولي است؟ -49
  الف) كشيده شدن شاخه و برگ درختان كنار خيابان به سمت جاده در هنگام عبور خودروها

  هاي هواپيماوي باالبر وارده به بالب) نير
  ج) افزايش تندي آب درون لولة قائم

  تر از دهانة ورودي باالي آن است. تر ظرفي كه سطح مقطع كف ظرف كوچكد) افزايش فشار در نقاط عميق
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

انتهـاي لولـةدهد. نمايي بزرگ شده از شـير بسـته شـده بـهكردن آتش از فاصلة نسبتاً دوري نشان مينشاني را در حال خاموشآتش )الف(شكل-50

m )ب(نشاني در شكلآتش vنشان داده شده است. اگر آب با تندي /
s

=1 1 dورودي شيرمقطعاز لوله وارد شير شود و قطر5 / cm=1 12 و5

dقسمت خروجي آنمقطعقطر / cm=2 2  ؟ثانيه استبرباشد، تندي آب خروجي از شير چند متر5
1( 5/7  
2( 25  
3( 45  
4( 5/37  

h

P 0

1
2

g
P

h

A B
CO 2

d

v

الف)

ب)

d

v2

1

1

2

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 11:  ةصفح  رياضياختصاصي يازدهم  1401مرداد14آزمون-تابستانپروژة
 
  

  
  
  
  
  

  

 ؟هاي زير درست استچه تعداد از عبارت -51

  در ناحية مرئي آن بيشتر است.طيف نشري خطيتعداد خطوط ،هاي اتم عنصري بيشتر باشدآ) هر چه تعداد الكترون

  شود.ميهنگام عبور از منشور بيشتر منحرف ،رنگ با شعلة سديمرنگ با شعلة مس، در مقايسه با پرتو مرئي همب) پرتو مرئي هم

  شود.تر ميفاصلة بين خطوط كم ،رويمهر چه به سمت خطوط پر انرژي ميهيدروژنعنصرخطينشريدر طيفپ) 

  و به عدد اتمي آن بستگي دارد.بودههمان اتم ةويژ ،هر اتم ةهاي الكتروني پيرامون هستانرژي اليهت) 

  ا (به جز هيدروژن) را ندارد.اي اتم قابليت توجيه طيف نشري خطي ساير عنصرهمدل اليهث) 
1( 1  2( 2  3( 3  4 (4  

 ؟استدرستبا توجه به شكل زير، كدام گزينه -52

  
  دهد.نگاه ماكروسكوپي به انرژي و ماده را نشان مي» آ«شكل )1

  گرفتن يا از دست دادن انرژي توسط الكترون در يك اتم بيان شده است.چگونگيدر توجيه» ب«شكل )2

  خرمن گندم، هر دو بيانگر يك مفهوم است. ةدور ديدن تودة يكپارچو از» ب«شكل )3

  در توجيه كوانتومي و پيوسته بودن داد و ستد انرژي هنگام انتقال الكترون از يك اليه به الية ديگر بيان شده است. »آ«شكل) 4
 ؟استنادرستگزينهكدام-53

  باالتر خود انتقال يابند.د با جذب هر مقدار انرژي به اليةنتوانها ميالكترون )1

  ها فقط با جذب يا نشر مقدار معيني انرژي همراه است.در مدل كوانتومي اتم، انتقال الكترون )2

  يابد.با افزايش فاصله از هسته افزايش مي ،اتمهايانرژي الكترون )3

  گردند.ايه برميپر انرژي و ناپايدارند و با از دست دادن انرژي به حالت پ ،هاي برانگيخته اتم) 4
  ؟هستندنادرستكدام موارد از مطالب زير -54

  هاي الكتروني اتم دست يافت.اليهانرژيتوان به تصوير دقيقي ازبا تعيين دقيق طول موج نوارهاي رنگي در طيف نشري خطي، نميآ) 

  يابد.هاي الكتروني كاهش مياختالف انرژي ميان اليهشويم،هر چه از هستة يك اتم دور ميب) 

  دست آوردن انرژي است.ترين شيوه براي بهنشر نور مناسب ،براي الكترونپ) 

  ويژة همان اتم بوده و به عدد جرمي آن وابسته است. ،هاي الكترون پيرامون هستة هر اتمانرژي اليهت) 
  (آ)، (پ) و (ت)) 4  (ب)، (پ) و (ت) )3  (آ) و (ت) )2  (آ) و (ب) )1

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه20 
  خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،)1(شيميهاي درسسؤالگويي بهلطفاً 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–1شيمي
 )1(شيمي

كيهان زادگاه الفباي
  هستي

(از ابتداي ساختار اتم تا
  انتهاي فصل)

  44تا24هايصفحه
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e−1

x

؟كدام گزينه درست است -55

nاليةنهايت بهدرهاي برانگيخته ناپايدارند و با از دست دادن انرژي اتمدرهاالكترون )1 د گشت.نباز خواه1=

باشد.مي 2به الية 4از اليةالكترونانتقالاز طول موجبلندترهيدروژنعنصردر 2به الية 3انتقال الكترون از اليةطول موج )2

lها از رابطةاكثر گنجايش الكترون زيراليهحد )3 +2 آيد.دست مي به4

ها از هستة اتم رابطة عكس دارد.ها در اتم با فاصلة آنانرژي الكترون) 4

؟استنادرست هگزينكدام-56

nشود كهاي وارد مي، الكترون ابتدا در زيراليهابر اساس قاعدة آفب )1 l+.كوچكتر داشته باشد

2( – شود.نشان داده ميوصورتهاي اكسيژن و نيتروژن بهاي اتمنقطهآرايش الكترون

آيند.هاي ظرفيتي به شمار ميها، الكترونترين الكتروناي، بيرونيجدول دوره 2در عناصر گروه )3

4 (– به يكديگر شباهت دارد.ايجدول دوره17اي تمامي عناصر گروهنقطهآرايش الكترون

هاي الية چهارم آن است. كدام گزينه در مورد اين عنصـربرابر شمار الكترون 3اي،هاي الية سوم عنصري از دورة چهارم جدول دورهشمار الكترون -57

 ؟درست است

است.برابر36عدد اتمي آن )1

lها باتعداد الكترون )2 است.15برابر ،در اتم آن1=

–هاي جفت شدهشمار الكتروننسبت )3 است. 2برابر ،آناينقطهبه جفت نشده در آرايش الكترون

است.28هاي الية ظرفيت آن برابر بامجموع اعداد كوانتومي اصلي الكترون) 4

؟استنادرست ،ن داردالكترو13چند مورد از مطالب زير دربارة نخستين عنصري كه در الية سوم خود -58

جدول تناوبي قرار دارد. 7در دورة چهارم و گروه -

lباالكترون 7 - در آن وجود دارد.0=

- n l+باشد.مي 4شود برابراي كه الكترون به آن وارد ميآخرين زيراليه

dورتصآرايش الكتروني الية ظرفيت آن به - s4 23 باشد.مي4

هاي ظرفيتي هشتمين عنصر جدول تناوبي برابر است.شمار الكترونباهاي ظرفيتي اتم آنشمار الكترون -

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

. . .جز به ؛اندهاي زير درستبا توجه به شكل زير، همة عبارت -59

باشد.29يا19،24تواندعدد اتمي اين اتم مي )1

lهاي باشمار الكترون )2 =0Zn متفاوت است.30در اتم اين عنصر با اتم

تشكيل دهد.3+با بارتواند كاتيوناتم اين عنصر نمي )3

باشد.الكترون13تواند دارايسومين اليه در اتم اين عنصر مي) 4
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60- n l+4براي Se xbبرابر34الكترون ظرفيتي xباشد. حاصلميyبرابراين عنصرالكترون ظرفيتي ديگرو براي y+باشد؟م گزينه ميكدا 

1( 20  2( 24  3( 26  4 (28  

nهاي داراياختالف شمار الكترون -61 l+ = nهاي دارايبا شمار الكترون5 l+ = )اتمدر آرايش الكتروني4 Kr)36هـاي اشـغالبرابر شمار زيراليه

 باشد؟تروني كدام عنصر ميشده از الكترون در آرايش الك

1( Ga31  2( Ni28  3( Cl17  4 (Zn30  

 ؟اندچند مورد از مطالب زير درست -62

lهاي باشمار الكترونآ)  =1X 35Xدر اتم   يكسان است.با شمارة گروه عنصر

  ترتيب تمايل به تشكيل كاتيون، كاتيون و آنيون دارند. به و ،هاياتمب) 

  شوند.خالصي كه در ساختار خود مولكول دارند، مواد مولكولي ناميده ميمواد شيمياييپ) 

  ر اتم ويژة همان اتم بوده و به عدد اتمي آن وابسته است.هاي پيرامون هستة هانرژي اليهت) 

  باشد.الكترون مي18اي، سومين اليه دارايعنصر دورة چهارم جدول دوره18عنصر از 8در اتمث) 

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

 ؟استنادرستگزينهكدام-63

Gaآرايش الكتروني )1 +331،Zn Cu+29Nو230+   متفاوت است.i28با آرايش الكتروني

Fe 6دارايهايشمار زيراليه )2   باشد.الكترون مي 2هاي داراييك واحد كمتر از شمار زيراليه26الكترون در اتم

3( p 4fانرژي زيرالية 4dاز انرژي زيرالية   كمتر است.3بيشتر و از انرژي زيرالية

4 (Ge   الكترون وجود دارد. 2دو زيرالية داراي32در الية ظرفيت اتم

64- X lها با عدد كوانتوميشمار الكترون ،اوبياز دورة سوم جدول تندر اتم عنصر lكوانتوميها با عددبا شمار الكترون0= گزينهبرابر است، كدام1=

Xزير دربارة  ؟استنادرستعنصر

X )2  هد.ددر تشكيل پيوند با ديگر عناصر، الكترون از دست مي )1   اي قرار دارد.در دورة سوم و گروه دوم جدول دورهعنصر

3( X X) 4    كامل است.الية سوم الكتروني اتم Nكاتيون   را دارد.e10آرايش گاز نجيب

 ؟باشدمينادرستيرچند مورد از مطالب ز -65

 باشد.ميصورتها بهاي آننقطه -الكترون ظرفيتي دارند آرايش الكترون 2عناصري كههمة •

 رسند.تايي مييك الكترون به آرايش هشتبا از دست دادنجدول تناوبيفلزات گروه يك •

1يددر فرمول مولكولي سديم فسف •  باشد.مي3نسبت آنيون به كاتيون برابر

 شود.يون تك اتمي ناميده مي ،نوع اتم تشكيل شده باشداز يككهيوني •

• d   است.d3وs4هاي هزيراليهايالكترونهاي ظرفيتي شاملالكترون ،جدول تناوبياز دورة چهارمدر عناصر دستة
1( 5  2( 4  3( 2  4 (3  
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 ؟ند ادهد، چند مورد از مطالب زير درستتشكيل يك تركيب يوني را نشان ميچگونگيبا توجه به شكل زير كه -66

Crتواند اتمميAاتمآ)    باشد.AlياFe،هايي مانند

Aصورتحاصل بهفرمول تركيب يونيب)  D2   است.3

مول الكترون داد و ستد 6مول از اين تركيب تعداد 1ازاي تشكيلبهپ) 

  شده است.

  اي تعلق داشته باشد.جدول دوره17تواند به عنصري از گروهنميDاتمت) 

Aتيونكاث)  +3Arرسيده باشد.18ممكن است به آرايش الكتروني گاز نجيب  

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

 نمادهاي فرضي هستند.)(نماد نافلز) Yو(نماد فلز) X( ؟درستي بيان شده استموارد مطرح شده بهازفرمول شيميايي چه تعداد از تركيبات حاصل -67

X: 16و گروه سوم با عنصري هم دورة خود از گروهعنصري از دورة چهارم • Y2 3 

 XY: 16عنصري از دورة سوم و گروه دوم با عنصري از دورة دوم و گروه •

XYعنصري از دورة اول و •  گروه اول با عنصري از دورة دوم و گروه اول: 

X: 15با عنصري با عدد اتمي 3عنصري با عدد اتمي • Y3 

 XY2: 38با عنصري با عدد اتمي17عنصري با عدد اتمي •

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

 ؟نداردهر دو تركيب با فرمول شيميايي نشان داده شده مطابقتدر كدام گزينه نام -68

1( : Na P3سديم فسفيد،: CH42  متان( : LiBr2: CaCl   كلسيم كلريدليتيم برميد،

3( : K O2پتاسيم:CaCl Mg:) 4  كلسيم كلريداكسيد، N3:MgO   منيزيم اكسيدمنيزيم نيتريد،

 ؟اندكدام موارد از مطالب زير درست -69

Xهاييونآرايش الكترونياگرآ)  Yو3+   باشند.ميهاي ظرفيتيYالكترونشمارنصفهاي ظرفيتيXالكترونشمار ،ختم شوندp62به2−

Aاگرب)  Bعنصر هـايپروتـونشـمارتفاوتاي قرار داشته باشد،جدول دورهو دورة چهارم13در گروهدر گروه يك و دورة سوم و عنصر
  باشد.مي20برابرها آن

dعنصري ،شودمياشغالهازيراليه توسط الكترون 7نخستين عنصري كه در آرايش الكتروني آنپ)    باشد.ميمتعلق به دستة

Xيوناگر آرايش الكترونيت)  dبه3+ lالكترون با 8دارايXاتم ؛شودختم33زيرالية   باشد.مي0=

Aدر يون تك اتميث)  −75 A ،باشد 6ها برابرها با شمار الكترونتفاوت شمار نوترون ،3   اي تعلق دارد.جدول دوره16به دورة چهارم و گروهعنصر
  (پ) و (ت)) 4  )پ) و (ب(آ)، ( )3  (ب) و (ت) )2  (آ) و (ت) )1

 گرم آلومينيم فلوئوريد است؟42موجود درهايآنيونگرم منيزيم سولفيد چند برابر شمار42هاي موجود درشمار يون -70

(Al , F , Mg , S : g.mol )−= = = = 127 19 24 32 

1( 1  2( 5/1  3( 5/2  4 (2  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 15:  ةصفح  رياضياختصاصي يازدهم  1401مرداد14آزمون-تابستانپروژة
 

  

  
  
  
  
  
  

  

1 5اگر در يك دنبالة حسابي، از جملة اول -71  ؟شوداول اين دنباله چقدر اضافه مي ةويك جملچهل، به مجموعواحد اضافه كنيم2واحد كم كنيم و به قدرنسبت

1( 5/102  2( 205  3( 5/307  4 (615  
 ؟هاي فرد است. قدرنسبت دنباله كدام استواحد بيشتر از مجموع جمالت شماره15هاي زوججملة اول يك دنبالة حسابي مجموع جمالت شماره20در-72

1( 1  2( 5/1  3( 2  4 (5/2  

aحاصل عبارت -73 a a ... aA
a a a

+ + + + +=
+ + +

11 10 9
9 6 3

1
1

a، به ازاي − += 1 5
 كدام است؟2

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

x ةهاي معادلريشهβوα اگر -74 x− + =2 3 1 αباشند، حاصل0 + β ++
β α

1  چقدر است؟1

1 (8  2 (8-  3 (10  4 (10-  

xهاي معادلةريشهβوαاگر-75 x+ − =22 2 αباشند، حاصل0 βα − + β −
2 2

3 3
2  ؟كدام است2

1( 1
2  2( −1  3( 1  4 (− 1

2  

fتابعيكي از صفرهاي -76 (x) x x mx= + − +3 24 5  تر است؟ها كمچند واحد از حاصلضرب آن ةاندازاست، مجموع صفرهاي ديگر به 2برابر6
1 (3  2 (6  3 (7  4 (9  

yاگر نمودار تابع درجه دوم -77 ax bx c= +  اين تابع كدام است؟ ةصورت زير باشد، ضابط به2+

1 (xy x−= + +
2 4 5

3 3 3      

2 (xy x−= − +
2 4 5

3 3 3  

3 (y x x= − + +2 2 5
3 3      

4 (y x x= − + +2 4 53 3 3  

xاگر -78 = mهاي معادلهيكي از جواب4 x
x x x

−+ =
+ −2

2 4 4
2 4

 باشد، جواب ديگر معادله در صورت وجود كدام است؟

1 (2    2 (2-    
  ) جواب ديگري ندارد. 4    1) 3

Aو يك شير خروجيBCودو شير وروديAيك مخزن آب، -79 B 4به تنهايي دردارد. شير ساعت، مخزن خالي را 6به تنهايي درساعت و شير
Cكنند. همپر مي شير را باز كنيم و مخزن نيمه پر باشد، در عـرض چنـد 3اگر هركند.ساعت، مخزن پر را خالي مي12به تنهايي درچنين شير

شود؟ساعت مخزن پر از آب مي
1( 1  2( 5/1  3(2  4 (5/2  

xمعادلة-80 x (x )+ + − = +22 1 1 2  ؟چند جواب صحيح دارد22

  3) 4  صفر )3  2 )2  1 )1

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه15 
  خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،)1(حسابانهاي درسگويي به سؤالوع پاسخلطفاً قبل از شر

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟سؤال به چند سؤال مي10از هر
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاريهدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف

آيندهنگاه به–1حسابان

 )1(حسابان

  دلهجبر و معا
  )3و 1،2هاي(درس
  22تا 1هايصفحه
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 16:  ةصفح  رياضياختصاصي يازدهم  1401مرداد14آزمون-تابستانپروژة
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 چند درجه است؟BCDˆزاويةدر شكل مقابل، اندازة -81

1 (130  

2 (125 

3 (120  

4 (115  

Ĉدر شكل مقابل -82 = 51،AT AB=وCTA   كدام است؟بر دايره مماس است. اندازة زاوية

1 (26      

2 (31 

3 (34      

4 (39  

Mم-83 MAطابق شكل از نقطة Mايم، اگررا بر دايره رسم نمودهMBو، دو مماس = تر تشكيلتر به كمان بزرگباشد، نسبت كمان كوچك°20

 شده در دايره كدام است؟

1 (/0 5  

2 (/0 6  

3 (/0 7  

4 (/0 8  

84- α  كدام است؟در شكل زير مقدار

1 (059            

2 (060  

3 (061  

4 (062  

 است؟3هاي دايره باشد، چند برابر، طول وتري كه عمودمنصف يكي از شعاع18اي با شعاعدر دايره -85

1 (18    2 (16  

3 (12    4 (9   

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  دقيقه10 
  خود را بنويسيد:10گذاري چند ازهدف،)2(هندسههاي درسگويي به سؤالفاً قبل از شروع پاسخلط

  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
  (درس اول)

  17تا 9هايصفحه
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 17:  ةصفح  رياضياختصاصي يازدهم  1401مرداد14آزمون-تابستانپروژة
 

BCدر شكل زير، اگر -86 = ˆباشد، حاصل070 ˆA D+كدام است؟ 

1 (0205          

2 (0215  

3 (0235  

4 (0225  

87- O ABOˆمركز دايره،در شكل زير = ADو045 BD= =  است. مساحت ناحية هاشورخورده چقدر است؟4

1 (π2                   

2 (π4  

3 (π6  

4 (π8    

88- O AHدر شكل زير BCمركز دايره و BAHˆاست. اگرعمود بر =  كدام است؟CAOˆباشد، اندازة زاوية020

1 (020        

2 (025  

3 (030  

4 (040  

C(Oروي دايرةMنقطة -89 , )18C OMواقع است. طول وتري از دايرة OMو مماس بر دايرهكه موازي با   باشد، كدام است؟اي به قطر

1 (9    2 (9 3    

3 (18    4 (18 3  

AB)الساقيندر مثلث متساوي -90 AC)ABC=Bاز رأسAB ACعمودي بر Oرسم كرده تا امتداد Oرا در نقطة وقطع كند. اكنون به مركز

BCاي رسم ميدايرهOBشعاع Dكنيم. اگر امتداد OCDقطع كندايره را در نقطة  همواره كدام است؟د، نوع مثلث

   الساقين) متساوي2    االضالعمتساوي )1

4A    الزاويهقائم )3  دارد.) بستگي به زاوية
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 18:  ةصفح  ضيريااختصاصي يازدهم  1401مرداد14آزمون-تابستانپروژة
 
  

  
  
  
  
  

  

بار الكتريكي هـر الكتـرون (اندازةتواند داشته باشد؟ميبار الكتريكيمالش داراي بار الكتريكي شده است، چند كولن ةوسيليك جسم كه به -91

/ −× 191 6   .)باشدكولن مي10

1 (−× 192 10  2 (−× 194 10  3 (−× 198   صحيح است.گزينه) هر سه4  10

rدو پروتون به فاصلة تقريبي ،در هستة اتم هليوم -92 / m−= × 152 4 اي كه اين دو پروتون به هـم وارد نيروي دافعهاندازةاز هم قرار دارند. 10

N.m ؟كنند چند برابر وزن يك جسم يك كيلوگرمي استمي N(k , e / C , g )
kgC

−= × = × =
29 19

29 10 1 6 10 10 

1 (40  2 (10  3 (4  4 (1
4  

مثبتجهتاي باچه زاويهq3وq2ايبارهاي الكتريكي نقطهاز طرفq1ايالكتريكي نقطهبرايند نيروهاي وارد بر باربردار ،در شكل زير -93

N.mk( ؟سازد، برحسب درجه ميهاxورمح
C

= ×
29

29 sinو10 /=037 0 6(  

1 (53  
2 (37 

3 (45  
4 (30  
  

q+و بارmهايگوي مشابه به جرم ود -94 در حال تعادل هستند. نيرويي كه ازيبدون اصطكاكظرفدر داخل يكزيرمطابق شكلالكتريكي
cm .استN20،شودميواردپايينيظرف به گلولةكفطرف چه ،از هم مجدد به حال تعادل برسند15اگر بخواهيم اين دو گلوله در فاصلة

N( ؟بدهيمانتقالايدطور مساوي به هر كدام ب بهتعداد الكترون N.me / C ,g ,k
kg C

−= × = = ×
219 9

21 6 10 10 9 10(  

1 (/ × 1231 25 10  

2 (/ × 1262 5 10 

3 (/ × 1212 5 10  

4 (× 1225 10  
، در مركـز آنaاي به شـعاعي واقع بر محيط دايرهاهاي الكتريكي حاصل از بارهاي الكتريكي نقطهو جهت برايند ميداندر شكل زير، اندازه -95

qوثابت كولن است kكدام است؟ ( >0(  

1(q, k
a

← 22    2( q, k
a

→ 22  

3( q,k
a

↓ 2    4( q, k
a

↓ 22  

  گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف  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

نگاه به آينده–2فيزيك
 )2(فيزيك

  الكتريسيتة ساكن
(تا ابتداي پتانسيل

  الكتريكي)
  23تا 1هايصفحه
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 19:  ةصفح  ضيريااختصاصي يازدهم  1401مرداد14آزمون-تابستانپروژة
 

cm
cm

q C O q C
• − − − − − − − − − − • − − − − − •

= μ = − μ

15
5

1 28 2




Avطةدر شكل زير، الكتروني از نق -96 Nدر خالف جهت خط0و با تندي هاي ميدان الكتريكي يكنواختي به بزرگي
C

شود. اگرپرتاب مي900

B A  متـري ازسـانتي10كه در فاصلةدر نقطة mنقطـة قـرار دارد، تنـدي آن بـه 
s

× 64 6 10v چنـد متـر بـر ثانيـه اسـت؟ 0برسـد،

)em kg−= × 319 eو10 / C−= × 191 6  نظر شود.)و از نيروي وزن و اصطكاك وارد بر الكترون صرف10

1 (× 68 103    2 (× 68 10 

3 (× 63   ) صفر4    108

qبر بارBqوAqاينقطهالكتريكيمطابق شكل زير، برايند نيروهايي كه بارهاي -97 F ،كنندوارد ميMنقطةدر0آزمون برابر با


است. اگر بار

Aq،اندازةخنثي شودq MFدر نقطة0نيروي خالص الكتريكي وارد بر بار 2بدون تغيير جهت برابر


Aشود. در اين صورتمي حاصـل 

B

q
q

  كدام است؟

M
• •

A Bq d d qq
•

0
  

1 (1    2 (2  

3 (−1    4 (−2  

باشد، فاصله را چنـد برابـر كنـيم تـا انـدازة ميـدان Eاز آن برابر با rر فاصلةد qاياگر اندازة ميدان الكتريكي حاصل از بار الكتريكي نقطه -98

  افزايش پيدا كند؟نسبت به قبلدرصد44الكتريكي

1 (6
5  2 (5

3  3 (3
5  4 (5

6  

بركـولن كـدام اسـت؟   بر حسـب نيوتـون  Oدر نقطةq2وq1ايالكتريكي نقطهناشي از دو بارخالصالكتريكيميدانبردار ،يردر شكل ز -99

N.m(k )
C

= ×
29

29 10   

       

/) 2    ) صفر1 i× 71 44 10


  

3 (/ i× 710 4 10


    4 (/ i− × 67 2 10


  

d qدر فاصلةq3ايالكتريكي نقطهبار -100 qقرار دارد و نيرويي كه به دو بارq2و1از هر يك از بارهاي به ترتيب برابر ،كندوارد ميq2و1الكتريكي

Fبا i j= +31 3 4
  

Fو  i j= −32 6 8
  

qميSIدر    كدام است؟q2وq1باربر حسب نيوتون از طرف دو3باشد. اندازة برايند نيروهاي وارد بر بار

1 (97  2 (2 13  3 (5  4 (15  

O q C= − μ2 2
x

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 20:  ةصفح  ضيريااختصاصي يازدهم  1401مرداد14آزمون-تابستانپروژة
 

E(   )

r(cm)

N

C

r (r+ )10

160

250

 

 

  

الً به گلوله نزديكمثبت را كامالكتريكيايم. اگر يك تكه شيشه با باربسيار سبك با پوشش فلزي را توسط نخي به سقف آويخته ةيك گلول -101

  كنيم، آنگاه:
  شود.چسبد، سپس از شيشه دور مي) ابتدا گلوله به شيشه مي2    چسبد.) گلوله به شيشه مي1

  شود.) گلوله از شيشه دور مي4  چسبد.شود، سپس به آن مي) ابتدا گلوله از شيشه دور مي3

Qدو بار -102 ها را برداشته و به ديگري اضافه كنـيم، در همـان كنند. اگر نصف يكي از باررا وارد ميبر يكديگر نيرويFالكتريكي مشابه با بار

  شود؟ميFبرابرفاصلة قبلي نيروي متقابل چند

1 (3
4  2 (4

3  3 (9
16  4 (16

9  

يند نيروهاي الكتروستاتيكي وارد بر هر يك از بارها صفر است. باراقرار دارند. برزير بر روي يك خطاي مطابق شكلنقطهالكتريكيسه بار -103

q2چند ميكروكولن است؟ 

1 (− 2
9  

2 (+ 2
9  

3 (− 8
9  

4 (+ 8
9  

rصورت زير نشـان داده شـده اسـت.   باردار به ةفاصله در اطراف يك ذرنمودار ميدان الكتريكي برحسب -104 چنـدبـادر نمـودار برابـر مقـدار

  متر است؟سانتي
1 (20  

2 (40  

3 (40
9  

4 (160
9  

  

Mدq2وq1اينقطههاي الكتريكيميدان الكتريكي حاصل از بار -105   روي خط واصل بارها، مطابق شكل زير است. نوع بـار الكتريكـي  ر نقطة

q1وq2اند؟به ترتيب كدام  
  منفي -) منفي1

2–   مثبت) منفي

3–   مثبت) مثبت

  باشد. تواند درست) بسته به شرايط هر سه گزينه مي4

 : سؤاالت آشنا2فيزيك
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 21:  ةصفح  ضيريااختصاصي يازدهم  1401مرداد14آزمون-تابستانپروژة
 

Oاي مطابق شكل زير ثابت شدهنقطهالكتريكيسه بار -106 Nبابرابراند. ميدان الكتريكي برايند حاصل از سه بار در نقطة
C

100q 2است. بار

N.m(k؟تواند باشدچند نانوكولن مي )
C

= ×
29

29 10 

1 (+4  

2 (+2  

3 (−2  

4 (−4  

q ،االضالعدر دو رأس يك مثلث متساوي -107 هـا در رأس ديگـر رند و بردار ميدان الكتريكي حاصل از آنقرار داq2و1دو ذره با بار الكتريكي

qقاعدة مثلثمثلث مطابق شكل زير موازي با   برقرار است؟q2و1است. كدام رابطه بين

1 (q1q   ها با هم برابر است. آن ةاندازمنفي و2مثبت و

2 (q1q   ها متفاوت است. آن ةمنفي و انداز2مثبت و

3 (q1q   ها با هم برابر است. آن ةمثبت و انداز2منفي و

4 (q1q ها متفاوت است.مثبت و اندازة آن2منفي و

   هاي زير درست است؟يك از گزينه  ، كدامq2وq1ايهاي ميدان الكتريكي ناشي از دو بار الكتريكي نقطهبا توجه به خطزير،در شكل -108

  اندازه هستند.نام و همهمq2وq1يها) بار1

  اندازه هستند.نام و غيرهمهمq2وq1هاي) بار2

q1qبار) در حركت از نزديك3 يند ناشي از دو بار، ابتدا كما، بزرگي ميدان الكتريكي بر2تا نزديك بار

  شود.و سپس زياد مي

جا كنيم، اندازة نيروي كولني وارد بـر آن جابهq2بارتا نزديكq1بار) اگر يك الكترون را از نزديك4

  يابد. و سپس كاهش ميابتدا افزايش

109- C −در يك نقطه از فضا به بار × μ55 Fنيروي10 i j= − +400 300
 ميدان الكتريكـي در ايـن نقطـه  ةانداز .شودبر حسب نيوتون وارد مي

 كدام است؟كولنبر  نيوتونبرحسب

1 (2000    2 (20000  

3 (1000    4 (10000  

Eزيرمطابق شكل -110 A، اگر در ميدان الكتريكي  كند؟نه تغيير ميآن چگوالكتريكيدهيم، انرژي پتانسيلحركتBبهبار آزمون مثبت را از

  يابد.) افزايش مي1

  يابد.) كاهش مي2

  ماند.) ثابت مي3

  ماند.) پيوسته صفر باقي مي4

q q

E
�

1 2

q
1 q

2
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22:  ةصفحرياضيي يازدهماختصاص  1401مرداد14آزمون-تابستانپروژة

؟استنادرستكدام مورد -111
.ها استرساناترتيب مديون شناخت و دسترسي به فوالد و نيمهپيشرفت و گسترش صنعت خودرو و الكترونيك به )1

رشد و گسترش تمدن بشري در گرو كشف مواد جديد است. )2

يابد.ت نافلزي افزايش ميخصل واي عنصرها از چپ به راست خصلت فلزي كاهشدر يك دوره از جدول دوره )3

يابند.هاي ظرفيتي افزايش مييابد زيرا شمار الكتروناتمي افزايش مياي، از باال به پايين شعاعهاي جدول دورهدر گروه) 4

؟استنادرستچند عبارتايدورهدر مورد عنصرهاي دورة سوم جدول -112

گيرد.با كلر الكترون ميبرخالف منيزيم در واكنشفسفرآ) 

رسانايي الكتريكي دارند. ،اين دورهچهار عنصر ابتداييب) 

كه در حالت جامد بر اثر ضربه خرد شود داراي سطحي كدر است.اين دورههر عنصري ازپ) 

يابد.هاي ظرفيتي خاصيت فلزي افزايش ميبا افزايش شمار الكتروناين دورهدرت) 

كند.قرار دارد در واكنش با اكسيژن حتمًا تركيب قطبي ايجاد ميعنصري كه در دورة سوم و گروه شانزدهم جدولث) 
1( 1  2( 2  3(4  4 (5  

 ؟كنددرستي پر ميعبارت زير را به ،چند مورد از موارد پيشنهاد شده -113

»يابد.در عنصرهاي . . . با افزايش عدد اتمي . . . افزايش و . . . كاهش مي«

پذيريدورة دوم، خاصيت نافلزي، واكنشآ) 

پذيريگروه هفدهم، شعاع اتمي، واكنش) ب

نافلزيخصلتگروه اول، شعاع اتمي،پ) 

هادورة سوم، شعاع اتمي، بار يون پايدار آنت) 
1( 1  2( 2  3(3  4 (4  

؟استنادرستهاي زيرهاي داده شده، چند مورد از مقايسهبا توجه به آرايش الكتروني آخرين زيرالية اتم -114

sخصلت فلزي: آ)  s p> >1 2 13 3 3

pرسانايي: ب)  p p> >2 5 25 4 3

sشعاع اتمي: پ)  p p> >2 1 44 3 3

pپذيري: واكنشت)  p p> >3 5 53 3 2

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

دقيقه10 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
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 امروز10اري چند ازگذهدف

آيندهنگاه به–2شيمي
)2شيمي (

قدر هداياي زميني را بدانيم
(از ابتداي فصل تا ابتداي
عنصرها به چه شكلي در

 شوند؟)طبيعت يافت مي
17تا 1هايصفحه
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؟استنادرستچند مورد از موارد زير -115
 دهند.تر الكترون از دست ميآسان ،هاي هستهپروتونفلزات قليايي با وجود افزايش تعداد ،با افزايش عدد اتمي •

ها فعاليت شيميايي بيشتري دارند.دهندههر چه مقدار گاز آزاد شده در يك واكنش شيميايي بيشتر باشد، واكنش •
Caشعاع• Na>20 Srو شعاع11 K>38  هاي آن بيشتر است.است، زيرا تعداد اليه19

Kهالوژن• دهد.با هيدروژن واكنش مي473دورة پنجم جدول تناوبي در دماي
1( 1  2( 2  3( 3  4 (4  

Dهايآرايش الكتروني يون -116 ,C ,B ,A+ + − −2 pبهترتيببه2 , p , p , p6 6 6 63 2 3 درسـتيختم شده است. كدام گزينه شعاع اتمي عنصـرها را بـه2
؟دهدمينشان

1( A B C D> > >2( D C B A> > >

3( D B C A> > >4 (B D C A> > >

 ؟چند مورد از موارد زير درست است -117

.ها دانستشيميايي آنالگوهايفقطدار رفتار عنصرها و مواد براي يافتن روندها وتوان مطالعة هدفعلم شيمي را مي •
 ترين ويژگي عنصرها عدد اتمي است.بنيادي•

 كنند و به يوني با بار منفي تبديل شوند.توانند در واكنش با ساير عناصر الكترون دريافتنافلزها ميهمة•

Aآرايش الية آخر يون• +3B Aالكترونيشدر آرايپس ،است24+همانند lالكترون با 7عنصر وجود دارد.0=
1( 1  2( 2  
3( 3  4 (4  

؟درست هستندزيرچه تعداد از موارد -118
)خاصيت نافلزي عنصر قبل از كريپتونآ)  Kr)36M كمتر است.17در مقايسه با عنصر

Dب)  متفاوت است.در دماي اتاقهم دوره خود ةبا حالت فيزيكي عنصرهاي واسط35حالت فيزيكي عنصر
ها آخرين الية الكتروني تنها يك الكترون دارد. آنعنصردورة چهارم، دو عنصر وجود دارد كه در اتمدر ميان عنصرهاي واسطهپ) 
نافلزي است.هايهاي فلزي، بيشتر از شيب تغييرات شعاع اتمجدول تناوبي، شيب تغييرات شعاع اتمدر دورة سومت) 

1( 1  2( 2  3( 3  4 (4  
Cكهدهد. با توجه به ايناي را نشان ميدورة سوم جدول دورهعنصرهايازعنصر متوالي 6جدول زير، -119 لي دورة سومنسبت به ساير عناصر متواعنصر

A  دارد، كدام گزينه درست است؟بيشترين اختالف شعاع اتمي را با عنصر قبل خود X C F Z E

Cدر آرايش )1 شود.مينزيراليه اشغال شده از الكترون وجود دارد و اين عنصر در اثر ضربه خرد 5،الكتروني اتم

2( E است. 5هاي الية ظرفيت آن برابردهد و شمار الكترونبه آرامي با گاز هيدروژن واكنش ميC025هالوژني است كه در دمايعنصر
3( F هاي اشغال شده از الكترون، نيمه پر هستند.درصد از زيراليه20،در عنصر
4( X lها بانسبت شمار الكترون ،در آرايش الكتروني يون پايدار اتم lها بابه الكترون0= است. 5/1برابر1=

بيروني -120 الكتروني Aهايكاتيونةاليزيرترينآرايش +3،D Eو2+ به به2+ dترتيب , d , p6 4 63 3 مي2 آنختم مورد در مطلب كدام درستشود. ها
؟است

1( A، .نخستين فلز واسطه است كه در ساخت تلويزيون رنگي كاربرد دارد
2( E،دهد.شود و در هواي مرطوب به سرعت با اكسيژن واكنش ميدر ساخت در و پنجره فلزي استفاده مي
3( D A 7در گروهعنصر اي جاي دارند.جدول دوره13در گروهو عنصر
4 (D lها بابت شمار الكتروننس،در آرايش الكتروني اتم lها بابه شمار الكترون1= = است. 4/2برابر2
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